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Botohet me bekimin e Fortlumturisë së Tij,
Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë
Prof. Dr. †Anastasit

Duhet të kihen gjithmonë parasysh Udhëzimet në fillimin e volumit të
parë, si p.sh. se “Në Leximet biblike të Dhiatës së Vjetër mbajmë
qëllimisht, me vetëdije gabimet letrare që ajo ka”.

O shenjtorë të Perëndisë, ndërmjetoni për ata që bashkëpunuan me
shpirt dhe u lodhën për himnimin tuaj.

Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Perëndi, mëshirona dhe
shpëtona. Amin.

Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi.

Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to
reference the source.
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DHJETOR
QË KA 31 DITË
4 DHJETOR
Kujtimi i martires së madhe e të shenjtë Varvara dhe i atit tonë oshënar Joan
Damaskinoit.
Tipikon
Nëse bie e diel, të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret: 4 ngjallësore, 3 të
shenjtores dhe 3 të oshënarit. Lavdi i
shenjtores. Tani dogmatik i tingullit të
javës. Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi i
oshënarit. Tani Zoti Krisht, Bërësi.
Përlëshoret: ngjallësore, e shenjtores,
e oshënarit dhe Hyjlindësore Ti që
linde.
Të dielën në Mëngjesore, Kanunet:
ngjallësor dhe të shenjtorëve. Pas

Odes III, Ndenjësoret e shenjtorëve.
Pas Odes VI, Kontaqi, Shtëpia ngjallësore dhe Sinaksari. Zbritësoret Ja Krishti
lind; dhe i gjithë rendi i Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën. Dërgimësoret: ngjallësore dhe të shenjtorëve. Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të oshënarit (Pasvargjet e Mbrëmësores, duke
përsëritur të parën). Lavdi Eothinoni.
Tani E përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket dhe Lumërimet: 4
të tingullit dhe 4 nga Ode VI e shenjtores. Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e shenjtores, e oshënarit dhe e
kishës. Kontaqi Virgjëresha sot po
vjen. Apostulli i shenjtores. Ungjilli i
së dielës.
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NË MBRËMËSORE

Vargëzime të shenjtores
Ting. II Ote ek tu ksilu

Teksa* shihte ta godisnin keq* me
kamxhik Varvarën e famshme, të
çanin trupin e saj* plotësisht me çdo
lloj keqtrajtimi dhe tortur’,* brenda
në stadiumin shum’ të frikshëm, Juljana* e tër’lumur, e përlotur dhe me përgjërim* thoshte duke thirrur: O Fjalë*
Zot, më denjëso që të marr pjes’,* njeridashës, bashk’ me të në gar’ tani.

Kishin* mendje të njëjtë vërtet* për
besimin edhe Varvara, edhe Juljana,
dhe k’shtu* kan’ luftuar kundër kundërshtarit; dolën pra* fitimtare
shkëlqyeshëm dhe u denjësuan* për
lavdin’ prej Krishtit Zot dhe Perëndisë
ton’.* Ndaj sëmundjet epidemike*
edhe lebrat na i shfarosin,* japin dhe
shërime tek besnikët k’to.

Sapo,* o Varvara shum’ e thjesht’,*
o martire, doli vendim për ekzekutimin tënd,* krejt e ëmbël, me gëzim
si edhe me nxitim* e përshkove gjith’
udhën dhe nga dora e paudh’* e babait të pabesë u flijove ti,* Zotit k’shtu
iu solle; kërcen pra* bashk’ me virgjëreshat që kishin* mend;1 sheh Krishtin,
dhëndrin tënd të shndritshëm yll.

Të oshënarit
Ting. Tërth. IV Ti imás kalésomen

Si do të të quajm’, o shenjti yn’,* vall’
David poet dhe muzikant, a Theolog
Joan,* a kitarë frymëmbajt’se,* apo
fyell baritor?* Dëgjimin, mendjen ti i
ëmbëlson me hir;* dëfren krejt tërësit’ e Kishës me gëzim;* me thëniet
e tua t’ ëmbla mjalt’* ndriçon fort anët
e botës son’;* të falemi,* lutu të shpëtohen shpirtrat tan’.

Si do të të quaj ty që ke fam’,* o Joan
gojëmbël, yll që tejet dukshëm po
shkëlqen,* që i ke syt’ të ndriçuar*
nga lavdia e Trinis’;* u fute në stuhin’
e errët të Shpirtit,*2 mësove k’shtu
mistere që nuk thuhen dot;* si Moisiu
shpjegove mir’* muzikën3 dhe rrjedhshmërin’ e saj;* të lutemi,* lutu të
shpëtohen shpirtrat tan’.

Si do të të quaj, o shenjt me fam’?*
Vall’ llambadhembajtës shum’ i
ndritshëm, profesor me nam,* meshëtar apo shikues,* sheh misteret e
Hyjnis’,* a yll që Kishat i shkëlqen,
apo kandil* që shndrit ata që jan’ në
errësir’ të thell’,* a instrument që na
ngazëllon,* trumbetë që tingëllon me
hir;* të lutemi,* lutu të shpëtohen
shpirtrat tan’.
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Lavdi Ting. Tërth. II

Pasi braktise vendlindjen, fisin dhe
pasurinë, dhe urreve atin e pabesë,
deshe Perëndinë, me të cilin u
martove dhe u quajte tregtare e
madhe; 3a përgjërohu tek ai që të
shpëtohen shpirtrat tanë.
Tani Hyjlindësore
Triímeros anestis Hristé

Ja syt’ e zemrës sime i shtrij* drejt
teje,3b o Zonj’, mos shpërfill* psherëtimë* shum’ të hidhur; në orën* kur
do gjykojë Biri yt botën, pra atëher’*
për mua ji ndihm’ edhe streh’ e ngroht’.
Pasvargje të oshënarit
Ting. Tërth. IV
O tu paradhoksu thávmatos

O Joan me fam’, i tërëurt’, e ngazëllove thell’sisht* Kishën ton’ me mjaft
këngë ti* siç do Perëndia yn’,* duke
psalur melodikisht* me energjinë e
Shpirtit t’ Shenjt’ me hir,* duke i rënë
kitarës sate, at’,* dhe imitoje k’shtu*
sakt’ kitarën e Davidit,4 harmonin’,*
këngët, me të cilat pra* na ke kënaqur shum’.

5

tokësor, ke rendur shpejt* drejt but’sisë së Krishtit tënd;* u pasurove qart’
me praktikë ti* me teori të hyjnueshme, që jan’* shndritje të pasura,*
edhe iu përçove besimtarëve,* o i
tërëlumur shenjt,* një jet’ të mir’, o at’.
Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.

Ejani ju të dhélindurit, që panairin
e shenjt’,* të nderuar të atit ton’,*
oshënar Joanit, ne* ta himnojmë me
këngë sot,* me bes’, se u denjësua
ky vërtet* që të pranojë ndriçim hyjnor me hir.* O sa mir’si që ke,* aq sa
s’shprehet dot, o Zot, përmes asaj*
ne mësuam të lëvdojm’* ty që je
shum’ i mir’.
Lavdi Ting. Tërth. II

O atë oshënar, në gjithë tokën doli
zëri5 i arritjeve të tua, prandaj në qiejt
gjete shpërblim5a për lodhjet e tua;
asgjësove batalionet e demonëve,
arrite brigadat e engjëjve, jetën e të
cilëve e kishe zili në mënyrë të paqortueshme; duke pasur guxim ndaj
Zotit, kërko paqe për shpirtrat tanë.
Tani Hyjlindësore

Varg: I lumur ai burrë që ka frikë
Zotin.

O Hyjlindëse, ti je hardhia e vërtetë,

krejt’sisht* nga trazirë dhe turbullim*

që nxore frytin e jetës; të lypim, ndërmjeto, o Zonjë, bashkë me oshënarin

O Joan i lavdëruar, pasi u largove
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dhe gjithë shenjtorët, që të mëshirohen shpirtrat tanë.
Përlëshorja e shenjtores
Ting. IV

Varvarën e shenjtë le ta nderojmë,
sepse dërrmoi kurthet e armikut dhe
si harabel shpëtoi prej tyre6 e tërëthjeshta, me ndihmën dhe armën e kryqit.
Tjetër e shenjtores
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Shqerra jote, o Jisu, me zë të madh
po të thërret, dhëndër ty të dëshiroj
dhe nat’ e ditë të kërkoj; dhe kryqëzohem dhe varrosem me pagëzimin,7
dhe vuaj tok me ty që të gëzohem tok
me ty; dhe vdes për emrin tënd që tok
me ty të rroj në q’ell;8 po si një fli të
shenjtë9 pritmë mua që për ty sakrifikohem; dëgjona lutjet edhe shpëtoi
*
shpirtrat tanë prej vdekjes.*

Tjetër i oshënarit
Ting. Tërth. IV

O udhëzues i Orthodhoksis’, mësues
shpresëtarie edhe thjeshtësie, ndriçues i botës,10 zbukurimi i hyjfrymëzuar
i monakëve, o Joan i urt’, me mësimdhëniet e tua i ndriçove të gjithë, kitarë e
Shpirtit; ndërmjeto te Krishti Perëndi
*
që të shpëtohen shpirtrat tanë.*
Tani Hyjlindësore

Ti që linde për ne prej Virgjëreshës
dhe durove kryqëzim, o i mir’; që
plaçkove vdekjen me vdekje dhe rrëfeve ngjalljen si Perëndi; mos i zhvështro ata që gatove me dorën tënde,
trego njeridashjen tënde, o mëshirplot’. Prit Hyjlindësen që të lindi të
ndërmjetojë për ne, dhe shpëto, o Shpë*
timtari yn’, një popull të dëshpëruar.*

Lavdi I oshënarit
Ting. III Tin oreótita

NË MËNGJESORE

Bilbilin plot me zë* që po këndon me

Pas Stihologjisë së parë,
Ndenjësore e shenjtores
Ting. III Tin oreótita

hir* dhe që me këng’ e himn* magjepsi Kishën ton’,* i cili e lëvdoi me psalmime tepër të ëmbla,* ejani ta lavdërojm’* bashk’ Joanin,, Damaskinon’*
e urt’, o besnikë ne;* kryeson në himnografi* i mbushur plot me gjith’ urtësinë* edhe hyjnore dhe tok’sore.

Në ndeshjen tënde ti* na shtange ne
të gjith’,* se ke duruar shum’* tortura
dhe burgim* me pranga, plagët e
tiranëve, o Varvara me fam’;* ndaj
kurorë të ka dhën’* Perëndia të cilin
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pra* deshe shpirtërisht, kështu*
shpejt vrapove drejt tij me mall;* ai
na jep shërime të gjith’ve* që me
besim po vijm’ pran’ teje.

të luan ty* flladi i Ngushëllimtarit*
edhe na tërheq* mendimet, zemrat
dhe shpirtrat;* prandaj ne të lavdërojm’.

Lavdi
Ting. Tërth. I Ton sinánarhon Logon

Lavdi I ngjashëm

Duke bërë kujtime shenjtorësh me
besim,* le të kremtojm’ panairin e
athloforëve ne* dhe me këngë shpirtërore11 le t’i lavdërojm’,* se përmes
lutjes kanë vrar’* djallin që me një
dredhi prej Evës hoqi paprishjen;*
edhe lypin te Krishti yn’, që të mëshirohen shpirtrat tanë përher’.
Tani Hyjlindësore

G’zohu, mal i tër’shenjt’

ku shëtiti
Zoti yn’;* gëzohu, ferrë e gjallë dhe e
padjegur aspak;*13 prap’ gëzohu, ur’
e vetme e gjith’ botës son’* drejt Perëndisë, që na sjell* ne të vdekshmit
për në jetën lart* që ësht’ e përjetshme;* g’zohu vajzë e tër’kulluar, që
linde pa burr’ ti shpëtimin për ne.
12

Pas Stihologjisë së dytë,
Ndenjësore e oshënarit
Ting. I Ton tafon su Sotír

Je shfaqur, o Joan,* fyell me zë të ëmbël,* trumbetë që ushton’ dhe kitar’
melodie,* dhe harp’ e shenjt’ plot harmoni, instrument tepër melodioz,* që

Joan, me nam e fam’,* përhimnojmë
ne ndeshjet* e hyjshme, të nderuara,
që ti durove* vërtet për Kishën tonë,
dhe lavdërojmë me këngë sot* melodin’ që le* edhe himnimet për Zotin*
dhe për gaz, hare* të besimtarëve
kudo,* o i admirueshëm.
Tani Hyjlindësore

Je nën’ e Perëndis’* dhe u duke pas
lindjes* vërtet e virgjër prap’ k’shtu
të njohim të gjithë* ne që përikim me
mall’ngjim tek mir’sia dhe hiri yt,* se
të kemi ty* ne mëkatarët si mbrojtje,* dhe për ne ti je* shpëtim në ngasje, e vetmja* e tër’paqortueshme.
Kanunet: i Hyjlindëses
(ose i Oktoihut) në 6, dhe të
shenjtorëve në 8.
Ode I
Kanuni i Hyjlindëses
Ting. Tërth. IV
Irmosi: Igrán dhiodhefsas

»P
Pasi kish kaluar det si steré* edhe
»u shpëtua nga inati egjiptian,* me

8
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»zë Izraeli po thërriste:* Le t’i këndojm’
»Perëndis’, Çlirimtarit ton’.

I mbytur prej ngasjeve si në det,* më
ty po përikij dhe prej teje kërkoj shpëtim,* o nënë dhe Zonjë Virgjëreshë,*
*
prej çdo rreziku dhe zie shpëtomë ti.*

lëvdimesh, Zot, me të vërtet’* madhështia e shenjtëve;* por prit ti nga ne
një himn, që me bes’ ngrem’ sipas
fuqis’ son’; pra na dërgo* pasurisht
shpërblimin, o Krisht njeridashës,
Perëndia yn’.

Pësimet më mbushën me turbullim* Lulëzoi nga një rrënj’ me gjemb’*
dhe shpirtin ma mbytën me mërzitje
dhe dëshpërim,* po ti qetësomë,
Virgjëreshë,* me ngushëllimin dhe
*
paqen e Birit tënd.*

Të lutem, o Zonjë, o shën Mari,* që
linde Jisuin, ti shpëtomë nga çdo rrezik,* më ty po përikij dhe të lutem,*
me tërë forcën e zemrës dhe shpirtit
*
tim.*

Se shpirti dhe trupi keq m’u sëmur,*
pra ti mëshiromë, edhe syrin mbi mua
hidh,* kujdesu për mua Virgjëreshë,*
*
e mirë vetë dhe nën’ e të mirit Bir.*
Kanuni i shenjtores
Poezia e Stefan Savaitit
Ting. II En vithó katéstrose

O Trini përmbihyjnore krejt* dhe e
adhuruar thell’, që u dhuron* gjëra
mbi mend shërbyesve,* neve, frymëzo
me drit’ të shkëlqyeshme mendjen
time të errët sterr’,* që të lavdëroj
Varvarën, pra martiren tënde plot me
fam’.

Tejkaloi çdo institucion,* çdo zakon

trëndafil i hyjshëm shum’; dhe plot
arom’* mbushi Kishën e Krishtit
ton’,* pra Varvara shum’ e lavdëruar
edhe me ngjyr’ të kuqe e lyer krejt*
me gjak nga martirizimi; ndaj e lumërojmë denjësisht.
Kanuni i oshënarit I njëjti

Duhej zërin tënd mjalt’rrjedhës, at’,*
që ta kishte dhe ai që po tenton* që
të thurë lavdi’ për ty;* me këtë zë, o
oshënar, me këngët e ngazëllove fort
Kishën ton’,* pra Orthodhoksin’ që lavdëron kujtimin tënd, Joan me nam.

Meqë ti gjykove urtësisht,* mençurisht dhe me sukses, o shën Joan* at’,
natyrën e gjërave,* para të lëkundshmeve preferove qart’ të përjetshmet, shkëmbeve k’shtu,* të përkohshmet me çdo gjë të mir’, ndaj
Krishti të lëvdoi tash.
Hyjlindësore

Meqë futi brenda meje thumb* gjarpri djallëzor të barazohem un’* me
Krijuesin,14 Zotin ton’,* më ka kapur
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si rob, por me ty, o e d’lir’ u rithirra
me të vërtet’* dhe u hyjnizova, se ke
lindur Krishtin që më hyjnizon.
Zbritësore: Ting. I Hristós jenate

9

M irëbërësin

linde, që bëri çdo
mirësi,* pasurisht të gjitha të mirat
jepna të gjithëve,* se ti në dorë e
ke,14e se ti ke lindur të fortin,* Shpë*
timtarin, Zotin Krisht, ti o Hyjlindëse.*
14d

»JJa Krishti lind lavdërojeni; ja Krisht’ Me sëmundje të liga dhe çfarëdo
»i q’ellit vjen dilni priteni;* ja Krishti
»mbi dhenë ngrehuni.* Zotin pra e
»këndoni lart e mbi dhé,14a dhe me
»ngazëllime* përhimnojeni me mall
*
»popuj dhe me lavdi.*

pasion,* dergjem un’ i mjeri, o Zonjë,
eja shëromë ti,* se s’të mungon asnjë
gjë, i ke të gjitha të mirat,* je thesar
*
për çdo shërim, ti o Hyjlindëse.*
I shenjtores: Eksínthisen i érimos

Ode III
I Hyjlindëses
Irmosi: Uranias apsidhos

»P
Perëndi që ke bërë apsid’ në q’ell
»si çati,*14b ti që je ndërtues i Kishës,14c
»më siguro të tër’* në dashurin’ tënde
»fort; je maja e çdo dëshire,* njerida»shës, edhe mbështetja për çdo besnik.

Shigjeta më e ëmbël, Zot* Dhëndër,
e plagosi me një përgjërim15 Varvarën
thell’;* athloforja e neveriti shum’*
të gjithë ateizmin atëror barbar.

S’të joshën dot, Varvara, ty* ëmbëlsi
dëfrimesh, as lul’zime bukurie dhe*
pasuri, kënaq’si rinie. Pra* e bukurvirgj’ra u martua me Jisun’.

Si përkrahje dhe mbrojtje të jetës Në garat e përsosura* s’u tregua dot
sime të kam,* ty, o Virgjëresh’ e kulluar, ti pra më qeveris* dhe në liman të
më çosh, se ti na fal çdo të mirë,* ti
besnikët përgjithmon’ i mbron, Hyjli*
ndëse.*

penges’ dob’sia femërore, as* mosh’
e re, sepse fuqizohej shum’* me forcën tënde të pacen, o Krishti yn’.
I oshënarit I njëjti

Po të lutem, o Zonjë, ma qetëso Shpërndave pasurinë ti* dhe e dhe
shpirtin tim* dhe pushoma shqotën
e zemrës, se më bie zali,* se ti o Zonjë Mari, ke lindur Mbretin e Paqes,*
Shpëtimtarin, Zotin Krisht, ti o Hyjli*
ndëse.*

si hua k’të te Perëndia,16 ndaj e ke*
mbretërinë gati në qiell lart;* tani
pranove, o Joan, shpërblim të madh.

Pasi pranove ti talent* urtësie, zbukuron me punë Kishën e Krishtit,*
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oshënar i himnuar plot me fam’;* dhe
k’të pas fjetjes, o Joan, e shum’fishon.17
Hyjlindësore

U shtangën, o e tërëd’lir’,* batalionet e patrup, dhe zemrat thell’ të
njerëzve* u frik’suan në lindjen tënde, pra* me bes’ ty të nderojmë, si
Hyjlindëse.
Zbritësore: To pro ton eonon

»P
Përpara nga jetët* lart në q’ell ti
»ke lindur prej Atit si Bir,* edhe tani
»prej Virgjëreshës* si një foshnjë u
»shfaqe.* O Krisht Perëndi, të falemi;*
»ti që na ngrite përpjetë me nder,* je
»i shenjtë ti, o Zot.17a*
Kontaqi I oshënarit
Ting. II Ta ano zitón

E zbute plot’sisht* me djersë dhe asketizim,* o at’, trupin tënd,* pra lehtësisht në qiell lart* na u ngjite, ku po
të jepen këngë, himne të hyjshme
krejt* që këndove melodikisht* fuqishëm tek miqtë e Jisuit, Joan.
Ndenjësore E shenjtores
Ting. IV O ipsothís en to stavró

Krishtin, pra dhëndrin tënd e deshe
me gjith’ shpirt;* e zbukurove mir’
llambadhen me plot hir* dhe me

virtyte shndrite, o e tër’famshmja jon’,*
ndaj u fute bashk’ me të brenda*
dasmës,1 pasi pranove ti’* një kurorë
prej atij* për fitoren në gara,* po na
çliro nga çdo rrezik, ankth ne * që, o
Varvara, me mall bëjm’ kujtimin tënd.
Lavdi I oshënarit
Ting. Tërth. I Ton sinánarhon Logon

Duke zmbrapsur mashtrimin e jetës,
o i urt’,* dhe duke marrë mbi supet e
tua kryqin zot’ror,*18 ti e munde me
triumf përmes asketizmit* djallin
satan të lig, dinak,* u dallove se e
popullove ti shkretëtirën;* je ndriçues mendor në bot’;10 ndërmjeto te
Krishti të shpëtojn’ shpirtrat tan’.
Tani Hyjlindësore

Mrekullin’ e mahnitshme të zënies
mbi logjik’* si dhe mënyrën që
s’shprehet të shtatzënisë i dim’* për
ty, o e tërëd’lir’ dhe Virgjëresh’ gjithmon’;* shtanget arsyeja, çudit* trurin
tim lavdia jote, o e Tër’shenjt’ Hyjlind’se,* lavdi që mbi të gjithë shtrihet,
për hirin dhe shpëtimin ton’ shpirtëror.
Ode IV
I Hyjlindëses
Irmosi: Isakíkoa Kírie tis ikonomias su

»K
Kam dëgjuar misterin qart’* të eko»nomis’ sate dhe kuptova krejt*
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»veprat që ke bërë18a dhe prandaj*
»lavdërova un’ Hyjninë tënde, Zot.

Shën Mari, o Hyjlindëse,* ti që linde
Zotin, kapitenin ton’,* zbute shqotën
e pësimeve,* qetësoi valët e mëka*
teve.*

Ne të gjithë të lutemi,* dhembshurinë tënde tregona pa vones’,* ti që
linde njeridashësin,* Krishtin Shpë*
timtarin e besnikëve.*

Për shumicën e dhuratave,* të falënderojmë ne mirënjohësit,* me këndime lavdëruese,* nënë virgjëreshë
*
dhe Hyjlindëse.*

Ty të kemi përkrahëse* dhe fortesë
të patundur dhe mbrojtëse,* Virgjëreshë dhe Hyjlindëse,* na shpëto për*
herë prej rreziqeve.*
I shenjtores: Elílithas ek Parthenu

Pasi linde prej një Virgjëreshe, u
dhurove të rejave të virgjëra nënshtrimin e tërbimit të të papastrit; prandaj
Varvara bukurmundëse e shkeli absolutisht arrogancën e tij.
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Stërnëna u hodh jashtë shijimit të
Parajsës, meqë u josh më parë nga
makinacionet e dredharakut; por
Varvara, duke e poshtëruar atë, rri tani
në nusërore1 qiellore.
I oshënarit I njëjti

Duke iu bindur urdhrit të Krishtit
braktise kënaqësinë e botës, pasurinë, shijimin, aristokracinë; shkove
pas tij si ngrite kryqin tënd,18 o Joan.

M eqë

u varfërove bashkë me
Krishtin, i cili u varfërua19 për shpëtimin e të vdekshmëve, u bashkëlavdërove, siç ai premtoi, dhe bashkëmbretëron me atë20 që mbretëron
përherë, o Joan.
Hyjlindësore

Gjithë ne besnikët të njohim ty, o
Zonjë Hyjlindëse, si liman shpëtimi
dhe mur i palëkundur, sepse ti me
ndërmjetimet e tua i çliron nga rreziqe
shpirtrat tanë.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Me kryqin tënd shkatërrove fuqinë e »S
Shkop nga rrënja e Jeseut je* dhe
vdekjes; prandaj, o Krisht, një vajzë,
pra Varvara, duke mos pasur mëshirë
për trupin, duron plot me trimëri plagët me mendim tepër të qëndrueshëm.

»lule20a prej asaj, o Krisht,* ke lulëzuar
»prej Hyjlindëses, prej mali hijeplot’*
»dhe të dendur20b me lisa;* dhe u mi»shërove prej Marisë,* dhe linde, o Pe*
»rëndi,* Zoti i fuqishëm, lavdi më ty.*
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Ode V
I Hyjlindëses
Irmosi: Fótison imás

»N
Ndritna ti, o Zot,* përmes urdhrave
»të tua20c ne,* si dhe me krahun tënd
»të fort’ dhe të lart’,*20d o njeridashës,
»na jep paqen tënde20e të sigurt.

Zemrën na e çel* me gëzim dhe ngazëllim, o Zonj’,* falna gazin e pasosur
tani,* sepse ke lindur ti shkaktarin e
*
gëzimeve.*

Zonjë na shpëto,* Virgjëreshë dhe
Hyjlindëse,* prej helmeve si dhe rreziqeve,* se ti ke lindur20f Shpëtimtarin,
paqeprurësin.20g*

Mjegullën largo* të mëkateve Hyjlindëse,* me dritën tënde jetëdhënëse,* sepse ke lindur diellin e paraje*
tëshëm.*

Zonjë na shëro,* nga pësimet e sëmundjeve,* na mëshiro edhe na vizito,* edhe shëndetin na dhuro me ndër*
mjetimin tënd.*

Krishti bëri çudi dhe mali u ça, dhe
menjëherë pranoi Varvarën që shmangej nga mania e tmerrshme e të atit,
si qëmoti Theklën, martiren e parë të
himnuar.

Meqenëse u dogj nga zelli i Perëndisë të vërtetë, Varvara e tërëfamshme pështyu në fytyra të turpshme
perëndish me emër të rremë, duke
tallur pseudobotësunduesin21 kjo
vajzë.
I oshënarit I njëjti

Duke u brumosur, o atë, me frikën e
Krishtit për një jetë të hyjshme, mentalitetin e tërë të mishit22 ia nënshtrove shpirtit, duke i pastruar, o Joan,
shqisat e tua.

P asi pastrove me kujdes trupin,
shpirtin dhe mendjen nga çdo ndotje,
o i hyjurtë, pranove dritën tridiellore
që të pasuronte me karizma të shkëlqyeshme.
Hyjlindësore

I shenjtores: Mesitis Theu qe
anthropon

Duke urdhëruar të ndriçohet banja
nga tri dritare, përshkrove mistikërisht me dritën e Trinisë pagëzimin, o
Varvara, se është pastrimi dritëprurës
i shpirtrave.

Lyp tek Biri yt dhe Zoti, o Virgjëreshë
e kulluar, t’u dhurojë çlirim paqësor
robërve23 të rënë nga situata e rëndë e
kundërshtarit dhe që kanë besim tek ti.
Zbritësore: Theós on irinis

»O
O Zoti i paqes, o Atë me hir,* për
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»shpëtimin e njerëzve Engjëllin,* që
»paqen perëndore sjell, dërgove20e
»përmbi dhé;* sot pra të udhëhequr*
»me dritë Perëndie,* qëmenatë ngri»hemi 20c dhe lavdërojmë njerida*
»shësin.*
Ode VI
I Hyjlindëses
Irmosi: Tin dhéisin ekheó

Do derdh lutjen* para Zotit Perë»D
»ndi* dhe atij do t’i tregoj hidhërimet*
»që kam,23a sepse* shpirti im është
»mbushur* me çdo të keqe dhe jeta
»po shkon në Hadh;*23b pra si Jonai
»lutem un’:* Jetën time nga prishja,
»ti ngrije, Zot.
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met,23c o Zonjë,* dhe n’ errësirën me
dritë na ngazëllon;*23d pra ti, o Zonjë,
dhe tani,* nga pësimet, rreziqet ti na
*
shpëto.*

Në shtrat tani* i sëmurë shtrirë jam*
dhe për trupin tim shërim dot nuk
gjendet,*23e vetëm pra ti,* që ke lindur për botën,* një Shpëtimtar dhe
një mjek të sëmundjeve,* pra ty të
lutem dhe tani:* Ti më ngri nga lë*
ngatat Hyjlindëse.*
I shenjtores: En aviso ptesmaton

Siç premtove, dhurove, o Shpëtimtar,* urtësin’ tek sa përpara podiumit
jan’* në gjyq24 dhe ty të predikojn’;*
dhe Varvara u mbush me këtë urti.

Atij iu lut,* se prej vdekjes na shpë- E qortoi Varvara e famshme rënd’*
toj,* si u dha nën thonjt’ e vdekjes
dhe vetë,* prapë tani* shpirtin tim ta
shpëtojë,* nga shkatërrimi i vdekjes
dërrmonjëse* dhe nga armiku zemër*
lig,* Biri yt, Zoti yt, o Hyjlindëse.*

Si mbrojtëse* ty të di dhe rojtëse,*
të sigurt, o Virgjëreshë, për jetën,* ti
i shpërndan,* gjithë ngasjet e liga*
edhe veprime demonësh na i dëbon,*
pra ty të lutem si gjithnjë:* Ti shpëto*
më prej gjithë pësimeve.*

Fortes’ e mur,* ty të kemi Zonja
jon’,* dhe shpëtim për shpirtrat tanë
të plotë,* dhe ngushëllim* në mjeri-

me fjal’ të hyjurt’ mashtrimin e pabes’, të rrem’,* dhe me durim praktik
ajo* i çuditi në mendje tiranët shum’.

Athloforja e denjë për Krishtin ton’*
dorëzon vet’ trupin, që të rripet pa
mëshir’* me çdo tortur’ dhe gjithashtu* t’ia fërkonin tër’ plagët me gun’
e shparc’.
I oshënarit I njëjti

I

ndriçuar me Hirin e Shpirtit, at’,*
dhe i pasuruar plot, me njohuri gjërash* njer’zore dhe hyjnore ti,* me
bollëk i ofrove ku kish nevoj’.
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O i urtë, si koret në qiell lart* rregullove mir’ në kishat e Orthodhoksis’*
himnimin; dirigjoje ti* shumë këngë
të hyjthurura për Trinin’.
Hyjlindësore

Në bark ngjize pa burr’, o e Virgjër
krejt,* mbete përjet’sisht e virgjër,
dhe kështu tregon* vërtet simbolet e
Hyjnis’* së fëmijës edhe Perëndisë
tënd.
Zbritësore: Splahnon Ionán

»S
Si profeti shën Jona,* pasi u gëlltit
»në det* prej peshkut të madh doli dhe
»nuk u nga,* gjithashtu tani,* edhe
»Fjala e q’ellit Jisuj shpëtimtar* shkoj
»nga gjir’ i Virgjëreshës dhe Hyjlindë»ses,* se u mishërua pa pësim* edhe
*
»nënën e la të pac’nueshme.*
Kontaqi I shenjtores
Ting. IV O ipsothís en to stavró

Pasi e ndoqe, o Varvara e thjeshtë*
dhe athlofore, Krishtin që përhimnohet* lart në Trini me bes’, braktise
çdo nder pagan,* idhujt, dhe kur po
stërviteshe* në mes të stadiumit ti,*
nuk të frikësuan dot* kërcënime
tiranësh,* o trimëreshë, psalje pra me
zë:* Trinin’ e vetme, Hyjnin’ adhuroj
gjithmon’.

Shtëpia

Duke u mbledhur le të nderojmë siç
i ka hije Varvarën që u martua me
Krishtin falë martirizimit, që me lutjet
e saj të çlirohemi nga sëmundje shpirtprishëse, nga epidemi, nga tërmeti
dhe nga rrëzimi, edhe të kalojmë jetën në paqe, edhe të denjësohemi të
rrimë në dritë së bashku me të gjithë
shenjtorët25 që nga fillimi, të cilët i
pëlqyen Perëndisë, dhe që të këndojmë denjësisht: O Shpëtimtar, i bëre
të çuditshme mëshirat e tua26 tek të
gjithë ata që pohojnë me besë: Trinin’
e vetme, Hyjnin’ adhuroj gjithmon’.
Sinaksari
Më 4 të të njëjtit muaj, atletizmi i martires së madhe e të shenjtë Varvara.
Vargje: Kur të theri me shpatë ati, o
Varvara,/ u bë një tjetër Abraham,27
por i djallit.
Varvara u pre rreth së katërtës nga
duart e prindit.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Joan Damaskinoit, monak
dhe presviter.
Vargje: Pasi e mbushi tokën me melodi të ëmbla Joani,/ ngjitet edhe në
qiej për të kompozuar melodi.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Joan çudibërësit, episkopit
të Polivotit.
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Vargje: Kur e la episkopinë e tokës
Joani,/ kënaqet me pamjen e atij që i
mbikëqyr të gjitha.
Në të njëjtën ditë, shën Juljana mbaron me shpatë.
Vargje: Prano, o Fjalë, si pëllumbeshë
që gugat,/ Juljanën, nëse nuk do të
pritej shpejt.
Në të njëjtën ditë, shenjtorët Kristodhuli dhe Kristodhula mbarojnë me
shpatë.
Vargje: O Kristodhula e virgjër, duke
pasur të njëjtin emër si ti/ Kristodhuli,
edhe bashkë me ty stërvitet përmes
shpatës.
Hieromartiri i ri shën Serafimi, episkopi
i Fanarit, që u martirizua në vitin 1601,
mbaron pasi u përshkua nga helli.
Vargje: Ai që doli si degë e thesaliotëve, Serafimi,/ vjen te Perëndia Fjalë
me rrëke gjaku.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
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»furre duke psalur me gaz e hir:* O
»Perëndi atëror,* o Zot je i bekuar.

P ër shpëtimin e botës,* në pëqi
virgjëror ke banuar ti, o Jisu,* dhe
nënën Virgjëreshë, e cila të ka lindur,
na e bëre ne mbrojtëse.* O Perëndi i
*
etërve,* o Zot je i bekuar.*

Birit plot me mëshirë,* që ke lindur,
o nën’ e kulluar, lutju për ne,* të na i
ndjejë fajet dhe njollat shpirtërore, se
thërresim me zë të madh:* O Perëndi
*
i etërve,* o Zot je i bekuar.*

Thesarin e shpëtimit*

dhe burimin
e paprishjes ty Hyjlindësen pra,*
kështjellën e përikjes dhe derën e
pendimit ua shfaqe besnikëve.* O
*
Perëndi i etërve,* o Zot je i bekuar.*
27a

Sa po vijnë me shum’ mall* edhe nën
hijen tënde të gjith’sigurtë, o Zonj’,*
denjo që të shërohen si shpirtrat e
sëmurë k’shtu dhe trupat në vuajtje,*
se Krishtin ton’ shpëtimtar,* për ne
*
ti e ke lindur.*
I shenjtores: Antítheon próstagma

Ode VII
I Hyjlindëses
Irmosi: I ek tis Iudheas

»T
Tre Djem që nga Judea* përfundu»an si robër në Babilonë dikur,* me
»besën e Triadhës kan’ shkelur flakë

Tirani që më kot tërbohej se do të
pushtonte tokën28 dhe do të zhdukte
detin, shtrihet para këmbëve të
Varvarës vajzë si lodër; se pasi Krishti
e shfuqizoi tiranin, e lidhi si një harabel të kalbur.
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Kur me plagë të padurueshme u rrop
gjithë trupi yt dhe u lye me rrëke gjaku, durove kur digjeshe në brinjë me
llambadhe, o martire e tërëkënduar,
Varvara e lavdëruar, duke falënderuar
Krishtin.

O sa çnjerëzore dhe e pamëshirshme
ashpërsia dhe ateizmi i madh i tiranëve! Sepse prisnin mizorisht me shpata
si në kasaphanë gjinjtë e martires, që
e mbështeste mendjen te Krishti jetëdhënës.
I oshënarit I njëjti

Duke u djegur nga zelli, ktheve përmbys çdo mendim të mbrapshtë të
herezive hyjluftuese, duke sqaruar me
forcë tek të gjithë përmes shkrimeve
të fuqishme ato që qëmoti ishin shkruar sporadikisht dhe zbehtësisht prej
të urtëve, o Joan.

Kritikove nxehtësisht edhe me fjalë,
edhe me dogma të drejta që kombinove, o Joan, pabesinë dhe blasfeminë
e njerëzve të Manit, që u përpoqën të
bastardonin Kishën e Krishtit.
Hyjlindësore

Të njohim si të shenjtën e të shenjtëve, sepse ti vetëm mbajte në bark
Perëndinë e pandryshuar, o Virgjëre-

shë e panjollshme, nënë e panusëruar,
sepse u burove gjithë besimtarëve
paprishjen me lindjen tënde hyjnore.
Zbritësore: I pedhes efsevia

»T
Tre Djemat që u rritën besëmirë,*
»trimërisht përbuzën urdhërin e shty»pësit;* nga furra dhe zjarri nuk u
»tremb’n aspak,* por në flakë dhe në
»prush me këngë faleshin:* O Perëndi
»atëror, je i bekuar.28a*
Ode VIII
I Hyjlindëses
Irmosi: Ton Vasilea ton uranón

»M
Mbretin në qiejt,* që gjith’ ushtrit’
»engjëllore* e himnojnë edhe ju him»noni,* dhe e lartësoni gjithmon’ në
»gjithë jetët.

Mos i harro kurr’,* o Virgjëresh’, sa
të luten,* të himnojnë me bes’ e me
shpresë,* dhe të lartësojnë me zë për
*
gjithë jetët.*

Ti i shëron krejt,* përher’ e pa u kursyer,* gjith’ ata që të luten, o Zonjë,*
dhe të lartësojnë që linde Zotin
*
tonë.*

Ti më shëron krejt* nga gjith’ sëmundjet e shpirtit* dhe nga dhembjet e
trupit, o Zonjë;* të të lartësoj pra, o
*
Virgjëresh’ hirplote.*
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Ti i largon krejt* sulmet dhe ngasjet Mbolli armiku shpesh egjëra
e liga,* dhe pësimet, o Zonjë e virgjër,* pra të lartësojmë me zë për
gjithë jetët.*
I shenjtores: Káminos poté pirós

Krishti në dritë të paafrueshme u
shfaq tek ti, o Varvara, kur ishe lidhur
në burg, të nxiti të kesh guxim, të shëroi plagët dhe të dhuroi gëzim; ndaj u
bëre me krahë nga dashuria e Dhëndrit tënd.

Një engjëll i hirshëm të veshi me
stoli me pamje drite, o Varvara e thjeshtë, që ishe zhveshur për Krishtin,
dhe të çoi rreth e rrotull si nuse, sepse
u zhveshe nga pasionet së bashku me
rrobën, o martire, meqë pësove një
ndryshim të hyjshëm.

U dëftua qartas e përmbushur, o Krisht,
parathënia jote, se një atë dorëzon
fëmijë në vrasje,29 dhe prindi i frikshëm
u bë autor i therjes së dëshmores
sate; ndaj u shfaros me zjarr qiellor.
I oshënarit I njëjti

Kritikove qartazi me shkrime, o Joan,
ndarjen e Nestorit, konfuzionin e Sevirit, çmendurinë monothelike dhe besimin monoenergjik, duke llamburitur
në gjithë anët e botës dritë orthodhokse.

të
heretikëve në Kishën e Krishtit, që të
mohohet falja e tij në ikona të respektuara, por nuk të gjeti duke dremitur,
o Joan, por të gjeti duke çrrënjosur
çdo farë bastarde.
30

Hyjlindësore

E zure në mitrën pa farë dhe linde
pashprehshëm, o Hyjlindëse e tërëkulluar, atë që është i pandarë nga
Ati dhe që u soll si Perëndiburrë; prandaj të njohim të bindur si shpëtimin
e ne të gjithëve.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

»F
Furra vesëplotë na tregoj një she»mbull* të çudisë që shkeli natyrën;*
»se ajo s’i dogji Tre Djemat që priti,*
»ashtu dhe zjarri i qiellit s’e ngau Vir»gjëreshën aspak.* Pra, le ta himnojm’
»e le t’i falemi,* e bekoni të gjithë Zotin
»me zë të madh* dhe e lartësoni për»mbi të gjithë jetët.*
Ode IX
I Hyjlindëses
Irmosi: Kirios Theotokon

»P
Pohojm’ se je Hyjlind’sja,* ne që u
»shpëtuam* nëpërmjet teje, e shenjt’,
»Virgjëreshë e d’lir’;* me koret e të
»patrupve të madhështojmë ty.
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Shiko si qaj me lotë,* edhe mëshiromë,* se ti ke fshirë çdo lot prej fytyrave,*30a o Virgjëreshë dhe Zonjë që
*
linde Zotin Krisht.*

Gëzoje zemrën time,* Zonjë Virgjëreshë,* se ti ke lindur gëzimin për njerëzit,* dhe zhduke çdo helm me ndje*
sën e gjith’ mëkateve.*

Liman dhe mbrojtje bëhu,* Zonjë
Virgjëreshë,* kështjell’ e mur i patundur, Hyjlindëse,* përikje, ndihmë
*
dhe mbrojtje e gjithë njerëzve.*

Me rrezet dhe me dritën* ndritna,
Virgjëreshë,* edhe largo errësirën e
mendjeve*30b t’ atyre që të lëçitin
*
Zonjë Hyjlindëse.*

Shëromë Virgjëreshë,* se jam i përmbysur,* edhe po dergjem30c në shtratin e vuajtjes,* po eja ngremë dhe fal*
më shëndet edhe shpëtim.*
I shenjtores: Anarhu jenítoros

Dëgjove një zë të hyjshëm, që kërkesat e tua* i përmbushte, Varvara, kur
do të merrje ti* fundin tënd të shum’lavdëruar me shpatë pra* gjat’ martirizimit, kur do denjësoheshe* me Juljanën për kuror’ dhe lavd.

M eqë

plotëson kërkesën tënde
Krishti, Zoti yt,* tek ata që me besë
kujtimin tënd çdo vit* bëjn’ vërtet,
dhuron çdo shërim, se e kapërcejn’*

mrekullit’ e tua mahnitëse dhe me
fam’,* o Varvara, rërën në bregdet.

Tani që me Dhëndrin tënd, pra Krishtin,
mbretin e Gjith’sis’,* u bashkove dhe
shndrite me lavd shkëlqimi krejt* të
hyjnueshëm brenda dhomave lart në
q’ell,* shihna që të psalim; çlirona
nga çdo pasion* dhe na sill drejt Perëndis’ të gjall’.
I oshënarit I njëjti

Ne, gjith’ bijt’ e Kishës, na mësove
të këndojm’ Njësin’* e tër’shenjt’ në
Triadhën, orthodhoksisht, Joan,* të
theologojm’ mishërimin e Fjalës qart’,*
duke na sqaruar sakt’ pikat e Shkrimit t’ Shenjt’,* që kan’ vështir’si31 për
shum’ veta.

Pasi i himnove batalionet e shenjtorëve,* pra Hyjlind’sen e d’lir’, Pararend’sin e Krishtit,* o osh’nar, apostujt,
profetët, mësuesit* shum’ të urt’, asketët, të drejtët, martirët tok’* rri tash
në tendat e tyre ti.
Hyjlindësore

Pasi e pranove brenda mitrës shiun
qiellor* si një lëmsh,32 o krejt e paqortueshme, në bark* mbajte ti atë që
jep buk’ perëndish tek sa* me bes’ e
himnojnë atë dhe të shpallin ty* si
Hyjlind’sen e himnuar shum’.
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Hyjlindësore

O shpirt, madhështoje Marinë e nde- E kishe gjatë shtatzënis’,* o e tër’paruar dhe të lavdëruar mbi forcat engjëllore.

»M
Mister të çuditshëm* shikoj dhe s’e
»marr dot vesh,* se si q’ell një shpellë
»ndrit; fron* keruvik33 u shfaq Virgjë»resha dhe grazhdi i vogël* e nxuri atë
»që bota nuk e nxë, Krishtin Perë»ndin’.* E madhështojmë pra me kë*
»ngë sot.*
Dërgimësore e shenjtores
En Pnévmati to ieró

E prite, o Varvara ti,* e kënduar, prej
Zotit* karizmën e shërimeve,*34 t’u
mjekosh pra sëmundjet* atyre që
rendin tek ti;* lavdëron thell’ Perëndin’,* zot’ruesin e gjithçkaje,* pra
shpëtona ne të gjith’* në rrezik, epidemi* dhe në sëmundje shpirt’rore.
E oshënarit I njëjti

J oan,

i tërëlumur at’,* herezit’
mbrapsht i ktheve* përmes urtisë
sate pra* dhe i dhe Kishës dogma*
mbar’orthodhokse, se deshe* të besonte saktësisht* Trininë e lavdëruar,* domethënë një Njësi* në tri hipostaza dhe* në një substancë të
vetme.

cenuar,* gjith’ Fjalën Zot të Perëndis’,* Perëndin’ që vepronte* tër’ urtësisht për shpëtimin* botëror, ekonomin’* shkëlqyese; të himnojm’
pra* denjësisht, se ndërmjeton* tek
ai që të shpëtojm’* nga çdo rrezik dhe
sëmundje.
Lavdërime Idhiomele
Të shenjtores
Ting. I I Anatoliut

Pasi përbuze shijimin e kënaqësisë
tokësore dhe urreve pasurinë së bashku me lavdinë e atit, përgjërove
Dhëndrin qiellor, o Varvara e tërëhimnuar; se meqë ta prenë kokën me
shpatë, hyre bashkë me virgjëreshat
e urta dhe me Krishtin Dhëndër;1 ndaj
edhe meqë sëmundjen epidemike e
dëbon, shëron besimtarët me energjinë e Shpirtit dhe ndërmjeton pa
pushim për shpirtrat tanë.
Ting. II I Bizantit

Armiku smirëzi, i cili pati si vegël për
mëkat stërnënën, u turpërua kur u
mund nga një grua; sepse Fjala e Atit,
si u mishërua prej një të Virgjëreje pa
ndryshim dhe pa përzierje, siç e di
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vetëm Fjala, zgjidhi mallkimin e Evës
dhe të Adamit, pra Krishti, që kurorëzoi denjësisht martiren Varvara, dhe
që përmes saj i dhuron botës zbutjen
e Perëndisë dhe përdëllimin e madh.
I njëjti I të njëjtit

Martirja e hyjftuar, Varvara, duke
vuajtur në stadium thoshte: Janë të
frikshme këto tortura, o gjykatës, veçse nuk preferoj aspak tokësoret në
vend të qielloreve; për këtë pritini,
rripini mishrat, më dorëzoni në zjarr;
po shkoj e gëzuar drejt Dhëndrit tim,
Krishtit. Me përgjërimet e saj, o Shpëtimtar, dërgona nga lart mëshirat e
tua dhe shpëtoi ata që kremtojnë me
besë ndeshjen e saj.
I njëjti I të njëjtit

gjëreshë e urtë hyre llambadheprurëse1 në oborret e Zotit,35 ndërsa si
martire trimëreshë more hirin që të
shërosh prishjen e kalbur të mishit;
por edhe ne që të përhimnojmë, na
çliro nga dhembje shpirtërore me
përgjërimet e tua drejt Perëndisë.
Tani Hyjlindësore

E njohëm Perëndinë që u mishërua
prej teje, o Hyjlindëse Virgjëreshë, atij
përgjëroju që të shpëtohen shpirtrat
tanë.
Nëse dëshiron i pari, psalet Dhoksologjia e Madhe; ndryshe, në Pasvargjet, psalim Pasvargjet e Oktoihut.
Lavdi I oshënarit
Ting. Tërth. IV

Ejani, o popuj, të himnojmë sot pana- Turmat e murgjve të nderojnë ty,
irin e Varvarës athlofore, sepse nuk
triumfoi kundër asaj as shpatë, as
zjarr, as ndonjë tjetër torturë, as pusitë e beliarit intrigant. Lypi Krishtit, o
martire e hirshme, e tërëlavdëruar, që
të na dhurohet përdëllimi i madh.
Lavdi Ting. Tërth. II
I Joan Monakut

Meqenëse përshkove udhë atletike,
u shmange nga vendimi prindëror, o
Varvara e tërërespektuar; dhe si vir-

profesorin, o Joan, ati ynë, sepse nëpërmjet teje ne mësuam të ecim në
udhë vërtet të drejtë;36 i lum je, se i
shërbeve Krishtit dhe triumfove mbi
fuqinë e armikut,37 o shok engjëjsh,
që banon në të njëjtën tendë me
oshënarë dhe të drejtë; tok me ta
ndërmjeto te Zoti, që të mëshirohen
shpirtrat tanë.
Tani Hyjlindësore

O Zonjë, prit lutjet e shërbëtorëve të
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tu edhe çlirona ne nga çdo nevojë dhe
pikëllim.
Në Liturgji, Tipiket dhe Odet III dhe
VI të Kanuneve. Kontaqi:
Virgjëresha sot po vjen (shih fq. 168)
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MË 5 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i atit tonë oshënar dhe
hyjprurës Sava i Shenjtëruar.
Tipikon
Nëse bie e diel, të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret: 6 ngjallësore dhe 4 të
oshënarit. Lavdi i oshënarit. Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të javës.
Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni. Leximet e oshënarit. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi i oshënarit. Tani ngjallësor:
Virgjëresh’ e panusëruar që zure trupërisht Perëndinë pa tregim, nën’ e
Perëndisë së lartë, prit lutjet e shërbëtorëve të tu, o e gjith’panjollëshme;
ti që u fal të gjith’ve paqësim mëkatesh, prit lutjet tona tani dhe lutu që
të shpëtohen shpirtrat tanë. Përlëshoret: ngjallësore, e oshënarit dhe Hyjlindësore Ti që linde për ne.
Të dielën në Shërbesën e Mesnatës,
pas Kanunit Triadik, Litia e oshënarit,
Himne Triadike, Trishenjti, Ipakoia. Në
Mëngjesore, Ndenjësore ngjallësore
dhe në Stihologjinë e tretë, Ndenjësoret
e oshënarit. Bekimtoret etj. Kanunet:
ngjallësor dhe i oshënarit. Pas Odes III,
Kontaqi dhe Shtëpia e oshënarit dhe
Ndenjësoret e tij. Pas Odes VI, Kontaqi
dhe Shtëpia ngjallësore. Sinaksari.
Zbritësoret Ja Krishti lind; dhe i gjithë
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rendi i Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën. Dërgimësoret: ngjallësore, e
oshënarit dhe Hyjlindësorja e tij. Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të oshënarit. Lavdi Eothinoni. Tani E përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji Tipiket. Lumërimet: 4 të
tingullit dhe 4 nga Ode VI e oshënarit.
Pas Hyrjes, Përlëshoret: e tingullit, e
oshënarit dhe e kishës. Kontaqi Virgjëresha sot po vjen. Apostulli i oshënarit.
Ungjilli i së dielës.

NË MBRËMËSOREN E VOGËL
Vargëzime
Ting. I Panéfimi mártires imás

Përmes mendjes u bëre shikues fuqish mendore, dhe si praktik që ishe,
vure në zemër fjalë të hyjnueshme;1
në të mbështete si shkallë për t’u ngjitur, Sava, o ati ynë oshënar, dhe ndërmjeton që të na dhurohet paqja dhe
përdëllimi i madh.
(2x)

O Sava tepër oshënar, që fëmijë ia
përkushtove jetën tënde Krishtit, Perëndisë tonë; prej tij i forcuar ia nënshtrove mendjes pasionet e mishit,
duke nënshtruar të keqen poshtë së
mirës; prandaj përgjëroju që t’u
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dhurohet shpirtrave tanë paqja dhe
përdëllimi i madh.

O ati ynë hyjmendës, u shfaqe qartë
si ndriçues tepër i madh duke e
llamburitur planetin2 me shkëlqime
çudish dhe punësh të perëndishme;
ndaj pas fjetjes të priti drita e paperënduar; pra përgjëroju që t’u dhurohet
shpirtrave tanë paqja dhe përdëllimi
i madh.
Lavdi Ting. II

Varg: I lumur ai burrë që ka frikë Zotin.
Duke mbajtur në duart e tua, o Sava,
ati ynë, Kryqin e Zotit, zhduke përfundimisht fantazmat e demonëve.
Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.
Kur triumfove me fuqinë e kryqit mbi
dredhitë e demonëve, e shfaqe fuqishëm lavdinë e Krishtit, o Sava, ati
ynë.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

O atë oshënar, meqë që foshnjë O Zonjë e mirë, ngriji duart e tua drejt
praktikove me kujdes virtytin, je bërë
instrumenti i Shpirtit të Shenjtë; dhe
pasi more prej tij energjinë e mrekullive, binde njerëzit që të përbuzin të
ëmblat; dhe tani që feks më pastër
prej dritës hyjnore, ndriço edhe mendjet tona, Sava, ati ynë.
Tani Hyjlindësore

Gjith’ shpresën time e besoj tek ti, o
nën’ e Perëndis’, ruajmë nën strehën
tënde.
Pasvargje
Ting. II Ikos tu Efrathá

U shfaqe që në shpërgënjtë nënorë,
enë e shenjtëruar dhe shtëpi e Shpirtit
të Tërëshenjtë, o ati ynë.

Birit tënd, Gatuesit shpirtdashës, që
t’i dhembshurojë shërbëtorët e tu.
Përlëshore Ting. Tërth. IV

Me lot të derdhur si rrëke.

NË MBRËMËSOREN E MADHE
Pas Qëndrimit të Parë të Psaltirit
(Lum ai njeri)
Vargëzime
Ting. Tërth. I Ósie pater

Sava, o at’ i barabartë me engjëjtë,*
hyjmendës, rri në tendat e oshënarëve lart;* je shoku i profetëve, trash’gimtari* bashk’ me martirët dhe
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apostujt, tani* po banon ti brenda*
dritës që s’perëndon kurr’* i shndritur
me dritësim prej saj;* qëndron guximshëm pran’ qenies që dëshirojm’* më
shum’ se çdo gjë, dhe* shijon gjithmon’ bukurin’* që ka ai dhe prehesh
në pamjet e tij ti;* të lutemi të ndërmjetosh pran’ Zotit ton’ Krisht* të dhurojë te Kisha e tij* bashkim mendjesh
dhe paqe, shpëtim shpirtrash me hir.
(2x)

25

kanuni i drejt’ i vet’përmbajtjes,* je
lartësia shum’* e dukshme e përul’sis’* dhe krua që buron si detet* plot
shërime;* të lutemi të ndërmjetosh
pran’ Zotit ton’ Krisht,* të dhurojë te
Kisha e tij* bashkim mendjesh dhe
paqe, shpëtim shpirtrash me hir.
(2x)
Lavdi Ting. Tërth. II
I Siqeotit

Sava, o at’ i tërëlumur dhe ndriçuesi* Pasi e ruajte të paprekur “Sipas ikoi pastër shum’ i murgjve, ti je kandil
me ndriçim* përmbajtjeje, i feksur
nga dashuria,* kullë pendimi që s’lëkundet aspak* dhe fuqi, mbështetje*
për ne që të nderojmë,* thesar shërimesh je bërë ti;* me të vërtet’ shkretëtirën ke bër’ qytet,* dhe e tregove
qart’* Parajs’ të perëndishme* që fryt
të shenjt’ nga sa shpëtohen* ofron
përher’;* të lutemi të ndërmjetosh
pran’ Zotit ton’ Krisht,* të dhurojë te
Kisha e tij* bashkim mendjesh dhe
paqe, shpëtim shpirtrash me hir.
(2x)

Sava, o at’ hyjmendës, shtyll’ e zjarrt’
virtytesh je,* pishtar që udhëheq që
nga oqeani tok’sor* drejt portit të
hyjnueshëm popujt sakt’sisht;* frymë mashtrimi ti nënshtrove dhe je*
enë e kulluar* e Shpirtit të Tër’shenjtë* dhe profesori i murgjve ti,* edhe

nës”3 dhe vure mendjen sunduese4
kundër pasioneve shkatërruese në
mënyrë asketike, u ngjite sa ishte e
mundur po “Sipas ngjashmërisë”;3
sepse pasi e dhunove burrërisht natyrën, e nxite veten që ta nënshtrosh
më të keqen poshtë më të mirës dhe
t’ia skllavërosh mishin shpirtit; prandaj u dallove si majë monakësh,
popullues shkretëtire, trajner i atyre
që ecin mirë, kanun tepër i saktë virtyti; dhe tani në qiejt, pasi ikën pasqyrat,5 vëzhgon kthjellët Trininë e
Shenjtë, duke ndërmjetuar direkt për
ata që të nderojnë me besë dhe mall.
Tani Hyjlindësore

Cili s’do të të lumërojë, o Hyjlindëse
Virgjëreshë? Cili s’do të përhimnojë
lindjen tënde të kulluar? Se biri yt i
vetëmlindur që shkëlqeu prej Atit pa
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mot, gjith’ ai lindi prej teje, së pastrës
i mishëruar pa tregim; duke qenë prej
natyre Perëndi dhe duke u bërë për
ne njeri prej natyre, i pandarë në dy
fytyra, por i njohur në dy natyra pa
përzier. Atij lutju, o Zonj’ e lumur, të
*
mëshirohen shpirtrat tanë.*
Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni i
ditës. Leximet.
Këndimi i Urtësisë së Solomonit
(3.1-9)

Shpirtrat e të drejtëve janë në dorë
Perëndie dhe nuk do t’i prekë torturë.
U dukën në sytë e të pamendëve se
vdiqën dhe u konsiderua keqtrajtim
dalja e tyre, dhe ecja nga ne dërrmim,
por ata janë në paqe; sepse edhe
nëse para faqes së njerëzve do të
ndëshkohen, shpresa e tyre është plot
pavdekësi; dhe pasi do të edukohen
me pak mundime, do të fitojnë mirëbërje të mëdha, sepse Perëndia i provoi dhe i gjeti të denjë për veten. Si
ar në shkritore i provoi ata dhe si
holokaust flijimi i pranoi ata; dhe në
kohën e shqyrtimit të tyre do të ndriçojnë dhe si shkëndija në kallam do
të vrapojnë. Do të gjykojnë kombe
dhe do të sundojnë popuj, dhe do të
mbretërojë ndër ata Zoti në shekuj.
Ata që kanë besim në të do të kuptojnë të vërtetën dhe besimtarët me da-

shuri do të qëndrojnë me durim pranë
tij, sepse ka hir dhe mëshirë ndër
oshënarët e tij dhe mbikëqyrje ndër
të zgjedhurit e tij.
Këndimi i Urtësisë së Solomonit
(5.15-23; 6.1-3)

T ë drejtët jetojnë përjetë dhe në
Zotin është paga e tyre, dhe përkujdesja
e tyre pranë të Shumëlartit. Për këtë
do ta marrin mbretërinë e hijeshisë
dhe kurorën e bukurisë nga dorë Zoti,
sepse me të djathtën do t’i mbulojë
dhe me krahun do t’i mbrojë. Do të
marrë si armatim zellin e tij dhe do të
mobilizojë me armë Krijesën për
mbrojtje armiqsh. Do të veshë si korracë drejtësi, dhe do të veshë si helmetë gjykim pa hipokrizi. Do të marrë
si mburojë të pamposhtur oshënarí
dhe do të mprehë zemërim të prerë
për shpatë; dhe do të bashkëluftojë
me atë bota kundër të marrëve. Do
të ecin suksesshëm tek qëllimi predha rrufesh, dhe si nga një hark i plotë
rrethi nga retë do të hidhen në shenjë
dhe nga zemërimi që hedh gurë do të
hidhen breshëri të plota. Do të indinjohet kundër tyre ujë deti, ndërsa
lumenj do të përmbytin papritur. Do
t’u kundërvihet atyre erë fuqie dhe si
stuhi do t’i ajrojë ata si grurë, dhe do
të shkretojë gjithë dheun paligësi dhe
keqbërje do të përmbysë frone dinas-
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tish. Dëgjoni, pra, o mbretër, dhe bëhuni të mençur, mësoni, o gjykatës të
anëve të dheut. Vëreni veshin, ju që
sundoni shumicë dhe që jeni mburrur
mbi turma kombesh, se ju dha nga
Zoti sundimi dhe dinasti nga i Shumëlarti.
Këndimi i Urtësisë së Solomonit
(4.7-15)

I drejti, nëse do të arrijë të vdesë, do
të jetë në prehje; se pleqëria e çmuar
nuk është pleqëria shumëvjeçare, as
u mat me numër vitesh. Dhe thinjat
janë mençuri tek njerëzit dhe mosha
e pleqërisë është jetë e panjollosur.
Meqë u bë i pëlqyeshëm te Perëndia,
u dashurua, dhe ndërsa jetonte në
mes mëkatarësh, u transferua. U rrëmbye, që e keqja të mos ndryshojë mençurinë e tij ose dinakëria të mos mashtrojë shpirtin e tij. Sepse joshja e
së keqes, errëson të mirat dhe ëndja
e dëshirimit e ndryshon mendjen e
patëkeq. Duke u përsosur në pak kohë, mbushi vite të gjata. Se shpirti i
tij ishte i pëlqyeshëm në Zotin, prandaj vrapoi nga mesi i ligësisë. Por
popujt duke parë dhe duke mos kuptuar, as duke mos vënë në mendje një
gjë të tillë; sepse ka hir dhe mëshirë
ndër të zgjedhurit e tij dhe mbikëqyrje
ndër oshënarët e tij.
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Në Liti Idhiomele
Ting. II

Pasi krijove mbi dhé palestër asketike, o oshënar Sava, çmprehe sulmet
e pasioneve me rrjedhjen e lotëve të
tu; jeta jote hyjzënë u njoh tek të gjithë
si shkallë e hyjnueshme dhe e respektuar, që udhëzon lart në qiej;6 meqenëse në jetën tënde tregove fryte
shpresëtarie, nëpërmjet tyre i shëron
sëmundjet e pasioneve të atyre që të
thërrasin besërisht: Gëzohu, o yll ndriçues si ar i lindjes, llambadheprurës
dhe barí i murgjve; gëzohu, o i himnuar, i ushqyer më së miri i shkretëtirës
dhe bazament i patundshëm i Kishës;
gëzohu, o udhëzues i madh i endacakëve; gëzohu, o mburrja jonë dhe ngazëllimi i këndshëm i botës.
I njëjti

Le të nderojmë Savën, engjëllin mbi
tokë dhe njeriun e Perëndisë në qiej,
bukurinë e kozmosit, shijimin e të mirave dhe të virtyteve, krenarinë e asketëve; sepse duke qenë i mbjellë në
shtëpinë e Perëndisë, lulëzoi drejtësisht dhe si kedër në shkretëtirë shumëfishoi7 grigjën e deleve mendore të
Krishtit me oshënarí dhe drejtësi.
I njëjti

O atë oshënar, meqë që foshnjë prak-
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tikove me kujdes virtytin, je bërë
instrumenti i Shpirtit të Shenjtë; dhe
pasi more prej tij energjinë e mrekullive, binde njerëzit që të përbuzin të
ëmblat; dhe tani që feks më pastër
prej dritës hyjnore, ndriço edhe mendjet tona, Sava, ati ynë.
Lavdi I njëjti I Theofanit

Meqë pranove dashurinë e të mirave
mbimendore, i përbuze të gjitha kënaqësitë në botë, o hyjzënë; prandaj nuk
iu nështrove frutit sikurse Adami; dhe
pasi e ktheve përmbys me vetëpërmbajtje gjarprin,8 si engjëll kalove jetën; dhe tani rri në qiej, duke shijuar
drurin e jetës,9 duke e bërë të butë
Perëndinë për ne që besërisht bëjmë
kujtimin tënd, o Sava i shenjtëruar.
Tani Hyjlindësore

Gjith’ shpresën time e besoj tek ti, o
nën’ e Perëndis’, ruajmë nën strehën
tënde.
Pasvargje
Ting. Tërth. I Heris askitikón

G’zohu, i pasur me er’ të mir’* ushtrimesh asketike me të vërtetë je,* se
ngrite mbi supe kryqin,10 ia dorëzove
gjithçka* Krishtit Zot, dhe shkele çdo
mentalitet* mishor, që i dëshiron*
gjërat e ul’ta, ndërsa ti* ndriçove

shpirtin* me virtyt të shkëlqyeshëm,*
i dhe krahë k’shtu* dashuris’ së Krijuesit;* ndaj duke qenë rreth lipsanit
tënd të tër’shenjtë ne,* Sava i shum’lavdëruar, kërkojm’ përmes ndërmjetimit tënd* të gjejm’ mirëdashje* të
hyjnueshme për botën dhe përdëllim
të madh.
Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.

Sava, u shfaqe te bota ti* thëngjill i

ndezur me shkëlqimin zot’ror, o at’*
hyjmbajtës, se u kungove me zjarrin
e Shpirtit t’ Shenjt,* shndrit dhe shpirtrat tanë se po vijm’ tek ti* me bes’,
o hyjmendës shenjt,* dhe drejt dritës
që s’perëndon* na udhëzon ne;* i freskuar nga lart me hir* të hyjnueshëm,*
shove thëngjij shkat’rrues11 krejt;*
ndaj Krishti, kryetari i drejt’sisë së
hyjshme, qart’* të ka dhuruar kurorën,12 o oshënar, për triumfin tënd;*
atij përgjëroju* që të japë përdëllimin
e madh tek shpirtrat tan’.
Varg: I lumur ai burrë që ka frikë Zotin.

Shkall’ gjer në q’ell

u bë qartësisht,*
o oshënar hyjmendës at’, jeta jote
gjith’,* me të pra u ngjite lart dhe u
denjësove kështu,* o i tërëlumur, që
të flasësh ti* me Krishtin i shndritur
fort* në mendim prej shkëlqimeve*
që rrezatojnë* prej andej, nga Jisui
6
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Zot;* more bukurin’* engjëllore, dëfryese;* duke qëndruar pranë tij tani
lyp, o Sava at’,* që të qëndrojn’ tok
me ty sa festojn’ kujtimin tënd të
tër’shenjt’* dhe të respektuar,* dhe
që t’i dhurohet botës mbar’ përdëllim
i madh.

e that’ e vadite për lërim dhe me vajtim dhe psherëtim’ gjer njëqind herë
pemë13 mblodhe për çdo mundim. U
shfaqe pra si yll dhe e ndriçove botën2
me çdo çudi, Sava i shenjtë, at’ dhe
oshënar, lutju Zotit Krisht Perëndi të
*
shpëtohen shpirtrat tanë.*

Lavdi Ting. Tërth. IV

Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Turmat e murgjve të nderojnë ty, pro- Ti që linde për ne prej Virgjëreshës
fesorin, o Sava, ati ynë, sepse nëpërmjet teje ne mësuam të ecim në udhë
vërtet të drejtë;12a i lum je, se i shërbeve Krishtit dhe triumfove mbi fuqinë e armikut,12b o shok engjëjsh, që
banon në të njëjtën tendë me oshënarë dhe të drejtë; tok me ta ndërmjeto
te Zoti, që të mëshirohen shpirtrat
tanë.

dhe durove kryqëzim, o i mir’, që plaçkove vdekjen me vdekje dhe rrëfeve
ngjalljen si Perëndi, mos i zhvështro
ata që gatove me dorën tënde; trego
njeridashjen tënde, o mëshir’plot’,
prit Hyjlindësen që të lindi të ndërmjetojë për ne dhe shpëto, o Shpëtimtari
*
yn’, një popull të dëshpëruar.*

Tani Hyjlindësore

V irgjëresh’ e panusëruar që zure
trupërisht Perëndinë pa tregim, nën’
e Perëndisë së lartë, prit lutjet e shërbëtorëve të tu, o e gjith’panjollëshme;
ti që u fal të gjith’ve paqësim mëkatesh, prit lutjet tona tani dhe lutu që
*
të shpëtohen shpirtrat tanë.*
Përlëshore
Ting. Tërth. IV

Me lot të derdhur si rrëke shkretëtirën

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. I Ton tafon su Sotír

Mbarove shpres’tarisht* jetën tënde
mbi tokë;* u shfaqe en’ e pastër e
Shpirtit, ndriçon pra* ata që pranë
teje vijn’, o i lumur, me besë plot;* ndaj
nga Zoti yt* kërko ti që të ndriçojë*
shpirtrat tan’ gjithmon’,* se të himnojmë, o Sava* hyjmendës dhe ati yn’.
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Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Je nën’ e Perëndis’* dhe u duke pas
lindjes* vërtet e virgjër prap’, k’shtu
të njohim të gjith’ ne* që po përikim
me mall’ngjim* tek mir’sia dhe hiri
yt,* se të kemi ty ne mëkatarët si
mbrojtje,* dhe për ne ti je* shpëtim
në ngasje, e vetmja* e tër’paqortueshme.
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

O i urt’, ngrite kryqin e Zotit Krisht*

10

dhe e ndoqe atë ti deri në fund,* prandaj nuk e ktheve kurr’* mendjen tënde në bot’ aspak;* me vet’përmbajtje dhe me mundim vrave çdo pasion,* e përgatite veten si tempull për
Zotin tënd;*14 more k’shtu shpërblimin e karizmave, o at’,* shëron dhe
sëmundje shum’,* o hyjprurës, i lumur
shum’* dëbon shpirtra demonësh15*
gjith’;* ndërmjeto tek Zoti yn’ Krisht,*
që të dhurojë ky ndjesën* e fajeve*
tek ne që me mall bëjm’ kujtimin tënd
shum’ të shenjt’.
Hyjlindësore

Urtësin’

edhe Fjalën ti e ke zën’*
brenda barkut pa farë, pa djegie
krejt;* e linde për botën ton’* sundimtarin e Gjithësis’;* mban në pëqi
atë që e mban fort çdo gjë në dor’,*
16

pra Krijimtarin si dhe ushqyesin
botëror;* ndaj, o Virgjëreshë e tër’shenjtë, të lutem,* kur un’ do qëndroj
përball’* faqes së Krijimtarit tim,* të
shpëtohem* nga çdo mëkat;* Zonj’ e
pastër dhe virgjëresh’* at’herë ndihmë dhe mbrojtje* ti më dhuro,* sepse,
o e himnuar, mundesh të bësh sa do.
Pas Polieleit, Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

E dhe pse brenda botës ishe me
trup,* por u bëre mik engjëjsh ti shpirtërisht;* çdo gjë tokësore le,* e braktise, dhe vrave k’shtu* pasionet e zakonshme të trupit; u shfaqe pra* një
shërbëtor besnik i Trinis’, o i lumur
at’;* ndaj shëron me fjalën thjesht sëmundjet e njer’zve,* dhe shpirtra dëbon15 me fjal’* përmes Hirit të Shenjtë
qart’,* o hyjprurës shenjt oshënar;*
ndërmjeto tek Zoti yn’ Krisht,* që të
dhurojë ky ndjesën* e fajeve* tek ne
që me mall bëjm’ kujtimin tënd shum’
të shenjt’.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Malin e tërëshenjtë

le ta himnojm’*
dhe Parajsën mendore, kthimin e
mir’* të Evës dhe arkën18 si* edhe
portën e qiellshme,*19 ren’ shum’ të
ndritshme,20 ferrën që digjej, por
s’prishej dot,*21 thesarin, pasurinë e
17

5 DHJETOR

madhe të botës son’;* falje e mëkateve të lashta për ne ësht’;* shpëtimi
nga krimi yn’* u punua përmes asaj;*
i thërrasim* pra me mall’ngjim:*
Ndërmjeto te Zoti, yt Bir,* që ndjesë
shkeljesh të jepet* me dorën plot,*
për ata që i falen lindjes sate me bes’.
Shkallesat. Antifoni i parë. i Ting. IV
Proqimeni Ting. IV

E çmuar është para Zotit vdekja e
oshënarit të tij.
Varg: Me çfarë do ta shpërblejmë
Zotin për të gjitha që na shpërbleu?
Ungjilli. Psalmi 50.
Lavdi. Me ndërmjetimet e oshënarit.
Tani. Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Përdëllemë, o Perëndi. Dhe Idhiomeli.
Ting. Tërth. II

O atë oshënar, në gjithë tokën doli
zëri22 i arritjeve të tua, prandaj në
qiejt gjete shpërblim22a për lodhjet e
tua; asgjësove batalionet e demonëve, arrite brigadat e engjëjve, jetën e
të cilëve e kishe zili në mënyrë të
paqortueshme; duke pasur guxim ndaj
Zotit, kërko paqe për shpirtrat tanë.
Kanunet: i Hyjlindëses (shih fq. 7) dhe
i oshënarit, që ka Akrostihidhë:
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“Këndoj shkëlqyeshëm Savën, të tërëshkëlqyeshmin midis asketëve”.
Ode I
Ting. Tërth. IV
Armatilatin Faraó

Ndriço, o Sava, me shkëlqim prej
Shpirtit t’ Shenjt’ besnikët që të
himnojn’,* lavdërojn’ me mall ty*
mburrjen e asketëve, lavdinë e monakëve,* zbukuruesin, hirin e shkretëtirës me plot sukses,* edhe profesorin e virgjëris’.

U ngrite lart me mall drejt Perëndis’
që nga rinia, Sava me fam’,* edhe
duke pasur* çdo dëshirë tek ai, i vrave
gjithë hovet krejt* dhe lëvizjet e mishit, dhe gjithë sulmet e veseve,*22b
at’ me lavd, përmes vet’përmbajtjes
ti.

Ti ke fituar mbi atë që fshihej brenda
frytit, shkele me këmb’* gjarprin8
edhe leqet* që na ngre, i kapërceve
duke fluturuar lart,* o at’, me krahë
bese dhe vole jetën me gaz të madh*
dhe me hir nga bima e njohuris’.23

Meqen’se ishe i shkëlqyer nga çdo
an’ me drit’ prej Hirit, në zjarr* hyre
me nxitim, at’,* si të Tre Djemt’, edhe
mbete i padjegur;24 Zoti pra* ty të
ruajti edhe ju lajmëroi të gjithëve,*
se më pas do kishe lavd, mbarësi.
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Hyjlindësore

Përdorte vrulle të pandalshme vdekja kundër nesh, por humbi plot’sisht*
sapo iu afrua* Birit tënd, dhe kur
sulmoi u shkat’rrua krejtësisht,* o
Hyjlind’se e virgjër, sepse vërtet linde
jet’ në mish,* jetën e amshuar, pra
Krishtin ton’.
Zbritësore: Hristós jenate

Ja Krishti lind
Ode III

Meqë ndriçuesi i madh* i tër’shkëlqyer Efthimi* pa se kishe zbukurim
nga virtytet* brenda shpirtit mrekullisht, me përkushtim dhe si fisnik*
të priti; lajmëroi* k’shtu dukshëm hirin tënd, o i lum.
Hyjlindësore

U njohe, o nën’virgjëresh’,* vërtet si
dera e shndritur* e ekonomisë krejt
shpëtimtare* për ne, që realizoi Fjala,
se na solle ti* rrezen e shenjt’ mendore* të Perëndis’ mbi çdo perëndi.

O stereosas kat’ arhás

Zbritësore: To pro ton eonon

O i tër’pasur, mendjen ti* e vure si

Përpara nga jetët

zotërues* përmbi veset dhe u shfaqe
gjykatës* i përpiktë drejtësie, se nënshtrove të keqen,* ndaj mirësis’; si
kedër* u lulëzove në shkretëtir’.25

Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

4

Pasi vendose të shkosh ti* pas gjurmëve të Jisuit,*26 u shpërngule nga
atdheu; banove* thell’ në shkretëtir’,
ku ngrite përkundrejt armiqve nder,*
lavd dhe triumf, meqen’se* ishe kalitur me forc’ të shenjt’.

Me një fuqi mendore ti* ke qenë fortifikuar,* triumfove pra mbi hilet e
ndryshme* të satanit, o i urt’, i tërëlumur; shfaqe k’to* tek ne të gjith’ dhe
mposhte* vetullën e tij të ngritur
lart.27

Edhe zhurmat e jetës braktise krejt,*
kryqin tënd përmbi supe more,10 o
at’,* e dhe veten tënde tër’, * e kushtove te Zoti yt,* pasi ti dole jasht’ mishit dhe botës, qart’ je bër’* mik edhe
shok me gjith’ shpirt dhe zemër i
Shpirtit t’ Shenjt’,* ndaj dhe duke
nxitur popuj për zell, i zbraze* qytetet
dhe mbushe k’shtu* shkretëtirën me
njerëz plot,* o hyjprurës dhe oshënar;* ndërmjeto tek Zoti yn’ Krisht,*
që të dhurojë ky ndjesën* e fajeve*
tek ne që me mall bëjm’ kujtimin tënd
shum’ të shenjt’.
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Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Shpirti im i përulur, o Virgjëresh’,*
që ësht’ në turbullim ngasjesh jete
tash,* po mbytet pa kapiten* në
furtunë, dhe duket qart’* se është
mbingarkuar me peshë mëkatesh
shum’, * dhe rrezikon të bjerë në fundin e Hadhit27a thell’;* shpejt arri,
Hyjlind’se, dhe përmes ndërmjetimit* të ngroht’ që bën, më shpëto*
duke dhën’ portin tënd të qet’,* që
me besë* të them tek ti:* Ndërmjeto
tek Biri yt, Zot,* që të më japë faljen*
e fajeve;* shërbëtor i padenj’ jam dhe
shpres’ un’ ty të kam.
Ode IV
Si mu iskís Kírie

Meqenëse pastroje gjendjen e shpirtit dhe e zgjeroje me teori të hyjnueshme, e bëre atë me të vërtetë të aftë
për të nxënë karizma të hyjshme, o i
hyjlumur; ndërsa me prekjen e duarve
të tua, shërove të sëmurë, duke u bërë
imitues i Zotit.28

Ai që të kundërshtonte tmerrësisht
me arrogancë, u gëlltit duke u zhdukur
si Dhathani i mjerë dhe Avironi,29 sepse Hiri hyjnor të ruante padukurisht,
meqë përkujdesej për shumë që shpëtoheshin me anën tënde dhe ndiqnin
mësimdhëniet e tua.
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Meqenëse i edukove me ligj Perëndie shqisat, e aftësove mendjen për
të kuptuar të patrupët dhe mendoret,
duke ecur përpara pa lëshime, nga
lavdia në lavdi,30 nga fuqia në fuqi, o
atë i mrekullueshëm.

Duke pasur si qëllim të bësh mirë te
bashkatdhetarët, ndërtove në shkretëtirë qytete të perëndishme dhe të
dobishme për shpirtin, dhe në tokë të
etur nxore burime ujërash31 dhe çuditërisht zbrite shira nga qielli në vende
pa ujë, o hyjmendës.
Hyjlindësore

U dallove me të vërtetë Parajsë e bukur pavdekësie, e sapogjelbëruar, duke mbajtur në bark dhe duke lindur dru
jete,9 që u mboll brenda teje në mënyrë
tepër të perëndishme, i cili pikon shpresë jetëprurëse tek ata që me besë të
konsiderojnë ty si Hyjlindësen.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
Ode V
Ina ti me aposo

Duke u ngritur me mendje të qëndrueshme drejt atij që përgjëroje, more
prej tij me bollëk hirin e çudive të mëdha me mbushulli, o atë, dhe i shërove
ata që vinin besërisht, o oshënar.
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Pasi shkarkove vëllimin e peshave
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mishore, u bëre enë e hyjpunuar e
zgjedhur33 e Shpirtit të Shenjtë, o i
mrekullueshëm, duke u zbukuruar me
distancim nga ushqimet dhe me lutje,
durim dhe përulësi.

U hirotonise predikues me zë tepër
të lartë dogmash hyjnore; u bëre përkrahësi i sinodeve të shenjta, o atë,
dhe urtësove mbretër, tek të cilët u
shfaqe dukshëm duke u rrethuar me
hir të hyjshëm si me mur, o i lumur.

U dëgjua jehona e hirit që t’u dha prej
Hyjnisë, o i hyjfrymëzuar; u përhap tek
të gjithë, në cepat e skajshëm të botës, duke i bërë të qarta, siç i ka hije
Perëndisë, provat e çudive dhe energjinë e hyjnueshme.
Hyjlindësore

O mbrojtja e besëmirëve, mur i parrëzueshëm i atyre që të lavdërojnë, ti
që u shfaqe shpëtimi i gjithë gjinisë
së njerëzve, sepse linde Perëndi që u
duk mishërisht, shpëto shpirtin tim,
o e tërëkulluar.
Zbritësore: Theós on irinis

të afërmin; prandaj përmbush plotësin’* e Ligjit, o at’, dhe të profetëve,34
kreve pra* k’shtu virtytin e lart’* më
shum’ se çdo gjë pa krahasim.

Kalove mbi dhé një jet’* njësoj me
atë të engjëjve, pra Krishti nder engjëllor* të dha, gjithashtu dhe batalionet e shenjtëve* që bashkudhëtonin*
shpirtërisht me ty, o at’ i madh.

Fëmij’ urtie u pe,* ndaj nisjen e frikës për Perëndinë Zot e deshe,35 o
at’,* edhe me këtë u edukove, arrite
k’shtu* në përsosmërinë,* që për
njerëzit e mundur ësht’.
Hyjlindësore

Ti Shpëtimtar, Çlirimtar,* pra Zotin
dhe Perëndin’ e Gjithësis’ ke lindur
në mish,* i cili me ne u shoqërua, o e
tër’d’lir’,* ndaj prej çdo rreziku,* na
shpëto sa të thërresim, Zonj’.
Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona
Kontaqi
Ting. Tërth. IV Ti ipermaho

O Zoti i paqes

Përmes virtytit* ti që foshnj’ je sjell’

Ode VI
Ilásthití mi Sotír

tek Zoti yn’,* flijim i panjoll’,*36 o i
lumur Sava, tek ai* që të njihte saktësisht para lindjes sate;*37 dhe u
bëre zbukurim për oshënarët at’;*

Fitove ti dashurin’* për Zotin dhe për
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popullove shkretëtirën, ndaj të lavdëroj* dhe thërras tek ti:* G’zohu, o i
himnuar fort.
Shtëpia

Duke qenë lastar urtësie, o oshënar
Sava, përgjërove që nga fëmijëria Urtësinë enipostate, e cila kur bashkëbanoi me ty,38 të veçoi nga toka dhe
të ngriti drejt lartësisë, duke pleksur
kurorë me lule jolëndore dhe duke e
vënë mbi kokën tënde të shenjtëruar,
o hyjmendës; i stolisur me të, butësoje
Hyjninë që të më japë urtësi fjale që
të himnoj denjësisht fjetjen tënde të
shenjtë, të cilën e lavdëroi Krishti
Perëndia ynë; prandaj dhe ne të
thërresim: G’zohu, o i himnuar fort.
Sinaksari
Më 5 të të njëjtit muaj, kujtimi i atit
tonë oshënar Sava i Shenjtëruar.
Vargje: Meqë qëmoti e ngjiti shpirtin
mbas Perëndisë,39/ tani qëndron para
atij Sava.
Në të pestën, Sava u fut në qiell të
mrekullueshëm.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Anastas.
Vargje: Nderoj Anastasin, sepse nderon/ ngjalljen e Krishtit dhe Perëndisë
tim.

35

Në të njëjtën ditë, martiri i shenjtë Diogjeni, pasi u godit me gurë, mbaron.
Vargje: Diogjeni dëshmor vishet me
gëzim,/ me këmishë guri nga burra
mashtrues.
Në të njëjtën ditë, martiri i shenjtë
Averki mbaron me shpatë.
Vargje: O Averk, çmimi i prerjes sate
është i madh,/ pra nuk ka kurorë lastarësh prej ullinjsh, por kurora është
qielli.
Në të njëjtën ditë, oshënar Noni mbaron në paqe.
Vargje: Pasi iku Noni nga prangat e
kundërshtarit,/ e lidhin të vdekur
shtrirë me savane.
Kujtimi i atit tonë oshënar Nektari, i
cili asketizoi në vitin 1470 në qelinë
e Jagarit, që ndodhet pranë Karies së
Athosit.
Oshënar Filothe karioti, i cili ishte atë
shpirtëror i Nektarit të lartpërmendur,
dhe u denjësua me karizmë parashikimi, mbaron në paqe.
Oshënarët, martirët e shenjtë, Kozmai
i Pari dhe ata që banonin në qelitë e
Athosit, të cilët kritikuan filolatinët,
d.m.th. mbretin Mihail dhe patriarkun
Vekon; i pari mbaron me varje dhe të
tjerët me shpatë.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin.
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Ode VII
Theú singatávasin

Ode VIII
Eptaplasios káminon

I zmbrapse të përkohshmet, duke i Me ngazëllim, o oshënar, batalionet
ndërruar me të përjetshmet; kërcen
tok me engjëj duke qenë se jetove
jetën e tyre, dhe bashkë me ta psalje:
I bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.

Ngre falënderime lavra jote tepër e
madhe dhe e tërënderuar duke të
nxjerrë në pah ty, o i urtë, si popullues,
ndërtues dhe mbrojtës; dhe duke u
mburrur thërret tek Zoti: I bekuar je,
o Perëndi i etërve tanë.

Lyp pa pushim, o Sava hyjmendës,
për grigjën tënde; dhe përgjëroju
vazhdimisht t’i përjetojnë gjithmonë
mundimet e tua dhe të japin fryte ata
që me mallëngjim thërrasin: I bekuar
je, o Perëndi i etërve tanë.
Hyjlindësore

Duke menduar drejtësisht, të quajmë
nusërore të tërëpapikëluar të mishërimit mbimendor të Fjalës, dhomë
nusërore40 dhe fron,41 dhe me hare i
psalim fëmijës tënd: I bekuar je, o
Perëndi i etërve tanë.
Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën

e shenjtorëve rendin para shpirtit tënd
tepër të pastër, duke e udhëhequr në
vend prehjeje, në tenda të ndritshme,
ku janë koret e shenjtorëve, bashkë me
të cilët tani këndon: O priftërinj bekoni, popull përmbilartësoni Krishtin në
jetët.

Të huaja janë çuditë e tua, sepse
zbute bishat, pasi më parë zbute valët
e pasioneve; parathua të ardhshmet
me karizmë profetike, dëbon fuqishëm hordhitë e demonëve me agripni, lutje, kreshmë42 të rreptë dhe me
fuqinë e paluftueshme të kryqit, o
hyjmbajtës.

Ai që më parë i fliste Moisiut nga një
shtyllë,43 të tregoi porsi shtyllë të tërëndritshme, pasi e zgjati deri në qiej
që nga toka ku tani shtrihet trupi yt i
durueshëm dhe i munduar shumë;
duke qëndruar pranë atij, psalim melodi besërisht: O popull, përmbilartësoni Krishtin në jetët.

Me hare bëhet kujtimi yt, o i tërëfamshëm, sepse ke veshur virtytin gazbërës, rrobën autentike dhe të pastër të
shpëtimit, dhe këmishë me pamje
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drite të ngazëllimit;44 i zbukuruar tani
me të, psal melodi i paepur: O popull,
përmbilartësoni Krishtin në jetët.
Hyjlindësore

Ke lindur pa përvojë dasme dhe mbete e virgjër; dhe me lindjen tënde të
huaj i bashkove të gjitha, pasi e zgjidhe luftën kronike dhe distancimin e
gjatë, duke mbajtur në gji Krishtin,
dhënësin e paqes;45 duke e bekuar atë
besërisht, të përhimnojmë me mallëngjim ty, të vetmen Perëndilindëse.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë
Ode IX
Eksesti epí tuto o uranós

37

ndi i Jordanit* lul’zon porsi zambaku,*25 se e vadisin lotët e tu, at’.

Shkëlqimi i të shenjtëve

lart në
q’ell* për ty lindi, se ishe i drejtë at’;*
deshe me shpirt,* hapur Krishtin tonë,
vet’ drejtësin’* autentike, o i lum,*
dhe e gjurmësove sjelljen e tij*
jet’prur’se; imitove* dhe shenjtërimin
e tij* sa qe e mundur për ty, ati yn’.
46

Meqen’se, o hyjprurës, shkëlqen si
yll* pasurisht dhe sheh koret e engjëjve* me pamje si* dritë të lëvizin
gjithnjë përreth* ndriçimit të trefishtë, dhe* falë Hirit presin çdo rrezatim* shikimi nga Hyjnia,* lyp që të
denjësohen* për faljen gjith’ ata që
të himnojn’.
Hyjlindësore

Kutia e lipsanit tënd po lëshon* me U shfaqe nënë Zoti, o Virgjëresh’,*
tepri fllad, arom’ shpirtërore krejt,*
dëfren kështu* bijt’ e tu që ty të rrethojn’ me shpirt;* kujtojnë sjelljen
tënde, at’,* jetën engjëllore si dhe
lavdin’,* edhe ndriçimin; aq sa* kënaqen që ke marrë* të gjith’ ato që
ty t’u dhan’, o shenjt.

U ça në shkretëtirë ujë, kjo tok’* që
kish etje u bë një liqen31 i thell’,* o
oshënar,* dhe ndryshoi me lutjet që
ke bër’;* atje banojnë si lumenj* batalione plot me asketë sot* dhe ve-

mbi natyrë, kur linde me trup dhe
mish* Fjalën e mir’,* që nga zemra
Ati e nxori 47 krejt* përpara gjithë
jetëve,* se ishte dhe është gjithmon’
i mir’;* k’të e konsiderojmë * se dhe
tani ësht’ më tej* se çdo trup, edhe
pse ka veshur trup.
Zbritësore: Mistírion ksenon

O shpirt madhështoje
dhe
Mister të çuditshëm
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Dërgimësore
En Pnévmati to ieró

edhe* qytetar i shkretëtirës pra.
(2x)

O Sava, zbukurim je, lavd,* o hyjme- Jasht’ mishit, jasht’ botës, o at’ i urtë,
ndës, për et’rit,* se shkretëtirën ti e
ke* populluar me jetën* filozofike, e
bëre* si Parajsë mendërisht* me shumë lule të shenjta,* me shumicë murgjish pra,* që kremtojnë denjësisht*
kujtimin tënd të nderuar.
Tjetër: Fos analíoton Loje

Le të dëfrehet shkretia* dhe si zambak të lul’zojë* se shum’fishove, hyjmendës* Sava, fëmijët e saj gjith’,*
dhe ti, o vend i Jordanit, g’zohu,25 sot
se ësht’* kujtimi i shenjtë i tij.
Hyjlindësore

Ti, o kështjellë e florinjtë, me dymbëdhjetë fortesa; o fron i ndritshëm41 si
diell, ku rri si mbret i madh Krishti. Ti,
o çudi e mahnitshme, si mban e jep
*
gji te Zoti?*
Lavdërime
Ting. I Ton uranion tagmaton

ishe ti* përmes virtytit dhe k’shtu*
me të e lavdërove* Zotin e lavdis’,48
me jetën mbi dhé;* denjësisht ke fituar çmim* dhe u tregove burimi i shenjt’
i tij,* që buron shërime, o Sava.

Meqë u solle në jetë i matur shum’,
i but’,* i thjesht’, i padjall’zuar,* i qet’ mbi
çdo njeri, at’,* jolëndor vërtet, u shfaqe në lënd’* si shtëpi Perëndie qart’,*
streh’ e tër’denjë që na transmeton
dhuntit’* që për ty po dalin prej Hyjnis’.
Lavdi Ting. Tërth. II

O atë oshënar, në gjithë tokën doli
zëri22 i arritjeve të tua, prandaj në
qiejt gjete shpërblim22a për lodhjet e
tua; asgjësove batalionet e demonëve, arrite brigadat e engjëjve, jetën
e të cilëve e kishe zili në mënyrë të
paqortueshme; duke pasur guxim ndaj
Zotit, kërko paqe për shpirtrat tanë.
Tani Hyjlindësore

Na nxit të gjith’ që kremtimin e tij ta O Hyjlindëse, ti je hardhia e vërtetë,
bëjm’ me bes’,* pra ditën e nderuar*
kur ky iku tek Zoti,* Sava kalimtar,
përbuzës gjërash* tokësore, por donte
shum’* gjëra të larta, hyjmendësi, si

që nxore frytin e jetës; të lypim ndërmjeto, o Zonjë, bashkë me oshënarin
dhe me gjithë shenjtorët, që të mëshirohen shpirtrat tanë.
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Dhoksologjia e Madhe
Në Liturgji, Tipiket dhe nga Kanuni i
oshënarit, Odet III dhe VI. Kontaqi
Virgjëresha sot po vjen (shih fq. 168)
Kungatore: Në kujtim të përjetshëm.
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MË 6 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i atit tonë ndër shenjtorët
Nikolla çudibërësi, episkop i Mirës së
Likisë.
Tipikon
Nëse bie e diel, të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret: 4 ngjallësore dhe 6
të shenjtit. Lavdi i shenjtit. Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të javës.
Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni. Leximet e shenjtit. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi i shenjtit dhe Tani i tij (Hyjlindësore). Përlëshoret: ngjallësore, e
shenjtit dhe Hyjlindësorja e tij.
Të dielën në Shërbesën e Mesnatës,
pas Psalmit 50, Kanuni Triadik, Litia e
shenjtit dhe Himnet Triadike. Trishenjti.
Përlëshorja e shenjtit. Në Mëngjesore,
në Stihologjitë, në dy të parat, nga një
Ndenjësore ngjallësore dhe e shenjtit
me Hyjlindësoret e tij. Pas Polieleit,
Ndenjësorja e shenjtit dhe Hyjlindësorja e tij. Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat e tingullit. Proqimeni. Kanunet:
ngjallësor dhe të shenjtit. Pas Odes III,
Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore. Ndenjësorja e shenjtit dhe Hyjlindësorja
e tij. Pas Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia e shenjtit dhe Sinaksari. Zbritësoret
Ja Krishti lind; dhe i gjithë rendi i
Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën.
Dërgimësoret: ngjallësore, e shenjtit

41

dhe Hyjlindësorja e tij. Lavdërimet: 4
ngjallësore dhe 4 të shenjtit. Lavdi i
shenjtit. Tani E përmbibekuar. Sot
erdhi.
Në Liturgji, Tipiket. Lumërimet: 4 të
tingullit dhe 4 nga Ode VI e Kanunit të
parë të shenjtit. Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e shenjtit dhe e kishës.
Kontaqi Virgjëresha sot po vjen. Apostulli i shenjtit. Ungjilli i së dielës.

NË MBRËMËSOREN E VOGËL
Vargëzime
Ting. IV Os jeneon en mártisin

Me miro të hyjshme të leu

Hiri hyjnor, ty, kryetarin e Mirës; lëshoje erë
të mirë prej virtyteve, o tepër i shenjtë, në anët e botës dhe me uratat e
tua me erë të këndshme dëbon gjithmonë pasione kundërmuese; ndaj të
lavdërojmë me besë dhe bëjmë kujtimin tënd të tërëshenjtë, o Nikolla.
(2x)
1

Detyrimisht të lumërojmë si llambë
të paperëndueshme, si ndriçues mbarëbotëror2 që u ndeze në kupën qiellore të Kishës, o Nikolla; llamburit botën
ti, dëbon mjegullën e rreziqeve të vështira, eliminon dimrin e ateizmit dhe
bën bunacë të thellë.
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Edhe duke qenë prezent, edhe duke O Nikolla i lumur, të lutem, dhembu shfaqur në ëndrra, o Nikolla, i shpëtove ata që do të vdisnin padrejtësisht, si i dhembshur, si dashamirës,
si çlirues tepër i ngrohtë, si mbrojtës
autentik i atyre që kërkojnë besërisht
përkrahjen tënde, o atë shumë i shenjtë, bashkëqytetar i engjëjve, i barasvlefshëm me apostuj dhe profetë.
Lavdi Ting. Tërth. II

O trashëgimtar i Perëndisë, bashkëtrashëgimtar i Krishtit,3 shërbyes i
Zotit, shën Nikolla, sipas emrit tënd
është dhe sjellja jote, sepse bashkëshkëlqeu me bardhësinë e mjekrës
mençuria; hijeshia e fytyrës sate dëshmonte mospasjen mëri në shpirt; qetësia e fjalës vërtetonte butësinë; jeta
jote ishte e lavdëruar dhe fjetja u bë
bashkë me shenjtorë; ndërmjeto për
shpirtrat tanë.
Tani Hyjlindësore

O Hyjlindëse, ti je hardhia e vërtetë,
që nxore frytin e jetës; të lypim ndërmjeto, o Zonjë, bashkë me hierarkun
dhe me gjithë shenjtorët, që të mëshirohen shpirtrat tanë.
Pasvargje
Ting. Tërth. II Triímeros anestis
Hristé

shuromë mua që bie në gjunjë dhe
ndriço sytë e shpirtit, o i urtë, që të
shikoj me kthjelltësi dritëdhënësin
dhe të dhembshurin.
Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.

Më shpëto, o i shenjtë, nga armiq që

kërkojnë të më keqtrajtojnë, sepse ke
guxim ndaj Perëndisë, o Nikolla,
hierark i tërëlumur, dhe më shpëto
nga burra gjakatarë.4
Varg: Priftërinjtë e tu, o Zot, do të veshin
drejtësi dhe oshënarët e tu do të ngazëllohen.

Ty të kemi, o hierark, liman të padi-

mëruar, mur të paluftueshëm, pirg
sigurie, derë pendimi, udhëzues shpirtrash dhe përluftar.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore
I njëjti

Duke pasur zili kundërshtari, i ligu,
kërkon çdo ditë që ta hajë grigjën, o
e tërëpapikëluar, por ti, o Perëndilindëse, shpëtona nga dëmi i tij.
Përlëshore Ting. IV

Kanun i besës.
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NË MBRËMËSOREN E MADHE

Të tjera Ting. i njëjtë
Piis efimión

Pas Qëndrimit të Parë të Psaltirit
(Lum ai njeri)
Vargëzime
Ting. II Ote ek tu ksilu

Me çfar’* kurorash, lavdi dhe nder*

O shenjt,* kryeprift i Zotit Krisht,* u
tregove miro mendore vërtet, kur ishe
banor,* qytetar fizik ti nëpër Mirë, o
bari;* ti me miron e shenjt’ u leve,1
edhe fytyrat* e atyre që me bes’,
kremtojn’ kujtimin tënd* fam’madh,
i aromatizon shum’,* i çliron me lutjet
e tua* nga shtrëngime, fatkeq’si, rreziqe, at’.

O shenjt,* shërbëtori i vërtet’* i Jisuit
Krisht u dëfteve; sipas kuptimit që
ka* emri yt, fitore për besnikët, popullin,* në tundime vërtet je; kur të
th’rrasim kudo ty,* shpejt vjen; mbron
nën strehën tënde sa vrapojn’ tek ti,*
se duke u par’ nat’ e ditë* nga sa kan’
besim, i shpëton ti* nga tundime dhe
nga çdo peripeci.

O shenjt,* predikues i vërtet’* i Jisuit
Krisht, je përkrahës i madh, i flakt’
për ata* që jan’ në rrezik në tok’, në
det, larg a afër,* o Nikolla, je shum’ i
dhembshur dhe ndërmjetues* tepër i
fuqishëm; ndaj duke u mbledhur ne*
th’rrasim: Ndërmjeto ti pran’ Zotit,*
që të na çlirojë nga ngasje* dhe nga
çdo peripeci, o at’ me nam.

ta kurorëzojm’ kryebariun?* Duke qen’
me mish në Mira, me shpirt* arrin shpejt
tek të gjith’ që me bes’* edhe sinqerisht e përgjërojnë,* se ësht’ ngushëllim për sa janë në pikëllim* si dhe*
strehë për ata që gjenden në rrezik,*
kullë, pirg bese e mirë’,* përluftar besnikësh,* me të cilin ka rrëzuar* vetullën5
keqdashëse* Jisui, që ka përdëllimin.

Me çfar’* këng’ melodike dhe psalm*
ta lëvdojmë ne kryebariun?* Ishte
kundërshtar heretikësh ky* dhe luftëtari i besës son’.* Ishte edhe mbrojtësi i Kishës,* besniku i madh, mësuesi
triumfues* përball’* gjithë besëkëqijve që ran’ me turp.* Qe dhe armik i
betuar* kundër Ariosit;* e shkat’rroi
atë dhe k’shtu* vetulla e tij5 u mposht*
prej Krishtit, që ka përdëllimin.

Me çfar’* këng’ dhe himnim profetik* ta lëvdojmë ne kryebariun,* që
parashikonte sa ishin larg* dhe lajmëronte pastaj qart’sisht;* parathoshte k’to si të tanishme;* atë që vrapon në gjith’ botën dhe i çliron* të
gjith’* që pësojnë padrejt’si dhe vuajnë.* Mbreti hyjmendës në ëndërr*
e sheh, k’shtu shenjtori* i shpëton të
burgosurit* nga therja e padrejtë,*
sepse pasuron me përdëllim.
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Lavdi Ting. Tërth. II

B ukurinë e hierarkëve, lavdinë e
Etërve, kroin e çudive dhe përkrahësin tejet të madh të besimtarëve,
duke u mbledhur, o kremtimdashës,
le ta himnojmë me lavdërime e këndime duke thënë: Gëzohu, o roja i
mirësve, kryetari i respektuar dhe
shtylla e papërkulshme; gëzohu, o
ndriçues me dritë të plotë, që shkëlqen anët e botës me mrekulli; gëzohu,
ngazëllimi i hyjshëm i të trishtuarve
dhe mbrojtësi shumë i flaktë i atyre
që u bëjnë padrejtësi; dhe tani, o Nikolla i tërëlumur, mos pusho së ndërmjetuari tek Krishti Perëndi për ata
që me besim dhe mallëngjim nderojnë gjithmonë kujtimin tënd gazmor
dhe tërëkremtues.
Tani Parakremtor I njëjti

O shpellë, hirësohu, se shqerra erdhi
duke mbajtur në embrion Krishtin; dhe
ti, o koritë, mikprit atë që përmes mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit nga
vepra e pamend.5a O barinj që jeni
nëpër fusha, dëshmoni çudinë e
frikshme dhe ju, o Magë nga Persia,
ofroni tek Mbreti ar, temjan dhe smirnë, sepse u duk Zot nga nënë e virgjër,
e cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte
në kraharorin e saj: Si u mbolle bre-

nda meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar dhe Perëndia im?
Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni.
Leximet.
Këndimi i Fjalëve të Urta
(10.6-7; 3.13-16; 8.35 etj.)

Kujtimi i të drejtit është me lavdërime dhe bekimi i Zotit mbi kryet e tij.
Lum njeriu që gjeti urtësi dhe i vdekshmi që njohu mençuri; sepse është
më mirë ta tregtosh atë, sesa thesare
ari dhe argjendi. Dhe është më e vyer
se gurët e çmuar; dhe çdo gjë e çmuar
nuk është e barasvlershme me të;
sepse nga goja e saj del drejtësi, ndërsa ligj dhe mëshirë mban në gjuhë.
Prandaj më dëgjoni, o fëmijë, sepse
do të them gjëra modeste; dhe lum
njeriu që do të ruajë udhët e mia;
sepse daljet e mia janë dalje jete dhe
përgatitet vullnet nga Zoti. Prandaj ju
lutem dhe u lëshoj zërin tim bijve të
njerëzve; se unë, urtësia, krijova mendim dhe dituri, dhe kuptim unë thirra.
I imi është mendimi dhe siguria, e
imja mençuria, e imja edhe fuqia. Unë
ata që më duan i dua, ndërsa ata që
më kërkojnë do të gjejnë hir. Kuptoni
pra, o të patëkeq, zgjuarsi dhe ju, o
të paedukuar, futeni zemrën. Më dëgjoni përsëri, sepse do të them gjëra
modeste dhe nga buzët unë hap gjëra
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të drejta. Sepse do të studioj një të
vërtetë laringu im, ndërsa të neveritshme janë para meje buzë të gënjeshtërta. Me drejtësi janë gjithë fjalët
e gojës sime, brenda këtyre s’ka asgjë
të shtrembër, as të zhdrejtë. Të gjitha
janë të drejta për ata që kuptojnë dhe
korrekte për ata që gjejnë dituri; sepse ju mësoj gjëra të vërteta, që të
bëhet në Zotin shpresa juaj dhe që të
mbusheni me shpirt.
Këndimi i Fjalëve të Urta
(10.31-11.12)

Goja e të drejtit pikon urtësi, ndërsa
goja e të padrejtit do të shfaroset. Buzë burrash të drejtë dinë hire, ndërsa
goja e të pabesëve kthehet mbrapsht.
Peshoret mashtruese janë neveri para
Zotit, ndërsa gur i saktë peshe është
i pranueshëm prej atij. Atje ku do të
hyjë mendjemadhësi, atje edhe çnderimi, ndërsa goja e të përulurve studion urtësi. Përsosmëria e të drejtëve
do t’i udhëheqë ata dhe stërkëmbësi
i të çrregulltve do t’i plaçkojë ata. Nuk
do të sjellë dobi një pasje në ditë zemërimi, por drejtësi do të shpëtojë
nga vdekja. Një i drejtë kur vdiq la
trishtim, ndërsa humbja e të pabesëve
bëhet e thjeshtë dhe ngazëllyese.
Drejtësia e një të paqortueshmi hap
udhë të drejtë, ndërsa pabesia bie në
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padrejtësi. Drejtësi njerëzish do t’i
shpëtojë ata, ndërsa të paligjtë kapen
përmes pavendosmërisë. Kur vdiq një
burrë i drejtë nuk humbet shpresa, por
mburrja e të pabesëve humbet. I drejti
i shmanget kurthit dhe në vend të tij
dorëzohet i pabesi. Në gojë të pabesësh ka kurth për qytetarë, ndërsa
ndjeshmëri e të drejtëve çon në sukses. Në të mirat e të drejtëve ngrihet
fort një qytet dhe në humbje të pabesësh ka ngazëllim. Me bekim të drejtësh do të lartësohet një qytet, por me
gojë të pabesësh do të gërmohet
plotësisht. Përbuz qytetarë i varfri në
mend, por burri i mençur kalon me
qetësi.
Këndimi i Urtësisë së Solomonit
(4.7-15)

I drejti, nëse do të arrijë të vdesë, do
të jetë në prehje; se pleqëria e çmuar
nuk është pleqëria shumëvjeçare, as
u mat me numër vitesh. Dhe thinjat
janë mençuri tek njerëzit dhe mosha
e pleqërisë është jetë e panjollosur.
Meqë u bë i pëlqyeshëm te Perëndia,
u dashurua, dhe ndërsa jetonte në
mes mëkatarësh, u transferua. U rrëmbye, që e keqja të mos ndryshojë
mençurinë e tij ose dinakëria të mos
mashtrojë shpirtin e tij. Sepse joshja
e së keqes, errëson të mirat dhe ëndja
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e dëshirimit e ndryshon mendjen e
patëkeq. Duke u përsosur në pak kohë, mbushi vite të gjata. Se shpirti i
tij ishte i pëlqyeshëm në Zotin, prandaj vrapoi nga mesi i ligësisë. Por
popujt duke parë dhe duke mos kuptuar, as duke mos vënë në mendje një
gjë të tillë; sepse ka hir dhe mëshirë
ndër të zgjedhurit e tij dhe mbikëqyrje
ndër oshënarët e tij.
Në Liti Idhiomele
Ting. I

Meqë i ngule sytë tek lartësia e dijes
dhe pe fshehtas fundin e urtësisë me
kujdes, pasurove botën me mësimdhëniet e tua, o atë; përgjëroju Krishtit
për ne gjithnjë, o hierark Nikolla.
I njëjti

O njeri i Perëndisë,

shërbyes besnik,7
administrator i mistereve të tij,8 burrë
dëshirash9 i Shpirtit, shtyllë e gjallë
dhe ikonë frymore! Kisha e Mirës të
pranoi e çuditur si thesar i hyjshëm
dhe ndërmjetues i shpirtrave tanë.
6

Ting. II

Si kanun bese dhe ikonë butësie të
dalloi tek grigja jote Krishti Perëndia,
o hierark Nikolla; sepse duke lënë erën
e mirë në Mirë, llamburit ngazëllueshëm me arritjet e tua të hyjshme, o

mbrojtës i jetimëve dhe i vejushave;
prandaj mos pusho së ndërmjetuari
që të shpëtojnë shpirtrat tanë.
I njëjti

O atë Nikolla, kutia e miros së lipsaneve të tua mbron Mirën; prandaj dhe
i çlirove nga vdekja, prangat dhe burgu të dënuarit që u dënuan pa gjykim,
kur iu shfaqe mbretit në ëndërr me
vizionin tënd; ashtu dhe tani, sikundër
atëherë, dhe përgjithmonë shfaqu me
vegimin tënd duke ndërmjetuar për
shpirtrat tanë.
I njëjti

O atë Nikolla, edhe pse Mira hesht,
bota e tërë që u ndriçua prej teje, era
e miros, mrekullitë e shumta dhe të
dënuarit që u shpëtuan nëpërmjet teje, thërrasin me himnime lavdëruese;
së bashku me Mirën edhe ne thërrasim duke kënduar: Ndërmjeto që të
shpëtojnë shpirtrat tanë.
Ting. IV

O atë Nikolla, duke qenë ti kutia e
miros së Shpirtit të Tërëshenjtë, lëshon erë si pranverë ngazëlluese e
aromave të hyjshme të Krishtit; sepse
pasi u bëre imitues i apostujve, lëviz
nëpër botë me fjalët e çudive të tua;
ndaj edhe duke u shfaqur në ëndrra
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tek ata që janë larg si të ishin afër,
çliron nga vdekja ata që do të vdisnin
me vendim të padrejtë dhe shpëton
në mënyrë paradoksale nga rreziqe të
shumta ata që të thërrasin; prandaj
edhe ne që të lavdërojmë gjithnjë, na
çliro me ndërmjetimet e tua nga vështirësitë që pllakosin.

tënde të pamasë dhe për durimin
tënd, dhe nuk u çudit? Për hijeshinë
tënde ndaj të varfërve? Për simpatinë
tënde për të trishtuarit? Të gjithë i
mësove perëndishëm, o hierark Nikolla; dhe tani që ke vendosur kurorën
e pafishkur,15 ndërmjeto për shpirtrat
tanë.

Ting. Tërth. II
I Sergjit

Tani Parakremtor I njëjti

Të lumtë, o shërbëtor i mirë dhe
besnik, të lumtë, o punëtor i vreshtit
të Krishtit; ti mbajte edhe peshën e
ditës11 edhe shumëfishove talentin që
u dha tek ti12 edhe nuk i pate zili ata
që erdhën pas teje;13 prandaj është
hapur për ty portë qiejsh;14 hyr në
harenë e Zotit tënd12 dhe ndërmjeto
për ne, o shën Nikolla.
10

Ting. Tërth. IV

Bethlehem, përgatitu, le të stoliset
grazhdi, shpella le të presë, erdhi e
vërteta, hija shkoi16 dhe Perëndia u
shfaq prej Virgjëreshës te njerëzit duke marrë formën ton’16a dhe duke e
hyjnizuar; prandaj Adami përsëritet
me Evën duke thirrur: U faneps mbi
dhé mirëdashja17 për të shpëtuar
*
gjindjen tonë.*
Pasvargje
Ting. Tërth. I Heris askitikón

Vrapove drejt himnimit të Zotit, o G’zohu, o kok’ e hyjshme, e shenjt’,*
Nikolla, gjatë jetës së përkohshme
dhe ai të lavdëroi në jetë qiellore dhe
të vërtetë; prandaj, meqë ke guxim
para atij, përgjëroju që të shpëtojnë
shpirtrat tanë.
Lavdi I njëjti

Fryti i arritjeve të tua, o atë oshënar,
ngazëlloi zemrat e shpresëtarëve,
sepse kush dëgjoi për përulësinë

gëzohu, streha e dëlir’ e virtyteve;* kanuni i priftërisë së tër’hyjnueshme je*
ti barí i madh edhe i ndritshëm ar,*
pishtar i shkëlqyeshëm* që mban
emër fitoreje,* i mëshiroje* të vobektët me butësi* dhe përkuleshe* kur
të lypnin sa vuanin,* çlirues shum’ i
gatshëm, gjithashtu rojë shpëtimtar*
për gjith’ ata që kremtojnë me bes’
kujtimin tënd famëmadh,* o tepër i
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lumur,* lutju Krishtit të dërgojë tek
ne të gjith’ mëshir’.

dërgojë përdëllimin e madh për
shpirtrat tan’.

Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.

Lavdi Ting. Tërth. II

G’zohu, o mendje tepër e shenjt’,* O njeri i Perëndisë,

shërbyes besnik, meshtar i Zotit, burrë dëshirash,9 enë e zgjedhur,21 shtyllë dhe
mbështetje e Kishës,18 trash’gimtar i
Mbretërisë,22 mos hesht së thirruri për
ne para Zotit.
6

banes’ e pastër e Triadhës së Tërëshenjt’* dhe shtylla e Kishës son’,18
je mbështetje për çdo besnik* edhe
ndihmë për sa janë në mundim,* je
yll që me rrezatim* lutjesh të mirëpritura* shpërbën err’sirë* ngasjesh dhe
pikëllimesh bashk’,* ti përher’, o at’,*
shën Nikolla kryebarí,* gji shum’ i qetë
je, ku sa mërziten nga çdo furtun’* vijnë, përikin, shpëtojnë nga mbytja
edhe nga çdo rrezik;* tek Krishti Zot
lutu* që të jepet përdëllimi i madh
për shpirtrat tan’.
Varg: Priftërinjtë e tu, o Zot, do të veshin drejtësi dhe oshënarët e tu do
të ngazëllohen.

G’zohu ti që u mbushe me zell* të

hyjshëm dhe çlirove prej udhës së
tmerrshme* të ekzekutimit njerëz që
do të vdisnin pa faj;* ke bër’ k’të me
ardhjen tënde në ëndrra* të frikshme;
burimi je* që buron miro me bollëk*
në Mirë; shpirtrat* i ujit, o Nikolla at’;*
veset që lëshojn’* er’ të keqe larg i
dëbon,* shpat’ që me forc’ pret barëra të egra mashtrimi krejt* edhe lopat’ që shpërndan19 dogmat e Ariosit
porsi kasht’;* tek Krishti Zot lutu* të

7

20

Tani Parakremtor
I njëjti I Bizantit

O Nuse e panusëruar, nga erdhe?
Kush është prindi yt? Edhe cila është
nëna jote? Si Ndërtuesin e mban në
kraharor? Si nuk pësove prishje në
mitër? Shohim, o e Tërëshenjtë, të
bëhen mbi dhé gjëra të mëdha,
paradoksale dhe parapërgatisim
borxhin e denjë për ty nga dheu,
shpellën; dhe i kërkojmë qiellit që të
japë yllin; dhe Magët vijnë nga Lindja
e tokës drejt Perëndimit, që të shikojnë shpëtimin e njerëzve të mëndet si
foshnjë.
Përlëshore Ting. IV

Kanun i besës dhe ikon’ e butësisë;
mësonjës i përkorë, ndrite përpara
besnikëve me të vërtetën e punëve.
Prandaj i fitove me përulësinë të
lartat; me varfërinë të pasurat. At’ i
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lavdëruar episkop Nikoll’, lutju Zotit
Krisht Perëndi të shpëtohen shpirtrat
*
tanë.*
Tani

Misteri i fshehur prej jete dhe i panjohur ndër engjëjtë u shfaq ndër të
dheshmit me anën tënde, o Hyjlindëse, Perëndia që u mishërua me bashkim të papërzier dhe denjoi kryq për
ne duke dashur, me të cilin ngjalli të
parëgatuarin dhe shpëtoi prej vdekjes
*
shpirtrat tanë.*
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shkelje, o Vajzë;* shpëtim për mëkatarë, ndihm’ je dhe mbrojtje me shum’
fuqi;* ndaj dhe na shpëton* ne shërbëtorët e tu, ti,* o Mari dhe Zonj’,* o
enë e respektuar* e Zotit ton’ Perëndi.
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. IV Epefanis símeron

Besimtarët po i mbron,* strehon, i
ruan;* i çliron nga çdo trishtim* ti, o
stoli dhe zbukurim* i madh; lavdi
hierarkësh je,* o oshënar, shën Nikolla i lumur, at’.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore
I ngjashëm

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. I Ton tafon su Sotír

Shkëlqen ti përmbi dhé,* o Nikolla i
urtë,* me rrezet e çudive dhe vë në
lëvizje* çdo gjuhë për himnimin dhe
lavdërimin e Zotit tënd,* që mbi tokën
mbar’* të lavdëroi; ndaj lutu* të shpëtojn’ nga vrer,* nevojë, sa bëjn’ me
bes’, mall* kujtimin tënd, at’ me nam.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore
I ngjashëm

Na ngri, se kemi rën’* në thell’si dëshpërimi,* në tmerre, në trishtime dhe

Mbrojtje që s’sulmohet dot* për nevojtarët,* ndërmjetim i gatshëm je*
për sa shpresojn’ në ty, o Zonj’,* prej
çdo rreziku çliromë ti,* mos më shpërfill pra, se je për të gjith’ ndihmë.
Pas Polieleit, Ndenjësore
Ting. IV Tahí prokatálave

U shfaqe, Nikolla, porsi mbrojtës
tepër i zjarrt’* i Kishës së Krishtit, kur
dërrmove dogmat e heretikëve me
guxim,* se ishin të pabesa* dhe u
duke kanun ti* për tër’ Orthodhoksinë; ndërmjeton për të gjithë* që
ndjekin mendimet dhe doktrinën e
shenjt’ që dhe.
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Lavdi dhe Tani Hyjlindësore
I ngjashëm

O Zonjë, prano shum’ shpejt lutjet që
po të ofrojm’* dhe k’to i blato te Biri yt
edhe Perëndia, o e panjollëshme;*
çdo vështir’si të njer’zve* që vrapojn’
tek ti zgjidhe;* kurthet dhe arrogancat e armiqve të pabes’,* që kundër
nesh armatosen, mposhti, o e tër’d’lir’.
Shkallesat. Antifoni i parë i ting. IV
Proqimeni Ting. IV

E çmuar është para Zoti vdekja e
oshënarit të tij.
Varg: Me çfarë do ta shpërblejmë
Zotin për të gjitha që na shpërbleu?
Ungjilli. Psalmi 50.
Lavdi. Me ndërmjetimet e hierarkut.
Tani. Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Përdëllemë, o Perëndi. Dhe Idhiomeli.
Ting. Tërth. II

Të lumtë, o shërbëtor i mirë dhe besnik,10 të lumtë, o punëtor i vreshtit të
Krishtit; ti mbajte edhe peshën e
ditës11 edhe shumëfishove talentin që
u dha tek ti12 edhe nuk i pate zili ata
që erdhën pas teje;13 prandaj është
hapur për ty portë qiejsh;14 hyr në harenë e Zotit tënd12 dhe ndërmjeto për
ne, o shën Nikolla.

Kanunet: i Hyjlindëses në 6 së bashku
me Irmoset, dhe të dy të shenjtit në 8.
Ode I
Kanuni i Hyjlindëses
Ting. I
Irmosi: Odhín epiníkion

»N
Një këng’ triumfuese le t’ia këndoj»më të gjith’ Perëndis’ që bëri mrekulli
»mahnit’se me krahun shum’ të lart’*23
»dhe e shpëtoi Izraelin; u lëvdua fort.

Ke lindur pafundësin’ e urtësis’; më
dërgo pra nga lart pik’ urtësie, o burim
me hire, o thjeshtësi,* që detin tënd
plot me çdo hir ta përhimnoj, o Zonj’.

O e tër’himnuar, un’ të përhimnoj ty,
të cilën himnojn’ brigada engjëjsh, se
Zot’ i himnuar në barkun tënd* ish;
gjith’ Krijesa e himnon, se u lëvdua
fort.
Kanuni i shenjtit, që ka Akrostihidhë:
“Tek ti, o Nikolla, këndoj melodi të
hyjnueshme. I Theofanit”.
Ting. II En vithó katéstrose poté

O i urt’ Nikolla, duke qen’* i kurorëzuar seç qëndron ti pran’* podiumit
të Zotit Krisht* bashkë me ushtri engjëllore, pra më dhuro ndriçim që ta
shndritë krejt* errësirën time, që ta
lavdëroj me gaz kujtimin tënd.
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Perëndia që i lavdëron* gjith’ sa e I di planeti çudit’ e tua, detin e virlëvdojn’ atë,24 të ka dhën’ ty* tek
besnikët si streh’ të fort’;* pra, o i himnuar, shpëton nga ngasje sa të thërrasin me bes’ e mall,* o Nikolla i
kënduar, nën mbulesën tënde rendin
shpejt.
Hyjlindësore

Vuri gjarpri tërëdjallëzor* brenda
meje një dëshir’ për barazim* me
Krijuesin,25 pra si rob* më rrëmbeu,
por u rithirra, o e dëlir’, përmes teje
dhe vërtet* un’ u hyjnizova, se ti linde
Zotin që më bëri zot.
Kanuni tjetër i shenjtit, që ka
Akrostihidhë sipas rendit alfabetik,
pa Triadikë dhe Hyjlindësore.
Ting. I Hristós jenate

Ja ku vij që të ofroj tek epërsia jote
hyjimituese* një lutje dhe lavdërim të
pakt’,* ndon’se me gjuhë dhe me buzë që s’kan’ forc’; për mua bëje* Shpëtimtarin Zot të but’, se pasuri ti jep.

Njeri q’ellor ishe dhe mbi dhé ke
qen’ i barabartë me engjëjtë,* përkrahësi i vejushave,* mbrojt’si për sa
pësonin padrejtësi, a kishin trishtim,
at’,* ishe ndihmës; o Nikolla ti, në çdo
rrezik.

tyteve që kishe,* e din’ të vobektët
mbrojtësin,* çdo e ve dhe jetim ushqyesin, Nikolla shum’ i lumur,* udhëzuesin të verb’rit të gjith’, ruajt’sin.
Triadik

Nderoj Triadhën e pandërtuar, Atin,
Birin, Shpirtin, një qenie bashk,* e
thjeshtë, Hyjnin’, natyrën pra* që
s’ndahet dot aspak, por unë ndaj tri
hipostaza sipas* tre personave dhe
sipas hipostazës pra.
Hyjlindësore

Pa farë zure ti Fjalën, Zotin, njërin e
Trinis’, o e tër’ pa cen,* e linde atë në
mish, me trup;* pas lindjes mbete prap’
siç ishe më parë; ndaj përgjërohu* tek
ai si Biri yt dhe Perëndi gjithmon’.
Zbritësore: Hristós jenate

Ja Krishti lind

Ode III
I Hyjlindëses
Irmosi: Stereothito i kardhia mu

»L
Le të forcohet zemra ime

fort* tek
»vullneti yt, Perëndia im,* që mbarë
»qiellin e dyt’ e forcove mbi ujëra* dhe
»mes ujërash mbështete dhen’,*26 o
»Zot i fuqishëm ti.
25a
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Pallatin mbretëror dhe qiellin* e
kulluar edhe Parajsën vërtet,* me er’
të mirë, që nxjerr hir, shpresën e të
krishterëve,* le ta përhimnoj un’, Zonjën ton’* Hyjnënën, Hyjlindësen.

Me mend ke lindur Fjalën që ka bër’*
me fjal’ gjithë qeniet; dhe solli ai* në
ekzistencë çdo natyr’ me logjik’ ose
jo,26a dhe k’shtu,* o e tër’bekuar, prej
marr’zis’* njerëzin’ e çliroi ky.
I shenjtit: Eksínthisen i érimos

Nikolla, o i tërëurt’,* ke qen’ nxënës
i sinqert’ i Zotit; i shpëton ata* që vrapojnë tek ti nga çdo rrezik* dhe tmerr,
edhe nga vdekje shum’ të hidhura.

O Zot i plotmëshirshëm Krisht,* të
të vijë keq për shërbëtorët e tu dhe
dhuro* si i mir’ ndjes’ mëkatesh; lutet
k’shtu* tek ti shërbyesi yt, pra Nikolla
shenjt.
Hyjlindësore

Ti zbute turbullimin tim* të pasioneve
edhe drejtoje jetën time, Nën’* dhe
Hyjlind’se, që linde Krishtin ton’;* në
të u sigurua zemra ime,25a Zonj’.
Tjetri i shenjtit: To pro ton eonon

Në zemër ti kishe* pllak’ virtytesh të
shumta, që shkroi, o shenjt* Nikolla,
gishti i pavdekshëm* edhe i pace-

nuar* i Krisht Perëndisë,27 dhe pikojn’*
më shum’ se mjalti, dylli, ëmbëlsi*28
fjalët që ke thën’, o at’.

I ka shfaqur Hiri* në ty çuditërisht
mrekullitë, lavdet* se jeta jote e tër’hirshme,* o Nikolla, shkëlqen fort,*
më shum’ se çdo ar vërtet, edhe* i llamburit shpirtrat tan’ plot shkëlqim,*
rrezatim prej Shpirtit t’ Shenjt’.

Jeton dhe pas vdekjes* edhe shfaqesh në ëndrra qart’sisht, dhe çliron*
çuditërisht të rinj nga vdekja,* duke
thirrur te mbreti* krejt dukshëm: Mos
bëj padrejtësi,* sepse kan’ shpifur
rënd’ me xhelozi* kundër k’tyre burrave.
Triadik

O Trini e Shenjtë,* Perëndia yn’, bëhu për mua i but’,* e ndota jetën me
mëkate* që nuk njohin as masë,* o
At’, Bir dhe Shpirt i gjall’ gjithmon’,*
edhe më ruaj përherë, gjithkund* të
paprekur nga çdo dert.
Hyjlindësore

O Hyjlind’se, Nuse, * Vajz’, shpërnda
tek ne, pra shërbëtorët e tu,* të lutem,
shpresën e shpëtimit,* dhe qëndro
pran’ si ndihmë* përmes ndërmjetimit
tënd të shpejt’,* ku ka nevojë, rreziqe, se je* lavdi i besnikëve.
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Zbritësore: To pro ton eonon

Përpara nga jetët
Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

O Nikolla, avusha e mirësis’* të
tregoi të mbushur plot e përplot* si
lum’ ty për çdo shërim,* si burim ty
për çdo çudi,* që nuk shteron, dhe sa
po shtrëngohen në hidhërim* nga
fatkeq’si, sëmundje të rënda dhe
vuajn’ keq,* të gjejn’ si ilaç për
dhimbje me të vërtetë,* përkrahjen
e ngroht’ e jep* kur ne jemi munduar
shum’;* ndaj thërrasim* tek ti, o at’,*
ndërmjeto tek Zoti yn’ Krisht* që të
dhurojë ky ndjesën* e fajeve* tek ne
që me mall bëjm’ kujtimin tënd shum’
të shenjt’.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Urtësin’ edhe Fjalën

ti e ke zën’*
brenda barkut pa farë, pa djegie
krejt;* e linde për botën ton’* sundimtarin e Gjithësis’;* mban në pëqi
atë që e mban fort çdo gjë në dor’,*
pra Krijimtarin si dhe ushqyesin botëror;* ndaj, o Virgjëreshë e tër’shenjtë, të lutem,* kur un’ do qëndroj përball’* faqes së Krijimtarit tim,* të
shpëtohem* nga çdo mëkat;* Zonj’ e
pastër dhe virgjëresh’* at’herë ndih29
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më dhe mbrojtje* ti më dhuro,* sepse, o e himnuar, mundesh të bësh
sa do.
Ode IV
I Hyjlindëses
Irmosi: En Pnévmati provlepon

»D
Duke e parë në Shpirtin, o profet
»Abakum, mishërimin e Fjalës, predi»koje duke thirrur: Në afrimin e viteve
»do të bëhesh i njohur, në praninë e
»kohës do të dallohesh;29a lavdi fuqisë
»sate, o Zot.

O e kulluar, Eva nga këshilla e gjarprit
u bë shkak vdekjeje për njerëzit,25 por
ti, o e virgjër, pasi linde me logjikë
Fjalën, u pe arsye pavdekësie dhe
jete, prandaj të himnojmë denjësisht.

Të parapanë në shpirt profetë, o e
kulluar, si mal,30 portë,31 trapezë,32
arkë33 e shenjtë, kandil,34 fron35 jete,
shtambë36 dhe shtrat,37 nënë Perëndie, duke të deklaruar me simbole,
përfundimin e të cilave ne e shohim.
I shenjtit: Elílithas ek Parthenu

Pasi komunikove me pastërti me
rrezet e Shpirtit, u bëre dritëprurës
duke ndriçuar anët e botës, duke
qëndruar pranë dhe duke shpëtuar të
gjithë që rendin tek ti me besë.
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Sikurse u shfaqe më parë duke çliruar
nga vdekja të rinj, o oshënar, kështu
edhe tani më shpëto nga çdo peripeci,
ngasje dhe rrezik, o i tërëlumur.

Shndrite me llamburitje virtytesh, o
i tërëpasur, duke u bërë imitues i
tërëshkëlqyer i Zotit tënd dhe kur
ftohesh, shpëton ata që të lavdërojnë
me shpresëtari dhe mallëngjim.
Hyjlindësore

Erdhi mbi ty Zoti dhe Perëndia që të
mishërohet dhe që të më shpëtojë
mua, njeriun e tërë si i dhembshur;
prandaj të thërras ty: Gëzohu, o Perëndilindëse krejt e paqortueshme.
Tjetri i shenjtit: Ravdhos ek tis rizis

Edhe vetëm emrin tënd çiltërsisht
kur e themi në gjithë planet e armiqve,
i shpëton shpejt ata që të thërrasin
ngrohtësisht, o Nikolla i hyjnueshëm:
Si më parë çlirove gjeneralë, shpëtona dhe ne nga çdo peripeci e vështirë.

Duke qëndruar pranë fronit të Perëndisë, mos pusho së ndërmjetuari
gjerësisht për ne të gjithë, shërbëtorët e tu besnikë, o Nikolla i urtë dhe i
mrekullueshëm, që të çlirohemi nga
zjarri i përjetshëm, nga mendimi dinak
dhe nga mundimi i armiqve.

Buron gjithkund shërime tek ata që

vrapojnë drejt teje besërisht dhe i
çliron të gjithë nga prangat; prandaj
ktheje trishtimin tonë në hare38 me
përgjërimet e tua të mirëpritura, o
Nikolla ndriçues, duke thyer vetullën5
e armiqve tanë.
Triadik

Nderoj pushtetin e Hyjnisë pa fillim,
respektoj Atin, Birin dhe Shpirtin e
Tërëshenjtë, Mbretërinë e të gjithave
në Njësi, që është gjithëbërëse, unike, e pandarë, por që ndahet gjithmonë në tre karaktere dhe persona.
Hyjlindësore

U shfaqe ti vërtet përtej njerëzve dhe
më e lartë se engjëjt, o Vajzë Hyjlindëse, sepse zure në bark Gatuesin e të
gjithave të veshur me mish lëndor dhe
linde pa prishje; o dukuri plot me risi!
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
Ode V
I Hyjlindëses
Irmosi: To fainón imín eksapóstilon

»D
D ërgoje dritën e shkëlqyer e të
»paafrueshme tek ne që mëngojmë
»për gjykimet e porosive të tua,38a o
»Zot njeridashës, Krisht Perëndia ynë.
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O Zonjë, mbajte Perëndi të gjithëpushtetshëm si arkë shenjtërimi, si
fron35 i shenjtë me pamje zjarri dhe si
pallat i shenjtëruar, o e thjeshtë.
33

U pe pashprehshëm si nënë pa përvojë burri në mes të virgjëreshave dhe
përsëri e virgjër në mes të nënave, o
e vetmja e Tërëkulluar, sepse linde
Perëndi që alternon natyra.
I shenjtit: O fotismós

I ndriçuar me sjelljen sipas Perëndisë,
o tri herë i lumur, duke u ardhur pranë,
i çlirove ata që u dënuan me vdekje
me vendim të padrejtë, ata që i
thërrisnin Zotit Krisht: Perëndi tjetër
përveç teje, nuk njohim.39

Tani që po sodit në qiej lavdinë e
amshuar dhe shijon vezullimet tejet
të ndritshme të shkëlqimit hyjnor
dhe të pashprehshme, mbulomë me
mbrojtjen tënde, o shërbyes, oshënar
i tërënderuar i Krishtit.
Hyjlindësore

Q ë të kërkosh ikonën tënde

të
mbuluar nga pasionet, o Shpëtimtar,
pasi i shpëtove vëmendjes së Fuqive
qiellore dhe u mishërove nga një Virgjëreshë, u duke madhërisht tek ata
që të thërresin: Perëndi tjetër, përveç
teje, nuk njohim.39
40

55

Tjetri i shenjtit: Theós on irinis

Kryeqyteti shumë i madh i Mirës,
krahina e Likisë dhe gjithë fiset
lëçitin, o atë, çuditë e tua; falë këtyre
i çlirove të gjithë nga dhimbje trishtuese, o Nikolla i denjë për admirim.

Duke qenë limani i të vejave, ati i
jetimëve, ndihmësi i tërëshkëlqyer i
të shtrënguarve, ngushëllimi i atyre
që janë në zi, barí dhe udhëheqës i
gjithë atyre që enden të humbur, o
Nikolla, çlirona dhe ne nga rreziqe me
ndërmjetimet e tua.

U shpërngule nga dheu drejt tendave
jolëndore, ku sodit bukurinë e pashprehshme të Krishtit, pasi u tregove
i barasvlershëm me ushtritë e engjëjve; prandaj duke kërcyer së bashku
me apostuj dhe dëshmorë, lutju gjerësisht Shpëtimtarit, o atë Nikolla.
Triadik

Besoj se ekzistojnë qartë tre persona, të mëvetësishëm, të bashkëpafillim, të bashkëfronshëm, por persona
të një Hyjnie të pandarë, nëpërmjet
së cilës erdha nga mosqenia në qenie,
duke thirrur tok me engjëj: I shenjtë,
i shenjtë, i shenjtë je, o Zot.40a
Hyjlindësore

Ty të thërrasim, o e kulluar: O shpëtimi
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i të vdekshmëve dhe shpresa e të
gjithëve, që arrin shpejt dhe shpëton,
dhembshurona tani dhe ne që të thërrasim gjithmonë në peripeci, sepse
nuk kemi tjetër mbrojtje pas Perëndisë.
Zbritësore: Theós on irinis

O i lumur, ti shfaqu dhe më shpëto*
brenda në limanin e dëshirës së hyjshme,* se vdiqa prej mëkateve* dhe
u mbyta nga dallgët e veseve.
Hyjlindësore

I besova tek ti shpresat për shpëtim,*

O Zoti i paqes

o gjithmon’ e virgjër nën’, të vë un’
mbrojtëse* të palëkundur, të sigurt,*
të pamposhtur të jetës që po jetoj.

Ode VI
I Hyjlindëses
Irmosi: Ton profitin Ionán

Tjetri i shenjtit: Splahnon Ionán

»IImitoj Jonan profetin dhe unë të
»thërras:* O i mirë, jetën time çliro
»nga prishja40b dhe shpëtom’ mua* që
»th’rras: Lavdi ty, o Shpëtimtar bot’ror.

O hareja e atyre që jan’ në plogështi*
edhe mbrojtja e besnikëve, mbush me
gaz shpirt’ror, me ngazëllim* shërbyesit e tu që të kan’ besim.

Nga un’ le të përhimnohet gjith’ qielli mendor,* që ësht’ tempulli i pastër
dhe arka33 e shenjt’, dhe Parajsa jon’*
e këndshme ku ësht’ druri i jetës41
son’.
I shenjtit: En aviso ptesmaton

O Nikolla, mbi kokën tënde u vu*
denjësisht kurora e fitores, ndaj shpëto* si fitimtar i shndritshëm fort* sa
tek ti thërrasin në çdo rrezik.

Abraham i ri* na u shfaqe, at’ i shenjt’*
Nikolla, se ia ofrove mendjen ti*
Perëndisë42 tënd,* porsi birin e vetëm,
kur sillje gjithmon’* ti therore të pagjakshme; u bekove k’shtu* porsi*
një mikpritës43 dhe ke qen’* një banes’ e Trinisë44 pa cen dhe njoll’.

Bën tej larg në det* e përmbi çdo
dhé gjëra* të huaja, plot me frik’ dhe
të mëdha,* sepse vjen shpejt ti* kur
të lutemi, kur në rrezik ndodhemi* u
dallove si ushqyes i të varfërve,* të
kan’* të sëmurët mjek; sipas* emrit,
kundër armiqve fitore je.

Që më parë ti* shihje përmes syrit
tënd* mendor gjith’ sa do ndodhnin;
na mbushe k’shtu* ne të gjith’ me
bes’* dogmash plot; shpallje Birin se
kish një qenie* bashk’ me Atin; zhduke pra manin’ ariane krejt,* shtove*
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dhe arritjet që ke bër’,* si mbi shtyll’
orthodhokse të shkruara.
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pafajshmit;* ndaj u bëre shenjt, si
njohës* i madh misteresh të Hirit
zotëror.

Triadik

R espektoj, nderoj* un’ Trinin’ që
s’ndahet kurr’,* por ësht’ tre persona
në bashkim gjithnjë;* kan’ një qenie
dhe* një natyr’, sepse jan’ një pushtet,
Ati pra,* Biri, Shpirti i Tër’shenjt’, Trini
që po sundon* përmbi* çdo krijesë
edhe mban,* siç ajo do, Gjith’sinë me
dashuri.
Hyjlindësore

Ule qiejtë*

edhe Krishti yn’ i shenjt’*
fushoi në mitrën tënde, k’shtu deshi,*
o e tërëd’lir’,* se s’duronte të shihte
krijesën e tij,* pun’ e duarve të tij të
torturohej keq,* mjerisht* nga mashtruesi; erdhi* si një rob16a për çlirimin e njerëzis’.
45

Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona
Kontaqi
Ting. III I Parthenos símeron

O i shenjtë, si meshtar* ishe dalluar
në Mirë,* se, o oshënari yn’,* pasi përmbushe Ungjillin* e Krishtit,*46 për
popullin tënd dor’zove shpirtin;*47
gjithashtu* çlirove nga vdekja të

Shtëpia

Le ta përhimnojmë, o popuj, tani me
këngë hierarkun, bariun dhe mësuesin në Mira, që të ndriçohemi me
ndërmjetimet e tij; se ja u shfaq i tëri
pastrues i pacenuar në shpirt, duke i
ofruar Krishtit flijim të patëmetë, të
sinqertë dhe të mirëpritur nga Perëndia,48 si prift i pastruar në shpirt edhe
në mish; ndaj është me të vërtetë
mbrojtësi i Kishës dhe përluftari i saj,
si njohës i madh misteresh të Hirit
zotëror.
Sinaksari
Më 6 të të njëjtit muaj, kujtimi i atit
tonë ndër shenjtorët Nikolla Çudibërës, kryepiskop i Mirës së Likisë.
Vargje: Nikolla, duke qenë ndërmjetues i madh mbi tokë,/ edhe kur u
largua prej saj, zien për ndërmjetim.
Në të gjashtën, u duk mbarimi i jetës
së Nikollës.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Niser.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
ri të shenjtë Nikolla Karamanit, që u
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martirizua në Izmir në vitin 1657.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i kërcënimit
të frikshëm të tërmetit, që na goditi
me njeridashje.
Me ndërmjetimet e shenjta të shenjtorëve të tu, o Perëndi, mëshirona.
Amin.
Ode VII
I Hyjlindëses
Irmosi: I káminos Sotír

»F
Furra, o Shpëtimtar, freskohej, ndër»sa Djemtë, duke kërcyer psalnin: I
»bekuar je, o Zot, Perëndi i etërve tanë.

I Shumëlarti të dëfteu si parajsë
frymore, dhomë nusërore të thurur
me hir, purpur me pamje ari dhe qiell,
o e kulluar.
49

Siguroje mendjen time që kthehet
mbrapsht, logjikën time që lëkundet,
mbështetmë në gur të palëvizshëm,
në strehën tënde, o Nënë virgjëreshë.
I shenjtit: Ikonos hrisís

Mbi teh ngasjesh kam rënë, duke u
shpuar tmerrësisht, dhe iu afrova dyerve të Hadhit duke u luftuar nga topitja; shpëtomë me ndërmjetimet e tua,
o i lumur, dhe ngremë mua që psal: I
bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.

Duke shkëlqyer rreth e rrotull nga

llamburitja jolëndore,, drita që nuk
perëndon, rrëmbeji të munduarit që
janë brenda errësirës së shtrëngimeve, dhe drejt ndriçimit të haresë udhëhiqi ata që psalin: I bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.
Hyjlindësore

Lypi Krishtit, Birit tënd dhe Perëndisë,
o Perëndilindëse, që ata që u shitën
nga shkeljet e rënda dhe mashtrimet
e gjarprit, të riçlirohen me gjakun e
tij të çmuar duke psalur: I bekuar je,
o Perëndi i etërve tanë.
Tjetri i shenjtit: I pedhes efsevia

Meqenëse u shfaqe, o atë Nikolla,
mjeku i tërëshkëlqyer i sëmundjeve
të shumëllojshme e të rënda, pasi të
shërosh sëmundjen e shpirtit tim,
jepmë fuqi që të thërras: O Perëndi i
etërve, je i bekuar.

Pasi i shpëtove nga vdekja gjeneralët
e vjetër, o i shenjtë, i nxite ata që ta
himnonin dhe ta lavdëronin Krishtin,,
Shpëtimtarin me besim të ngrohtë
dhe të të thërrisnin: Të lavdërojmë, o
i urtë, si mirëbërës.

Pasi ia afrove mistikërisht buzët e
tua shishes së urtësisë, o atë Nikolla,
nxore prej andej kroje ushqimi hyjnor
më shumë se mjalti dhe dylli,50 duke
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u thirrur popujve: O Perëndi i etërve,
je i bekuar.
Triadik

Të himnojmë, o Trini tepër e Shenjtë
dhe Njësi tepër e ndritshme, e bashkëqenëshme, Ati, Biri dhe Shpirti i
Shenjtë; meqenëse në ju u pagëzuam, këndojmë: O Perëndi i etërve, je
i bekuar.
Hyjlindësore

Meqë pranon lutjet nga të gjithë,
ndërmjeto te Biri yt dhe Perëndi që të
shpëtohen nga Ferri ata që të nderojnë fort dhe thërrasin: O Perëndi i etërve, je i bekuar.
Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën

Ode VIII
I Hyjlindëses
Irmosi: On frítusin ángjeli

»A
Atë të cilin e kanë frikë engjëj dhe
»të gjitha ushtritë si Ndërtuesin dhe
»Zotin, himnojeni o priftërinj, lavdëro»jeni o Djem, bekojeni o popuj, dhe
»përmbilartësojeni në gjithë jetët.
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dhe e purpurt, nga u bashkëthur mishi
i Fjalës, Perëndinjeriut.

Zure, o e pacenuar në mënyrë që nuk
thuhet dhe nuk shpjegohet, atë që si
Ndërtuesi dhe Perëndia mban në
pëllëmbë tërë Krijesën,51 i cili është
bërë për ne sipas nesh njeri dhe që
nuk mohoi atë që ishte.
I shenjtit: Ton en kamino tu pirós

Si i butë dhe mirëdashës, o i lumur,
ata që mbahen mes thellësish ngasjesh, çliroji duke dhënë zgjidhjen me
ndërmjetimet e tua pranë Shpëtimtarit Krisht, o njohës misteresh.

Duke qenë mësues misteresh mbimendore, meshtari i të shenjtave52
qiellore, kryeprift besnik,53 o hyjmendës, kërko faljen e shkeljeve nga
Shpëtimtari ynë, o hyjshfaqës.
Hyjlindësore

Dobësohet tani mendja ime, meqë
ra në thellësitë e çnderimit, aq sa ngulet në të këqija të shumëllojshme;54
por ti, o Virgjëreshë, shëroje duke e
veshur me dritën e papasionshmërisë.
Tjetri i shenjtit: Thávmatos iperfiús

U tregove dhomë frymore, o Virgjëre- Brigada patriarkësh dhe tërësi aposshë, te Mbreti i të gjithave, si mantel
i gjallë perandorak, pelerinë e kuqe

tujsh, priftërinjsh dhe martirësh, shoqëria e profetëve, gjithë bashkësia
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e asketëve lumërojnë jetën tënde të
hyjnueshme; tok me ta edhe ne të lutemi: Mos pusho së përgjëruari gjithnjë Zotin, që të ruhemi nga çdo dëm.

O i Shumëlartë, tërëmbret, madhërisht i pushtetshëm, me uratat e bariut oshënar, të lypim, paqëso jetën e
gjithë të krishterëve, o Fjalë, duke i
dhënë fitoren dhe fuqinë mbretit
besëmirë kundër barbarëve, që ta
himnojmë gjithmonë të gjithë pushtetin tënd dhe që ta përmbilartësojmë në gjithë jetët.

Pasi u llamburite prej dritës së pa-

Hyjlindësore

O Vajzë e pacenuar, një ferrë paraikonizoi tipin e diçkaje të huaj, duke
u djegur pa u flakëruar qëmoti në malin Sina,55 duke parashkruar misterin
e lindjes sate; sepse zjarri i Hyjnisë,
edhe pse banoi brenda teje, të ruajti
pa u dëmtuar; prandaj të himnojmë
në gjithë jetët.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë

Ode IX
I Hyjlindëses
Irmosi: Tin zoodhohon pijín

afrueshme, o atë, shkëlqen shpirtrat
e atyre që janë në trishtim, duke
shpërndarë çdo mjegull të errësirës
së ngasjeve dhe duke lëshuar rreze
ngazëllimi gjithnjë, me të cilat të ndriçuar fort, thërrasim: Le të bekojë Krijesa Zotin dhe le ta përmbilartësojë
në gjithë jetët.

»gjith’* ta madhështojmë, burimin
»që rrjedh gjithmon’,* tempullin31 e
»shenjtë krejt* dhe kandil34 me dritë
»plot* nga Hiri, tendën56 e tërëart’ që
»është* pra më e gjerë se dheu dhe
»qielli.

Triadik

Ujitmë mua me çurgun e hirit tënd,*

Përhimnojmë besërisht Trininë, Jetën
dhe jetët, edhe një, edhe tri drita, pra
Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, duke ndjekur mësimdhëniet vërtet të hyjshme të Etërve; duke besuar drejt së
bashku me ta këndojmë: Le të bekojë
e gjithë Krijesa Zotin dhe le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.

»O
O besimtarë, Hyjlindësen ne të

se fatkeq’si si zjarr më ndjekin,, tmerr,
llahtar* dhe seç më shkrijn’, o burim,* që gufon hir dhe shpëtim,* se
linde lumin e Hirit, prej të cilit* çdokush që pi, nuk do ketë më etje kurr’.57

Shpëtomë mua që të përgjërohem
ty,* si dhomës shumë të bukur të
dhëndrit ton’,* si pallatit krejt frymor,* zotëror të Perëndis’,* purpurit
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tepër të artë dhe banesës* së këndshme të Krishtit, o Zonja e Gjith’sis’.
I shenjtit: Anarhu jenítoros

Meqë kishe shndritur prej llambadheve të Hirit ti* dhe u bëre ndriçues
besimi qart’, shpëton,* o Hyjmendës,
sa jan’ në ngasje, çliron sa jan’* thell’
në fund të detit, ushqen dhe sa kan’
uri,* o i tërëlum çuditërisht.

Tani që banon ti në Parajsën e shijimit, at’,* dhe lavdin’ që nuk shprehet
e sheh me plot fuqi,* nga apsida lart
qiellore të lyp,, na shih* ne që të himnojm’ dhe çlirona nga çdo pasion,* o
hyjmendës dhe i lumur fort.
Hyjlindësore

O Zonjë hyjnën’ e d’lir’, e linde urtësin’, fuqin’,* Fjalën29 enipostate të
Atit; mori pra* Biri yt nga gjaku yt pa
cen, pa njoll’ aspak* tempullin e vet;
u bashkua me të ai* me bashkim, i
cili s’ndahet dot.
Tjetri i shenjtit: Mistírion ksenon

Ju miqt’ e së kremtes,* kërceni me
zemër, shpirt;* kodra, qiej, male dhe
Kisha,* dëfreni58 bashkë me kore
asketësh të virgjër* me gaz në kujtimin e të lumurit; u mblodhëm për të*
dhe madhështojmë Shpëtimtarin ton’.
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Çdo anë e botës* me himne të psalë
tok* edhe me kuror’ lavdërimesh* le
ta stolisim të gjith’ dukshëm kokën e
hyjshme* të shenjtit Nikolla, shërbëtorit të Jisuit; me të* nga çdo pasion,
rrezik të shmangemi.

Prano, o Nikolla,* himnimin tim si të
denj’,* punën time që ësht’ e vogël,*
si nga e veja pranoi të hollat Jisui,*59
dhe mos neverit përpjekjen time, se
nga malli i zjarrt’* dhe jo nga mburrja
kam guxuar un’.
Triadik

Njësi ësht’ Triadha,* se ka vetëm një
vullnet,* por dhe ndahet pa ndarje
fare* në tre persona; përjetë e ruan
pushtetin,* pra Ati dhe Biri edhe
Shpirti që rron, një Perëndi* trihipostat, që madhërojmë ne.
Hyjlindësore

E gjithë Krijesa* shpëtoi me Birin
tënd* dhe e hoqi Zoti çdo qarje,* çdo
vaj, çdo lot nga çdo faqe njeriu60 me
ty; pra,* o e tërëpaqortueshme e d’lir’,
Hyjlindëse Zonj’,* shlyem me ty ne
borxhet që kishim.
Zbritësore: Mistírion ksenon

O Shpirt madhështoje
dhe
Mister të çuditshëm
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Dërgimësore
Jinekes akutísthite

Nikollën e himnojm’ të gjith’,* kryebariun famëmadh* dhe kryetarin e
Mirës* dhe hierark, se çliroi* shum’
burra që do vdisnin kot* padrejtësisht, i shfaqet pra* mbretit dhe Avlaviut bashk’* në ëndrra dhe zgjidh dënimin* e frikshëm dhe të padrejtë.
I ngjashëm

T ë ka lëvduar Krishti shum’* me
mrekullit’ kur rroje ti* dhe pas mbarimit, Nikolla,* se kush e ka thirrur
vetëm* emrin tënd të hyjnueshëm,*
por me besë të plot’ dhe shpres’,* në
çast nuk u dëgjua shpejt* dhe nuk të
gjeti si mbrojtës,* o hierark dhe
përkrahës?
Hyjlindësore

E linde, o Hyjlindëse,* urtin’ enipostate ti,* krejt Fjalën e përmbiqen’shme,* pra Krishtin, mjekun e botës;* plagët e shpirtit tim shëro,* se
kronike, të rënda jan’* traumat që
kam, po ashtu* ndalo kujtimet e zemrës,* që jan’ të çrregullta, o Zonj’.
29

lart* ti fluturoje përmbi* lulet e Kishës sonë,* o Nikolla, at’ i lumur,
thërret* gjithnjë drejt Perëndis’ për
ne* që jemi brenda nevojave, ngasjeve* dhe çliron me ndërmjetimin
tënd.

Ti bukurinë e veshjes së shenjt’ të
priftëris’* e bëre më të ndritshme*
me virtyte praktike,* o hyjmbajtës
atë, dhe na meshon* të mëdhat’ o
meshtari yn’,* ti që po bën mrekullira
me fam’ dhe nam,* edhe na çliron
nga fatkeq’si.

M es bukurive të gjërave që nuk
shihen dot* ti ecje edhe lavdin* plot
me tmerr e kuptove,* o i shenjtë i të
shenjtëve, pra* na njofton, o i hyjshëm shum’,* fjalët q’ellore të pamjeve, teorit’* që në thelb kan’ jetë përgjithmon’.

Si nëpër ëndërr u shfaqe te mbreti
shpresëtar,* o at’, dhe i çlirove* të
pafajshmit nga vdekja,* k’shtu ti ndërmjeto për ne pa pushim* të shpëtohemi dhe tani* nga ngasjet dhe nga
rreziqet, dhe nga çdo vaj,* ne që
denjësisht të lavdërojm’.
Lavdi Ting. Tërth. I

Lavdërime
Ting. I Ton uranion tagmaton

Si zog i vogël foleje krejt engjëllore

Le të trumbetojmë me trumbeta këngësh, le të kërcejmë në mënyrë festive dhe le të vallëzojmë me ngazëllim
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për panairin e përvitshëm të atit
hyjprurës. Mbretër dhe arkondë, le të
vrapojnë bashkë dhe le ta përhimnojnë atë që me ardhjen e tij të
frikshme në ëndrra bindte një mbret
të lironte tre gjeneralë të pafajshëm
të burgosur. O barinj dhe mësues,
duke u mbledhur, le të lartësojmë
bariun e barabartë në zell me Bariun
e mirë.61 Le ta lavdërojnë ata që janë
në sëmundje, doktorin; ata që janë në
rreziqe, çliruesin; mëkatarët, mbrojtësin; të varfrit, thesarin; ata që janë
në trishtime, ngushëllimin; udhëtarët,
bashkudhëtarin; ata që janë në det,
kapitenin. Të gjithë duke lavdëruar
hierarkun tepër të madh, që arrin
ngrohtësisht gjithkund, le të themi
kështu: O Nikolla i tërëshenjtë, arri,
çlirona nga nevoja e tanishme dhe
shpëto grigjën tënde me përgjërimet
e tua.

të çlirojë me njeridashje ata që mbaheshin më parë nga vdekja. O barinj
dhe mësues, duke u mbledhur, le të
lartësojmë nënën e përmbikulluar të
Bariut të mirë,61 kandilin që vezullon
si ari,34 renë dritëprurëse,62 qenien
më të gjerë se qiejt, arkën33 frymore,
fronin me pamje zjarri të Zotit,35 shtambën e artë që pranoi manën,36 portën e mbyllur31 të Fjalës, strehën e
gjithë të krishterëve; duke e lavdëruar me këngë hyjfolëse, le të themi
kështu: O pallat mbretëror i Fjalës,
denjësona ne të ulëtit për Mbretërinë
e qiejve, sepse asgjë nuk është e pamundur në ndërmjetimin tënd.

Tani Hyjlindësore I njëjti

Të lumtë, o shërbëtor i mirë dhe bes-

Le të trumbetojmë me trumbetë
këngësh; sepse duke u përkulur nga
lart tërëmbretëresha, nëna e virgjër,
i kurorëzon me bekime ata që e përhimnojnë. Mbretër dhe arkondë le të
vrapojnë bashkë dhe le të duartrokasin me himne mbretëreshën që
lindi një mbret, i cili deshi nga mirësia

Dhoksologjia e Madhe. U jepet vëllezërve dhe vaj i shenjtë nga kandili i
shenjtit kur psalen Idhiomelet.
Ting. Tërth. II
I Sergjit
nik,10 të lumtë, o punëtor i vreshtit të
Krishtit; ti mbajte edhe peshën e
ditës11 edhe shumëfishove talentin që
u dha tek ti12 edhe nuk i pate zili ata
që erdhën pas teje;13 prandaj është
hapur për ty portë qiejsh;14 hyr në
harenë e Zotit tënd12 dhe ndërmjeto
për ne, o shën Nikolla.
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Ting. Tërth. IV

Vrapove drejt himnimit të Zotit, o
Nikolla, gjatë jetës së përkohshme
dhe ai të lavdëroi në jetë qiellore dhe
të vërtetë; prandaj, meqë ke guxim
para atij, përgjëroju që të shpëtojnë
shpirtrat tanë.
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MË 9 TË TË NJËJTIT MUAJ
Zënia e shën Anës, nënës së Hyjlindëses dhe kujtimi i Shenjtërimit.
Tipikon
Nëse bie e diel, nuk kryhet shërbesa e
Shenjtërimit. Të shtunën në Mbrëmësore, (nëse do, stihologoje Qëndrimin e
parë të Psaltirit: Lum ai njeri). Thirrtoret: 6 ngjallësore dhe 4 të shenjtores.
Lavdi i shenjtores (Madhështia e parrëfyeshme). Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të javës. Hyrje. O dritë
gazmore. Proqimeni. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi dhe Tani i shenjtores (Sot
nga rrënja e Davidit) Përlëshoret: ngjallësore (në Mëngjesore dy herë) dhe e
shenjtores (një herë).
Të dielën në Shërbesën e Mesnatës, në
fund, Përlëshorja e shenjtores. Në Mëngjesore, Ndenjësoret: ngjallësore, por
në vend të Hyjlindësoreve, Ndenjësoret
e shenjtores (pas Stihologjisë së parë,
Krejt qiellin e ri; pas Stihologjisë së dytë,
Thirre, o David, me zë). Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat dhe Proqimeni i tingullit. Kanunet: ngjallësor edhe të shenjtores (O Ana hyjmendëse). Pas Odes III,
Ndenjësoret e shenjtores (Qëmoti kor i
shenjt’: shih pas Stihologjisë së parë).
Lavdi dhe Tani Dhurata sillnin Joakimi
(shih pas Odes III). Pas Odes VI, Kontaqi
dhe Shtëpia ngjallësore. Sinaksari. Zbri-

tësoret Ja Krishti lind; dhe i gjithë rendi
i Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën.
Dërgimësoret: ngjallësore dhe e shenjtores (I dhembshuri, pra Zoti yn’). Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe (vetëm) 4 të shenjtores. Lavdi Eothinoni. E përmbibekuar.
Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket dhe Lumërimet: 4 të
tingullit dhe 4 nga Ode IV e shenjtores.
Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e
shenjtores dhe e kishës. Kontaqi i shenjtores (Bota mbarë sot kremton). Apostulli
i shenjtores. Ungjilli i së dielës.

NË MBRËMËSORE
Vargëzime të shenjtores
Ting. IV O eks ipsistu

Kur jasht’ çdo shprese beronja Anë
jep fryt,* Zonjën që do lindte më pas
Perëndinë ton’* në mish, gëzohet me
plot hare* edhe dëfrim, gaz,* kërcen,
thërret me një zë të lart’ e thot’:* Tok
me mua ki gëzim, o Izrael, çdo fis;*
me barrë jam edhe hedh përdhé*
turpin e shterpës,* se mirëbërësi Zot
pëlqeu k’shtu* dhe e dëgjoi* lutjen
time, dhe siç premtoi, me dhimbjet e
lindjes ky* zemrën time që kishte*
dhimbje shumë, e shëroi krejt.

Ai që nga gur i that’ buroi ujë,*

1

jep,
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dhuron, o Ana, te barku yt fryt të mir’,*
pra Zonjën ton’ gjithmon’virgjërën,*
nga do burojë* uj’ shpëtimtar; nuk je
më, s’banon mbi dhé* si një jopjellore, u bëre e huaj ti* për turpin, se
do të lulëzosh* tok’ që do nxjerrë* si
fryt kallirin e jetës, që më von’* turpet
e njer’zve* do t’i heqë nga gjith’ ne;
se si mir’dashës do shfaqet qart’* me
një formë të huaj* dhe njer’zore, si i
dhembshur Zot.

Përmbushen qart’ parathëniet profetike,* shkalla e hyjnueshme2 mbin,
del prej barkut t’ shenjt’,* rrënjoset
mali i shenjtë3 krejt,* froni i madh4
shum’* i mbretit ton’ përgatitet që tani,* vendi ku do ecë Jisui stoliset mir’*
dhe ferra që nuk përflaket dot*5 fillon
lul’zimin,* buron kutia e miros shenjtërim,* tashmë buron hir* dhe lumenjtë e shterpësisë së Anës hyjmendëse* i ndalon krejt; atë ne* plot
besim le ta lum’rojm’ me gaz.
Të Shenjtërimit
Ting. Tërth. II E angjeliqé

Zoti Krisht, urti e pavdekshme,

ji
prezent ti* me shikimin tënd, eja nga
lart në k’të kishë*7 dhe ruaje atë
fort,* të patundur deri në fund,* deri
në mbarim të jetës, ndërsa ata që rendin me besim tek ajo përgjithmon’,*
ti denjësoi për ndriçimin e paafrueshëm.
6
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Kur ndërtoi Tempullin Solomoni, solli* gjakra kafshësh qëmoti si flijim,8
por edhe* si tip për Kishën tënde* që
fitove me gjakun tënd* duke dashur
fort, o njeridashës; me k’të të lusim
ty të vetmin të dhembshur tani,* që
të dërgosh gjithmon’ në të ti Shpirtin
e drejt’,9 të Shenjt’.

Ejani, o v’llezër, që të dëfrejm’ në festë* dhe le të formojm’ korin shpirtëror,
ta ndezim* llambadhen shpirtërore,*
ta stolisim me vaj,9a sepse* k’shtu
nderohet shenjtërimi, k’shtu ne lëvdojm’ Ndërtuesin; gjith’ njerëzit falë
atij* ripërtërisim zemrën edhe shkojmë drejt qiellit.
Lavdi I Shenjtërimit
Ting. Tërth. II I Joan Monakut

Duke bërë kujtimin e përurimit, o Zot,
të lavdërojmë ty, dhënësin e shenjtërimit, duke u lutur që të shenjtërohen
shqisat e shpirtrave me ndërmjetimet
e athloforëve të lavdëruar, o i Tërëfuqishëm.
Tani I shenjtores
Ting. I I Gjermanoit

Madhështia e parrëfyeshme për engjëjt dhe njerëzit dhe misteri paradoksal që profetizohej që prej shekujsh,
sot si foshnjë mbahet në mitrën e Anës
së mençur Mari hyjbija, duke u përga-
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titur për banesën e tërëmbretit të
jetëve10 dhe për rigatimin e gjinisë
sonë. Le t’i lypim asaj me ndërgjegje
të pastër duke i thirrur: Meqë je mbrojtja e ne të krishterëve, ndërmjeto tek
Biri yt dhe Perëndia, që të shpëtohen
shpirtrat tanë.

prej lotëve,*13 se do të jesh ulli me
fryt të mir’ dhe do kesh si deg’* të
bukur shum’ Virgjëreshën, e cila
lulen14 e bukur fort* do ta lulëzojë*
me mish, Krishtin, që dhuron përdëllim
te bota jon’.

Pasvargje të shenjtores
Ting. Tërth. I Heris askitikón

Çifti i shenjt’ fillon të ket’ fryt,* më-

Ana, hiri i hyjshëm, dikur,* kur për fëmijë lypte, thirri drejt Perëndis’,* Ndërtuesit të të gjith’ve: O Savaoth Adhonaj,* e di turpin që kam, se jam pa
fëmij’;* shpërbë dhimbjen që mbaj
un’* brenda zemrës, çel barkun tim*
edhe uj’varë* pjellorie në mitër hap,*10a
dhe tregoje k’shtu* shterpën Anë të
frytshme krejt,* që ta ofrojm’ tek ti fëmijën ton’11 si dhurat’ të mir’,* duke
bekuar, himnuar e lavdëruar me një
zë tok* mëshirën që ke ti,* me të cilën
dhe në botën ton’ përdëllim të madh.

Varg: Nga fryti i barkut tënd do të vë
mbi fronin tënd.
shqerrën shum’ të hyjshme nga do të
dal’ vërtet* përmes një logjike që dot
nuk shprehet, viçi që ish* i ushqyer;15
për ne* do të theret ky.* Prandaj duke
pasur gaz* lavdërimin e pandërprer’,*
ia japin Zotit,* madje me përkushtim
të thell’;* kan’ dhe Gjithësin’* si borxhlinj para Perëndis’.* Pra le t’i lumërojm’ ata, me besë të vallëzojm’* ne
perëndishëm, për zënien prej tyre
edhe për lindjen bashk’* të nënës së
Zotit;* do na jepet pasurisht me të
përdëllim i madh.

Varg: I betoi Zoti Davidit një të vërtetë
dhe nuk do të pendohet.

Lavdi I Shenjtërimit
Ting. II I Anatoliut

gjërohet Perëndis’ me bes’ dhe dëgjon*
një zë engjëllor të hyjshëm, që vërteton tek ajo* se do të përmbushen sa
kërkon hyjnisht.* Me k’të bisedon
qart’sisht* i patrupi dhe thot’ kështu:*
Kërkesa jote* erdhi afër, pran’ Zotit12
lart,* mos ki zymtësi* dhe largohu

tërëhyjshme të Ngjalljes sate, të
lavdërojmë, o Zot, që e shenjtërove
atë dhe e mbarove me Hirin tënd të
përsosur, dhe që ngazëllohesh me rite
mistike dhe të hyjshme, të cilat celebrohen nga besimtarë, dhe pranon
prej duarve të shërbëtorëve të tu

Ana e mençur lutet me shpirt,* i për- Duke bërë inagurimin e kishës së
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flijime të pagjakshme e të pacenuara, dhe i shpërblen ata që ofrojnë
drejt,16 me pastrimin e mëkateve dhe
përdëllimin e madh.

saj, me ndërmjetimet e Hyjlindëses,
o jeta e të gjithëve dhe ngjallja.19

Tani I shenjtores I njëjti

NË MËNGJESORE

Sot nga rrënja e Davidit,

pasi mbiu
purpur mbretëror, fillon të lulëzojë
lulja mistike e Jeseut,14 prej nga lulëzoi Krishti Perëndia ynë, që shpëton
shpirtrat tanë.
16a

Përlëshore E shenjtores
Ting. IV

Sot po thërrmohen prangat e mospasjes fëmijë, se Perëndia, duke dëgjuar Joakimin dhe Anën, premton
qartësisht se do të lindin jashtë shpresës hyjbijë, nga e cila ka lindur vetë
i papërshkruari kur u bë njeri dhe urdhëroi nëpërmjet engjëllit t’i thërrasim asaj: Gëzohu, o Hirplote, Zoti
është me ty.17
Lavdi dhe Tani I Shenjtërimit
I njëjti

O Zot, ashtu si hijeshinë e kupës së
sipërme, e bashkëtregove edhe bukurinë e poshtme të tendës18 së shenjtë
të lavdisë sate; forcoje këtë në jetë
të jetëve dhe prano përgjërimet tona,
që ofrohen pa pushim tek ti brenda

Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. I Horós angjelikós (= Ton
tafon su Sotír)

Krejt qiellin e ri* e bën barku i Anës*
me aprovimin e Perëndis’ Gjithëbërës.*
Në k’të q’ell shndriti Dielli yn’ i paperëndueshëm,* që shkëlqen çdo gjë*
me rrezatim prej Hyjnisë,* se ka
dhembshuri* hiperbolike, i vetmi* që
ka dashuri për ne.
Lavdi dhe Tani I ngjashëm

Qëmoti kor i shenjt’* profetik kishte
shpallur* Hyjbijën e kulluar, pra Vajzën
pa njollë* që zuri Ana, edhe pse ishte
shterp’, jopjellore kjo.* Me gëzim në
shpirt,* atë le ta lumërojmë* sot ne
që me të* të gjith’ shpëtuam; ajo
ësht’* e vetmja që s’ka qortim.
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. IV Tahí prokatálave

O Eva, kërce, Adam ti përtëritu me
gaz,* se tokë e that’ dhe pa uj’ nxori fryt
të përsosur, jetë për botën ton’,* kjo
do të lulëzojë* një kalli pavdek’sie,*
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po k’shtu u zhduk dhe turpi i mospasjes fëmijë.* Sot bashkë me ta le të
dëfrejm’ plot hare dhe ne.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Pas Polieleit, Ndenjësore
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Thirre, o David, me zë,* ç’të ka premtuar Zoti yn’?* Sa më ka premtuar,
thot’,* ja i zbatoi plotësisht;* dha
Virgjëreshën nga fryti i barkut tim,
pra* lindësen e Krishtit; Krijues
ësht’,* mbret mbi fronin tim20 dhe
Adam i ri,*21 sot mbretëron ai që ka
mbret’rinë* e palëkundur, që s’tundet
dot.* Beronja po lind* Mari Hyjlind’sen,* që ushqen jetën tonë.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Kanunet: i Shenjtërimit dhe të dy të
shenjtores.
Ode I
Kanuni i Shenjtërimit
I Joan Monakut
Ting. IV
Irmosi: Thalasis to erithreon

»F
Formonte* me duar Moisiu kryq,
»kështu dhe populli* i vjetër Izraeli
»mbar’ me këmb’* të palagura Detin
»e Kuq* e shkeli, prishi dhe fuqin’ e
»Amalikut nëpër shkretëtir’.22

Ai që* më par’ udh’hiqte me një shtyll’
popullin Izrael,*23 o Krisht, me larjen
e pagëzimit ti* e ke mbjellë fort24 në
Sion* Kishën e shenjtë që thërret: Le
t’i këndojm’ këng’ Perëndisë ton’.

Sot hiri* i ardhjes së lavdis’ sate të
paafrueshme* mbi kishën e ndërtuar
për ty, Zot,* e ka bërë porsi qiellin;*
ndaj brenda saj bashk’psalim ne: Le
t’i këndojm’ këng’ Perëndisë ton’.

Nuk është* e zbukuruar Kisha jon’
nëpërmjet Ligjit, Zot,* dhe as me
shtrirje duarsh robërish,*25 por me
hirin e Kryqit tënd;* duke u mburrur
psal tek ti: Le t’i këndojm’ këng’ Perëndisë ton’.
Hyjlindësore

Pa farë,* por me vullnet të Atit, ti nga
Shpirt Hyjnor ke zën’* Birin e Perëndis’ dhe Zotin Krisht,* dhe e linde
me mish atë* që ësht’ nga Ati, po pa
nën’, dhe nga ti, po pa at’ për hirin
ton’.
Kanuni i shenjtores
I Andreas të Kretës
Ting. I Odhín epiníkion

O Ana hyjmendëse, sot po kremtojm’
zënien tënde, sepse u zgjidhe nga zinxhirët e shterp’sisë edhe ke zën’* një
vajz’ që zuri bir, atë që nuk e nxë asgjë.
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O Zot, i dëgjove ti lutjet e njerz’ve të
drejt’ dhe përmbushe k’shtu kërkesat
që kan’ bër’ stërgjyshërit e tu, pra* u
dhe atyre fryt të d’lirën, që të lindi ty.
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Krishtit ton’,* e pranon sot bazën e
ekzistencës me lutje, se premtimi e
ka* përfundimin dhe përmbushjen të
patundur, të vërtet’26 plot’sisht.

Tash Ana që ka lavdi zë të kulluarën, Me shkëlqim na shpallet ne sot, se*

Hyjlindësore

rroba e panjollshme dhe e purpurt
shum’* për Jisun’ Krisht do thuret
mir’* nga një bark i shterpët me hir
dhe Mbreti i Gjithësis’ prej kësaj do
vesh’* tër’ natyrën njerëzore; do na
shfaqet ne i bukur krejt.

Je, o Virgjëresh’ e d’lir’, mali i shenjt’

Hyjlindësore

Zonjën Mari, që do të zërë Zotin që
s’ka mish, të tër’mirin, pra* do lindë
k’shtu atë që do lindë me mish
Krishtin.

që profeti e parapa në Shpirtin e
Tër’shenjt’, nga ish prer’ gur, e me
forc’* hyjnore idhuj dhe altar’ i shkatërroi krejt.3
Kanun tjetër i shenjtores, që ka
Akrostihidhë (pa Hyjlindësoret):
“Lindet Vajza që do të lindë harenë”.
Në Hyjlindësoret: “I Gjergjit”.

Mburret, o e tërëlartë Zonj’,* vetëm
për ty perëndishëm, ka hare* tër’
natyra e njerëzve* edhe shpall ajo
çudit’ madhështore të d’lirësis’ sate
dhe me gaz,* o Hyjnuse, po këndon
për ty si dhe të lavdëron gjithnjë.
Zbritësore: Hristos jenate

Ja Krishti lind

Ting. II En vithó katéstrose

Parashpallet gazi botëror* sot me
fjal’; kalon në ngazëllim, hare* dhimbje nëne, dhe parathot’* se do jet’ me
shumë fëmij’ natyra që kish shterp’sinë, dhe me veprim* Hiri, do të shum’fishohet për shpëtimin e gjith’ njerëzve.

Ode III
I Shenjtërimit
Irmosi: Efrénete epí si

»D
Dëfrehet në ty,

o Krisht,* dhe të
»thërret ty Kisha jote me gaz:* Streha,
»përforcimi im* dhe fuqia ime je ti, o
»Zot.28
27

Q’elli më i gjer’ se qiejtë,* më i lartë E ke shenjtëruar Krisht* mbi tokë Kise ata, pallati pra* shum’ i hirshëm i

shën tënde me Shpirt të Shenjt’,* se
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e ke mirosur sot* ti me vajin tënd dhe
me gaz të madh.29

Themel që nuk çahet dot,* duke të
pasur Kisha ty, Krishti yn’,*30 si me
kuror’ mbretërish,* po kurorëzohet
me Kryqin tënd.

Sot qart’ e tregove ti* tendën e bër’
me dorën ton’, o i Mir’,* si shtëpi e
lavdit tënd* mbi mendim me ekonomin’ e shenjt’.
Hyjlindësore

nësin* e vërtet’, të lumërojm’ pra ne*
besnikët, o Ana ty.
Hyjlindësore

Nga mendja ime jopjellore krejt* çdo
shterp’si dëboje, dhe k’shtu shpirtin
tim,* o e Tër’shenjt’ Hyjlind’se, shfaqe
frytdhënës për çdo virtyt;* ti je ndihma
e besnikëve,* në ty kemi shpresën ton’.
Tjetri i shenjtores: Eksínthisen i
érimos

O nënë e Perëndis’,* për gjith’ ata Në anët mbar’ të botës son’* sot le
të spërkasin retë ëmbëlsi me plot
që jan’ mbi dhé, vetëm ti* ke qen’
shkak për çdo të mir’* të përmbinatyrshme, pra “G’zohu”, th’rras.
I shenjtores: Stereothito i kardhia mu

Po të më japësh fryt nga barku im,*
Ana shterp’ thërriste drejt Zotit kështu,* do ta kushtoj tek ti atë11 edhe do
madhështohem un’.* Ndaj Hyjnënën
e kulluar kjo* e zë me gëzim të madh.

Kur brenda kopshtit, o hyjmendëse*
Ana, bëje lutje, dëgjon zërin tënd* i
Larti edhe të jep fryt brenda barkut
tënd Zonjën ton’;* dyert e Parajsës
plot me hir* i çeli ajo për ne.

Pasi zbatove Ligjin plotësisht* edhe
i shërbeve ti Zotit pa faj,* e mban në
bark atë që mbajti në mitër ligjdhë-

hare*31 se ja reja po lindet; nga ajo*
Jisui, uj’ i jetës do burojë32 qart’.

Sot hapen arkat e Hirit,* k’shtu thërriste engjëlli që parashpallte shtatzënin’* e shën Anës, se do të lindësh
ti* qytetin e tër’shenjt’ të Perëndisë
ton’.

Natyra jonë që më par’* kishte vdekur, por tani pranon simbole jete prap’*
përmes ngjizjes së Anës; mbillet
tash* nga rrënja jopjellore e kulluara.
Hyjlindësore

Porsi qymyr që çdo mëkat* e djeg,

33

o e pacenuar, ësht’ ai që mbi natyr’*
mori mish nga ti, Krishti; e pranojm’,*
pastrohemi k’shtu prej moris’ së
shkeljeve.
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Zbritësore: To pro ton eonon

Përpara nga jetët
Kontaqi I Shenjtërimit
Ting. II Tus asfalís

Në zemrën tonë rinovim prej Shpirtit
t’ Shenjt’* edhe ndriçim përbrenda
nesh, o Zot, jepna* ne që bëjm’ përurimin me bes’ të shtëpis’ dhe kishës
sate, Krisht,* që deshe me mir’si që
ta ndërtojmë ne* në emrin tënd të
hyjshëm, o mir’dashës ti,* i vetmi që
lavdërohesh mes shenjtorëve.
Shtëpia

Solomoni shumë i urtë, duke bërë qëmoti kujtimin e shenjtërimit, i ofronte
Perëndisë flijime dhe holokauste kafshësh8 pa mend; por tani, kur erdhi
në tokë e vërteta dhe Hiri,34 menjëherë i ndryshoi flijimet, sepse pasi bëri
flijim për shpëtimin tonë veten e tij si
njeridashës, shenjtëroi kishën dhe e
tregoi të palëkundur, i vetmi që lavdërohet mes shenjtorëve.
Ndenjësore E shenjtores
Ting. IV Kateplaji Iosíf

E dhurove, o i mir’,* përmes lastarit
të shter’psis’* një fillim bekimi ti* tek
Ana që lutej me zë:* Leht’ ti natyrat e
gjërave rigatuan,* ndaj, o Shpëtimtar,

73

rinovo si Zot* prap’ natyrën time të
vdekur krejt,* që të sjell fryt tek ti11
që je krijues* dhe që shikon çdo gjë;
lavd i madh* ty të ka hije,* o Zot i
Gjith’sis’,* njeridashës i vetmi.
Lavdi I Shenjtërimit I njëjti
Tahí prokatálave

Tek ne besimtarët, o Krisht, që po
bëjmë me bes’* shenjt’rimin e kishës
sate, na dërgo dritësim, mëshirë dhe
hir nga lart;* mbroje dhe k’të përjetë,*
përgjithmon’; jep fitore* tek mbretërit
besnikë nëpërmjet ndërmjetimit* të
Zonjës son’, se je vetëm ti njeridashës, Zot.
Tani I shenjtores I njëjti
O ipsothís en to stavró

Dhurata sillnin Joakimi i hyjshëm*
dhe Ana bashk’ tek priftërinjt’ e mëparshëm,* por meqë s’kishin një fëmij’, s’pranoheshin dot,* ndaj u përgjëruan me lutje* drejt Dhuruesit
shum’ bujar* dhe si e dëgjoi ky* lutjen që kishin bërë,* u jep atyre portën
për në jet’,*35 ngjizjen e shenjt’ të së
cilës, le ta nderojm’.
Ode IV
I Shenjtërimit
Irmosi: Eparthenta se idhusa

»K
Kisha kur të pa ty, Diellin e drejt’-
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»sisë*35a që të jesh ngritur përmbi
»kryq,* për hirin e saj pra,* mbeti e
»çuditur në vend;*36 thërriste siç duhej
»fort:* Lavd fuqisë sate, o Zoti yn’.

Po spërkatet Kisha me gjak nga brinja
jote* e çmuar, që buron jetën,* jo nga
kafshë pa mend,* që thernin dikur
njer’zit.* Thërret pra me zë të madh:*
O Zot, lavdërojmë pushtetin tënd.

Për ata që dëshirojnë shum’ të shikojnë* pa një mbules’ lavdin’ që del*
nga faqja e Zotit,*37 kanë dashur tendat e tij;*38 thërresin pra me fuqi:* O
Zot, lavdërojmë pushtetin tënd.

Kisha lyhet sot me miro të shumëçmuar* dhe pasqyron k’shtu lyerjen,*
Zot, të popullit tënd,* që e kishe zgjedhur ti* dhe padukurisht po merr* Hirin hyjnor, prej Shpirtit të Tër’shenjt’.
Hyjlindësore

Pa martesë ti ke lindur, o Virgjëreshë,* edhe mbas lindjes mbete ti*
përsëri e virgjër;* pra me zëra që nuk
pushojn’,* Gëzohu, o Zonja jon’,* të
thërresim pa dyshim dhe me bes’.
I shenjtores: En Pnévmati provlepon

Lavdi Perëndisë tim, që bën gjëra
paradoksale.

Ana e ngazëlluar thërriste: Gëzohuni
tok me mua gjithë fiset e Izraelit; zura
në bark qiellin e ri, prej të cilit do të
lindet pas pak ylli39 i shpëtimit, Jisui
dritëdhënës.

Perëndia dëgjoi psherëtimat e Anës
dhe vuri re Zoti lutjen e saj; dhe pasi
shpërndau renë e mospasjes fëmijë,
llamburit në mënyrë paradoksale me
dritën e pasjes së mirë të fëmijës; prandaj ajo zë të vetmen të kulluarën.
Hyjlindësore

O Virgjëreshë Hyjlindëse, tendë e panjollshme,40 pastromë tani me pika
tejet të pastra të dhembshurive të tua,
se u ndota me shkelje, dhe më jep një
dorë ndihmë që të thërras: Lavdi ty, o
e kulluar, e hyjlavdëruar.
Tjetri i shenjtores: Elílithas ek
Parthenu

Sot ngrihet mbulesa e Ligjit të hijes

41

dhe bekimi i Hirit duke u përkulur
shkëlqen tepër ndritshëm me parashpalljen e lindjes së Hyjbijës.

O lajm hyjnor! O e folur e huaj! Vallë Erdhi nga qielli engjëlli dhe duke i
edhe unë do të mbetem shtatzënë?
Ana e çuditur kështu thërriste me zë
të madh, kur engjëll u dërgua tek ajo.

kallëzuar Anës hapur hyrjen e haresë
mbarëbotërore i tha: Prano jashtë çdo
shprese përmbushjen e përgjërimit.
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Fillojnë të thahen rrjedhat e së keqes
dhe lumenjtë e Hirit drejtësohen, që
të burojnë sot që shpallet lindja jote,
o Virgjëreshë e tërëpërmbikulluar.
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paqen ungjillëzove44 tek Kisha jote,
Perëndi.
Hyjlindësore

Arm’ e pathyeshme* je, ndaj kundër

Hyjlindësore

Gjuhët e pasura të oratorëve, të shtangura për të të lavdëruar denjësisht,
o e Tërëhimnuar, druhen dhe madhështojnë çuditë duke i lartësuar me
frikë dhe heshtje.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
Ode V
I Shenjtërimit
Irmosi: Si Kírié mu fos

»O
O Zoti im, si drit’* në mbar’ botën
»ke ardhur ti,*41a si dritë e shenjtë, që
»nxjerr* nga padija e errët41b ata që
»të himnojn’ me bes’.

Qëmoti në Sina,* tendë që u bë krejt
pa dor’* tregove tek Moisiu,*40 hyjshikuesi,41 o Krisht, k’shtu e skicove Kishën qart’.

armiqve të vëm’;* të kemi ty, o Hyjnuse* si spirancë dhe shpresë45 shpëtimi që të gjithë ne.
I shenjtores: Tin sin irinin dhos imín

Ajo që lulëzoi nga rrënja e Davidit

16a

dhe Jeseut, pra Ana, fillon tani që të
lulëzojë shkopin e hyjnueshëm, që
lulëzoi lulen 14 mistike, 46 Krishtin,
Ndërtuesin e të gjithave.

Ana thërret: Mua që bëhem nënë do
të më shikojnë popuj dhe do të çuditen, sepse ja jam me barrë si deshi
me mirësi ai që zgjidhi prangat e
shterpësisë sime.

Të renë që unë zura, e paralajmëruan
nga larg zëra profetikë si mal3 dhe
portë e pakaluar,35 u thërriste Ana me
hare atyre që ishin të pranishëm.
Tjetri i shenjtores: Mesitis Theú

Një tendë mbi dhé, ti* o Zot, na e ke Sot shpallet nëpërmjet një engjëlli
bërë ne,* ti urdhërat qiellorë* me grupime njer’zore bashkon pra me pushtetin tënd.

O Zot, si një burim* jetësor

ty të njohim ne;* ti, o i Shenjt’, duke ardhur,*43
42

tomosi i Perëndisë, në të cilin do të
shkruhet tani Fjala47 e bashkëfronshme e Atit dhe ajo do të shkruajë
besëmirët në librin e mirësisë.

Të drejtët himnojnë tani fuqishëm
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lavdinë e misterit të huaj duke të thurur himnimin e lavdërimit ty që përmbushe hirin e lindjes përmes lutjes.

Sot që lajmërohet ngjizja e Virgjëreshës së pacenuar dhe Perëndinënës
se vetme, na deklarohen me të vërtetë misteret e urtësisë së fshehtë të
Perëndisë.48
Hyjlindësore

Duke e pasur gjithmonë ne besnikët,
o Virgjëreshë e kulluar, strehën tënde
si qetësi dhe liman, shmangim gjithë
revoltat e pikëllimeve, duke hedhur
spirancë tek ti.
Zbritësore: Theós on irinis

O Zoti i paqes

Kanë frik’* brigadat e demonëve të
zinj korb* nga Kisha e Krishtit tonë,*
që shënohet me shenj’ të Kryqit të
shenjt’,* hijeson pra* nga Shpirt’ i
Shenjt’ shkëlqim që na shenjtëron.

Jo rërë,*

por një themel ka Kisha e
kombeve,* i cili është Jisui;*30 dhe
kurorëzohet me bukurinë* e pakapshme,* që zbukuron kuror’ mbretërore pra.
52

Hyjlindësore

O çudi,* që është më e re se çdo
mrekulli,* se Virgjëresha në mitër* e
ka zën’ pa burr’ Krishtin Zot, i cili*
mban në dorë* tër’ Gjithësinë, dhe s’e
ngushtoi dot.
I shenjtores: Ton profitin Ionán

Ode VI
I Shenjtërimit
Irmosi: Thiso si metá fonís

Do flijoj* me zë himnimi,
»D

Kisha
»thërret tek ti,* o Zot, sepse përmes
»gjakut,* që nga brinja jote për përdë»llim rrjedh,* u pastrua* nga çdo pis»llëk prej gjakrash demonësh kjo.
49

Zoti mbret* e dëshiroi shum’ bukurin’ plot hir*50 të Kishës së respektuar;* e evidentoi si nënë kombesh,*
që nga skllavë,* i adopton me Hirin e
Shpirtit t’ Shenjt’.51

Si ajo që mbajti Zotin, po mbahet
tash në bark?* Si ajo që lindi Krishtin
me mish, po lindet, si pi gji ajo* që
mëndi po me qumësht Krijuesin?

Perëndia po dhuron për ju fryt tepër
pjellor,* se dëgjoi lutjen tuaj, o të tër’famshëm Joakim, Ana* sot; natyrisht
pra ju lumërojmë ne.

Meqë zuri pëllumbeshën e d’lir’ në
bark Ana,* me gëzimin shpirtëror plot
u mbush me të vërtet’; ofronte pra*
tek Perëndia këngë, falënderim.
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Hyjlindësore

D allgë fajesh, turbullime mendimesh, o e shenjt’*, shkelje pa fund,
Zonjë, e dimërojnë shpirtin tim të
mjer’ thell’sisht,* prandaj ndihmomë
mua që të thërras.
Tjetri i shenjtores: En aviso
ptesmaton

77
Kontaqi I shenjtores
Ting. IV Epefanis símeron

Bota mbarë sot kremton* zënien e
Anës,* që u bë në Perëndin’* sipas
vullnetit të tij pra,* se lindi mbi çdo
mendim ajo* lindësen, nënën e Fjalës
mbi çdo mendim.
Shtëpia

Plot hare le të ketë stërnëna jon’,* Ti je ai që me përkujdesjen tënde
se pranon sot lajme ngazëllimi, që
dëbojn’* trishtimin përmes zënies
pra* të së vetmes Hyjbijë, të Zonjës
son’.

Thuret sot kurora e lavdit

tok* me
mantelin mbretëror në barkun jopjellor* përmbi çdo shpres’, mbi çdo mendim,* Virgjëresh’ e Tër’shenjtë, pra
Zonja jon’.
53

Lavdëron çdo krijesë misterin tënd*
mbimendor, të madh, o Zonj’ e paqortueshme,* e pacenuar, se ti je* mrekullia për engjëjt e njerëzit.
Hyjlindësore

J a burimi mendor për çdo hir të
shenjt’* nëpërmjet premtimit, hirit të
Ndërtuesit,* fillon të dalë dhe ujit*
brenda barkut të thatë të Anës sot.
Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona

dhe me premtim i dhe dikur Sarës në
pleqëri të thyer birin54 e madh, Isaakun; ti je ai që çele mitrën shterpë
të Anës, nënës së profetit Samuel,55
o i Tërëfuqishëm; dhe tani duke shtënë syrin mbi mua, prano përgjërimet
e mia dhe përmbushmi kërkesat,
thërriste me qarje Ana e mençur dhe
shterpë;56 dhe mirëbërësi e dëgjoi;
ndaj me hare zuri Virgjëreshën,* lindësen, nënën e Fjalës mbi çdo mendim.
Sinaksari
Më 9 të të njëjtit muaj, Zënia e shën
Anës, nënës së Perëndilindëses së
Tërëshenjtë.
Vargje: Nuk lind në trishtime pikërisht
si Eva,57/ o Ana, sepse mban brenda
barkut gëzim.
Dhe në të nëntën zuri Ana Marinë
Hyjnënën.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i profete-
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shës së shenjtë Ana, nëna e profetit
Samuel.
Vargje: Për çfarë do të të lavdërojë
dikush më shumë,/ o Ana? Për durimin, a për fryt të mirë fëmijëror?
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Stefani i porsandrituri, që
është në Shën Antipa.
Vargje: E nxore nga toka dhe jeta Stefanin, o Fjalë,/ dhe e kurorëzove me
kurorë lavdie.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirëve
të shenjtë Sositheu, Narsi dhe Isaaku,
të cilët mbaruan me shpatë.
Vargje: Fjala e shkruan midis të shpëtuarve Sositheun,/ që u pre për Perëndinë që shpëton.
Nars persiani të ofron ty, o Krisht, kryen,/
dhuratë më e fortë se smirnë-floritemjani.58
Pasi u ther Isaaku i ri, plotësoi mangësinë/ e pësimit të Isaakut, birit të
Sarës.59
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
Ode VII
I Shenjtërimit
Irmosi: En ti kamino avramiei

Përbrenda furrës* persiane djemt’
»P
»abramian’ po digjeshin* nga malli i

»besës më shum’ se nga çdo flak’*
»dhe thërrisnin: I bekuar je,* o Zoti
»yn’ në Tempullin e lavdit tënd, Perë»ndi i madh.60

Flaka e furrës,* qëmoti vesëprurëse
krejt u duk;*61 por prej vaji, lyerje
shpirtërore sot* shenjtëron sa po
thërrasim fort:* Në kishën e lavdisë
sate ti pra je i lëvduar, Zot.60

G jith’ ne që jemi* nga Izrael i ri
shpirtëror, i shenjt’,* të freskuar në
k’të tendë hyjprurëse* si në furrë,61
të thërresim fort:* Në kishën e lavdisë sate ti pra je i lëvduar, Zot.60

Ju të plagosur* nga dashuri e shenjtë,
e ëmbël shum’,* ejani në k’të dhom’
të mbretit, Krishtit ton’,* të bashkohemi me61a të duke thën’:* Në kishën
e lavdisë sate ti pra je i lëvduar, Zot.60
Hyjlindësore

Ti që je tenda* e shenjtë dhe hyjnore
e Zotit lart,*40 g’zohu, sepse nëpërmjet teje u dha gaz,* o Hyjlind’se, tek
ata që thon’:* Po, e bekuar midis
grave ti je,17 o e panjollshme krejt.
I shenjtores: Tus en kamino
pedhas su

Ana i përgjërohej Zotit të Gjithësisë
që t’i arratisej turpit të mospasjes
fëmijë; edhe përdëllyesi pasi e dëgjoi
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zërin e saj, sikurse deshi mirë, i dha
asaj si fryt atë që e mbajti në bark.

Fillon të thuret në barkun tënd, o Ana,
purpur mbretëror, që pasi ta veshë
Perëndia dhe Mbreti i të gjithave, do
të paraqitet tek të vdekshmit dhe do
të përulë armiq që na luftojnë.
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Të drejtët sot u zgjidhën me hir nga
mospasja fëmijë dhe morën lajmërime çlirimi nga prangat e trishtimit të
Evës; ndaj thërrisnin Krishtin, përmbushjen, dhënësin e jetës.
Hyjlindësore

Zure në bark miron erëkëndshme, o Ai që është i papërshkuar, brenda
Ana, atë që priti përmbi mendje miron
e jetës, pra Zotin që u dha mendjeve
tona erën e mirë me flladet e Hirit.
Hyjlindësore

Të lavdërojmë, o Krisht, si një nga
Trinia, sepse pasi u mishërove nga
Virgjëresha si njeri pa kthim, i durove
të gjitha duke mos dalë nga natyra
atërore, o Jisu, edhe pse u bashkove
me ne.
Tjetri i shenjtores: Antítheon
próstagma

U mbështet themeli i shpëtimit dhe
bazamenti i Hirit, zënia e Virgjëreshës.
Në të do të lindet shpresa e të dhélindurve që i këndojnë Krishtit vazhdimisht:
I bekuar je dhe i përmbilavdëruar.

Sot paralajmërohet mali i shenjtë se
do marrë qenie me premtimin e Ndërtuesit dhe do mbulojë mbarë dheun3
me anën e lindjes; ndaj lavdërojmë
Krishtin mirëbërës.

gjirit të pacenuar të Prindit, shëtit me
mish brenda teje, o Virgjëreshë, për
përdëllim të parrëfyer; prandaj dhe
pranon skicim në ikonë, i Tërëmiri.
Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën
Ode VIII
I Shenjtërimit
Irmosi: Hiras ekpetasas Dhaniíl

»D
Duke* ngritur duart Danieli mbylli
»gojët e luanëve në grop’;* dhe shuan
»forcën e zjarrit krejt* kur u ngjeshën
»me virtyt Djemtë,* pra miqtë e shpre»sëtaris’,* duke bashk’thirrur me gaz:
»Bekoni* ju gjithë veprat e Zotit, pra
»Zotin ton’.

Kisha* jote, o Zot, një këmish’ mendore, që u thur nga lart,62 nga hir i
shenjt’,* si nuse veshi stoli plot hir;*
edhe popujt e vet po i fton* për ngazëllim, që të këndojn’* edhe të psalin
me zë të ëmbël:* Ju gjithë veprat,
himnoni pra Zotin ton’.
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Krishti,* ky Adam i dyt’,

na shfaqi
ne porsi parajsë mbimendore sot*
k’të tendë40 të re, e cila mban* kundër
drurit, pemës së njohuris’,*63 pra armën jetëprurëse* të Kryqit, për ata
që bashk’psalin:* Veprat e Zotit, bekoni ju Zotin ton’.
21

Ferra e paplakur,

fanari i artë,67
dhoma frymore e Zotit Perëndi,61a
skeptri i çmuar fillon të mbijë46 si
filiz14 në barkun e nënës, e cila e
lindi.
5

Hyjlindësore

Psalim* për ty, duke respektuar një Ngremë mua që shtrihem në llum të
Hyjni shum’ të përsosur, pa fillim* dhe
të paprer’, të njëqenëshme,* hipostazë
të tre pa trazim,* Birin nga Ati pa fillim*
si edhe Shpirtin e Shenjt’, dhe themi:*
Veprat e Zotit, bekoni ju Zotin ton’.

këqijash; lufto armiqtë që më luftojnë
tani; mos më shpërfill, o e kulluar,
mua të plagosurin në shpirt nga kënaqësi të pavend, por dhembshuromë
dhe shpëtomë.

Hyjlindësore

Tjetri i shenjtores: Káminos poté

Vetëm* ti në gjithë gjeneratat, o e Çlirimi i Anës nga shterpësia shëpacenuar dhe Hyjlindëse,* u duke nëna e Perëndis’* dhe banes’ hyjnore ti
ke qen’,* por pa u djegur dot nga zjarr*
i paafrueshëm;5 pra thërrasim:* Je e
bekuar, Mari, nus’ e Perëndis’.

mbëllente disi simbolin e fuqishëm
të natyrës së gjinisë, e cila megjithëse ishte shterpë nga dija e Perëndisë, u zgjidh jashtë shpresës; sepse njohu Zotin dhe shumon fryte
shpresëtarie.

I shenjtores: On frítusin ángjeli

Karroca e frikshme e të vetmit mbret

Ana thërret: Në bark po mikpres atë
që Davidi e paratha si mbretëreshë64
dhe do të lindë mbrojtësen e gjithë
besimtarëve, atë që do të lindë mbretin Krisht.

Fillon të mbijë në barkun e nënës që
e lindi, dheu ku banoi Krijuesi i dheut,
skeptri i shenjtë, arka e re,65 shtamba
e manës.66

ndërtohet mbi dhé duke marrë fill nga
Ana. I hipur në të do të vijë Ndërtuesi,
që të më ngrejë drejt lartësisë së Hirit.

Krijesa pa tek ti gjëra paradoksale, o
Hyjnënë tepër e lavdëruar; ngjizja jote
është e huaj dhe rritja e gjithë trupit
tënd është e jashtëzakonshme, duke
shfaqur shumëfishimin e tipareve të
mosprishjes.
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Hyjlindësore

Pasi buroi prej teje, o Virgjëreshë, uji
i jetës, Bërësi dhe mbajtësi i Gjithësisë, freskoi njerëzinë që flakërohej
nga vapa e mashtrimit, e shenjtëroi,
e shfaqi frytdhënëse, pasi e birësoi
nëpërmjet Hirit.

81

O Zot, Shpëtimtari yn’, jepi nga lart
çdo mbrojtje Kishës sate*, sepse
tjetër veç teje nuk njeh ajo,*70 por vetëm ty, që ke dhënë shpirtin*71 dikur
për hir dhe jet’ të saj,* që me ndërgjegje po të madhështon.
Hyjlindësore

G’zohu ti, o nuse e hirshme

Ode IX
I Shenjtërimit
Irmosi: Lithos ahirótmitos orus

e mbretit ton’ të madh të botës,* sepse nëpërmjet teje ne të gjithë* shpëtuam
nga çdo mallkim i Evës*57 dhe, o e
d’lirë, gjetëm jet’* nga lindja jote, që
u bë pa burr’.

»S
Si një gur i prer’ pa vën’ dorë nga

I shenjtores: Tin zoodhohon pijín

Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë

»mali yt i palatuar,* Virgjëresh’, ësht’
»prerë gur3 qosheje ky,*30 pra Krishti,
»i cili i bashkoi* natyrat krejt të ku»ndërta;*68 ndaj me gëzim të madhë»shtojmë ty.

Ejani me zemër të pastër, me sy të
mendjes vigjilente,* le të shohim dhe
madhështojm’ bukurin’* e Kishës, që
është bij’ e Mbretit,* që po shkëlqen69 përmbi çdo ar;* ta lavdërojmë
plot me zë të madh.

G’zohu dhe dëfre ti, o nuse e Mbretit
ton’ të madh dhe Zotit,*69 duke pasqyruar shum’ qart’ bukurin’* e dhëndrit tënd si dhe Shpëtimtarit;* me
popullin tënd ti pra thirr:* Të madhështojm’, o jetëdhënës ty.

17

69

Tani që po zë burimin jet’pritës krejt,*
gëzo, dëfre, o Hyjmendëse Ana nën’*
duke pritur ti në bark* krejt të denjë
tempullin* e shenjt’, kështu shkëlqen
plot drit’ drejtësie,* ndaj madhëroje
Ndërtuesin tënd me zë.

Ata që ruanin Ligjin e Zotit mir’* dhe
që u bënë stërgjyshërit e Birit* që
ësht’ para jetëve,* çiftin e kënduar
fort,* e respektuar, që lindën gazin
tonë,* pra Joakimin dhe Anën nderojmë ne.

Le të himnojm’ Virgjëreshën Hyjlindëse,* që Danieli e pa si një mal të
madh*3 dhe Joeli po ashtu* si një tok’
të shenjt’,72 ndërsa* e paratha dikush
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tjetër der’ që s’shkelej,*35 dhe lëmsh
të shenjt’ e burim të vulosur krejt.73

Po lavdërohet Hyjlind’sja e virgjër
vajz’,* tryeza ku Krishti, buka,74 u vu;75
ësht’ kjo* purpur që ngjyrosi krejt*
lëmshin,76 Fjalën kur u lind,* u mishërua pashprehshëm; temjanicë* e artë77 ësht’ gjithashtu Zonja jon’ e mir’.
Tjetri i shenjtores: Anarhu jenítoros

Të parët nga kori i profetëve fort
duart sot* t’i trokisni, sepse profecit’
e Hirit t’ Shenjt’,* që kan’ parathën’,
ja, fillojn’ të përmbushen krejt* denjësisht me zënien e Zonjës së tërëd’lir’;* pra për ngjizjen e saj kemi gaz.

Vendoset përpara fronit të lavdis’

së
Bërësit;* hijesohet tani porta shpëtimtare krejt;* ruhet për Ndërtuesin,
për Zotin vet’; ai* vetëm do të hyjë
në të;35 me të hyjm’ dhe ne* brenda
jetës që nuk ka mbarim.
4

Thërret Joakimi tok me Anën: O Zot,
vetëm ti,* Perëndia dhe Bërësi, fjalë
lutjeje* ti dëgjove; k’shtu ke dhën’
zbehjen e shterpësis’;* na dhurove
rrënjën e paprishjes, o Zot, ne* që me
shpirt të lavdërojmë ty.

Mbështetet sot shkalla,

nëpërmjet
së cilës do të zbres’* Zoti, Bërësi dhe
do të na tërheqë lart* me natyrën
tonë. Gëzohu q’ell, engjëj bashk’,*
2

mbarë Gjithësia e Zotit, gjinia jon’*
që me hir po hyjnizohet krejt.
Hyjlindësore

Nderoj njeridashjen tënde të pathën’,
o Zonja jon’;* je ndriçimi im ti, je dhe
mburrja ime ti;* je gëzimi im, shpresa
ime, forcimi im;* je fortifikimi im, je
dhe mbështetja ti;* dhënëse e urtësis’ ti je.
Zbritësore: Mistírion ksenon

O shpirt madhështoje
dhe

Mister të çuditshëm
Dërgimësore e Shenjtërimit
En Pnévmati to ieró

O Fjalë, Kishën shum’ të shenjt’,* të
çuditshme, të çmuar,* të gjith’nderuar, që përmes* gjakut tënd të pacen
krejt* e ke bler’ ti, pra me Shpirtin*
përtërite me stoli,* me rrezet e tërëhyjshme,* o i Mir’, që lartëson* me
lavd sa bëjn’ denjësisht* sot shenjtërimin e kishës.
E shenjtores I ngjashëm

I dhembshuri, pra Zoti yn’,* psherëtimën e Anës* së mençur e dëgjoi,
k’shtu* dha të vetmen që s’njohu*
kurr’ burrë dhe që ka feksur* drit’ në
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anët e dheut* në një mënyr’ që nuk
shprehet.* Joakimi i hyjshëm,* i
lëvduar, kur e pa,* fort u çudit, dhe
gëzohej.
Tjetër: O uranón tis astris
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ndojn’, përmbushen* gjith’ profecitë
tuaja.

Me shterpën, Anën bashk’* gëzohuni, o fise*80 të gjith’, se nxjerr nga
barku* fryt tej çdo shprese, shkakun*
e jetës; përgëzojeni.

Shtëpin’ e vet ndërton, nis* nga mi- Skajet e tokës son’* gëzohuni, se ja
tra shterpë, e vjetër,* pra Hyjlind’sen
Mariamën,* gjith’urtësia78 e Zotit.*6
Siç i ka hije, gjith’ brezat* atë ne ta
lumërojmë.79
6 Lavdërime
Ting. II Ikos tu Efrathá

Hidhni posht’, o Adam* dhe Eva gjith’
trishtimet,*57 se nëna e gëzimit* po
jepet si fryt zot’ror* çuditërisht tek
shterpa sot.

ku* nga mitra jopjellore* po lulëzon
sot nëna* e Bërësit të Gjithësis’.
Lavdi I Shenjtërimit
Ting. Tërth. I

O Fjalë që prehesh mbi gjirin atëror,
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dërgoje nga lart Shpirtin tënd të Shenjtë në Kishën e ngritur në emrin tënd.
Tani I shenjtores
Ting. II

Gaz kini ju të gjith’* patrikë, Abra- Sot nga rrënja e Davidit,

pasi mbiu
purpur mbretëror, fillon të lulëzojë
lulja mistike e Jeseut,14 prej nga lulëzoi Krishti Perëndia ynë, që shpëton
shpirtrat tanë.
16a

ham, at’,* dhe paraat’, meqen’se*
nga rrënja juaj lul’zon* sot nëna e të
Lartit Zot.

G’zohu, o Joakim,* me të, o Ana, g’zohu,* shkaktaren e shpëtimit* dhe
gazin për tër’ botën* e keni si një fryt
ju sot.

O kor profetik, ju* gëzohuni, ja Ana*
nxjerr fryt, përmes të cilit* do përfu-

Dhoksologjia e Madhe.
Në Liturgji, Tipiket dhe nga Kanuni
i parë Ode III dhe i dyti Ode VI.
Kontaqi i shenjtores (Bota mbarë)
Kungatore: Në kujtim të përjetshëm.
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E DIELADHJETOR
E PARAETËRVE
E DIELA E PARAETËRVE
(pas datës 10 dhjetor, 11-17)
NË MBRËMËSORE

Pas Kathismës së Parë të Psaltirit, 6 Thirrtore ngjallësore dhe 4 të Paraetërve:
Ting. Tërth. IV O en Edhém
Parádhisos

O besimtarë, duke bër’ kujtimin e
Paraetërve,* ta himnojmë Krishtin,
Çlirimtarin ton’,* që fort i madhështoi
k’ta* në gjith’ kombet me plot besim,* Zotin që ka bër’ çudira të mëdha,* paradoksale, se ka fuqi* si i
pushtetshëm. Nga ata* u shfaq qart’sisht tek ne një shkop* force,1 Mari
Hyjbija pra,* që s’njohu kurrë burr’,*
sepse ish e vetmja e kulluar krejt.*
Prej asaj doli lule,*2 Jisui që ka çelur
për të gjith’* jetën dhe shijimin falas,
dhe shpëtim për shpirtrat tan’ përher’.

Ti që çlirove Djemt’ e shenjt’ nga zjarri dhe Danielin rob’* mu në gojën e
luanëve, o Zot,* bekove shërbëtorin
tënd,* Abrahamin, Isaakun bashk’*
me Jakovin gjithashtu, birin e tij;* me
mirësin’ tënde doje shum’* të bëheshe njësoj si ne* nga fara e atyre,
Krisht,* dhe Paraetërit tanë* që thell’
rrëshqitën posht’*3 t’i shpëtosh; ndaj

kryqëzohesh dhe në varr* futesh, dhe
thyen prangat* e vdekjes, dhe të vdekurit të gjith’* nga fillimi ngre, i falen
pra mbret’risë sate të pafund.

Në mes të flakës Djemt’ e Perëndis’
gëzoheshin si në ves’* me freskim4
prej Shpirtit dhe mistikërisht* shëtisnin brenda saj,5 kështu* parashfaqën
tip triadik* si dhe mishërim të Krishtit
Perëndi;* ndaj si të urt’, me bes’ flak’
të fort’* zjarri kan’ shuar6 krejtësisht;* u shfaq dhe Danieli shenjt* si
mbyllës gojësh luanësh.*7 O Shpëtimtari yn’* njeridashës, zbutu përmes
lutjeve* të atyre dhe na çliro* nga
zjarri që nuk shuhet dhe s’ka fund;*8
denjësona të arrijmë mbretërinë
qiellore lart.

Ashtu siç ishin brenda vesës Djemt’
e tu shum’ besnik’, të shenjt,’* në
furr’ flake dhe në zjarr,4 mistikërisht*
ikonizonin që më par’* ardhjen tënde
që shndriti gjer’* tek ne, pa u djegur,
nga e Virgjëra;* dhe Danieli i drejt’, i
madh* midis profetëve me fam’,* kur
paradeklaronte fort* pra ardhjen
tënde të hyjshme* th’rriste: Shikoja
un’* derisa u vunë frone dhe u ul,* thot’, - gjykatës dhe erdhi* një lum’
prej zjarri;9 prej të cilit ne,* o Jisu, le
të shpëtojmë nëpërmjet lutjes së
tyre, Krisht.
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Lavdi Ting. Tërth. II I Anatoliut

Le të lavdërojmë sot të gjithë besnikët, Etërit para Ligjit, Abrahamin,
mikun e Perëndisë, Isaakun që lindi
nga premtimi,10 Jakovin dhe të dymbëdhjetë patriarkët; Davidin tejet të
butë,10a Danielin, profetin e dëshirave,11 duke lartësuar së bashku me ata
edhe të Tre Djemtë, që e kthyen furrën
në vesë; dhe le të kërkojmë ndjesë
prej Krishtit Perëndi që lavdërohet në
shenjtorët e tij.
Tani Hyjlindësore dogmatike e
tingullit të javës
Pasvargje ngjallësore
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vullnetit t’ Atit, zure të Birin e Perëndis’, që lindi prej Atit pa nënë para
jetëve; e linde për ne trupërisht pa atë
dhe e rrite si foshnjë. Prandaj, mos
pusho së ndërmjetuari, që të shpëto*
hen shpirtrat tanë prej rreziqeve.*
Përlëshore ngjallësore
Lavdi dhe Tani I Paraetërve
Ting. II

Në besë Paraetërit i drejtësove, pasi
nëpërmjet tyre u fejove paraprakisht
me Kishën nga kombet; mburren me
lavdi shenjtorët, se nga fara e tyre ka
fryt të lavdëruar ajo që të lindi pa farë;
me përgjërimet e tyre, o Krisht Perëndi, shpëto shpirtrat tanë.

Lavdi Ting. III I Gjermanoit

Korin e Paraetërve, o kremtimdashës,
ejani ta lavdërojmë psalmikisht, Adamin paraatin, Enohun, Noen, Melhisedekun, Abrahamin, Isaakun dhe Jakovin; pas Ligjit, Moisiun, Aaronin, Jisuin,
Samuelin dhe Davidin; së bashku
Isaian, Jeremian, Jezekielin, Danielin
dhe të dymbëdhjetët, tok me ta Ilian,
Eliseun dhe të gjithë; Zaharian dhe
Pagëzorin, që predikuan Krishtin,
jetën dhe ngritjen e gjinisë sonë.
Tani Hyjlindësore I njëjti

Pa farë prej Shpirtit t’ Shenjt’, pas

NË MËNGJESORE
Në fund të Shërbesës së Mesnatës,
Përlëshorja e Paraetërve. Në Perëndi
është Zoti: Përlëshorja ngjallësore dy
herë dhe e Paraetërve një herë. Kanunet: ngjallësor, i Tre Djemve të shenjtë
dhe i Paraetërve.
Ode I
Kanuni i Tre Djemve të shenjtë, që ka
Akrostihidhë: “Himnoj Tre Djem dhe
Danielin e madh”. I Theofanit.
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Ting. Tërth. IV Igrán dhiodhefsas

Le të lavdërojm’ Fjalën pa fillim,* që
prej Atit lindi para gjith’ jetëve pa
koh’* dhe u shfaq në furrë tek të rinjtë* simbolikisht,12 perëndishëm, si
Zot që ësht’.

Përbuzën me forc’ Djemt’ fisnikë
krejt* fjalët e tiranit besëkeq, dhe nuk
morën dot* gjellët kaldaike se s’pranuan* që të njolloseshin jasht’ Ligjit
atëror.13

Në shpirt ju ushqeheshit urtësisht,*
ndërsa hanit trupërisht sa automatikisht* jepte dheu,14 dhe shum’ më
të bukur* nga djemt’ që hanin mir’,
tek mbreti shfaqeshit.15
Hyjlindësore

Ajo që në bark kish Çliruesin,* Vajza
e lul’zuar prej Davidit, shëron krejt
helm* gjarpri, që me hidhërim u ngul
thell’* brenda në veshët e Evës,16
stërnënës son’.
Kanuni i Paraetërve të shenjtë, që ka
Akrostihidhë: “Si është e arsyeshme,
sjell tani himnim tek Etërit. Josif”.

Le ta nderojmë të parin, pra Adamin,
që kish nder të krijohej* nga dora e
Bër’sit dhe u bë* k’shtu paraati për
të gjith’, dhe që prehet brenda në
tenda* qiellore bashkë me të gjith’
të zgjedhurit.

E priti Zoti i Gjithësis’, pra Bërësi,
Abelin që sillte drejt* dhurata18 me
shpirt bujar, fisnik,* dhe kur u vra
qëmoti nga një dor’ keqbërëse,19 drejt
dritës* si martir i hyjshëm e drejtoi
në gëzim.
Hyjlindësore

Le të dëgjojmë ne thënie të hyjnueshme që shpallin fort shfaqjen pra*
të Krishtit, se brenda shpellës po*
lindet nga vajza që s’kish burr’. Tek
ata që studiojnë yjet,* ylli lindjen e
tij frikshëm paralajmëron.
Zbritësore: Hristós jenate

Ja Krishti lind
Ode III
I Djemve të shenjtë: Si i to steréoma

Ting. I Hristós jenate

Të sjellim ne himn tek Etërit

Virgjëreshës,* dhe shijojnë tashmë
dritën që s’ka perëndim.

që
shndritën para Ligjit dhe brenda tij;*
këta i shërbyen me mendim* shum’
të drejt’ Zotit Perëndisë, që feksi prej
17

O Zot, meqë mençurin’* që na mëson
e fituan krejt* hyjmendërisht* Tre
Djemt’ e Davidit,*20 mbajtën ligjet e
Etërve.21

E DIELADHJETOR
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Një zjarr trupat e panjoll,* të besimtar’ve s’i dogji dot,* se me kreshmim*
shpirtushqyes përher’* seç ujiteshin
me bollëk.
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fort’* se vdekja, meqë u shfaq shërbëtor* i sinqert’ i Zotit ton’.
Hyjlindësore

Tre Djemt’ lavdërim të madh* mbar’- Del nga nën’ e Virgjër* në bot’ pritja
botëror, të himnuar fort*22 po e këndojn’,* duke u freskuar* brenda furrës çuditërisht.
Hyjlindësore

O Zot, që të na tregosh* lindje prej
trupi të virgjër krejt,* shpëton në
furr’* trupa virgjërorë* me çudi të
paparë kurr’.

e kombeve.25 Fjalën në mish,* që me
trup shtrihet brenda grazhdit,* e pranon Bethlehemi* dhe çel me dobi e
me sukses* Edenin që ishte mbyllur26
për ne.* Je i shenjt’, o Zoti yn’.
Zbritësore: To pro ton eonon

Përpara nga jetët
Ipakoia

I Paraetërve: To pro ton eonon

Në bot’ po këndohet* zelli plot zjarr
i Sithit për Bërësin ton’,* se i shërbeu
me një jetë* që nuk njihte qortim
kurr’,* me predispozicion shpirt’ror*
vërtet. Thërret tash në vendin e gjall’:*
Je i shenjt’, o Zoti yn’.

Me gjuh’, goj’ e zemër,* i mahnitshmi, Enohu shpresoi23 në shpirt*
hyjmendërisht, që t’i thërriste* Perëndis’ të Gjith’sisë,* pra Zotit. Jetoi
përmbi tok’* në një mënyr’ të pëlqyeshme krejt,* ndaj fitoi lavdërim.

Le të lumërojmë* me fjalime të hyjshme Enohun me nam,* se i pëlqyer
ish ndaj Zotit,* u shpërngul24 me lavdi
lart,* u duk siç ësht’ shkruar më i

Zjarri kthehej në vesë për Djemtë,
vajtimi shndërrohej në hare për gratë,
sepse një engjëll u shërbente27 të dyja
mrekullive, duke e ndryshuar furrën
në prehje për të parët, ndërsa tek të
tjerat, duke deklaruar ngjalljen e triditshme. O kryetar i jetës sonë, Zot,
lavdi më ty.
[Por nëse do i pari, në vend që të lexohet Ipakoia, psalet Ndenjësorja:
Ting. I Ton tafon su Sotír

Le të himnojmë ne,* pra besnikët,
të gjithë* Stëretërit e Krishtit që mbi
dhé për njer’zit* u shfaq; ta lavdërojm’ me këng’ k’të që i madhëroi
shum’,* se than’ që më par’* simboli-
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kisht ardhjen e tij,* predikuan tok*
lindjen e tij virgjërore* në bot’, pa
asnjë shpjegim.]]
Pastaj Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore
Ode IV
I Djemve të shenjtë: Isakíkoa Kírie
tin akoín

Danieli tepër i urtë, duke u ndriçuar në mendje perëndishëm, zgjidhi
ëndrrat e perandorëve me hir të hyjshëm.28

Feks me çudi ndeshja e Djemve në
furrë, se e kapi si gjah tiranin për
njohjen tënde, o i Tërëfuqishëm.29

jetë i pëlqyer para Krishtit, të cilit i
këndojmë besërisht: Lavdi fuqisë
sate, o Zot.

Meqenëse Perëndia pa fisnikërinë
tënde, plotësinë dhe përsosmërinë e
mendimit në të gjitha,32 o Noe, të tregon qartas kryetarin e një bote të dytë
ty, që për hirin e saj shpëtove nga përmbytja lëndore farën e çdo gjinie, sikurse ai urdhëroi.33

Le ta lumërojmë besërisht me himne
Noen, që e ruajti të paprekur ligjin e
Perëndisë dhe u gjet i drejtë32 atëherë
në gjeneratën e vet, dhe shpëtoi qëmoti me urdhrin tërëbërës fise kafshësh të pamend me arkë prej druri.33

Instrumentet simfonike dhe meloditë O Noe i lumur, kujtimi yt buron tek
plot harmoni të muzikës nuk i tërhoqën trimat, prandaj nuk u përkulën
para ikonës së artë.30
Hyjlindësore

O e tërëhimnuar, Djemtë në Babiloni
me himnime lavdërojnë Birin tënd të
përmbiperëndishëm, të cilin e njohën
në furrë.12
I Paraetërve: Ravdhos ek tis rizis

Le t’i sjellim himnim Perëndisë duke
nderuar me melodi Noen31 e drejtë
me të vërtetë,32 sepse i stolisur me të
gjitha porositë e hyjshme, u shfaq të

ne që të nderojmë verë34 kataniksi
dhe i dëfren gjithmonë shpirtrat dhe
zemrat tona, që e lumërojnë sinqerisht sjelljen tënde modeste dhe jetën
tënde të perëndishme.
Hyjlindësore

Tani po shtrihet në koritë çlirimi ynë

35

dhe mbështillet me shpërgënj porsi
foshnjë; dhe mbërritën Magët, mbretërit e Lindjes, për ta parë si Perëndi
dhe mbret, atë që lindi mbi tokë dhe
për ta adhuruar besërisht me dhurata.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
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Ode V
I Djemve të shenjtë: Ina ti me aposo

P asi mësuan misteret e Ligjit, o
Shpëtimtar, shërbyesit e tu, Danieli i
madh së bashku me Tre Djemtë hyjmendës, nuk e mohuan atë, por si morën fuqi prej teje, mirëbërësit, zmbrapsën tiranët me trimëri.

Danieli mësonte mendërisht misteret
e tua,36 o njeridashës, sepse të vëzhgonte falë pastërtisë së mendjes të
vije si një bir njeriu mbi re, si gjykatës
dhe mbret i gjithë kombeve.9

O Djem, trupat tuaj u bënë më të bukur se guri i safirit, si vezullim ari;
shkëlqeni me zellin e shpresëtarisë,
duke ecur të ngazëlluar në furrë5 dhe
duke mbledhur me duartrokitje kor
mbarëbotëror.
Hyjlindësore

O e Virgjër, Danieli i perëndishëm të
parapërshkruante qartë si mal,37
ndërsa Tre Djemtë, duke parë flakën
t’i freskonte, lavdërojnë melodikisht
fëmijën tënd hyjnor si Shpëtimtar,
Ndërtues dhe Zot.
I Paraetërve: Theós on irinis

Le të nderohet me lavdërime të perëndishme Simi, se fitoi bekimin atëror,38 u tregua i pëlqyer para Perëndisë
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dhe u rendit me koret e Paraetërve,
duke u prehur me ngazëllim në vendin
e të gjallëve.

Abrahami u denjësua, si miku i Perëndisë, të shikojë ditën e Ndërtuesit
të tij dhe u mbush me hare39 shpirtërore; pra duke e lavdëruar atë me mendim të drejtë, le ta lumërojmë si
shërbëtorin besnik të Perëndisë.

Pe saktësisht, sa mundej për një
njeri, Trininë dhe e mikprite atë si mik
shumë i sinqertë,40 o Abraham i tërëlumur, prandaj merr si shpagim të mikpritjes së huaj të bëhesh atë kombesh41
të pakufishme me anën e besimit.42
Hyjlindësore

I ploti zbrazet

nëpërmjet mishit për
ne dhe pranon fillim i parapafillimi
dhe varfërohet i pasuri;44 dhe ndonëse
është Fjalë Perëndie, shtrihet si foshnjë në koritën e kafshëve pa mend,
duke punuar rigatimin e të gjithave
që prej shekujve.
43

Zbritësore: Theós on irinis

O Zoti i paqes
Ode VI
I Djemve të shenjtë: ´Avisos amartión

Si mbizotëruat ju* mbi pasionet, veset në shpirt me forcën* e mendjes,45
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kryetarë ju mbi vendin e kombeve*
në Kalde u bëtë,46 sepse di virtyti që
të jap’ çmime,* o Djem, pasardhës të
Davidit mbret.

Vdekjen jetëprurëse* Danieli e kish

një shkall’* të shenjt’*, ku mbështetej Zoti yn’*51 që u thur nga mir’sia
me mishin ton’.

E pranonte krejt* bindjen tek i ati

veshur qëmoti.* E vrau nëpërmjet
ushqimit gjarprin e keq, dinak,* që
me bes’ të rreme kaldejt’ e mendonin
si perëndi;47 dhe* vrau prift’rinjt’ e
rremë me urti.48

pra* Josifi,52 në grop’ e hodhën, e përzun’,*53 si një profeci* për Jisuin në
grop’; por ushqyes me grur’*54 i Egjiptit ky u bë, se ish i urt’, i but’,* edhe*
mjaft i drejtë, edhe mbret*55 i vërtetë
trim kundër pasioneve.45

Hyjlindësore

Hyjlindësore

O Hyjlind’se Virgjëresh’,* përgjëroju Njihet përmbi dhé* foshnj’ e re

ai
që ësht’* gjithmon’ bashk’ me Atin
dhe me Shpirtin Shenjt’,* edhe me
shpërgënj* po mbështillet ai që mbështjell qartësisht* dhen’ me mjegull57
edhe shtrihet në një grazhd kafshësh*
pa mend,* lindjen e pafarshme krejt*
të të cilit ta parakremtojm’ me gaz.
56

Birit tënd dhe gjykat’sit,* të jet’ i but’
në dit’ gjykimi me lutjet që do bësh,*
dhe të bëhet çlirimtar nga të këqijat;
tek ti pra vetëm,* o nën’, besoj çdo
shpresë timen un’.
I Paraetërve: Splahnon Ionán

Ishe qartësisht,* o i lumur Isaak,*
ikon’ e pësimit të Jisuit Zot,* ndërsa
silleshe* që të thereshe,49 atit i bindeshe ti;* lumërohesh k’shtu edhe
u shfaqe mik vërtet* shumë* i sinqert’ i Zotit ton’;* ndaj në tendat rri
bashk’ me të drejtët tash.

S i një shërbëtor* shum’ besnik i
Perëndis’* së botës, Jakovi u tregua
qart’.* Pati mundje k’shtu* me një
engjëll dhe mori një emër të ri:* Mendja që sheh Perëndin’.50 Në ëndërr pa

Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona
Kontaqi Ting. II

Ju, o tri herë të lumur, duke mos respektuar ikonën e skicuar me dorë,30
por duke u armatosur me esencë të
papërshkrueshme, u lavdëruat në
arenën e zjarrit; dhe duke qëndruar
në mes të flakës së pamposhtur, thërrisnit Perëndinë: Shpejto, o i dhemb-
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shur, dhe nxito si përdëllyes në ndihmën tonë,58 sepse mundesh, kur do.
Shtëpia
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mesi i zjarrit një melodi shpresëtare.
Azaria formoi korin e hyjshëm, ndaj
këndonin oden duke thënë: I bekuar
je, o Perëndi i etërve tanë.

Shtrije dorën tënde, eksperiencën e Kitara e të rinjve theologonte Perëndinë e të gjithave, të Tërëpushtetshmin që iu shfaqej me fuqi brenda
furrës;12 dhe këndonin oden duke
thënë: I bekuar je, o Perëndi i etërve
tanë.

së cilës morën qëmoti egjiptianët që
luftonin dhe hebrenjtë që luftoheshin;59 mos na braktis, që të na gëlltitë
vdekja60 e etur për ne dhe satani që na
urren;61 por na u afro61a dhe kurseji
shpirtrat tanë siç i kurseve dikur Djemtë e tu në Babiloni, që të himnonin pa
pushim dhe u hodhën për ty në furrë e
të thërrisnin prej saj: Shpejto, o i dhembshur, dhe nxito si përdëllyes në ndihmën tonë,58 sepse mundesh, kur do.

M eqenëse e dinte pushtetari se

Sinaksari i ditës dhe pastaj
i Paraetërve:

Hyjlindësore

Në të njëtën ditë, e Diela e Paraetërve
të shenjtë.
Vargje: Pranoni gaz, o Paraetër të
lashtë,/ duke parë Krishtin Mesi të
afrohet.
Ngazëllohu, o Abraham, se u shfaqe
stërgjyshi i Krishtit.
Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu,
o Perëndi, mëshirona. Amin.
Ode VII
I Djemve të shenjtë: Pedhes theosevís

Psalej tek i Tërëpushtetshmi nga

ishin tre ata që u hodhën në furrë,
sapo pa pamjen e të katërtit,12 e
mbiquajti Birin e Perëndisë dhe u
thirri të gjithëve:62 I bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.

O Daniel i hyjlumur, me mendjen e
ndriçuar nga shkëlqimi hyjnor, parashikove qartazi lindjen e Virgjëreshës,
që vulosej me ikona mistike.37 I bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.
I Paraetërve: I pedhes efsevia

Le të himnohet Anania, Azaria, Misaili
së bashku me Danielin, që shuan një
furrë zjarri dhe që frenuan vrullet e
luanëve, dhe i psalnin Krishtit me një
zë: O Perëndi i etërve, je i bekuar.

Jovi, pasi u ushtrua ligjërisht në ngasje dhe shtrëngime të paepura, u quajt
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shërbëtor i tërëvërtetë, i butë, i padjallëzuar, i drejtë, i përsosur dhe i paqortueshëm i Perëndisë,63 duke thirrur:
O Perëndi, je i bekuar.

Le të nderojmë me besim Moisiun,
Aaronin dhe Orin, duke lavdëruar
Jisuin, Levin tepër të hyjshëm, Gjedeonin dhe Sampsonin duke thirrur:
O Perëndi i etërve, je i bekuar.
Hyjlindësore

Ja, siç paratha profeti, ajo që nuk
njohu martesë zuri në bark64 Perëndi
dhe shpejton qartazi ta lindë në një
shpellë të Bethlehemit. I psalim atij
të gjithë: O Perëndi i etërve, je i bekuar.
Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën
Ode VIII
I Djemve të shenjtë: Eptaplasios
káminon

Meqë përpiqeshit ta shpëtonit fisnikërinë e Abrahamit, fituat themelin e
besimit, që ishte shumë i afërt me të,
edhe bazamentin e shpresës, o oshënarë, edhe durimin, edhe qëndrueshmërinë në ngasje, duke thirrur të
paepur: O priftërinj bekoni, popull
përmbilartësoni22 Krishtin përjetë.

Ata që shkëlqejnë si ndriçues dhe e
bënë tokën si qiellin, dhe llamburitin
me vezullimin e shpresëtarisë, pasi
krijuan një kor mbarëbotëror, i këndojnë Zotit që ka shpëtuar nga
ngasje: O Djem, bekoni, priftërinj përhimnoni, popull përmbilartësoni22
Krishtin përjetë.

Pasardhësit e Davidit që me rini
shuan furrën e lartësuar dhe lidhën
kthetrat e luanëve, tani psalin të ngazëlluar: Zotin që ka shpëtuar nga
ngasje, o Djem, e bekoni, priftërinj e
përhimnoni, popull e përmbilartësoni22 për gjithë jetët.
Hyjlindësore

O e tërëkulluar, Danieli tepër i urtë
mëson mistikërisht lindjen tënde37
dhe Tre Djemtë hyjmendës e parapikturojnë duke parë nëpërmjet simboleve atë që doli pashprehshëm nga
mitra jote,12 të cilin Djemtë e bekojnë,
priftërinjtë e përhimnojnë, popujt e
përmbilartësojnë22 për gjithë jetët.
I Paraetërve: Thávmatos iperfiús

Le të bëjmë sot kujtimin e hyjnueshëm të Etërve të hyjshëm që nga
fillimi, të Adamit, të Abelit, të Sithit,
të Noes, të Enosit, të Enohut, të Abrahamit, të Melhisedekut, të Jovit, të
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Isaakut dhe të Jakovit besnik, duke
thirrur: Le të bekojë Krijesa Zotin dhe
le ta përmbilartësojë për gjithë jetët.

Le të lavdërojmë batalionin perëndipëlqyer të Etërve të hyjshëm, Varakun,
Nathanin, Eleazarin, Josiun, Davidin,
Jefthaun, Samuelin që shihte të ardhmen65 shenjtërisht dhe thërriste: Le të
bekojë gjithë Krijesa Zotin dhe le ta
përmbilartësojë për gjithë jetët.

Le t’u sjellim lavdërim melodikisht
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tek astronomë që thërrisnin: Himnoni
me besë dhe përmbilartësoni Krishtin
përjetë.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë
Ode IX
I Djemve të shenjtë: Kirios Theotokon

Arritët përfundimin* që e dëshironit,* pranë së mirës që ne dëshirojmë
më shum’* qëndroni, o Djem, të pasur në dhoma lart në q’ell.

profetëve të Perëndisë, duke lartësuar Osean, Mikean, Sofonian, Abakumin, Zaharian, Jonain, Angjeun, Amosin, Avdhiun, Malahian, Naumin, Isaian, Jeremian, Jezekielin tok me Danielin, Ilian dhe Eliseun.

Me gaz mblidhni sot duajt* ju pas

Triadik

Tani shkëlqimi lindi* denjësisht për

Le të përhimnojmë, o besnikë, me fjalë
triadike Trininë e Tërëshenjtë, Atin pa
fillim, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, të
drejtë, Triadhën e njëqenëshme, të cilën e lavdëron çdo frymë duke thirrur:
Le të bekojë tërë Krijesa Zotin dhe le
ta përmbilartësojë për gjithë jetët.
Hyjlindësore

U shfaqe, o Krisht, i trupëzuar me fjalë të parrëfyeshme nga gjaku virgjëror
dhe linde në një shpellë si foshnjë e
përkryer falë dhembshurisë hiperbolike; dhe një yll të lajmëroi nga larg

kultivimit* të mbar’ që bëtë me lot,66
dhe pasi dhatë fryt* kallirin tër’ të
paprishjes, o Djem, të pasur fort.
gjith’ ju* dhe lulëzoi hareja e zemrës,67 sepse* atje ku iku trishtimi,68
keni fushuar krejt.
Hyjlindësore

Pasi, o Virgjëreshë,* linde Zot jet’dhënës,* pra Krishtin që gjallëron sa
me bes’ të lëvdojn’,* kullotë vdekjeje
ti ndalove; të madhështojm’.
I Paraetërve: Mistírion ksenon

Qëmoti kan’ bërë* çudira, o Zoti yn’,*
me fuqinë tënde, pra bijat,* Debora,
Olda, Jaila, Rebeka, Juditha,* Maria-
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ma e Moisiut, Ruthi, Ana, Esteri dhe*
Sara, Rakela me një shpirt të madh.

Dërgimësore ngjallësore
Pastaj e Paraetërve Jinekes akutísthite

Le të lavdërojmë* hyjnisht Djemt’ e O miq të Etërve, me gaz* kujtimin e
shenjtë ne,* se e shuan furrën, së bashku* me Danielin profet dhe të gjithë
të drejtët* qart’sisht, që shkëlqyen
para Ligjit qartë, ashtu si dhe* Zotit
në Ligj shum’ i shërbyen drejt.

Profetët e urt’ shum’* u bënë, pasardhësit* e Abramit. Fjalën që lindet*
nga Abrahami dhe Juda e paralajm’ruan* në Shpirt edhe nxehtësisht; të
gjith’ i dhembshuro, o Jisu,* me ndërmjetimet e atyre pra.

Krijesa e tërë* ësht’ bërë e shenjtë
pra* me kujtimin tuaj; krijon k’shtu*
një panair dhe thërret duke lypur:
Gjithmonë* te Zoti blatoni lutje, që
të gjejn’ të mira në q’ell* sa ju lëvdojnë, o të lumur fort.
Hyjlindësore

Pasi më ka veshur,* po del nga e
Virgjëra* dhe në shpell’ lind Fjala e
Atit* pa ngatërrim, pa trazim; ndaj
kërce, o Krijesë,* me një zë falënderues madhëro përkuljen e tij* të tërëshenjt’, se keq për ne i vjen.

këtyre sot* duke kërcyer ta psalim*
të mbledhur për Abrahamin* dhe
Isaakun, Jakovin,* siç u ka hije; nga
ata* Krishti Zot na u shfaq në mish*69
nga dhembshuria e shumtë,* që të
shpëtojë mbar’ botën.

Ju lavdërojmë, o Adam,* Sith, Abel
dhe ju, o Enos,* Noe, Enoh, Abraham
tok,* ty Isaak dhe Jakov at’,* Jov, Moisi dhe Aaron,* Eleazar, Jisu, Varak*
dhe gjithashtu me ta dhe ju,* Sampson, Jefthae, David mbret* dhe Solomon, bir i tij bashk’.
Hyjlindësore

Ti, o Mari e virgjër krejt,* hyjnuse e
kulluar ar,* pa cen, në orën e frikshme* më mbro dhe shfaqu tek Biri*
për mua ndërmjetuese,* të shpëtoj,,
se i mjerë jam,* i dëshpëruar, nga çdo
dëm* edhe dënim i at’hershëm* dhe
nga të gjitha torturat.
Lavdërime: 4 ngjallësore dhe 4 të
Paraetërve:
Ting. II Ikos tu Efrathá

Zbritësore: Mistírion ksenon

Kujtimin shum’ të shenjt’* të Para-

dhe

etërve sot* ta bëjm’ të gjith’ me himne,* t’iu lavdërojmë jetën;* me të u
madhështuan fort.
(2x)

O shpirt madhështoje
Mister të çuditshëm
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Varg: I bekuar je, o Zot, Perëndi i
etërve tanë.70

Djemt’ zjarrin me fuqi* e shuan,

kur
kërcenin* në mes të furrës, flakës,*
himnonin Perëndinë* e Tër’fuqishëm
me një zë.
6

Varg: Dhe mbi qytetin e shenjtë të
etërve tanë, Jerusalem.71

Dhoksologjia e Madhe
Në Liturgji, Tipiket. Lumërimet: 4 të tingullit dhe 4 nga Ode VI e Paraetërve.
Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e
Paraetërve, e Kishës. Kontaqi Virgjëresha sot po vjen (shih fq. 168). Apostulli
dhe Ungjilli i Paraetërve.

Kur në një grop’ u mbyll* me shoqëri
luanësh* profeti Daniel shenjt,* po
shfaqej pa mundime* nga ana e këtyre qart’.
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3
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Dan. kap.3 Lutja e Azarias 26

5

Dan. 3.23

6

Hebr. 11.34

tojmë panairin e kujtimit të përvitshëm të Etërve përpara Ligjit, të Abrahamit dhe atyre që ishin me të; le të
nderojmë denjësisht fisin e Judës; le
të lavdërojmë bashkë me Danielin tre
Djemtë në Babiloni si shëmbëllimin
e Triadhës, të cilët shuan flakën në
furrë; duke ruajtur me siguri parathëniet e profetëve, le të thërrasim me
zë të lartë së bashku me Isaian: Ja,
Virgjëresha do të zërë në bark dhe do
të lindë Bir, Emanuelin,64 që është
Perëndia me ne.

7

Hebr. 11.33

8

Mark. 9.44,46,48

9

Dan. 7.9-14

Tani

Lavdi Ting. i Rëndë
I Gjermanoit
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12 DHJETOR

MË 12 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i atit tonë ndër shenjtorët
Spiridhon Çudibërësit.
Tipikon
Nëse bie të Dielën (e Paraetërve), të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret: 4 ngjallësore, 3 të Paraetërve dhe 3 të shenjtit.
Lavdi i Paraetërve (Le të lavdërojmë
sot). Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të javës. Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni. Pasvargjet ngjallësore.
Lavdi i shenjtit (U dëfteve për virtytet).
Tani i Paraetërve (Korin e Paraetërve).
Përlëshoret: ngjallësore, e shenjtit dhe
e Paraetërve.
Të dielën, në Shërbesën e Mesnatës,
në fund Përlëshorja e Paraetërve. Në Mëngjesore, Ndenjësore ngjallësore dhe
Ndenjësoret pas Polieleit të shenjtit. Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat dhe
Proqimeni i tingullit. Kanunet: ngjallësor, i Paraetërve dhe i shenjtit. Pas
Odes III, Ipakoia (Zjarri kthehej në vesë),
Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore. Pas
Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia e Paraetërve, Sinaksari i ditës dhe i Paraetërve. Zbritësoret Ja Krishti lind; dhe i gjithë rendi i Ungjillit Mëngjesor. Më të
nderuarën. Dërgimësoret: ngjallësore,
e Paraetërve, e shenjtorit dhe Hyjlindësorja e tij. Lavdërimet: 2 ngjallësore, 3
të Paraetërve dhe 3 të shenjtit. Lavdi i
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Paraetërve (Ejani të gjithë). Tani E
përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket dhe Lumërimet: 4 të
tingullit dhe 4 nga Ode VI e Paraetërve.
Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore,
të Paraetërve, të shenjtit dhe të kishës.
Kontaqi Virgjëresha sot po vjen (shih fq.
168). Apostulli i shenjtit. Ungjilli i Paraetërve.

NË MBRËMËSORE
Pas Qëndrimit të Parë të Psaltirit
(Lum ai njeri)
Vargëzime
Ting. Tërth. I Heris askitikón

G’zohu, për priftërinjt’ je kanun* dhe
bazament i palëkundur për Kishën
ton’,* lavdi je për orthodhoksët, burim
çudish dhe rrëke* dashurie, hiri,* që
nuk zbrazet dot,* ndriçues me plot
shkëlqim,* instrumenti i Shpirtit t’
Shenjt’,* mendja e hyjshme,* e paprekur, e butë shum’,* e stolisur tër’*
me thjesht’sin’ e vërtetë krejt;* je një
njeri q’ellor, por dhe një engjëll ti
tokësor,* je punëtori i vreshtit,1 mik i
sinqert’ i Jisuit Krisht;* atij përgjëroju,* që të jepet përdëllimi i madh
tek shpirtrat tan’.
(2x)

Ti u dëfteve me të vërtet’* i butë dhe
trashëgimtar dheu2 paqësor,* lavdi je
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për Etër, o Spiridhon, që me hir hyjnor* dhe me korda fjalësh* që the,
mbyte krejt* armikun tejet dinak*
dhe të çmendur, Ariosin;* e lartësove* k’shtu në Shpirtin e Tërëshenjt’*
dogmën e hyjshme,* shpëtimtare të
besës son’;* shndrite gjith’ orthodhoksët plot me forcë, që të besojm’* një
Fjalë të bashkëqenshme vërtet me
Atin që ësht’ pik’risht* përpara fillimit* dhe që jep tek bota jon’ përdëllim të madh, mëshir’.
(2x)

Vrave pasionet në mish,

o shenjt,*
me hir prej Zotit i ringjalle të vdekurit* dhe gjarprin e bërë ar, edhe vrulle
lumi, o at’,* i frenove përmes* lutjes
sate pra;* tek mbreti që në rrezik*
ish, gjat’ natës u shfaqe qart’* dhe e
shërove* me vizionin e dukshëm ti;*
të lëvdonte ty* Zoti çuditërisht me
fam’;* ndaj lavdërojm’ kujtimin tënd me
një zë të lartë ne;* kutin’ e shenjt’ të
lipsanit e respektojmë, o Spiridhon,*
prej saj buron rrjedhje* të hyjnueshme
mjekimesh dhe përdëllim i madh.
(2x)
2a

Lavdi Ting. I I Anatoliut

O atë oshënar i lumur, Spiridhon i
urtë, pyesje të vdekurën si të ishte e
gjallë për dashurinë e Perëndisë; e
ktheve në ar një gjarpër, ti që prakti-

koje varfërinë; mbajte rrjedhën e një
lumi, sepse të erdhi keq për popullin;
qëndrove pranë një mbreti si mjek me
providencën e Perëndisë, madje ngjalle edhe të vdekur, si nxënësi i tij; dhe
shpalle fuqishëm besimin në mes të
Etërve të shumtë; meqenëse pra mundesh për të gjitha, falë Krishtit që të
fuqizon,3 përgjëroju atij edhe tani që
të shpëtohen shpirtrat tanë.
Tani Parakremtor Ting. Tërth. II

O shpellë, hijësohu, se shqerra erdhi
duke mbajtur në embrion Krishtin; dhe
ti, o koritë, mikprit atë që përmes mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit nga
vepra e pamend.3a O barinj që jeni
nëpër fusha, dëshmoni çudinë e frikshme dhe ju, o Magë nga Persia, ofroni tek Mbreti ar, temjan dhe smirnë,
sepse u duk Zot nga nënë e virgjër, e
cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Hyrje. O dritë gazmore, dhe nëse do
dhe Leximet, kërkoji në 6 të këtij muaji.
Pasvargje
Ting. I Nefelin se fotós

Po bëhet panair me dëfrim, i gëzuar,*
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i hyjnueshëm; ejani të gjith’ që të marrim pjes’,* se besnikët i mbledh Spiridhoni si gostar* shpirtëror; është
mensa e hyjshme, çudirat jan’ të
ëmbla dhe punët e pavdekshme; ndaj
le të imitojm’ butësin’ pa faj,* thjeshtësin’, njeridashjen e tij dhe urtësin’
me të gjith’. Me k’to* shkëlqeu mes
hierarkëve4 si ndriçim i madh.
Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.

U shfaqe bërës, pun’tor virtytesh të

mëdha* dhe çudirash, o Spiridhon i
urt’; me të parat pra* ngazëllove jetën
tënde më shum’ se rrezet* diellore,
ndërkaq me çuditë e shndrite botën,
globin më shum’ se vetëtimat e qiellit;
ndaj me k’to të dyja ti,* oshënar, iu
dëfteve i bukur fort atyre që me besim* te streha jote dhe mbrojtja përikin, o atë.
Varg: Priftërinjtë e tu, o Zot, do të veshin drejtësi dhe oshënarët e tu do të
ngazëllohen.

O sa e frikshme është çudia! Kish

nxjerr’ zë* si e gjall’ kur përgjigjej qart’
e vdekura; dhe u ndal* rrjedhje lumi,
kur e urdhërove ti me fjal’;* dhe sëmundja e mbretit largohet me lutjen
tënde; edhe një gjarpër po shndërrohej në lënd’ të artë; edhe të vdekurit*
ishin ngritur; vepronte Jisui tek ti, o
Spiridhon me nam,* dhe celebrues,
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që shpalle fort dogmën e Trinis’.
Lavdi Ting. II
I Gjermanoit

U dëfteve për virtytet thesar i hyjshëm
i hierarkëve, o oshënar Spiridhon i
urtë; ndaj dhe pasi u bëre mbrojtës i
Kishës, dëbove kryeheretikë dhe rrëzove përdhé sinodikisht blasfeminë e
Ariosit; pra, duke bërë mrekulli me
punë dhe me fjalë, i lyp Shpëtimtarit
që të shpëtohen shpirtrat tanë.
Tani Parakremtor I njëjti

Ja ku u afrua koha e shpëtimit tonë.

4a

Hijesohu, o shpellë, Virgjëresha po
afrohet për të lindur. O Bethlehem,
toka e Judës, dëfre dhe ngazëllohu,4b
se prej teje lindi si diell Zoti ynë. Dëgjoni, o male dhe kodra,4c edhe rrethinat e Judesë, se vjen Krishti që të
shpëtojë si njeridashës njeriun që
gatoi.
Përlëshore
Ting. I

U dëfteve, o Spiridhon, ati ynë hyjprurës, si luftëtar i Sinodit të parë dhe
çudibërës; prandaj ti thërret tek një e
vdekur në varr; dhe ktheve një gjarpër
në ar; dhe kur këndoje uratat e tua të
shenjta, kishe si bashkëmeshtarë
engjëj, o tepër i shenjtë; lavdi atij që
të lavdëroi, lavdi atij që të kurorëzoi,
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lavdi atij që bën me anën tënde shërime tek të gjithë.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Gabrieli kur të tha Virgjëreshë gëzohu, bashkë me zërin mishërohej Zot’
i Gjithësisë tek ti, arka e shenjtë, siç
tha Davidi i drejtë. U rrëfeve më e gjerë se qiejtë, duke mbajtur Krijuesin
tënd. Lavdi atij që ndenji te ti; lavdi
atij që lindi prej teje; lavdi atij që na
*
çliroi me lindjen tënde.*

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë,
Ndenjësore
Ting. III Tin oreótita

E ktheve gjarpërin,* o hierark, në ar,*
me korda fjalësh ti* e mbyte, o i
shenjt’* hyjprurës, besëkeqin pra
Ariosin shum’ mashtrues;* mjek për
mbretin ti ke qen’* dhe i ngjalle të
vdekurit,* duke u kënduar gjer’,* i
dëbove demonët tej,* prandaj duke
u mbledhur himnojmë* ditën, kujtimin tënd me nder plot.
Lavdi I njëjti
Tani Parakremtor

të lindë* pra mbretin e Gjith’sisë. O
çudi që nuk njeh shpjegim kurr’.* I
panisshmi po fillon,* mishërohet i
patrupi;* shpella e pranon atë* që e
mban botën dhe gjithçka.* Dëfre, o
Bethlehem, o Krijesë,* kërce për ditën para festës.
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. IV Tahí prokatálave

Me fjalë stolise Kishën e Jisuit Krisht,
Zot,* me vepra nderove, o i lum, atë
që ësht’ pas ikonës hyjnore,5 at’;* fekse me urtësi ti* nëpër botën ton’, po
k’shtu* shndrite dhunti shërimesh,
Spiridhon, për të gjithë;* prandaj dhe
ne po kremtojm’ kujtimin tënd me
besim.
Lavdi I njëjti
Tani Parakremtor

Në gazin e Vajzës, ju vajza, në krye
jini;* përcjelljen e nënës së Jisuit Zot,
Perëndis’, o nëna himnojeni,* ju Magë bashk’ me engjëjt dhe barinjt’, se
tani vjen* në Bethlehem qytetin, për
të lindur; ndaj, o Zot,* me lutjet e saj
shpëtona, o Perëndia yn’.
Pas Polieleit, Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

U mbushën me hare* anët e botës Në pallat mbretëror dhe në tërësin’*
mbar’,* sepse Hyjlindësja* nxitohet

e nderuar të mistëve të Hyjnis’,* me
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zë dhe filozofi* shpalle forcën e Shën
Trinis’,* se predikove ti që Hyjnia
ësht’ një njësi,* dogmatizove thellë
dhe qart’ për substancën, at’;* ndaj
mbi çdo mendim dhe me frym’zimin e
hyjshëm* rrëzove llafazan’rin’* me
fuqinë e Shpirtit t’ Shenjt’,* o mahnitës* dhe episkop;* ndërmjeto tek
Zoti yn’ Krisht,* që të dhurojë ky ndjesën* e fajeve* tek ne që me mall
bëjm’ kujtimin tënd shum’ të shenjt’.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

G’zohu, ti fron i Zotit me form’ të
zjarrt’,*6 o katedër mbret’rore, gëzohu, Vajz’,* o dhom’7 ari, purpuri* dhe
mantel mbretëror i kuq,* o shtrat8 ti
në të purpurt dhe tempull i çmuar
shum’,* kandil i tër’shkëlqyer9 dhe
qerre porsi rrufe,* je qytet me dymbëdhjetë mure rrethimi* dhe port’10 që
u bë me ar,* je trapez’11 me flori e lavd,*
tend’12 e hyjzbukuruar fort,* g’zohu,
nuse me madhështi,* që po pikon si
një diell,* gëzohu pra,* g’zohu, o
hijeshi e shpirtit tim, o Mari.
Shkallesa. Antifoni i parë i tingullit IV
Proqimeni Ting. IV

Goja ime do të flasë urtësi, dhe studimi i zemrës sime mençuri.
Varg: Dëgjoni këto gjithë kombet.
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Ungjilli. Psalmi 50.

Lavdi. Me ndërmjetimet e hierarkut.
Tani. Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Përdëllemë, o Perëndi. Dhe Idhiomeli.
Ting. Tërth. II

O lavdi dhe majë Etërish, Spiridhon i
urtë, me llamburitjen e mrekullive të
tua ndriçon anët e planetit dhe u paraqite si rrëzues i tërbimit të Ariosit; përgjëroju Shpëtimtarit që të shpëtohen
shpirtrat tanë.
Kanunet: i Hyjlindëses (shih. fq. 7)
dhe i shenjtit:
Poezi e Theofanit
Ode I
Ting. II En vithó katéstrose

O at’, ke arritur në një tok’* që gëzojn’ të butët,2 se ishe i but’,* zemërdhembshur, i pastër krejt;* zbute ti
furtunën e cila ngrihet në zemrën time,
që në qet’si* të hyjnueshme kur të
jem, të të lartësoj me çdo lavdi.

Kultivove shpirtin shenjtërisht,* edhe
e pastrove, Spiridhon i shenjt’;* veshe
petk të hyjnueshëm* dhe u pasurove
plot me shkëlqimin e fort’, të shndritshëm prej Shpirtit t’ Shenjt’,* ndaj
ndriçon tër’sisht ata që sinqerisht të
lumërojnë ty.
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Nga kopeja Bërësi yn’ Zot,* si Davidi U ngjite përmbi malin e teorisë* dhe
të kish marr’,13 të vuri ty* si barí të
shkëlqyeshëm* të kopesë14 që ka
logjik’, se shndritje me thjeshtësi
edhe butësi,* dhe stoliseshe, o oshënar barí, me çiltërsi të thell’.

hyre n’ errësirën18 që s’ka pasione,*
pranove ligjin shum’ shpëtimtar në
pllakat19 e zemrës si i hyjshëm fort
dhe shërbëtor* i sinqert’ dhe autentik
i Zotit20 tënd.

Hyjlindësore

Hyjlindësore

O e Tërëshenjtë e dëlir’* dhe e pace- Shëro plagët e shpirtit tim, o Hyjnunuar, shndrit dhe shenjtëro* mendjen,
shpirtin tim, ty të lyp,* duke zhdukur
retë e injorancës që kam, dhe duke
më nxjerrë ti* jasht’ err’sirës mëkatare, të të lumëroj siç duhet ty.

se,* ndriçoje mendjen time që errësohet* nga dembelizmi, që të psal: Nuk
ka tjetër të paqortueshme si ti, Zonj’
e pacen,* dhe veç teje s’ka tjetër të
panjollëshme.

Zbritësore: Hristós jenate

Zbritësore: To pro ton eonon

Ja Krishti lind

Përpara nga jetët

Ode III
Tis písteos en petra me

Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

E ndrite mendjen ti me mospasje ve- Nga kopetë e deleve kishe dal’* ti
sesh,* përmes përunjësis’ së shenjt’
e stolise,* ke pritur mjaft karizma prej
Shpirtit15 t’ Shenjtë, që shpirtra të
largosh, sëmundje të shërosh,*16 të
mjekosh ata që me besë të nderojn’.

Ke vrar’ gjarprin e keq djall që nga
fillimi,*17 e shkele17a dhe pasionin e
argjenddashjes* dhe duke mëshiruar
të varfrin, o hierark, e ktheve gjarprin
në ar për stoli,* o at’ oshënar, përmes
lutjes shum’ të shenjt’.

bariu i Kishës së Zotit Krisht;* shkëlqeve porsi barí* që të zgjodhi Jisui
yn’,* o Spiridhon, me fjalët e tua pra
ujqërit* i zmbrapse; i kullote mir’
dhenjt’ në bes’ si në bar,* ndaj në
mes të Etërve hyjmbajtës e shpalle*
fuqishëm besimin ton’* me urtinë e
Shpirtit t’ Shenjt’,* o i lumur dhe hierark;* ndërmjeto tek Zoti yn’ Krisht*
që të dhurojë ky ndjesën* e fajeve*
tek ne që me mall bëjm’ kujtimin tënd
shum’ të shenjt’.
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Lavdi dhe Tani Parakremtor
I njëjti To prostahthén mistikós

Meqë bëjm’, o besëmirë, panairin* e
parakremtes,* pra për lindjen e Jisuit,*
denjësisht le ta presim* të gjith’ ardhjen e tij;* si Magët le t’i dhurojmë
virtytin ton’,* të psalim himn engjëllor
ne,* himnin e ri* tek ai që pa farë lind
në Bethlehem nga Hyjbija Vajzë Perëndinë ton’,* që Gjith’sia e lavdëron.
Ode IV
Elílithas ek Parthenu

I ndezur nga thëngjij të Shpirtit të respektuar, dogje lëndën e djegshme të
pasioneve, o i tërëlumur, ndërsa botën e llamburite fort me pishtarët e
virtyteve të tua, o Spiridhon.

Duke u bindur e vdekura të dha ty
zë; me urdhrat e tu rrjedhjet e lumit u
mbajtën, sepse u shfaqe mrekullibërës, o i lumur, pasi trashëgove hir
të hyjshëm.

Meqenëse vrave lëvizjet e mishit

20a

tënd, o i hyjfrymëzuar, ngjalle të vdekurit me përshëndetjen tënde jetëbërëse, prandaj të përgjëroj ty, jepi
jetë shpirtit tim të vdekur, o atë.
Hyjlindësore

Profetë paralajmëruan thellësinë e
misterit tënd të pakuptueshëm, sepse
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vetëm ti, o e pacenuar, linde të pakufishmin e mishëruar nga dhembshuria
e patregueshme.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
Ode V
O fotismós ton en skoti

L umi i karizmave të tua ujit çdo
zemër, o oshënar, u dhuron të gjithëve
shëndet të pasur, dhe i nxit të gjithë
për lavdinë e atij që të lavdëroi dhe
që të nderoi me çdo lloj çudibërjesh.

Kur i erdhe mbretit tokësor, o i lumur,
të njohu ty qartësisht si shërbëtor
autentik i Mbretit qiellor, i mbushur
me karizmë hyjnore, dhe që u lajmërove nga Perëndia si një mjek i madh.

Imitove ti sjelljen mikpritëse të Abrahamit,21 pasi i hape për të gjithë hyrjet
e shtëpisë22 sate dhe u bëre gjithçka
për të gjithë23 duke u përkujdesur për
të shtrënguarit, o Spiridhon i lumur.
Hyjlindësore

Na linde, o Vajzë, foshnjë të re, atë
që lindi para shekujve nga Ati pa
fillim; atij përgjëroju si Birit dhe Perëndisë tënd, që t’i mëshirojë ata që
me shpirt të pastër të shpallin Hyjlindëse, o e tërëkulluar.
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Ode VI
En aviso ptesmaton

tën, at’, të Shpirtit t’ Shenjt’;* gjete,
o hyjzënë, me teorin’ praktike praktikën ti* dhe je bër’ altar i hyjshëm,*
kërkon dhe për ne të gjith’ shkëlqimin
hyjnor.

E shpërfille ti arin si balt’, o at’,* me

Shtëpia

Zbritësore: Theós on irinis

O Zoti i paqes

mospasje vesesh feksje më shum’ se
çdo ar,* u pasurove me dhunti* si
floriri prej Shpirtit, o oshënar.

Kur meshoje tek Zoti yt qashtërisht,*
kish fuqi të shumta engjëllore ndihmëse* që psalnin butësisht me ty* me
një zë të padukshëm, o oshënar.

Jeta jote e famshme, o at’ i urt’,* të
ka bërë ty të famshëm nëpër botën
ton’,* prandaj kujtimin tënd të shenjt’,*
duke të përhimnuar, e bëjm’ me gaz.

Le të lavdërojmë tani Spiridhonin,
hierarkun e Zotit, të shenjtëruar që
nga barku,24 i cili pranoi pllakat19 e
Hirit të lavdisë hyjnore dhe u dëgjua
gjerësisht tek të gjithë për çuditë,
edhe si dëshmitar okular i ngrohtë i
ndriçimit të hyjnueshëm, edhe si mbrojtës i të varfërve, edhe si shpirtudhëzues i mëkatarëve, sepse ai, duke flijuar në podiumin e Krishtit, u dëftua
si një hierark besnik, kërkon dhe për
ne të gjith’ shkëlqimin hyjnor.

Hyjlindësore

Më të gjerë se qiejt e ke mitrën* ti
që s’njohe burr’, pasi ka mbajtur Perëndi* që s’mbahet dot askund, o Vajz’*
e tër’shenjtë dhe e përhimnuar fort.
Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona
Kontaqi
Ting. II Ta ano zitón

Me mall zotëror* kur ti u plagose
thell’,* i dhe mendjes krah’* me dri-

Sinaksari
Më 12 të të njëjtit muaj, kujtimi i atit
tonë oshënar dhe çudibërës Spiridhon.
Vargje: Ndonëse vdiq Spiridhoni çudibërës,/ nuk pushoi së bëri çudi.
Rreth të dymbëdhjetës Spiridhoni la
këtë jetë.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Sineti.
Vargje: Të marrët vrasin me shpatë
Sinetin,/ që me mençuri nderon besimin e drejtë.
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Në të njëjtën ditë, kujtimi i hieromartirit, atit tonë të shenjtë Aleksandri, kryepiskop i Jerusalemit.
Vargje: Aleksandri, duke qenë një nga
sakrifikuesit/ pa gjak, ishte dhe një
nga martirët.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i etërve
tanë oshënarë Amonathai dhe Anthi.
Vargje: Urrej gjërat tokësore, pranomëni, o engjëj,/ thotë Amonathai i hyjshëm, duke mbaruar.
Duke thënë Anthi i hyjshëm, ashtu/
siç tha Davidi profet, rrodhi si një lule
are.25
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Joani, themelues i Manastirit
të Prodhromit në Serres.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.

Perëndia lavdëroi kujtimin tënd të
hyjshëm, duke shenjtëruar besnikë me
ndërmjetimin tënd, o oshënar.

Në sinod Etërish të lavdëroi ty Perëndia, meqenëse i ruajte fjalët e tua
në gjykim,30 o i lumur; ato i solle besërisht, duke e shushatur qartësisht
Ariosin tepër të pamend dhe duke e
asgjësuar rezistencën e tij.
Hyjlindësore

O e Virgjër, si hardhi nxore me fjalë
të parrëfyeshme vilen e vetme të pakultivuar, që buron verë e i dëfren të
gjithë, që i shenjtëron të gjithë njerëzit dhe heq çdo dehje tmerresh.
Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën
Ode VIII
Káminos poté pirós

Ode VII
Antítheon próstagma

Si e fitove, o tepër i hyjshëm, çiltërsinë e Moisiut, butësinë e Davidit
dhe paqortueshmërinë e Jovit të Afsitit,28 u bëre banesë e Shpirtit,29 duke kënduar: Je i bekuar dhe i përmbilavdëruar.
26
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27

Spërkatjet qiellore që pikonin mbi
kokën tënde në stinën e verës parasinjalizonin të ardhmen, sepse siç the,

E fike absolutisht furrën e pasioneve
me shirat e hyjshëm të Shpirtit Hyjnor
dhe burove vesën që largonte përvëlimin e sëmundjeve të atyre që me
besë gjithmonë afrohen tek ti, o atë
Spiridhon i lumur, i tërëpasur.

U bëre i patëkeq, i drejtë, i butë, i
dhembshur, jo inatçi, mikpritës prej
dashurisë, hierark fort i hyjshëm, duke
u stolisur me mentalitet orthodhoks,
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o oshënar; rrjedhimisht të lavdërojmë
me besë.

dritëprurës dhe gazmor gjithnjë.

Me zë ngazëllimi

o atë, tek ti që e pyesje; o çudi mahnitëse! O mister paradoksal! O çfarë
hir që t’u dha, duke u stolisur me jetë
engjëllore, o i admirueshëm.

pritën shpirtin
tënd të shenjt’, madje* të stolisur nga
çdo an’ me shum’ virtyte pra,* tendat
e hyjnueshme, portat q’ellore32 lart,*
edhe panairi gazmor33 i të gjithëve*
që kremtojn’, o i tër’lumur at’.

Hyjlindësore

Hyjlindësore

Qëmoti e vdekura si e gjallë dha zë,

31

Me simpatinë tënde, o e gjithëhim- Misteri i madh i shtatzënisë sate mbi
nuar, shëro pësimet e zemrës sime,
paqëso mendjen time, ndriço shpirtin
tim dhe drejtomë që të ec drejt udhëve shpëtimtare, që të të madhështoj
përgjithmonë.

mendim* i habit, o e hyjhirshme, engjëjt
dhe tërheq* bashkësinë e oshënarëve, i dëfren* Etërit e hyjshëm që të përhimnojn’, siç do* Zoti; shpirtrat tan’
ty shpres’ të kan’.

Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Zbritësore: Mistírion ksenon

Furra vesëplotë

O shpirt madhështoje

Ode IX
Anarhu jenítoros

E shpalle fuqishëm Birin ti të Prindit
pa fillim,* të njëqenshëm, o at’, dhe
të bashk’përjetëshëm,* dhe u madhështove fort ndër Etërit e shenjt’* duke
mbyllur gojët e gjith’ të paudhëve,*
hierark i tërëlumur, shenjt.

O diell i shumëndritshëm, zbukurim
për Etërit,* lavdi i priftërinjve, me engjëj po banon;* përmes ndërmjetimit
tënd na denjëso për drit’* që nuk perëndon, se tani bëjm’ kujtimin tënd*

dhe
Mister të çuditshëm
Dërgimësore
Fos analíoton Loje

Nga grigja pa mend tek grigja* me
mend të ka transferuar* ty, o shpirtprurës, vet’ Shpirti* si Moisiun,34 Davidin;*13 ata ti i imitove në butësinë,*26,27 o Spiridhon, drit’ në botë.
Tjetër: En Pnévmati to ieró

Ty të lëvdoi me çudi,* mrekulli pra të
shumta,* o i tër’lumur, Zoti yn’,* se-
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pse shpalle Triadhën* ti mes Sinodit
të hyjshëm,* ngjalle dhe të vdekurit*
dhe ar e ke bërë gjarprin,* ndale
rrjedhje lumi ti,* siç u lute, dhe ashtu*
çuditërisht e kalove.

ke qen’, që na i ka dhën’* Krishti yn’,
o hyjmbajtës,* ndaj pasi e more mistikërisht* dhe dinarin1 e mbretëris’* që
ësht’ lart, o Spiridhon i urt’, lutu gjer’,*
pa pushim, për ne që të nderojm’.

Hyjlindësore

Lavdi Ting. IV

E kishe gjatë shtatzënis’,* o e tër’- O atë oshënar, hierark i kënduar, i
pacenuar,* gjith’ Fjalën Zot të Perëndis’,* Perëndin’ që vepronte* tër’ urtësi për shpëtimin* botëror, ekonomin’* shkëlqyese; të himnojm’ pra*
denjësisht, se ndërmjeton* tek ai që
të shpëtojm’* nga çdo rrezik dhe sëmundje.
Lavdërime
Ting. I Ton uranion tagmaton

Me dritë feksi përbrenda shkëlqimit
të Shpirtit,* rrëzoi errësirën* llafazane të kotë* të Ariosit, i mençuri shenjt,*
hierarku, ndaj thjeshtësisht* dogmatizoi Trinin’. I dhan’ lavd të urt’,* dhe
Sinodin aprovoi ky.
(2x)

Duke shkëlqyer me rreze q’ellore nga
çdo an’,* me forcën e Jisuit* jep shërime tek shpirtrat* dhe te trupat; lutem
pra: Mos pusho* ti të lutesh me ngrohtësi,* për sa po bëjnë kujtimin tënd
me besim,* o i lumur çudibërës at’.

Ti punëtori i vreshtit të porosive qart’*

mbushur me mësimdhënie apostolike, u dëfteve banesë e Shpirtit Hyjnor
përmes jetës së virtytshme dhe dëbove me anën e dogmave ujqërit e Kishës;35 dhe meqenëse shpalle me fuqi
qartazi besimin orthodhoks, lartësohesh si shtyllë36 dhe luftëtar shpresëtarie; prandaj edhe duke bërë çudi
anembanë, ktheve në ar një gjarpër
dhe një të vdekur e ngrite që ta pyesje; por, o i admirueshëm ndër Etërit
dhe shok i Mësuesve, ndërmjeto tek
Shpëtimtari që të shpëtohen shpirtrat
tanë.
Tani

Nga çdo lloj rreziku ruaji shërbëtorët
e tu, o Hyjlindëse e bekuar, që të të
lavdërojmë ty, shpresën e shpirtrave
tanë.
Dhoksologjia e Madhe
Në Liturgji, Tipiket dhe nga Kanuni,
Odet III dhe IV. Kontaqi Virgjëreshë
sot po vjen (shih. fq.168).
Kungatore: Në kujtim të përjetshëm.
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MË 15 TË TË NJËJTIT MUAJ

Kur ajo që mir’ të kish në bark pa se

Kujtimi i hieromartirit të shenjtë Elefter.

dole fitimtar,* sepse luftën e kreve
mbar’,* meqë deshi të bënte* udh’2 të
barabartë,* në arenë të përqafoi, o i
urtë shenjt,* o Elefter, theret si mëshqerrë pra;* me të bashk’ ne të lutemi: Iu
përgjëro Shpëtimtarit Zot,* pra Jisuit
për ne, se ti* je në qiell i pasur fort.
(2x)

Tipikon
Nëse bie të Dielën e Paraetërve, shih Tipikonin e shën Spiridhonit analogjikisht.

NË MBRËMËSORE
Vargëzime
Ting. IV ´Edhokas simíosin

Ti u bëre enë e hyjnueshme shum’ e
Shpirtit t’ Shenjt’,* meqë shpirtin nga
çdo pasion* e kishe pastruar thell’,*
o i tërëhyjshëm,* krezmim pra të hyjshëm ke pritur, ke qen’ kryeprift*1 dhe
udhëzues për popull shpresëtar,*
martiri i pamposhtur i atij që hoqi
pësim për ne* dhe buroi paprishjen
krejt,* o atlet Elefter me nam.
(2x)

Trupin e shpërfille, kur me kamxhikime mundohej keq* dhe afrohej tek
zjarri ky;* ia ngule mendimin tënd*
me mall që s’përshkruhet* bukuris’
ekstreme krejt për të dashurin hyjnor,* se dashuria e tij e ëmbël fort* të
kish plagosur, o lavdi për episkopët dhe zbukurim* për dëshmorët,
o Elefter,* o atlet, ndërmjetimi yn’.
(2x)

Lavdi Ting. Tërth. II

Ke qenë prift tepër i ligjshëm deri në
fund, o Elefter i lumur, se duke meshuar misteret hyjnore dhe të parrëfyeshme, derdhe gjakun tënd për
Krishtin Perëndi dhe e blatove veten
tënde si flijim i mirëpritur;3 prandaj
duke pasur guxim tek ai, lyp vazhdimisht për ata që bëjnë besërisht
kujtimin tënd gjithmonë të nderuar,
dhe që të shpëtojnë nga ngasjet, rreziqet e ndryshme dhe peripecitë ata që
të lavdërojnë.
Tani Hyjlindësore

O Hyjlindëse, ti je hardhia e vërtetë,
që nxore frytin e jetës; të lypim, ndërmjeto, o Zonjë, bashkë me athloforin
dhe gjithë shenjtorët, që të mëshirohen shpirtrat tanë.
[Nëse do që të bëhet Hyrja, psal:
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Tani Parakremtor Ting. Tërth. II

O shpellë, hijësohu, se shqerra erdhi
duke mbajtur në embrion Krishtin; dhe
ti, o koritë, mikprit atë që përmes mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit nga
vepra e pamend.3a O barinj që jeni nëpër fusha, dëshmoni çudinë e frikshme dhe ju, o Magë nga Persia, ofroni
tek Mbreti ar, temjan dhe smirnë, sepse u duk Zot nga nënë e virgjër, e cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni i
ditës dhe nëse do, këndo edhe Leximet:
Këndimi i profecisë së Isaias
(43.9-14)

Këto thotë Zoti: Gjithë kombet u
mblodhën së bashku dhe do të mblidhen arkondë nga ato. Kush do t’i
njoftojë këto? Ose gjërat që nga fillimi
kush do t’ju njoftojë? Le t’i sjellin
dëshmitarët e tyre, dhe le të drejtohen, dhe le të dëgjojnë, dhe le të thonë të vërteta. Bëhuni dëshmitarët e
mi dhe unë dëshmitar, thotë Zoti Perëndia, dhe fëmija im që zgjodha; që
të njihni dhe të besoni, dhe të kuptoni
se unë jam. Përpara meje nuk u bë

Perëndi tjetër dhe pas meje nuk do
të jetë. Unë Perëndia dhe veç meje
nuk është ndonjë që shpëton. Unë
lajmërova dhe shpëtova, talla dhe nuk
ishte në mes jush ndonjë i huaj. Ju,
dëshmitarë për mua dhe unë, Zoti
Perëndia, ende nga fillimi dhe nuk
ka njeri që të shpëtojë nga duart e
mia. Do të bëj, dhe kush do ta kthejë
mbrapsht këtë? Kështu thotë Zoti, Perëndia, që ju çliron, i Shenjti i Izraelit.
Këndimi i Urtësisë së Solomonit
(3.1-9)

Shpirtrat e të drejtëve janë në dorë
Perëndie dhe nuk do t’i prekë torturë.
U dukën në sytë e të pamendëve se
vdiqën dhe u konsiderua keqtrajtim
dalja e tyre, dhe ecja nga ne dërrmim,
por ata janë në paqe; sepse edhe nëse para faqes së njerëzve do të ndëshkohen, shpresa e tyre është plot pavdekësi; dhe pasi do të edukohen me
pak mundime, do të fitojnë mirëbërje
të mëdha, sepse Perëndia i provoi dhe
i gjeti të denjë për veten. Si ar në shkritore i provoi ata dhe si holokaust flijimi i pranoi ata; dhe në kohën e shqyrtimit të tyre do të ndriçojnë dhe si shkëndija në kallam do të vrapojnë. Do të
gjykojnë kombe dhe do të sundojnë
popuj, dhe do të mbretërojë ndër ata
Zoti në shekuj. Ata që kanë besim në
të do të kuptojnë të vërtetën dhe be-
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simtarët me dashuri do të qëndrojnë
me durim pranë tij, sepse ka hir dhe
mëshirë ndër oshënarët e tij dhe mbikëqyrje ndër të zgjedhurit e tij.
Këndimi i Urtësisë së Solomonit
(5.15-23; 6.1-3)

Të drejtët jetojnë përjetë dhe në Zotin
është paga e tyre, dhe përkujdesja e
tyre pranë të Shumëlartit. Për këtë do
ta marrin mbretërinë e hijeshisë dhe
kurorën e bukurisë nga dorë Zoti,
sepse me të djathtën do t’i mbulojë
dhe me krahun do t’i mbrojë. Do të
marrë si armatim zellin e tij dhe do të
mobilizojë me armë Krijesën për
mbrojtje armiqsh. Do të veshë si korracë drejtësi, dhe do të veshë si helmetë gjykim pa hipokrizi. Do të marrë si
mburojë të pamposhtur oshënarí dhe
do të mprehë zemërim të prerë për
shpatë; dhe do të bashkëluftojë me
atë bota kundër të marrëve. Do të ecin
suksesshëm tek qëllimi predha rrufesh, dhe si nga një hark i plotë rrethi
nga retë do të hidhen në shenjë dhe
nga zemërimi që hedh gurë do të hidhen breshëri të plota. Do të indinjohet kundër tyre ujë deti, ndërsa
lumenj do të përmbytin papritur. Do
t’u kundërvihet atyre erë fuqie dhe si
stuhi do t’i ajrojë ata si grurë, dhe do
të shkretojë gjithë dheun paligësi dhe
keqbërje do të përmbysë frone dinas-
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tish. Dëgjoni, pra, o mbretër, dhe bëhuni të mençur, mësoni, o gjykatës të
anëve të dheut. Vëreni veshin, ju që
sundoni shumicë dhe që jeni mburrur
mbi turma kombesh, se ju dha nga
Zoti sundimi dhe dinasti nga i Shumëlarti.]]
Pasvargje
Ting. I Ton uranion tagmaton

U bëre mbrojtës i Kishës, o atë, si fëmij’* i Evanthis’, e cila* nën’ hyjmend’se vërtet ish;* ke qen’ misti i apostujve ti,* i kthen popujt drejt Zotit ton’,*4
që k’ta më par’ adhuronin si perëndi*
kot demonët;5 je një shenjt i madh.
Varg: Priftërinjtë e tu, o Zot, do të veshin drejtësi dhe oshënarët e tu do të
ngazëllohen.

Për grat’ shtatzëna që kishën tënde

frekuentojn’,* i dhembshur, ti kujdesesh* dhe u jep leht’ çlirimin,* po
ashtu ti jep lundrimin e mir’* tek ata
që e lypin k’të;* tek të sëmurët dhuron krejt shëndet të plot’,* ndaj shkëlqen përmes çudirave.
Varg: I drejti si palma do të lulëzohet
dhe si kedër në Liban do të shumëfishohet.

Mundim gjat’ martirizimit tënd ke
duruar fort,* se nuk i kishe frikë* torturimet e egra* t’ Adrianit, se të kapi
të tër’* dashuria e Bërësit,* o Elefter,

15 DHJETOR

114

bashkatlete me ngazëllim* more nënën dhe u ngjite lart.
Lavdi Ting. Tërth. IV

Stolinë e kryepriftërisë sate, o atë
oshënar, e kuqe me rrjedhjet e gjakut
tënd; dhe kur në mes të stadiumit të
pa të mbarosh burrërisht ajo që të
lindi dhe të rriti mirë, pasi ra përsipër,
puthte fëmijën e ëmbël; ndaj edhe
pasi u pre me shpatë, hyri tok me ty
në dhoma qiellore. O nënë e lumur! O
gjinj6 të hyjnueshëm, që ke thithur, o
Elefter i lumur, dhe njohe Gatuesin e
natyrës; ndaj së bashku me të ndërmjeto që të mëshirohen shpirtrat tanë.
Tani

O Zonjë, prit lutjet e shërbëtorëve të
tu edhe çlirona ne nga çdo nevojë dhe
pikëllim.
Përlëshore
Ting. Tërth. I Ton sinánarhon Logon

Tani Hyjlindësore

Gëzohu, o der’ e Zotit e pashkuar, gëzohu, o mur dhe mbrojtje e atyre që
ikin tek ti, gëzohu, o liman i padimëruar
dhe e pamartuar, ti që linde trupërisht
Bërësin tënd dhe Perëndi, mos resht
së ndërmjetuari për ata që përhim*
nojnë dhe adhurojnë Birin tënd.*

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. III Thias písteos

Ke ndriçuar fort* me pun’ besimi,*
shove ti mashtrim* dhe bes’ të keqe,* si ushtar i Krishtit, o Elefter me
fam’;* i turpërove brigadat që s’kishin
fe,* ndaj trofeprurës u bëre, o shenjt
i urt’,* o martir i lavdëruar; nga Zoti
Krisht kërko* të na dhurojë neve
përdëllim të madh.
Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Me stolin’, gjer në këmb’, priftërore Je bër’, Virgjëresh’,* tendë e hyjshme*
7

8

dhe me gjak* që po pikonte porsi një
rrëke, u ngjite me vrap* ti drejt Zotit,
Krishtit tënd, o Elefter i urt’;* hodhe
satanin posht’, prandaj* mos pusho
së ndërmjetuari* për ata që me bes’*
e nderojnë dhe lavdërojn’ ndeshjen
tënde shum’ të lumur, shenjt.

ti për Fjalën Zot,* e d’lir’ e vetme;*
epërsin’ në pastërti e ke mbi engjëjt;*
i ndyrë jam më shum’ se gjithë njerëzit,* nga tër’ mëkatet mishore9 pastrom’ dhe lam’* me rrëke të ndërmjetimeve pranë Birit tënd;* më jep pra
përdëllimin e madh, o e thjesht’.
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Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. IV Epefanis símeron

115

me gjak, dhe more përmes Shpirtit t’
Shenjtë form’ drite.

O i urt’ martir dhespot,* Shpirti Hyj- U ngjite tek Zoti me mendje të pastër
nor qart’* të tregoi ty hyjnisht* si një
flijim të shenjt’, të plot’,* që, o i hyjshëm, iu soll blatim* Fjalës Hyjnore,
që dha tek ti lavd hyjnor.

kristal që i ri, largove shpirtin nga mentaliteti i mishit11 ti* me hir të madh
çudish, prandaj u pasurove plot.

Si fron me form’ zjarri

Ndërtuesin
ti e mban; o dhom’ frymore dhe pallat mbret’ror i hijshëm, nxë mbretin
që u bë* siç jemi ne, o Zonja jon’ hirplote dhe dëlir’.
12

13

Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Moisiu pa një ferr’* që nxirrte zjarr,
flak’,* ty që mbaje zjarrin tër’,* që
shpirtrat i ndriçon, porse* aspak s’u
dogje;10 përkundrazi,* o e pacen, ves’
e Hirit të mbushi plot.
Kanunet: i Hyjlindëses (shih. fq. 7)
dhe të dy të shenjtit:

Kanuni i dytë, që ka Akrostihidhë:
“O Atë, nderoj priftin e hyjnueshëm,
Elefterin”.
Ting. Tërth. II Os en ipiro pezefsas

Duke qëndruar pran’ fronit të Zotit

14

Ode I
Kanuni i parë i shenjtit, që ka Akrostihidhë: “Tregomë mua të lirë nga
pasionet. Josifi”.
Ting. I Odhín epiníkion

Un’ jam n’ errësirën e veseve i skllavëruar, tash më çliro, o Elefter martir,
përmes ndërmjetimit tënd* të hirshëm, të të psal, o shërbëtor i Krishtit
Zot.

Shkëlqeve me shndritjet e pastra
shum’ të atletizmit, o tepër i hyjnueshëm, pasi e kuqe stolin’ e shenjt’*7

ton’* me brigada engjëjsh ti,* sa me
mall të përhimnojn’* përgjithmon’, o
Elefter* i urtë, me ndërmjetimin tënd
çliroji nga veset.

Nga foshnjëria i zgjedhur për Perëndin’,* o i lavdëruar fort,* u ofrove, si
dikur* Samueli;15 Shpirt i Shenjt’* të
leu16 dhe popuj ti kullote si barí i urt’.

Ishe më parë meshtar për misteret ti*
të Jisuit dhe pastaj* me durim gjat’
ndeshjes pra,* o i urt’, në stadium*
luftove, stolin’ e hyjshme7 e nderove
po me gjak.
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O Zonj’ e tër’d’lirë, Fjala Zot që
Gjith’sin’* bëri nga mosqenia krejt*
mbi mendim nga barku yt* pa pik’ far’
u bë me mish;* gjithnjë ne besnikët
të lëvdojmë si Hyjlindësen.
Zbritësore: Hristós jenate

Ja Krishti lind
Ode III
Stereothito i kardhia mu

Për Krishtin të pësosh po preferon*
dhe duron gjat’ dhimbjet e trupit,
madje* ndien kënaq’si kur ke mundime, shtrëngime, o i tër’urt’;* jetën
pa lëngim e vuajtje* e more tash si
shpërblim.

Një mall i nxehtë të pushtoi ty* për
Gatuesin, o hyjmendës atlet,* po hidhesh në makinacionin e flaktë, o
Elefter,* duke u freskuar plotësisht*
nga zjarri i Shpirtit ti.

ton’,* mbi të cilin ne po mbështetemi
fort;* kur lulëzoi shkopi i Aaronit,19
dha tipin tënd,* o gjithmon’ e virgjër
pa lërim,* edhe pëllumbesh’ e d’lir’.
Tjetri: Uq estin ájios os si

Meqë u armatose rënd’* me qëndrueshmërin’ e mendjes, o shum’ i
shenjt’, martir i urt’, me gaz mbaron*
udh’ martirike të mir’,* si dor’zohesh
me dëshir’ te ndjekësit.

Pasi e more pasurin’* e urtësis’ nga
Shpirti,20 imitues apostujsh u dëfteve,
o i urt’;* peshkoje pra me një rrjet’*
martirike popuj për besim të drejt’.

E fekse kryepriftërin’* me çdo virtyt
të hyjshëm, e ke bër’ më të ndritshme
k’të me gjakun si purpur,* o Elefter,
o martir,* kur luftove me durim dhe
me fuqi.
Hyjlindësore

Ndër priftërinj ishe i hyjshëm shum’,* Çudit dëgjimin, mendjen ton’,* o
ndër dëshmorët ishe konstant tepër
ti,* ndaj u madh’rove; një kuror’ të dyfishtë ke marrë k’shtu,* paraqitesh, o i
lumur shenjt,* gjithnjë para Zotit14 tënd.

Vajz’, mister i madh, pra shtatzënia,
meqë vërtet ti zure mbi natyr’* në bark
Jisun’ Perëndi,* dhe pas lindjes mbetesh virgjëresh’ përher’.

Hyjlindësore

Zbritësore: To pro ton eonon

Nxore një shkop fuqie,

17

Krishtin18

Përpara nga jetët
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Ndenjësore
Ting. I Ton tafon su Sotír
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dhe duke i ujitur zemrat e atyre që
njohën Krishtin Perëndinë.

Meqë prej veseve* mendjen kishe Krijuesi yt, për të cilin preferove të
të lirë,* u bëre shërbëtor i sinqertë i
Zotit;* prandaj çlirove nga mashtrimi
ata që të donin shum’* dhe luftove
fort;* ke marr’ si prift dhe martir pra,*
Elefter i shenjt’,* ti dy kurora dhe lutesh* për ne, të shpëtohemi.

pësosh, o atlet, duke të lavdëruar ty
madhërisht, të dërgon nga lart një
pëllumbeshë që të të sillte ushqim
engjëjsh21 ty, që u bëre i barabartë me
ta falë shkëlqimeve tepër të ndritshme të fitoreve.

Lavdi dhe Tani Hyjlindësore

Hyjlindësore

Na ngri se kemi rën’* në humner’ U shtangën ushtri engjëjsh kur shidëshpërimi,* në tmerre, në trishtime
dhe shkelje, o Vajzë;* shpëtim për
mëkatarë, ndihmë je, mbrojtje me
shum’ fuqi;* ndaj dhe na shpëton* ne
shërbëtorët e tu, ti,* o Mari dhe Zonj’,*
o enë e respektuar* e Zotit ton’ Perëndi.
Ode IV
En Pnévmati provlepon

As gojët e hapura të luanëve, as për-

konin! Si i padukuri u duk nga ti, o
Virgjëreshë Hyjlindëse, me formë si
ne? Atij përgjëroju që t’i denjësojë për
shpëtim gjithë ata që të lavdërojnë
besërisht.
Tjetri: Hristós mu dhínamis

Më parë mburrej me të madh dragoi
tërëshkatërrues, mirëpo i mjeri u kritikua si i pacipë kur u shkel në stadium nga këmbët22 e hierarkut.

vëlimet e zjarrit, as tensioni i tmerreve nuk e venitën gjallërinë e durimit
tënd, o mist i hyjshëm, por shijoje si
diamant në tortura, duke u djegur nga
zelli i perëndishëm.

Pasi veshe fuqinë e kryqit si mburojë,

dhënëse, nxori lumenj mësimdhëniesh të perëndishme, o hieromartir, duke mbytur llomotitjen e të paligjëve

arrogancën idhujtare të tiranit, pasi
triumfove kundër tij, o atlet hieromartir, duke luftuar si burrë.

o martir i tërëhyjshëm, rende si fitimtar i shkëlqyer mbi shtratin e përflakur,
si në freski23 i ngazëlluar.

Pasi u mbush goja jote me rrëke jetë- Duke qëndruar në arenë kritikove
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Dëgjo fjalët e lutjes sime, o Virgjëreshë e Tërëshenjtë, se ti je shpresa
dhe ndihma e të gjithë atyre që ndodhen në lloj-lloj ngasjesh, të cilët të
thërrasin gjerësisht.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
Ode V
Tin sin irinin dhos imín

Armiku tërëdjallëzor duke planifikuar me dinakëri që të të plaçkojë me
thënie dredharake, o martir, doli i përqeshur përmes urtësisë sate, humbi
urtësisht ai, i mençuri për të keqen.

Duke u ngritur me karrocën

e virtyteve të hyjshme, o i lavdishëm, arrite
në lartësinë e martirizimit dhe rrëzove
arrogancën kryelartë24 të demonëve
dinakë.
23a

e kulluar, sepse lind Perëndinë me
trup dhe ushqen me qumësht ushqyesin, ndonëse nuk njohe përvojë
burri, siç di vetëm ai.
Tjetri: To thio fegji su agathé

Duke parë Krishti gjallërinë e pamposhtur të durimit tënd, me të vërtetë, o i tërëurtë, të dërgon, ashtu si profetit me një zog, ushqim25 qiellor që
të forcon.

Meqenëse nuk u frikësua nga ashpërsia e tiranëve nëna jote modeste
dhe tepër e hyjshme, pasi u hodh dhe
përqafoi gjymtyrët e tua, o dëshmor,
mbaroi me shpatë si bashkatletja
jote.

Kur fitove mbi çdo rreshtim të keqdashësit, që lëviz kundër teje, o martir,
mbylle gojë luanësh,26 pasi e ndryshove në butësi egërsinë e tyre.
Hyjlindësore

Meqë dëshiroje fort të shikosh bu- Ja, gjithë ne besnikët, duke të rrëfyer
kurinë e Jisuit, o oshënar, pasi e zbukurove veten tënde me bukuritë e
martirizimit, shkove tek ai me kurorë
të shkëlqyer.

hyjnisht si nënën e Perëndisë, o Hyjnuse, të përgjërohemi: Jepi popullit
tënd zgjidhjen e shkeljeve, o e vetmja
e tërëhimnuar.

Hyjlindësore

Zbritësore: Theós on irinis

Habit çdo mendim mrekullia jote, o

O Zoti i paqes
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Ngjyrohej me gjakun tënd* dheu,

Ode VI
Ton profitin Ionán

Lavdërohet krejt bariu logjik, dashi i
par’* i kopeve të Jisuit, shijimi i mundimeve, sepse* lëvdoi në gjymtyrët27
e tij Zotin.

ndërsa ajri lart* u shenjtërua nëpërmjet* shpirtit tënd të pastruar me të
vërtet’, kur ngriheshe për në q’ell* të
banosh, o i tërëlumur Elefter.
Hyjlindësore

I forcuar me shikime drejt Zotit, o i Qeto turbullimin tim* të trazuar, të
urt’,* i kënduar mes martirësh, kanun
për priftërin’, i bëre hi* makinacionet
tër’ të armikut ton’.

Me durim në plag’, me vajtjen e lir’
tek zjarri ti,* në gjum’ vure vrullet,
tmerrin e bishave, se të pafjetur krejt*
e kishe mallin tënd për Ndërtuesin.
Hyjlindësore

U tregove porsi tend’ shenjtërimi,

o
Mariam,* shenjtëroje shpirtin tim të
mjeruar që nga kënaq’sit’ u ndot,*
dhe bëmë pjesëmarrës në lavd hyjnor.
8

Tjetri: Tu viu tin thálasan

U shfaqe si luftëtar* i shkëlqyeshëm
krejt’sisht,* i fort’, o hieromartir* i
lëvduar, se s’kishe frik’ ti nga sulmet
edhe torturat kurr’;* u tërhoq mprehtësi hekuri edhe zjarr.

Me rrjedhjet e gjakut tënd,* o i urtë
Elefter,* mashtrimin idhujtar të rrem’*
të përndjekësve ti e përmbyse dhe e
mbyte, fitove pra* mbi armikun e keq
që nga fillimi krejt.

vështir’,* që më shkaktojn’ pasionet
tër’* dhe i jep butësi zemrës sime ti,
o Zonjë e tërëd’lir’,* që për njerëzit
linde kapedanin ton’.
Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona
Kontaqi
Ting. II Tus asfalís

Si bukurinë e priftërinjve, o oshënar,
dhe nxitjen e athloforëve, të gjithë të
lavdërojmë dhe të kërkojmë, o hieromartir Elefter: Ata që me mallëngjim
kremtojnë kujtimin tënd, çliroi nga
rreziqe të shumëllojshme, duke ndërmjetuar pa pushim për ne të gjithë.
Shtëpia

O Jetëdhënës i dhembshur, si i vetëm
njeridashës dhe Perëndi i mëshirshëm, hidhe syrin mbi stuhinë e errët
të shpirtit tim dhe me të djathtën tënde të tërëfuqishme, o Fjalë, çliroje
nga pasionet e turpit,28 që të himnoj
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hierarkun tënd Elefterin, se ai u njoh
prej teje që nga barku me të vërtetë,
u shenjtërua29 dhe u dedikua nga një
nënë e hyjshme si Samueli tek ti,15
Ndërtuesi, duke ndërmjetuar pa pushim për ne të gjithë.
Sinaksari
Më 15 të të njëjtit muaj, atletizmi i
hieromartirit të shenjtë Elefter.
Vargje: Elefteri, duke qenë nga natyra
me mendje të paskllavëruar,/ duke
vëzhguar shpatat, nuk skllavërohej
tek mashtrimi.
Elefterin hyjnor më pesëmbëdhjetë e
vrasin shpata.

Në të njëjtën ditë, atletizmi i oshënares, martires së shenjtë Suzana.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Elefter kubikulari (hotelier).
Vargje: Elefteri nuk e kishte frikë
shpatën,/ sepse e kishte mendjen të
çlirët nga çdo frikë.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit
Vakhi i ri.
Vargje: Askush të mos e rreshtojë
Vakhin e ri si të dytë/ ndër ata që u bënë atletë përmes shpate.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Pavli i ri, që asketizoi në kohët
e Porfirogjenitit, në malin Latros.

Në të njëjtën ditë, shën Anthia, nëna
e shën Elefterit, duke u hedhur mbi
lipsanin e të birit, mbaron me shpatë.
Vargje: Nëna i jep fëmijës si stoli për
të vdekurit/ veten e saj të prerë me
shpata.

Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Trifon në Peçamo të Laponisë.

Në të njëjtën ditë, shën Koremoni
krahinar, pasi besoi tek Krishti dhe u
pagëzua, mbaron me shpatë.
Vargje: Koremoni nuk ngopej nga ndeshja,/ derisa u pre në qafë me shpatë.

Ode VII
Ton en kamino pedhon su

Në të njëjtën ditë, dy xhelatët që besuan te Krishti, mbarojnë me shpatë.
Vargje: Xhelatë të tjerë vrasin me
shpatë/ dy xhelatët që të njohën, o
Shpëtimtar, si Perëndi.

Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.

Kur të shtrembëronin, o i urtë, thërrisje: Le të madhërohet tani në mishin
tim Krishti;30 nuk frikësohem nga flakërimi i kazanëve, nuk trembem nga
vdekja, as nga sulmet e bishave, për
hir të jetës së të gjithave.

Duke kërkuar bukurinë e Perëndisë
vetëm, dëshiroj fort që të arrij lavdinë
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e tij vetëm; le të më shtrembërohet
dhe le të më skuqet çdo gjymtyrë,
thërrisje, o i lavdëruar; kërkoj liri që
robëron tek Krishti.31

Duke pasur si qëllim jetën e qëndrueshme, o i lumur, u vrave për botën32
me të vërtetë, dhe pasi u flakërove si
ari në sprovën33 e mundimeve, shkëlqeve dhe u depozitove në arka thesaresh, në banesa qiellore.34
Hyjlindësore

Meqenëse të gjeti vetëm ty tepër të
pastër, o e gjithëpaqortueshme, Fjala
tejet e kulluar e Perëndisë, si lindi
nga barku yt, pastron besimtarë nga
njolla e pasioneve tona të papërmbajtura, o Hyjnuse.
Tjetri: I pedhes en Vaviloni

121

kujtimin e hyjshëm të hierarkut dhe
martirit.

Kur mbive nga nëna e hyjshme si
lule18 nga rrënja e shenjtë,36 ti që
mban emrin e lirisë, u solle te Krishti
nëpërmjet gjakut martirik, si një fryt
tepër i hyjshëm.
Hyjlindësore

U tregove, o Zonjë nënëvirgjëreshë,
pa krahasim më e shenjtë se ushtritë
e shenjta të fuqive qiellore, sepse e
mbajte në bark Krishtin, Zotin e Gjithësisë.
Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën
Ode VIII
On frítusin ángjeli

Kritikove arrogancë tiranësh dhe Nëpërmjet atletizmit lulëzuat si bimë
ashpërsi mbretërish, sepse i tendosur
në mes të zjarrit, o i tërëlumur, këndoje: I bekuar je, o Zot, Perëndi i etërve
tanë.

të gjelbëruara, duke u stolisur me tortura, o bukuri e martirëve; dhe tani u
patë lule Parajse duke rrezatuar perëndishëm erën e hyjshme.

U habitën ushtritë e engjëjve kur shi- Nëna përzien gjakun e vet me pikat
konin durimin tënd, o hierark, me të
cilin duke luftuar fuqishëm, rrëzove
botësunduesin35 e tmerrshëm.

O kore dëshmorësh, bashkësi kryepriftërinjsh dhe shumicë engjëjsh, pasi u mbushët me hare, gëzohuni për

e gjakut tënd, o martir që linde prej
saj, se meqë u thur me modesti me
lipsanin tënd, mbaron me shpatë dhe
jeton përjetë.

O i urtë, kutia e lipsanit tënd derdh
tek ata që kanë nevojë rrëke shëri-
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mesh, lumenj mrekullish, që lajnë
ndotje pasionesh shpirtprishëse, o
hieromartir, ndaj të lavdërojmë.

bekimin e ngazëllimit, o Virgjëreshë.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë

Hyjlindësore

Si shi në mitrën tënde zbriti

Krishti
dhe vaditi tejpërtej çdo krijesë me të
vërtetë, pasi thau, o e Virgjër, lumenj38
të turbullt të manisë së idhujve, i
vetëm mirëbërës.
37

Tjetri: Ek flogós tis osiis

Duke u djegur plotësisht si flijim i
mirëpritur me zjarrin e torturave, o atë
i kënduar, këndoje perëndishëm falënderimin, si erë të hyjshme drejt lartësisë qiellore.39

Duke pasur vetëbesim, pikërisht si
luan40 kritikove të paligjshmit dhe me
shumë guxim i mbylle gojët26 e armiqve shumë ateistë, që çnderonin qëmoti Zotin, Perëndinë e të gjithave.

O hierark, duke ngritur moralin e
besnikëve, e përkule dhe e rrëzove
arrogancën e atyre që e kundërshtonin Perëndinë;24 dhe këndoje: Të përmbilartësojmë, o Krisht, përjetë.

Ode IX
Tin zoodhohon pijín

U bëre

goja e Zotit, 42 rrëmbeve
shpejt* një popull që po mendonte
kot’si, nga goj’* e të huajit dhe
k’shtu* e tregove trash’gimtar* hiri,
dhe meqë luftove, me martirë,* o
Elefter, ti banon dhe me priftërinj.

Le

të lëvdohet me bes’ Elefteri
shenjt,* sepse banesë e hijshme për
çdo virtyt* dhe kuti e pastër ësht’*
plot me miro prej Shpirtit,* dhe qengj
i çiltër,43 ndriçim që s’perëndon kurr’*
dhe bazë dogmash edhe hierarkësh
bashk’.

Banon në dritën që nuk perëndon

44

vërtet,* se ishe drit’ më gazmore se
dielli;* sot sa bëjm’ kujtimin tënd*
dritëprurës na çliro,* o Elefter, nga
çdo mjegull e pasionit,* me lutjen
tënde tek Zoti yn’ Perëndi.
Hyjlindësore

Hyjlindësore

Fryti i barkut tënd, o e tërëhimnuar,

41

e thau nga rrënja mallkimin e drurit3a që u bë zabel, dhe nxori si filiza

Të të vij’ keq ty, o Zot, për ne që himnojm’* sot lindjen tënde të pathën’
prej Vajzës nën’;* nga trishtimi, ngasja dhe* nga pasionet na çliro* ne
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shërbëtorët e tu, me lutjet e saj,* si
njeridashës; i vetmi mir’bërës je.

Zbritësore: Mistírion ksenon

Tjetri: Theón anthropis

dhe

O Elefter, oshënar i Krishtit ton’,* pasi
me shpatë fjalësh të hyjnueshme45 që
ke thën’,* e ke prerë kokën e gënjeshtrës, i dhe* besës dhe së vërtetës
lavd dhe triumf të madh,* ndaj besnikët të nderojm’ si predikues fitimtar.

E lartësove drejt mallit zotëror* absolutisht, moralin shpirtëror,46 kur e
ngrite lart,* që nga dheu mendërisht,
o atë i urt’,* ndaj e mohove çdo mir’qenie të mishit ti;* duke bër’ durim
gjatë mundimeve, luftove drejt.

Me rrjedhje gjaku gjat’ ndeshjes
sate ti,* e zbukurove mir’ stolinë tënde të hyjshme7 krejt* dhe në tendën
qiellore34 të Krishtit Zot* hyre, pasi
mbaroi martirizimi yt;*47 na kujto atje
dhe ne që të lëvdojm’, o shum’ i shenjt’.

O shpirt madhështoje
Mister të çuditshëm
Dërgimësore
O uranón tis astris

Te Krishti solle, o at’,* tufë besnikësh
si barí,* ndërsa si mëshqerrë nëna*
tek ti si viç e ngjitur fort,* u vra me
ty, pra të psal un’,* o Elefter, me atë
bashk’.
Hyjlindësore I njëjti

Ty të vendos para, o Vajz’* e tërëshenjt’, si ndërmjetim* tek Biri yt që
ke lindur,* që të shpëtoj nga çdo
dënim* dhe çdo tortur’ e përjetshme,* i mjeri un’ mëkatari.

Hyjlindësore

Lavdërime
Ting. Tërth. II Triímeros anestis
Hristé

të himnojn’ mënyrën e mahnitshme të
shtatzënis’* mbi mendim si dhe të
huaj që kishe ti,* se është më lart se
logjika, o e dëlir’,* mbi çdo aftësi mendore dhe fuqi fjalimesh pra.

hirin e apostujve* të tër’urtë* dhe
kështu mbarove mir’* udhën2 e tyre,
o hierark, me zell; siç duhet,* o Elefter,
të lavdërojmë pra.
(2x)

S’arrijnë dot tërësit’ e njerëzve* që Ke mar’ nga Krishti yn’ Perëndi* ti
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Pasi e kritikove me fjal’* gënjeshtrën,
vrave shpikësin* e gënjeshtrës,* o
i urtë Elefter,* me ndeshjen tënde
edhe nën këmbët ti e vure*22 atë që
fort tërbohej që më par’.
48

Ne që ty të nderojmë me bes’,* ujitna mendërisht të gjith’,* si me shira*
gjakrash që i derdhe ti,* o hierark; me
mall bëjm’ kujtimin tënd të hyjshëm*
dhe madhërojmë Shpëtimtarin ton’.
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pasi bëre plotësisht rezistencë martirike, si i ri, u dallove në të dyja dhe
more kurorën e dyfishtë prej Krishtit
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tënde.
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MË 17 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i profetit të shenjtë Daniel dhe
të Tre Djemve, Anania, Azaria dhe
Misaeli.
Tipikon
Nëse bie të Dielën (e Paraetërve) të
shenjtë, lihet shërbesa e profetit Daniel
dhe të Tre Djemve dhe psalet vetëm
shërbesa ngjallësore bashkë me atë të
Paraetërve (ku referohen edhe Danieli
dhe Tre Djemtë). Përlëshoret: ngjallësore, Lavdi Të mëdha janë arritjet, Tani
Me besë Paraetërit.

plot me hijeshi; me shndritje virtytesh
krejt* e ndriçon çdo shpirt e trup;*
ndaj besnikët thërresin k’shtu:* Daniel profet,* përgjëroju ti Shpëtimtarit që të na shpëtojë ne që të përhimnojm’ me besë dhe me respekt.

Gjuha jote porsi një pen’* sekretari,
që shkruan shpejt*2 ish kur ligjëroje,
o orator i urt’,* se ligj i Zotit vepronte
brenda teje, në zemër thell’;* e tregove gojën ti* si një folës që fliste drejt,*
turpërove k’shtu* pleqt’ e paligjshëm
dhe Suzanën e çlirove krejt prej vdekjes,3 o lavdi i profetëve, Daniel.
Të Djemve të shenjtë
I njëjti ´Edhokas simíosin

NË MBRËMËSORE
Vargëzime të profetit
Ting. IV Os jeneon en mártisin

Të lëvdojm’ të lavdishmin shum’* mes
profetëve, diellin* e shum’ndritshëm
me këngë të hyjnueshme,* se ësht’
banesa e hyjshme e dhuntive të Shpirtit t’ Shenjt’* dhe burimi që s’shteron,*
teleskopi i Shpirtit t’ Shenjt’,* shtylla
e çmuar,* e shkëlqyer e dogmave dhe
baza e tër’ botës, dhe mbështetja e
palëkundshme në çdo rrezik.

Si një yll i shkëlqyer fort,* pra si yll i
mëngjesit lart,* porsi burr’ dëshirash1
shum’ të nderojmë ty* që llamburit

Duke mbajtur ligjet që dha Zoti,

o
të tër’pasur ju,* nga ushqime të ndotura* s’u ndotët,5 por bukurin’* tuaj
shpirtërore* pa pik’ cen e ruajtët,6 e
shpëtuat qart’ lulen* e mrekullueshme që nuk fishket dot;* së bashku
mbajtët të paprekur bukurin’ ngazëlluese,* sepse Zoti i lavdëron* shërbëtorët e tij besnik’.
4

Zjarr i hyjshëm flakësonte tre të rinj,
ndaj shpërfillën flak’,* zjarrin ku po
freskoheshin;* k’shtu korin e ndritshëm fort* Djemt’ e respektuar* e
formuan dhe kombinuan këng’ himnuese;* e psalnin pra edhe e këndonin
bashk’,*7 se kishin mall për mbretë-
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rinë qiellore që s’bie kurr’* dhe s’ka
gjendje pasardhëse,* k’ta të urtë me
plot lavdi.

O Daniel i admiruar, mençuria e
fjalëve* që ti thoshe dhe bashk’ me
të* urtia e Tre Djemve* çuditën tiranët;*8 ndaj ju emëruan arkondë, pushtetarë ju* nëpër Kalde,9 o të respektueshëm,* se di të respektojë edhe
kundërshtari virtytin, pra* sundimtarë u bët’ të gjith’* kur fituat mbi veset10 krejt.
Lavdi Ting. II
I Anatoliut

Sot na mblodhi shpirtërisht, o besnikë,
profeti Daniel dhe shtron tryezë të
bollshme virtytesh tek të pasurit, të
varfrit, të huajt dhe vendësit. Qeras
me kanë11 mendore, që derdh pije
shpresëtarie, dëfren zemra besëmirësh dhe jep Hirin e Shpirtit të Shenjtë; sepse ky profet, kandil tepër ndriçues, që shkëlqen nëpër botë,12 rrëzoi
idhujt e gjithë asirianëve dhe mbylli
gojë bishash të pazbutshme. Le të
lavdërohen bashkë me të dhe të Tre
Djemtë, që nuk ishin të artë në natyrë,
por shfaqeshin më të vlefshëm se ari,
meqenëse nuk i shkriu zjarri i furrës,13
por i ruajti të plotë. Ata i kurorëzoi
nafta, pisa dhe degë vreshti;14 ndërsa
ai që na solli në periudhën e vitit, pra
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Zoti, le të na denjësojë që të arrijmë
edhe në ditën kryesore dhe të respektueshme të lindjes së Krishtit, që me
përgjërimet e tyre na jep çlirim mëkatesh dhe përdëllimin e madh.
Tani Parakremtor I njëjti
I Andrea Pirit

Ejani të gjithë, le të parakremtojmë
me besë lindjen e Krishtit dhe pasi të
vëmë mendërisht para himnin si yllin,
le të thërrasim dhoksologji Magësh
së bashku me barinjtë. Erdhi shpëtimi
i njerëzve nga barku virgjëror që të
rithërresë besnikë.
Pasvargje të profetit
Ting. IV Os jeneon en mártisin

D anieli mahnitës shum’,* meqë
zemrën e kishte bër’* një banes’ të
pastër për Shpirtin e Tër’shenjt’,* dhe
që ndriçohej prej tij, profetizon qart’
dhe deklaron,* për të ardhmen flet
ai,*15 i stolisur me dritësim* profetik,
të shenjt’,* u sqaron me forc’ ëndrrat
e panjohura të mbretërve15 të paligjshëm që atëher’ sundonin keq.
Varg: I çuditshëm është Perëndia në
shenjtorët e tij.

E forcove shum’ trupin tënd* me
kreshmim që më par’,5 ndaj qe* i pamposhtur nga gojët e luanëve,* se kur
qëndroje në mes të tyre ti, o profet i
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madh,* dhe vëzhgoje Perëndin’* e
tër’mir’, mbete pa pik’ cen* nëpërmjet
fuqis’* së pathënë të Çlirimtarit ton’,
që shpirtrat tanë i shpëton dhe i bën
të gjitha çuditërisht.
Varg: Tek shenjtorët që janë në tokën
e tij, bëri mrekulli Zoti.

O profet i çuditshëm fort,* pe të ulet

mbi fron atë* që rrethojnë engjëjtë,
pra gjykatësin* që tejkalon çdo
koncept dhe ësht’ i drejt’; u habite
k’shtu,* edhe frikën plot me tmerr*
të vegimit tek njerëzit* e mëparshëm
ti* e njoftove dhe shkrove ardhjen e
atij që mori mish, dhe që do vij’ për
së dyti, pra Krishtin ton’.16
Lavdi I Djemve të shenjtë
Ting. Tërth. II

Në shpirt të dërrmuar dhe në frymë
përulësie në mes të furrës së zjarrit
kënduat himnin mbarëbotëror,7 o
Djem tepër të pasur; dhe Zoti që është
afër atyre që janë të dërrmuar në zemër dhe i shpëton ata që janë të përulur në frymë,18 dëgjoi zërin tuaj, dhe
si ju ruajti pa dëmtim, ju pranoi si flijim i pastër; duke qenë se ishit pasardhësit e Abrahamit, u vlerësuat të bëheni fëmijë të Perëndisë; ndaj, duke
pasur guxim para tij, ndërmjetoni
gjerë për shpirtrat tanë.
17

Tani Parakremtor I njëjti

O shpellë, hijësohu, se shqerra erdhi
duke mbajtur në embrion Krishtin; dhe
ti, o koritë, mikprit atë që përmes mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit nga
vepra e pamend.19 O barinj që jeni nëpër fusha, dëshmoni çudinë e frikshme dhe ju, o Magë nga Persia, ofroni tek Mbreti ar, temjan dhe smirnë,
sepse u duk Zot nga nënë e virgjër, e
cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Përlëshore
Ting. II

Të mëdha janë arritjet e besës! Në
burimin e flakës si mbi prehje uji, ngazëlloheshin të Tre Djemtë e shenjtë,
dhe profeti Daniel tregohej barí luanësh si dele. Me përgjërimet e tyre, o
Krisht Perëndi, shpëto shpirtrat tanë.
Lavdi dhe Tani

Të gjitha përmbi mendim, të gjitha të
përmbilavdishme, misteret e tua, o Hyjlindëse, e vulosur me pastërti dhe e
ruajtur me virgjëri, u njohe nën’ e vërtetë duke lindur Perëndin’ e vërtetë,
*
atij iu lut të shpëtohen shpirtrat tanë.*
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Hyjlindësore

NË MËNGJESORE
Stihologjia e zakonshme.
Kanunet: një i Oktoihut, një i profetit
Daniel dhe një i Djemve të shenjtë.
Ode I
Kanuni i profetit Daniel, që ka Akrostihidhë: “Danielin e urtë e kurorëzoj
me këngë”. I Theofanit.
Ting. Tërth. IV Asma
anapémpsomen laí

O mir’bërës, Shpëtimtari i Gjith’sis’,
je shkak për çdo të mir’,* ti e ndriçofsh me dritën tënde të shkëlqyer*
mendimin tim, me qëllim,* o njeridashës, o Zot,* të lëvdoj un’ lavdin’ e
profetit.

Si agim urtie linde dhe shpëtove ti
Suzanën, pra* të urtën, me mjaft mençuri, kur rrezikohej;*3 të ngriti lart Zoti
yt,*20 njoh’si që njeh të fshehtat,* të
dënosh pleq të ligj dhe dinakë.21

Frikë Zoti ish forcimi i pasardhësve
abrahamian’,* k’shtu zmbrapsën trimërisht ushqimin e paligjshëm.*5
Ushqeheshin pra me mall* fort të
shenjt’ shpres’tarie* dhe u ngritën
drejt lavdit të madh lart.

O Daniel i hyjshëm shum’, shikoje
mal mendor, të Virgjërën* gjithmon’
të d’lir’, të vetmen të tër’pacenuar,*
prej saj u shkëput, u pre* guri i qoshes21a edhe* çdo mashtrim e dërrmoi, e zhduku.22
Kanuni i Tre Djemve të shenjtë, që ka
Akrostihidhë: “Himnoj Tre Djem dhe
Danielin e madh”. I Theofanit.
Tingull i njëjtë Igrán dhiodhefsas

Le të lavdërojm’ Fjalën pa fillim,* që
prej Atit lindi para gjith’ jetëve pa
mot* dhe u shfaq në furrë tek të rinjtë* simbolikisht,23 perëndishëm, si
Zot që ësht’.

Përbuzën me forc’ Djemt’ fisnikë
krejt* fjalët e tiranit besëkeq, dhe
nuk morën dot* gjellët kaldaike; se
s’pranuan* që të njolloseshin jasht’
Ligjit atëror.5

Në shpirt ju ushqeheshit urtësisht,*
ndërsa hanit trupërisht sa automatikisht* jepte dheu,24 dhe shum’ më
të bukur* nga djemt’ që hanin mir’,
tek mbreti shfaqeshit.6
Hyjlindësore

Ajo që në bark kish Çliruesin,* vajza
e lul’zuar prej Davidit, shëron krejt
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helm* gjarpri, që me hidhërim u ngul
thell’* brenda në veshët e Evës,25
stërnënës son’.

ndojn’,* duke u freskuar* brenda
furrës çuditërisht.
Hyjlindësore

Ode III
I profetit: Si i to steréoma

E more prej Perëndis’* ti intelektin
dhe mençurin’,*26 ndaj zgjidhe qart’*
dhe ndriçove ëndrra* shum’ të mjegullta mbretërish.15

O Zot, që të na tregosh* lindje prej
trupi të virgjër krejt,* shpëton në
furr’* trupa virgjërorë* me çudi të
paparë kurr’.
Irmosi: Si i to steréoma

Dragoin e dukshëm krejt,* o i lëvdu- »T
Ti je përforcim për ne* që po përiar, me një ushqim* e vrave27 ti,* se
më par’ ngadh’njeve* kundër djallit
që s’shihet leht’.

»kim tek ti, o Zot;*28 je drit’ për sa*
»janë errësuar;*28a ndaj dhe shpirti im
»të himnon.

Hyjlindësore

Kontaqi I profetit
Ting. III I Parthenos símeron

Me lavd i ndriçuar ti,* malin e dukshëm të Zotit ton’,* o shenjt me fam’,*
e sheh, zbukurimin* e njer’zis’, të bekuarën.
I Djemve të shenjtë I njëjti

O Zot, meqë mençurin’* që na mëson, e fituan krejt* hyjmendërisht*
Tre Djemt’ e Davidit,*26 mbajtën ligjet
e etërve.4

Një zjarr trupat pa pik’ njoll’* të besimtarëve s’dogji dot,* se me kreshmim* shpirtushqyes përher’* po ujiteshin me bollëk.

Tre Djemt’ lavdërim të madh,* mbar’botëror, të himnuar fort*7 po e kë-

O Daniel i lum, profet* i lavdëruar,
pastrove* përmes Shpirtit Tërëshenjt’* ti zemrën tënde të pastër;*
k’shtu u bë* en’ profecie e ndritshme,
se sheh* gjërat larg,*29 si do të ndodhin tani; vë gojëz* tek luanët, kur
në gropë* të hodhën, ndaj ne të lartësojm’ me zell.
Ndenjësore E të njëjtit
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

Meqë ti e ke hirin e profecis’* pasurisht, e skicon qart’ lindjen e shenjt’*
të Vajzës dhe i shpjegon* saktë ëndrrat e mbretërve;*15 kur si martir të
hodhën në grop’, i mësove mir’* lua-
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nët të kreshmojn’ në mënyr’ të çuditshme fort;* ndaj pasi dërrmove
adhurim ateist krejt,* dragoin e vrave27 dhe* triumfove shkëlqyeshëm,*
Daniel shenjt,* të admirojm’;* ndërmjeto tek Zoti yn’ Krisht* që të dhurojë ky ndjesën* e fajeve* tek ne që
me mall bëjm’ kujtimin tënd shum’ të
shenjt’.

qerre porsi rrufe,* je qytet me dymbëdhjetë mure rrethimi* dhe port’30d që
u bë me ar,* je trapez’30e me flori e
lavd,* tend’30f e hyjzbukuruar fort,*
g’zohu, nuse me madhështi,* që po
pikon si një diell,* gëzohu pra,* g’zohu, o hijeshi e shpirtit tim, o Mari.

Lavdi I Djemve të shenjtë

Meqenëse mbajte Ligjin besërisht, o

Në mënyr’ profetike krejt Djemt’ në
flak’* pikturuan me ngjyra që s’kishin
lënd’* ikonën e Shën Trinis’* me kallam bese; kishin par’* mistikërisht
denjimin ekstrem, zbritjen përmbi
dhé* të Fjalës dhe ua predikuan të
gjithëve;* ndaj pasi nga q’elli morën
vesën e Shpirtit,* burojn’ te besnikët
hir* dhe dhunti. Të thërrasim pra:*
Falna, o Zot* dhe Perëndi,* t’i dhuro
ndjes’ shkeljesh tek ne* që bëjm’
kujtimin e tyre* të shenjt’ me mall;*
shërbëtorët e tu ne jemi, o Krishti yn’.

Ode IV
I profetit: Eks orus kataskiu
profet, njohe dhënësin e urtësisë së
vërtetë të të mësonte të fshehtat dhe
të thellat, dhe të t’i ndriçonte gjërat
në errësirë.

O tregues i të hyjshmeve, meqë jetove jetën e hyjnueshme, u quajte burrë
dëshirash,1 sepse pasi shkele burrërisht pasionet, u shpërngule drejt
jetës që s’plaket.

Hiri i Ngushëllimtarit që banon në ty,
o Daniel, të tregon ty të tërë dritëprurës, fituesin e tiranëve dhe të mbretërve, dhe banesën e urtësisë.

Tani Hyjlindësore

G’zohu, ti fron i Zotit me form’ të
zjarrt’,*30 o katedër mbret’rore, gëzohu, Vajz’,* o dhom’30a ari, purpuri* dhe
mantel mbretëror i kuq,* o shtrat30b
ti në të purpurt dhe tempull i çmuar
shum’,* kandil i tër’shkëlqyer30c dhe

Hyjlindësore

O Fjalë, të parashikon si gur që u pre
pa vënë dorë nga mali, nga Virgjëresha Perëndilindëse, Danieli profet,22
duke thirrur dhe duke përhimnuar Hyjninë tënde.
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I Djemve të shenjtë: Isakíkoa Kírie
tin akoín

Danieli tepër i urtë, duke u ndriçuar në
mendje perëndishëm, zgjidhi ëndrrat
e perandorëve me hir të hyjshëm.15

Feks me çudi ndeshja e Djemve në
furrë, se kapi si gjah tiranin për njohjen tënde, o i Tërëfuqishëm.31

Instrumentet simfonike dhe meloditë
tërëharmonike të muzikës nuk i tërhoqën trimat, prandaj nuk u përkulën
para ikonës së artë.32
Hyjlindësore

O e tërëhimnuar, Djemtë në Babiloni
me himnime lavdërojnë Birin tënd të
përmbiperëndishëm, të cilin e njihnin
në furrë.23
Ode V
I profetit: O ek niktós agnias

Me predikimin e profecisë i bëre të
hijshme garat atletike dhe përmes të
dyjave shkëlqen i mbushur me frymëzim hyjnor.

U dëfteve i urtë

në saje të vezullimeve të urtësisë përmbi mendje, o
Daniel tepër i madh, hyjfolës, dhe i
ndriçove të gjithë.
33

Hyjlindësore

Profeti i lavdëruar Daniel na mëson
mistikisht simbolet e mishërimit
mistik të të Shumëlartit nga ti, o e
pacenuar.
I Djemve të shenjtë: Ina ti me aposo

Meqë mësuan misteret e Ligjit, o
Shpëtimtar, shërbyesit e tu, Danieli i
madh së bashku me Tre Djemtë
hyjmendës, nuk e mohuan atë, por si
morën fuqi prej teje, mirëbërësit,
zmbrapsën tiranët me trimëri.

Danieli mësonte mendërisht misteret e tua,34 o njeridashës, sepse të
vëzhgonte falë pastërtisë së mendjes
të vije si një bir njeriu mbi re, si gjykatës dhe mbret i kombeve.35

O Djem, trupat tuaj u bënë më të bukur se guri i safirit, si vezullim ari;
shkëlqeni me zellin e shpresëtarisë,
duke ecur të ngazëlluar në furrë36 dhe
duke mbledhur me duartrokitje kor
mbarëbotëror.
Hyjlindësore

O e Virgjër, Danieli i perëndishëm të
parapërshkruante me kthjelltësi si
mal,22 ndërsa Tre Djemtë, duke parë
flakën të freskonte, lavdërojnë melo-
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dikisht fëmijën tënd hyjnor si Shpëtimtar, Ndërtues dhe Zot.
Ode VI
I profetit: Os ton profitin eriso

Duke parë ti kore engjëllore në dritë
tepër të shkëlqyeshme,16 u bëre imituesi i tyre i tërëshkëlqyer, duke shijuar në llamburitjet e mbretit të të gjithave.

Duke lajmëruar praninë shpëtimtare
të Fjalës, paralajmërove rrëzimin e
Tempullit, përmbushjen e Ligjit dhe
dhuratat e Hirit përmbi mendje.
Hyjlindësore

Ja ku një Virgjëreshë zë dukshëm
Krishtin Perëndi në mitër. Paraikonizimin e saj parapa Danieli i lavdishëm,22 pasi u ndriçua prej Shpirtit.
I Djemve të shenjtë: ´Avisos amartión
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ushqimit gjarprin e keq, dinak,* që
me bes’ të rreme kaldejt’ e mendonin
si perëndi;27 dhe* vrau prift’rinj të
rremë me urti.37
Hyjlindësore

O Hyjlind’se Virgjëresh’,* përgjëroju
Biri tënd dhe gjykat’sit,* të jet’ i but’
në dit’ gjykimi me lutjet që do bësh,*
dhe të bëhet çlirimtar nga të këqija;
tek ti pra vetëm,* o nën’, besoj çdo
shpresë timen un’.
Irmosi: ´Avisos amartión

»M
Më trazon avush’, stuhi* nga mëka»te dhe nga shkelje të rënda* dhe po
»më shtyjnë dhunshëm mu në fund dë»shpërimi thell’,* mirëpo, o kapiten,
»shtrije ti dorën tënde të fortë,* siç ti
»ia shtrive Petros,38 më shpëto.
Kontaqi Ting. II

u, o tri herë të lumur, duke mos resSi mbizotëruat ju* mbi pasionet, ve- Jpektuar
ikonën e skicuar me dorë,
set në shpirt me forcën* e mendjes,10
kryetarë ju mbi vendin e kombeve*
në Kalde u bëtë,9 sepse di virtyti që
të jap’ çmime,* o Djem, pasardhës të
Davidit mbret.

Vdekjen jetëprurëse* Danieli e kish
veshur qëmoti.* E vrau pra përmes

32

por duke u armatosur me esencë të
papërshkrueshme, u lavdëruat në
arenën e zjarrit; dhe duke qëndruar
në mes të flakës së pamposhtur, thërrisnit Perëndinë: Shpejto, o i dhembshur, dhe nxito si përdëllyes në ndihmën tonë,39 sepse mundesh, kur do.

17 DHJETOR

134
Shtëpia

Shtrihe dorën tënde, eksperiencën e
së cilës morën qëmoti egjiptianët që
luftonin dhe hebrenjtë që luftoheshin;40
mos na braktis ne dhe të na gëlltitë
vdekja41 e etur për ne dhe satani që
na urren;42 por na u afro42a dhe kursei
shpirtrat tanë siç i kurseve dikur Djemtë e tu në Babiloni, që të himnonin pa
pushim dhe u hodhën për ty në furrë dhe
të thërrisnin prej saj: Shpejto, o i dhembshur, dhe nxito si përdëllyes në ndihmën tonë,39 sepse mundesh, kur do.
Sinaksari
Më 17 të të njëjtit muaj, kujtimi i të Tre
Djemve të shenjtë dhe Danielit profet.
Vargje: I zgjuar, jo në ëndërr si qëmoti,
o Perëndi,/ të shikon16 tani mbi fron
Danieli, pasi u pre.
Nëse të Tre Djemtë nuk do të pranonin
të vdisnin vullnetarisht,/ do të mbizotëronin edhe mbi shpatën, si më parë
mbi zjarrin.
Më shtatëmbëdhjetë prenë Danielin
që shikonte të ardhmen.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirëve të shenjtë Patermuthi, Kopri dhe
Aleksandri, që u martirizuan në kohën e Julian Apostatit; dhe kujtimi i
oshënarit dhe omologjetit të paharruar Dhunale, që e ndryshoi emrin në
Stefan.

Vargje: I kurorëzuar me stoli virtytesh
Stefani/ iku i shkëlqyer drejt kurorave
të sipërme.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Jakhi.
Vargje: O Jakh, forcohu, dhe kur të të
pritet koka,/ regjistrohu me të prerët
dhe kurorëzo kokën.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
ndër shenjtorët Dhionisi i ri nga ishulli
i Zakinthit, kryepiskop i Egjinës.
Vargje: Toka ka trupin e Dhionisit të
ri,/ por qielli mban shpirtin e tij.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
Ode VII
I profetit: Pedhes Evreon

O profet, i fortifikuar me Ligjin,

nuk
durove që të ndotesh paligjërisht,5 por
i ndriçuar perëndishëm në mendje,
thërrisje: I bekuar je, o Zot Perëndi,
përjetë.
4

Të gjithë i çudit mrekullia jote; një
profet qëndroi pranë teje që ishe
profet, duke të sjellë ty me fluturim
ushqim43 dhe duke kënduar: I bekuar
je, o Zot Perëndi, përjetë.

I lidhur brenda gropës dhe i vënë për
t’u ngrënë nga luanët, shpëtove sepse
Perëndia të mbuloi, o i lumur, ty që
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këndoje: I bekuar je, o Perëndi, përjetë.
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shikove qartazi lindjen e Virgjëreshës,
që vulosej me ikona mistike.22 I bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.

Hyjlindësore

Buron, o Perëndilindëse e virgjër, rrëke të bollshme shërimesh, sepse Danieli të ka parë fuqishëm si mal,22 nga
lindi shpëtimtar, Perëndia përjetë.
I Djemve të shenjtë: Pedhes
theosevís

Psalej tek i Tërëpushtetshmi nga mesi i zjarrit një melodi shpresëtare.
Azaria formoi korin e hyjshëm, ndaj
këndonin oden duke thënë: I bekuar
je, o Perëndi i etërve tanë.

Ode VIII
I profetit: I theorímones pedhes

U shfaqe zbulues i të shenjtave, o
profet, dhe me teori praktike psalje
tok me të patrup: Bekoni, o veprat e
Zotit, Zotin.

Ty të lavdërojmë të gjithë, o i tërëlumur, dhe të ngazëlluar gjatë panairit
tënd të respektuar, thërrasim: Bekoni,
o veprat e Zotit, Zotin.
Hyjlindësore

Kitara e të rinjve theologonte Perë- Vajzën tejet të çuditshme, o hyjfolës,
ndinë e të gjithave, të Tërëpushtetshmin që iu shfaqej me fuqi brenda
furrës;23 dhe këndonin oden duke
thënë: I bekuar je, o Perëndi i etërve
tanë.

Meqenëse dinte pushtetari se ishin
tre ata që u hodhën në furrë, sapo pa
pamjen e të katërtit,23 e mbiquajti
Birin e Perëndisë dhe u thirri të gjithëve:44 I bekuar je, o Perëndi i etërve
tanë.
Hyjlindësore

O Daniel i hyjlumur, me mendjen e
ndriçuar nga shkëlqimi hyjnor, para-

si e kuptove në saje të shenjave simbolike,22 thërrisje: Bekoni, o veprat e
Zotit, Zotin.
I Djemve të shenjtë: Eptaplasios
káminon

Meqë përpiqeshit ta shpëtonit fisnikërinë e Abrahamit, fituat themelin e
besimit, që ishte shumë i afërt me të,
edhe bazamentin e shpresës, o oshënarë, edhe durimin, edhe qëndrueshmërinë në ngasje, duke thirrur të paepur: O priftërinj bekoni, popull përmbilartësoni7 Krishtin përjetë.

Ata që shkëlqejnë si ndriçues dhe e

17 DHJETOR

136

bënë tokën si qiellin, dhe llamburitin
me vezullimin e shpresëtarisë, pasi krijuan një kor mbarëbotëror, i këndojnë
Zotit që ka shpëtuar nga ngasje: O
Djem, bekoni, priftërinj përhimnoni, popull përmbilartësoni7 Krishtin përjetë.

Ode IX
I profetit: Kirios Theotokon

I kore dhe i mblodhe* frytet nga mundimet* që bëre dhe me profetët kërcen ti gjithnjë* në qiej rreth fronit të
të Tërëpushtetshmit lart.

P asardhësit e Davidit që me rini Me drit’ të tër’shkëlqyer* i kurorëshuan furrën e lartësuar dhe lidhën
thumbat e luanëve, tani psalin të ngazëlluar: Zotin që ka shpëtuar nga
ngasje, o Djem, e bekoni, priftërinj e
përhimnoni, popull e përmbilartësoni7
për gjithë jetët.
Hyjlindësore

O e tërëkulluar, Danieli tepër i urtë
mëson mistikërisht lindjen tënde37
dhe Tre Djemtë hyjmendës e parapikturojnë duke parë nëpërmjet simboleve atë që doli pashprehshëm nga
mitra jote,23 të cilin Djemtë e bekojnë,
priftërinjtë e përhimnojnë, popuj e
përmbilartësojnë7 për gjithë jetët.
Irmosi: Eptaplasios káminon

»E
E dogji furrën shtatë her’* në Kalde
»një tiran i saj* me mani për Djemtë*
»që nderonin Zotin shum’;*45 por kur
»të shpëtuar krejt* i pa nga një fuqi
»më e fort’,* k’shtu thërriste ky:* Po
»Çlirimtarin dhe bër’sin,* ju Djema, e
»bekoni,*45a ju prift’rinj, e himnoni,* ju
»popull, lartësoni atë për gjithë jetët.

zuar,* tani qëndron pranë të dëshiruarit ti* më shum’ se çdo gjë, me gaz
bashk’ me koret e patrup.
Hyjlindësore

Oh, çfarë bukurie* po shijon tani ti,* se
u vler’sove, i urt’, të sinjalizosh* simbolikisht, o profet, Vajzën e himnuar fort.
I Djemve të shenjtë I njëjti

Arritët përfundimin* që e dëshironit,*
pranë së mirës që ne dëshirojmë më
shum’* qëndroni, o Djem, të pasur në
dhoma lart në q’ell.

Me gaz merrni tash duajt* ju pas
kultivimit* të mbar’ që bëtë me lot,46
edhe kur dhatë fryt* kallirin tër’ të
paprishjes, o Djem, të pasur fort.

Tani shkëlqimi lindi* denjësisht për
gjith’ ju * dhe lulëzoi hareja e zemrës,47 sepse* atje ku iku trishtimi,48
keni fushuar krejt.
Hyjlindësore

Pasi, o Virgjëreshë,* linde Zot jet’dhë-

17 DHJETOR

nës,* pra Krishtin që gjallëron sa me
bes’ të lëvdojn’,* kullotë vdekjeje ti
ndalove; të madhështojm’.
Irmosi: Kirios Theotokon

»P
Pohojm’ se je Hyjlind’sja,* ne që u
»shpëtuam* nëpërmjet teje, e shenjt’,
»Virgjëreshë e d’lir’;* me koret e të
»patrupve të madhështojmë ty.
Dërgimësore
Tis mathités sinélthomen

Le të nderojm’ profetin shum’* të
madh ndër gjith’ profetët,* se Krishtin
Perëndinë ton’* e pa si gur, që pa dor’*
u pre nga mali, Hyjlind’sja* e d’lirë,
pra Danielin;* le të nderohen bashk’
me të* dhe Tre Djemt’, që simboli i
hyjshëm krejt* dhe i fsheht’ i Vajzës
Zonj’ virgjëreshë* i mban pa cen në
zjarr, në furr’;*23 me të shpëtoi bota.
Hyjlindësore

O e Tër’d’lir’, mëson mister* Danieli
prej Shpirtit* të Shenjt’ dhe parashkruajnë* me besë lindjen tënde*
pa farë Djemt’ abrahamianë,* se
Fjala që s’përshkruhet* sipas Hyjnis’, përshkruhet tash* me dëshir’,
duke lindur në Bethlehem* me mish
nga ti, se deshte të shpëtonte* të
gjithë njer’zit përmbi dhé,* në çdo
epok’ dhe kohë.

137
Pasvargje
Ting. II Ikos tu Efrathá

Ejani që të bëjm’* kujtimin e Danielit* dhe të Tre Djemve; jetën* e tyre
ta himnojmë,* me të u madhështuan
fort.
Varg: I çuditshëm është Perëndia në
shenjtorët e tij.

Kur në një grop’ u mbyll* me shoqëri
luanësh* profeti Daniel shenjt,* po
shfaqej pa mundime* nga ana e
këtyre qart’.
Varg: Tek shenjtorët që janë në tokën
e tij, bëri mrekulli Zoti.

Djemt’ zjarrin me fuqi* e shuan,

kur
kërcenin* në mes të furrës, flakës,*
himnonin Perëndinë* e Tër’fuqishëm
me një zë.
49

Lavdi Ting. II
I Anatoliut

Sot na mblodhi shpirtërisht, o besnikë, profeti Daniel dhe shtron tryezë
të bollshme virtytesh tek të pasurit,
të varfrit, të huajt dhe vendësit. Qeras
me kanë11 mendore, që derdh pije
shpresëtarie, dëfren zemra besëmirësh dhe jep Hirin e Shpirtit të Shenjtë;
sepse ky profet, kandil tepër ndriçues, që shkëlqen nëpër botë,12 rrëzoi
idhujt e gjithë asirianëve dhe mbylli
gojë bishash të pazbutshme. Le të
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lavdërohen bashkë me të dhe të Tre
Djemtë, që nuk ishin të artë në natyrë,
por shfaqeshin më të vlefshëm se ari,
meqenëse nuk i shkriu zjarri i furrës,13
por i ruajti të plotë. Ata i kurorëzoi
nafta, pisa dhe degë vreshti;14 ndërsa
ai që na solli në periudhën e vitit, pra
Zoti, le të na denjësojë që të arrijmë
edhe në ditën kryesore dhe të respektueshme të lindjes së Krishtit, që me
përgjërimet e tyre na jep çlirim mëkatesh dhe përdëllimin e madh.

7

Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 27-67

8

Dan. 2.46

9

Dan. 2.48-49; 5.29-6.3

Tani Parakremtor I njëjti
I Andrea Pirit

18

Ps. 33(34).19

19

Gjen. 3.6

20

Suz. 45

21

Suz. 51-61

Ejani të gjithë, le të parakremtojmë
me besë lindjen e Krishtit dhe pasi të
vemë mendërisht para himnin si yllin,
le të thërrasim dhoksologjinë e Magëve së bashku me barinjtë; sepse
erdhi shpëtimi i njerëzve nga barku
virgjëror që të rithërresë besnikë.
Dhe shërbesa e Mëngjesores që mbetet.
CITIME

10

IV Makk. 1.7,13,30; 7.16

11

Fja. Urt. 9.2-3

12

Fil. 2.15

13

Fja. Urt. 17.3; Urt. Sol. 3.5-6

14

Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 22

15

Dan. 2.28; 4.15; 5.26; kap. 7 etj.

16

Dan. 7.9-15

17

Ps. 50(51).19; Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 15

21a

Ps. 117(118).22; Matth. 21.42;
Mark. 12.10; Lluk. 20.17; Vep. 4.11; Ef.
2.20; I Petr. 2.6-7

22

Dan. 2.34-35

23

Dan. 3.25

24

Lev. 25.5; IV [II] Mbret. 19.29

25

Gjen. 3.1-5

26

Suz. 42,50; Dan. 1.17

27

Vili dhe dragoi 27
Ps. 70(71).3

1

Dan. 9.23

28

2

Ps. 44(45).2

28a

3

Suz. 62

29

I Mbret. [Sam.] 9.9,11,18

4

Jer. 2.8

30

5

I Makk. 1.63; Dan. 1.8-14

Is. 6.1; Jez. 1.13-26; 10.1-2; Dan. kap. 3
Lutja e Azarias 32

6

Dan. 1.15

30a

Ps. 111(112).4; Lluk. 1.79; Rom. 2.19

Ps. 18(19).6
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Kënga 3.7

38

Matth. 14.31

30c

Eks. 25.30,37; 35.16; 38.13; 40.22;
Num. 4.9; 8.2

39

Ps. 39(40).14; 69(70).2

40

Eks. 3.20; 7.5; 15.12

30d

Jez. 44.2-3

41

Is. 25.8
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Eks. 25.29; 39.18; 40.20; Lev. 24.6

42

I Petr. 5.8

30f
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131(132).5; Hebr. 9.2

31

Dan. 3.29

32

Dan. 3.1-18

33

Dan. 1.19; 5.12

34

Dan. 2.19, 28, 30

35

Dan. 7.13-14

36

Dan. 3.23

37

Vili dhe dragoi 28

42a

Jer. 23.23; Vajtimet 3.57

43

Vili dhe dragoi 33-39

44

Dan. 3.28

45

Dan. 3.19

45a

Dan. 3.31-33

46

Ps. 125(126).5-6

47

Kënga 3.11; Sirak 30.22; 50.23

48

Is. 35.10; 51.11

49

Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 26
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E DIELA PARA
KRISHTLINDJEVE
DHJETOR

E DIELA PARA KRISHTLINDJEVE
(pas datës 17 dhjetor, 18-24)

Kur e Diela Para Krishtlindjeve bie në
20 dhjetor, shërbesa e shën Ignatit psalet
në 19 dhjetor së bashku me shërbesën
e shenjtorit të ditës, shën Bonifati. (Shih
në Tipikonin e datës 20 dhjetor.) E njëjta gjë ndodh edhe me ditët që pasojnë deri në Krishtlindje, d.m.th. shërbesa e shenjtorit që bie të Dielën Para
Krishtlindjeve, psalet një ditë më parë.
Tipikon
1. Nëse bie në 18 ose në 19:
Të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret:
6 ngjallësore dhe 4 të Etërve (O besimtarë, duke bër’ kujtimin; duke përsëritur
të parin). Lavdi Danieli, burri i dëshirave.
Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të
javës. Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni.
Leximet. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi
Gëzohuni, o profetë të çmuar. Tani ngjallësor (O çudi e re mbi gjithë çuditë). Përlëshoret: ngjallësore, e profetëve (Të mëdha janë arritjet) dhe Hyjlindësore ngjallësore (Të gjitha përmbi mendim).
Të dielën, në Shërbesën e Mesnatës,
pas Psalmit 50, Kanuni Triadik. Lavdi
i Litisë (Profetët famëmëdhenj). Tani
(Ting. I): Meqë pranon lutjet e mëkatarëve

dhe nuk shpërfill rënkimin e të pikëlluarve,
ndërmjeto tek ai që lindi nga barku yt i
dëlirë, që të shpëtohemi, o Hyjlindëse e
virgjër. Himne Triadike dhe Përlëshorja
e profetëve (Të mëdha janë arritjet). Në
Mëngjesore, Kanuni i sotëm i Mujorit:
Zotin që një herë. (Në çdo Ode, Irmosi
si gjithmonë pa vargje, tropari i parë me
varg “Lavdi ngjalljes sate të shenjtë,
o Zot”, ndërsa të tjerat me varg “O
shenjtorët e Perëndisë, ndërmjetoni për
ne”, dhe si gjithmonë, tropari i parafundit me Lavdi dhe i fundit me Tani). Pas
Odes III, Ipakoia e profetëve (Një engjëll freskonte). Kontaqi dhe Shtëpia
ngjallësore. Pas Odes VI, Kontaqi dhe
Shtëpia e Etërve (Ju, o tri herë dhe Shtrije
dorën). Sinaksari i ditës dhe i Etërve.
Zbritësoret Ja Krishti lind; dhe i gjithë
rendi i Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën. Dërgimësoret: ngjallësore, e
Etërve (Në bes’ shkëlqyen) dhe Hyjlindësore ngjallësore. Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të Etërve. Lavdi i Etërve (Tërësia e mësimdhënieve). Tani E përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket. Lumërimet: 4 ngjallësore dhe 4 nga Ode VI e Etërve. Pas
Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e
Etërve (Të mëdha janë arritjet) dhe e kishës. Kontaqi Virgjëresha sot po vjen
(shih fq. 168). Apostulli dhe Ungjilli i
së Dielës Para Krishtlindjeve.
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* * *
2. Nëse bie në 20 deri në 23:
Të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret:
4 ngjallësore, 3 Parakremtore (Pallati i
gjall’ i Zotit) dhe 3 të Etërve (O besimtarë,
duke bër’ kujtimin). Lavdi Danieli, burri i
dëshirave. Tani Hyjlindësore dogmatike
e tingullit të javës. Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni. Leximet. Pasvargjet
ngjallësore. Lavdi Gëzohuni, o profetë
të çmuar. Tani Hyjlindësore e tij (Ja ku
u afrua koha). Përlëshoret: ngjallësore,
e Etërve (Të mëdha janë arritjet) dhe
Parakremtore (Ting. IV, Kateplaji Iosíf):
Përgatitu, Bethlehem, u çel Edeni për të
gjith’, hijesohu, Efratha, se nga e Virgjëra
në shpell’ u lulëzua tash druri i jetës sonë;
barku i saj ësht’ mendërisht Parajs’, k’shtu
u shfaq, dhe bimën e shenjtë ka. Prej saj
ne do të ham’ dhe do jetojmë, s’do vdesim
kurr’ si Adami pra. Lind Krishti ynë ta
ngrej’ ikonën që kishte rënë më par’.
Të dielën, në Shërbesën e Mesnatës,
pas Psalmit 50, Kanuni Triadik. Lavdi
i Litisë (Profetët famëmëdhenj). Tani
Parakremtor (Dëgjo, o qiell, dhe vëri
veshin). Himne Triadike. Përlëshore Parakremtore (Përgatitu, Bethlehem, u çel
Edeni, shih me lart). Në Mëngjesore,
Ndenjësoret: ngjallësoret, por në vend
të Hyjlindësoreve, Ndenjësoret Parakremtore (kërkoji në 24 të muajit, pra:
a/ Tani përmbushen thëniet; b/ Kur kori
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engjëllor; shih fq. 226). Bekimtoret.
Ipakoia. Shkallesat dhe Proqimeni i tingullit. Kanuni i Etërve: Zotin që një
herë. (Në çdo Ode, Irmosi si gjithmonë
pa vargje, tropari i parë me varg “Lavdi
ngjalljes sate të shenjtë, o Zot”, ndërsa
të tjerat me varg “O shenjtorët e Perëndisë, ndërmjetoni për ne”, dhe si gjithmonë, tropari i parafundit me Lavdi dhe
i fundit me Tani). Pas Odes III, Ipakoia
e profetëve (Një engjëll freskonte).
Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore. Pas
Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia Parakremtore (Dëfre, o Bethlehem, Efratha;
dhe O Virgjëreshë, duke soditur). Sinaksari i ditës dhe i së Dielës Para
Krishtlindjeve. Zbritësoret Ja Krishti
lind; dhe i gjithë rendi i Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën. Dërgimësoret: ngjallësore, e Etërve (Në bes’ shkëlqyen) dhe Parakremtore (Dëfre, o Bethlehem dhe ti). Lavdërimet: 4 ngjallësore
dhe 4 të Etërve. Lavdi i Etërve (Tërësia
e mësimdhënieve). Tani E përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket. Lumërimet: 4 të
tingullit dhe 4 nga Ode VI e Etërve. Pas
Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, Parakremtore (Përgatitu, Bethlehem, u çel Edeni; shih me lart), e Etërve (Të mëdha janë
arritjet) dhe e kishës. Kontaqi Virgjëresha sot po vjen (shih fq. 168). Apostulli dhe
Ungjilli i së Dielës Para Krishtlindjeve.
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3. Nëse bie në 24:

Të shtunën në Mbrëmësore nuk psalet
asgjë ngjallësore, por ato të Etërve së
bashku me Parakremtoret. Thirrtoret:
4 të Etërve (O besimtarë, duke bër’ kujtimin; duke përsëritur të parin) dhe 4
Parakremtore (kërkoji në 20 të muajit,
shih fq. 161, pra: Le të parakremtojmë,
o popuj; duke përsëritur të parin). Lavdi
Danieli, burri i dëshirave. Tani O shpellë,
hijësohu. Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni. Leximet. Pasvargjet: 3 Vargëzimet
(e Mbrëmësores, pra: Pallati i gjall’ i Zotit
je) me vargjet: b/ Perëndia nga Themani do të mbërrijë dhe i Shenjti nga mali
hijeplotë, i dendur; c/ O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe u frikësova, o Zot, kuptova veprat e tua dhe u shtanga. Lavdi
Gëzohuni, o profetë të çmuar. Tani Ja ku
u afrua. Përlëshoret: e Etërve (Të mëdha
janë arritjet) dhe Parakremtore (Ting. IV,
Kateplaji Iosíf): Regjistrohej në një koh’
në Bethlehem Zonja Mari bashk’ me shën
Josifin plak, se ish nga fisi davidjan, pra ish
nga fara e tij, dhe kjo ish shtatzënë. Ora
kur do lindë i erdhi k’saj dhe askund s’kish
vend ku të rrinin k’ta, por si pallat mbret’ror
i hirshëm shpella tek mbretëresha tregohej
qart’. Po lindet Krishti ta ngrej’ ikonën që
kish rënë më parë.
Të dielën, në Shërbesën e Mesnatës,
pas Psalmit 50, në vend të Kanunit Tria-

dik, psalet Kanuni pas Mbrëmësores së
datës 24: Zotin që një herë; shih fq. 223.
Pastaj Lavdi Profetët famëmëdhenj.
Tani Dëgjo, o qiell (kërkoji të dyja në
Litinë e së Dielës Para Krishtlindjeve).
Trishenjti dhe Përlëshorja Parakremtore (Regjistrohej në një koh’; shih më lart).
Në Mëngjesore, Përlëshoret: ngjallësore,
e Etërve (Të mëdha janë arritjet) dhe
Parakremtore (Regjistrohej në një koh’).
Ndenjësoret: ngjallësore, por në vend
të Hyjlindësoreve, Ndenjësoret Parakremtore (kërkoji në 24 dhjetor, pra:
a/ Tani përmbushen thëniet; b/ Kur kori
engjëllor; shih fq. 226. Pastaj Përsëri
dhe përsëri. Ipakoia e tingullit. Shkallesat. Proqimeni. Kanuni i Etërve: Zotin
që një herë. (Në çdo Ode, Irmosi si gjithmonë pa vargje, tropari i parë me varg
“Lavdi ngjalljes sate të shenjtë, o Zot”,
ndërsa të tjerat me varg “O shenjtorët
e Perëndisë, ndërmjetoni për ne”, dhe
Kanuni Parakremtor: Në Bethlehem
vjen e Virgjëra, me vargje “Lavdi më ty,
o Perëndia ynë, lavdi më ty”, dhe si gjithmonë, tropari i parafundit me Lavdi dhe
i fundit me Tani). Pas Odes III, Ipakoia
e profetëve (Një engjëll freskonte). Pas
Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia e Etërve
(Ju, o tri herë të lumur; dhe Shtrihe dorën
tënde). Sinaksari i ditës dhe i së Dielës
Para Krishtlindjeve. Zbritësoret Ja
Krishti lind; dhe i gjithë rendi i Ungjillit
Mëngjesor. Më të nderuarën. Dërgji-
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mësoret: ngjallësore, e Etërve (Në bes’
shkëlqyen) dhe Parakremtore (Dëfre, o
Bethlehem dhe ti). Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të Etërve (Ngri zërin tënd).
Lavdi Tërësia e mësimdhënieve. Tani E
përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket dhe Lumërimet: 4
nga Ode III e Etërve dhe 4 nga Ode VI e
së Parakremtes. Pas Hyrjes, Përlëshoret:
ngjallësore, e Etërve (Të mëdha janë arritjet), Parakremtore (Regjistrohej në një
koh’) dhe e kishës. Kontaqi Virgjëresha
sot po vjen (shih fq. 168). Apostulli dhe
Ungjilli i së Dielës Para Krishtlindjeve.
Kur Krishtlindjet bien të dielën, shih
Tipikonin e tyre para Shërbesës së
Orëve të Mëdha.
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jam,* 2 hëngra hidhërim nga mospërmbajtja un’.4

Me skllevër po regjistrohesh, Krisht,*
nga mëshira, me dekret* të perandorit, dhe vjen që të dhurosh liri,5 çlirim,*
ti o zemërgjerë,* si dhe jetë tek gjith’
shërbëtorët që nuk kishin mir’njohje,
por i falen me pendim* lindjes sate
shpëtimtare tash,* sepse erdhe t’i
shpëtosh ti shpirtrat tan’.

E virgjëra kur e mori vesh* lindjen që
s’kuptohet dot* dhe ish e huaj për ne,
diçka jasht’ ligjit natyror,* i thërriste
Birit:* O fëmijë fort i dashur, shtangem
nga misteri i madh, si linda, por dhe mbetem un’* prap’ e virgjër me fuqi nga ti*
që i bën të gjitha me vullnetin tënd.
Të Etërve
Ting. Tërth. IV O en Edhém
Parádhisos

NË MBRËMËSORE

O besimtarë, duke bër’ kujtimin e

Vargëzime: 4 ngjallësore, si dhe 3
Parakremtore dhe 3 të Etërve.

shenjt’ të Etërve,* ta himnojmë
Krishtin, Çlirimtarin ton’,* që fort i madhështoi k’ta* në gjith’ kombet me
plot besim,* Zotin që ka bër’ çudira
të mëdha,* paradoksale, se ka fuqi*
si i pushtetshëm. Nga ata* u shfaq
qart’sisht tek ne një shkop* force,6
Mari Hyjbija pra,* që s’njohu kurrë
burr’,* sepse ish e vetmja e kulluar
krejt.* Prej asaj doli lule,*7 Jisui që
ka çelur për të gjith’* jetën dhe

Parakremtore
Ting. I Panéfimi mártires

Pallati i gjall’ i Zotit je,* o e Virgjër
pa qortim,* meqen’se zure atë që nuk
e mbajnë qiejtë;*1 po atë në shpellë*
do ta lindësh mbi mendim, pasi u
varfërua,2 u bë me mish,3 për hyjnizimin tim,* pasurimin, se i varfër
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shijimin falas, dhe shpëtim për
shpirtrat tan’ përher’.

Në mes të flakës Djemt’ e Perëndis’
gëzoheshin si në ves’* me freskim8
prej Shpirtit dhe mistikërisht* shëtisnin brenda saj,9 dhe k’shtu* parashfaqën tip triadik* si dhe mishërim
të Krishtit Perëndi;* ndaj si të urtë,
me besë flak’* zjarri kan’ shuar10 krejtësisht;* u shfaq dhe Danieli shenjt*
si mbyllës gojësh luanësh.*11 O Shpëtimtari yn’* njeridashës, zbutu përmes lutjeve* të atyre dhe na çliro*
nga zjarri që nuk shuhet dhe s’ka
fund;*12 denjësona të arrijmë mbretërinë qiellore lart.

Ashtu siç ishin brenda vesës Djemt’
e tu shum’ besnik’, të shenjt,’* në
furr’ flake dhe në zjarr,8 mistikërisht*
ikonizonin që më par’* ardhjen tënde
që shndriti gjer’* tek ne, pa u djegur,
nga e Virgjëra;* dhe Danieli i drejt’, i
madh* midis profetëve me fam’,* kur
paradeklaronte fort* pra ardhjen tënde të hyjshme* thoshte: Shikoja un’*
derisa u vunë frone dhe u ul,* - thot’, gjykatës, dhe erdhi* një lum’ prej zjarri;13 prej të cilit ne,* o Jisu, le të shpëtojmë nëpërmjet lutjes së tyre, Krisht.
Lavdi Ting. Tërth. II

Danieli, burri i dëshirave,

kur të pa,
o Zot, si një gur që u pre pa vënë do14

rë,15 të paratha si foshnjë që do të lindesh pa farë, ti, Fjalë, Perëndi i pandryshueshëm dhe Shpëtimari i shpirtrave tanë, që u mishërove nga Hyjlindësja.
Tani Parakremtore I njëjti

O shpellë, hijësohu, se shqerra erdhi
duke mbajtur në embrion Krishtin; dhe
ti, o koritë, mikprit atë që përmes mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit nga
vepra e pamend.4 O barinj që jeni nëpër fusha, dëshmoni çudinë e frikshme dhe ju, o Magë nga Persia, ofroni tek Mbreti ar, temjan dhe smirnë,
sepse u duk Zot nga nënë e virgjër, e
cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni.
Leximet
Këndimi i Gjenezës
(14.14-20)

Sapo dëgjoi Abrahami se u robërua
Loti, vëllai i tij, numëroi ata që kishin
lindur në shtëpinë e tij, pra treqind e
tetëmbëdhjetë veta dhe shkoi prapa
atyre deri në Dan. Dhe u hodh mbi ta
natën, ai dhe shërbëtorët e tij bashkë
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me të, dhe i goditi e i ndoqi deri në Hoval, që është në të majtë të Damaskut. Dhe e ktheu gjithë kalorësinë e
Sodomës dhe Lotin, vëllain e tij dhe
gjithë plaçkat e tij, dhe gratë, dhe popullin. Dhe doli mbreti i Sodomës në
ndeshje me të, pasi ky u kthye nga
therja e Holodhogomorit dhe e mbretërve që ishin me të në luginën e
Saviut (kjo ishte fushë mbretërish);
dhe Melhisedeku, mbreti i Salimit,
nxori bukë dhe verë dhe ishte prift i
të Shumëlartit. Dhe e bekoi Abrahamin dhe tha: I bekuar qoftë Abrahami
prej Perëndisë të Shumëlartë, i cili
ndërtoi qiellin e dheun dhe i bekuar
qoftë Perëndia i Shumëlartë, i cili të
dorëzoi armiqtë e tu të jenë të nënshtruar tek ti.
Këndimi i Ligjit të Dytë
(1.8-10; 15-17)

U tha Moisiu bijve të Izraelit: Shikoni,
e dorëzova para jush dheun; pasi të
futeni, trashëgoni dheun, për të cilin
Zoti iu betua etërve tanë, Abrahamit,
dhe Isaakut, dhe Jakovit, se do t’ua
jepte atyre dhe farës së tyre pas këtyre. Dhe iu fola juve në atë kohë,
duke u thënë: Nuk do të mundem t’ju
sjell unë vetëm. Zoti, Perëndia ynë ju
shumoi dhe ja jeni sot si yjet e qiellit
për sa i përket numrit. Zoti, Perëndia
i etërve tanë, ju shtoftë juve, si jeni,
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një mijë herë, dhe ju bekoftë, sikundër
ju foli juve. Dhe mora prej jush burra
të urtë, dijetarë dhe të mençur, dhe i
vura që të udhëheqin mbi ju, kryemijësha dhe kryeqindësha, dhe kryepesëdhjetësha, dhe kryedhjetësha, dhe
prokurorë te gjykatësit tuaj. Dhe i porosita gjykatësit tuaj në atë kohë duke
u thënë: Dëgjoni midis vëllezërve tuaj
dhe gjykoni drejt midis burrit dhe midis
vëllait të tij dhe midis proselitit të tij.
Nuk do të njohësh fytyrë në gjykim. Sipas të voglit dhe sipas të madhit do
të gjykosh. Nuk do të ulësh fytyrë njeriu,
sepse gjykimi është i Perëndisë.
Këndimi i Ligjit të Dytë
(10.14-18; 20-21)

U tha Moisiu bijve të Izraelit: Ja, i Zotit,
Perëndisë tënd, është qielli dhe qielli
i qiellit, dheu dhe të gjitha sa janë në
të. Por Zoti parapëlqeu që t’i dojë etërit tanë dhe zgjodhi nga të gjitha kombet farën e tyre pas këtyre, juve, në
këtë ditë. Dhe do rrethpritni zemërngurtësinë tuaj, dhe qafën tuaj nuk do ta
ashpërsoni më. Sepse Zoti, Perëndia
juaj, ky Perëndi perëndish dhe Zot
zotërish, Perëndia i madh, i fuqishëm
dhe i frikshëm, i cili nuk admiron fytyrën, që nuk do të marrë dhuratë, që
bën gjykim për proselitin dhe jetimin,
dhe të venë, dhe e do proselitin, ka
për t’i dhënë atij bukë dhe veshje.
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Zotin, Perëndinë tënd do ta kesh frikë
dhe atë vetëm do të adhurosh, dhe
tek ai do të ngjitesh, dhe në emrin e
tij do të betohesh. Ai do të jetë krenaria jote dhe ai do të jetë Perëndia yt,
që të bëri gjëra të mëdha dhe të lavdishme, këto që i panë sytë e tu.
Në Liti
Idhiomeli i Litisë së shenjtorit
të Manastirit si zakonisht.
Lavdi Ting. I

Profetët famëmëdhenj, predhat që
shkëlqejnë16 prej fjalimeve të hyjshme,
lumërohen përgjithmonë, duke fituar
fjalët e Shpirtit, u predikuan të gjithëve shtatzëninë e pashpjeguar prej nga
lindi Krishti Perëndi, dhe kaluan fundin ligjërisht, pasi jetuan një jetë të
përmbiadmiruar.
Tani Parakremtor I njëjti

Dëgjo, o qiell, dhe vëri veshin, o dhé,

ishte dhe Gatuesi i gjithë Krijesës gatuhet, ai që jep përdëllimin e madh.
Pasvargje ngjallësore
Lavdi Ting. II I Qiprianit

Gëzohuni, o profetë të çmuar, që dekretuat mirë Ligjin e Zotit dhe që sa
për besimin, u dëftuat shtylla të papërkulura, se ju u paraqitët edhe ndërmjetues të Dhiatës së re të Krishtit; dhe
pasi u shpërngulët në qiell, përgjërojuni atij që të paqësojë botën dhe
që të shpëtojë shpirtrat tanë.
Tani Parakremtor I njëjti

Ja ku u afrua koha e shpëtimit tonë.

20

Hijesohu, o shpellë, Virgjëresha po
afrohet për të lindur. O Bethlehem,
toka e Judës, dëfre dhe ngazëllohu,
se prej teje lindi si diell Zoti ynë. Dëgjoni, o male dhe kodra,21 edhe rrethinat e Judesë, se vjen Krishti që të shpëtojë si njeridashës njeriun që gatoi.

17

se ja ku Biri dhe Fjala e Perëndisë dhe
e Atit, vjen para që të lindë nga Vajza
që s’njohu burrë, me mirëpëlqimin e
atij që e mbolli pa pësim dhe me bashkëpunimin e Shpirtit të Shenjtë.18
O Bethlehem, përgatitu, o Eden, hape
portën,19 se i Qeni bëhet ai që nuk

Përlëshore Ting. IV

Të mëdha janë arritjet e besës! Në
burimin e flakës si mbi prehje uji, ngazëlloheshin të Tre Djemtë e shenjtë,
dhe profeti Daniel tregohej barí luanësh
si dele. Me përgjërimet e tyre, o Krisht
Perëndi, shpëto shpirtrat tanë.
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Nga një dor’ e padrejt’* shpëtoi dikur
NË MËNGJESORE
Kanunet: i Etërve dhe Parakremtor.
Ode I
Kanuni i Etërve
Ting. Tërth. II
Irmosi: Kímati thalasis

»Z
Zotin, që një herë* në valët e detit
»e mbyti ndjekësin*22 në një varr sot
»e shtrijn’* Djemt’ e çliruar prej zgje»dhës,* porsi vajzat ne po mblidhemi*
»dhe thërresim besërisht: Lavdi të
»lavdëruarit.23*
(2x)

Hapen për ty me frik’* gjith’ dyert e
vdekjes24 dhe shulet shum’ të lasht’*
thyen të tëra krejt,*25 se zbritja jote e
shenjtë* ngriti sa qëmoti vdisnin26
keq* dhe prandaj po psalnin me gaz
ngjalljen tënde, o Krisht Zot.

Abrahami29 dhe në furr’* u shpëtuan
Tre Djemt’* e hyjshëm nga flaka, po
k’shtu* Danieli në grop’ bishash thell’;*
ndaj parafestojnë lindjen e Jisuit
Krisht tani.

Zhdukën ateizmin* në furrë me numrin dhe besën e Trinis’* së Tër’shenjt’
Djemt’ të Tre* dhe i parafiguruan* botës me simbole plot kuptim* sa mistere zotërore do të bëheshin më von’.
Hyjlindësore

Ne, ty o hirplote* e virgjër dhe nën’ e
panusëruar krejt,* e paprishur, pa cen,*
të lumërojm’, se nga fisi* i Davidit edhe
prej gjinis’* abramjane lulëzove të
profetizuarin.
Kanuni Parakremtor
Ting. I Hristós jenate

ë Bethlehem vjen e Virgjëra tani të
Sot parafestojnë* grupimet e Etërve N
lindë Krishtin që ja për ne* i varfër
të hyjnueshëm* me hare dhe me gaz*
lindjen e Krishtit, dhe shfaqet* disi
hiri i saj me habi,* se simbol i Ligjit
janë Djemt’ dhe Abrahami bashk’.

Priti Abrahami* i hyjshëm qëmoti një
Zot trihipostat,* Perëndin’,27 por tani*
Fjala që mbi fron ësht’, ulet* tok me
Atin dhe me Shpirtin Shenjt’,* lavdërohet duke dal’ përpara Djemve28 madhërisht.

vullnetarisht2 u bë,* Krishtin që do të
jetë foshnjë në mish, Krishtin që do
duket;* dheu edhe qielli të ngazëllohen bashk’.30

O male, kodra, kërcëni lart,

vall’zoni,
o profetë hyjfolës ju,* o kombe trokisni duart32 fort,* është afruar, erdhi pran’
nesh të lindet në Bethlehem ky,* dritësimi dhe shpëtimi i të gjithëve.
31
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I varfër bëhet i pasuri, të ligjtë pasurisht po i varfëron,* njeri Perëndia
njihet qart’* pa pik’ ndryshimi, nga një
Vajzë që s’njeh dasmë; pra të gjithë*
ta himnojm’ me lavdërim Krishtin, se
mori lavd.
2

Zbritësore: Hristós jenate

Ja Krishti lind
Ode III
I Etërve: Se ton epí idhaton

»T
Ti që steren’ e vare* mbi ujërat pa as»një far’ mbështetje,*33 Krijesa e tme»rruar të pa të varur mbi kryq tani;* dri»dhej dhe thirri me çudi: S’ka tjetër
»shenjt si ti,* ti je Zot34 i madh i jetëve.(*)

Kur në një varr qëndrove* tri ditë, me
ngjalljen tënde jet’dhën’se,* të vdekurit qëmoti i ngjalle, dhe kur po zgjidheshin* krejt prej dënimit, kishin
gaz, hare, thërrisnin k’shtu:* O Zot,
erdhe ti, çlirimi yn’.

guxim thërrisnin: S’ka një tjetër shenjt,
o Zot * njeridashës, përveç teje pra.34

Ligji gëzohet edhe* kërcen bashk’ me
Djemtë dhe me profetët,* dhe hidhet
lart për parandriçimin hyjnor të Zotit
sot,* dhe Abrahami ka hare,39 se pa që
Perëndi* merr nga fara e tij mish tani.
Hyjlindësore

Zënia nuk kish pësim, dëm,* dhe
marrja e mishit në lindjen tënde* na
erdhi mbi natyrë, mbi mend, sepse na
u shfaq mister* i mbinatyrshëm që
këndohej prej profetëve:* Fjalë Perëndie që ësht’ Zot.
Tjetri Parakremtor: To pro ton
eonon

Jisui që lindi* para jetëve mbi çdo
mendim nga Ati,* tani në fund u mishërua* nga e Virgjëra, siç di* ai edhe
siç do, me qëllim* të përtëritë njer’zin’
që u prish* me këshill’ nga gjarpëri.4

Kishin ndërmend lavdinë* sipas shë- Ai që mbi fron ësht’* bashk’ me Atin

40

mbëlltyrës edhe ikonës* së Zotit35
Djemt’, k’shtu shuan me zjarr të Shpirtit atletët shenjt’* flakë ikone prej
floriri36 dhe me bes’ psalnin:* S’njohim Perëndi veç teje, Zot.37

Falë fuqis’ së Shpirtit* si dhe epërsis’
së urtisë, Djemtë* si skllevër i turp’ruan në Babilonë të diturit*38 dhe me

dhe Shpirtin e Shenjt’, meqë pa* se
poshtë ra natyra jonë,* Biri pa fillim
fare* i Atit q’ellor, po merr fillim* dhe
do të lindë thjesht si një njeri* dhe
do ketë mish si ne.
Hyjlindësore

Ajo që tani ësht’* më e shenjtë se en-
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gjëjt dhe çdo krijes’,* me mish lind
engjëllin shërbyes* të vendimit të
madh41 pra* at’ror, që ne të rithirremi* të gjith’ sa po i këndojm’ pa
pushim:* O Zot, je i shenjtë ti.
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Isaakun dhe Jakovin, sepse nga fara
e tyre46 shkëlqeu Krishti, pasi u mishërua prej një virgjëreshe si i Tërëfuqishëm.

Si profet i Perëndisë, Danieli, sapo
paranjohu të ardhmen dhe parashkroi
ato që do të bëheshin në zbritjen e
Krishtit, u dëfteu të gjithëve haptazi
bishat si dele.

Zbritësore: To pro ton eonon

Përpara nga jetët
Ipakoia

Një engjëll freskonte furrë Djemsh

8

dhe tani pengonte qarje grash duke
thënë: Pse sillni mira? Cilin kërkoni
në varr? U ngjall Krishti42 Perëndia,
sepse është jeta dhe shpëtimi i gjindjes së njerëzve.
Ode IV
I Etërve
Irmosi: Tin en stavró su thian

»Z
Zbrazjen mbi kryqin dhe pësimin
»tënd,*43 Abakumi profet e parapa
»dhe thoshte:* Gjith’ fuqit’ e demonëve
»shtrive përmbi dhé,*44 edhe zbrite në
*
»Ferrin si Perëndi dhe Zot.*
(2x)

Zbritja jote hyjnore në Hadh, o Krisht
Perëndi,26 u dëftua jetë për të vdekurit, se i lidhe armiqtë poshtë, o i mirë,
dhe hape për njerëzit udhë45 qiellore.
(2x)

Nderojmë majat e Etërve, Abrahamin,

Djemtë shpëtuan nga flaka, duke
mos e përvetësuar helmin e mëkatit,
sepse duke qenë me të vërtetë më të
çmuar se ari, nuk u tretën në furrën47
e mashtrimit.
Hyjlindësore

O e pacenuar modeste, lindja jote
mbi natyrë parashpallet me zë të lartë
si pritje kombesh48 dhe shpëtim bote;
e himnon kori i Etërve sot.
Tjetri Parakremtor: Ravdhos ek tis
rizis

Mbive si shkop nga rrënja e Jeseut, o
e Virgjër, që lulëzove lule7 të pafishkur,
Krijuesin e të gjithave, që stolis krejt
me lule si Perëndi tërë tokën, e cila i
thërret: Lavdi fuqisë sate, o Zot.

O Fjalë e Perëndisë, pasi u bëre foshnjë dhe u shtrive në koritën e të pamendëve, erdhe duke më rifituar mua që
u vodha nga një ngrënie dinake,4 që
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rrëshqas vullnetarisht dhe ngjava me
të pamendët;49 lavdi fuqisë sate, o Zot.
Hyjlindësore

O Jisu, Abakumi të parapa ty të mishërohesh nga mali hijeplotë,50 nga e
Virgjëra, duke dërrmuar ti malet dinake dhe kodrat51 dhe duke dorëzuar te
zhdukja kryelartësitë e dinakut dhe
lartësimet52 e demonëve.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Shkop nga rrënja
Ode V
I Etërve
Irmosi: Theofanias su Hristé

»K
Kur u fanese ti, o Krisht,* poshtë
»mbi dhé për shpëtimin e botës,* Isaia
»pa një dritë lart në q’ell* dhe me natë53
»thirri me zë të madh:* Do të ngjallen
»të vdekurit dhe do të ngrihen sa janë
»nëpër varre,* dhe do të gëzohen kudo
»të gjith’ njerëzit.54*
(2x)

Engjëlli, duke sinjalizuar dallueshëm
shkëlqimin e haresë, shfaqet dritëprurës tek gratë në varr, duke shpallur
ngjalljen;42 dhe ato pasi lanë qarjen,
u ngazëlluan, sepse u ngjall Krishti
dhe u njoftuan apostujve55 “Gëzohuni”.
(2x)

Le të nderojmë të mbledhur sot me
besë, Abrahamin patriark, fillimin e
Etërve, si kryetarin e Ligjit dhe të Hirit;
sepse si profet i Perëndisë, parashpalli Krishtin prej një virgjëreshe dhe del
që të presë lindjen e tij hyjnore.

Bijtë e Abrahamit, duke parashkruar
fuqishëm ardhjen e Zotit tek ne, me
prani engjëlli shuan furrën dhe pasi
përpunuan në avull vese zjarrin,8 në
të përmes besimit shkrinë lavdinë e
ikonës prej ari.36

Danieli mbylli gojë bishash

në gropë përmes Shpirtit, ndërsa Djemtë e
Abrahamit shuan nëpërmjet Hirit fuqinë e zjarrit,10 dhe kur ata shpëtuan
nga prishja, parashpallin Krishtin prej
një virgjëreshe, dhe kërkojnë prej tij
si Çlirimtar shpëtimin tonë.
11

Hyjlindësore

Isaia duke deklaruar në Shpirtin Hyjnor marrjen e natyrës sonë pa pësim,
thërriste, o Zot, me gatishmëri nga
Ligji i Hirit: Virgjëreshë po vjen për të
lindur pa farë56 atë që është sipas mishit nga gjinia e Abrahamit dhe nga
fisi i Judës.
Tjetri Parakremtor: Theós on irinis

Ti që je Zot nga natyra, Biri i tërëpërsosur i Perëndisë, tani je midis shër-
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bëtorëve,57 si deshe mirë nga mëshira të quhesh edhe bir njeriu, o e Tërëdhembshur; prandaj vjen që të lindesh
brenda shpellës, pasi u varfërove
vullnetarisht,2 o i përmbimirë.

O Krisht mbret, i panxënë nga natyra,
si do të të pranojë një shpellë e vogël?
Si, o Jisu, do të mundet të të mbajë
një koritë ty që po vjen me mish nga
nëna që s’njohu burrë, tek të vetët,58
që të shpëtosh ata që u bënë të huaj,
o Zot?59

U afrua një shqerrë që të lindë bariun. O shpellë e shenjtë, hijesohu; o
barinj, nxitoni që të shikoni barí60 dhe
qengj61 që u lind; o Magë me dhurata,
hijesohuni që t’i faleni atij në mish si
mbret.
60

Zbritësore: Theós on irinis

O Zoti i paqes
Ode VI
I Etërve
Irmosi: Tu viu tin thálasan

»JJa detin e jetës tash* e shikoj të ngri»het prej furtune ngasjesh ashpërisht,*
»ndaj vrapoj te limani yt shum’ i qet’
»dhe po të thërras: Ma ngri* shpirtin
»tim, o i shum’mëshirshëm, nga pri»shja.25
(2x)
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E hodhe posht’ Hadhin, thell’;* vrave
vdekjen, o i mir’,* o Zot, përmes varrimit tënd* të triditshëm, porsi Perëndi,
dhe kur u ngjalle, tek bota jon’* ke
buruar ti jetën, o Jisu Krisht, mbret.
(2x)

Kish sjellje mikpritëse* Abrahami

27

paraat’* dhe bes’ të lart’,62 gëzohej
pra,* kur e priti misterin hyjnor simbolikisht;27 dhe vrapon tani* para Krishtit
me ngazëllim dhe me hare.39

Besimi nënshtroi krejt* tek tre Djemt’
Krijesën tash* përmes dhuratës së
Shpirtit,* sepse zjarri pa turp, që përpin çdo gjë, kish turp për nderuesit*
e pun’torit të zjarrit,63 Jisu Krishtin pra.

Qëmoti profet i madh* Danieli, ish
në grop’* dhe gojët e luanëve* i kish
mbyllur; k’shtu shfaqi se ardhja e
Jisuit do kthente krejt* egërsinë e
botës drejt një paqeje.
Hyjlindësore

Nga barku i virgjër ti* linde Krishtin,
o Mari,* o nën’ pa burr’, të cilin k’të*
e kan’ parë profetët me hyjshikim dhe
paraprakisht tani* Paraet’rit kërcejn’
për lindjen e atij.
Tjetri Parakremtor: Splahnon
Ionán

Duke qen’, o Zonj’,* qielli i ri, në shpell’*

152

E DIELA PARA
DHJETOR
KRISHTLINDJEVE

nxiton që të lindësh Krishtin, diellin*
e lavdis’, me mish,* si nga reja, nga
barku yt, Zotin si foshnj’;* nga mëshira e pamatur do t’i shndritë krejt* gjithë* tërësit’ e dheut ton’* qartësisht,
me shkëlqimet e tij gjithmon’.

arenën e zjarrit; dhe duke qëndruar
në mes të flakës së pamposhtur, thërrisnit Perëndinë: Shpejto, o i dhembshur, dhe nxito si përdëllyes në ndihmën tonë,65 sepse mundesh, kur do.

O i dhembshur Krisht,* dhimbjen dhe

Shtëpia

mundimin ton’* e pe64 dhe nuk na
shpërfille; zbraze k’shtu* veten tënde,57 por* duke mos u larguar nga
prindi yt kurr’,* ti fushove në një mitër
që nuk njohu burr’;* kjo pra* vjen që
të të lindë ty* brenda shpellës me
mish pa asnjë dhimbje.

O lugina ju,* fusha, male, kodra
bashk’,* çdo frym’, popuj, kombe, fise,
mbushuni* me hare të shenjt’,* brohorisni me gaz të hyjnueshëm fort:*
Ja arriti, erdhi për të gjith’ çlirimi yn’,*
Fjala* që s’ka mot e Perëndis’;* nga
mëshira në kohë njeri u bë.
Zbritësore: Splahnon Ionán

Si profeti shën Jona
Kontaqi I Etërve
Ting. II

Ju, o tri herë të lumur, duke mos respektuar ikonën e skicuar me dorë,36
por duke u armatosur me esencë të
papërshkrueshme, u lavdëruat në

Shtrihe dorën tënde, eksperiencën e
së cilës morën qëmoti egjiptianët që
luftonin dhe hebrenjtë që luftoheshin;66 mos na braktis ne dhe të na
gëlltitë vdekja67 e etur për ne dhe satani që na urren;68 por na u afro69 dhe
kursei shpirtrat tanë siç i kurseve
dikur Djemtë e tu në Babiloni, që të
himnonin pa pushim dhe u hodhën për
ty në furrë dhe të thërrisnin prej saj:
Shpejto, o i dhembshur, dhe nxito si
përdëllyes në ndihmën tonë,65 sepse
mundesh, kur do.
Kontaqi tjetër Parakremtor
Ting. I Horós angjelikós (=Ton
tafon su Sotír)

Dëfre, o Bethlehem,* Efratha, përgatitu,* se shqerra ja ku mban brenda
mitrës Bariun* e madh,60 nxiton të
lindë Zotin, të cilin shikojnë sot* dhe
gëzohen shum’* bashk’ me barinjtë
e lumur* Etërit e shenjt’* hyjprurës,
edhe himnojnë* të Virgjërën që e
mënd.
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Shtëpia

O Virgjëreshë, duke soditur shkëlqimin e shtatzënisë sate të feksë, Abrahami, miku i Perëndisë, Isaaku i kënduar, Jakovi dhe mbarë kori i hyjmbledhur i shenjtorëve, ngazëllohet;39 dhe
e sollën Krijesën që të të presë ty me
fjalë gazmore; sepse u shfaqe shkaktare hareje për të gjithë, meqë zure
në mitër atë që qëmoti u shfaq në Babilonë dhe që i ruajti të padjegur mbi
çdo mendim Djemtë që u futën në furrë padrejtësisht;8 prandaj dhe këndojnë atë që shfaqet në duar vashe,
edhe himnojnë të Virgjërën që e
mënd.
Sinaksari i ditës dhe pastaj,
Sinaksari i së Dielës para
Krishtlindjeve*

Në të njëjtën ditë, të Dielën Para
Krishtlindjeve, u porositëm nga Etërit
tanë të shenjtë dhe hyjprurës që të
bëjmë kujtimin e të gjithë atyre që i
pëlqyen Perëndisë, që nga Adami deri
tek Josifi, i fejuari i Hyjlindëses së Tërëshenjtë sipas gjenealogjisë, sikurse ungjillor Mattheu numëroi histori-
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kisht,70 gjithashtu edhe të profetëve
dhe profeteshave, midis tyre:
Adamit dhe Evës, të parëgatuarit;
Abelit, Sithit, Enohut, Mathusalës,
Noes, Simit, Arfaksadhit dhe Jafethit,
të drejtët;
Abrahamit, Isaakut, Jakovit, Levit, Judës, Josifit të tërëbukur, Benjaminit,
patriarkë;
Sarës, Rebekës, Leas, Rakelës, Asinethës, gratë e patriarkëve;
Melhisedekut dhe Jovit të shumëvuajtur, të drejtët;
Moisiut hyjshikues, Aaronit dhe Mariamës, motrës së tyre, profetë, si dhe
Jisuit të Naviut;
Boozit dhe Ruthës, gruas së tij, Ovidit
dhe Jeseut, të drejtët;
Samuelit dhe Anës, nënës së tij, profetë;
Davidit mbret-profet dhe Nathanit,
profeti që e kritikoi;
Solomonit, Ezekiut, Manasiut, Josiut,
mbretër;
Deborës, Sarafthisë, Somanitesë,
Judithit, Suzanës, Esterit, të drejta;
Zorobabelit, i drejtë;

* Referon pikërisht njëqind veta, burra dhe gra, me vargjet e tyre, kryeveprat e
poetit të vargjeve, Kristofor Mitilineut, pra është tepër i gjatë. Për këtë arsye, zakonisht lexohet i tëri vetëm në manastiret. Ne japim këtu personat më të shquar.
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Danielit dhe të Tre Djemve, profetë;
dhe Josifit, i fejuari i së Tërëshenjtës
Perëndilindëse.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
Ode VII
I Etërve
Irmosi: ´Afraston thavma

»S
S’thuhet çudia, ai i cili një her’ shpë»toj* Djemtë oshënarë nëpër zjarr,* në
»varrin pa shpirt* vihet si të vdekurit,*
»që të shpëtohemi ne që i këndojmë:*
*
»Shpëtimtar* Perëndi, je i bekuar.*
(2x)

Qëmoti profeti Daniel, pasi vëzhgoi
me shikimin e Shpirtit, paraikonizon ardhjen e dytë të Krishtit dhe parashpall
gjërat e frikshme që do të ndodhin në
të,13 duke thirrur: O Perëndi, je i bekuar.
Hyjlindësore

Mrekullia e huaj që përhapej qëmoti
midis profetëve dhe Etërve dukshëm,
është ardhja e një Virgjëreshe të kulluar që të lindë për shpëtimin e neve
që këndojmë: O Çlirimtar, Perëndi, je
i bekuar.
Tjetri Parakremtor: I pedhes
efsevia

O çudi e huaj! Zoti që ulet mbi fron në Hardhia e hyjshme afrohet, erdhi që
të lartat,71 ai vetë përmes marrjes së
mishit pësoi vdekje; por u ngrit me
fuqi Hyjnie duke bashkëngritur të
vdekurit që prej jetësh.
(2x)

O kryetar i besimit, atë Abraham, pasi

të lindë bistakun e pjekur e të pacenuar, që buron verë ngazëllimi75 dhe
na ujit ne që i thërrasim: O Perëndi i
etërve, je i bekuar.

Kutia e hyjshme e aromës që mban

kishe fëmijë Krishtin sipas mishit, u
tregove dallueshëm atë kombesh72 në
Shpirt për shpëtimin e neve që këndojmë: O Çlirimtar, Perëndi, je i bekuar.

brenda saj miro me erë të mirë, vjen
ta zbrazë në shpellë të Bethlehemit
atë që i mbush me kundërmim mistik
ata që këndojnë: O Perëndi i etërve,
je i bekuar.

Kënga e të gjallëve

Masha që qëmoti pa profeti Isaia,

çmprehu tinguj
të pafrymë që më kot bërtisnin,74 sepse Djemtë, duke shkelur zjarr furre
me trupin e tyre që digjej pa dëmtim,
thërrisnin: O Perëndi, je i bekuar.
73

erdhi, duke prurë në bark Krishtin,
thëngjillin hyjnor, i cili djeg tërësisht
çdo lëndë mëkati,76 ndërsa shpirtrat
e besnikëve i ndriçon.
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Zbritësore: I pedhes efsevia

Tre Djemat që u rritën
Ode VIII
I Etërve
Irmosi: ´Ekstithi friton urané

»D
Dridhu, tmerrohu, ti o q’ell,

edhe
»tronditu prej* themelive, ti o dhé;*78
»se ja ku hidhet me të vdekurit Zoti që
»lart79 mbretëron* dhe mbyllet në va»rrin e përulur.* O djema e bekoni,
»priftërinj e himnoni;* të gjith’ e lartë»soni përherë dhe përjetë.73*
(2x)
77

O bashkëzbritja jote e patregueshme
për ne të poshtëruarit, o Krisht! Se ja
tek shijove vdekje, ndonëse je Perëndi
i pavdekshëm, u vendose në varr si një
njeri, por u ngjalle, o Fjalë, duke bashkëngjallur të poshtmit që të përhimnonin
në gjithë jetët.
(2x)
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vesë83 tek ata që psalnin: O priftërinj
bekoni, popull përmbilartësoni në gjithë jetët.73

Profeti Daniel jepet me gjykime të
parrëfyeshme si ushqim te luanë, por
nëpërmjet porosive të vetëpërmbajtjes, kishte si bashkëkreshmues84 bishat në thellësinë e gropës. Me përgjërimet e tij, të Abrahamit dhe të
Djemve, shpëto në paqe ata që të
himnojnë, o Krisht.
Hyjlindësore

Atë që e parashpallën besërisht zëra
profetikë të vijë85 në formë njeriu,43
Jisu Emanuelin, Birin dhe Fjalën bashkëpafillim të Perëndisë dhe Atit,
Virgjëresha Mari nga Shpirti i Shenjtë
e lind18 pa njohje burri, në qytet të
Bethlehemit.
Tjetri Parakremtor: Thávmatos
iperfiús

Duke u bindur tek ti, o Zot, Abrahami Le të thërrasim me ngazëllim së bau ngrit për të flijuar me besë si dele
birin që lindi, duke parafiguruar therjen tënde, o Krisht; por u kthyen80 me
gëzim, Isaaku dhe plaku, duke të përmbilavdëruar në gjithë jetët.

Flaka e palodhur,

o Krisht, vagëlloi
fort kur Djemtë e tu të shenjtë të veshën ty, zjarrin hyjnor si këmishë,82 dhe
me bashkëzbritjen tënde dëgjohej
81

shku me engjëjt: Lavdi Perëndisë në
më të lartat. Shpëtimtari do të lindë,
po vjen Zoti, të cilin një yll u sinjalizon
Magëve që nxitojnë ta shikojnë mbi
koritë. Le të bekojë e gjithë Krijesa
Zotin dhe le ta përmbilartësojë në
gjithë jetët.

U regjistrove vullnetarisht me skllevër
ti, Zoti, duke u bindur tek ligji i Qesarit,
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që të çlirosh si Perëndi njerëzinë nga
skllavëria e të ligut,5 o i Shumëmëshirshëm; prandaj të gëzuar këndojmë: Le
të bekojë e gjithë Krijesa Zotin dhe
le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.
Hyjlindësore

Virgjëresha thoshte e habitur: Të
mbaj ty, o Fjalë pa fillim, si foshnjë të
re, por nuk njoh aspak përvojë burri;
nuk e di cilin të quaj atin tënd mbi
dhé; ndaj tok me të gjithë ty të këndoj:
Le të bekojë e gjithë Krijesa Zotin dhe
le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë
Ode IX
I Etërve
Irmosi: Mi epodhiru mu miter

»M
Mos më vajto ti, o nënë, kur më sheh
»të varrosur,* birin e dashur që ti linde
»pa far’ virgjërisht,* sepse do ngrihem
»prapë siç edhe do të* lavdërohem, dhe
»do lartësoj si Perëndi* gjithë njer’zit
»që të madhështojnë besërisht.(*)
(2x)

Pse, o Krijesë, vajton, kur sheh në kryq
si të vdekur* Zotin e jetës, Perëndin’;
do ngjallet me hare* dhe pasi do të

ngrihet i triditëshmi,* do të të përtëritë, do zhdukë Hadhin krejt* bashk’
do ngjallë të vdekurit që do ta lëvdojn’.
(2x)

Bëjmë të kremten e Etërve të shenjt’
para Ligjit* edhe Jisun’ që doli prej
atyre e nderojm’.* Abrahami, Jakovi,
Isaaku tok,* me bes’ baza e Ligjit dhe
e profetëve* na u shfaqën dhe nisja
e Hirit shpirtërisht.

Zoti që shfaqi disi tek Moisiu në ferrë*
misterin mbimendor në zjarr me një
vizion hyjnor,*86 prap’ i njëjti ky zbriti
bashk’ me Djemt’ në furr’,* e tregoi
ves’ flakën8 me zjarrin natyror* të
Hyjnisë së vetë dhe i shpëtoi k’ta.

Jan’ mbledhur me Abrahamin Djemt’
e shenjt’, Danieli* i admirueshëm,
profet i Zotit Perëndi,* Isaaku, Jakovi, Moisiu dhe* Aaroni dhe luten gjithmon’ që të shpëtojm’,* dhe kërcejn’
para lindjes së Krishtit me besim.
Hyjlindësore

Bashkëgëzohet Krijesa e tër’, o Virgjëreshë,* për lindjen tënde, se për
ne Edenin na e hap* Bethlehemi dhe
ja ku po shijojm’ të gjith’* me bes’ drurin e jetës,19 thërrasim pra gjithnjë:*
Përgjërimet që bëjm’ i përmbush, o
Zoti yn’.
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Tjetri Parakremtor: Mistírion
ksenon
Çudira të frikshme,* të huaja dhe
habi!* Përmbi dhenë Zoti i lavdit*87
posht’ erdhi dhe me mish hyri në
shpellë të thjeshtë,* se u varfërua2
siç kërkonte ky Adamin19 bashk’ me*
Evën, që ta çlironte nga dhimbjet.88

shmit para Ligjit,* Etërit, patriarkët
pra,* Jakovi, Isaaku* dhe Abrahami
ndriçues,* nga këta gjith’ profetët*
dhe gjith’ të drejtët si shkëlqim,* si
llambadhe drit’prurëse janë dhe* çdo
krijes’ të errët e llamburitën*90 me
rreze dhe me flakërim* profecie të
hyjshme.

Me shpargrin tënd, o Zot,* vargonj

Parakremtore

shkeljesh89 na i zgjidh;* me varf’rinë
tënde të shumtë* na pasuron ne të
gjith’,2 o i dhembshur, dhe teksa* u
vure në grazhd kafshësh pa mend, ne
njer’zit ti na çliron* nga çmenduria e
së keqes, Fjal’.
Hyjlindësore

Tani përfunduan* sa thonin profetët pra,* erdhi dhe u duk nga e d’lira,*
i mishëruar prej Zonjës së virgjër
Jisui,* që kishin profetizuar se do
vinte në koh’, në fund;*85 me shpirt
të pastër le ta presim ne.
Zbritësore: Mistírion ksenon

O shpirt madhështoje
dhe
Mister të çuditshëm
Dërgimësore E Etërve
Tis mathités sinélthomen

Në bes’ shkëlqyen që më par’* të fam-

Dëfre, o Bethlehem, dhe ti* o Efratha
ji gati,* se erdhi Vajz’ Hyjlindësja* në
shpellë, në grazhd kafshësh* të lindë
pa shpjegim Zotin.* O sa mister i frikshëm;* Jakovi, Isaaku dhe* Abrahami
dhe çdo patriark, profet,* lindjen e tij
t’ shenjtë parakremtojnë* me gaz,
madje dhe tok me ta* engjëj dhe
njerëz bashkë.
Lavdërime: 4 ngjallësore dhe 4 të
Etërve:
Ting. Tërth. I Heris askitikón

Ngri zërin tënd, vërtet, o Sion,* qyteti
shum’ i hyjshëm i Perëndis’, dhe
shpall* kujtimin e Etërve dhe ndero
Jakovin me fam’* tok me Isaakun,*
Abrahamin bashk’.* Ja ku madhështojm’ Levin,* Judën dhe Moisiun
ne* me Aaronin,* të mëdhenj, dhe
lëvdojm’ Jisun’* me Davidin dhe
Samuelin. Të gjith’, të tër’* duke duartrokitur për lavd parakremtor të
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shenjt’* të Zotit ton’ me himnime të
perëndishme, kërkojm’ të gjejm’*
mir’sinë e Krishtit* që po jep tek bota
jonë mëshir’ dhe përdëllim.
(2x)

sit,* gjithë Krijesa lëvdon, se vjen
Perëndia të lindet k’tu* mbi tok’ me
mish, madje* të dhurojë përdëllimin
e madh te bota jon’.

Varg: I bekuar je, o Zot, Perëndi i etërve tanë.91

Lavdi I Etërve
Ting. Tërth. IV

karroc’ të shenjt’ zjarri,92 o Jose,* dhe,
o Elise, dhe ti Ezekia, kini gaz tok.*
Dymbëdhjet’ profetë* të nderuar
fort,* të hyjfrymëzuar thell’,* bashk’kërceni me ngazëllim* për lindjen e
shenjt’* shpëtimtare të Krishtit ton’,*
dhe këndoni ju* gjith’ të drejtët himn,
këngë sot.* O Djem të tërëlumur, që
me vesën e Shpirtit t’ Shenjt’* shojtët
tër’ flakën e furrës, për të gjith’ ne
përgjërohuni* dhe lutjuni Krishtit*
që të japë përdëllimin e madh tek
shpirtrat tan’.

paraqet lindjen hyjnore me mish të
Krishtit tek ata që ungjillëzoheshin
për Hirin përpara Ligjit, meqë kishin
qenë mbi Ligjin nëpërmjet besës;
prandaj u parapredikonin shpirtrave
të mbajtur në Hadh,26 se lindja ishte
shkaktarja e çlirimit nga prishja, përmes ngjalljes. O Zot, lavdi më ty.

Eja, Ilia që hipe lart* dikur me një Tërësia e mësimdhënieve Ligjore

Varg: Se i drejtë je për të gjitha që na
bëre.93

Ja ku u shfaq ajo që gjithmon’,* që
nga fillimi, predikohej mbi dhenë
ton’* përmes thëniesh profetike, Hyjlind’sja e virgjër krejt,* që e lajmërojnë* patriarkët dhe* të drejtët.
Kërcen me ta* hijeshi grash, Rebeka
pra,* Rakela, Sara,* Ana edhe Marjama bashk’* që kish shum’ lavdi,*
motra e Moisiut shenjt.* Bashkëgëzohen tok me to dhe anët e kozmo-

Tani

E përmbibekuar.
Në Liturgji, Lumërimet: 4 ngjallësore
dhe 4 nga Ode IV e Etërve. Kontaqi
Virgjëresha sot po vjen (shih fq. 168).
Kungatore Lavdërojeni.
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MË 20 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i hieromartirit të shenjtë Ignati
dhe Parakremtja e lindjes së Shpëtimtarit tonë.
Tipikon
Nëse bie të dielën, psalet vetëm shërbesa
e së Dielës Para Krishtlindjeve (shih
Tipikonin e së Dielës Para Krishtlindjeve, variantin e dytë). Shërbesa e shenjtit
transferohet dhe parapsalet të shtunën,
pra në datën 19 si më poshtë: Të premten në Mbrëmësore, Thirrtoret: 3 të
shën Ignatit dhe 3 të shën Bonifatit.
Lavdi O Ignat hyjmbajtës. Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të javës
(që po mbaron). Hyrje. O dritë gazmore.
Proqimeni. Pasvargjet e Oktoihut. Lavdi
O shpirti yt i fortë. Tani: Meqë pranon
lutjet e mëkatarëve dhe nuk shpërfill
rënkimin e të pikëlluarve, ndërmjeto tek
ai që lindi nga barku yt i dëlirë, që të
shpëtohemi, o Hyjlindëse e virgjër. Përlëshoret: e shën Ignatit, e shën Bonifatit
(Dëshmori yt) dhe Hyjlindësore ngjallësore (Misteri i fshehur).
Të shtunën në Mëngjesore, pas shërbesës së zakonshme, Kanunet: i shën Bonifatit dhe i shën Ignatit. Dërgimësoret:
të dyja të shën Ignatit dhe Hyjlindësore. Lavdërimet e Oktoihut. Dhoksologjia e Vogël. Pasvargjet e Oktoihut. Lavdi i shën Ignatit: Përmendore e gjallë.
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Tani Meqë pranon lutjet (shih më lart).
Pas Trishenjtit, Përlëshorja e shën Ignatit.
Në Liturgji, pas Hyrjes, Përlëshoret: e
shën Ignatit, e shën Bonifatit dhe e kishës.
Kontaqi Ting. Tërth. IV Os aparhás tis
físeos: Je mbjellës i Krijesës, Zot, ndaj
bota të ofron porsi* flijim, apark’, prej natyrës, martirë t’ shenjt’* hyjmbajtës; përmes lutjeve,* përgjërimit të tyre ruaj, o i mëshirshëm, në paqe shum’ të thellë Kishën
tënde me ndërmjetimet pra, të Hyjlindëses. Apostulli dhe Ungjilli i së Shtunës Para Krishtlindjeve. Kungatorja e së shtunës.

NË MBRËMËSORE
Vargëzime Parakremtore dhe të
shenjtit.
Vargëzime Idhiomele Parakremtore
Ting. I I Anatoliut

Le të parakremtojmë, o popuj, lindjen
e Krishtit dhe si ta ngremë arsyen, le
të lartësohemi me logjikë drejt Bethlehemit dhe me mendime shpirtërore
le të shikojmë Virgjëreshën që shpejton të lindë në shpellë Zotin e të gjithave dhe Perëndinë tonë. Josifi, ndonëse pa qartë përmasat e çudive të
atij, mendonte se shihte një njeri që
mbështillej me shpërgënj si foshnjë,
por nga realiteti e kuptonte se ishte
Perëndi i vërtetë që u jep shpirtrave
tanë përdëllimin e madh.
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I njëjti I të njëjtit

Le të parakremtojmë, o popuj, lindjen
e Krishtit dhe si ta ngremë arsyen, le
të lartësohemi me logjikë drejt Bethlehemit dhe le të vëzhgojmë misterin
e madh1 brenda shpellës, sepse u çel
Edeni,2 meqë nga një e virgjër e kulluar del Perëndi, që ai vetë është i
përsosur në Hyjni dhe në njerëzim;
prandaj le të thërrasim: Shenjt Perëndi, Ati i pafillim; Shenjt i fuqishëm,
Biri i mishëruar; Shenjt3 i pavdekshëm, Shpirti Ngushëllimtar. O Trini e
Shenjtë, lavdi më ty.
I njëjti I të njëjtit

Dëgjo, o qiell, dhe vër veshin, o dhé,

4

sepse ja ku Biri dhe Fjala e Perëndisë
po ecën që të lindet nga një vajzë pa
njohje burri, me mirëpëlqimin e atij
që e lindi pa pësim dhe me bashkëpunimin e Shpirtit të Shenjtë.5 O Bethlehem, hijeshohu, hape portën, o Eden,2
sepse ai që është6 bëhet çka nuk ishte, dhe Gatuesi i mbarë Krijesës gatuhet, ai që i jep kozmosit përdëllimin
e madh.
Të shenjtit
Ting. IV O eks ipsistu

Ti që u quajte denjësisht Hyjmbajtës,* o Ignat, kur të përqafoi ty Zoti
yn’* i dhembshur, teksa zbulonte

qart’* dogma të larta* filozofie,7 atëher’ prite krejt* lavdin e shum’ndritshëm, porsi sfungjer që thithte* rrëke
nga pafundësia thell’,* nga pasuria*
e vezullimeve, pra i ndoqe sakt’* gjurmët e Krishtit,*8 Perëndisë ton’, o i
lumur, i cili na fton të gjith’;* lutju që
të shpëtojë,* të shkëlqejë shpirtrat
tan’ ai.

Nga dashuri e përkryer u plagose,*

9

kur të mbushi ty përkushtimi, e digjte
fort,* o i hyjnueshëm, shpirtin tënd,*
duke të nxitur* të ecësh drejt Zotit,
atëher’, o at’,* thirre me zë: Unë jam
grur’ i Ndërtuesit,* më duhet se s’bën,
të bluhem mir’* me dhëmbë bishash,*
që para Fjalës dhe Perëndisë ton’* të
paraqitem* si një buk’ shum’ e pastër;
për ne atij përgjëroju pra,* lutju që
të shpëtojë,* të shkëlqejë shpirtrat
tan’ ai.

U kryqëzove me Krishtin,

o zbulues*
gjërash shum’ hyjnore; o i hyjfrym’zuar
thell’,* the: Dashuria që kam, Krishti,*
u kryqëzua,* nxitoj të marr un’ pjes’
në këtë pësim.* 11 Ndaj si diell, o
Ignat, që del nga lindja larg* edhe
sulmon, o i lumur shenjt,* drejt perëndimit* ti ke vrapuar12 i feksur me
shkëlqim,* dhe u stolise* me kuror’
mbretërore13 kur te Jisui yt silleshe;*
lutju që të shpëtojë,* të shkëlqejë
shpirtrat tan’ ai.
10
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Lavdi Ting. Tërth. IV
I Anatoliut

O Ignat hyjmbajtës, meqë e mbajte
brenda në kraharor dashurinë tënde,
Krishtin, more si pagesë për celebrimin e Ungjillit të Krishtit14 mbarimin
me gjak; prandaj meqenëse u bëre
grurë i bujkut të pavdekshëm, u blove
me dhëmbë bishash dhe iu dëftove
atij bukë e ëmbël; ndërmjeto për ne,
o atlet i lumur.
Tani Parakremtor I njëjti

Mikprit, o Bethlehem, metropolin e
Perëndisë, sepse vjen tek ti për të
lindur dritën e paperëndueshme.15 O
engjëj, çudituni në qiell; o njerëz, lavdëroni mbi tokë; o Magë nga Persia,
blatoni dhuratën tri herë të lavdëruar;
o barinj në ara, këndoni melodikisht
himnin trishenjtor;3 çdo frymë le ta
himnojë16 Gjithëbërësin.16a
Pasvargje Idhiomele Parakremtore
Ting. II I Qiprianit

O Bethlehem, toka e Judës, nënshtetësia sipas mishi, hijesho bukur
shpellën e hyjshme, ku Perëndia lindet në mish nga një e Virgjër e shenjtë pa përvojë burri, për të shpëtuar
gjininë tonë.
Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.17
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I njëjti I Andrea Pirit

Ejani të gjithë, le të parakremtojmë
me besë lindjen e Krishtit dhe pasi të
vëmë mendërisht para himnin si yllin,
le të thërrasim dhoksologji Magësh
së bashku me barinjtë. Erdhi shpëtimi
i njerëzve nga barku virgjëror që të
rithërresë besnikë.
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.18
I Qiprianit: Ikos tu Efrathá

Mir’ rregullo shtëpin’,* ku lind Hyjnia, Zoti,* qytet i shenjt’,19 shtëpia* e
Efrathas’, lavdia* dhe gazi i profetëve.20
Lavdi I shenjtit
Ting. I I Studitit

Oh, shpirti yt i fortë e prej diamanti,
o Ignat, i denjë për lumurim! Sepse
ti, duke pasur dëshirën e paepur për
të dashurin tënd të vërtetë, thoshe:
Nuk ka brenda meje zjarr që ka mik
lëndën, por më tepër ujë të gjallë21
që më flet përbrenda duke thënë: Eja
tek Ati! Prandaj, duke u djegur nga
Shpirti i Shenjtë, egërsove bisha që
të të ndajnë sa më shpejt nga bota
dhe të të dërgojnë drejt Krishtit, për
të cilin kishe mall; atij përgjëroju që
të shpëtohen shpirtrat tanë.
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Zotit Krisht Perëndi, të shpëtohen
*#
shpirtrat tanë.*

Tani Ting. II
I Qiprianit

Ja ku u afrua koha e shpëtimit tonë.

22

Hijeshohu, o shpellë, Virgjëresha po
afrohet për të lindur. O Bethlehem,
toka e Judës, dëfre dhe ngazëllohu,23
se prej teje lindi si diell Zoti ynë. Dëgjoni, o male dhe kodra,23a edhe rrethinat e Judesë, se vjen Krishti që të shpëtojë si njeridashës njeriun që gatoi.
Përlëshore Parakremtore
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Përgatitu, Bethlehem,* u çel Edeni
për të gjith’,*2 hijeshohu, Efratha,* se
nga e Virgjëra në shpell’* u lulëzua
tash druri i jetës23b sonë;* barku i saj
ësht’ mendërisht Parajs’,* k’shtu u
shfaq, dhe bimën e shenjtë ka.* Prej
saj ne do të ham’ dhe do jetojmë,*
s’do vdesim kurr’ si Adami pra.*24
Lind Krishti ynë* ta ngrej’ ikonën*25
që kishte rënë më par’.
Lavdi I shenjtit I njëjti

Shok i mënyrave, mëkëmbës i froneve,
u shfaqe kor’ dishepujve, zbatove me
vepërim kudo, çdo teori edhe predikim;
prandaj të vërtetën e lëçite prerë e
drejt,26 dhe për besën luftove gjer në
gjak, si një dëshmor o shën Ignat; lutju

Tani Përsëri Parakremtor

Përgatitu, Bethlehem.
NË PASDARKË
Triodi që ka Akrostihidhë: “Të hënën”.
Ting. II
Ode I
Irmosi: To tin ávaton

»T
T’i këndojmë Zotit që me urdhë»rin e tij të perëndishëm thau detin
»e trazuar fort,* që s’kalohej nga as»kush;* edhe udhëhoqi në të me kë»mbë popullin e Izraelit, se u lavdë»rua lavdërisht.27

Njihet zbritja mistike e Fjalës Perëndi,
që është Krishti, vetë Perëndinjeri;
meqenëse nuk e konsideroi si rrëmbim qenien e tij si Perëndi, vjen që
të pranojë formë shërbëtori28 nga një
Vajzë, hyjbijë e kulluar.

Del Krishti vullnetarisht që t’i shërbejë29 Adamit të varfëruar, dhe formën e tij vesh Gatuesi, i pasur sipas
Hyjnisë,30 duke dhuruar si i dhembshur
rigatim dhe rilindje të huaj.

# Kjo është një nga përlëshoret që përdoret për hieromartirët.
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Ode VIII
Irmosi: ´Efrikse Pedhon evagón

U drodh nga trupi i fortd’lir’,* i një»U
»llojt’ me shpirtin e Djemve të shenjtë*
»dhe u frik’sua zjarr* i palodhur, që me
»lënd’ pa mas’ u ndez,*31 kur u vyshk,
»pra flaka që ish ngjallur më par’;* ky
»himn përherë* seç këndohej shpirtë»risht* së bashku, ju* gjith’ veprat,
»Zotin himnoni* dhe e lartësoni atë
»në gjithë jetët.32

U thotë njerëzve Krishti që del nga
mitër e kulluar: Tani do t’ju bëj ju të
gjithë të afërmit e mi, nëse do t’i ruani
porositë e mia.33 Pasi u dha atyre paqen,34 i këshillon tani të mendojnë të
përulurat,35 ta njohin atë si Zot dhe të
psalin: Ty të lartësojmë në gjithë jetët.32
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»prandaj ne besnikët me mirënjohje po
»thërresim:* Eni lumërojeni* Zonjën*
»ton’ Mari dhe madhështojeni.37*

Le të flakim tej çdo njollë pasioni dhe
le të marrim përsipër mendim të logjikshëm, siç i ka hije pranisë së
Krishtit, sepse vjen para nesh pa njollë që të veshë mish dhe që të dhurojë
tek të gjithë rigatim të hyjshëm nëpërmjet Shpirtit.

Duke vëzhguar Krishtin që përulet,
le të lartësohemi nga pasionet që i
kanë zili të poshtmet,38 dhe pasi të
edukohemi me besë e me zell të
mirë, që të mos mbahemi në të madh,
le të përulemi35 shpirtërisht,39 që ta
lartësojmë me punë të lartë, të virtytshme, atë që lindet.

Lindja jote, o Fjalë e Perëndisë, është
kundër rendit mishëror, sepse nuk e
përbëjnë mishin tënd të shenjtë gjaku
dhe mishi, por prania e Shpirtit të
Shenjtë dhe mbihijeshimi hyjnor i të
Shumëlartit;5 dhe duke të njohur ty si
Zot, të himnojmë dhe të përmbilartësojmë në gjithë jetët.32
Ode IX
Irmosi: Emegálinas Hristé

»E
E nderove pa kufi* Virgjëreshën e
»pacenuar,* o Zoti Krisht Perëndi;*36
»se u mishërove prej saj nga forma,*

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. I Ton tafon su Sotír

Anoi qiejtë,*

tek një vajzë banoi,*
dhe vjen në Bethlehem që të lindet
në shpellë* me mish, siç është shkruar,20 dhe që të duket si foshnj’ ai* që
jep jetën tër’* te foshnjat brenda në
mitër.* Le të dalim tash* me gaz ta
presim të gjithë,* me zemër të drejt’,41
të urt’.
40

166

20 DHJETOR

Lavdi dhe Tani I njëjti
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
E njëjtë

Gëzohu, o Sion,* Bethlehem, hijeshohu.* Ai që mban çdo gjë42 lajmëron
bashkëzbritjen,* pra uljen e pamas’,
me yll që dërgoi përpara tij,* se vërtet
na lind* nga Virgjëresh’ pa ndryshim
kurr’* njeridashësi* i vetëm, para të
cilit* po tremben fuqit’ në q’ell.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Kanunet: Parakremtor dhe i shenjtit
Ode I
Kanuni Parakremtor, që ka Akrostihidhë: “Këto parakremtore i këndon
Josifi”.
Ting. I Irmosi: Odhín epiníkion

Edeni po hapet tash që lind nga Vajza
Hyjbijë, o Zot, në një qytet, në Bethlehem, me mish, si edhe me trup;* himnojmë pra ekonomin’ tënde të frikshme shum’.

Tani, ja përmbushet, o e tërëd’lir’,
parathënia që tha profeti Isaia,46 se
ke ardhur të lindësh ti* në shpellë
Birin që s’ka mot, dëfren pra dheu tër’.
Kanuni i shenjtit. Poezi e Andreas
të Kretës
Tingulli dhe Irmosi të njëjtë

Të kemi dëfrim tani që po kremtojmë
me gaz, se martir Ignati na nxit hyjshëm, e nxit Kishën e Krishtit ton’*
për ndeshjen, garën që ka bër’ të përhimnuar fort.

Një këng’ triumfuese le t’ia këndoj- Nderojmë kujtimin tënd të lavdëruar
»N

»më të gjith’ Perëndis’ që bëri mrekulli
»mahnit’se43 me krahun shum’ të lart’*44
»dhe e shpëtoi Izraelin; u lëvdua fort.

të gjithë ne, o Ignat i tërëlumur, dhe
me psalme e lartësojm’* atë që e
kurorëzoi kryen tënd të shenjt’.

Fillojmë të lusim sot paraprakisht të Ndriçues i pastër shum’ ti, o Ignat je
gjith’ lindjen e Krishtit që në shpell’,
në Bethlehem prej nënës së virgjër
krejt* u lind me trup nga dhembshuri
e shumtë dhe e thell’.

për Kishën, shkëlqen tej, anembanë
botës;47 perëndimin mbar’ gjithashtu*
e shndrit si një pishtar, pasi nga lindja
erdhe ti.

Mbështillesh me shpargër dhe më Rreziqet e Pavlit ti seç i provove në
zgjidh nga prangat e shkeljes,45 dhe
vihesh në korit’, kështu u pe si foshnjë e vogël qart’,* o Zot i parajetshëm;
nder, lavdi pushtetit tënd.

vende të ndryshme,48 o Ignat, s’u plogështove, dhe pse ti ishe rob,* mbështetje me shum’ letra Kishat e Jisuit
Zot.
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Lavdi

Ata që thërrasin me besë drejt teje:
I shenjtë, i shenjt’, i shenjtë je,3 o Krijimtar, Trini përmbi çdo esenc’,* Hyjni,
Njësi trihipostate, mëshiroi ti.
Tani Hyjlindësore

Për Zotin Krijues ësht’ gati e tër’
Efrathaja, se do lindë në shpell’, në
Bethlehem nga nëna e virgjër krejt,*
prej shum’ mëshire; o Eden, pra hijeshohu ti.
Ode III
Parakremtor
Irmosi: Lithon on apedhokímasan

Gurin që e poshtëruan ndërtuesit,
»G
»ja ku vet’* është bër’ gur qosheje,49
»ky është pra guri* përmbi të cilin
»Krishti* forcoi, bazoi Kishën ton’*50
»që bleu, Kishën e tij,* që e ka blerë
»prej gjith’ kombeve.

D uke ditur mishërimin e Krishtit
Isaia,* përmes Shpirtit t’ Shenjtë qart’
parathotë: Lindet* fëmij’ nga Virgjëresha*46 për lindjen ton’ prapë, Zoti
Krisht;* ai pushtetin e ka* mbi supin
e tër’shenjt’ të tij51, hyjnor.

Tashmë lindi yll

nga fisi pra judaik,
k’të njohën* mbretërit e lindjes53 dhe
me nxitim vrapojnë,* se duan të arrij52
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në* te Krishti që lindet mishërisht*
në një qytet, Bethlehem,* që ta shikojn’ të porsalindurin.

Çdo krijesë himn parakremtor me
gaz të këndojë* tek ai që lindi përpara
eosforit* nga Ati54 dhe ndriçon tash*
pa fare shpjegim në Bethlehem* prej
Virgjëreshës me mish* nga dhembshuri e shumtë dhe mëshir’.
I shenjtit I njëjtë

O i lumur, si model në ndeshjen e
shenjt’ u shfaqe,* shtyll’ për Kishën,55
baz’ bese dhe kolon’ durimi,* dhe shembull për virtytin,*8 themel dhe kanun për trimërin’;* përmes triumfi të
shenjt’* more kurorë ti nga Krishti yt.

Kishte epitetin si hyjmbajtës emri yt
vërtet,* se kur ishe ende një foshnjë
ti qëndroje* dhe mbaheshe nga duart*
e Zotit Krisht që me zë të lart’* na
thoshte: Bëhuni ju* si ky fëmij’ i vogël
për mua.

Cili vend përmes pësimeve që ke hequr s’është* tash i shenjtëruar? A në
cilin qytet, fshat,* nuk je i njohur?
Cili* burg nuk të pranoi ndonjëher’,*
të lidhur porsi martir,* se zell i shenjtë të ngacmonte shum’.

Grur’ i pastër jam, thërrisje, për Perëndin’; nxitohem* un’ pra që të bluhem
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nga bishat egërsira;* ndaj kockat le
të thyhen,* gjymtyrët të hahen; le të
jem* ushqim për bishat dhe k’shtu*
bukë e pastër për Jisun’ do jem.

Ke përshkruar stadium të huaj martirizimi,* shfaqe burrëri më të lartë se
atletët* që ishin para teje,* shum’ mall
për të dashurin e madh* të digjte ty, se
ai* ndizte si zjarri shpirtin tënd,56 o at’.

Duke vluar shpirtërisht

përher’ hieromartiri,* mes rreziqeve po thërriste
me mall: Krishtin* me plot gaz pas e
ndjek un’,* u bashk’kryqëzova me
Jisun’,* s’jetoj më unë, por vet’* Krishti
rron vetëm brenda meje, - thot’.
57

Lavdi

Po i falem vetëm një Hyjnie si nisje
dhe fund*58 gjërash që jan’ tashmë
dhe qeniesh që do bëhen,* Hyjnis’
unike, Atit* të palindur, Birit që u
lind* pa koh’ dhe Shpirtit të drejt’*
që po buron prej Atit qiellor.
Tani Hyjlindësore

Eja, Isaia, thirr: Ja, ka në bark Virgjëresha* Zotin, çlirimtarin46 e kozmosit, e lind k’të* në shpell’; dhe e
ka emrin* ai që po lind, Jisu, shpëtim,* pra Perëndia me ne,*59 Emanueli Sabaoth është.46

Irmosi: Lithon on apedhokímasan

»G
Gurin që e poshtëruan ndërtuesit,
»ja ku vet’* është bër’ gur qosheje,49
»ky është pra guri* përmbi të cilin
»Krishti* bazoi, forcoi Kishën ton’*50
»që bleu, Kishën e tij,* që e ka blerë
»prej gjith’ kombeve.
Kontaqi Parakremtor
Ting. III I Parthenos símeron

Virgjëresha sot po vjen,* në Bethlehem për të lindur,* Fjalën e përjetëshme* brenda në shpellën së fshehti.* Vallëzo* e tërë bota duke dëgjuar,* lavdëro* bashkë me engjëjt e me
barinjtë* Perëndin’ e amëshuar* që
*
desh të shfaqet si djal’ i ri përmbi dhé.*
Shtëpia

Thënie hyjnore profetësh mbarohen,
se ja një virgjëreshë lind Perëndi në
mish brenda shpellës në qytet të Bethlehemit. O Krijesë e tërë, pasurohu
plot, gëzohu dhe kërce! Erdhi Zoti i të
gjithave, që të shoqërohet me shërbëtorë, duke na çliruar nga sundimi i
të huajit ne që iu nënshtruam prishjes;60 dhe shihet Perëndia i parajetshëm si foshnjë që mbështillet me
shpërgënj në koritë, si djal’ i ri përmbi
dhé.
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Ndenjësore E shenjtit
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

Shndrite si yll nga lindja, ndriçove
fort* botën47 si me llambadhe, me
rrezatim* fjalimesh, dhe si rrjedhim*
terrin e pakësove ti,* dhe udhën e
mbarove si Pavli61 me trimëri,* durove
në qytete, në kombe rreziqe mjaft;*48
ndaj si grur’ u blove brenda në dhëmbë bishash;* u bëre ofrim i gjall’*
para Zotit tënd, o Ignat,* o hyjmbajtës
me nam të madh;* ndërmjeto te Zoti
yn’ Krisht* që të dhurojë ky ndjesën*
e fajeve* tek ne që me mall bëjm’ kujtimin tënd shum’ të shenjt’.
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kulli pa shpjegim! Po niset* Krishti
që nuk ka fillim,* mishërohet ky që
s’ka mish* dhe shpell’ e pranon atë*
që e mban çdo gjë42 në pëllëmb’.* Ki
gaz, o Bethlehem, o Krijesë,* vall’zo
në dit’ parakremtore.
Ode IV
Parakremtor
Irmosi: En Pnévmati provlepon

Duke parashikuar në Shpirt, o pro»D
»fet66 Abakum, mishërimin e Fjalës,
»predikoje duke thirrur: Kur do të afro»hen vitet, do të njihesh, kur do vijë
»koha do të dallohesh.18 Lavdi fuqisë
»sate, o Zot.

Lavdi I të njëjti

O male, kodra, drurët e pyllit, lumenj,

Ting. III Tin oreótita

dete dhe çdo frymë, kërceni përpjetë
me ngazëllim; tani po afrohet67 shpëtimi nga Virgjëresha, Jisui,68 për t’u
lindur në qytetin Bethlehem.

U dorëzove ti* prej Krishtit Perëndi,*

7

nderove me shkëlqim* stolinë tënde
t’ shenjt’,*62 arrite dhe martirizim vërtet, o hyjmbajtës me nam,* egërsove
bisha pra,* të të ndanin nga bota
ty,*63 Pavlin e mahnitshëm k’shtu*
imitoje,64 o shenjt me lavd;* prandaj
martirizimin në Romë* krejt denjësisht e kreve,65 o at’.
Tani Parakremtor I ngjashëm

U mbushën me hare* anët e kozmosit,* sepse Hyjlindësja* nxitohet për
lindjen* e mbretit të Gjith’sis’; o mre-

O profet David, merr psaltir dhe këndo
në Shpirtin e Shenjtë dukshëm; ka
lindur pa trazim nga Virgjëresha ai që
shkëlqeu nga barku i Atit para eosforit,54 Zoti i lavdisë, Krishti Perëndi.69

O Fjalë, si do të të pranojë kur të lindesh një shpellë tepër e vogël dhe
tejet e pavlerë? Si do të mbështillesh
me pelena, ti që mbështjell qiellin me
re?70 Si do të shtrihesh si foshnjë në
koritë kafshësh pa mend?
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I shenjtit I njëjti

Lavdi

Kur u rrëmbeve i lidhur, o Ignat i hyj- Le të lavdërojmë Trininë në Njësi, dushëm, kënaqe dheun me shkëlqimin
e triumfeve të tua; se, meqë nga lindja
vrapove si diell,12 me rrezet e martirizimit ndriçove shumë si me pishtar gjithë perëndimin.

I lidhur si Pavli prej bishash logjike,
vrapoje për në Romë,65 o Ignat i urtë;
por, edhe pse në pranga, nuk pushove
së mbështeturi Kishat, duke iu shkruar71 në qytete gjithë hierarkëve të
Krishtit që të kishin guxim.

Thërrisje, o atlet: Le të më bëhen
therje gojët e bishave dhe varre barqet e tyre; askush të mos më bezdisë,
askush të mos ma dërrmojë gjallërinë,
se unë nxitoj të bluhem si grurë dhe që
të gjendem bukë e pastër Perëndie.

ke thirrur tek ajo me gojë të paheshtur: Lavdi më ty, o Triadhë e bashkëqenshme, Triadhë e Shenjtë, që adhurohesh në Njësi dhe që në Triadhë himnohesh pa trazim.
Tani Hyjlindësore

O i mirë, ndonëse ishe Perëndi, denjove të lindesh për ne në një shpellë
të nëndheshme, pasi u varfërove me
varfërinë tonë30 nga dhembshuria dhe
pasi dole i mishëruar nga një e Virgjër,
megjithëse mbete një bir nga Ati dhe
nga nëna.
Ode V
Parakremtor
Irmosi: Tin sin irinin dhos imín

Nxitoj që të bëhem i Krishtit, kam
»P
Paqen tënde jepna, o Biri i Perëdashuri vetëm për Krishtin, sepse i tëri jam i Krishtit, thërrisje, o atlet; atë
ndjek, atë shpejtoj që ta arrij; dhe prandaj i duroj të gjitha, zjarr, shpatë dhe
bisha, që ta fitoj atë.

»ndisë,34 sepse veç teje tjetër Perëndi
»nuk njohim, emrin tënd thërrasim,72
»sepse je Perëndi të gjallësh dhe të
»vdekurish.

E përshkove arenën me shpirt që Le të spërkasin ëmbëlsi retë duke u
vlonte, o martir shpirtdurues, ngaqë
u plagose nga dashuria e të dashurit
tënd, sepse Krishti ishte dashuria
jote; duke e marrë atë si frymë dhe
duke e ndjekur, i duroje të gjitha lodhjet e vështirësive.

ngazëlluar,73 sepse tashmë afron Zoti
që të lindet pikërisht si foshnjë nga
Virgjëresha e kulluar në një shpellë
të pavlerë.

O profetë të hyjshëm të Perëndisë,
kërceni përpjetë, se erdhi Krishti, e
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vërteta,74 që të përmbushë predikimet
e gjuhës suaj të hyjshme, duke u lindur si foshnjë.

bashkimin në mendje të Kishës në
omologjinë e së vërtetës së Krishtit.

O Eden, ti që qëmoti u mbylle për

Lavdi

mua,2 hapu pra, duke parë Krishtin e
mishëruar si foshnjë të lindet nga
Vajza Virgjëreshë në qytetin Bethlehem, siç deshi nga mirësia.

Himnoj dhe i falem barazisë në nder
të Trinisë, duke lavdëruar, siç është e
përshtatshme, Hyjni në tre Persona,
të pandarë dhe që njihet gjithmonë
në një substancë.

I shenjtit I njëjti

Duke thirrur kështu Pavli: “Një kryeprift i tillë na duhej, i urtë, oshënar,
besnik, i panjollshëm, i padjallëzuar,”75 parashkroi ikonën e hyjshme të
sjelljeve të tua të hyjshme.

Tani Hyjlindësore

Lindet prej teje si foshnjë për ne Pe-

Duke e pasur si kanun të pacenu-

rëndi, duke u bërë i ngjashëm me
njerëz,28 o Hyjnuse, dhe mbetet i tëri
pa ndryshim dhe shihet në mish Perëndi i njerizuar.79

eshëm dhe tip shpresëtar76 akropolin
e jetës sate, lartësohemi në të, ne që
dëshirojmë fort të arrijmë lavdinë e
lashtë,25 o atë.

Ode VI
Parakremtor
Irmosi: Ton profitin Ionán

Meqenëse besërisht i kishe zili arrit- »IImitoj Jona profetin dhe unë të thëjet e Pavlit, durove gjithë rreziqet e
tij,48 o hieromartir i admirueshëm, llamburitja e Lindjes dhe ylli i Perëndimit.

Kur të drejtonin me pranga që të pësoje, o Ignat kryeprift, i lidhuri i Krishtit,
u shkruaje Kishave dhe qyteteve,71
duke i mbështetur të gjithë në omologjinë e Krishtit.77

Si shtyllë,

bazament dhe mbrojtës,
o martir dhe barí, ruaje të palëkundur
55

78

»rras:* O i mirë, jetën time çliro nga
»prishja80 dhe shpëtom’ mua* që
»th’rras: Lavdi ty, o Shpëtimtar bot’ror.

Me një yll të ndritshëm qielli shfaq
mbretin q’ellor* përmbi dhé, që për ne
lindet tash në qytetin e Davidit mbret;*
tek astronomët e deklaron atë.

Ligjëron si orator dhe thërret profeti
qart’:* Vallëzo, kërce, shtëpia e Efrathas’, o Bethlehem;20 në ty* do shihet
Perëndi nga e Virgjëra.
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Në një shpell’ në Bethlehem Bërësin
e Gjithësis’,* Perëndin’, e lind një
Vajz’ dukshëm krejt dhe e mbështjell
si një njeri* me shpargër dhe e shtrin
në të varfrin grazhd.
I shenjtit I njëjti

Meqë deshe pa lëkundje të dashurin
vërtet,* o Ignat, dhe mendërisht ndeze zjarrin për të, pate brenda ti* pra
ujin që jeton edhe flet,21 o at’.

E dhe pse e pive kupën e re

të
82
Krishtit tënd,* mbete ti i etur më
shum’ për vdekje, se për jet’, thërrisje
pra:* Asgjë s’jan’ k’to, veçse të fitoj
jetën.83
81

U martirizove ti në ndërgjegjen tënde,84 pra* s’u përkule kur ti pe sulme bishash, nuk u frikësove dot,* si
grur’ që dhëmbët do të të bluanin.

O atlet, meqë u ndeze si flak’ prej
dashuris’* së Jisuit, rendje nëpër zjarr
ngasjesh si drejt vesës në mëngjes,*
për të arritur të dëshirueshmin.

Ti nuk pyesje për ngasjet e gjata, as
vargonjt’* e pazgjidhur, edhe as shqyerjet në Romë, as përndjekësit* që
po të digjnin ty për të dashurin.
Lavdi

O Trini përmbi esencë, Njësi mbi çdo
të mir’,* At’, Bir, Shpirt i drejtë, na më-

shiro ne që gjithnjë i falemi* pushtetit tënd hyjnor edhe madhështor.
Tani Hyjlindësore

Hijeshohu, Bethlehem, gati ji, o Efratha,* mbahet, ësht’ në bark dhe lind,
na shpëton ai që s’ka nën’ nga Ati,*
ndërsa nga nëna s’ka at’; lavdi atij.
Irmosi: Ton profitin Ionán

»IImitoj Jona profetin dhe unë të thë»rras:* O i mirë, jetën time çliro nga
»prishja80 dhe shpëtom’ mua* që
»th’rras: Lavdi ty, o Shpëtimtar bot’ror.
Kontaqi I shenjtit
Ting. III I Parthenos símeron

Dita e shkëlqyeshme* e ndeshjes
sate shpall më par’* tek të gjith’ atë
që lind* nga Virgjëresha, se kishe*
etje, mall,* që ta shijosh k’të, prandaj
nxitove,* nga bishat* të konsumohesh
pa pasur frikë;* u mbiquajte për k’të
ti* Hyjmbajtës, shum’ i lëvduar, o Ignat.
Shtëpia

Abrahami dikur therte birin,

duke
paraikonizuar therjen e atij që zotëron
të gjitha dhe që tani nxiton të lindet
në shpellë. Mirëpo ti, o hyjmendës, e
solle të gjithë veten tënde pikërisht
si flijim, dhe pasi u bëre ushqimi i bishave, u pe grurë i pastër për Ndërtu85
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esin tënd, duke jetuar me të vërtetë
përjetësisht në magazina qiellore86
dhe duke shijuar dashurinë tënde, për
hir të së cilës e le botën, o i tërëlumur;
u mbiquajte për k’të ti Hyjmbajtës,
shum’ i lëvduar, o Ignat.
Sinaksari
Më 20 të të njëjtit muaj, kujtimi i hieromartirit të shenjtë Ignat Hyjmbajtësi.
Vargje: U vure si darkë përpara luanëve, o Ignat,/ pjesëmarrës i Darkës Mistike, o luan nga guximi.
Më njëzet vdiq Ignati nga dhëmballë
luanësh.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Filogoni, që nga avokat u bë
episkop i Antiokisë.
Vargje: Filogoni urdhërdhënës la jetën, pasi vrapoi/ në udhën61 e shkëlqyeshme të urdhërimeve të Perëndisë.
Martiri i ri Joan rrobaqepësi nga ishulli Thaso, i cili u martirizua në Konstandinopojë në vitin 1652, mbaron me
shpatë.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i shën
Joanit, protopresviter në Kronshtand
të Rusisë.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona. Amin.
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Ode VII
Parakremtor
Irmosi: Ton en kamino Pedhon su

»O
O Shpëtimtar, zjarri nuk preku, as i
»shqetësoi Djemtë e tu në furrë. Atë»herë të tre si me një gojë himnonin
»dhe bekonin duke thënë: I bekuar je,
»o Perëndi i etërve tanë.

Jeremia, duke deklaruar shfaqjen
haptas të Krishtit në trup, thërret: U
pa mbi dhé i trupëzuar Perëndia dhe
gjeti çdo udhë shkence,87 pasi lindi në
Bethlehem nga nëna.

Ja ku doli nga rrënja shkop që mbiu
lulen, Krishtin që lindet tani në shpellë; mbi këtë do të prehet shpirt mençurie, vendimi dhe njohjeje88 hyjnore.

Le të dëgjojmë fjalë të hyjshme:
Pushteti i Zotit që lindi si fëmijë për
ne, është mbi supin e tij dhe quhet
engjëll i vendimit të madh të Atit,
arkond paqeje,51 Krishti.
I shenjtit I njëjti

Nuk kishte brenda teje, o Ignat, zjarr
që ishte mik i lëndës, por më tepër
ujë të gjallë21 që fliste, ujë që ftonte
“Eja shpejt drejt Atit”, ujë që kërcen
përpjetë dhe na përçon nga një jetë
tek një jetë tjetër.

Thotë: Dhëmbët e kafshëve të egra
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le të bëhen për mua shpata, thika dhe
therje, ndërsa varri im qofshin të përbrendshmet e luanëve dhe zjarri kulloftë para prishjes mbeturinën e lëkurës.89

Jeta në trup nuk është e dëshirueshme për mua, sepse kam mall të jetoj
në shpirt; për mua jetë është Krishti,90
dashuria hyjnore. Tek ai nxitoj, atë
dua, atë shpresoj ta fitoj, thotë.

Për mua vdekja është e ëmbël, të

Ode VIII
Parakremtor
Irmosi: On frítusin ángjeli

»A
Atë të cilin e kanë frikë engjëj dhe
»të gjitha ushtritë si Ndërtuesin dhe
»Zotin, himnojeni o priftërinj, lavdëro»jeni o Djem, bekojeni o popuj, dhe për»mbilartësojeni në gjithë jetët.93

Zoti vjen tek të vetat

qartësisht me
lindje të huaj. Le ta pranojmë atë, që,
duke lindur në shpellë, të na bëjë të
shtëpisë së tij përsëri ne, që u bëmë
të huaj nga Parajsë shijimi.2
94

gjitha dhimbjet e mundimeve janë të
kënaqshme, bishat janë të pëlqyeshme, ky zjarr për mua është vesë, nuk
dua të qëndroj në jetë, prandaj edhe
shpejtoj të vdes që të jetoj bashkë me
Krishtin.91

Ja tek vjen rithirrja jonë; le t’ia nisim

Lavdi

Siç premtoi Zoti, ja i përmbushi, duke

Le të sjellim ode triadike duke lavdëruar Atin pa fillim, Birin dhe Shpirtin e drejtë, një substancë unike, të
cilën le ta himnojmë trefish duke
thirrur: I Shenjtë, i Shenjtë, i Shenjtë
je,3 o Perëndi i etërve tanë.
Tani Hyjlindësore

Ai që u paratha prej profetëve qëmoti,
po afrohet për mua si foshnjë në bark
nga një e virgjër. Gëzohet Adami, dhe
paranëna Evë është zgjidhur nga dhimbjet;92 dhe bashkëkërcen Davidi, ati
i Virgjëreshës.

këngës së gëzueshme me vrull dhe le
t’i këndojmë melodi parakremtore atij
që mbahet në shpellë tepër të vogël.
na dhënë nga fara e Davidit95 nënën
e tij të virgjër,96 prej së cilës u lind foshnjë mbi logjikë në mish, në qytet të
Bethlehemit.
I shenjtit I njëjti

Le të himnohet Ignati, prifti i madh,
duke u kurorëzuar dyfish, si martir dhe
barí; se pasi u keqtrajtua për dashurinë e Perëndisë, duke dëshiruar të
dëshirohej, nuk tërhiqej nga pësimet.

Meqë kishe etje për kupën e pësimit
të Krishtit,82 vrapoje i lidhur, o Ignat i
urtë, dhe pasi arrite në arenë, nuk
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pushove së thirruri: Kam etje që të më
këtë etje Krishti përjetë.

Kalove dheun si diell përmes udhëve
të besimit, duke rendur me trimëri nga
skajet e qiellit;12 dhe pasi perëndove
pa perënduar nga dheu, te Krishti
shkove dhe bashkëshkëlqen me të
dritën e paprishjes.

I mbajtur në pranga përshkove tokën,
pasi me triumfet e tua lëshove aroma
tek ne që jemi mbi të; dhe tani, pas
mbarimit, si zambak are e si zambak
fushe, na kundërmon erë të mirë.
Lavdi

Le të himnohet Trinia si Njësi në substancë. Le të nderohet Njësia si Trini
në hipostazë, si një në natyrë, por tre
në persona, që nuk ndahet, nuk përzihet.
Tani Hyjlindësore

Ylli u lind, Krishti në Jakov,

dhe Magët vrapojnë bashkë drejt qytetit Bethlehem, që ta himnojnë, ta nderojnë,
t’i falen atij që lindi nga mitra e kulluar
e Perëndilindëses.
52

Irmosi: On frítusin ángjeli

»A
Atë të cilin e kanë frikë engjëj dhe
»të gjitha ushtritë si Ndërtuesin dhe
»Zotin, himnojeni o priftërinj, lavdëro-
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»jeni o Djem, bekojeni o popuj, dhe për»mbilartësojeni në gjithë jetët.93
Ode IX
Parakremtor
Irmosi: Tin zoodhohon pijín

»O
O besimtarë, Hyjlindësen ne të gjith’*
»ta madhështojmë, burimin që rrjedh
»gjithmon’,* tempullin e shenjtë krejt*97
»dhe kandilin plot me drit’*98 nga Hiri,
»tendën99 e tërëartë, që ësht’* pra më
»e gjerë se dheu dhe qielli.

Le të kërcejm’ me të drejtët të gjithë
ne,* me patriarkët, profetët e shenjtë
tok,* çlirimtari Zot Jisu,*68 jeta74 dhe
ndriçimi15 yn’,* shpëtimi,100 lind në qytetin e Davidit* tani nga një Virgjëreshë; lavdi atij.

Shikoni se qartësisht tashmë seç u
çel* për ne të gjith’ pragu, dera e Krishtit
ton’.* Mishërohet Fjala Zot,* kini gaz,
o qiej ju,* kërceni, o engjëj, o dhé dhe
ju njerëz,* në shpirt dëfreni me Magët
dhe me barinjt’.

Sjell porsi miro që kurr’ nuk shteron
Jisun’* sot alabastri mendor, Virgjëresha Zonj’,* dhe në Shpirt në shpellë
vjen,* që ta zbrazë qartazi* dhe me
aromën e tij t’i mbushë plot’sisht*
gjith’ shpirtrat tanë, se ësht’ Mirëbërësi.
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I shenjtit I njëjti

Gosti na shtroi Hyjprurësi, duke vën’*
përpara nesh tër’ triumfin e tij të
shenjt’.* O miqt’ e dëshmorëve,* ejani dhe mblidhni ju* hyjnisht shum’ lule mistike këngësh plot gaz* dhe le
të kurorëzojm’ kryet tanë ne.

Stolinë tënde të shenjtë,

o shum’ i
shenjt’,* e bëre më të shenjt’ falë triumfeve* që arrite, ndaj ke marr’* ti
kurorën e dyfisht’* tok me martirë, o
hieromartir pra,* dhe me barinj po
himnon Perëndin’, Krishtin.
62

Po thoshe: Jam grur’ i pastër i Zotit
tim* edhe me dhëmbët e bishave
bluhem un’,* që të bëhem buk’ e mir’,*
shum’ e ëmbël si flijim* te Perëndia,
që dua fort, të cilin* e dëshiroj; ndaj
s’kam hiç frik’ nga vdekja un’.

Shërbyes, njohës misteresh të larta
je* edhe përbuzës për gjëra të ul’ta
ti,* o Ignat, e bën kështu* veten adhurim pa cen,* ofron, ofrohesh si fli martirizimi* dhe përgatitesh për bisha
dhe zjarr me zell.

Me dritën e paafrueshme

po shkëlqen* dhe rron në vendet e sipërme,104
o Ignat;* mos pusho së luturi* pa
ndërprerë Zotit tënd,* që ësht’ Ndërtuesi Zot i Gjithësisë,* për këtë grigjë
që ësht’ grigja jote pra.
103

Lavdi

At’, Bir edhe Shpirt i Shenjt’, drit’ mbi
çdo fillim,* mbi çdo pushtet, jeta jonë,
në një Hyjni,* por tri hipostaza tok*
përmbi çdo substanc’ gjithmon’,*
k’shtu le të theologohet, pra Triadha*,
e thjesht’, e bashk’qenshme, e barabart’ në nder.
Tani Hyjlindësore

Gëzohu ti, o qyteti i gjall’, i d’lir’* i
Perëndis’,105 ku pëlqeu prej mirësis’*
që të mbahet Zoti yn’,* se pa lën’ të
lartat kurr’,* si shi mbi dhé tek ti zbriti
dhe po lindet* në Bethlehem si një
foshnj’, o Hyjnënë Vajz’.
Irmosi: Tin zoodhohon pijín

O besimtarë, Hyjlindësen ne të gjith’*
U bën’ për ty varr të brendshmet e bi- »O
shave,* ndërsa banes’ ke Sionin tani,
jeton* gjendjen krejt të re101 që t’ jep*
Shpirti jetëprurës ty,* në qiej bashk’mbretëron me Krishtin,102 o shenjt,*
edhe shijon bukurinë e tij me gaz.

»ta madhështojmë, burimin që rrjedh
»gjithmon’,* tempullin e shenjtë krejt*97
»dhe kandilin plot me drit’*98 nga Hiri,
»tendën99 e tërëartë, që ësht’* pra më
»e gjerë se dheu dhe qielli.
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Dërgimësore Parakremtore
Epesképsato imás

Përgatitu, Bethlehem,* o shpellë, hijeshohu mir’,* mikprite, o grazhd, Perëndin’* që nuk përshkruhet, por tani*
me mish përshkruhet, se po vjen* të
lindet, siç e deshi sipas mirësis’ së tij.
E shenjtit: Tis mathités sinélthomen

Jam grur’ i Zotit Shpëtimtar,* ndaj
duhet që të bluhem* nga dhëmbë bishash tash; do jem* dhe do të shfaqem si buk’* e ëmbël edhe e pastër*
për Shën Trininë, thoshe,* o shën Ignat
i tërëurt’;* duke qen’ pran’ saj pra, na
kujto dhe ne* që po bëjm’ kujtimin
tënd dritëprurës,* o hierark edhe martir,* edhe me nam, hyjmbajtës.
Tjetër: Jinekes akutísthite

Meqen’se dashuri dhe mall* për Zotin
të plagosën ty*9 me zë thërrisje k’shtu:
Krishti,* pra dashuria e madhe,* ësht’
kryqëzuar me dëshir’,* ndaj kam etje
të jem etje* për të dhe dua që të jem*
i dashur, pjes’marrës bashkë* me të
në vdekje11 dhe mbret’ri.102
Parakremtore E ngjashme

Me besë, o besnik’, tani* le të këndojmë melodi* parakremtore të lindjes,*
se Krishti në Bethlehem vjen,* erdhi
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të lindet si njeri* nga e Virgjëra dhe
kështu* të shfaqet si një foshnj’ e
thjesht’* i parajetshmi, të jetë* dhe
me shpërgënj i mbështjellë.
6 Lavdërime Parakremtore sipas
rendit alfabetik
Poezi e Romano Melodistit
Ting. Tërth. II E angjeliqé
proporévesthe

Paraprini gjith’ ju Fuqitë engjëllore.*
Ju në Bethlehem, përgatisni mirë grazhdin,* se Fjala lind; urtia*68 del përpara; o Kisha jon’,* prit ti përshëndetje, ju, o popuj, në ngazëllimin e Hyjlind’ses të themi të gjith’:* Je i bekuar
Zoti yn’ që erdhe;106 lavdi më ty.
(2x)

Ylli i Jakovit po lindet brenda shpellës.*52 Ejani me ne duke bër’ parakremtimin,* të rendim tok me Magët,*
me barinjt’ le të shkojmë bashk’,* le
të shohim Perëndi me shpargër dhe
Virgjëresh’ që mënd; o çfarë çudie plot
frik’.* Ja mbreti shum’ i madh i Izraelit mbërrin, Krishti.107

Malet le t’ pikojn’ ëmbëlsi,

se ja ka
ardhur* Perëndia yn’ nga Themani;17
pra humbisni,* o kombe;108 o profetë,* patriarkë, kërceni lart,* njerëz,
vallëzoni perëndishëm, se lind zot’ruesi i madh dhe i fort’,51 Krishti yn’.*
73
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Ja ku po vjen, mbërrin mbi tokë mbreti
i qiejve.

Erdhi për të ngritur nga dheu njer’zit
Bër’si* dhe të përtëritë ikonën mbretërore.*25 Gëzohuni së bashku,* o fuqi
lart në qiejtë* dhe himnoni. Muri ndarës ka rën’,109 njeri po bëhet Perëndia, për k’të ruhej dhe* ish rezervuar.110 Krishti, mbreti i Izraelit107 vjen.

Le të dalim, o besimtarë, që të presim*
Bërësin që vjen përmbi tok’ nga Virgjëresha* të lindet; me d’lir’si plot* të
ndriçohemi, me virtyt* të shkëlqejm’;
me tmerr dhe me hare le të përgatitemi, të shohim me sytë mendor’* si
foshnjë Krishtin, që na hyjnizon prej
mir’sis’ pa fund.
Lavdi I ngjashëm

Bethlehem ji gati, se Krishti po afrohet,* tashmë shndrit shpëtimi i kombeve,111 pra grazhdin* dhe shpellën
sistemoji* dhe barinjt’ mblidhi, fto
edhe* Magët nga Persia. Po thërrasin
ushtrit’ e Mendjeve pa trup me hare
dhe me tmerr:* Ja Krishti po mbërrin
mbi tokë, mbreti i qiejve.
Tani I ngjashëm

O i marrë, zjarr dhe zili do të të hanë,*112 o mashtrues vërtet, o shpifësi
i Ligjit,* se ja ku Virgjëresha* ësht’

shtatzën’ ashtu si ka thën’* më par’
Isaia;46 do ta shtrijë në grazhd pra
mbretin; ndaj të gjith’ pushtetarët që
jan’* nga Juda dhe nga fisi i atij, do
shterojnë110 krejt.
Pasvargje Parakremtore Idhiomele
Ting. IV

O Bethlehem hijeshohu, himno, o
qyteti Sion, ngazëllohu, o shkretëtirë,
se parafejove me harenë, sepse një
yll paraprin në Bethlehem, duke lajmëruar se do të lindet Krishti dhe një
shpellë pranon të panxënshmin, dhe
një koritë përgatitet që të mikpresë
jetën74 e amshuar. Atij le t’i këndojmë
të gjithë dhe le t’i thërrasim: Shpëto
shpirtrat tanë, o Jisu Perëndi, që u
mishërove për ne.
Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.17
E Anatoliut

Krishti që vjen dukshëm, Perëndia
ynë, do të vijë dhe nuk do të vonojë.113
Do të shihet prej nuses pa njohje martese dhe në vazhdim do të prehet në
shpellë. Dhe ti, o koritë e kafshëve
pa logjikë, mikprit atë që nuk e nxinte
qielli, që do të mbështillet me shpërgënj brenda teje, atë që me logjikë
na zgjidhi nga e palogjikshmja. Një yll
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kallëzon, Magë falen, barinj janë në
fusha duke parë mrekullinë e frikshme dhe engjëj këndojnë duke vëzhguar mbi dhé çlirimin68 e gjindjes
sonë.
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.18

Isaia vallëzo, mikprit Fjalë Perëndie;
profetizo te vajza46 Mari një ferrë të
përflaktë dhe të mos digjet114 me
shkëlqimin e Hyjnisë. O Bethlehem hijeshohu, hape portën, o Eden,2 dhe ju
Magë ecni për të parë shpëtimin që
mbështillet me pelena në koritë; atë
e lajmëroi një yll mbi shpellë, Zotin
jetëdhënës, që shpëton gjininë tonë.
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Tani Parakremtor
Ting. Tërth. II I Bizantit

O shpellë, hijeshohu, se shqerra erdhi
duke mbajtur në embrion Krishtin; dhe
ti, o koritë, mikprit atë që përmes mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit nga
vepra e pamend.116 O barinj që jeni
nëpër fusha, dëshmoni çudinë e frikshme dhe ju, o Magë nga Persia, ofroni te Mbreti ar, temjan dhe smirnë,
sepse u duk Zot nga nënë e virgjër, e
cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Dhe shërbesa që mbetet si zakonisht.

Lavdi I shenjtit
Ting. I I Studitit

Përmendore e gjallë dhe ikonë frymore mbërriti, e kremtja jote e përmotshme, o Ignat Hyjmbajtës, duke
shpallur veprimtaritë e tua mistike
dhe arritjet e tua, rezistencën deri në
gjak115 për besimin, si dhe zërin e lumur e të kënduar që thoshte: Jam gruri
i Perëndisë dhe bluhem nga dhëmbë
bishash; prandaj, pasi u bëre imituesi
i Krishtit,64 ndërmjeto që të shpëtohen
shpirtrat tanë.
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MË 22 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i martires së madhe të shenjtë
Anastasi Farmakolitria.
NË MBRËMËSORE
Vargëzime Parakremtore
Ting. Tërth. II Olin apothémeni

Dielli pa perëndim* shpejton të ngrihet prej barkut* virgjëror, të shndritë
fort* të gjith’ universin; le të nxitojmë
ne,* le ta mikpresim k’të* me d’lir’si në
vepra* dhe me sy të pastër, le të përgatitemi tani,* ta pranojm’ në shpirt, se
po vjen ai* për tek të vetat,1 se kështu* deshi, me një lindje të huaj krejt;*
dhe ne që u bëmë të huaj shum’ nga
jeta në Eden,*2 të na rikthejë i dhembshuri,* që në Bethlehem lindet.

Fjala Perëndi që rri* i hipur mbi supe
engjëjsh,* Keruvimesh,3 ja me mish*
u bashkua pas hipostazës dhe banon*
në një bark të tër’d’lir’,* pra u bë njeri
ky* dhe në tokën e Judes’ vjen që të lindet. Ti, o shpell’* e shenjt’, hijeshohu
si një pallat* i madh për Mbretin e
Gjith’sis’,* dhe ti, o grazhd, bëhu si fron
i zjarrt’,*3 ku do shtrijë si foshnj’ Mariama virgjëreshë Krishtin ton’,* që fton
si deshi me mirësi* njer’zin’ që gatoi
vet’.

Kur të marrësh mbi mendim* fillim,
o Fjal’ e panisshme* Perëndie, Vajza

Zonj’* në grazhd kafshësh pa mend
do të të shtrijë ty,* sepse vjen me qëllim* që të zgjidhësh marr’zin’* që
pësova nga zili e smirë dhe nga gjarpri
un’*4 edhe me shpërgënj do mbështillesh ti,* që të m’i thyesh krejt shpërgënjt’,* pra vargonjt’ e fajeve,5 o i mir’,*
edhe njeridashës i vetëm; ndaj të lavdëroj, himnoj,* me gaz i falem pranis’
sate* në mish, që po më çliron.
Vargëzime të shenjtores
Ting. I Panéfimi mártires

Virtytet që ke, martirja jon’,* kanë
bukuri të rrall’,* sa shum’ lavdi ka
omologjia jote, sa fam’ kan’* luftërat
që bëre* dhe sa shum’ çudi e mrekulli
të hyjshme edhe pa masë! Me këto të
lavdëron* përjet’ Krishti, që lëvdove
ti*6 gjatë garës me gjymtyrët e tua.7

Meqë deshe lavd atletësh ti,* o e
thjeshtë, me një frym’* nxitove dhe
imitove zellin e atyre pra,* k’shtu provove dhimbje* mjaft të forta; ndaj, o
e tër’famshme, lehtëson tash me hir
të hyjshëm çdo mundim që kan’*
shpirtrat, trupat e himnuesve* të virtyteve të tua në gara.

Shkëlqeve qart’, më me hijeshi,* o
e shenjt’, se dielli,* kur kreve ndeshjen
edhe me rrezatimin nga çudit’* e mëdha që bëre,* mendjet e atyre që me
besë i afrohen lipsaneve të tua i ndri-
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çon;* ky lipsan buron rrëke të shenjt’,*
o martire, o Anastasi me nam.
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Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.10

Lavdi I shenjtores

Këndoni himn dhe lavd,* o kombe

Ting. II

edhe fise;* o Magë me dhurata,* ju,
o barinj në fusha* nxitoni me vrap e
me zell.

More dhuratën e ngjalljes, o Anastasi
e tërëfamshme, kur stërviteshe në
stadium, sepse zhduke shumicë demonësh dhe i dorëzove në det,8 o athlofore, martire e vyer për admirim.
Tani Parakremtor
Ting. Tërth. II I Bizantit

O Nuse e panusëruar, nga erdhe?
Kush është prindi yt? Edhe cila është
nëna jote? Si Ndërtuesin e mban në
kraharor? Si nuk pësove prishje në mitër? Shohim, o e Tërëshenjtë, të bëhen në ty gjëra të mëdha, paradoksale
dhe parapërgatisim borxhin e denjë
për ty nga dheu, shpellën; dhe i kërkojmë qiellit që të japë yllin; dhe Magët vijnë nga lindja e tokës drejt perëndimit, që të shikojnë shpëtimin e
njerëzve të mëndet si foshnjë.
Pasvargje Parakremtore
Ting. II Ikos tu Efrathá

Vjen të dërrmojë krejt* të ligun Krishti
ynë,* të shndritë errësirën,* të zgjidhë nga burgimi;*9 atë le ta mikpresim ne.

Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.11

O male, kodra bashk’,* lugina edhe
fusha,* lumenj dhe çdo krijesë,* tani
ju madhështoni* Krijuesin që lind me
mish.
Lavdi I shenjtores
Ting. IV I Studitit

Meqenëse kishe emrin e ngjalljes
jetëprurëse të Krishtit, o modeste,
ndoqe një jetë të përshtatshme sipas
emrit tënd, dhe si forcove natyrën e u
bëre si burrë në shpirt, thure mantel perandorak me purpurin e gjakut tënd;
dhe duke mbajtur kryqin si skeptër
mbretëror, bashkëmbretëron12 me Perëndinë Shpëtimtar, o Anastasi e tërëlumtur; atij lutju që të shkëlqejmë
edhe ne prej lavdisë së tij hyjnore.
Tani Parakremtor I njëjti

Isaia vallëzo, mikprit Fjalë Perëndie;
profetizo te vajza13 Mari një ferrë të

22 DHJETOR

184

përflaktë dhe të mos digjet14 me shkëlqimin e Hyjnisë. O Bethlehem hijeshohu, hape portën, o Eden,15 dhe ju Magë
ecni për të parë shpëtimin që mbështillet me pelena në koritë; atë e lajmëroi një yll mbi shpellë, Zotin jetëdhënës, që shpëton gjininë tonë.

kohem. Dëgjona lutjet edhe shpëtoji
*
shpirtrat tanë prej vdekjes.*
Tani Përsëri Parakremtor

Përgatitu, Bethlehem.
NË PASDARKË

Përlëshore Parakremtore
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Përgatitu, Bethlehem,* u çel Edeni
për të gjith’,*15 hijeshohu, Efratha,*
se nga e Virgjëra në shpell’* u lulëzua
tash druri i jetës15a sonë;* barku i saj
ësht’ mendërisht Parajs’,* k’shtu u
shfaq, dhe bimën e shenjtë ka.* Prej
saj ne do të ham’ dhe do jetojmë,*
s’do vdesim kurr’ si Adami pra.*16
Lind Krishti ynë* ta ngrej’ ikonën*17
që kishte rënë më par’.
Lavdi I shenjtores
I njëjti

Shqerra jote, o Jisu, me zë të madh
po të thërret, dhëndër ty të dëshiroj
dhe nat’ e ditë të kërkoj; dhe kryqëzohem e varrosem me pagëzimin,18 dhe
vuaj tok me ty që të gëzohem tok me
ty;12 dhe vdes për emrin tënd që tok
me ty të rroj19 në q’ell. Po si një fli të
shenjtë pritmë mua që për ty sakrifi-

Kanuni Triod, që ka Akrostihidhë:
“Do psal të mërkurën”.
Ting. II
Ode III
Irmosi: Tis písteos en petra me

»O
O Zot, më ke* forcuar mbi gur

të
»besës,* dhe gojën ma* zgjerove për»mbi armiqtë,*21 se u gëzua mendja
»ime kur psalja: Nuk ka të shenjt’ si
»Perëndia yn’ i madh* dhe nuk ka të
»drejtë veç teje, Zoti im.22
20

Më kot mblidhet Këshilli i Irodhit dhe
me mendim të keq që ta vrasë Zotin
që lindet, të cilit të gjithë i psalim: Ti
je Perëndia ynë dhe nuk ka të drejtë
veç teje, Zoti im.22

Këshilli i tmerrshëm i Irodhit, meqenëse kishte shpirt hyjkundërshtues,
mendon ta vrasë Mjeshtrin bashkë
me foshnjat, pra Krishtin, të cilit i psalim: Ti je Perëndia ynë dhe nuk ka të
drejtë veç teje, Zoti im.22
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Ode VIII
Irmosi: Rima tiránu
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Ode IX
Irmosi: Psihés katharés

»M
Mbizotëroi krejt fjal’ e tiranit, pra* »M
Me zemër, me shpirt edhe me buzë
»shtat’ her’ u ndez me shum’ fuqi me
»zjarr një furr’ dikur,*23 por Djemtë ajo
»s’i dogji dot* kur e shkelën vet’ ur»dhrin e mbretit,* ndaj thërrisnin:
»Gjith’ ju, o veprat e Zotit, himnojeni
»pra Zotin* edhe e përmbilartësoni në
»gjith’ jetët.24

Duke zbrazur lot si miro te Krishti,

25

që për ne lindet në mish, le të pastrojmë njollat e mishit, duke u afruar me
pastërti pranë të pacenuarit dhe duke
thirrur: Gjithë ju, o veprat e Zotit, himnoni Zotin dhe e përmbilartësoni në
gjithë jetët.24

»engjëlli,* eni madhështojeni të pace»nuarën,* Virgjëreshën edhe nënën e
»Zotit ton’ Krisht.*27 Me atë dhe prej
»asaj* kërkojmë ndërmjetime të nxeh»ta,* shpirtrat ti kursenaji28 dhe ti na
*
»shpëto, o Krisht Perëndi.*

Askush të mos jetë mosmirënjohës,
as ziliqar djallëzor, askush nga ata që
tani sjellin te Perëndia dhurata të mirëpritura, në vend të smirnës, të arit
dhe temjanit, aromën e virtyteve, askush nga ata që të psalin ty, o Krisht
që lindesh; shpirtrat ti kursenaji28 dhe
ti na shpëto, o Krisht Perëndi.

Me lot dhimbjeje le të shmangim lo- Irodhi i ngurtësuar u thotë Magëve të
tët e dënimit të ardhshëm e të frikshëm,26 o mëkatarë, duke kapur këmbët e Krishtit25 që futet në pelena si
foshnjë dhe duke thirrur: Gjithë ju, o
veprat e Zotit, himnoni Zotin dhe e
përmbilartësoni në gjithë jetët.24

urtë: Shkoni, kërkoni mbretin që u lind
tani dhe pasi ta gjeni, lajmëromëni;
sepse projektoi i tmerrshmi vrasjen
me zemër të fëlliqur e vrasëse. Shpirtrat ti kursenaji 28 dhe ti na shpëto, o
Krisht Perëndi.

Duke ditur se celebrohet shpërblesa Çfarë guximi për vrasje të fëlliqur
nga të brendshmet tona dhe nga burimi i lotëve, pasi të lahemi me rrëfim,
o besnikë, le t’i afrohemi Krishtit që
lindet në mish duke thirrur: Gjithë ju,
o veprat e Zotit, himnoni Zotin dhe e
përmbilartësoni në gjithë jetët.24

dhe mizore! Harrove pra, o Irodh, se
Perëndinë askush nuk e nënshtron
dhe nuk e vret; sepse si u nxehe, me
plot inat, ther egërsisht foshnjat.
Shpirtrat ti kursenaji28 dhe ti na shpëto, o Krisht Perëndi.
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Ting. Tërth. II Tmithisi tmate
NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. IV Tahí prokatálave

Dëfren perëndishëm sot Krijesa, se
Zoti Krisht,* pra Biri i Atit, Perëndisë
tim, nga një Vajz’ e d’lirë po lindet sot.*
Çdo gjini njerëzore* e ribën të pavdekshme,* nëmën e paranënës Evë29 e
zgjidh, e zhduk krejt;* t’i sjellim atij si
mirëbërësit ton’ këng’ pra.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. III I Parthenos símeron

Zonjën virgjëresh’ shtatzën’* me Fjalën e parajetshme* në bark, kur e shihte qart’* Josifi, me himn thërriste:* Të
shikoj* të bëhesh kishë, tempull për
Zotin;*30 mban atë* që erdhi për të
shpëtuar njer’zit* të gjith’ që e përhimnojnë,* t’i shfaqë tempuj të hyjshëm31
për përdëllim.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Kanunet: Parakremtor dhe të shenjtores
Ode I
Kanuni Parakremtor, që ka
Akrostihidhë: “Të enjten e gjatë
këndoj një himn të gjatë”.

»II preri pret në mes Detin e Kuq,* dhe
»thahet fundi që ushqen dallgën si
»mal.* Njëkoh’sisht ish udhë për të çar»matosurit,* varr për ata me armë;*32
»këndohej atëher’ këng’ e hyjnuesh»me,* o Krisht Perëndia yn’, lavdia të
»lavdëron.33

Shtëpin’ e saj e ka ndërtuar vet’,* nga
nën’ e d’lirë që nuk njohu kurrë burr’.*
Urtësia34 zotërore35 gjith’krijuese,*
burimi i çdo jete,*36 një tempull trupor
na veshi Jisui yn’* Krisht, Zot, Perëndia yn’; lavdia e lavdëron.33

Mësojn’ mistere Magët prej Urtis’*
së Perëndis’.35 Jan’ si flijim i par’ ata*
nga gjith’ kombet. Ishin pa logjik’, por
ftohen tash* për një ushqim logjik
pra.* Trapeza mistikërisht ësht’ në
grazhd kafshësh* pa mend; me dhurata rendin, ylli i udhëheq.

Le të dëgjojm’ tash zëra profetik’*
nga Shpirti që përmbushen, se e
Virgjëra* ësht’ me barrë13 dhe nxiton
të lindë Zotin ton’,* që ishte që më
parë.* K’të ua tregoi Magëve qielli*
dhe engjëjt barinjve që do duket si
foshnj’ në grazhd.
Kanuni i parë i shenjtores, që ka
Akrostihidhë, (por të mangët): “Do t’i
himnoj unë, Josifi, lodhjet e tua të
lavdëruara, o martire”.
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Ting. I Odhín epiníkion

Me bes’ sot kujtimin tënd, Anastasi
e festojm’, se atë e lavdëroi Krishti
me çudira që s’kanë mas’,* ai që lindet në qytetin Bethlehem, në mish.

Gjithmon’ shpall fitoret, çudit’ dhe
arritjet e tua e gjithë bota, o Anastasi,
prandaj kjo gëzohet shum’,* se zbukurimi i martireve je, o e shenjt’.

Himnojmë mundimet e tua, arritjet dhe shenjat e plagëve37 të frikshme, të mëdha shum’ dhe dashurin’
e shenjt’* për Zotin, dhe kungimin, o
Anastasi, me të.
Hyjlindësore

Ai që s’kish mish, me mish bëhet, kur
lindet nga Vajza, nga përdëllimi; Magët hijeshohen, mbret’rit nga Lindja
pra,* që ta shikojn’ atë në mish, t’i falen besërisht.
Kanun tjetër i shenjtores, që ka
Akrostihidhë: “Të himnoj, o martire
Anastasi, me mallëngjim. Josifi”.
Ting. Tërth. IV ´Asma anamélpsomen

Himn le t’i drejtojmë Perëndisë që
ka për t’u lindur me mish nga Virgjëresha në qytet të Bethlehemit dhe për
t’u vendosur në koritë si fëmijë i mitur, që të shpëtojë gjindjen e njerëzve.
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O Anastasi e lavdëruar, meqenëse
kërkove bukurinë e vetme të dëshirueshme të Krishtit, i parakalove bukuritë e botës me mendim të fuqishëm
dhe u vlerësove, o martire, për trashëgim të pavdekshëm.

Duke llamburitur me ndriçimin e
Shpirtit, o e thjeshtë, tejkalove mençurisht natën e errësirës së mashtrimit; dhe tani fushove atje ku ndodhet
vezullimi hyjnor i Triadhës së pakrijuar.
Hyjlindësore

U pa Perëndia

i padukshëm të lindet
mbinatyrshëm nga ti, o Virgjëreshë,
nga dhembshuria e shumtë, pasi u
varfërua i pasuri, që ta pasurojë me
pavdekësinë gjininë e njerëzve.39
38

Ode III
Parakremtor
Irmosi: Kírios on panton

»N
Ndon’se ishte Krishti Krijuesi Zot,*

40

»u bashkua me Krijimin kur u bë i var»fër për ne,*39 dhe i falet në mish me
»trajt’ si foshnj’* në grazhd të varfër
»edhe thërret k’shtu:* Hani trupin tim
»me bes’ dhe përkushtim, edhe siguro»huni.

Me mani Irodhi e plot arroganc’,* u
tërbua më par’ se mania e Pilatit, kër-
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kon* që ta vrasë shpejt, para kohe pra*
Jisun’ që po vjen, gjakun ta derdhë*
për shpëtim; ndaj egërsisht ther mij’ra foshnja, më çnjerëzori mbret.

Tha një njeri i marrë se s’ka Perëndi.*41 Me mani ekstreme mbushet
dhe sëmuret, vrasjen mendon* për
Jisunë edhe kur i dështon* guximi,
armatoset i tëri* për krimin: Vret foshnja pa faj dhe ndot tokën me gjakun
e pafaj.
I shenjtores: Lithon on
apedhokímasan

Brenda shpellës lind ai që përpara
eosforit*42 shndriti mbi mend, mbi fjal’
prej barkut; e tregon yll* nga qielli te
Magët* qart’sisht, astronomë ishin
k’ta.* Le ta himnojmë atë,* o besimtarë, me gëzim dhe mall.

Ja një panair i hyjshëm dhe i përvitshëm na shndrit,* dita dhe kujtimi i
athlofores sonë;* në të le të shkëlqejmë* dhe k’shtu të himnojmë Perëndin’,* i cili me shum’ çudi* e madhështoi perëndishëm krejt.

Çele gojë theologu në mes të stadiumit,* shpalle fort pësimin e Krishtit;
ndaj pësove* me zell, gatishmëri,
pra* je bër’, o martire shum’ e thjesht’,*
për gjithë vuajtësit* strehë, përikje
dhe liman gjithnjë.

Hyjlindësore

O e Virgjër, Perëndia ynë i vetëm,
Zoti,*43 si prej teje veshi mbi çdo mendim vërtet mish,* nxitohet që të lindet* në shpell’ për të më treguar
qart’* si kish’ të Shpirtit Hyjnor*31
mua, që isha një shtëpi vjedh’sish.44
Tjetri: Uranias apsidhos

Do të shihet si foshnj’ në shpërgënj
i paprekshmi Zot,* Krishti, brenda
grazhdit i shtrirë; male, kërceni lart*
o kodra, vishuni ju* me ngazëllimin45
e hyjshëm* dhe me dritë mbushuni,
erdhi shpëtimi yn’.

Me guxim bese çmprehe porsi shigjetat me zjarr*46 fjalët e përndjekësve, meqë fjal’ shpëtimtare krejt* si
pasuri kishe ti,* Anastasi, i drejtove*
me një mall të hyjshëm lëvizjet e
shpirtit tënd.

O martire, thërrisje: Un’ vetëm Zotin
kërkoj,* shpirtin lidha vetëm me të dhe
me dashurin’ e tij;* nxitohem me thjeshtësi* morali, që të shkëlqehem*
pasurisht me shndritjet e tij shum’ të
qashtra pra.
Hyjlindësore

Mban në mitër, o Vajz’ që nuk njohe
dasmë, atë* që po mishërohet; ai
mban botën e tër’ në dor’*47 dhe do
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ta shtrish në një grazhd* në lindjen
tënde; do shfaqet* qart’ i parajetëshmi, Zoti yn’, si një foshnj’.
Irmosi: Uranias apsidhos

»P
Perëndi që ke bërë apsid’ në q’ell
»si çati,*48 ti që je ndërtues i Kishës,49
»më siguro pra ti* në dashurin’ tënde
»fort;* je maja e çdo dëshire,* njeri»dashës, edhe mbështetja për çdo
»besnik.
Ndenjësore E shenjtores
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

Pasi kishe zili për virtytshmërin’* e
martireve, nxehtësisht, dhembshurisht,* nga zemra shërbeje mir’* në
nevojat e tyre ti* gjithnjë dhe besërisht fshije qelbin e plagëve* me gaz
edhe shpërfillje tortur’ të përkohshme
krejt;* ndaj në fund u kape dhe pësove shum’ lodhje,* luftove me plot fuqi,* o e famshme Anastasi* e lavdishme* me hyjfrym’zim;* ndërmjeto te
Zoti yn’ Krisht* që të dhurojë ky ndjesën* e fajeve* tek ne që me mall bëjm’
kujtimin tënd shum’ të shenjt’.
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Magët* të sjellim si një dhuratë, virtytin ton’,* me engjëjt le t’i këndojmë*
këngën e re* Perëndisë50 që lind në
Bethlehem pa farë prej Vajzës dhe
Hyjbijës, Krishtin Zot,* që Gjith’sia e
lavdëron.
Ode IV
Parakremtor
Irmosi: Prokatidhón o profitis

»II parapa qart’ profeti* të fshehtat e
»k’tij misteri, o Krisht Perëndi, dhe
»parathirri fort,* e vendose dashurin’
»e tër’fuqishme,*51 o at’ i dhembshur,*
»se dërgove Birin tënd të vetëm ti,* si
»shpërblim52 nëpër botë, o zemërmir’.

Pasi zbrite nga dhembshuria mbi
lëmshin si shi53 dhe si pikë mbi tokën54 që të lindi, o Zot, vjen që të lindesh nga përdëllimi dhe që të komunikosh me të vdekshmit;54a u dërgove
si Bir i vetëm ti, si shpërblim52 nëpër
botë, o i tër’mir’.

Duke u kunguar, o Krisht, me mish

Ting. IV To prostahthén

njerëzor nga fara e Abrahamit,55 vjen
që të japësh hirin në vend të hirit,56
të shpëtosh ikonën tënde17 dhe ta
bësh të paprishshme; u dërgove si Bir
i vetëm ti, si shpërblim52 nëpër botë,
o i tër’mir’.

o besnikë,* që të gjithë le të bëjmë,*
panair, le ta presim* denjësisht; si

qëmoti Davidi i etur, del që të burojë
në shpellë, në Bethlehem,57 dhe të

Lavdi dhe Tani Parakremtor

Parakremtimin e lindjes së Jisuit* ne, Pija e re, të cilën dëshiroi ta pinte
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ndalojë gjithë etjen shpirtërore që
pushtoi Adamin dhe Davidin, prej të
cilëve lindet Krishti sipas mishit.58
I shenjtores: En Pnévmati provlepon

Himnoni, o kombe, duartrokisni,

o
popuj. Në shpellë lindet ndriçimi i të
gjithëve,60 me rrezet e të cilit martirja
Anastasi shkëlqeu dhe u largua nga
errësirë mashtrimi, mbasi feksi më
me hijeshi se dielli.
59

O e tërëfamshme e thjeshtë, arrite
lavdinë e dëshmoreve të Krishtit me
mendim të gatshëm; dhe meqë, me
vetë duart e tua fshije me zell, me
mall e besë qelbin e tyre, të lavdërojmë, o martire, ne të gjithë tok me ta.

Përshkove luftëra të shumanshme
me fuqi dhe more me bollëk hirin e mrekullive; rrjedhimisht, o Anastasi, e gjithë bota të ka përikje dhe përkrahje
të sigurt, duke vrapuar te streha jote.

O martire me nam të madh, dërrmove
shpata61 armiqsh të padukshëm me
fuqinë e Kryqit; prandaj u dëfteve burim çudish të pamasa, o Anastasi, duke larë plotësisht baltën e sëmundjeve të shumëllojshme.
Tjetri: Isakíkoa Kírie

se Virgjëresha nxiton që të lindë në
shpellë të Tërëpërsosurin.

Meqenëse kërkove me mallëngjim
lavdinë e martireve, e arrite atë, kur u
ushtrove tepër fuqishëm me mendim
të palëkundur, o e duruar në shpirt.

Me të vërtetë u veshe me këmishë
të thurur prej Hirit nga lart,63 sapo e
zhveshe atë të trupit,64 o martire, athlofore e gjithëkënduar.
Hyjlindësore

Del trupmbajtës nga barku yt dritëmbajtës, o e pacenuar, Mbreti mbiqiellor, duke u shtrirë në koritë si në fron.
Ode V
Parakremtor
Irmosi: To sindhesmo tis agapis

Të bashkuar ne me lidhjen e dashu»T
»risë65 si vëllezërdashës, le t’i japim
»lavdinë atij që shpërndan tek të gjithë
»paqe66 dhe dha Birin e tij të dashur
»si shpagim, pra sunduesit të të gji»thave, që e deshi botën fort.

Urtësia e Zotit

që mban ujin e pavarur lart në eter, që ndalon si me fre
avusha dhe frenon detet, pasi zbriti
si shi mbi lëmsh,53 banoi në mitër
virgjëreshe.
35

Tashmë u përmbushën thëniet e atyre Krishti përmes yllit fton për dituri
që profetizonin në Shpirtin Hyjnor,62

Magët, nxënësit e magjistarit Va-
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laam,67 dhe ai që mbështjell me re
qiellin,68 lidhet me pelena dhe shtrihet në koritë ai të cilit i tremben Keruvimet dhe mbahet në shpellë ai që i
mbush të gjitha.69
I shenjtores: Tin sin irinin dhos imín

Himnojmë mishërimin tënd, o Krisht
njeridashës; me besë iu falemi shpërgënjve, falë të cilëve u zgjidh nga dënimi gjindja e njerëzve, që të lavdëron, o Shpëtimtari im.

Pasi e mprehe moralin me dashuri të
hyjshme, o martire me emër të madh
vërtet, u pe shpatë që priste të gjitha
batalionet e demonëve me vetëbesim
të perëndishëm.

Meqë shpirti yt vezulloi me luftëra të
pakufishme, shndriti në rruzull më me
hijeshi se dielli dhe shkëlqeu burimet
e shërimeve, o Anastasi e thjeshtë.
Hyjlindësore

Tani erdhi tek të vetët

me lindje të
huaj, Fjala e Atit, duke u mishëruar nga
e Virgjëra, dhe shihet si foshnjë në
shpellë nga dhembshuria e skajshme.
1

Tjetri: Orthrízontes voomen si

Lindi ylli i Judës,

duke vënë në lëvizje për adhurim astronomët70 nga toka
67
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e kaldenjve, siç është shkruar.

Luftove ligjërisht, dhe fitove fuqishëm
mbi të paligj, o martire e tërëkënduar,
me forcën e Shpirtit.

Ikonizon ti ngjalljen e Krishtit përmes
emrit tënd, duke shembur armiq të
padukshëm, o e tërëfamshme.
Hyjlindësore

Krishti nxiton të lindet nga Virgjëresha
në shpellë të nëndheshme. Le të ngazëllohet universi.
Ode VI
Parakremtor
Irmosi: ´Avisos eskati

»M
Më rrethoi pafundësi mëkatesh të
»skajshme, o Krisht,* edhe meqë nuk
»duroj furtunën,* un’ si Jonai thërres
»tek ti, o Zot:* Nga çdo prishje më ngri
»lart ti.71

Qiejt kur të njohën si Zot, rrëfejnë
lavdinë tënde*72 dhe përmes një ylli
ftojnë Magët* tash me dhurata për
njohjen e hyjshme,* faljen tënde, o
Shpëtimtar.

Kush ka njollë, le ta fërkojë edhe le ta
pastrojë,* dhe kështu i pastër, le të
prekë* të pastrin, Krishtin, të shtrir’
në grazhd si foshnj’,* që pastron zemrat nga veset.
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I shenjtores: Ton profitin Ionán

Në qytet, në Bethlehem, kur shkëlqeu plot mëshir’* nga një bark nënor
Jisui, kujtimin sot të athlofores son’*
e lavdëroi me shenjtëri dhe hir.

E dërrmuar nga shum’ dallgë, tortura
plot me tmerr,* o Anastasi e hyjlumur
e kënduar shum’, nënshtrove krejt*
armikun ti me këmbët73 e bukura.

Si pësove me durim djegie zjarri, o e
thjesht’* edhe sulm torturash tepër
të rënda, o Anastasi, themel* martirësh, u lëvdove me nam të madh.
Hyjlindësore

O qytet i gjall’ i Zotit ton’, lind në Bethlehem,* në qytet, o Perëndilind’se,
Krishtin, që njeri si ne bëhet,* perfekt,
përmbi mendim, për mëshirën ton’.
Tjetri: Tin dhéisin ekheó

Natyrën ton’* kur e mori Zoti yn’* përdëllyes, duket foshnj’ edhe pse bën*
foshnjat në bark* dhe mbështillet me
shpargër,* dhe në një grazhd shtrihet,
i zgjidh me mirësi* vargonjt’ e veseve5
që kam,* se jam pleksur me shum’llojshmëri tmerresh.

kishin, u fshije qelbin; ndaj madhërisht* lavdin’ e tyre që shkëlqen,* oshënare, fitove si pasuri.

Ndihmon ata* që keq rrezikojn’ në
jet’* dhe derdh pikat e shërimeve me
shi* dhuntish nga lart,* pra nga Zoti,
Jisui;* ndalon lumenjt’ e pësimeve,
ti që ke* të njëjtin emër me Ngjalljen,*
o martire e Krishtit, me nam të madh.
Hyjlindësore

Prej teje lind* Zoti si një foshnj’ e re*
pa pik’ prishje, dhe shëron k’shtu natyrën* që u përprish,* keq, qëmoti nga
shkelja* e lasht’,74 dhe si mbi fron rri
në pëqirin tënd,* por s’u largua nga
Ati,* o e panusëruar, o Zonja jon’.
Irmosi: Tin dhéisin ekheó

»D
Do derdh lutjen* para Zotit Perë»ndi* dhe atij do t’i tregoj hidhërimet*
»që kam,74a sepse* shpirti im është
»mbushur* me çdo të keqe dhe jeta
»po shkon në Hadh;*74b pra si Jonai
»lutem un’:* Jetën time nga prishja,
»ti ngrije, Zot.71
Kontaqi I shenjtores
Ting. II Ta ano zitón

Kërkoje ti* gjurmët e mundimeve* të Sa jan’ në trishtim,* në ngasje dhe
martirëve për hirin e Krishtit;* me
shum’ durim* i shërbeje nevojës* që

në çdo rrezik,* tek tempulli yt* vrapojn’ dhe marrin çdo shërim* të nde-
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ruar, Hiri hyjnor që po banon thell’ tek
ti e jep,* o Anastasi, sepse ti* shërimet për botën i buron përgjithmon’.
Shtëpia

Meqenëse ke të njëjtin emër me
Ngritjen e Zotit, ngrimë tani me ndërmjetimet e tua mua që kam rënë, pasi
të pikosh në shpirtin tim pikë nga çuditë e tua, o martire, dhe të shuash
flakën e mëkatit të rëndë; sepse përherë e shpëton njerëzinë nga pasionet
e shumëllojshme, përvojën e të cilave
kam edhe unë, se duke i dhënë të gjitha tek të gjithë, shërimet për botën
i buron përgjithmon’.
Sinaksari
Më 22 të të njëjtit muaj, kujtimi i martires së madhe të shenjtë Anastasi
Farmakolitria.
Vargje: Anastasia është për besnikët
ilaç i madh/ e cila, edhe e djegur, asgjëson çdo helm.
Më njëzet e dy u dogj Anastasia me
zjarr të vrullshëm.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Krisogoni.
Vargje: I jep Krisogoni qafën shpatës,/
i artë në shpirt dhe i bronztë në fuqi.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martires së
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shenjtë Theodhota dhe i fëmijëve të saj.
Vargje: Theodhota duron zjarr bashkë
me fort të dashurit,/ sepse përvëlon
nga dashuria e Perëndisë më shumë
se zjarri.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Zoili.
Vargje: Pasi shteroi Zoili në jetën që
rrjedh,/ gjeti jetë të qëndrueshme në
vend të gjallësh.75
Në të njëjtën ditë, Hapja e dyerve të
Kishës së Madhe të Perëndisë.
Vargje: Ngrenë portat burrat e hyjshëm të Krishtit,/ duke na ikonizuar
mendjet e Davidit.76
Në të njëjtën ditë, marshimi me dritë
rreth kishës së Perëndisë.
Vargje: Dritat që rendin sot përqark
kishës/ deklarojnë udhën e dritës së
hyjshme në çdo gjë.
Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin.
Ode VII
Parakremtor
Irmosi: I pedhes en Vaviloni

»T
Tre Djemtë në Babilonë* nuk u frik’»suan nga flak’ dhe furr’,* por të he»dhur në mesin e zjarrit,* të freskuar
»po psalnin k’shtu:* O Perëndi i etër»ve,* i bekuar je, o Zot i madh.76a
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Duke bërë shenjë, Irodhi lëvizi kokën,
duke parashikuar të këqija dhe duke
kërkuar rastin që të vriste Krishtin, i
cili ka pushtetin e jetës dhe të vdekjes, Perëndinë77 e etërve tanë.

Sa jeni miq të Krishtit tuaj, shpejtoni
tok me atë që nxiton për në Egjipt dhe
atje faljuni mirë dhe quajeni siç e
meriton Hyjnia, dhe lavdëroni me një
zë.

Thotë Krishti: Kush nuk është me mua,
vepron kundër meje, dhe kush nuk
mbledh me mua, ngjan me atë që
shpërndan;78 ndaj le ta kemi frikë bashkëzbritjen e tij në mish.
I shenjtores: Tus en kamino pedhas su

Mbreti i të gjithave dhe Perëndia del
që të lindet në qytetin Bethlehem, ai
që madhështoi Anastasinë e thjeshtë
me mrekulli pa kufi, sepse ajo duroi
me forcë tortura për të.

Nuk u dhe respekt të lig statujave të
vdekura prej druri, sepse respektoje
vetëm Krishtin, si Perëndi të gjallë79
përjetë, o Anastasi, dhe e shkëlqeve
pësimin tënd me pësimet e tij jetëdhënëse.

Ata që përikin te kisha jote me besim
të shumtë, çlirohen nga sëmundje
munduese, dobësi, pësime dhe dhim-

bje, duke marrë gjithmonë pasurisht
forcë prej Krishtit, Perëndisë.
Hyjlindësore

Del, o e pacenuar, nga barku yt mbi
mendim, Fjala e mishëruar, dhe niset
i parajetshmi, dhe shtrihet në koritë i
mbështjellë me shpërgënj, dhe zbërthen vargonjtë e krimeve.5
Tjetri: Pedhes Evreon en kamino

Kore të patrup lavdërojnë lart, ndërsa
mbi tokë80 ne të vdekshmit po falemi,
duke të parë faqeza ty, o Krisht, Perëndia i të gjithave, të ngjash me ne81
dhe të shtrihesh mbi koritë.

Shkrumbove zjarr mashtrimi, ndërsa
duke komunikuar me flakë si Djemtë,
shfaqe dashurinë e nxehtë që kishe
për Zotin dhe dhëndrin tënd, o hyjmendëse.

Derdh shira shërimesh, duke ndaluar
flakë sëmundjesh dhe bën popuj të
këndojnë melodikisht gjithnjë: I bekuar je, o Zot, Perëndi përjetë.
Hyjlindësore

Mrekulli që shtang mendjen është
ajo që bëhet prej teje, o Virgjërnënë,
sepse ke për të lindur Perëndi dhe për
ta shtrirë në koritë të paafrueshmin
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për Keruvimet dhe të panxënshmin
nga natyra.
Ode VIII
Parakremtor
Irmosi: Nomon patroon

»D
Djemtë e lumtur mbronin me rre»zik* në Babilonë Ligjin e shenjtë atë»ror.*82 E përbuzën urdhëresën e palo»gjikshme të mbretit* dhe të bashkuar
»krejt me zjarrin që s’i shkrinte dot,*
»po këndonin një himn mjaft dinjitoz
»për Kryetarin:* O vepra, ju, himnojeni
»Zotin* dhe e lartësoni përmbi të gji»tha jetët.24

O gostarë hyjmendës, duke paraprirë
mendërisht drejt Bethlehemit, tok me
engjëj dhe barinj, le të vëzhgojmë çudinë, dhe le t’i drejtojmë lavdi Perëndisë në më të lartat, që jep si çmim mirëdashje dhe paqe te njerëzit,80 ne që
i thërresim: O vepra, ju, himnojeni Zotin
dhe e lartësoni përmbi të gjitha jetët.24

Duke mbajtur ligj miqësie, le të angazhohemi me mendim vëlladashës dhe
le të paqësohemi me njëri-tjetrin,83
dhe të jemi me një mendje;84 sepse
del Krishti, arkondi i paqes,85 që t’i paqësojë të gjitha dhe t’i shpëtojë ata
që thërresin: O vepra, ju, himnojeni
Zotin dhe e lartësoni përmbi të gjitha
jetët.24
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Irodhi i paligjshëm mikpriste me fjalë
dinake Krishtin që lindej dhe shtirej
tek Magët se do t’i falej atij, por nuk
kishte turp që përndiqte Perëndinë që
fshihej, nuk i dhimbseshin foshnjat
dhe nuk urtësohej të thërriste: O vepra, ju, himnojeni Zotin dhe e lartësoni
përmbi të gjitha jetët.24
I shenjtores: On frítusin ángjeli

I pakohshëm lind në kohë përmbi
mendim dhe Magët i ofrojnë dhuratat
porsi mbretit që u duk; dhe lavdinë e
tij e shpall qielli me shfaqjen e yllit.

Të stërviti, o e thjeshtë, Krisogoni i
hyjshëm, që të përfundosh trimërisht
udhët e gjata; të lavdërojmë së bashku me të me melodi të nderuara, meqë luftove në mënyrë të nderuar për
të vërtetën.86

Si shi shpëtimtar është kisha që ka
lipsanin tënd, o e tërëfamshme; në të
përik çdo besimtar dhe çlirohet nga
turbullimi i fortë si dhe nga shumë lloj
rreziqesh.
Hyjlindësore

Tani erdhi Zoti i kudondodhur,

pasi
lind nga e Virgjëra në qytetin Bethlehem. Ngazëllohu, o Krijesë, duke pritur atë dhe duke e lavdëruar në gjithë
jetët.
69
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Tjetri: I theorímones pedhes

Një shpellë mban atë që lindet, pranë të cilit qëndrojnë lart mijëra dhe
mijëra engjëj.87 Atë himnojmë ne veprat pa pushim si Zot.

U rrëfeve shtëpia e Trinisë duke frekuentuar vende të hyjshme me lutje
dhe agjërime,88 o Anastasi, dhe duke
thirrur: Bekoni, o vepra, Zotin.

»me mendje mjaft të lart’, siç e mësu»am Fjalën, Birin* me mish tashmë pa»shprehshëm; e madhështojmë pra.

Te krerët e Magëve* Irodhi tha: Shkoni, shihni* për birin edhe kur ju ta gjeni, ejani* dhe më lajmëroni mua shpejt;
k’shtu thurte dinak’ri në zemër;*89 por
u shfaq ky mashtrues që mëkatonte
kot.

E forcuar me fjalë tepër të fuqishme Krijuesin që u lind*
të athloforit Krisogon, shkele arrogancën e pafuqishme të idhujve, kur u
ushtrove trimërisht.

nga Ati përpara
shekujsh* e madhështojm’, e njohim
si Fjalën Perëndi* nga natyra, urtësinë dhe fuqinë,35 Perëndinjeriun* me
natyr’ të dyfisht’ po lind nga e Virgjëra.

Hyjlindësore

U pe jo në fantazi,* por në substancë

36

O Vajzë hyjmbajtëse, do të lindësh si
foshnjë Bërësin e shekujve dhe Zotin
e pandryshueshëm në qytet të Bethlehemit për mëshirën e parrëfyeshme.

njeri krejt,* kështu natyra, o Shpëtimtar, që more ti* u bë Perëndi përmes
shkëmbimit; ndaj nderojmë ardhjen
tënde* të hyjnueshme prej Virgjëreshës, të lëvdojm’.

Irmosi: I theorímones pedhes

»P
Përbrenda furrës hyjfolësit Djem e
»shkelnin* bashkë me zjarrin dhe fla»kën, dhe psalnin hirshëm me butësi:*
»E bekoni, ju veprat e Zotit ton’ Perëndin’.
Ode IX
Parakremtor
Irmosi: Ksenias dhespotikís

I shenjtores: Tin fotoforon nefelin

Një virgjëresh’ ja afrohet* të lindë
brenda një shpelle* tër’mbretin e
Gjith’sis’ që mori mish; fort e pohoi*
martirja e shkëlqyer, e lavdishmja,
Anastasia, kur ajo* mrekullueshëm
po ushtrohej ashpër* dhe armikun
mposhtte krejt.

»N
Një pritje të Perëndis’* dhe një tryez’ E zbukuruar nga lodhjet* shkëlqen
»të pavdekshme* në shpell’ të varfër
»shum’, o besnikë, ejani* ta shijojm’

më shumë se rrezet* e diellit, ndriçon
k’shtu botën90 me dritë fitoresh,* me
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çmime të mëdha, me hir që kanë
çudit’ e tua; ndaj me bes’* të lëvdojmë me melodi të shenjta* ty pra, o
Anastasi.
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Një ditë ngazëllimi* ka për ty Krijesa,* Anastasi, dhe lëvdon k’shtu kujtimin tënd thell’,* se me gjymtyrët e
tua Fjalën lëvdove ti.7

Bilbilin shum’ të nderuar,* si dhe pë- Me dritë shum’ të pastër* seç shkëlllumbin e bukur* me krahë që shkëlqejn’ si ar91 edhe turtullin plot nur,*
ty, o martire, ne gjithnjë me besë të
lumërojm’, ndaj bëjm’ kremtim,* panair për kujtimin tënd; në të lyp* zgjidhje tmerresh për të gjith’.

Lavdinë që ti fitove,* lyp Krishtin përher’, martire,* Anastasi, që ta fitojm’
ne që lusim me besë* kujtimin tënd
të respektuar edhe i falemi me nder
kutis’* që lipsanet e tua i ka brenda,*
si burim i shenjtëris’.
Hyjlindësore

Në Bethlehem, në qytet lind,* o nënëvirgjër e shenjtë,* tër’ Fjalën e mbiperëndishme të veshur me natyr’* njer’zore dhe siç bën çdo nënë, e mënd
atë që i ushqen të gjith’,* o e Tër’shenjt’, e lart’ mbi Keruvimet,* dhe
si fron i zjarrt’3 e mban.
Tjetri: Kirios Theotokon

Lodroni, ju o male,* me gaz dhe ju
kodra* me ngazëllim dhe ju ngjishuni,45 se po afron* tash Virgjëresha
të lindë Zotin dhe Perëndin’.

qen; ndriçofsh fort* të gjithë sa të himnojnë, edhe tek të gjith’* shkakto mir’dashjen që vjen nga lart, o martire vajz’.
Hyjlindësore

Me hijeshi të ket’ gaz* sot e gjith’
Krijesa,* se tash Hyjlind’sja nxitohet
të lind’ Fjalën Zot,* pra Perëndinë
prej Perëndie, që bëhet foshnj’.
Irmosi: Kirios Theotokon

Pohojm’ se je Hyjlind’sja,* ne që u
»P
»shpëtuam* nëpërmjet teje, e shenjt’
»Virgjëreshë e d’lir’;* me koret e të
»patrup’ve të madhështojmë ty.
Dërgimësore e shenjtores
Tis mathités sinélthomen

O virgjëresh’ Anastasi,* martire e tër’urtë,* lavdi i athloforeve,* kurr’ mos
pusho t’i lutesh* atij që vjen për t’u
lindur* tash nga një vajz’ e virgjër,*
Hyjlindësja e d’lirë pra* brenda shpellës në grazhd, për të dhënë ndjes’*
për mëkatet tek të gjith’ sa po bëjnë*
kujtimin tënd të tërëshenjt’* dhe të
nderojn’ me mall ty.
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Parakremtore E ngjashme

Na parashpall kujtimi yt* drit’prurës,
o martire* Anastasi, me zë lindjen*
e Krishtit ton’ prej Vajzës* së virgjër
në Bethlehem dhe* fton nga Persia
Magë* plot me dhurata, tok me ta*
dhe barinj, edhe engjëj për përhimnim,* sepse kur stërviteshe solle veten* te Zoti yt, hyjmendëse,* si ar,
temjan dhe smirnë.

qumësht,* dhe po shihet si foshnj’,
madje* nga Irodhi arratiset larg, duke
ndenjur si mbi re mbi nënën e virgjër,
të d’lir’,* siç Isaia hyjshikues mjaft
qart’ parashikon.97

Lind vullnetarisht si fëmij’ dhe bir na

Lavdërime Parakremtore
Ting. Tërth. II E angjeliqé

jepet*85 mbreti i çdo shekulli, që ish
që më parë,* o kombe, ju dëgjoni*
dhe mba vesh ti, o Izrael;* njihni edhe
humbni,98 meqë ësht’ bashk’ me ne99
ai që do thërrmojë, në ajër do hedh’*
si grur’ nga toka mbret’ri dhe pushtet100 që s’i bindet hiç.

P rishen reflektimet e vjetra dhe

Lavdi I ngjashëm

shpërbëhen* se është tani me barr’
Vajza.13 U pre guri* nga mali92 edhe
shkopi* i Jeseut po lulëzon*93 sapo
përmbi tokë rrodhi vesa e Gjedeonit,53
le t’thërrasim, o popuj, me zë:* Ja
mbret i madh i Izraelit, Krishti po vjen,
afron.

Lindja shum’ e huaj shfaq gjëra të
çuditshme:* Si ai që rri tok me Atin
në të lartat*94 në një grazhd kafshësh
pa mend* shtrihet pas lindjes, dhe si
ësht’* brenda shpargrit Zoti i paprekshëm, dhe si ai që ësht’ gjithkund rri,
o popuj, në shpell’;* le të thërresim:
Krishti, mbreti i Izraelit vjen.

Zoti i çudive që fshikullon Egjiptin*

95

dhe hedh manën si shi mbi popull96
mosmir’njohës,* merr mish edhe thith

O Jude, me shkop hekuri do të kullosin,*101 se nuk je i bindur dhe kundërshton profetët,* se Birit që lind, Ati*
i jep kombet si trash’gimi* dhe sundim mbi tërë tokën,102 por ty të
zmbraps, o vrasës i fëlliqur, se s’bindesh aspak* që të thërrasësh:
Krishti, mbreti i Izraelit, vjen.
Tani I ngjashëm

O David, kërce, se nga mesi yt del
Krishti.*103 G’zohu, o Jese, lulëzon,
mbin rrënja jote.*93 Nga kofsha jote
Zoti* Krisht, o Judë, ka për të dal’.*104
Sipas Valaamit do të haj’ kombet.105
Sipas Isais’ së madh, ja do lindë si
foshnj’* Emanuelin Virgjëresha13 e
respektuar fort.
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Pasvargje Parakremtore
Ting. II Ikos tu Efrathá

Ylli parashkëlqen* në shpellë tashmë, dhe ju* barinj me engjëjt, Magët*
tok me dhuratat, jini* shpejt gati, hijeshohuni.
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e tua
dhe u shtanga.11

Ylli parashkëlqen,* afrohet Krishti,

Tani Parakremtor I njëjti

Mos u ngrys, o Josif, duke parë barkun tim, se do të shikosh atë që lindet
prej meje dhe do të gëzohesh e do t’i
falesh si Perëndi, i thoshte Perëndilindësja të fejuarit të saj, kur erdhi që
të lindë Krishtin. Le ta përhimnojmë
atë duke thënë: Gëzohu, o Hirplote,
Zoti është bashkë me ty110 dhe përmes teje bashkë me ne.

Zoti.* Ushtritë qiellore,* Fuqit’ mendore, koret* përkulen106 dhe shikojnë posht’.
Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.10
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MË 23 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i atit tonë ndër shenjtorët Naum
çudibërësi.
Tipikon
Nëse bie të Dielën Para Krishtlindjeve, ndiqet Tipikoni i shën Ignatit (shih
fq. 161).

NË MBRËMËSORE
Vargëzime Parakremtore
Ting. IV O eks ipsistu klithís

Përmbushet zëri i Isaisë tashmë,* se
ja Virgjëresha me barr’ ësht’ edhe
nxiton* të lindë1 çuditërisht atë* që
s’kufizohet,* që s’kapet, por që përshkruhet sot me trup.* Ti, o shpell’
hyjprit’se, fillo zbukurimin tënd,* o
Bethlehem, përgatitu mir’,* të zgjodhi
mbreti*2 të jesh banes’, dhe ti grazhd,
prano Jisun’* foshnj’ të mbështjellë*
me shpërgënj, ky ka për të zgjidhur
vargonjt’ e mëkateve* njerëzore3 për
hirin, përdëllimin dhe mëshirën ton’.

Reja e gjall’ dhe e ndritshme,

duke
mbajtur* shiun qiellor tani vjen ta
pikojë k’të* në dhé,4a në faqen e tij
të thar’* për ta ujitur;* ësht’ dallëndyshja mendore që e mban* brenda
saj në një mënyr’ që nuk përshkruhet
4

dot,* pranverën që e ka hirin tër’,*
atë do lindë.* K’shtu dimrin e ateizmit
e shpërbën.* Streha mbret’rore* dhe
pallati i pastër, pa cen aspak, fut në
shpell’ Jisun’,* mbretin që mishërohet* me një trup si ne për hirin ton’.

U regjistrove me robërit, o Zot ti,*
duke dashur fort që të grisësh kontratën ton’* me faje4b dhe të na regjistrosh* të gjith’ në librin* e jetës,4c
ne që u vramë mizorisht* kur na vodhi
gjarpri;4d por një virgjëresh’ tani* të
mban ty që e mban Gjithësin’,* të
mban të veshur* me mish të vdekshëm që të denjosh të jesh* brenda
një shpelle* shum’ të vogël, dhe kur
të lindesh rreshtimet e engjëjve* me
barinjt’ do himnojn’ lart* të çuditur
nga pushteti yt.
Të shenjtit I njëjti
Ting. IV Os jeneon en mártisin

O Naum oshënar, jeton* me apostujt
në një tend’ bashk’* ti, sepse jetove,
o atë, si ata* dhe mbajte besën e tyre,
kreve udhën e tyre5 mbar’;* s’ ësht’
çudi që shoqërin’* e tër’mir’ e fitove
ti;* ndërmjeto, o at’* tok me ta, për
të gjith’ ne që me besë panairin tënd
drit’prurës, të respektuar po bëjm’ me
gaz.

Ishe, o i kënduar shenjt,* një banesë
virtytesh ti,* ndaj shtëpi u bëre për Shën
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Trinin’, o at’,* se siç premtoi Jisui, bëri
kur erdhi, o Naum,* bashk’ me Shpirtin e Tër’shenjt’* dhe me Atin tek ti
një dhom’,*5a dhe meqenëse* mbajte
ligjin e tij me gjithë shpirt dhe mendje,6 ty të hyjnizoi me pjesëmarrjen
e hyjshme krejt.

O Naum, fiset në Misi* që më par’
ishin në mashtrim* dhe të gjith’ bullgarët që më par’ endeshin* brenda
gënjeshtrës së gurëve, të drurëve, n’
errësir’,* edukimi yt i urt’,* nxitja jote
i bën’ të lir’* nga çdo pabesi* dashakeqe; vërtet, o i himnuar, jan’ fëmij’
të Zotit Krisht dhe rrezatojn’ besën
ton’ të drejt’.
Lavdi I shenjtit
Ting. Tërth. II

Pasi more hirin e urtësisë,

o Naum i
tërërespektuar, dhe ua mësove shumicave të misitëve shpresëtarinë, je
baza dhe mbështetja e Orthodhoksisë, zbukurimi i oshënarëve dhe i të
gjithë asketëve; duke pasur guxim para Perëndisë, përgjëroju atij që të
shpëtohen shpirtrat tanë.
7

Tani Parakremtor I njëjti

O shpellë, hijeshohu, se shqerra erdhi duke mbajtur në embrion Krishtin;
dhe ti, o koritë, mikprit atë që përmes
mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit
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nga vepra e pamend.7a O barinj që jeni
nëpër fusha, dëshmoni çudinë e frikshme dhe ju, o Magë nga Persia, ofroni te Mbreti ar, temjan dhe smirnë,
sepse u duk Zot nga nënë e virgjër, e
cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Pasvargje të shenjtit
Ting. Tërth. I Heris askitikón

G’zohu, ndriçuesi i Misis’;* je zbukurim i shenjtë për kallogjerë ti,* kanun
për Orthodhoksinë me saktësi dogmash krejt,* qiell që rrëfen qart’ lavdin zotëror*8 të Krishtit, mbret i Gjith’sis’,* sy i pafjetur që mbik’qyr* anët
e botës,* që i mbushe me çdo mësim* dhe me predikim* të hyjnueshëm; u përmbush,* o i tërëkënduar,
në ty thënia e profecis’,* sepse në
dheun e tër’ doli dhe vrapoi shpejt zëri
yt*9 e k’shtu tek të gjithë* jan’ të njohura çuditë e tua të mëdha.
Varg: E çmuar është para Zotit vdekja
e oshënarit të tij.

Ishe ti predikues i fort’*, o i tër’lumur,
i Ungjillit10 në Bullgari* plot zell, ndaj
në çdo shpirt njer’zish ke sjellë mall
për mbret’rin’* e Jisuit Krisht, k’shtu
i dëbove tej* hordhit’ e mashtrime-

23 DHJETOR

204

ve,* u mësove besnikëve* Orthodhoksinë,* që t’i falen me bes’ Trinis’* së pabër’ aspak,* Prindin pa nisje me Birin* e bashk’panisshëm edhe
tok me Shpirtin e Tërëshenjt’,* që na
buron thell’ prej Atit si prej burimi
unik krejt’sisht,* Hyjnia e thjeshtë,*
që ësht’ një, mbi çdo substancë, buron prej tij si Zot.
Varg: I lumur ai burrë që ka frikë Zotin.

shëm, duke u stërvitur përditë me
vetëpërmbajtje të gjallë shpirtërisht
dhe duke dëfryer gjithmonë me engjëjt; ndaj duke pasur guxim para
Zotit, përgjëroju vazhdimisht që të
shpëtohen nga rreziqet dhe trishtimet
ata që me besë bëjnë kujtimin tënd
të vyer për respekt.
Tani Parakremtor I njëjti

O i tër’lumur, me të vërtet’* kalove, Mikprit, o Bethlehem, metropolin e
plot me ngazëllim, me hare në shpirt,*
ti deri te tenda shum’ e çuditshme, te
streha pra,* e të Lartit Zot, ku ka kremtim me zë*11 të ëmbël si dhe himnim* ngazëllues, dhe ke marr’ pjes’*
në gaz, në prehje,* në dëfrim që nuk
shprehet dot,* o i urti at’,* sepse vetëm k’të deshe fort,* prandaj e vrave
mishin12 dhe te Krishti arrite ti* me
drejtësi të hyjnueshme i stolisur; pra
lut tani* Jisun’, Krishtin tonë,* që për
botën përdëllimin e madh dhuron ai.
Lavdi I shenjtit
Ting. Tërth. IV

Pasi i le zhurmat e jetës, o oshënar
Naum, dhe e ngrite mbi supe kryqin13
e Shpëtimtarit, ia dorëzove gjithë veten tënde Perëndisë; për këtë, edhe
pse ishe brenda botës, llogariteshe
jashtë mishit dhe botës, o i tërëfam-

Perëndisë, sepse vjen tek ti për të
lindur dritën e paperëndueshme.14 O
engjëj, çudituni në qiell; o njerëz,
lavdëroni mbi tokë; o Magë nga
Persia, blatoni dhuratën tri herë të
lavdëruar; o barinj në ara, këndoni
melodikisht himnin trishenjtor;15 çdo
frymë le ta himnojë15a Gjithëbërësin.16
Përlëshore Parakremtore
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Përgatitu, Bethlehem,* u çel Edeni
për të gjith’,*17 hijeshohu, Efratha,*
se nga e Virgjëra në shpell’* u lulëzua
tash druri i jetës18 sonë;* barku i saj
ësht’ mendërisht Parajs’,* k’shtu u
shfaq, dhe bimën e shenjtë ka.* Prej
saj ne do të ham’ dhe do jetojmë,*
s’do vdesim kurr’ si Adami pra.*19
Lind Krishti ynë* ta ngrej’ ikonën*20
që kishte rënë më par’.
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Lavdi I oshënarit
Ting. IV Tahí prokatálave
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qytetit Bethlehem që të shohim Zotin
të lindet.

Braktise mbar’ botën dhe u ngjite te Shikoni, o miq, mos u shqetësoni kot;
Zoti21 Krisht* edhe kryqëzove mishin12
dhe jetove në shpirt,21a Naum i tër’lumur at’;* rende të kryesh udhën* e
apostujve zellshëm,* kape shumicë
pa fund të misitëve në bes’;* nga ngasjet me ndërmjetimin tënd ti shpëtona
ne.

Irodhi i marrë me arrogancë kërkon
të vrasë Ndërtuesin që lindi; por meqë
ai mbizotëron mbi jetën dhe vdekjen,25 jeton dhe shpëton botën si njeridashës.

Tani Parakremtor

»S
Shtyllën e ligësisë antihyjnore e tur-

Përgatitu, Bethlehem.
NË PASDARKË
Kanuni Triod, që ka Akrostihidhë:
“Dhe të parashtunën”.
Ting. Tërth II.
Ode V
Irmosi: Pros se orthrizo

»T
Tek ti mëngoj,

o Fjalë e Perëndisë,
»që zbraze nga zemërdhembshuria pa
»ndryshuar veten tënde për të rënin
»dhe formën e robit e veshe23 nga një
»e virgjër; falmë paqen,24 o njeridashës.
22

Pasi ta lajmë mendjen dhe ta pastrojmë më parë trupin dhe shpirtin me
pjesëmarrjen e ekonomisë së frikshme të misterit, le të ngjitemi drejt

Ode VIII
Irmosi: Stilin kaqias
»përuan publikisht Djemtë26 e hyj»shëm; ndërsa Irodhi i tërbuar kundër
»Krishtit, me arrogancë mendon kotë»si, studion ta vrasë atë që mban jetën
»në pëllëmbë, të cilin e bekon tërë Kri»jesa duke e lavdëruar përjetë.

O besimtarë, le të shkundim prej qepallave çdo gjumë përtacie; le të vigjilojmë në lutje,27 duke zmbrapsur
ngasjet nga i ligu; dhe le të tregohemi,
tok me barinjtë, shikuesit e lavdisë28
së Krishtit që lindi, të cilin e tërë Krijesa e himnon duke e lavdëruar.

O besimtarë, pasi të studiojmë fjalë
të lavdishme, le të pengojmë daljen
e fjalëve profane nga buzët; dhe le t’i
sjellim madhërim Krishtit të shtrirë në
koritën e të pamendëve, që na zgjidhi
nga pamendësia. Atë e bekon tërë
Krijesa duke e lavdëruar përjetë.
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Cili nga njerëzit do të hulumtojë the- Duke lindur Çlirimtari në shpellë u
llësinë e urtësisë dhe të diturisë së
Ndërtuesit? Cili i urtë do të kuptojë
avushën e gjykimeve të Perëndisë?29
Përmes këtyre, pasi uli qiejt,30 u shoqërua mishprurësi me të vdekshmit.31
Atë e bekon tërë Krijesa, duke e lavdëruar përjetë.

Le të përpiqemi t’u themi “jo” pasioneve mishore dhe kënaqësive të botës; le të kemi kujdes shpirtëror, o hyjmendës, dhe le ta paraqesim veten
tonë të denjë nga veprat para Zotit
që lindet. Atë e bekon tërë Krijesa duke e lavdëruar përjetë.

hap për kombet dera e Edenit;17 dhe
gufon burim pavdekësie për të eturit,
Zoti i lavdisë,33 të cilin e madhështojmë.

Engjëj rrethonin koritën si fron keruvik, sepse shikonin si qiell shpellën
ku shtrihej Zoti dhe thërrisnin: Lavdi
Perëndisë që është në më të lartat.

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. III Tin oreótita

O oshënar Naum,* këmbët e tua sot*
Ode IX
Irmosi: Tin timioteran ton Heruvím

»M
Më të nderuarën se Keruvimet dhe
»më të lavdëruarën pa krahasim se
»Serafimet, që pa u cenuar linde Fja»lën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindëse,
*
»ty të madhërojmë.*

Dekreti shfarosës i keqdashësit që
trazohej nga lindja e Jisuit, bëri vrasje
foshnjash të pafajshme, por ne, o besnikë, le ta nderojmë të lindurin.

Irodhi i tmerrshëm, duke u bërë padrejtësi ligjeve të natyrës dhe duke shfuqizuar institucionet e hyjshme, nënat i
la paligjërisht pa fëmijë dhe vrau foshnja pa shkak, për Jetën e të gjithëve.32

janë të bukura* me të vërtet’, sepse*
ungjillëzuan paqen34 që ësht’ mbi
mendje,35 siç do Zoti,* se ke vën’ në
harmoni* tok me delet e stanit ton’*
zotëror36 dhe fiset mbar’* të harbuara
nëpër terr;* kërko ti për ato paqen
pa fund* dhe përdëllim të madh pa
dallgë.
Lavdi dhe Tani Parakremtor
I njëjti

U mbushën me hare* anët e kozmosit,* sepse Hyjlindësja* nxiton të lindë
sot* tër’mbretin e Gjith’sis’; o mrekulli pa shpjegim! Po niset* Krishti
që nuk ka fillim,* mishërohet ky që
s’ka mish,* një shpell’ e pranon atë*
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që e mban çdo gjë37 në pëllëmb’.* Ki
gaz, o Bethlehem, o Krijesë,* vall’zo
në dit’ parakremtore.
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. I Ton tafon su Sotír

Ke bërë mjaft çudi,* o hyjmbajtës i
shenjtë,* ndërmjetës je dhe lutesh te
Zoti i botës,* o mburrja e Misis’, Naum
i tër’lumur, të lutem ty,* sa të përgjërojn’,* shpëtoi nga çdo nevojë* që po
përballojn’,*38 si dhe nga flaka e ardhshme* përmes ndërmjetimit tënd.
Lavdi dhe Tani Parakremtor
I njëjti

Gëzohu, o Sion,* Bethlehem, hijeshohu.* Ai që mban çdo gjë37 lajmëron
bashkëzbritjen,* pra uljen e pamas’,
me yll që dërgoi përpara tij,* se vërtet
na lind* nga Virgjëresh’ pa ndryshim
krejt* njeridashësi* i vetëm, para të
cilit* po tremben fuqit’ në q’ell.
Kanunet: Parakremtor dhe i oshënarit.
Ode I
Kanuni Parakremtor
Ting. Tërth. II
Irmosi: Os en ipiro pezefsas

»S
Si në steré Izraeli kaloi leht’* dhe
»më këmbë, duke par’* Faraonin, ndje-
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»kësin* mbrapa gjurmëve të tij,* të
»zhytej; thërriste: Zotit t’i këndojm’
»këng’ mundëse.

L ind nga një re virgjërore Diell i
madh*39 për ne, pra ndriçuesi,* Jisu
Krishti; ne që qem’* brenda territ, t’i
këndojm’,* sepse nga ndriçimet e tij
hijshëm po ndriçohemi.40

Pritja e kombeve,

mbreti i paqes
vjen* që armikun ta shfaros’,* me nxitim le ta takojm’* ne në Bethlehem
ku lind* për hirin ton’ edhe për shpëtimin e gjinisë son’.
41

Mbarojnë zërat e hyjshëm të profecis’,* që lëçitnin që më par’* se do
shfaqej Krishti yn’* frikshëm, sepse
shqerra vjen,* afron që ta lindë Qengjin,42 Çlirimtarin, Zotin ton’.
Hyjlindësore

Ty, pëllumbeshën modeste, të d’lir’,
pa cen,* pa qortim të Zotit ton’* dhe
të bukurën ndër grat’,* të lum’rojmë
besërisht,* se, o e hyjlumur, linde Perëndin’ e Gjithësis’.
Kanuni i oshënarit
Ting. IV Anikso to stoma mu

O Krisht, që pafundësin’ qëmoti e
kishe tharë krejt* për kombin që ecte;
thaj avushën e fajeve* që kam dhe si
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shi* hidh pika njohurie,* që un’ të himnoj me himn shenjt oshënarin tënd.

Meqë dëshiroje ta shikosh lavdin’ që
nuk shprehet dot,* durove shtrëngime, burgje dhe dënime, Naum,* edhe
çdo çnderim* nga bota, se luftoje*
shum’ fort për besimin43 e sakt’ plotësisht unik.

Ode III
Parakremtor
Irmosi: Uq estin ájios os si

Nuk ësht’ i shenjt’ ndonjë si ti,*o
»N
»Perëndia im, Zot,* që e ngrite lart
»bririn47a e besnikëve të tu* dhe na
»forcove të gjith’,* o i mir’, mbi gurin
»e pohimit48 tënd.

Meqë ishe murg në zemër dhe nga Ti shtrive qiellin me fjal’,*

ndërsa
tani po futesh* në një shpell’ edhe
shtrihesh në grazhd kafshësh pa
logjik’,* sepse ti do na çlirosh* nga
absurditeti si i dhembshur Zot.
49

zelli për besën ton’* po digjeshe,
mbajte Krishtin tënd me zgjedhën45 në
shpirt,* k’shtu pastrove mir’* zabele
shpirtërore* dhe mbolle thell’ farën
e njohjes së hyjshme ti.
44

Si pleh e shpërfille botën,

o i lumur,
dhe deshe fort* Jisun’ Krisht si dhe
të afërmin tënd shum’ sinqerisht* dhe
pajtove k’shtu* një popull të larguar*
me Zotin që na afron47 ne të gjith’ kur
besojm’.
46

Hyjlindësore

Ringjallmë ti që në bark e kishe jetën, o Zonj’, mua,* se ja, jam i vdekur
nga lloj-lloj mundimesh mjerisht* dhe
shpërngulmë krejt* te jeta lart në
qiell,* të të lartësoj gjithnjë si jetëdhënëse.
Zbritësore: Hristós jenate

Ja Krishti lind

Thërret profeti qartas fort:* Ky është
Perëndia,* s’do mendohet një tjetër
krahasuar me atë;* çdo udhë shkence ai* gjeti50 duke u bashkuar me
njer’zit.

S’durojn’ të të shikojnë ty,* Zoti yn’
njeridashës,* Keruvimet; si grazhdi të
mban ty që në natyr’* je i panxënë,
dhe lind* nga e Virgjëra për ne, prej
dhembshuris’.
Hyjlindësore

Profeti Daniel të pa* më par’, qëmoti, si mal* nga u pre guri; bëri pluhur
ky,51 o Zonja jon’,* shfarosi krejt çdo
altar,* idhujt, o hyjnuse, Vajz’ e Tërëd’lir’.
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I oshënarit: Tus sus imnologus

Ti more si pjes’ në short çdo anë të
skajshme bullgare, çdo krahin’* edhe
luftove bashkë me mësuesit e tu, o
at’,* nxitove që t’u ngjaje, oshënar, në
jetë apostujve.

Naumi i hyjshëm duke qen’ ndihmëtar i Klementit hierark,* erdhi dhe e
ndriçoi botën e Misis’ me predikim,*
me fjalën e Ungjillit, ndaj dhe lavdërohet me të tani.

I ngriti për Abrahamin bijtë prej gurëve Zoti, o Naum,* ndërsa me ty e
ngriti fisin e bullgarëve, siç thot’* Pag’zori;52 ky fis të lëvdon, duke qëndruar në dije fort.

Një popull që rrinte n’ errësirë mjerisht pa bes’, pra bullgarët, pan’* dritën40 e dijes falë teje, oshënar, ndaj e
nderojn’* kujtimin tënd me himne dhe
me melodi ngazëlluese.
Hyjlindësore

Më mbush me qet’si, se je pranvera
e shpirtrave, o Hyjlind’se Zonj’,* dhe
qetëso furtunën e atyre që kot më
luftojn’,* më shtyjn’ në fund të detit,
në avush’, greminat e Hadhit posht’.
Zbritësore: To pro ton eonon

Përpara nga jetët
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Ndenjësore E oshënarit
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

Që në djalëri ishe i mençur ti,* veten
tënde e vure, o shenjt i urt’,* nën zgjedhën e Zotit53 tënd,* që nuk është e
rënd’ aspak,* por nga mir’sit’ e shumta e lehtë na bëhet ne,*45 edhe u
lodhe tok me Klementin e hyjshëm
krejt;* shpirtra kultivuat, pra tani keni prehje;* në qiell për mundin tënd*,
çmime shum’ ti ke marr’, o at’,* o i
lumur, o oshënar;* ndërmjeto tek Zoti
yn’ Krisht* që të dhurojë ky ndjesën*
e fajeve* tek ne që me mall bëjm’
kujtimin tënd shum’ të shenjt’.
Lavdi dhe Tani Parakremtor
I njëjti

Fjala Zot që pa rrjedhje ndriçoi krejt*
para kohës nga barku i Prindit At’*
në koh’ të mëvonshme, vjen* prej një
barku pa far’ aspak* dhe ngre atë
që kishte rrëshqitur mjerisht shum’
posht’,* dhe si i dhembshur e sjell
prap’ drejt bukuris’ së par’.* Me shkëlqim ushtritë pa trup do paraprijnë*
në lindjen e tij edhe* mistikisht do
këndojnë këng’* triumfale* tek njerëzit* duke thirrur: Lavd Perëndis’* që
fali tek të gjith’ paqe,* si deshi vet’,*
dhe shkat’rroi mesmurin ndarës, armiqësin’.54
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time të shumëllojshme, kur kundërshtoje armiqtë e Shpirtit, o atë.

Ode IV
Parakremtor
Irmosi: Hristós mu dhínamis

»F
Fuqia ime, Krishti Perëndia ësht’,*

55

»psal me mendje të pastër edhe thë»rret* siç e meriton pra Zoti, Kisha e
»nderuar fort* dhe feston në Krishtin
»me hare.

Duke ligjëruar madhështitë e Perëndisë59 përballë mbretërve dhe kombeve,60 bllokove llafazanërinë e keqe të oratorëve nëpërmjet thjeshtësisë së fjalës, ndërsa shpallje shpresëtarinë dhe lavdinë e Krishtit.

Ja ku lindi nga Jakovi ylli që u para- Si apostull, si predikues, durove çdo
njoftua nga larg, qëmoti.41 Pasi u bë
njeri Perëndia i pakapshëm shihet i
mbështjellë me pelena.

Zoti i të gjithave, çlirimi, do të shihet

mundim për shpresëtarinë;61 prandaj
të lutemi, o oshënar, largo çdo mundim dhe dhimbje nga ne që po bëjmë
kujtimin tënd.

foshnjë i ulur në gji virgjëror, ai që si
Bir prehet në gjirin e Atit.56

Hyjlindësore

O Eden, që u mbylle për mua

kur u
vodha qëmoti me anën e një ngrënieje,57 hapu, sepse tani në Bethlehem
lindet, pasi më veshi, ai që më ndau
nga shijimi yt që s’kishte dhimbje.17
17

M’i forco, o Hyjnënë, luhatjet e mendjes dhe ndriço, o e kulluar, ndjesitë e
shpirtit62 tim dhe bëmë të fortë kundër
armiqve, që të të thërras: Lavdi, o Virgjëreshë, lindjes sate.

Hyjlindësore

Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis

Profeti Abakum të parapa në Shpirt,

Shkop nga rrënja

o Virgjëreshë, si mal hijeplotë58 i Perëndisë mbushur me virtyte, nga ku
u shfaq madhërisht ai që i ndriçon
shpirtrat tanë.

Ode V
Parakremtor
Irmosi: To thio fegji su agathé

I oshënarit: O kathímenos en dhoksi

U tregove si shtyllë e papërmbysur e
besimit, duke mos u lëkundur fare nga
ngasje si era dhe duke shijuar keqtraj-

»M
Me drit’ hyjnore, ti, o i mir’,* shpir»trat e atyre që po mëngojnë22 me mall
»për ty shndriti krejt,* të të njohin ty,
»Fjal’ e Perëndis’, Zot vërtet,* që ri»thërret nga mjegulla e mëkateve.
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O shtëpia e Efrathasë, Bethlehem, do
të dalë nga ti në Izrael një arkond duke ftuar kombe të flakura tej, sikundër paraligjëroi Mikea63 i ndriçuar në
Shpirt.
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predikimin e Ungjillit34 hyjnor, pasi
rendën në vende e krahina të shumta,
dhe ata që pengoheshin nëpër gurë
në natën e mosbesimit i sillnin në dritë68 të hyjshme.

Qëmoti paralajmëroi një profet hyj- Ti dhe Klementi i hyjnueshëm udhëfolës, se do të lindë prej Virgjëreshës
Jisui, unik në fuqi, që të kullosë grigjën e tij, dhe do të madhërohet gjer
në skajet e dheut.64

Pasi u ngjau njerëzve,

Perëndia varfërohet në mish, që të na pasurojë65
me lavdinë e tij, dhe lindet në shpellë
i panxënshmi; le ta presim me mendim të drejtë.

tuat rreth e qark dhe ripërtëritë dheun, o oshënar, duke mbjellë dogmat;
dhe tani sjell fryt njohurie të hyjshme
dhe këngë në përvjetorin tuaj.

23

Hyjlindësore

Me të vërtetë shteruan përfundimisht
të gjitha shpatat e keqdashësit,66 o e
kulluar e paqortueshme, e pacenuar;
se ti kishe në bark Perëndinë e të
gjithave, i cili me shtizë67 vithisi tërbimin e tij.

Hyjlindësore

Kurorëzona, o Zonjë, me armë mirëdashjeje,69 duke na fortifikuar me
dhembshuri, ndihmë dhe përkrahje,
sepse rreth jetës sime ndërmorën
fushatë70 pa mëshirë hordhitë e të
këqijave.71
Zbritësore: Theós on irinis

O Zoti i paqes

I oshënarit: Eksesti ta símpanta

Ode VI
Parakremtor
Irmosi: Tu viu tin thálasan

nieve tepër të urta, o i urtë, të Metodit
që rilindi Panoninë përmes pagëzimit
të hyjshëm dhe përmes botimeve të
hyjnueshme të Shkrimeve; se e kishe
zili sjelljen e tij.

»ngrihet prej furtune ngasjesh ashpë»risht,* ndaj vrapoj te limani yt shum’
»i qet’ dhe po të thërras: Ma ngri* shpir»tin tim, o i shum’mëshirshëm, nga
»prishja.

U bëre dëgjues autentik i mësimdhë- »JJa detin e jetës seç* e shikoj të

Këmbët e tua u bënë të bukura në Ja pra tek të tijtë vjen* Krishti;

72

le
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të familjarizohemi me të me hir* me
virtyte të hyjshme, o besëmirë dhe ta
pranojm’ atë* të ndriçuar në shpirt si
dhe në zemër ne.

Lastar doli nga rrënja* e Jeseut

dhe
prej saj del Perëndia ynë, pra* shpresë kombesh, nder, prehje, siç paratha
qëmoti profet i madh* Isaia,74 i feksur
perëndishëm krejt.
73

nda Romës* që të shpallnit fort Dhiatën e Re me zell.

Meqë ishe,* o Naum, nga rinia një
kish’ e shenjt’,* një banesë* e nderuar e Zotit,76a hyjmbajtës at’,* bëmë
edhe mua* en’ të Shpirtit përmes ndërmjetimit tënd.
Hyjlindësore

Mbështillesh me shpargër ti* dhe Ç’të bëj, mjer’ un’,* që luftohem gjithshpërbën vargjonjt’ e fajeve75 të mia,
o Jisu,* duke u mishëruar po varfërohesh, më pasuron65 plot’sisht,* sepse
isha i varfër nga e keqja un’.

një nga çdo an’ dhe krah’?* O Hyjnuse,* ti m’u bëj streh’, përikje përfundimisht,* se sa jan’ të lodhur* të
kan’ ndihmëse të paluftueshme.

Hyjlindësore

Zbritësore: Splahnon Ionán

M e dinakëri frymësh* djallëzore
torturon furtunën e mendimeve* kundërshtare, pra zemrën time të varfër,
o mirëdashëse* Zonj’, qetoje atë me
ndërmjetimin tënd.
I oshënarit: Evóise protipón

U mbush në ty* thënia e perëndishme, se në çdo dhé,* tok’9 bullgare,*
zëri yt i hyjnueshëm rendi shpejt,* në
çdo skaj jehuan,* o ndriçues i madh,75
fjalët që ti the.

Pasi bëtë* udhëtime në det,

o të
lumtur shenjt’,* që nga skajet* veriore dhe deri në Perëndim,* hytë bre76

Si profeti shën Jona
Kontaqi I shenjtit

Ting. III I Parthenos símeron

Si një diell mjaf i madh* himnuesve
që të psalin* u ndriçon fytyrën sot* kujtimi yt i nderuar* i garës* së ndritshme, që mbi të tër’ ne po lind,* i dëbon* demonët dhe çdo sëmundje, ngasje,* ndaj tani të gjith’ të mbledhur,*
me bes’ e mall le ta lavdërojm’ atë.
Shtëpia

N aumi, ati ynë, mbrojtës tepër i
madh dhe ndriçues i fortë, u shfaq
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madhërisht sot. Ejani të rendim tek
ai me gëzim së bashku ne, shumica e
misitëve; sepse ne të gjithë na ndriçoi
dhe shpërndau errësirën e mashtrimit;
ai shkoi pas Krishtit gjurmë pas gjurme77 dhe e dorëzoi veten si flijim i mirëpritur; edhe shtron tani para gjithë
besimtarëve si gosti të pasur shpirtërore kujtimin e tij të admirueshëm dhe
të kremten; me bes’ e mall le ta lavdërojm’ atë.
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Në të njëjtën ditë, përurimi i Kishës
së Madhe dhe të shenjtë të Perëndisë.
Vargje: Me shenjtërime të bukura, me
lavdërime, të nderoj,/ o kishë, më e
bukur se të gjitha kishat në tokë.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë Skinon, që mbaron me shpatë.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
ndër shenjtorët, Nifonit të Konstantianës.

Sinaksari

Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona. Amin.

Më 23 të të njëjtit muaj, kujtimi i atit
tonë oshënar dhe hyjprurës Naum
çudibërësit, ndriçuesit dhe predikuesit të Bullgarisë.

Ode VII
Parakremtor
Irmosi: Dhrosovolon men tin káminon

Vargje: Naumi, pasi e përhapi përtej
lavdinë e bullgarëve dhe të misitëve,/
nëpërmjet fjalëve kuptimplota dhe
lodhjeve nga pagjumësia,/ në të tetën
e Poseidonit mbaroi, dhe si hyjmendës
u ngjit në qiell tek miqtë.

»F
Furrën engjëlli ves’prur’se e ka bër’
»për Tre Djem oshënarë, ndërsa kal»denjt’* me një urdhër që* Perëndia
»dha, u dogjën krejt.*79 Tirani u bind,
»ndaj të thërras’:* Je i bekuar ti, o Pe»rëndi80 i etërve tan’.

Në të njëjtën ditë, kujtimi i Dhjetë
Martirëve të shenjtë që u martirizuan
në Kretë.
Vargje: Dhjetë qengja të kryebariut
Krisht,78/ pasi u prenë, u futën në vathën36 e martirëve.

I Tërëpërsosuri do të lindet si foshnjë

Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Pavël, kryepiskop i Neoqesarisë, që ishte një nga 318 Etërit e
shenjtë në Nikea.

Perëndi duke u mishëruar do të shi-

dhe do të mbështillet me shpërgënj,
dhe i pafillimi do të marrë fillim nga
një e virgjër, duke kërkuar ta hyjnizojë
atë që mori. Le të ngazëllohet qielli
dhe le të dëfrehet toka.81
het82 bashkë me ne. Njihni, o kombe
armiqësore, dhe pasi të humbisni,83
largohuni nga jeta jonë. Ja, rithirrja
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jonë shtrihet në Bethlehem si foshnjë
në koritë.

I veshur me mish si me purpur mbre-

Hyjlindësore

Rrëmbemë mua shërbëtorin tënd nga

tëror del tani nga barku yt, o Vajzë,
Mbreti i paqes,83a që të thërrmojë armiqtë si i fortë dhe ta paqësojë jetën
tonë të luftuar.

pësime trupore, nga dërrmime shpirtërore, nga rreziqe të rënda, nga krimet e armiqve që më luftojnë; dhe me
fuqinë tënde, o Virgjëreshë, më fortifiko dhe më rretho.

Hyjlindësore

Zbritësore: I pedhes efsevia

O Vajzë, Mbreti që banoi në barkun

Tre Djemtë që u rritën

tënd, të zgjodhi nga të gjitha gjeneratat si pallat mbretëror të panjollshëm. Atij tani i këndojmë besërisht:
I bekuar je, o Perëndi i etërve tanë.84

Ode VIII
Parakremtor
Irmosi: Ek flogós tis osiis

I oshënarit: O dhiasosas en pirí

Me djersën asketike përzjeve, o atë,
djersën vërtet apostolike; dhe pastaj
u duke edhe dëshmor sipas vullnetit,
pa gjak, duke thirrur: O Perëndi, je i
bekuar.84

Hoqe dukshëm nga këmbët sandalet
vdekjeprurëse të mendimeve, sikundër Moisiu,85 dhe kuptove kthjelltësisht Perëndinë, teksa i binde popujt
të psalnin: O Perëndi i etërve, je i bekuar.84

Ai që plotëson dëshirat e atyre që e
kanë frikë,86 nuk do t’i zmbrapsë dot
ndërmjetimet e tua për butësi për ne,
o atë; ndaj kujto gjithmonë ata që të
himnojnë me zemër dhe shpirt.

»V
Ves’ burove prej flakës tek oshëna»rët ti,*79 dhe e dogje flijimin e një të
»drejti87 shkrumb;* vetëm me vullnetin
»tënd, o Krisht, bën çdo gjë88 ti;* ne
»në gjithë jetët të përmbilartësojmë.

U përmbushën thënie profetësh hyjfolës. Virgjëresha afron që ta lindë
Zotin. Dheu i tërë le të dëfrehet81 duke
kërcyer dhe le të ngazëllohet në gjithë jetët.

Jisui dritëprurës lindi duke shfaqur
disi vezullimet e Hirit hyjnor dhe duke
ndaluar hijen e Ligjit.89 Ju të errësuar,
shikoni një dritë40 të madhe.

O Zot, që linde në shpellë, mua që u
bëra shpellë kusarësh,90 tregomë tempullin tënd, të Atit dhe të Shpirtit tënd
Hyjnor,4 që të të lavdëroj në gjithë jetët.
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Hyjlindësore

Nga qielli, nga barku yt, lindi yll që
vuri në lëvizje astronomë për ta parë,
pasi u ndriçuan në Shpirt me njohjen
e tij, o Virgjëreshë e pacenuar, e bekuar përherë.
I oshënarit: Pedhas evajís

Fjala që dëshiron të çlirohen të gjithë
njerëzit nga idiotësia, ty të dhuroi një
nga gjuhët e zjarrta;91 përmes saj
racën e pamend të bullgarëve e transferove drejt dijes logjike, pasi e mësove të himnojë Krishtin përjetë.

Mposhte maninë e tiranëve me qëndrimin tënd bashkë me ata që lodheshin me ty, o Naum i gjithëkënduar;
dhe durove plagë, kamxhikime e burgosje92 duke luftuar, o atë, për burimin
e shpirtit nga vetë burimi hyjnor dhe
unik.

Atje nga u arratis dhimbje, pakujdesi,
vuajtje, psherëtimë93 dhe çdo mundim,
atje ku është hareja e pashprehshme
dhe shijimi, atje ku tani është banesa
e të parëlindurve,94 o Naum, të vuri të
banosh denjësisht ty Krishti, që priti
lodhjet e tua për hirin e tij.

Të rrethuar nga nevojat, vështirësitë
e vrullshme të armiqve të dukshëm
dhe të padukshëm, të luftuar nga trishtime, sëmundje, peripeci, rrëmbi-
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me të padrejta dhe internime të hidhura, thërrasim me dhimbjen e zemrës: Shpëtona, o Shpëtimtar, me përgjërimet e oshënarit tënd.
Hyjlindësore

Humbi tek unë përfundimisht përikja;95 u shumuan në mënyrë biblike96
ata që më kërkojnë; ti bëhu për mua,
o Zonjë, strehë dhe forcim, përikje dhe
mbështetje, ngazëllimi, shpresa ime
e shpëtimit97 të sigurt, që të të lavdëroj në gjithë jetët.
Zbritësore: Thávmatos iperfiús

Furra vesëplotë
Ode IX
Parakremtor
Irmosi: Theón anthropis

»N
Nuk munden njer’zit të shohin Pe»rëndin’,*98 se nuk guxojn’ brigada
»engjëjsh që ta vështrojn’ me sy;* por
»nga ti, e d’lir’, u duk tek njer’zit njeri,*
»Fjala e mishëruar;99 e madhështojmë
»ne,* ndërsa të lum’rojmë ty bashk’
»me fuqit’ e engjëjve.

Ja erdhi rithirrja e të gjithëve,* falja dhe dhembshuria, drita, plot’sisht
çlirimi yn’.* Fshihet brenda shpellës
gjith’ thesari i madh* edhe i çmuar.
Me atë pasurohen thell’* Magët dhe
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k’shtu sjellin tek ai, si tek një mbret,
flori.

tek urdhrat* që u jep; me ta gëzon*
dhe Naumi i madh, i çuditshëm shum’.

Mos flini gjum’, o barinjt’ e Krishtit

100

Që të të lëvdojm’ me një zë, Naum,

ton’,* por rendni drejt qytetit, Bethlehemit, ju mendërisht;* i thërrisni Zotit
në të lartat me zë:* Lavd, madhështi
atij që deshi me përdëllim* të shikohet foshnj’ sipas nesh prej mëshirës
dhe mir’sis’.

dhe panairin tënd të bëjm’,* përmes
ndërmjetimit tënd* çlirona nga çdo
kurth dhe peripeci,* nga fatkeq’si,
shtrëngimet dhe nga çdo mjerim tjetër,* duke lutur* Zotin të të shfaqë
ty* si zbatues të ligjeve që ka vën’.

shpërgënj,*101 mir’po kur u mbështolle me shpërgënj, o Jisui im,* theve
lidhjen e së keqes, na lidhe k’shtu*
të gjithë ne tek drejtësia, kur kishim
rën’,* ishim të shpërbër’ nga sulmet
e armikut zemërlig.

vadite me shum’ djers’* dhe i zgjate
rrënjët thell’* me luft’ra, o i lumur
fort, sjell si fryt* për vit kujtimin tënd
dhe si flijim me frut’ të par’* himne,
këngë;* bëje të but’ Perëndin’* për
të dhe ndërmjeto vazhdimisht për të.

Me mjegull’ detin mbështjell si me Populli, që ti me lodhje e mbolle, e

Hyjlindësore

O fron i Mbretit,

dhom’ nusërore103
je,* mal Perëndie51 dhe qytet i zgjedhur, parajsë je,* reja e tër’ndritëshme104 e Diellit, pra* ma dritëso ti
shpirtin, duke dëbuar larg* retë e mëkateve të shumta, o e Hyjhirshme.
102

I oshënarit: Apas jijenís

O vëllezër, të qëndrojm’ në shtëpin’
e Perëndisë, Zotit ton’,* në oborret e
tij pra* dhe t’i lëvdojm’105 çudit’ edhe
madhështit’,* meqen’se ndër shenjtorët i çudishëm ësht’;106 binden* k’ta

Falmë, o Krisht, se sëmundjet e mia
vetëm ti i di, i njeh,* që të lehtësohem
pak* përpara daljes sime, o Zoti
im,*107 me ndërmjetim dhe përgjërim
të shërbëtorit tënd;* mos lejo pra*
që të bëhem gaz, hare* për armiqt’,108
as tani, as në t’ardhmen kurr’.
Hyjlindësore

Ty, o nënë e vërtet’ e atij që ka ndërtuar Gjithësin’* vetëm me vullnet,109
të lyp* me besë si e mirë, i anulo*
mendimet e armiqve dhe çlirona ne
të gjith’* shërbëtorët* e tu, grigjën
dhe barinjt’* larg nga duart e tyre; ty
të himnojm’.
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Zbritësore: Mistírion ksenon

O shpirt, madhështoje
dhe

Mister të çuditshëm
Dërgimësore e shenjtit
Epesképsato imás

Vizitoi Zoti Krisht* një popull që kish
hidhërim,*110 me ty e ka shpëtuar
k’të* nga errësira e pabes’* dhe nga
i ligu djallëzor,* dhe mbarë bota
mbushet me dije të shenjt’, Naum.
Tjetër: O uranón tis astris

Le të nderohet krua* çudish edhe
burim që ka* çdo shërim, lavdi për
murgjit* dhe zbukurim për priftërinjt’,* le të nderohet me himne* si i
ka hije Naumit.
Parakremtore

O Bethlehem, hap dyert* dhe hijeshohu, se erdhi* mbreti yt që para
jetësh* deshi të bëhet pra njeri* nga
dhembshuria; gëzohu,* o Gjithësi,
dhe kërce ti.
Lavdërime
Ting. I Panéfimi mártires

Me këngë edhe me melodi* të shenjt’
enën shum’ të shenjt’* të Shpirtit t’
Shenjtë, Naumin, ta kurorëzojm’ me
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lavd* ne, o kremtimdashës,* që nga
fjalët e tij përfituam mjaft dhe morëm
nga Shpirti Perëndia adoptim;*111 të
kërkojmë falje dhe çlirim* prej mëkateve edhe prej fajeve.
(2x)

U bë para Zotit, o Naum* i kënduar
shum’, vërtet* e çmuar vdekja,112 pra
fundi yt, se jeta jote qe* plotpërplot
e mbushur* me d’lir’si e shpres’tari
si dhe me drejtësi; me këto fitohet
hyjnizimi yn’,* me kungim edhe me
birësim,* siç u bë me ty, o atë, konkretisht.

Na jep ne, o shën Naum, çdo ndihm’*
në trishtime; na çliro* përher’ nga
ngasjet, se ësht’ e kot çdo ndihm’ nga
njerëzit,*113 meqë ti ke qenë* mbinjeri si edhe shoqëruesi i engjëjve; sot
fusho rreth nesh; të druajm’ ty*114 dhe
nderojm’ lipsanin tënd të shenjt’,* të
hyjnueshëm, të respektueshëm.
Lavdi Ting. Tërth. IV

Fryti i lodhjeve të tua të perëndishme,
o atë oshënar, mbështeti zemrat115 e
besimtarëve, sepse nuk u dhe gjumë
qepallave të tua, as dremitje syve të
tu, derisa116 mbolle shpresëtarinë dhe
dogmat e Orthodhoksisë; prandaj tani,
o Naum, të himnojmë, duke duartrokitur së bashku kujtimin tënd; në të shikona, duke qëndruar me guxim pranë
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Krishtit dhe çliroi nga rreziqet shpirtrat tanë.

6

Ligji i Dytë 6.5; Matth. 22.37; Mark. 12.30;
Lluk. 10.27

7

Vep. 7.10; Kisht. 10.12

Tani Parakremtor I njëjti

7a

Mikprit, o Bethlehem, metropolin e

8

Ps. 18(19).2

9

Ps. 18(19).5

Perëndisë, sepse vjen tek ti për të
lindur dritën e paperëndueshme.14 O
engjëj, çudituni në qiell; o njerëz,
lavdëroni mbi tokë; o Magë nga Persia, blatoni dhuratën tri herë të lavdëruar; o barinj në ara, këndoni melodikisht himnin trishenjtor;15 çdo frymë
le ta himnojë15a Gjithëbërësin.16
Dhoksologjia e Madhe
Në Liturgji, Tipiket dhe nga Kanuni i
oshënarit, Ode III dhe VI. Apostulli dhe
Ungjilli i 17 janarit.
Kungatore: Në kujtim të përjetshëm.

Gjen 3.6
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II Tim. 1.11

11

Ps. 41(42).5

12

Gal. 5.24; Kol. 3.5

13

Matth. 10.38; 16.24; Mark. 8.34; Lluk. 9.23

14

Matth. 4.16; Lluk. 2.32; Joan 1.4,9; 3.19;
8.12; 9.5; 12.46; I Joan 1.5

15

Is. 6.3

15a

Ps. 150.6

16

Joan 1.3

17

Gjen. 3.24

18

Gjen. 2.9; 3.24; Apok. 22.19

19

Gjen. 3.19

20

Gjen. 1.26-27; 5.1; 9.6; Urt. Sol. 2.23;
Sirak 17.3
I Kor. 6.17
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MË 24 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i oshënares, martires së shenjtë, Evgjenia.
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tim,* njëkoh’sisht Perëndin’ tim?
Ç’epitet do të kërkoj për ty, o Zot, un’
që nuk di si të të quaj ty?

NË MBRËMËSORE

Të shenjtores
Ting. II Ote ek tu ksilu se

Vargëzime Parakremtore
Ting. IV Os jeneon en mártisin

Kur me* providenc’ të Zotit tënd*

Le t’u biem cimbaleve* dhe me këng’
të këlthasim ne.*1 U dëftua shfaqja e
Krishtit haptazi* dhe predikimet me
thëniet e profetëve po mbarojn’,* se
ai, siç than’ ata,* që do shfaqej me
mish tek ne* njer’zit, lindet qart’* në
një shpellë të shenjt’ dhe shtrihet
brenda grazhdit si i porsalindur edhe
mbështillet si foshnj’ e thjesht’.

Me një mendje të drejtë

këng’*
para lindjes së Krishtit Zot* le të parapsalim, sepse ai që ka* të njëjtin
nder bashk’ me Atin dhe me Shpirtin,
prej dhembshuris’* veshi tër’ substancën ton’* dhe do lindet në Bethlehem,* një qytet me nam.* Engjëjt tok
me barinjt’ e përhimnuan lindjen e tij
të pashprehshme, hyjnore dhe të çuditshme fort.
2

Duke parë e Virgjëra* zënien që nuk
e shprehim dot* si dhe lindjen që s’ka
shpjegim, çuditej shum’* dhe përshëndeste me gaz edhe me lot bashk’: Si
do të jap* gji tek ti që e ushqen* Gjithësin’? Si të të himnoj* ty si Birin

dole jasht’ qytetit me ndihmën e Perëndisë ton’* që të njihte ty më par’, le
kënaq’sin’ që jep* bota edhe shkëlqeve dritë, njohje hyjnore,* se dëgjove psalme, melodi me hijeshi;* zure
në bark frik’ shpëtimtare* dhe të hyjshme, linde k’shtu shpirtin*3 për bashkudhëtarët e tu, o e shenjt’.

Kur ti* u martove me Jisun’* me vullnet të plot’, i blatove atij si prikë të
gjall’* shërbëtorët e tu që të imituan
ty* në forc’ dhe qëndrueshmëri; ndriçuan në besë* dhe në hir, sepse ushtroheshin në çdo virtyt;* ishin pra martirë hyjmendës* dhe me të vërtet’ predikonin,* Evgjeni, shpresëtarinë tek
të gjith’.

Duke* shndritur, feksur qartësisht*
me lavdin’ e Shpirtit, ofron te Jisui kor
virgjëror,* që rrjetove falë fjalës sate
shum’ të urt’;* i tregove dhe rrug’ për
udhëtimin e sipërm* dhe e binde të
shkëlqente me gjak martirik;* tok me
të kërcen, o martire;* gjete, o e famshme ti, mallin* e përshtatshëm dhe
shijim vërtet tani.
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Lavdi dhe Tani Parakremtor
Ting. II

Ja ku u afrua koha e shpëtimit tonë.

4

Hijeshohu, o shpellë, Virgjëresha po
afrohet për të lindur. O Bethlehem,
toka e Judës, dëfre dhe ngazëllohu,4a
se prej teje lindi si diell Zoti ynë.
Dëgjoni, o male dhe kodra,4b edhe
rrethinat e Judesë, se vjen Krishti që
të shpëtojë si njeridashës njeriun që
gatoi.
Pasvargje Idhiomele Parakremtore
Ting. I I Anatoliut

Le të parakremtojmë, o popuj, lindjen
e Krishtit dhe si ta ngremë arsyen, le
të lartësohemi me logjikë drejt Bethlehemit dhe me mendime shpirtërore
le të shikojmë Virgjëreshën që shpejton të lindë në shpellë Zotin e të gjithave dhe Perëndinë tonë. Josifi, ndonëse pa qartë përmasat e çudive të
atij, mendonte se shihte një njeri që
mbështillej me shpërgënj si foshnjë,
por nga realiteti e kuptonte se ishte
Perëndi i vërtetë, që u jep shpirtrave
tanë përdëllimin e madh.
Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.5
I njëjti I të njëjtit

Le të parakremtojmë, o popuj, lindjen

e Krishtit dhe si ta ngremë arsyen, le
të lartësohemi me logjikë drejt Bethlehemit dhe le të vëzhgojmë misterin
e madh6 brenda shpellës, sepse u çel
Edeni,7 meqë nga një e virgjër e kulluar del Perëndi, që ai vetë është i
përsosur në Hyjni dhe në njerëzim;
prandaj le të thërrasim: Shenjt Perëndi, Ati i pafillim; Shenjt i fuqishëm,
Biri i mishëruar; Shenjt8 i pavdekshëm, Shpirti Ngushëllimtar. O Trini e
Shenjtë, lavdi më ty.
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.9
I njëjti I të njëjtit

Dëgjo, o qiell, dhe vër veshin, o dhé,

10

sepse ja ku Biri dhe Fjala e Perëndisë
po ecën që të lindet nga një vajzë pa
njohje burri, me mirëpëlqimin e atij që
e lindi pa pësim dhe me bashkëpunimin e Shpirtit të Shenjtë.11 O Bethlehem, hijeshohu, hape portën, o Eden,7
sepse ai që është12 bëhet çka nuk ishte, dhe Gatuesi i mbarë Krijesës gatuhet, ai që i jep kozmosit përdëllimin
e madh.
Lavdi dhe Tani Parakremtor
Ting. Tërth. II

O shpellë, hijeshohu, se shqerra erdhi duke mbajtur në embrion Krishtin;
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dhe ti, o koritë, mikprit atë që përmes
mendjes na zgjidhi ne të dhélindurit
nga vepra e pamend.12a O barinj që
jeni nëpër fusha, dëshmoni çudinë e
frikshme dhe ju, o Magë nga Persia,
ofroni te Mbreti ar, temjan dhe smirnë, sepse u duk Zot nga nënë e virgjër,
e cila pasi u përkul në trajtë shërbëtoreje, iu fal dhe foli tek ai që ishte në
kraharorin e saj: Si u mbolle brenda
meje, a si mbive tek unë, o Çlirimtar
dhe Perëndia im?
Përlëshore Parakremtore Ting. IV
Kateplaji Iosíf
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Ting. Tërth. II
Ode I
Irmosi: Kímati thalasis

»Z
Zotin, që një herë* në valët e detit
»e mbyti ndjekësin,*13a në një varr e
»shtrijn’ sot* Djemt’ e çliruar prej zgje»dhës,* porsi vajzat ne po mblidhemi*
»dhe thërresim besërisht: Lavdi të lav»dëruarit.14*

Shteroi tashmë një arkond nga Juda,
sepse ka ardhur ai për të cilin ishte
rezervuar, siç u parashkrua, pritja e
kombeve,15 Jisu Krishti, dhe lindet në
shpellë nga mirësia e tejskajshme.

Regjistrohej n’atë koh’* në Bethle- O Bethlehem, qyteti i Judës, dëfre,
hem Zonja Mari* bashk’ me shën Josifin plak,* se ish nga fisi davidjan,*
pra ish nga fara e tij; pa far’ ish shtatzënë.* Ora për të lindur i erdhi pra*
dhe askund s’kish vend ku të rrinin
k’ta,* por si pallat mbret’ror i hirshëm
shpella* tek mbretëresha tregohej
qart’.* Po lindet Krishti* të ngrej’ ikonën*13 që kish rënë më parë.
(3x)

sepse në ty lindet Krishti Zot. Kozmosi
le të kërcejë përpjetë duke pranuar
çlirimin. Le të vallëzojë gjithë Krijesa,
duke kremtuar.

Duke dashur të shpëtojë gjindjen e
njerëzve i Përmbimiri, fushoi në mitër
virgjëreshe që s’njohu martesë, dhe ja
tek vjen për t’u lindur. Le t’i falemi atij,
sepse është lavdëruar lavdërisht.
Ode III
Irmosi: Se ton epí idhaton

NË PASDARKË

»T
Ti që steren’ e vare* mbi ujërat pa

Psalim këtë Kanun Parakremtor, që
ka Akrosihidhë sipas rendit alfabetik
(pa Irmoset).

»asnjë far’ mbështetje,*16 Krijesa e
»tmerruar të pa të lindesh në shpell’
»tani,* dridhej dhe thirri me çudi: S’ka
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»tjetër shenjt si ti,* ti je Zot i madh i
»jetëve. 17((* )

besnikët le ta mikpresim me mendje
të pastër.

Deshe të veshësh formë robi,

Ja tek po lindet Krishti në qytet të

që të
më çlirosh nga robëria e të ligut;19
himnoj dhembshurinë tënde, o Fjalë
e bashkëpanisshme dhe e bashkëpërjetshme e Atit; lavdi ekonomisë sate.
18

Vjen Virgjëresha që të lindë Zotin në
shpellë. Nxitoni, o Magë, ejani tani, o
barinj, thirrni nga lart një himn, o engjëj. U pa çlirimi i të vdekshmëve.

O njeridashës, duke më kërkuar mua
që humba20 dhe u tregova shpellë kusarësh21 në saje të punëve të pafrytshme,22 tani ke ardhur në shpellë që
të lindesh sot nga Virgjëresha; lavdi,
o Fjalë, ardhjes sate.
Ode IV
Irmosi: Tin ek Parthenu parusian su

Duke paraparë Abakumi prezencën
»D
»tënde nga një e Virgjër, thërriste i
»shtangur: Erdhe ti nga Themani,5 du»ke u mishëruar, o Çlirimtar, për të ri»thirrur Adamin e zmbrapsur.7

Vjen reja dritërrezatuese

që ta lindë
nga barku nënor Krishtin, Diell drejtësie,23a që e shkëlqen gjithë tokën me
flakërime të perëndishme.
23

Një Perëndi u pa, i njëjtë me njerëzit
6

18

dhe varfërohet në mish që të na pasurojë ne24 dhe lindet në shpellë. Atë ne

Bethlehemit, që të na çelë Edenin e
mbyllur më parë për shkak të mosbindjes7 nga vjedhje gjarpri;25 le të
bëjmë panair perëndishëm.
Ode V
Irmosi: Pros se orthrizo

»P
Për ty jam gati në mëngjes,

o Fja»lë e Perëndisë, që nga dhembshuria
»zbraze veten tënde pa ndryshim për
»hir të të rënit dhe që veshe nga Vir»gjëresha formë shërbëtori;18 më jep
»paqen,27 o njeridashës.
26

Çdo zemër e të dhélindurve le të hidhet; le të dëfrehet Krijesa; Zoti lindet
nga Vajza e kulluar në shpellën e Bethlehemit dhe Magët i sjellin tani dhurata të vyera.

O popull, që qëmoti ishe ulur në hije
vdekjeje, shiko dritën28 që të lindi nga
Virgjëresha dhe mbushu me ngazëllim
të shumtë, duke madhëruar përgjithmonë Fjalën që u varfërua.24

Vjen që të mbahesh në një shpellë
të vogël, ti i panxënshmi nga natyra,
që të më madhështosh nga keqardhja
e pamasë, mua që u zvogëlova përmes
shkeljes; i falemi dhembshurisë sate,
o zemërgjerë.

24 DHJETOR

Ode VI
Irmosi: ´Avisos eskati

Më rrethoi pafundësi mëkatesh të
»M
»skajshme, o Krisht,* edhe meqë nuk
»duroj furtunën,* un’ si Jonai thërres
»tek ti, o Zot:* Nga çdo prishje më ngri
»lart ti.29

O Zot, Virgjëresha mbërrin që të të
lindë jashtë ligjeve të mishit në shpellë dhe do të të shtrijë në koritë si foshnjë në mish.
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Sapo barinjtë dëgjuan fjalët e huaja,
nxituan që të shikojnë Bethlehemin
dhe i falen me besim në koritën e të
pamendëve atij që i zgjidhi të gjithë
nga marrëzia.

Le të nxitojmë që të himnojmë dhe
t’i falemi besërisht me gojë dhe me
zemër atij që vjen të lindet në mish nga
një e re e virgjër, Krishtit në shpellë.
Ode VIII
Irmosi: Nomon patroon

Përmbiperëndia, pasi u lind nga Vaj»Djemtë e lumtur mbronin me rrezik*
za pa përvojë martese, falë keqar- D
dhjes, më tregon qytetar qielli,30 mua
që isha i huaj për shkak të shkeljes.25

O male, lëndina dhe lugina dëfreni,
sepse Krishti lindet në mish, duke ripërtëritur Krijesën që u prish31 me
shkelje dinake.
Ode VII
Irmosi: I pedhes en Vaviloni

Tre Djemtë në Babilonë* s’u trembën
»T
»kurr’ nga flakët në furr’,* por të he»dhur në mesin e zjarrit,* të freskuar
»po psalnin k’shtu:* O Perëndi i etër»ve,* i bekuar je, o Zot i madh.32
Si do të të pranojë, o Fjalë, një shpellë kaq e vogël, ty që përmes varfërisë
së shumtë hoqe varfërinë e Adamit
dhe i pasurove njerëzit me pasurinë24
e Hirit hyjnor!

»në Babilonë Ligjin e shenjtë atëror.*33
»E përbuzën urdhëresën e palogjik»shme të mbretit* dhe të bashkuar me
»një zjarr që nuk i shkrinte dot,* po
»këndonin një himn mjaft dinjitoz për
»Kryetarin:* O vepra, ju, himnojeni
»Zotin* dhe e lartësoni përmbi të gji»tha jetët.34

O Vajzë, Zotin e vetëm përmbi mendje, që u mishërua dhe veshi ngjashmërinë e njerëzve,18 duke e mbajtur
në prehër, duke iu falur atij dhe duke
e puthur si nënë, i the: O fëmijë tepër
i ëmbël, si të mbaj kështu ty, që mban
në dorën tënde Krijesën35 dhe që e
çliron nga dora e skllavërisë?31

Hijeshohuni, o engjëj të hyjnueshëm,
për të himnuar atë që lindi mbi dhé; o
Magë të drejtuar prej yllit, sillni dhurata; o barinj, nxitoni për të parë atë
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të ulet në prehër nënor si foshnjë, dhe
thërrisni: Zotin ju bekoni, o vepra, dhe
e përmbilartësoni në gjithë jetët.34

O e tërëpaqortueshme, re drite, si do
ta mbështjellësh23 me shpërgënj atë
që vesh me re qiej36 me një shenjë të
parrëfyeshme? Si do ta shtrish në një
koritë të pamendësh Zotin që nga mëshirë e pamasë i çliroi të vdekshmit
nga palogjika? Atij i falet me frikë çdo
krijesë, duke e përhimnuar përjetë.
Ode IX
Irmosi: Aporí pasa glosa

»A
Asnjë gjuhë në botë* s’të këndon
»dot pas vlerës;* dhe turbullohet me»ndja e gjith’ engjëjve për ty, o Virgjë»reshë.* Po na prit me mirësi pas be»sës që të kemi,* se ti e di fort mirë
»që kemi mall për ty* edhe të madhë»shtojmë përherë mbrojtj’ e besni*
»këve.*

Gëzohu, o enë e pacenuar e gëzimit
të pashprehshëm, sepse ja tek vjen
që të lindësh në shpellë, në mënyrën
që nuk thuhet, Zotin që do ta ripërtëritë me të vërtetë tërë Krijesën,37 e
cila më parë u prish rëndë nga shkelja;31 duke e përhimnuar me besë, ty
të madhërojmë.

Ju gjithë shpirtrat e nëndheshëm të
të drejtëve, ngazëllohuni kolektivisht;
se ja, çlirimi i të gjithave u duk madhë-

risht, duke lindur në qytetin Bethlehem,
dhe një yll e deklaron atë tek Magët që
e kërkojnë besërisht; pasi e vëzhguan
atë në shpellë, u mbushën me habi.

Të përhimnojmë, o Virgjëreshë, si një
tjetër qiell, që nesër ke për të na lindur
nga barku i tërëshenjtë Diell drejtësie,23a i cili i ndriçon ata që janë në errësirë vdekjeje28 dhe prishjeje; prandaj
detyrimisht të madhështojmë.

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. Tërth. II Angjeliqé dhinamis

Tani përmbushen thëniet që than’
profetët shenjt’,* se Krishti, Perëndia
nesër lind për ne;* përmbi mendim
Maria virgjëresh’ lind dhe mbetet siç
ishte para lindjes.* Po mblidhen Magët duke sjellë dhurata me nder.* Barinjt’ jan’ në fusha, bashkë këndojmë
dhe ne me ta* O Zot që linde nga e
Virgjëra, lavdi më ty.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
Ting. Tërth. IV Avlón pimenikón

Kur kori engjëllor, kjo ushtri e madhe,* pushoi këngën, fyell barinjsh,
thërriste:* Mos rrini më në fusha, ju
që drejtoni kope; me zë të lart’* thirrni
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e përhimnojeni, se ka lindur sot Krishti
Perëndi,* që nga mir’sia deshi tër’ gjinin’* e njer’zve ta shpëtojë.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Pastaj, Psalmi 50 dhe Kanunet: Të dy
Parakremtoret së bashku me Irmoset në
10 dhe i shenjtores në 4.
Ode I
Kanun Parakremtor, që pa Irmoset e të
katra Odeve të para, ka Akrostihidhë:
“Dhe sot psal unë të Shtunën e Madhe”.
Ting. Tërth. II
Irmosi: Kímati thalasis

»Z
Zotin, që një herë* në valët e detit
»e mbyti ndjekësin,*13a dhe që fshihet
»në grazhd,* kërkon ta vrasë Irodhi,*
»por me Magët le të psalim ne:* T’i
»këndojmë Perëndis’, se u lëvdua lav»dërisht.14

Ode do të psal un’* për lindjen, o
Krisht, himn parakremtor, lëvdim,*
Perëndia im, Zot* për lindjen tënde
hyjnore;* me këtë rilindjen më ke
dhën’* dhe më ngrite drejt fisnikërisë
së mëparshme ti.

Kur ty të shikonin* përmbitokësoret
dhe tokësoret bashk’,* Shpëtimtar, ulur
ti* mbi fron lart edhe në grazhd posht’,*
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u çuditën për pushtetin tënd,* Perëndinjeri me dy natyra mbi mendim u pe.

Deri në tok’ qiejt* i ule edhe erdhe

38

të na mbushësh plot* me lavdin’ tënde ne,* çdo gjë,39 porsi shi mbi shtegun,* në bark virgjëror ke zbritur ti*40
dhe vjen tash të lindesh i dyfishtë,
Perëndinjeri.
Kanun tjetër Parakremtor, që ka
Akrostihidhë sipas rendit alfabetik.
I Josifit.
Ting. II En vithó katéstrose poté

Meqë deshe që të regjistrosh* njerëzit, o mbreti i Gjith’sis’, o Zot,* brenda
librit të jetës 41 ti* ishe regjistruar
sipas dekretit mbret’ror; në botën tënde erdhe* si i huaj,42 që të kesh prap’
në Parajsë të larguarin.7

Prite Krishtin ton’, o Bethlehem,* se
tek ti po vjen të mishërohet ky,* të
më hapë Edenin7 prap’.* Hijeshohu,
o shpell’, që të shikosh të panxënin
nga ti të mbahet leht’,* që për pasuri
mir’sie u varf’rua24 për çudi tani.

Po vjen që të lindet Krishti yn’* dhe
dhuron rilindjen tek ata që jan’* prej
Adamit, i miri krejt,* dhe ti, o natyrë
mbar’njerëzore, e shkreta që s’lind,
dëfre me gaz:* Zoti erdhi të të mbushë
ty me shum’ fëmij’43 e lumturi.
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Kanuni i shenjtores, që ka Akrostihidhë: “Këndoj shkëlqyeshëm me
melodi lavdinë e madhe të Evgjenisë”.
I Theofanit.
Tingulli dhe Irmosi të njëjtë

O martire e Jisuit ton’,* Evgjeni, që
po kërcen me gaz të madh* me
ushtrit’ engjëllore tok,* o e tërëpasur,
si virgjëresh’ pa cen, me kurorë, dëshmorja jon’;* ndërmjeto që t’u dhurohet hir himnuesve të tu me mall.

Kur himnimet shum’ të hyjshme ti* i
dëgjove, nusja e Jisuit Krisht,* lart,
drejt gjendjes fisnike krejt* fluturove,
sepse theologjia e melodis’ së Shpirtit
të Shenjt’* si drit’ feksi brenda zemrës sate dhe dëboi pabesin’.

Ke, o Evgjeni, emër fisnik* e të shenjt’,
harroi mendja jote pra* gjith’ natyrën
e femrave* dhe u lartësua lart drejt veprimeve burrërore me hir të shenjt’,*
dhe u drejtësua plot me mençuri te
Perëndia yt.

U ndriçove me shkëlqim mendor*
dhe arrite që të marrin pjes’ në të,* o
e hyjurt’, mjaft njerëz pra;* denjësoi
për k’të drit’ sot himnuesit e tu me
ndërmjetimin tënd;* na çliro nga çdo
faj, o martire Evgjeni, e lumur fort.
Hyjlindësore

Duke qen’ të vdekur, o e d’lir’,* ne
besnikët përmes bimës së dijes,*44

falë drurit të jetës,45 tash* u rithirrëm
për jetën që jep Krishti i mbirë prej
teje mbi mendim;* lutju, o Hyjlind’se,
me guxim, që shpirtrat tanë të shpëtojn’.
Ode III
Parakremtor
Irmosi: Se ton epí idhaton

»T
Ti që steren’ e vare* mbi ujërat pa
»asnjë far’ mbështetje*16 Krijesa e
»tmerruar të pa të lindur në shpell’
»tani,* dridhej dhe thirri me çudi: S’ka
»tjetër shenjt si ti,* ti je Zot17 i madh
»i jetëve.(*)

Ti, o i dhembshur, shfaqe* simbolet
e mishërimit mistik krejt,* na dhe vizione dhe frymëzove mjaft profeci,
tani* që erdhe, i përmbushe, duke lindur nga Vajza* në mish në qytetin
davidian.

Shtriu gjer’ dheu shpinën* dhe pret
Krijimtarin që merr lavdinë* nga engjëjt edhe yllin nga qiejt, dhe himnin
nga barinjt’,* nga Magët pret dhuratat
edhe diturin’ e sakt’,* dijen, njohurin’
nga bota mbar’.

Tashmë përmbushen fjalët,* hyjthëniet e magjistar Valaamit,* se lindi
prej Jakovit yll46 që drejtoi drejt Diellit* që mbretëron mbi çdo lavdi, Magët, pra mbretërit* e Persis’, që sillnin shum’ dhur’ti.
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Tjetri: Eksínthisen i érimos

Po vjen, o njeridashës, ti* të mbështillesh si një foshnjë me shpërgënj, o
Zoti im,* të më zgjidhësh nga prangat
në mëkat;* i falem bashkëzbritjes sate shum’ të shenjt’.

E Virgjëra afrohet pran’* për të lindur
Zotin që u bë në koh’; por shndriti krejt*
jashtë kohës nga Ati dhe na zgjidh*
pësimet shum’ kronike brenda shpirtrave.
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thërrisje fort: Je Perëndia yn’,* nuk ka
tjetër shenjt si ti, o Zot,17 Krishti yn’.
Hyjlindësore

Hyjlindësen,* Marin’ e panjollshme,
pa cen,* ta përhimnojn’* hyjmendësit, se u shfaq qart’* arsye për shpëtim, dhe le t’i thërrasin: O e tër’pacenuar, s’ka njeri si ti* pa qortim, dhe
s’ka të përsosur veç teje.
Irmosi: Tis písteos en petra me

Banove si në q’ell në shpell’,* duke »O
O Zot, më ke* forcuar mbi gur
më kërkuar mua që kot endesha në

të
»besës,* dhe gojën ma* zgjerove për»mbi armiqtë,*49 se u gëzua mendja
»ime kur psalja: Nuk ka të shenjt’ si
»Perëndia yn’ i madh* dhe nuk ka të
»drejtë veç teje, Zoti im.17
48
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faj* dhe për mua ti hijeshove krejt* banesat e atjeshme,47 o i dhembshur fort.
I shenjtores: Tis písteos en petra me

U solle ti* flijim i pa njoll’ te Zoti*
me mendje të përsosur, pasi e hodhe*
posht’ pasurin’ që prishet; thërrisje,
o e tër’urt’: Je Perëndia yn’ dhe Bër’si
yn’,* nuk ka tjetër shenjt si ti, o Zot,17
Krishti yn’.

U njoh qart’sisht* d’lir’sia e tër’kulluar* që kishe ti* na shndrit qëndrueshmëria* gjat’ garave të tua, se e ke
bër’ veprën baz’ për teorin’ edhe thërrisje k’shtu:* Perëndia yn’ je; veç teje
s’ka të shenjt’.17

Meqenëse* u joshe nga dashuria* për
mençuri,* e ruajte përkrenaren* e d’lirësis’; u bëre në urtësi mjeshtre, ndaj

Ndenjësore Parakremtore
Ting. I Ton tafon su Sotír

Gëzohu, o Sion,* Bethlehem, hijeshohu.* Ai që mban çdo gjë35 lajmëron bashkëzbritjen,* pra uljen e pamas’, me yll që dërgoi përpara tij,*
se vërtet na lind* nga Virgjëresh’ pa
ndryshim kurr’* njeridashësi* i vetëm,
para të cilit* po tremben fuqit’ në q’ell.
Lavdi I shenjtores
Ting. Tërth. IV Tin sofian qe Logon

U stërvite me lodhje dhe me ushtrim,*
u lëvdove me gara, martirizim,* pasi
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te Krijuesi* solle shum’ të shpëtuar
ti,* sepse, meqë i le të përkohshmet
për mall hyjnor,* ke bërë gara burrash,
o e lavdërueshme;* ndaj pas fundit
gjete jetë që s’ka mbarim kurr’;* me
dhëndrin tënd je gjithnjë,* e njëvlefshme me engjëjt lart,* o shenjtore,*
nën’ Evgjeni,* ndërmjeto te Zoti yn’
Krisht* që të dhurojë ky ndjesën* e
fajeve* tek ne që me mall bëjm’ kujtimin tënd shum’ të shenjt’.
Tani Parakremtor
Tingull i njëjtë: To prostahthén
mistikós

O besimtarë, të bëjmë panairin* për
parafestën,* pra për lindjen e Jisuit;*
denjësisht le ta presim* të gjith’, duke sjellë* dhurata virtytesh si Magët,
duke thën’* dhe këngën e re50 që psalnin* engjëjt në q’ell* tek ai që nga
Vajza Hyjfëmijë lindi pa far’ në Bethlehem, pra Zoti yn’* që Gjith’sia e lavdëron.
Ode IV
Parakremtor
Irmosi: Tin ek Parthenu parusian su

Po afron, erdhi tani Zoti, pritje kombesh15 dhe shpëtim bote. O qytet
Bethlehem, hijeshoje shpellën, dhe ju,
o barinj, arrini Magët rrugës.

Kur me fuqi Hyjnie u përzjeve me
njerëzit me bashkim të papërzier në
ngjashmëri mishi,18 o Shpëtimtar, e
bën të paprishshëm Adamin dhe e
shpëton me atë që more.

Fjala, pasi u shfaq në mish, bëhet me
lëndë dhe fushon mes nesh me providencë të parrëfyeshme. Ejani, o
besëmirë, të soditim lavdinë e tij si
lavdinë e të Vetëmlindurit nga Perëndia Atë.51
Tjetri: Elílithas ek Parthenu

O Krijesë, hidh tani poshtë gjithë vjetërsinë, duke parë Ndërtuesin të ndërtohet dhe të të ripërtëritë,31 duke u
bërë foshnjë dhe duke të risjellë te
bukuria e mëparshme.

Magët, të çuditur për lindjen paradoksale, duke sjellë dhurata, mbërrijnë
të udhëhequr nga ylli i hyjshëm dhe
shikojnë një Diell që lindet nga një
re23 virgjërore.

»D
Duke paraparë Abakumi praninë Ja ku erdhi Virgjëresha si mëshqerrë
»tënde nga një e virgjër, i shtangur
»thërriste: O Çlirimtar, duke u mishë»ruar erdhe nga Themani5 për të ri»thirrur Adamin që u zmbraps.7

që sjell në bark viçin e ushqyer,52 që
heq mëkate bote.53 Le të ngazëllohet
Krijesa duke kremtuar.

Predikime profetësh që njoftonin
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manifestimin e Krishtit, morën sot
fund, o Shpëtimtar, sepse erdhi, u
shfaq me mish6 madhërisht tek ata që
rrezikonin në errësirë.
I shenjtores I njëjti

Erdhe, o i Shumëlartë, pasi u mishërove nga një virgjëreshë, dhe e fejove
veten tënde me sistemet e të virgjërve, që të dëshiruan fort vetëm ty, që
njihesh si Dhëndri i virgjëreshave.

Zhveshe mbulesë lindjeje mishore,
ndërsa përmes pagëzimit veshe me
shkëlqim, o martire e tërëkënduar,
rrobën e paprishshme të rilindjes.

Lindi agimi dritëprurës në zemrën
tënde, duke dëbuar me llamburitjen
e Hirit stuhinë e errët të mashtrimit
të shtrirë sa gjerë e gjatë, o martire e
Krishtit, Evgjeni e bukurvirgjër.

Hijeshove jetën tënde me modesti
dhe bukuri, pasi më parë fishke pasionet e mishit, teksa shkëlqeve dukshëm më pas në atletizëm, o Evgjeni.
Hyjlindësore

Më e lartë se engjëjt u bëre, o e Tërëhimnuar, meqë linde engjëllin e vendimit të madh54 të Atit, mirëdashësin, që u bë njeri nga dhembshuria e
shumtë.
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Ode V
Parakremtor
Irmosi: Theofanias su Hristé

»K
Kur u fanepse ti, o Krisht,* poshtë
»mbi dhé për shpëtimin e botës,* Isaia
»pa një dritë lart në q’ell* dhe me na»të26 thirri me zë të madh:* Ja me barr’
»Virgjëresha ësht’ dhe mishërisht për
»ne do të lindë55 Fjalën,* dhe do të
»gëzohen kudo të gjith’ njerëzit.(*)

I rinon të dhéshmit, pasi u bëre i dhéshëm ti, Gatues, sepse koritë, pelena
dhe shpellë janë simbolet e përulësisë sate, ndërkaq i fejuari i nënës sate,
i cili konsiderohet ati yt sipas mishit,
i jep tani formë vendimit të Atit që të
mbolli.

Duke dhuruar aparka tek ti që lindesh
në shpellë të Bethlehemit nga nëna
pa shtrat burri, mbretër kombesh tregojnë disi nëpërmjet smirnës vdekshmërinë, nëpërmjet arit pushtetin mbretëror dhe nëpërmjet temjanit epërsinë
e Hyjnisë.

Pasi dole nga një që s’kishte shtrat
burri, kur u mishërove, o Fjalë e bashkëpërjetshme e Atit, banove në shpellë,
duke përdorur si fron koritën, ndërsa
me ekonominë tënde të frikshme habit Magë dhe barinj, shtang edhe engjëj që thërrasin: Lavdi!
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Tjetri: Mesitis Theú

Një popull që rrinte dikur në errësirë,
le të shohë dritën28 e paperëndueshme që shkëlqeu, dhe ylli e lajmëroi
qëmoti tek mbretërit nga Persia që
adhuronin zjarrin.

Nxiton mbreti i madh,

Përmbiperëndia, që të futet për një kohë të shkurtër nën shpellë, që të më madhërojë
mua të zvogëluarin dhe që të më pasurojë përmes varfërisë së pamasë
mua të varfëruarin.24
56

Siç tha Valaami, lindet tani Krishti
nga Jakovi dhe do të zotërojë mbi kombe,46 dhe mbretëria e tij do të lartësohet me hir dhe do të mbetet pa pasardhës.
I shenjtores: O fotismós

Duke parë udhën tënde të drejtohej
drejt shpëtimit, o athlofore, gjarpri
shpirtshkatërrues, fryn kundër teje
ngasje të llojllojshme, duke tentuar
të paralizojë fuqinë tënde; por atë e
shkele,57 o hyjmendëse e kulluar.

U shfaqe e tëra e bukur

te dhënësi
i të mirave, mirëbërësi dhe Dhëndri i
frymëve, Krishti, e lavdëruar në asketizëm asketësh dhe e shkëlqyer në atletizëm martirësh, o Evgjeni, martire
e bukurvirgjër e Krishtit.
58

tënde,59 sepse nderove urtësinë e hyjnueshme, pasi shpërfille pasurinë dhe
lavdinë atërore, dhe erdhe me fuqi
pas Dhëndrit tënd të dëshiruar, o e
tërëurtë.
Hyjlindësore

Pasi lindi nga ti si diell jeta, o Hyjlindëse, ata që mbaheshin më parë nga
vdekja, i rithërret për pjesëmarrje jete
të amshuar; ata thërrasin besërisht:
Tjetër Perëndi përveç teje nuk njohim.60
Ode VI
Parakremtor
Irmosi: Sineskethi, al u kateskethi

Hyri brenda,* por doli përjashta*
»H
»nga një balenë shën Jonaj,* se ty të
»shëmbëllente,* që pësove dhe në
»varrin zbrite;* dhe menjëherë* nga
»balena jasht’ u hodh* dhe u thoshte
»rojeve të tu, Zot:* Ju që po ruani gjëra
»të rreme kot,* latë për besnikët për»dëllim të madh.61*
U shkat’rrua* dhe u nda mesmuri* i
lashtë i armiqësis’*62 përmes pranisë
sate* mishërore, dhe kthen shpinën,
o Krisht,* për ne të gjithë* shpata e
përflakt’,7 dhe un’* ha me bes’ nga
druri jetëprurës* që në Eden ësht’45
dhe shfaqem qart’ përsëri* bujk dhe
kujdestar63 pemësh që s’vdesin kurr’.

U vendos kurora e hireve mbi kokën Gjer tek ti pra* Hadhi dhe mëkati*
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përmes Adamit mbretërojn’;* por
shkatërrohen fare* arroganc’ dhe
tirani e tyre,* kur mishërisht lind* ti,
o Çlirimtari yn’,*64 tash nga fisi i Davidit, mbretit,* dhe si drit’ vihesh65 mbi
fronin e mbretëris’* që kish ky66 dhe
mbretëron përjetë ti.67
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derisa70 e vrave çdo kënaqësi dhe
epsh,* dhe tend’ të pastër e ke bër’*
veten tënde për hir të Krijuesit.

Melanthia e zezë në shpirt, në nam,*
o e tërëurt’, egjiptianen pa moral* e
kish zili me arroganc’,* ndaj shpif kundër jetesës sate të shenjt’.71

U bë vrasës* foshnjash, por s’e vrau* Ke treguar fuqi të qëndrueshme*
Krishtin Irodhi kriminel,* dhe pse i zhduku, kori* mizorisht ai blerim fëmijësh,*
Jisun’, kallirin* jetëdhënës s’mundi
dot* që ta kapë dhe ta vrasë atë,* se
është ky dhënës jete dhe Perëndi.*
Kapi pra me forc’ hyjnore ndjekësin.
Tjetri: En aviso ptesmaton

Krishti vjen tek të tijtë

në një mënyr’* krejt të huaj. Le ta bëjmë veten
tonë ne* të huaj për mëkatin; k’shtu*
do banojë në shpirtrat e butë shum’.
42

dhe u pasurove shum’ me hir shërimesh ti,* me pasuri besimi pra* një
sistem murgjish ke kryesuar mir’.
Hyjlindësore

E mësonin profetët shum’ mistikisht,*
o e d’lirë, lindjen tënde të pashprehshme dot;* në shpirt dhe me simbole
pra* tek të gjith’ parathoshin të ardhmen k’ta.
Irmosi: En aviso ptesmaton

S’je aspak ti i vogël, o Bethlehem,* »II rrethuar prej pafundësis’ së thell’*
ndër qytetet, se në ty lind mbreti,68
Zoti yn’,* që të kullosë popullin,* Kishën, kombin e zgjedhur të Perëndis’.69

Si do pritesh prej shpellës së vogël,
ti* që nuk mbahesh as prej botës, o
Zot mbi mendim?* Si do të shfaqesh
foshnjë ti* që s’ke mot dhe kuptohesh me Atin bashk’.
I shenjtores I njëjti

Në qepalla dremitje nuk dhe aspak,*

»të mëkatit, th’rras pafundësinë tënde
»fort* të pagjurm’suar të mir’sis’;* lu»tem, nxirrmë nga prishja, o Zoti im.29
Kontaqi Parakremtor
Ting. III I Parthenos símeron

Virgjëresha sot po vjen* në Bethlehem për të lindur,* Fjalën e përjetëshme* brenda në shpellën së fshehti.* Vallëzo e tërë bota duke dëgjuar;*
lavdëro* bashkë me engjëjt e me
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barinjtë,* Perëndinë e amëshuar* që
*
desh të shfaqet si djal’ i ri përmbi dhé.*

Duro, o Evgjeni, shpatë rreth të njëzetekatrës.

Tjetër: I shenjtores
Ting. IV Epefanis símeron

Në të njëjtën ditë, martirja e shenjtë
Vasila, që u martirizua së bashku me
shën Evgjeninë, mbaron me shpatë.

Ti nga lavdi tokësor* dhe i përkohshëm* u largove, se Jisun’* e deshe
dhe fisnikërin’* e shpirtit pa cen e ruajte,* o Evgjeni, o martire hyjmendëse.
Shtëpia

E stolisur gjithmonë me jetë, me fjalë
të pastër dhe me hir, ia solle veten
tënde si flijim atij që nga një Virgjëreshë ka marrë për ne mish dhe lindi
mbi dhé nga dhembshuria e parrëfyeshme; dhe Zoti të stolisi plot hijeshi
me kurora të dyfishta lavdie, se pasi
ruajte dëlirësi si e patrup, o modeste,
hyre bashkë me të si nuse e paqortueshme në nusëroren qiellore,72 e tëra
e ndritshme, e zbukuruar me triumfe,
o e tërëlavdëruar, o Evgjeni, o martire
hyjmendëse.
Sinaksari
Më 24 të të njëjtit muaj, kujtimi i
oshënares, virgjëreshës dhe martires
së shenjtë Evgjeni, si dhe të atyre që
ishin me të.
Vargje: Pasi u kurorëzove më parë përmes lodhjesh, o Evgjeni,/ u lave me
ngjyrë të pashlyeshme nga shpata.

Vargje: Kush nuk do të të llogarisë ty
që u preve me shpatë,/ o martire Vasila, bazë e besimit të hyjshëm?
Në të njëjtën ditë, martiri i shenjtë
Filip, i ati i shën Evgjenisë, mbaron
me shpatë.
Vargje: Presa e thikës vret Filipin,/
thikën vërtet me dy presa73 kundër
mashtrimit.
Në të njëjtën ditë, shenjtorët Protasi
dhe Jakinthi, eunukët dhe bashkasketët e shën Evgjenisë, mbarojnë me
shpatë.
Vargje: Meqenëse u pretë, o Jakinth
dhe Protas me shpatë,/ trashëgoni
çmime të para të martirëve të Perëndisë.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Nikolla murgut, që ishte më
parë ushtar, për të cilin ka një rrëfenjë
dobiprurëse.
Në të njëjtën ditë, martiri i shenjtë
Ahaikosi, mbaron me shpatë.
Vargje: Pasi nxori Ahaikosi çdo ankth
të shpirtit,/ me plot hare ia ka dhënë
kryen shpatës.
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Në të njëjtën ditë, oshënar Antiohi,
mbaron në paqe.
Vargje: Për Antiohin ishin neveri preokupimet e jetës/ dhe e tërë jeta që e
parakaloi me kënaqësi.
Oshënarët Vitimioni dhe Afrodisi mbarojnë në paqe.
Martiri i ri Ahmeti, që u martirizua në
Konstandinopojë në vitin 1682, mbaron me shpatë.
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festohet si fron keruvik,74 që të shpëtohemi ne që i këndojmë: Çlirimtar, Perëndi je i bekuar.

Kur u paraqite si foshnjë, sipas ligjit
njerëzor pranon të shtrihesh brenda
në shpërgënj, nëpërmjet të cilëve
zgjidh prangat e shkeljeve të mia, duke dhuruar liri tek ata që thërrasin:
Çlirimtar, Perëndi je i bekuar.

O Krisht, si në lindjen tënde pa kohë,

Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.

ashtu edhe në lindjen me mish, një
ishte Hyjnia bashkë me Atin dhe me
Shpirtin, që të shpëtohemi ne që të
këndojmë: Çlirimtar, Perëndi je i bekuar.

Ode VII
Parakremtor
Irmosi: ´Afraston thavma

Tjetri: Antítheon próstagma

»S
S’thuhet çudia! Ai i cili një her’
»shpëtoj* Djemtë oshënarë nëpër
»zjarr,* si foshnjë ësht’ shtrir’* në korit’
»të varfër sot,* që të shpëtohemi ne
»që i këndojmë:* Çlirimtar, Perëndi je
»i bekuar.(*)

Armiku mashtrues u plagos kur pa
Perëndi si foshnjë të shtrirë mbi koritë
të varfër, dhe rënkon duke u rrëzuar nga
dorë hyjnore, që të shpëtohemi ne që i
këndojmë: Çlirimtar, Perëndi je i bekuar.

Retë le të spërkasin nga lart

ujë.
Ai që vendos respektueshëm si bazën
e tij re,76 i hipur mbi re,23 tek një virgjëreshë po vjen që të shkëlqejë dritë të
paperëndueshme tek ata që më parë
ishin të errësuar dhe rrezikoheshin.
75

O ushtri e engjëjve të hyjshëm, hijeshohu që të himnosh përulësinë e papërshkrueshme të Zotit. O Magë, arrini; o barinj nxitoni, erdhi ai për të cilin
qe rezervuar, pritja dhe çlirimi i kombeve,15 Krishti.

Sa e pasur ishte korita! Sepse pranoi Ç’është kjo çudi e madhe dhe e huaj?
brenda Krijuesin si foshnjë dhe mani-

Si po të mbaj ty që mban me fjalë
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Gjithësinë,77 o fëmijë i patregueshëm,
Biri im pa kohë? Thoshte e tërëkulluara, duke pasur frikshëm në kraharorin e saj Krishtin.
I shenjtores I njëjti

E shtjellove tek të tërë të vërtetën e
Shkrimeve të hyjfrymëzuara,78 pasi e
burrërove femërinë dhe i çudite të gjithë përmes paradoksit, o modeste; ata
ia solle shkëlqyeshëm Krishtit, kur besuan, o e tërëpasur.

Urtësisht kritikove maninë e idhujve,
o e tërëfamshme, duke i fejuar me
Krishtin që mbretëron mbi të gjitha,
përmes mësimdhënieve të tua të hyjshme, një shumicë të panumërt të virgjërash, të cilat shkëlqejnë me gjak
martirësh.

Kur jetën tënde hyjmbajtëse e pa
Vasila e lavdëruar, të imitoi me mallëngjim, sepse u fejua me Krishtin, pasi
la çdo mirëqenie mishi dhe tani u denjësua për harenë e dëshmorëve.
Hyjlindësore

Shërove konsumimin e vdekjes, pasi
e mbajte në bark jetën enipostate, o
Virgjëreshë e tërëpaqortueshme, Hyjnënë e kulluar; prandaj ne të gëzuar
të quajmë burim pavdekësie.

Ode VIII
Parakremtor
Irmosi: ´Ekstithi friton urané

»D
Dridhu, tmerrohu ti, o q’ell*

edhe
»tronditu prej* themelive ti, o dhé,*80
»se ja ku me shpërgënj po plekset Zoti
»që në dor’ ka Gjith’sin’*35 dhe pritet
»në grazhdin e përulur.* O Djema e
»bekoni,* priftërinj e himnoni,* të gjith’
»e lartësoni përherë dhe përjetë.(*)
79

U zgjidh Adami i lidhur dhe u dha
liri të gjithë besëmirëve, kur u mbështolle me shpërgënj, o Shpëtimtar,
dhe u vure në një shpellë të vogël,
brenda një korite të pamendësh;
prandaj ne të gëzuar, të ofrojmë me
besim himn parakremtor me rastin e
lindjes sate.

U ndal mashtrimi persian, sepse astronomë, mbretër të Lindjes, i sjellin
Krishtit tërëmbret të lindur, dhurata,
ar, smirnë bashkë me temjan. O Djema e bekoni, priftërinj e himnoni, të
gjith’ e lartësoni përherë dhe përjetë.81

O çudi të reja! O mirësi dhe durim pa
kufi! Sepse si foshnjë llogaritet ai që
banon në më të lartat dhe me dëshirë
largohet nga Irodhi Perëndia. O Djema e bekoni, priftërinj e himnoni, të
gjith’ e lartësoni përherë dhe përjetë.81
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Tjetri: Káminos poté

Çuditej Zonja e paqortueshme me
lartësinë e misterit vërtet të parrëfyeshëm, që mbuloi me dije qiejt;5 dhe
thoshte: Froni qiellor digjet kur të
mban74 dhe si unë të mbaj ty, o Biri
im?

Ti ke ngjashmëri atërore,

o Biri im,
dhe si more përsipër ngjashmërinë e
robit,18 kur u varfërove?24 Si do të të
shtrij në koritë të palogjikshmish ty,
që i shpëton të gjithë nga palogjika?
Himnoj dhembshurinë tënde.
82

Gëzohu, i tërë dheu.

Ja, Krishti afron
që të lindet në Bethlehem. Dëfre, o
det, kërce përpjetë, o kor i profetëve,
duke parë sot të dalin fjalët e tua.
Ngazëllohuni, gjithë ju të drejtët.84
83

I shenjtores: Ton en kamino tu pirós

Si e re në lumë, në zjarr me durim u
sprovove, sepse përshkove me fuqi
natyra të kundërta, duke himnuar
Krishtin dhe duke thirrur me besim:
Të përmbibekoj, o Krisht, përjetë.

Pasi u shfaq në një mënyrë të huaj
Krishti tek ti që mbaheshe në burg,
të ushqen pasurisht, dhe me lindjen
e tij të bashkon me ushtritë e sipërme
ty, që e lavdëron85 përjetë, o oshënare.

Dhëndri yt të stolis plot hijeshi me
kurora të dyfishta, o Evgjeni hyjme-
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ndëse, dhe të jep i drejti ty nusërore
të shkëlqyer drejtësisht; atë e përmbilartësojmë në gjithë jetët.

Duke shkëlqyer nga lart hir Perëndie
me pamje drite, të llamburit ty fort tani
në vende qiellore;47 përgjëroju pa pushim, që me ndërmjetimet e tua të
mbushemi prej tij me hir, ne që bëjmë
kujtimin tënd, o hyjmendëse.
Hyjlindësore

Të dimë, o Perëndilindëse, burim të
kaltër pavdekësie, sepse linde Fjalën
e Atit të pavdekshëm, i cili i çliron nga
vdekja të gjithë ata që e përmbilartësojnë përjetë.
Irmosi: Ton en kamino tu pirós

»A
Atë që zbriti në një furr’,* që të ishte
»bashk’ me Djemtë e hebrenjve,* Pe»rëndin’, që në ves’ ktheu flakë zjarri86
»të fort’,* himnojeni vepra, si Zot që
»ësht’,* përmbilartësojeni k’të në gji»thë jetët.34
Ode IX
Parakremtor
Irmosi: Mi epodhiru mu miter

»M
Mos u shtang, o nëna ime, kur tani
»sheh si foshnjë* atë që kish lindur
»nga barku Ati pra i tij* para drit’prurë»sit;87 se erdha të ringjall,* të lëvdoj
»un’ natyrën e rën’ të njerëzve,* që
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»me bes’ dhe me mall ty të madhë»shton qartas.

Gjat’ lindjes sate të huaj un’ shpëtova
nga dhimbjet* mbimendërisht; u lumërova, o Bir pa fillim;* por shoh tash
të largohesh nga Irodhi mbret* për
shpëtimin tënd, shpohem në shpirt
pra, si me shpat’*88 nga trishtimi, por
rro dhe shpëto sa të lëvdojn’.

Ngjita tër’ dhen’ e Egjiptit dhe rrëzova statuja,* pun’ duarsh, idhujt e
Egjiptit me tërmet,89 o nën’;* kot kërkojn’ shpirtin tim90 armiq që sot në
Hadh* po dërgohen; prandaj si i vetëm fuqiplot’* prap’ do vij edhe do të
shpëtoj sa të lëvdojn’.

Le të gëzohet Krijesa, se Ndërtuesi
ngjizet,* ndërtohet. Njihet Zot në
fund, ai që ish më par’.* Këtë Magët
ta presin me dhurata plot* dhe barinjt’ le të duartrokasin me besim,*
dhe të vdekshmit me engjëjt le të
dëfrehen tok.
Tjetri: Anarhu jenítoros

sa mundeshin,* por në kohën e fundme, pasi je bër’ njeri,* tek të gjithë
njer’zit u shfaqe në Bethlehem,* në
qytet të Judes’, kur ylli të shfaqte tek*
astronomët ty që s’ të kuptojmë.

Ja vjen tek të tijtë, por në form’ të
huaj Fjala,42 Bir* i tër’shenjt’ dhe me
trup të shenjt’. Lindjen ky e ka* shum’
të huaj, që të na bëjë për vete ne,* botën, që u bë krejt e huaj; le ta himnojm’,* se u varfërua për të gjith’.24

O Bir fort i ëmbël që ushqen, vall’ si
un’ të ushqej?* Si të mbaj ty që mban
Gjithësin’ thjesht me një shenj’?* Si
të të mbështjell me shpërgënj ty që e
mbështjell* dheun mbar’ me mjegull?92 Thërriste e d’lira fort,* Zonja,
që e madhërojm’ me bes’.
I shenjtores I njëjti

Banove në vende qiellore,

e lavdishme, pra* për shijim në Parajsë u
denjësove ti* si martire tok me të virgjërat qartësisht,* me martiret si virgjëreshë vërtet pa cen,* o e lumur,
Evgjeni me nam.
47

Të gjith’ mbretërit’ e dheut le të psa- Arrite dëshirën që ësht’ mbi mendim
lin me hare.* Fise kombesh të ken’
91

gaz, ju o lugina bashk’* me lumenj, me
male, me kodra, me dete tok,* dhe e
tër’ Krijesa, Krijuesin që po lind,* madhështoni me himnim dhe lavd.

Të panë kur shfaqeshe profetët, aq

dhe mbi logjik’* dhe qëndron me gaz
pran’ majës së dëshirave* ku shkëlqen qart’sisht përmes rrezeve plot me
drit’* prej Trinis’ që qysh në fillim ka
pushtet, sundim,* o e lumur, Evgjeni
me nam.

24 DHJETOR

Mban, o e lëvduar fort, llambadhen
virgjërore ti;* me kurorë martirësh
u zbukurove mir’;* lutu pa pushim sot,
që me ndërmjetimin tënd* të shpëtojn’ ata që me mall të nderojn’, me
bes’,* o e shum’kënduar Evgjeni.
93

Ke dal’, o e tër’shkëlqyer, për një ngazëllim të shenjt’,* se tani, si përshkove zjarrin që s’kish kufi,* zjarrin e mundimeve, ujin e ngasjeve*94 që s’kish
baz’,95 pra lutu te Krishti, o Evgjeni,* të
shpëtohen shpirtrat tan’ përher’.
Hyjlindësore

Si lëmsh zure shiun qiellor

në bark,
ti që s’ ke njoll’,* dhe na linde atë që
ushqim q’ellor dhuron* tek ata që e
përhimnojn’ me devotshmëri* edhe
që të shpallin ty Perëndilindësen,*
virgjëresh’ të paqortueshme.
40

Irmosi: Anarhu jenítoros

»B
Bir prindi pa nisje, Perëndi dhe Zot
»tek ne u shfaq* me lavdi nga e Virgjë»ra, të ndriçojë sot* gjith’ të errësua»rat28 edhe të mbledh’ në një* të shpër»ndarat;96 ndaj madhështojmë Hyjli»ndësen* e himnuar fort edhe me nam.
Dërgimësore Parakremtore
Tis mathités sinélthomen

Ai që mban të gjitha

fort* dhe drit’
që nuk afrohet* e ka banesën,97 për
35
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mëshir’* lindet prej Virgjëreshës.*
Mbështillet si foshnj’ dhe shtrihet* në
korit’ brenda shpellës;* ndaj le të
shkojmë me nxitim* në Bethlehem,
t’i falemi që të gjith’;* bashk’ me Magët, t’i sjellim si dhurata* ne fryte punësh siç i do,* virtyte që shkëlqejnë.
E shenjtores E ngjashme

Dob’sia femërore, Krisht,* aspak
nuk u tregua* si një penges’ në luftëra* shumë të shenjta, sepse* forcohej prej forcës sate;* martirja Evgjeni
pra* luftoi trimërisht si burr’;* e bashkove kujtimin e saj me lavd* sot
me lindjen tënde të respektuar,* me
dritë, që denjove ti* prej Virgjëreshës
së shenjt’.
Tjetra Parakremtore
E ngjashme

Te Virgjëresha shën Mari* të sjellim,
o besnikë,* himn, se tani vjen në qytet,*
në Bethlehem, të lindë* Krisht Shpëtimtarin. O Magë,* me yll dhe me dhurata* vraponi që t’i faleni* bashk’ me
ne. O barij, ju nxitoni tok,* jini gati që
të thërrisni bashkë* me engjëjt tek ai
që lind* në shpell’, në grazhd: Lavdi ty!
Lavdërime Parakremtore
Ting. Tërth. II E angjeliqé

O çudi e pathën’ dhe mbi mendim, ja
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lindet* Perëndi mbi dhé nga mëshira,
që të veshë* ikonën e një robi,*18 se
do që t’i rrëmbejë fort* nga i huaji,
nga skllavëria, ata që me mall’gjim
thërrasin me shpirt nxehtësisht:* Je i
bekuar, Shpëtimtar, i vetmi që do
njer’zin’.

Eja, Izrael, që ke zemër shum’ të
mpirë,* hidh posht’ renë që ësht’ mbi
shpirtin tënd dhe njih ti* Gatuesin që
lindet* brenda shpellës, se është ky*
pritja e gjith’ kombeve,15 dhe festat
që ke do t’i rrëzoj’,98 se s’bindesh të
thuash me zë:* Ja mbreti shum’ i
madh i Izraelit, pra Krishti vjen.

O Bir diell, si un’ do të të fsheh në
shpargër?* Si të mënd ty që çdo natyrë e ushqen mir’?* Si un’ të mbaj
në duar* ty, që mban Gjithësinë35
mbar’?* Si të shoh pa frik’ ty, që s’guxojn’ të të shohin engjëjt me shum’
sy? K’shtu po thoshte ajo* që s’kishte
njohur dasmë duke mbajtur Jisuin
Krisht.

O barinj, me këngë të reja

brohorisni.* Hidhni posht’, o Magë, fjalimet magjistare.* O male edhe kodra,*
na pikoni ju ngazëllim.* Ejani, o bija
mbretërore,99 në gazin e së Tërëshenjtës. O popuj, me gaz* të themi: Qoftë
i bekuar Zoti yn’ që lindi.
50

Lavdi I njëjtë

Eja, përgatitu o Bethlehem për lindjen.* Eja, o Josif, regjistrohu me Marinë.* Korita ka respekt, nder* dhe
shpërgënjt’ jan’ hyjprurës krejt,* se
atje ku do mbështillet jeta, vargonjt’
e vdekjes do t’i thyejë; njer’zit kështu* do t’i shtrëngojë si me shpargër
Krishti për paprishjen.
Tani I njëjtë

O bark shum’ i lumur i Zonjës son’
Hyjbijë,* më i gjer’ se qiejt u shfaqe
mendërisht ti,* sepse atë që s’mbajn’
dot* qiejt, ti e ke dhe e mban.* Ju, o
gjinj të lumur100 të së virgjërës, që ushqyesi i çdo fryme do t’ju thithë,* pra
Krishti që u zu me mish në bark Vajze
pa burrë.
Pasvargje Parakremtore
Ting. II Ikos tu Efrathá

Strehë e Bërësit*

u shfaqe, o e
Virgjër,* sepse në ty banoi* qart’ Zoti
i lavdisë*102 dhe vjen të lindet ky tani.
101

Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.5

Në Bethlehem një djal’* i ri, pra Perëndia* që është para jete,* nga Vir-
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gjëresha lindet* në grazhd, o ç’mrekulli, çudi!
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.9

Me Magët dhe barinjt’,* o rreshta
engjëllorë,* mendorë, në të lartat* te
Perëndia që lind* në grazhd thërrisni:
Lavde ty.

7

Gjen. 3.24

8

Is. 6.3

9

Abak. 3.1-2

10

Is. 1.2

11

Lluk. 1.35

12

Eks. 3.14

12a
13

Mikprit, o Bethlehem, metropolin e
Perëndisë, sepse vjen tek ti për të
lindur dritën e paperëndueshme.103 O
engjëj, çudituni në qiell; o njerëz, lavdëroni mbi tokë; o Magë nga Persia,
blatoni dhuratën tri herë të lavdëruar;
o barinj në ara, këndoni melodikisht
himnin trishenjtor;104 çdo frymë le ta
himnojë105 Gjithëbërësin.101
Dhe shërbesa e zakonshme që mbetet.
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KRISHTLINDJET
Nëse Krishtlindjet bien të dielën, nuk
psalet asgjë ngjallësore.
***
Nëse Krishtlindjet bien të dielën, të
shtunën në Mëngjesore në Lavdërimet
Lavdi dhe Tani (jo, Eja, përgatitu o
Bethlehem, por) Ting. Tërth. IV Mikprit,
o Bethlehem, metropolin e Perëndisë,
sepse vjen tek ti për të lindur dritën e
paperëndueshme. O engjëj, çudituni në
qiell; o njerëz, lavdëroni mbi tokë; o Magë
nga Persia, blatoni dhuratën tri herë të
lavdëruar; o barinj në ara, këndoni melodikisht himnin trishenjtor; çdo frymë le ta
himnojë Gjithëbërësin. Dhoksologjia e
Madhe dhe Përlëshorja Ting. IV Kateplaji Iosíf: Regjistrohej n’atë koh’* në
Bethlehem Zonja Mari* bashk’ me shën
Josifin plak,* se ish nga fisi davidjan,* pra
ish nga fara e tij; pa far’ ish shtatzënë.*
Ora për të lindur i erdhi pra* dhe askund
s’kish vend ku të rrinin k’ta,* por si pallat
mbret’ror i hirshëm shpella* tek mbretëresha tregohej qart’.* Po lindet Krishti* të
ngrej’ ikonën*13 që kish rënë më parë.
Në Liturgji, Antifonet e zakonshme
(Shpëtona..., o i çuditshëm ndër shenjtorët). Pas Hyrjes: Përlëshorja Regjistrohej në një koh’, e kishës dhe Kontaqi
Virgjëresha sot po vjen. Apostulli dhe
Ungjilli i së Shtunës para Krishtlindje-

ve. Të meriton. Kungatore: Lum ata që
i zgjodhe. Pamë dritën.
Të shtunën në Mbrëmësore (nuk lexohet
Psaltiri). Pas leximit të fundit menjëherë (pa Le t’i lutemi Zotit… Se i shenjtë
je) Apostulli dhe Ungjilli. Le të themi.
Bëna të denjë, o Zot. Le ta plotësojmë.
Pasvargjet etj.
***
Nëse Krishtlindjet bien të hënën, Orët
e Mëdha bëhen të premten, të shtunën
kryhet shërbesa e zakonshme (Apostulli
dhe Ungjilli i së Shtunës Para Krishtlindjeve) dhe të shtunën në Mbrëmësore si edhe të dielën në Mëngjesore
bëhet shërbesa e së Dielës Para Krishtlindjeve. Mbrëmësorja (e Krishtlindjeve)
bëhet njësoj siç u përshkrua më sipër
(“Të shtunën në mbrëmësore”).

SHËRBESA E ORËVE TË MËDHA
Kryhet më 24 dhjetor (pas Mëngjesores së 24 dhjetorit) së bashku me Mbrëmësoren e Madhe dhe Liturgjinë e
Shën Vasilit. Por kur Krishtlindjet bien
të dielën ose të hënën, Orët e Mëdha
kryhen të premten, pa Mbrëmësoren e
Madhe dhe Liturgjinë. Atëherë Mbrëmësorja kryhet një ditë para Krishtlindjeve (si zakonisht, pra pas Thirrtoreve thuhet Litia etj. fq. 276), ndërsa
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Liturgjia e Shën Vasilit kryhet në ditën
e Krishtlindjeve.

ORA E PARË
Prifti: I bekuar është Perëndia ynë.
Lavdi më ty, o Perëndi. O mbret qiellor.
Lexuesi: Trishenjti, etj.
Prifti: Se jotja është mbretëria.
Lexuesi: Amin. Mëshiro, o Zot (12x).
Lavdi dhe Tani. Ejani t’i falemi. Dhe
menjëherë Psalmet.
Psalmi 5

Vëru veshin fjalëve të mia, o Zot,
kuptoje klithmën time, vëri re zërit të
përgjërimit tim, o mbreti im dhe Perëndia im, sepse drejt teje do të lutem,
o Zot; në mëngjes do ta dëgjosh zërin
tim, në mëngjes do të qëndroj para
teje dhe do të më mbikëqyrësh; meqenëse ti nuk je Perëndi që do paligjësi,
nuk do të rrijë pranë teje ai që vepron
dinakëri, as nuk do të qëndrojnë të
paligj përballë syve të tu. I urreve të
gjithë ata që bëjnë paligjësi, do t’i
shfarosësh gjithë ata që flasin gënjeshtër. Burrë gjaku dhe të djallëzuar e
neverit Zoti, ndërsa unë, në shumicën
e mëshirës sate do të hyj në shtëpinë
tënde, do t’i falem tempullit tënd të
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shenjtë me frikën tënde. O Zot, udhëhiqmë në drejtësinë tënde për shkak
të armiqve të mi, drejtoje para teje
udhën time. Se nuk ka në gojën e tyre
ndonjë të vërtetë, zemra e tyre është
e kotë, varr i hapur është laringu i tyre,
me gjuhët e tyre intrigonin. Gjykoji
ata, o Perëndi. Rrënçin nga planet e
tyre; sipas morisë së pabesive të tyre
nxirri jashtë ata, se të hidhëruan fort,
o Zot. Dhe u dëfrefshin të gjithë ata
që shpresojnë në ty; përjetë do të ngazëllohen dhe do të fushosh ndër ta,
dhe do të mburren në ty të gjithë ata
që duan emrin tënd; se ti do ta bekosh
të drejtin; o Zot, si me armë mirëdashjeje na kurorëzove.
Psalmi 44

Nxori zemra ime fjalë të mirë, i them
unë veprat e mia mbretit, gjuha ime
është si penë e një shkruesi të shpejtë. Je më i bukuri nga bijtë e njerëzve,
u derdh hir në buzët e tua; për këtë të
bekoi Perëndia përjetë. Ngjishe shpatën tënde mbi kofshën tënde, o i fuqishëm, në bukurinë tënde dhe hijeshinë tënde. Dhe tendos, dhe përparo,
dhe mbretëro për hir të së vërtetës
dhe butësisë, dhe drejtësisë, dhe do
të të udhëheqë për mrekulli e djathta
jote. Shigjetat e tua janë mprehur, o i
fortë - popuj do të bien poshtë teje -
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do ngulen në zemrën e armiqve të
mbretit. Froni yt, o Perëndi, është në
jetë të jetëve, shkop drejtësie është
shkopi i mbretërisë sate. Deshe drejtësi dhe urreve paligjësi; për këtë të
leu, o Perëndi, Perëndia yt me vaj ngazëllimi më shumë se shokët e tu.
Smirnë dhe balsam, dhe kanellë nga
rrobat e tua lëshojnë aroma, nga arka
të fildishta, nga të cilat të dëfryen.
Bija mbretërish qëndrojnë në nderin
tënd; qëndroi mbretëresha në të djathtën tënde, me veshje të artë e veshur, e stolisur. Dëgjo, o bijë, dhe shiko, dhe ule veshin tënd dhe harroje
popullin tënd dhe shtëpinë e atit tënd,
dhe do të dëshirojë mbreti bukurinë
tënde; meqenëse ai është zoti yt, dhe
do t’i falesh atij; dhe bijë e Tirit erdhi
me dhuratë; fytyrën tënde do ta bëjnë
litani të pasurit e popullit. Gjithë lavdia e bijës së mbretit është nga brenda, me thekë të artë e veshur, e stolisur. Do t’i sillen mbretit virgjëresha
mbrapa asaj, ato që janë pranë saj do
të të sillen ty; do të sillen me dëfrim
dhe hare, do të sillen në tempull mbreti. Në vend të etërve të tu u bënë bijtë
e tu; do t’i vendosësh arkondë mbi gjithë dheun. Do ta kujtoj emrin tënd në
gjithë brezat e brezave; për këtë popuj
do të të lavdërojnë përjetë dhe në jetë
të jetëve.

Psalmi 45

Perëndia ynë është përikje dhe fuqi,
ndihmës në shtrëngimet që na gjetën
fort. Për këtë nuk do të frikësohemi
kur do trazohet dheu dhe do të zhvendosen male në zemrat e deteve. Gjëmuan dhe u trazuan ujërat e tyre, u
tronditën malet në fuqinë e tij. Vrullet
e lumit dëfrejnë qytetin e Perëndisë;
e shenjtëroi tendën e tij i Shumëlarti.
Perëndia është në mes të saj dhe nuk
do të lëkundet; do ta ndihmojë Perëndia në mëngjes-mëngjes. U trazuan
kombe, u përkulën mbretëri; e dha
zërin e tij i Shumëlarti, u lëkund dheu.
Zoti i fuqive me ne; ndihmësi ynë, Perëndia i Jakovit. Ejani dhe shikoni
veprat e Perëndisë, çudi të cilat vuri
mbi dhenë. Asgjëson luftëra deri në
skajet e dheut, do të dërrmojë hark
dhe do të thyejë armë, dhe mburoja
do t’i djegë në zjarr. Pushoni dhe
njihni se unë jam Perëndia; do të lartësohem në kombet, do të lartësohem
në dhé. Zoti i fuqive me ne; ndihmësi
ynë Perëndia i Jakovit.
Lavdi dhe Tani
Aliluia, Aliluia, Aliluia; Lavdi më ty, o
Perëndi (3x). Mëshiro, o Zot (3x).
Lavdi

Regjistrohej n’atë koh’ në Bethle-
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hem Zonja Mari bashk’ me shën
Josifin plak, se ish nga fisi davidjan,
pra ish nga fara e tij; pa far’ ish shtatzënë. Ora për të lindur i erdhi pra dhe
askund s’kish vend ku të rrinin k’ta,
por si pallat mbret’ror i hirshëm shpella tek mbretëresha tregohej qart’. Po
lindet Krishti të ngrej’ ikonën1 që kish
rënë më parë.
[Nëse Orët e Mëdha nuk bëhen pikërisht një ditë para së kremtes, atëherë
gjatë gjithë Orëve të Mëdha nuk lexohet Përlëshorja Regjistrohej n’atë koh’,
por Përgatitu, Bethlehem, u çel Edeni për
të gjith’, hijeshohu, Efratha, se nga e Virgjëra në shpell’ u lulëzua tash druri i jetës
sonë; barku i saj parajs’ mendore ësht’,
k’shtu u shfaq, dhe bimën e shenjtë ka.
Prej saj ne do të ham’ dhe do jetojmë, s’do
vdesim kurr’ si Adami pra. Lind Krishti
ynë ta ngrej’ ikonën që kishte rënë më
par’]].
Tani Hyjlindësore

Si të të quajmë, o Hirplote? Qiell, se
linde diellin e drejtësisë; parajsë, se
çele lulen e paprishjes; virgjëreshë,
se mbete e paprishur; nënë e kulluar,
se pate në prehrin tënd të shenjtë bir,
Perëndinë e të gjithave; atij lypi që të
shpëtohen shpirtrat tanë.(*)
Dhe psalim Idhiomelet:
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Ting. Tërth. IV
Poezi e Sofronit, patriark i Jerusalemit

Bethlehem, përgatitu, le të stoliset
grazhdi, shpella le të presë, erdhi e
vërteta, hija shkoi1a dhe Perëndia u
shfaq prej Virgjëreshës te njerëzit
duke marrë formën ton’2 dhe duke e
hyjnizuar; prandaj Adami përsëritet
me Evën duke thirrur: U faneps mbi
dhé mirëdashja3 për të shpëtuar gji*
ndjen tonë.*
Prapë i njëjti pa varg.
Pastaj:
Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.4
Ting. III

Tani parathënia profetike nxitohet të
mbushet, që thotë mistikërisht: Dhe
ti Bethlehem, dheu i Judës, nuk je më
i vogël në princërit duke parastolisur
shpellën, se prej teje do të dalë për mua
kryetar5 i kombeve i lindur prej vajzës
virgjëreshë, Krishti Perëndia ynë, i cili
do të kullos’ popullin e tij, Izraelin6 e
*
ri. Le t’i japim të gjithë madhëri.*
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.7
Prapë i njëjti.
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Lavdi Ting. Tërth. IV

K’to i thotë Josifi Virgjëreshës: Mari
ç’është kjo vepër që shikoj tek ti;
çuditem dhe shtangem, dhe mendja
më mahnitet. Fshehurazi pra, largohu
prej meje me nxitim. Mari, ç’është kjo
vepër që shikoj tek ti: në vend të nderit, turp; në vend të gazit, hidhërim;
në vend të lëvdatës, përqeshjen më
solle. Nuk duroj dot pra, qortimin e
njerëzve, se prej priftërinjve të mora
në tempull si vajzë e Zotit dhe ç’është
*
kjo që shikoj?*
Tani I njëjti
Dhe menjëherë Proqimeni i Profecisë
Ting. IV
Zoti tha tek unë: Biri im je ti, unë sot
të kam lindur.
Varg: Kërko nga unë dhe do të të jap
kombe si trashëgimin tënd.
Këndimi i profecisë së Mikeas
(5.1-3)

Këto thotë Zoti: Dhe ti, o Bethlehem,
shtëpi e Efrathasë, je i pakët ndër
mijërat e Judës; por do të më dalë nga
ti dikush që të jetë arkond në Izrael
dhe daljet e tij janë që nga fillimi, nga
ditët e jetës. Për këtë do t’i japë ata
deri në kohën e një lindëse; do të lindë; dhe vëllezërit e tij që mbeten,

do të kthehen tek bijtë e Izraelit. Dhe
do të qëndrojë, dhe do të shikojë, dhe
do ta kullosë grigjën e tij me fuqi Zoti
dhe në lavdinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tyre do të ekzistojnë; sepse
tani do të madhërohen gjer në anët e
dheut.
Apostulli
Këndimi i letrës së Pavlit tek
Hebrenjtë
(1.1-12)

Pasi në shumë vende dhe në shumë
mënyra, qëmoti Perëndia u foli etërve
në profetët, në fundin e këtyre ditëve
na foli në Birin, që e vuri trashëgimtar
të të gjithave me anën e të cilit i bëri
edhe shekujt. Ai, duke qenë rrezatimi
i lavdisë dhe karakteri i hipostazës së
atij dhe që i drejton të gjitha me fjalën
e fuqisë së tij, pasi përmes vetes së
tij e bëri pastrimin e mëkateve tona,
u ul në të djathtë të madhërisë në të
lartat, duke u bërë kaq më i shquar
se engjëjt, sa ka trashëguar një emër
më të ndryshëm se ata; sepse cilit
prej engjëjve i tha ndonjëherë: “Biri im
je ti, unë sot të kam lindur”? Dhe përsëri: “Unë do t’i jem atij atë dhe ai do
të më jetë bir”? Dhe kur përsëri do të
futë të vetëmlindurin në botë, thotë:
“Dhe le t’i falen atij gjithë engjëjt e
Perëndisë”. Dhe nga një anë për en-
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frymëra dhe shërbyesit e tij flakë
zjarri”, ndërsa për Birin: “Froni yt, o
Perëndi, është në jetë të jetës, shkop
drejtësie është shkop i mbretërisë
sate. Deshe drejtësi dhe urreve paligjësi, për këtë të leu Perëndia, Perëndia yt, me vaj ngazëllimi më shumë
se shokët e tu”. Dhe: “Ti në fillim, o
Zot, dheun e themelove dhe punët e
duarve të tua janë qiejt. Ata do të
humbasin, ndërsa ti mbetesh dhe të
gjithë si rrobë do të vjetrohen dhe si
veshje do t’i mbështjellësh dhe do të
ndryshohen, por ti i njëjti je dhe vitet
e tua nuk do të shterohen.
Ungjilli sipas Mattheut.
Pastaj:
Lexuesi: Hapat e mi drejtoji sipas
fjalës sate dhe të mos më sundojë çdo
paligjësi. Çliromë nga shpifje njerëzish dhe do t’i ruaj porositë e tua.
Fytyrën tënde shfaqe mbi shërbëtorin
tënd dhe mësomë të drejtat e tua.8
Le të mbushet goja ime me lavdërimin tënd, o Zot, që ta himnoj lavdinë
tënde, gjithë ditën madhështinë tënde.9
Trishenjti, etj.
Prifti: Se jotja është.
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Lexuesi: Kontaqi

Virgjëresha sot po vjen në Bethlehem
për të lindur, Fjalën e përjetëshme
brenda në shpellën së fshehti. Vallëzo,
e tërë bota duke dëgjuar. Lavdëro,
bashkë me engjëjt e me barinjtë, Perëndin’ e amëshuar që desh të shfa*
qet si djalë i ri përmbi dhé.*
Mëshiro, o Zot (40x).

O Krisht Perëndi, që adhurohesh e
lavdërohesh në çdo kohë e në çdo orë,
në qiell e mbi dhé, zemërgjerë, zemërdhembshur, mëshirëplotë, që do të
drejtët dhe mëshiron mëkatarët, që i
thërret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot, prit
lutjet tona në këtë orë dhe drejto jetesën tonë sipas porosive të tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendimet, pastrona mendjet dhe
shpëtona prej çdo hidhërimi, të keqeje
dhe helmi. Mbrona me engjëjt e tu të
shenjtë, që duke u ruajtur dhe duke u
udhëhequr prej ushtrisë së tyre, të arrijmë të baresim te bashkimi i besës dhe
te njohja e lavdisë sate të paafruar,
*
se i bekuar je në jetë të jetëve. Amin.*
Mëshiro, o Zot (3x). Lavdi dhe Tani. Më
të nderuarën se Keruvimet dhe më të
lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, që pa u cenuar linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindësen, ty të
madhërojmë.
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Prifti: Perëndia na dhembshuroftë dhe
na bekoftë.

ndia, Perëndia ynë; na bekoftë Perëndia dhe le ta kenë frikë gjithë anët
e dheut.

Dhe urata:

Psalm 86

dhe shenjtëron çdo njeri që vjen në
botë,10 u shënoftë mbi ne drita e fytyrës sate,11 që të shikojmë në të dritën
e paafrueshme;12 dhe drejto hapat
tona8 në veprimin e porosive të tua,
me ndërmjetimet e nënës sate të tërëpacenuar dhe të gjithë shenjtorëve.
*
Amin.*

ORA E TRETË

ta. I do Zoti portat e Sionit më tepër
se të gjitha tendat e Jakovit. Të lavdishme u folën për ty, o qytet i Perëndisë. Do të kujtoj Rahavën dhe Babilonën ndër ata që më njohin; dhe ja, të
huaj dhe Tiri, dhe populli i etiopasve,
ata u bënë atje. O nënë Sion, do të thotë çdo njeri dhe çdo njeri u bë në të,
dhe e themeloi vetë i Shumëlarti. Zoti
do të tregojë në shkrim popuj dhe
arkondë, ata që u bënë në të. Sa të dëfryer janë të gjithë me banesën në ty.

Ejani t’i falemi.

Psalm 50

Beko, o atë, në emrin e Zotit.

O Krisht, dritë e vërtetë, që ndriçon Themelet e tij janë në malet e shenj-

Psalmi 66

Perëndia na dhembshuroftë dhe na
bekoftë, na shfaqtë fytyrën e tij mbi
ne dhe na mëshiroftë; që të njihet në
dhé udha jote, në gjithë kombet shpëtimi yt. Të lavdërofshin ty popuj, o Perëndi, të lavdërofshin ty popujt të gjithë. U dëfrefshin dhe u ngazëllofshin
kombe, se do të gjykosh popuj në drejtësi dhe kombe në dhé do t’i udhëheqësh. Të lavdërofshin ty popuj, o Perëndi, të lavdërofshin popujt të gjithë.
Toka dha frytin e saj. Na bekoftë Perë-

Përdëllemë, o Perëndi, sipas përdëllimit tënd të madh dhe sipas dhembshurive të tua të shumta shuaje paudhësinë time. Lamë krejt prej paudhësisë sime dhe pastromë prej mëkatit
tim. Se unë e njoh paudhësinë time dhe
mëkati im është përpara meje kurdoherë. Te ti vetëm mëkatova dhe të keqen e bëra përpara teje, kështu që ti
je i drejtë në fjalët e tua dhe i kthjellët
në gjykimin tënd. Se ja tek u zura në
paudhësi, dhe në mëkate më lindi
nëna ime. Se ja tek deshe të vërtetën,
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të patreguarat dhe të fshehtat e urtësisë sate m’i tregove. Spërkatmë me
hisop, dhe do të pastrohem, lamë dhe
do të bëhem më i bardhë se dëbora.
Bëmë të dëgjoj gëzim e ngazëllim,
dhe do të më gëzohen eshtrat e dobësuara. Ktheje fytyrën tënde nga mëkatet e mia, dhe shuaji gjithë paudhësitë
e mia. Krijo zemër të pastër tek unë,
o Perëndi, dhe përtërit frymë të drejtë
në thellësitë e zemrës sime. Mos më
hidh larg fytyrës sate, dhe mos e hiq
prej meje Shpirtin tënd të Shenjtë.
Jepma prapë ngazëllimin e shpëtimit
tënd dhe forcomë me frymë sunduese.
Do t’u mësoj të paligjve udhët e tua,
dhe të pabesët do të kthehen tek ti.
Shpëtomë prej gjakrash, o Perëndi,
Perëndia i shpëtimit tim, gjuha ime
do të lavdërojë me gëzim drejtësinë
tënde. O Zot, çel buzët e mia, dhe goja
ime do të lëçitë lavdinë tënde. Se po
të kishe dashur therore, do të kisha
prurë, por ty s’të pëlqejnë therore me
djegie të plotë. Therore ndaj Perëndisë është shpirti i dërrmuar; zemrën e
dërrmuar dhe të përulur Perëndia nuk
do ta përbuzë. Bëji të mirë, o Zot, Sionit, sipas mirëdashjes sate; dhe le të
ndërtohen muret e Jerusalemit. Atëherë do të të pëlqejë therore drejtësie, dhurata dhe therore me djegie të
plotë. Atëherë do të sjellin viça mbi
altarin tënd.
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Lavdi dhe Tani

Aliluia, Aliluia, Aliluia; Lavdi më ty, o
Perëndi (3x). Mëshiro, o Zot (3x).
Lavdi

Regjistrohej n’atë koh’ në Bethlehem
Zonja Mari bashk’ me shën Josifin
plak, se ish nga fisi davidjan, pra ish
nga fara e tij; pa far’ ish shtatzënë. Ora
për të lindur i erdhi pra dhe askund
s’kish vend ku të rrinin k’ta, por si pallat
mbret’ror i hirshëm shpella tek mbretëresha tregohej qart’. Po lindet Krishti
të ngrej’ ikonën1 që kish rënë më parë.
Tani Hyjlindësore

O Hyjlindëse, ti je hardhia e vërtetë

13

që nxore frytin e jetës; të lypim, ndërmjeto, o Zonjë, bashkë me apostujt
dhe gjithë shenjtorët, që të mëshirohen shpirtrat tanë.
Dhe psalim Idhiomelet:
Ting. Tërth. II

Ky ësht’ Perëndia yn’, s’ka tjetër veç
këtij që lindi prej Virgjëreshës dhe që
u shoqërua me njerëzit.14 Në grazhd
të varfër Biri i vetëmlindur15 i shtrir’
shikohet si njeri dhe me shpërgënj
mbështillet Zot i lavdisë, dhe Magët
ylli i lajmëron që t’i falen, dhe ne po
këndojmë: Trini e Shenjtë, shpëto
*
shpirtrat tanë.*
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Prapë i njëjti pa varg
Pastaj:
Varg: Perëndia nga Themani do të
mbërrijë dhe i Shenjti nga mali hijeplotë, i dendur.4
Ting. Tërth. IV

Me lindjen tënde, o Zot, ushtritë mendore mahniteshin duke shikuar me
frikë misterin, se denjove të miturohesh si foshnjë ti që stolise qiellin me
yj dhe në grazhd shtazësh je shtrirë ti
që përmban në grusht gjith’ anët e
dheut,16 se me këtë ekonomi u njoh
zemërdhembshuria jote, o Krisht, për*
dëllimi i madh,17 lavdi më ty.*
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd
dhe u frikësova, o Zot, kuptova veprat
e tua dhe u shtanga.7
Prapë i njëjti
Lavdi Ting. III

O Josif, na thuaj ne, si Vajzën që more
në dorëzim nga të Shenjtat, e sjell ti
shtatzënë në Bethlehem? Unë, thotë,
pasi hulumtova profetët dhe pasi
mora orakull nga engjëlli, jam bindur
se do të lindë Perëndi Maria pa shpjegim, për faljen e të cilit do vijnë Magë
nga Lindja, duke e adhuruar me dhurata të çmuara. Ti që u mishërove për ne,
Zot, lavdi më ty.

Tani I njëjti
Dhe menjëherë Proqimeni i Profecisë
Ting. IV
Se fëmijë na lindi, bir, dhe na u dha.
Varg: Pushteti i tij u bë mbi supin e tij.18
Këndimi i Profecisë së Jeremias
(Varuh 3.36-4.4)

Ky është Perëndia ynë, nuk do të llogaritet një tjetër veç tij. Gjeti çdo udhë
shkence dhe ia dha Jakovit, fëmijës
së tij dhe Izraelit, të dashurit të tij. Dhe
pas këtyre mbi dhenë u pa dhe me njerëzit u shoqërua. Ky është libri i urdhrave të Perëndisë dhe ligji që ekziston përjetë. Gjithë ata që e mbajnë,
do jenë për jetën, ndërsa ata që e braktisin, do të vdesin. Kthehu, o Jakov,
dhe kape atë, kalo drejt shkëlqimit,
përballë dritës së tij. Mos i jep tjetrit
lavdinë tënde dhe interesat e tu tek
kombi i huaj. Të lumur jemi, o Izrael,
se ato që i pëlqejnë Perëndisë tonë,
janë të njohura tek ne.
Apostulli
Këndimi i letrës së Pavlit tek
Galatianët
(3.23-29)

Vëllezër, përpara se të vinte besimi,
ruheshim nën ligj, të mbyllur në besimin që kishte për t’u zbuluar. Prandaj
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ligji edukuesi ynë u bë në Krishtin, që
të drejtësohemi prej besimit. Por si erdhi besimi, nuk jemi më nën edukues.
Sepse të gjithë jeni të Perëndisë me
anë të besimit në Jisu Krishtin. Sepse
sa u pagëzuat më Krishtin, me Krishtin
u veshët. Nuk ka judeas as grek; nuk
ka shërbëtor as të lirë; nuk ka mashkull e femër; sepse ju të gjithë jeni një
në Jisu Krishtin. Edhe nëse ju jeni të
Krishtit, pra farë e Abrahamit jeni dhe
sipas premtimit, trashëgimtarë.
Ungjilli sipas Llukait.
Pastaj:
Lexuesi: Zoti Perëndi është i bekuar, i
bekuar Zoti, ditë pas dite; le të na drejtojë udhën mbarë Perëndia i shpëtimeve tona, Perëndia ynë, Perëndia i
shpëtimit.19
Trishenjti, etj.
Prifti: Se jotja është.
Lexuesi: Kontaqi

Virgjëresha sot po vjen në Bethlehem
për të lindur, Fjalën e përjetëshme brenda në shpellën së fshehti. Vallëzo, e
tërë bota duke dëgjuar. Lavdëro, bashkë me engjëjt e me barinjtë, Perëndin’
e amëshuar që desh të shfaqet si djalë
*
i ri përmbi dhé.*
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Mëshiro, o Zot (40x).

O Krisht Perëndi, që adhurohesh e
lavdërohesh në çdo kohë e në çdo orë,
në qiell e mbi dhé, zemërgjerë, zemërdhembshur, mëshirëplotë, që do të
drejtët dhe mëshiron mëkatarët, që i
thërret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot,
prit lutjet tona në këtë orë dhe drejto
jetesën tonë sipas porosive të tua.
Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendimet, pastrona
mendjet dhe shpëtona prej çdo hidhërimi, të keqeje dhe helmi. Mbrona
me engjëjt e tu të shenjtë, që duke u
ruajtur dhe duke u udhëhequr prej
ushtrisë së tyre, të arrijmë të baresim
te bashkimi i besës dhe te njohja e
lavdisë sate të paafruar, se i bekuar
*
je në jetë të jetëve. Amin.*
Mëshiro, o Zot (3x). Lavdi dhe Tani. Më
të nderuarën se Keruvimet dhe më të
lavdëruarën pa krahasim se Serafimet,
që pa u cenuar linde Fjalën Perëndi, me
të vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë.
Beko, o atë, në emrin e Zotit.
Prifti: Perëndia na dhembshuroftë dhe
na bekoftë.
Dhe urata:

O Zot Perëndi, atë i tërëfuqishëm,
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Zot, bir i vetëmlindur, Jisu Krisht edhe
Shpirti i Shenjtë, një Hyjni, një fuqi,
mëshiromë mua mëkatarin dhe me
gjykimet që ti i di, shpëtomë mua shërbëtorin tënd të padenjë, se i bekuar
je në jetë të jetëve. Amin.

ORA E GJASHTË
Ejani t’i falemi.
Psalm 71

O Perëndi, gjykimin tënd mbretit ia
jep dhe drejtësinë tënde birit të mbretit, që ta gjykojë popullin tënd në
drejtësi dhe të varfrit e tu në gjykim.
Le të marrin malet paqe për popullin
tënd dhe kodrat drejtësi. Do t’i gjykojë
të varfrit e popullit dhe do t’i shpëtojë bijtë e nevojtarëve, dhe do të ulë
shpifës, dhe do të qëndrojë bashkë
me diellin, dhe para hënës brez pas
brezi. Do të zbresë si shi mbi lëmsh
dhe si pika që pikon mbi tokë. Do të
lindë si diell në ditët e tij drejtësi dhe
shumicë paqeje, derisa të humbasë
hëna. Dhe do të sundojë nga një det
deri në tjetër det dhe nga lumenj deri
në skajet e sferës. Përpara tij do të
bien në gjunjë etiopasit, dhe armiqtë
e tij pluhur do të lëpijnë. Mbretër të
Tharsisit dhe ishuj dhurata do të

ofrojnë, mbretër arabësh dhe të Savait
dhurata do të sjellin. Dhe do t’i falen
atij të gjithë mbretërit e dheut, të
gjithë kombet do t’i shërbejnë ; sepse
shpëtoi të varfrin nga sunduesi dhe
të vobektin, për të cilin s’kishte ndihmës. Do të kursejë të varfër dhe të
vobektë, dhe shpirtra të varfrish do
të shpëtojë. Nga kamata dhe nga
padrejtësia do t’i çlirojë shpirtrat e
tyre, dhe i çmuar do të jetë emri i tij
para tyre. Dhe do të jetojë, dhe do t’i
jepet nga ari i Arabisë, dhe do të luten
për atë gjithmonë, tërë ditën do ta
bekojnë. Do të ketë mbështetje në
tokë mbi skajet e maleve; do të ngrihet më lart se Libani fryti i tij dhe do
të lulëzojë nga qyteti si bari i dheut.
Do të jetë emri i tij i bekuar përjetë,
para diellit qëndron emri i tij; dhe do
të bekohen në të të gjithë fiset e dheut,
të gjithë kombet do ta lumërojnë. I
bekuar qoftë Perëndia i Izraelit, i vetmi që bën të çuditshme, dhe i bekuar
emri i lavdisë së tij përjetë dhe në jetë
të jetëve, dhe do të mbushet me lavdinë e tij gjithë toka; u bëftë, u bëftë.
Psalm 131

Kujto, o Zot, Davidin dhe gjithë butësinë e tij, si iu betua Zotit, iu lut Perëndisë së Jakovit: Po të hyj në tendën
e shtëpisë sime, po të ngjitem mbi
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shtratin e dyshekut tim, po t’u jap
gjumë syve të mi dhe qepallave të mia
dremitje, dhe prehje tëmthave të mi,
deri sa të gjej vend për Zotin, tendë
për Perëndinë e Jakovit. Ja, e dëgjuam
në Efratha, e gjetëm në fushat e pyllit;
do të hyjmë në tendat e tij, do të falemi në vendin ku qëndruan këmbët e
tij. Ngrihu, o Zot, në prehjen tënde, ti
dhe arka e shenjtërimit tënd. Priftërinjtë e tu do të veshin drejtësinë dhe
oshënarët e tu do të ngazëllohen. Për
Davidin, shërbëtorin tënd, mos e kthe
mbrapa fytyrën e të lyerit tënd. Iu betua Zoti Davidit për një të vërtetë dhe
nuk do ta shkelë: Nga fryti i barkut
tënd do të vë mbi fronin tënd; nëse
do ruajnë bijtë e tu dhiatën time dhe
këto dëshmitë e mia, që do t’ua mësoj
atyre, edhe bijtë e tyre deri në shekuj
do të ulen mbi fronin tënd. Se zgjodhi
Zoti Sionin, e preferoi për banesë të
tij. Kjo do të jetë prehja ime në jetë
të jetëve, këtu do të banoj, se e preferova atë. Gjuetinë e tij do ta bekoj duke e bekuar, të varfrit e tij do t’i ngop
me bukë, priftërinjtë e tij do t’i vesh
me shpëtim dhe oshënarët e tij do të
ngazëllohen me ngazëllim. Atje do të
lindë si diell bri për Davidin, bëra gati
kandil për të lyerin tim; armiqtë e tij
do t’i vesh me turp, ndërsa mbi të do
të lulëzojë shenjtërimi im.
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Psalm 90

Ai që banon në ndihmën e të Shumëlartit, në strehën e Perëndisë së qiellit
do t’i kalojë netët. Do t’i thotë Zotit: Ndihmësi im je dhe përikja ime, o Perëndia
im, dhe do të shpresoj në këtë. Sepse
ai do të shpëtojë nga kurthi i gjahtarëve dhe nga fjala trazuese. Në shpinën
e tij do të të hijesojë dhe nën krahët
e tij do të shpresosh; si me armë do
të të rrethojë e vërteta e tij. Nuk do
të frikësohesh nga frika natën, nga
shigjeta që fluturon ditën, nga gjëja
që në errësirë ecën, nga ndodhi dhe
demoni i mesditës. Do të bjerë nga
krahu yt një mijë dhe dhjetë mijë nga
e djathta jote, por tek ti nuk do të afrohen; veçse me sytë e tu do të kuptosh
dhe shpagim mëkatarësh do të shikosh. Sepse ti, o Zot, je shpresa ime.
Të Shumëlartin e vure si përikjen tënde. Nuk do të vijnë afër teje të këqija
dhe kamxhik nuk do të afrohet në tendën tënde. Se engjëjt e tij do t’i urdhërojë për ty, që të të ruajnë në gjithë
udhët e tua; mbi duart do të të ngrenë, se mos vallë pengon në gur këmbën
tënde; mbi nepërkë dhe mbi gjarpër
helmues do të hipësh dhe do të shkelësh luan dhe dragua. Se tek unë shpresoi dhe do ta shpëtoj; do ta mbuloj,
se e njohu emrin tim. Do të thërrasë
drejt meje dhe do ta dëgjoj, me të jam
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në shtrëngim; do ta shpëtoj dhe do ta
lavdëroj. Me ditë të gjata do ta mbush
dhe do t’i tregoj shpëtimin tim.
Lavdi dhe Tani

Aliluia, Aliluia, Aliluia; Lavdi më ty, o
Perëndi (3x). Mëshiro, o Zot (3x).
Lavdi

Regjistrohej n’atë koh’ në Bethlehem Zonja Mari bashk’ me shën Josifin plak, se ish nga fisi davidjan, pra
ish nga fara e tij; pa far’ ish shtatzënë. Ora për të lindur i erdhi pra dhe
askund s’kish vend ku të rrinin k’ta,
por si pallat mbret’ror i hirshëm shpella tek mbretëresha tregohej qart’. Po
lindet Krishti të ngrej’ ikonën1 që kish
rënë më parë.

Dhe psalim Idhiomelet:
Ting. I

Eni, o besnikë, të lartësohemi hyjnisht
e të shikojmë denjimin e perëndishëm
për neve lartazi në Bethlehem sheshit
dhe si të qërojmë mendjen, t’i blatojmë me jetën virtyte në vend mire duke
gatitur besnikërisht hyrjen e së kremtes së lindjes mbi thesaret shpirtërore
duke thirrur: Lavdi Perëndisë Trinisore
më të lartat, me anën e të cilit u shfaq
në njerëzit mirëdashja për të shpërblyer Adamin prej mallkimit kryebre*
zor22 si njeridashës.*
Prapë i njëjti pa varg.
Pastaj Varg: Perëndia nga Themani do
të mbërrijë dhe i Shenjti nga mali
hijeplotë, i dendur.4
Ting. IV

Tani Hyjlindësore

Meqë s’kemi guxim nga mëkatet tona
të shumta, atij që lindi prej teje ti lypi,
o Hyjlindëse Virgjëreshë; se ka fuqi
të madhe lutja20 e nënës për mirëdashjen e Zotit. Mos zhvështro përgjërime mëkatarësh, o e tërëthjeshtë, se
është përdëllyes dhe mund të shpëtojë21 ai që denjoi të pësojë për ne.

Dëgjo, o qiell dhe vër veshin, o dhé.

23

Le të tronditen themelitë dhe le ta
marrë tmerri Ferrin, se Perëndia dhe
ndërtuesi hyri në krijesë mishi; dhe
ai që ndërtoi Krijesën me dor’ të fuqishme, shikohet në kraharor të një
gruaje. O thellësi pasurie, urtësie dhe
dije Perëndie! Sa të pashpjeguara janë gjykimet e tij dhe sa të pagjurmësuara udhët e tij.25*
24
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Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e
tua dhe u shtanga.7
Prapë i njëjti
Lavdi Ting. Tërth. I

Eni, o popuj krishtprurës, e të shikojmë një çudi që habit dhe tremb çdo
mendje dhe duke u falur me devotshmëri, le të përhimnojmë me besë.
Sot vjen për të lindur Zotin në Bethlehem Vajza me barrë dhe valle engjëjsh
rendin përpara. Dhe këto duke shikuar Josif vlesori thërriste: Ç’është ky
mister tek ti, o Virgjëreshë, dhe si ke
për të qenë lehonë ti mëshqerra e
pambrejtur.26*
Tani I njëjti
Dhe menjëherë Proqimeni i Profecisë
Ting. Tërth. IV
Nga barku para eosforit të linda.
Varg: I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e
djathta ime.
Këndimi i Profecisë së Isaias
(7.10-16; 8.1-4,8-10)

Shtoi Zoti duke i folur Ahazit, duke
thënë: Kërko për veten tënde shenjë
prej Zotit, Perëndisë tënd, në thellësi
ose në lartësi. Dhe tha Ahazi: Nuk do
të kërkoj, as nuk do të sprovoj Zotin.
Dhe tha: Dëgjoni pra, o shtëpia e Davi-
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dit; mos është gjë e vogël për ju të
jepni luftë te njerëzit? Dhe si i jepni
luftë Zotit? Prandaj do t’ju japë juve
vetë Zoti shenjë: Ja, Virgjëresha do
të zërë në bark dhe do të lindë bir,
dhe do ta quajnë emrin e tij Emanuel.
Gjalpë dhe mjaltë do të hajë. Para se
ai të njohë ose të preferojë të liga,
do të zgjedhë të mirën; sepse para se
të njohë fëmija të mirën ose të keqen,
nuk i bindet dinakërisë, që të zgjedhë
të mirën. Dhe tha Zoti tek unë: Merr
për vete volumin e ri të madh dhe
shkruaj në të me penë njeriu: Që të
bësh shpejt sundim plaçkash lufte;
sepse është i pranishëm; dhe dëshmitarë bëj për mua njerëz besnikë, Urian
prift dhe Zaharian, bir i Varahiut. Dhe
u afrova tek profetesha dhe zuri në
bark dhe lindi bir. Dhe më tha Zoti:
Quaje emrin e tij: Plaçko shpejt, grabit
mprehtësisht; sepse para se të dijë
fëmija të thërresë atë ose nënë, do
të marrë fuqinë e Damaskut dhe plaçkat e Samarisë përballë mbretit të
asirianëve. Me ne Perëndia. Dijeni, o
kombe, dhe munduni; dëgjoni deri në
fund të dheut; o ju të fortë, munduni;
se nëse përsëri do të forcoheni, përsëri dhe do të mundeni. Dhe çfarëdo
vendim që do të mendoni, do ta shpërndajë Zoti; dhe fjala që do të flisni,
nuk do të mbetet në ju, se me ne
Perëndia.
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Këndimi i letrës së Pavlit tek
Hebrenjtë
(1.10-2.3)

tejet; ndihmona, o Perëndi, Shpëtimtari ynë, për lavdinë e emrit tënd. O
Zot, çlirona dhe zbutu për mëkatet
tona për emrin tënd.27

Në fillim ti, o Zot, dhenë themelove,

Trishenjti, etj.

Apostulli

dhe punë të duarve të tua janë qiejt.
Ata do të humbasin, po ti mbetesh;
dhe të gjithë si rrobë do të vjetërohen,
edhe si të veshur do t’i mbështjellësh
ata, dhe do të ndërrohen; por ti i njëjti
je, dhe vitet e tua nuk do të shterojnë.
Edhe cilit prej engjëjve i tha ndonjëherë: “Rri në të djathtën time, deri sa të
vë armiqtë e tu nënkëmbëse të këmbëve të tua”? A nuk janë të gjithë
frymë shërbyese, që dërgohen për
shërbim për ata që kanë për të trashëguar shpëtim? Prandaj duhet ne më tepër të kujdesemi për ato që dëgjuam,
se mos ndonjëherë shkasim. Sepse
nëse fjala që u fol me anë të engjëjve
u bë e vërtetë, dhe çdo shkelje e mosdëgjim mori shpërblim të drejtë, si do
të arratisemi ne, nëse do të neglizhojmë një shpëtim kaq të madh i cili, pasi
zuri fill të flitej prej Zotit, prej atyre
që e dëgjuan u vërtetua ndër ne?
Ungjilli sipas Mattheut.
Pastaj:
Lexuesi: Shpejt le të na arrijnë dhembshuritë e tua, o Zot, se u varfëruam

Prifti: Se jotja është.
Lexuesi: Kontaqi

Virgjëresha sot po vjen në Bethlehem
për të lindur, Fjalën e përjetëshme
brenda në shpellën së fshehti. Vallëzo,
e tërë bota duke dëgjuar. Lavdëro,
bashkë me engjëjt e me barinjtë,
Perëndin’ e amëshuar që desh të shfa*
qet si djalë i ri përmbi dhé.*
Mëshiro, o Zot (40x).

O Krisht Perëndi, që adhurohesh e
lavdërohesh në çdo kohë e në çdo orë,
në qiell e mbi dhé, zemërgjerë, zemërdhembshur, mëshirëplotë, që do të
drejtët dhe mëshiron mëkatarët, që i
thërret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot, prit
lutjet tona në këtë orë dhe drejto jetesën tonë sipas porosive të tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendimet, pastrona mendjet dhe
shpëtona prej çdo hidhërimi, të keqeje
dhe helmi. Mbrona me engjëjt e tu të
shenjtë, që duke u ruajtur dhe duke u
udhëhequr prej ushtrisë së tyre, të
arrijmë të baresim te bashkimi i besës

ORËT
E MËDHA
DHJETOR
dhe te njohja e lavdisë sate të paafruar, se i bekuar je në jetë të jetëve.
Amin.
Mëshiro, o Zot (3x). Lavdi dhe Tani. Më
të nderuarën se Keruvimet dhe më të
lavdëruarën pa krahasim se Serafimet, që pa u cenuar linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindësen, ty të
madhërojmë.
Beko, o atë, në emrin e Zotit.
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ngjimin tënd plagos shpirtrat tanë,
që, duke vëzhguar gjithnjë tek ti dhe
duke u udhëhequr nga drita jote, duke
të parë ty, dritën e përjetshme dhe të
paafrueshme,12 të të drejtojmë pa pushim lavdërimin dhe falënderimin ty,
Atit pa fillim bashkë me Birin tënd të
vetëmlindur15 dhe me Shpirtin tënd të
Tërëshenjtë, të mirë dhe jetëbërës, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.

Prifti: Perëndia na dhembshuroftë dhe
na bekoftë.
ORA E NËNTË
Dhe urata:

O Perëndi dhe Zot i fuqive

dhe Krijuesi i çdo krijese, që nga dhembshuria e mëshirës sate të paimagjinueshme, Birin tënd të vetëmlindur, Zotin
tonë Jisu Krishtin15 e dërgove poshtë
për shpëtimin e gjinisë sonë dhe që
përmes Kryqit të tij të çmuar grise dorëshkrimin e mëkateve tona dhe me
të triumfove mbi autoritetet dhe pushtetet29 e errësirës, ti, o Zot njeridashës,
prano edhe këto kumtime falënderuese dhe lypëse nga ne mëkatarët dhe
shpëtona nga çdo shkelje shkatërrimtare dhe të errët, dhe nga të gjithë armiqtë e dukshëm dhe të padukshëm,
që kërkojnë të na keqtrajtojnë; mbërthe me frikën tënde mishrat30 tanë dhe
mos i devijo zemrat tona në fjalë ose
në mendime ligësie,31 por me mallë28

Ejani t’i falemi.
Psalmi 109

I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e djathta
ime derisa të vë armiqtë e tu nënkëmbëse të këmbëve të tua. Shkop
fuqie do të të dërgojë Zoti nga Sioni
dhe pushto krejt në mes të armiqve
të tu. Me ty do të jetë pushteti në ditën e fuqisë sate ndër shkëlqimet e
shenjtorëve të tu; nga barku para
eosforit të linda. U betua Zoti dhe nuk
do të pendohet: Ti je prift përjetë sipas rendit të Melhisedekut. Zoti nga
e djathta jote dërrmoi në ditën e zemërimit të tij mbretër; do të gjykojë
ndër kombet, do të mbushë me kufoma, do të dërrmojë koka të të shumtëve mbi tokë. Nga përroi rrugës do
të pijë, për këtë do të ngrejë krye.
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Psalmi 110

Do të të lavdëroj, o Zot, me gjithë
zemrën time ndër këshill të drejtësh
dhe në mbledhje. Të mëdha janë veprat e Zotit, të lëvruara në gjithçka
janë vullnetet e tij; lavdërim dhe madhështi është puna e tij dhe drejtësia
e tij mbetet në jetë të jetës. Bëri të
kujtohen madhështitë e tij, është i
mëshirshëm dhe i dhembshur Zoti; u
dha ushqim atyre që ia kanë frikën,
do ta kujtojë përjetë dhiatën e tij.
Fuqinë e veprave të tij ia njoftoi popullit të vet që t’iu japë atyre trashëgimi
kombesh. Punët e duarve të tij janë e
vërtetë dhe gjykim; të besueshme
janë të gjitha porositë e tij, të mbështetura në jetë të jetëve, të kryera në
vërtetësi dhe drejtësi. Çlirim i dërgoi
popullit të tij, e porositi në shekull
dhiatën e tij; i shenjtë dhe i frikshëm
është emri i tij. Fillim urtësie është
frikë Zoti; dhe ekziston mençuri e mirë
tek të gjithë ata që e kryejnë. Lavdërimi i tij mbetet në jetë të jetëve.
Psalmi 85

Përkule, o Zot, veshin tënd dhe dëgjomë, se i varfër dhe i vobektë jam
unë. Ruaje shpirtin tim, se oshënar
jam; shpëtoje shërbëtorin tënd, o Perëndia im, i cili shpreson tek ti. Mëshiromë, o Zot, se drejt teje do të thë-

rres tërë ditën. Dëfreje shpirtin e shërbëtorit tënd, sepse drejt teje e ngrita
shpirtin tim. Se ti, o Zot, je i mirë dhe
i butë, dhe i shumëmëshirshëm tek
të gjithë që të thërresin. Vëri veshin,
o Zot, lutjes sime dhe vëre zërin e përgjërimit tim. Në ditën e shtrëngimit
tim thirra drejt teje, se më dëgjove.
S’ka të ngjashëm me ty ndër perënditë, o Zot, dhe s’ka gjë të barabartë
sipas punëve të tua. Të gjithë kombet
sa bëre, do të vijnë dhe do të falen
para teje, o Zot, dhe do të lavdërojnë
emrin tënd, se i madh je ti dhe bën
mrekulli, ti je Perëndi i vetëm. Udhëhiqmë, o Zot, në udhën tënde dhe do
të eci në të vërtetën tënde; u dëfreftë
zemra ime që ta ketë frikë emrin tënd.
Do të të lavdëroj, o Zot Perëndia im,
me gjithë zemrën time dhe do ta lavdëroj emrin tënd përjetë; se përdëllimi
yt është i madh mbi mua dhe e shpëtove shpirtin tim nga Hadhi më i poshtëm. O Perëndi, të paligj u ngritën mbi
mua, dhe mbledhje të fuqishmish
kërkuan shpirtin tim dhe nuk të vunë
ty para tyre. Dhe ti, o Zot Perëndia im,
je i dhembshur dhe përdëllyes, zemërgjerë dhe i shumëmëshirshëm dhe i
vërtetë. Mbikëqyr mbi mua dhe mëshiromë, ia jep pushtetin tënd shërbëtorit tënd dhe shpëtoje birin e shërbëtores sate. Bëj me mua shenjë për të mirë dhe le të shohin ata që më urrejnë
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dhe le të turpërohen, sepse ti, o Zot,
më ndihmove dhe më ngushëllove.
Lavdi dhe Tani

Aliluia, Aliluia, Aliluia; Lavdi më ty, o
Perëndi (3x). Mëshiro, o Zot (3x).
Lavdi

Regjistrohej n’atë koh’ në Bethlehem Zonja Mari bashk’ me shën Josifin plak, se ish nga fisi davidjan, pra
ish nga fara e tij; pa far’ ish shtatzënë. Ora për të lindur i erdhi pra dhe
askund s’kish vend ku të rrinin k’ta,
por si pallat mbret’ror i hirshëm
shpella tek mbretëresha tregohej
qart’. Po lindet Krishti të ngrej’ ikonën1 që kish rënë më parë.
Tani Hyjlindësore

Ti që linde për ne prej Virgjëreshës
dhe durove kryqëzim, o i mirë; që plaçkove vdekjen me vdekje dhe rrëfeve
ngjalljen si Perëndi, mos i zhvështro
ata që gatove me dorën tënde, trego
njeridashjen tënde, o mëshirplotë.
Prit Hyjlindësen që të lindi të ndërmjetojë për ne dhe shpëto, o Shpëtimtari
*
ynë, një popull të dëshpëruar.*
Dhe psalim Idhiomelet:
Ting. i Rëndë

Irodhi çuditej duke shikuar përkush-
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timin e Magëve dhe i mundur prej zemërimit pyeste me kujdes për kohën
e yllit. Nëna humbnin djemat dhe foshnjat e vogla korreshin me zemërgurësi, sisëra thaheshin dhe pore qumështi përmblidheshin. Tmerr i madh!
Prandaj, o besnikë, të mbledhur bashkë me përkushtim, le të lusim lindjen
*
e Krishtit.*
Prapë i njëjti pa varg.
Pastaj Varg: Perëndia nga Themani do
të mbërrijë dhe i Shenjti nga mali
hijeplotë, i dendur.4
Ting. II

Kur Josifi, o Virgjëreshë, plagosej prej
helmi, me të shkuar në Bethlehem, i
thërrisje: Përse helmohesh dhe turbullohesh duke më shikuar me barrë
dhe nuk do të kuptosh aspak misterin
e frikshëm që ngjan me mua? Hidh
pra mënjanë çdo frikë duke marrë
vesh çudinë, se Perëndia zbriti mbi
dhé nga mëshira te gjiri im tani dhe
mori trup, të cilin do ta shikosh kur të
lindë siç i pëlqen dhe plot me gaz do
ta adhurosh si kryetarin tënd, të cilin
engjëjt e himnojnë pa pushim dhe e
lavdërojnë bashkë me Atin e me
*
Shpirtin Shenjt.*
Varg: O Zot, dëgjova dëgjimin tënd dhe
u frikësova, o Zot, kuptova veprat e tua
dhe u shtanga.7
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Prapë i njëjti

Lavdi dhe Tani Ting. Tërth. II
Ky Idhiomel lexohet fillimisht me
shpresëtari dhe me melodi nga kanonarku në mes të kishës dhe pastaj
psalet nga dy koret.

S ot lindet prej Virgjëreshës ai që
mban tërë Krijesën në grusht16 (3x)./
Me rreckë porsi njeri mbështillet i paprekuri në substancë./ Dergjet në
grazhd Perëndia që siguroi qiejtë në
krye qëmoti.32/ Me qumësht prej gjinjve
ushqehet, ai që si shi i hodhi popullit
mana në shkretëtirë.33/ Magë fton dhëndri i Kishës./ Dhurata prej tyre pret i
Biri i Virgjëreshës./ I falemi lindjes sate, o Krisht (3x)./ Rrëfena dhe Epifani*
në tënde të hyjshme.*
Dhe menjëherë Proqimeni i Profecisë
Ting. IV
O nënë Sion, do të thotë çdo njeri dhe
çdo njeri u bë në të.
Varg: Themelet e tij janë në malet e
shenjta.
Këndimi i Profecisë së Isaias
(9.6-7)

Fëmijë na lindi, bir, dhe na u dha, pushteti i tij u bë mbi supin e tij dhe quhet emri i tij engjëll vendimi të madh,
këshilltar i çuditshëm, Perëndi i fuqi-

shëm, sundimtar, arkond paqeje, atë
i jetës së ardhshme; sepse do të sjell
unë paqe mbi arkondët, paqe dhe
shëndet në të. I madh është autoriteti
i tij dhe s’ka kufi paqja e tij, mbi fronin
e Davidit dhe mbi mbretërinë e tij, që
ta ngrejë atë dhe që ta ndihmojë në
gjykim dhe drejtësi që nga tani gjer
në jetët. Zelli i Zotit Sabaoth do t’i
bëjë këto.
Apostulli
Këndimi i letrës së Pavlit tek
Hebrenjtë
(2.11-18)

Vëllezër, ai që shenjtëron edhe ata
që shenjtërohen janë të gjithë prej
njërit; për këtë shkak nuk turpërohet
t’i quajë ata vëllezër, duke thënë: “Do
t’u njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi,
në mes të mbledhjes do të të himnoj”.
Edhe prapë: “Unë do të kem besim
tek ai”; dhe përsëri: “Ja unë, dhe djemtë që më dha Perëndia”. Prandaj,
meqë djemtë kanë marrë pjesë prej
mishi e gjaku, edhe ai, në një mënyrë
të ngjashme, mori pjesë prej të njëjtave, që me anë të vdekjes të prishë
atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, edhe t’i shkarkojë ata,
të cilët nga frika e vdekjes ishin gjatë
gjithë jetës fajtorë skllavërie. Sepse
sigurisht nuk merret me engjëj, po me
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farë Abrahami merret. Ndaj duhej në
gjithçka t’u ngjante vëllezërve, që të
bëhej kryeprift i mëshirshëm dhe besnik në punët që kanë të bëjnë me Perëndinë, që ta zbutë për mëkatet e popullit; sepse me atë që pësoi vetë kur
u nga, mund t’u ndihmojë atyre që
ngiten.
Ungjilli sipas Mattheut.
Pastaj:
Lexuesi: Mos na dorëzo pra në fund,
për emrin tënd të shenjtë dhe mos e
shpërnda dhiatën tënde, dhe mos e
largo mëshirën tënde nga ne, për
Abrahamin, të dashurin prej teje dhe
për Isaakun, shërbëtorin tënd dhe
Izraelin, të shenjtin tënd.34
Trishenjti, etj.
Prifti: Se jotja është.
Lexuesi: Kontaqi

Virgjëresha sot po vjen në Bethlehem për të lindur, Fjalën e përjetëshme brenda në shpellën së fshehti. Vallëzo, e tërë bota duke dëgjuar. Lavdëro, bashkë me engjëjt e me barinjtë,
Perëndin’ e amëshuar që desh të shfa*
qet si djalë i ri përmbi dhé.*
Mëshiro, o Zot (40x).
O Krisht Perëndi, që adhurohesh e
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lavdërohesh në çdo kohë e në çdo orë,
në qiell e mbi dhé, zemërgjerë, zemërdhembshur, mëshirëplotë, që do të
drejtët dhe mëshiron mëkatarët, që i
thërret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot, prit
lutjet tona në këtë orë dhe drejto jetesën tonë sipas porosive të tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat,
ndreqna mendimet, pastrona mendjet dhe shpëtona prej çdo hidhërimi,
të keqeje dhe helmi. Mbrona me engjëjt e tu të shenjtë, që duke u ruajtur
dhe duke u udhëhequr prej ushtrisë
së tyre, të arrijmë të baresim te bashkimi i besës dhe te njohja e lavdisë
sate të paafruar, se i bekuar je në jetë
*
të jetëve. Amin.*
Mëshiro, o Zot (3x). Lavdi dhe Tani. Më
të nderuarën se Keruvimet dhe më të
lavdëruarën pa krahasim se Serafimet,
që pa u cenuar linde Fjalën Perëndi,
me të vërtetë Hyjlindësen, ty të madhërojmë.
Beko, o atë, në emrin e Zotit.
Prifti: Perëndia na dhembshuroftë dhe
na bekoftë.
Dhe urata:

O Zot Jisu Krisht, Perëndia ynë, që e
zgjerove zemrën në paudhësitë tona
dhe që na solle deri në orën e tani-

264

ORËT
E MËDHA
DHJETOR

shme, në të cilën i varur mbi drurin
jetëbërës, i shtrove kusarit mirënjohës udhën drejt hyrjes në Parajsë dhe
me vdekjen, vdekjen e asgjësove, le
të të vijë keq për ne, shërbëtorët e tu
mëkatarë dhe të padenjë; se mëkatuam dhe bëmë paudhësi35 dhe nuk
jemi të denjë të ngremë sytë tanë dhe
të shikojmë në lartësinë e qiellit, se
braktisëm udhën e drejtësisë sate dhe
ecëm në vullnetet e zemrave tona;
por i përgjërohemi mirësisë sate të
paimagjinueshme: Kursena, o Zot, sipas shumicës së mëshirës sate36 dhe
shpëtona për emrin tënd të shenjtë,
se u shteruan në kotësi ditët tona;37
nxirrna nga dora e kundërshtarit dhe
falnai mëkatet, dhe vrit mentalitetin
tonë mishor,38 që duke hedhur tej njeriun e vjetër,39 të veshim të riun,40 dhe
të jetojmë për ty, Zotin dhe kujdestarin
tonë; dhe kështu, duke shkuar pas
urdhëresave të tua, të përfundojmë
në prehjen e amshuar, ku është banesa e të gjithë atyre që dëfrehen;41 se
ti je me të vërtetë ngazëllimi i vërtetë
dhe hareja e atyre që të duan, o Krisht
Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdinë bashkë me Atin tënd pa fillim
dhe Shpirtin tënd të Tërëshenjtë, të
mirë dhe jetëbërës, tani e përherë e
në jetë të jetëve. Amin.

Përlëshimi i Vogël dhe menjëherë
Mbrëmësorja e Madhe dhe Liturgjia e
Vasilit të Madh.
[Por në manastiret para Përlëshimit
thuhen edhe Tipiket hima:
Psalmi 102

Beko, o shpirti im, Zotin dhe të gjitha
të brendshmet e mia emrin e tij të
shenjtë. Beko, o shpirti im, Zotin dhe
mos i harro gjithë shpërblimet e tij; atë
që është i butë në gjithë paligjësitë e
tua; atë që shëron gjithë sëmundjet
e tua; atë që çliron nga prishja jetën
tënde, që të kurorëzon me mëshirë
dhe dhembshuri; atë që mbush me të
mira dëshirën tënde. Do të ripërtërihet
si e shqiponjës rinia jote. Bën lëmosha Zoti dhe gjykim për të gjithë që u
bëjnë padrejtësi. Ia bëri të njohura
udhët e tij Moisiut, bijve të Izraelit dëshirat e tij. I dhembshur dhe përdëllyes
është Zoti, zemërgjerë dhe i shumëmëshirshëm. Nuk do të zemërohet përfundimisht, as për jetë s’do të mbajë
mëri. Nuk na bëri sipas paligjësive
tona, as sipas mëkateve tona s’na
shpërbleu, sepse sipas lartësisë së
qiellit nga dheu e fuqizoi Zoti përdëllimin e tij mbi ata që e kanë frikë. Sa
distancohet lindja nga perëndimi, aq i
largoi nga ne paligjësitë tona. Sikurse
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dhembshuron një atë bij, dhembshuroi Zoti ata që ia kanë frikën; se ai
njohu gatimin tonë, kujtoi se jemi dhé.
Njeriu, porsi bar janë ditët e tij, porsi
lulja e arës, kështu do të fishket, se
frymë kaloi në të dhe nuk do të jetë,
dhe nuk do të dijë më vendin e tij;
ndërsa përdëllimi i Zotit është që nga
jeta gjer në jetën mbi ata që ia kanë
frikën, dhe drejtësia e tij mbi bij bijsh,
që ruajnë dhiatën e tij dhe kujtojnë
porositë e tij për t’i bërë. Zoti në qiell
e bëri gati fronin e tij dhe mbretëria e
tij i zotëron të gjitha. Bekoni Zotin gjithë engjëjt e tij, të fortë në forcë që
bëni fjalën e tij, që ta dëgjoni zërin e
fjalëve të tij. Bekoni Zotin gjithë
fuqitë e tij, shërbyesit e tij që zbatoni
vullnetin e tij. Bekoni Zotin gjithë
veprat e tij, në çdo vend të sundimit
të tij. Beko, o shpirti im, Zotin.
Lavdi
Psalmi 145

Lavdëro, o shpirti im, Zotin, do të
lavdëroj Zotin në jetën time. Do të
psal për Perëndinë tim derisa të jem.
Mos kini besim tek arkondë, tek bij
njerëzish, në të cilët nuk ka shpëtim.
Do të dalë fryma e tij dhe do të kthehet në tokën e tij. Atë ditë do të humbin gjithë mendimet e tij. Lum ai që
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Perëndia i Jakovit është ndihmësi i tij,
shpresa e tij është mbi Zotin, Perëndinë e tij; që bëri qiellin dhe dheun, detin dhe të gjitha në to; atë që ruan të
vërtetën përjetë; që bën gjykim për
ata që u bëjnë padrejtësi; që u jep ushqim të uriturve. Zoti zgjidh të lidhurit,
Zoti urtëson të verbër, Zoti ngre të thyer, Zoti do të drejtët, Zoti i ruan proselitët. Jetim dhe vejushë do të marrë
përsipër dhe udhë mëkatarësh do të
zhdukë. Do të mbretërojë Zoti përjetë,
Perëndia yt, o Sion, brez pas brezi.
Tani

O i vetëmlindur Bir

dhe Fjalë e Perëndisë, që je i pavdekshëm dhe denjove për shpëtimin tonë të trupëzohesh prej Hyjlindëses së shenjtë dhe
gjithmonë Virgjëreshës Mari duke
u bërë njeri pa ndryshuar; që u kryqëzove për ne, o Krisht, Perëndi, dhe
shkele vdekjen me vdekje; që je një
prej Trinisë së Shenjtë dhe lavdërohesh bashkë me Atin dhe me Shpirtin
*
e Shenjtë, shpëtona.*
15

Lumërimet42

Në mbretërinë tënde kujtona, o Zot,
kur të vish në mbretërinë tënde. Lum
43

të varfrit në shpirt, sepse e tyre është
mbretëria e qiejve.
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Lum ata që janë në zi, sepse ata do
të ngushëllohen.

Lum të butët, sepse ata do të trashëgojnë dhenë.

Lum të uriturit dhe të eturit për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

Lum përdëllimtarët, sepse ata do të
përdëllehen.

Lum të pastrit në zemër, sepse ata
Perëndinë do ta shohin.

qielli dhe dheu janë plot me lavdinë
tënde.44*
Varg: Afrohuni drej atij dhe ndriçohuni, dhe fytyrat tuaja nuk do të turpërohen dot.

Kori qiellor të himnon dhe thotë:
Shenjt, Shenjt, Shenjt, Zoti Sabaoth,
qielli dhe dheu janë plot me lavdinë
tënde.44*
Lavdi

Lum paqebërësit, sepse ata bij Perë- Kori i engjëjve dhe i kryeengjëjve të
ndie do të quhen.

L um të përndjekurit për drejtësi,
sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

Të lumtur jeni kur do t’ju poshtërojnë
e do t’ju përndjekin, e do të thonë çdo
fjalë dinake kundër jush duke gënjyer
për shkakun tim.

Gëzohuni e ngazëllohuni, sepse paga
juaj është e shumtë në qiejt.
Lavdi dhe Tani

Kujtona, o Zot, kur të vish në mbretërinë tënde.43

Kujtona, o Kryezot, kur të vish në
mbretërinë tënde.43

Kujtona, o i Shenjtë, kur të vish në
mbretërinë tënde.43

Kori qiellor të himnon dhe thotë:
Shenjt, Shenjt, Shenjt, Zoti Sabaoth,

shenjtë, bashkë me të gjitha fuqitë
qiellore të himnon dhe thotë: Shenjt,
Shenjt, Shenjt, Zoti Sabaoth, qielli dhe
dheu janë plot me lavdinë tënde.44*
Tani

Besoj në një Perëndi, Atë të tërëfuqishëm, krijues të qiellit dhe të dheut dhe
gjithë të dukurave dhe të padukurave.
Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e
Perëndisë, të vetëmlindurin, që lindi
prej Atit përpara gjithë shekujve.
Dritë prej drite, Perëndi të vërtetë,
prej Perëndie të vërtetë, të lindur, jo
të bërë, që ka të qenët një me Atin,
me anën e të cilit u bënë të gjitha. Që
për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë,
zbriti prej qiejve, dhe u trupëzua prej
Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës
Mari dhe u bë njeri. Dhe u kryqëzua
për ne në kohën e Pontit Pilat, dhe
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pësoi e u varros. Dhe u ngjall të tretën
ditë sipas Shkrimeve. Dhe u ngjit në
qiejt dhe rri në të djathtë të Atit. Dhe
do të vijë përsëri me lavdi të gjykojë
të gjallët dhe të vdekurit, mbretëria
e të cilit nuk do të ketë mbarim. Dhe
në Shpirtin e Shenjtë, Zot, jetëbërës,
që buron prej Atit, që adhurohet e
lavdërohet bashkë me Atin e me
Birin, që foli me anën e profetëve. Në
një Kishë të shenjtë, katholike dhe
apostolike. Pohoj një pagëzim për
ndjesën e mëkateve. Pres ngjalljen e
të vdekurve. Dhe jetën e ardhshme të
amshuar. Amin.

Lër, ndje, fal, o Perëndi, shkeljet tona
me dashje dhe pa dashje, me vepra e
me fjalë, me dije e pa dije, natën e
ditën, me mendje e me mendime; të
gjitha falnai, si i mirë dhe njeridashës.

Ati ynë që je në qiejt, u shenjtëroftë
emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë
dëshira jote si në qiell ashtu edhe mbi
dhé. Bukën tonë të përditshme jepna
neve sot; dhe falna fajet tona, sikurse
edhe ne ua falim fajtorëve tanë; dhe
mos na shtjer në ngasje, po shpëtona
nga i ligu.
Prifti: Se jotja është mbretëria dhe
fuqia, dhe lavdia, e Atit, e Birit dhe e
Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e
në jetë të jetëve.
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Lexuesi: Kontaqi

Virgjëresha sot po vjen në Bethlehem për të lindur, Fjalën e përjetëshme brenda në shpellën së fshehti.
Vallëzo, e tërë bota duke dëgjuar. Lavdëro, bashkë me engjëjt e me barinjtë, Perëndin’ e amëshuar që desh të
*
shfaqet si djalë i ri përmbi dhé.*
Mëshiro, o Zot (12x).
Emri i Zotit qoftë i bekuar (3x).
Dhe Përlëshimi i Vogël.]
CITIME
1

Gjen. 1.26-27; 5.1; 9.6; Urt. Sol. 2.23;
Sirak 17.3

1a

Kol. 2.17; Hebr. 8.5; 10.1

2

Fil. 2.7

3

Lluk. 2.14; Tit. 2.11

4

Abak. 3.3

5

Mik. 5.1

6

Mik. 5.3

7

Abak. 3.1-2

8

Ps. 118(119).133-135

9

Ps. 70(71).8

10

Joan 1.9

11

Ps. 4.7

12

I Tim. 6.16

13

Joan 15.1

14

Varuh 3.36
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15

Joan 1.14,18; 3.16,18; I Joan 4.9

30

Ps. 118(119).120

16

Ps. 94(95).4

31

Ps. 140(141).4

17

Num. 14.19; Ps. 50.3 etj.

32

Ps. 32(33).6; Is. 45.12; 48.13

18

Is. 9.6

33

Ps. 77(78).24

19

Ps. 67(68).20-21

34

Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 10-11

20

Jak. 5.16

35

Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 5

21

Hebr. 5.7; 7.25; Jak. 4.12

36

Neh. 13.22

22

Gjen. 3.17-19

37

Ps. 77(78).33

23

Is. 1.2

38

Rom. 8.6; Kol. 3.5

24

Ps. 81(82).5

39

Rom. 6.6; Ef. 4.22; Kol. 3.9

25

Rom. 11.33

40

Ef. 4.24; Kol. 3.10

26

Num. 19.2; Ligji i Dytë 21.3

41

Ps. 86(87).7

27

Ps. 78(79).8-9

42

Matth. 5.3-12

28

Sof. 2.9 etj

43

Lluk. 23.42

29

Kol. 2.14-15

44

Is. 6.3
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MBRËMËSORJA E MADHE
DHE LITURGJIA E SHËN VASILIT
Dhjaku: Beko, o Zot.
Prifti: E bekuar është mbretëria.
I pari (ose Lexuesi): Ejani t’i falemi.
Dhe Psalmi Nistor. (Nuk lexohet Psaltiri)
6 Thirrtore
Ting. II E Gjermanoit

Eni të ngazëllohemi më Zotin

duke
treguar këtë mister. Mur i gardhit ra,2
shpata e flaktë iku dhe Keruvimet sjellin drurin e jetës;3 dhe un’ pjesëtoj në
dëfrim të Parajsës prej së cilës u d’bova më parë nga mosbindja,4 se kora e
pandryshuar e Atit, karakter’ i amëshimit të tij5 merr fytyrë robi6 i lindur prej
nëne të pamartuar, pa pësuar ndryshim; se mbeti ç’ish, duke qenë Perëndi i vërtetë7 dhe mori atë që s’ish
duke u bërë njeri nga njeridashja. Atij
le t’i thërresim: O Perëndi që linde
*
prej Virgjëreshe, mëshirona.*
(2x)
1

E Anatoliut I njëjti
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I njëjti

Mbretëria jote, o Krisht Perëndi, është mbretëri e gjithë jetëve dhe zotërimi yt është brez pas brezi;9 ti që u
mishërove prej Shpirtit t’ Shenjt’ dhe
u bëre njeri prej gjithmon’ Virgjërës
Mari,10 na shkëlqeve dritë,11 o Krisht
Perëndi, me ardhjen tënde; dritë prej
drite, o shkëlqim i Atit,12 buzëqeshe
tërë Krijesën; çdo frym’ të lavdëron13
ty, karakterin e lavdisë s’ Atit,5 o Perëndi, që je14 dhe ishe më par’ dhe ndri*
te prej Virgjëreshës, mëshirona.*
I njëjti

Ç’të të blatojmë, o Krisht, që u duke
mbi dhé si njeri për ne; se cilado nga
krijesat e bëra prej teje të sjell’ përhirim: Engjëjtë - himnin, qiejtë - yllin,
Magët - dhuratat, barinjtë - çudinë,
dheu - shpellën, shkretëtira - grazhdin,
dhe ne - nënën Virgjëreshë; o Perëndi
*
që je para jetësh, mëshirona.*
Lavdi dhe Tani I njëjti
I Kasianisë

Kur lindi Jisu Krishti prej Virgjëreshës Kur mbretëroi Augusti mbi dhé, polisë shenjtë, Gjithësia u ndriçua, se atje
ku barinjtë ruanin ndër arat dhe Magët
faleshin, dhe engjëjt përhimnonin, Irodhi turbullohej, se Perëndia u faneps me
*
trup,8 Shpëtimtari i shpirtrave tanë.*
(2x)

arkia e njerëzve pushoi dhe kur u bëre
ti njeri prej së kulluarës, politeizmi i
idhujve u shkatërrua. Qytetet u shtruan nën një mbretëri të botëshme dhe
në një Zot Perëndi besuan gjithë kombet. U shkruan popujt me dekret të
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Qesarit, u shkruam dhe ne besnikët
me emrin e Hyjnisë sate, Perëndisë
tonë, që u bë njeri; mëshira jote është
*
e madhe,15 o Zot, lavdi më ty.*
Hyrje me Ungjillin (si zakonisht, kur
Mbrëmësorja ka Ungjillin). O dritë
gazmore. Dhe menjëherë:
I. Këndimi i Gjenezës
(1.1-13)

Në fillim bëri Perëndia qiellin dhe tokën; dhe toka ishte e padukshme dhe
e pabërë, dhe errësirë ishte mbi avushën, dhe Shpirt Perëndie sillej mbi
ujin. Dhe tha Perëndia: “Le të bëhet
dritë”. Dhe u bë dritë. Dhe pa Perëndia dritën se ishte e mirë dhe ndau
Perëndia mes dritës dhe mes errësirës. Dhe e quajti Perëndia dritën ‘ditë’
dhe errësirën e quajti ‘natë’; dhe u bë
mbrëmje, dhe u bë mëngjes, një ditë.
Dhe tha Perëndia: “Le të bëhet mbështetje në mes të ujit dhe le të ndajë
në mes ujin dhe ujin”. Dhe u bë kështu.
Dhe bëri Perëndia mbështetjen dhe
ndau Perëndia në mes të ujit që ishte
nën mbështetjen dhe në mes të ujit
që ishte sipër mbështetjes. Dhe e quajti Perëndia mbështetjen ‘qiell’ dhe
pa Perëndia se ishte e mirë; dhe u bë
mbrëmje, dhe u bë mëngjes, dita e dytë. Dhe tha Perëndia: “Le të mblidhet
uji që është nën qiellin në një grumbull

dhe le të shikohet stereja”. Dhe u bë
kështu, dhe u mblodh uji që ishte nën
qiellin në mbledhjet e tyre dhe u pa
stereja; dhe e quajti Perëndia sterenë
‘tokë’ dhe sistemet e ujërave i quajti
‘dete’; dhe pa Perëndia se ishte e
mirë. Dhe tha Perëndia: “Le të nxjerrë
toka filiz bari, që mbjell farë sipas
gjinie dhe sipas ngjashmërie, dhe
pemë pjellore që bën frut, fara e të
cilit të jetë brenda atij sipas gjinie mbi
tokë”. Dhe u bë kështu. Dhe nxori toka filiz bari, që mbjell farë sipas gjinie
dhe sipas ngjashmërie, dhe pemë
pjellore që bën frut, fara e të cilit është
brenda atij sipas gjinie mbi tokë; dhe
pa Perëndia se ishte e mirë; dhe u bë
mbrëmje, dhe u bë mëngjes, dita e
tretë.
Menjëherë psalet tropari që vijon më
pas (Njeri s’të pa). (Por në manastiret
lexohen edhe Këndimet II dhe III.)
II. Këndimi i Numrave
(24.2b-3; 5-9; 17b-18)

U bë shpirt Perëndie mbi Valaamin;
dhe duke marrë paravolinë e tij, tha:
“Sa të mira janë shtëpitë e tua, o Jakov,
tendat e tua, o Izrael! Si livadhe hijeplota dhe si parajsa mbi lumenj, dhe
si tenda që nguli Zoti, si kedër afër
ujërave. Do të dalë një njeri nga fara
e tij dhe do të pushtojë shumë kombe,
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dhe do të lartësohet mbretëria e tij
dhe do të shumohet. Perëndia e udhëhoqi atë nga Egjipti, si lavdi rinoqeronti tek ai; do të hajë kombet e armiqve të tij dhe dhjamin e tyre do ta nxjerrë si palcë, dhe me predhat e tij do
të qëllojë si me shigjetë armiq. Pasi
u shtri, u preh si luan dhe si këlysh
luani. Kush do ta ngrejë? Ata që të
bekojnë janë bekuar dhe ata që të
mallkojnë janë mallkuar. Do të lindë
yll nga Jakovi dhe do të ngrihet një
njeri nga Izraeli, dhe do të thyejë krerët e Moabit, dhe do të plaçkitë të
gjithë bijtë e Sithit; dhe do të jetë
Edhomi trashëgimi i tij, dhe do të jetë
trashëgimi i tij Isavi, armiku i tij. Dhe
Izraeli bëri fuqi”.
III. Këndimi i Profecisë së Mikeas
(4.6-7; 5.1-3)

Në atë ditë, thotë Zoti, do të mbledh
të dërrmuarën, dhe të shtyrën do ta
pranoj dhe ata që shtyva; dhe do të
vendos të dërrmuarën në mbetje dhe
të shtyrën në komb të fuqishëm, dhe
do të mbretërojë Zoti mbi ta në malin
Sion që nga tani gjer në jetë. Dhe ti,
o Bethlehem, shtëpi e Efrathasë, je i
pakët ndër mijërat e Judës; por do të
më dalë nga ti dikush që të jetë arkond në Izrael dhe daljet e tij janë që
nga fillimi, nga ditë jete. Për këtë do
t’i japë ata deri në kohën e një lindë-
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se; do të lindë; dhe vëllezërit e tij që
mbeten, do të kthehen tek bijtë e Izraelit. Dhe do të qëndrojë, dhe do të
shikojë, dhe do ta kullosë grigjën e
tij me fuqi Zoti dhe në lavdinë e emrit
të Zotit, Perëndisë së tyre, do të ekzistojnë; sepse tani do të madhërohen
gjer në anët e dheut.
Pastaj ngrihemi dhe psalim Troparin
Ting. Tërth. II

Njeri s’të pa që linde nën shpellën,
po qielli të lëçiti në të gjithë, duke
përdorur yllin si gojë, o Shpëtimtar;
dhe Magë të pruri që të faleshin me
*
besë, bashk’ me të cilët mëshirona.*
Varg a): Themelet e tij janë në malet
e shenjta. I do Zoti portat e Sionit më
tepër se të gjitha tendat e Jakovit.
Dhe Magë të pruri që të faleshin me
besë, bashk’ me të cilët mëshirona.
Varg b): Të lavdishme u folën për ty, o
qytet i Perëndisë. Do të kujtoj Rahavën dhe Babilonën ndër ata që më
njohin.
Dhe Magë të pruri që të faleshin me
besë, bashk’ me të cilët mëshirona.
Varg c): Dhe ja, të huaj dhe Tiri, dhe
populli i etiopasve.
Dhe Magë të pruri që të faleshin me
besë, bashk’ me të cilët mëshirona.
Varg d): Ata u bënë atje. “O nënë Sion”,
do të thotë çdo njeri dhe çdo njeri u
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bë në të, dhe e themeloi vetë i Shumëlarti.
Dhe Magë të pruri që të faleshin me
besë, bashk’ me të cilët mëshirona.
Varg e): Zoti do të tregojë në shkrim
popuj dhe arkondë, ata që u bënë në
të. Sa të dëfryer janë të gjithë me
banesën në ty.
Dhe Magë të pruri që të faleshin me
besë, bashk’ me të cilët mëshirona.
Lavdi dhe Tani
Përsëri Tropari i tërë
Dhe Këndimet
Nëpër enoritë lexohet Këndimi VII
(Isaia 9.6-7). Menjëherë psalet Tropari
që vijon më pas (Linde, o Krisht). (Por
në manastiret lexohen të gjitha sipas
radhës së mëposhtme).
IV
IV.. Këndimi i Profecisë së Isaias
(11.1-10)

Këto thotë Zoti: Do të dalë shkop nga
rrënja e Jeseut dhe lule nga rrënja do
të ngjitet; dhe do të prehet mbi të frymë Perëndie, frymë urtësie dhe mençurie, frymë vullneti dhe fuqie, frymë
diturie dhe shpresëtarie. Frymë frike
Perëndie do ta mbushë atë. Nuk do
të gjykojë sipas dukjes, as nuk do të
kritikojë sipas të folurit, por do të gjykojë gjykim në drejtësi të përulurish

dhe do të kritikojë në drejtësi të lavdëruarit e dheut, dhe do të godasë
dheun me fjalën e gojës së tij dhe me
frymë përmes buzësh do të shfarosë
të pabesët; dhe do të jetë i ngjeshur
me drejtësi në mesin e tij dhe do të
jetë i ngjeshur në brinjët e tij me të
vërtetën. Atëherë do të kullosë së bashku ujk me dele dhe leopard do të
prehet së bashku me kec; dhe viç, dhe
luan, dhe dem së bashku do të kullosin, dhe bashkë fëmijët e tyre do të
jenë; dhe luani si kau do të hajë kashtë. Dhe një fëmijë foshnjë do të jetë
mbi fole nepërkash dhe ai që u largua
nga gjiri, mbi shtresën e fëmijëve të
nepërkave dorën do ta vendosë dhe
nuk do të bëjnë keq, as nuk do të munden të shfarosin asnjë njeri mbi malin tim të shenjtë, sepse u mbush e
tërë toka që të njohë Zotin, si ujë i
shumtë që të mbulojë plotësisht dete.
Dhe do të jetë në atë ditë rrënja e
Jeseut dhe ai që ngrihet të kryesojë
kombe. Tek ai kombe do të shpresojnë dhe do të jetë prehja e tij nder.
V. Këndimi i Profecisë së Jeremias
(Varuh 3.36-4.4)

Ky është Perëndia ynë, nuk do të llogaritet një tjetër veç tij. Gjeti çdo udhë
shkence dhe ia dha Jakovit, fëmijës
së tij dhe Izraelit, të dashurit të tij.
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Dhe pas këtyre mbi dhenë u pa dhe
me njerëzit u shoqërua. Ky është libri
i urdhrave të Perëndisë dhe ligji që
ekziston përjetë. Gjithë ata që e mbajnë, do jenë për jetën, ndërsa ata që e
braktisin, do të vdesin. Kthehu, o Jakov,
dhe kape atë, kalo drejt shkëlqimit,
përballë dritës së tij. Mos i jep tjetrit
lavdinë tënde dhe interesat e tu tek
kombi i huaj. Të lumur jemi, o Izrael,
se ato që i pëlqejnë Perëndisë tonë,
janë të njohura tek ne.
VI. Këndimi i Profecisë së Danielit
(2.31-36; 44b-45)

I tha Danieli Nabukodonosorit: “Ti, o
mbret, shikoje, dhe ja një ikonë; ishte
e madhe ajo ikonë dhe ballina e saj
ishte madhështore, duke qëndruar para fytyrës sate. Pamja e saj ishte e frikshme; ishte një ikonë, koka e së cilës
ishte prej ari të pastër; duart dhe gjoksi,
dhe krahët e saj, të argjendtë; barku
dhe kofshët, të bronztë; kërcinjtë, të
hekurt; këmbët, një pjesë e hekurt,
ndërsa një tjetër qeramike. Shikoje
derisa u pre një gur nga mali pa vënë
dorë dhe goditi ikonën mbi këmbët e
hekurta dhe qeramike dhe i holloi ato
deri në fund. Atëherë u holluan menjëherë qeramika, hekuri, bronzi, argjendi, ari dhe u bënë si pluhur nga lëmi
veror; dhe i ngriti shumica e frymës

273

dhe nuk u gjet vend në to; dhe guri
që goditi ikonën u bë në mal të madh
dhe mbushi dhenë e tërë. Kjo është
ëndrra. Dhe krahasimin e saj do ta
themi para mbretit: Do të ngrejë
Perëndia i qiellit një mbretëri, që përjetë nuk do të prishet aspak dhe mbretëria e tij nuk do t’i lihet një populli
tjetër; dhe do të hollojë, dhe do të
ajrojë si grurë të gjithë mbretëritë,
dhe ajo do të ngrihet përjetë, sikurse
pe, që nga mali u pre gur pa vënë dorë
dhe holloi qeramikën, hekurin, bronzin, argjendin, arin. Perëndia i madh i
mësoi mbretit ato që duhet të bëhen
pas kësaj; dhe është e vërtetë ëndrra
dhe i saktë krahasimi i saj”.
Pastaj ngrihemi dhe psalim
Troparin
Ting. Tërth. II (fillon psalti i dytë)

Linde, o Krisht, prej Virgjëreshe, o
diell mendor i drejtësisë,16 dhe yll të
tregoi të nxënë në shpellë të panxënshmin, Magë duke udhëhequr në faljen tënde, bashkë me të cilët po të ma*
dhështojmë, Jetëdhënës lavdi më ty.*
Varg a): Zoti mbretëroi, u vesh me hijeshi, Zoti u vesh dhe u ngjesh me fuqi.
Magë duke udhëhequr në faljen tënde, bashkë me të cilët po të madhështojmë, Jetëdhënës lavdi më ty.
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Varg b): Sepse i dha fuqi botës, e cila
nuk do të lëkundet; gati është froni
yt që nga atëherë.

Se i shenjtë je. Himni Trishenjtor. (Por
në manastiret lexohen të gjitha sipas
radhës së mëposhtme).

Magë duke udhëhequr në faljen tënde, bashkë me të cilët po të madhështojmë, Jetëdhënës lavdi më ty.

VII. Këndimi i Profecisë së Isaias
(9.6-7)

Varg c): Ngritën lumenjtë, o Zot, ngritën lumenjtë zërat e tyre; do të ngrinin
lumenjtë dërrmimet e tyre nga zërat
e ujërave të shumta.

Fëmijë na lindi, bir, dhe na u dha,

Magë duke udhëhequr në faljen tënde, bashkë me të cilët po të madhështojmë, Jetëdhënës lavdi më ty.

pushteti i të cilit u bë mbi supin e tij
dhe quhet emri i tij engjëll vendimi të
madh, këshilltar i çuditshëm, Perëndi
i fuqishëm, sundimtar, arkond paqeje,
atë i jetës së ardhshme; sepse do të
sjell unë paqe mbi arkondët, paqe dhe
shëndet në të. I madh është autoriteti
i tij dhe s’ka kufi paqja e tij, mbi fronin
e Davidit dhe mbi mbretërinë e tij, që
ta ngrejë atë dhe që ta ndihmojë në
gjykim dhe drejtësi që nga tani gjer
në jetët. Zelli i Zotit Sabaoth do t’i
bëjë këto.

Varg e): Shtëpisë sate i përket shenjtërim, o Zot, në gjatësi ditësh.

VIII. Këndimi i Profecisë së Isaias
(7.10-16; 8.1-4,8-10)

Magë duke udhëhequr në faljen tënde, bashkë me të cilët po të madhështojmë, Jetëdhënës lavdi më ty.
Varg d): Të çuditshme janë lartësimet
e detit; i çuditshëm në të larta është
Zoti; dëshmitë e tua u besuan fort.

Magë duke udhëhequr në faljen tënde, bashkë me të cilët po të madhështojmë, Jetëdhënës lavdi më ty.
Lavdi dhe Tani
Përsëri Tropari i tërë
Dhe Këndimet
Nëpër enoritë lexohet Këndimi VIII
(Isaia 7.10-16; 8.1-4, 8-10) dhe menjëherë dhjaku: Le t’i lutemi Zotit. Prifti:

Shtoi Zoti duke i folur Ahazit, duke
thënë: Kërko për veten tënde shenjë
prej Zotit, Perëndisë tënd, në thellësi
ose në lartësi. Dhe tha Ahazi: Nuk do
të kërkoj, as nuk do të sprovoj Zotin.
Dhe tha: Dëgjoni pra, o shtëpia e Davidit; mos është gjë e vogël për ju të
jepni luftë te njerëz? Dhe si i jepni
luftë Zotit? Prandaj do t’ju japë juve
vetë Zoti shenjë: Ja, Virgjëresha do
të zërë në bark dhe do të lindë bir,

25 DHJETOR

dhe do ta quajnë emrin e tij Emanuel.
Gjalpë dhe mjaltë do të hajë. Para se
ai të njohë ose të preferojë të liga,
do të zgjedhë të mirën; sepse para se
të njohë fëmija të mirën ose të keqen,
nuk i bindet dinakërisë, që të zgjedhë
të mirën. Dhe tha Zoti tek unë: Merr për
vete volumin e ri të madh dhe shkruaj
në të me penë njeriu: Që të bësh shpejt
sundim plaçkash lufte; sepse është i
pranishëm; dhe dëshmitarë bëj për
mua njerëz besnikë, Urian prift dhe
Zaharian, bir i Varahiut. Dhe u afrova
tek profetesha dhe zuri në bark, dhe
lindi bir. Dhe më tha Zoti: Quaje emrin
e tij: Plaçko shpejt, grabit mprehtësisht; sepse para se të dijë fëmija të
thërresë atë ose nënë, do të marrë
fuqinë e Damaskut dhe plaçkat e Samarisë përballë mbretit të asirianëve.
Me ne Perëndia. Dijeni, o kombe, dhe
munduni; dëgjoni deri në fund të dheut; o ju të fortë, munduni; se nëse përsëri do të forcoheni, përsëri dhe do
të mundeni. Dhe çfarëdo vendimi që
do të mendoni, do ta shpërndajë Zoti;
dhe fjala që do të flisni, nuk do të mbetet në ju, se me ne Perëndia.
Dhe menjëherë
Dhjaku: Le t’i lutemi Zotit.
Prifti: Se i shenjtë je.
Himni Trishenjtor dhe vazhdon
Liturgjia Hyjnore.
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Proqimeni i Apostullit Ting. I
Zoti tha drejt meje: Biri im je ti, unë
sot të kam lindur.
Varg: Kërko nga unë dhe do të të jap
kombe si trashëgimin tënd.
Këndimi i letrës së Pavlit tek
Hebrenjtë
(1.1-14; 2.1-3)

Pasi në shumë vende dhe në shumë
mënyra, qëmoti Perëndia u foli etërve
në profetët, në fundin e këtyre ditëve
na foli në Birin, që e vuri trashëgimtar
të të gjithave me anën e të cilit i bëri
edhe shekujt. Ai, duke qenë vezullimi
i lavdisë dhe karakteri i hipostazës së
tij, dhe që i drejton të gjitha me fjalën
e fuqisë së tij, pasi përmes vetes së
tij e bëri pastrimin e mëkateve tona,
u ul në të djathtë të madhërisë në të
lartat, duke u bërë kaq më i shquar
se engjëjt, sa ka trashëguar një emër
më të ndryshëm se ata; sepse cilit
prej engjëjve i tha ndonjëherë “Biri im
je ti, unë sot të kam lindur”? Dhe përsëri: “Unë do t’i jem atij atë dhe ai do
të më jetë bir”? Dhe kur përsëri do të
futë të vetëmlindurin në botë, thotë:
“Dhe le t’i falen atij gjithë engjëjt e
Perëndisë”. Dhe nga një anë drejt engjëjve thotë: “Ai që bën engjëjt e tij
frymë dhe shërbyesit e tij flakë zjarri”,
ndërsa drejt Birit: “Froni yt, o Perëndi,
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është në jetë të jetës, shkop drejtësie
është shkop i mbretërisë sate. Deshe
drejtësi dhe urreve paligjësi, për këtë
të leu Perëndia, Perëndia yt, me vaj
ngazëllimi më shumë se shokët e tu”.
Dhe “Ti në fillim, o Zot, dheun e themelove dhe punët e duarve të tua janë
qiejt. Ata do të humbasin, ndërsa ti
mbetesh dhe të gjithë si rrobë do të
vjetërohen dhe si veshje do t’i mbështjellësh dhe do të ndryshohen, por
ti i njëjti je dhe vitet e tua nuk do të
shterohen. Edhe cilit prej engjëjve i
tha ndonjëherë: “Rri në të djathtën time, derisa të vë armiqtë e tu nënkëmbëse të këmbëve të tua”? A nuk janë të gjithë frymë shërbyese, që dërgohen për shërbim për ata që kanë
për të trashëguar shpëtim? Prandaj
duhet ne më tepër të kujdesemi për
ato që dëgjuam, se mos ndonjëherë
shkasim. Sepse nëse fjala që u fol me
anë të engjëjve u bë e vërtetë, dhe
çdo shkelje e mosdëgjim mori shpërblim të drejtë, si do të arratisemi ne,
nëse do të neglizhojmë një shpëtim
kaq të madh? i cili, pasi zuri fill të flitej
prej Zotit, prej atyre që e dëgjuan u
vërtetua ndër ne.
[Aliluia Ting. Tërth. IV

I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e djathta
ime derisa të vë armiqtë e tu nënkëmbëse të këmbëve të tua.

Vargje: Shkop fuqie do të të dërgojë
Zoti nga Sioni.
Nga barku para eosforit të linda.]]
Ungjilli sipas Llukait.
Dhe Liturgjia e Shën Vasilit që mbetet.
Kungatore: Lavdëroni Zotin. Pamë
dritën. Emri i Zotit.
Përlëshim: Ai që u lind në shpellë.
(shih fq. 279) [Në manastiret lexohet dhe
Psalmi 33 para Me uratat e etërve.]

NË MËNGJES
Në Shërbesën e Mesnatës, pas Psalmit
50 [vazhdon Shërbesa e Mbrëmësores,
që mbeti nga dje, pra:]
Në Liti
Ting. I I Joan Monakut

Qielli dhe dheu sot le të ngazëllohen
profetikisht.17 Engjëj dhe njerëz, le të
bëjnë panair shpirtërisht, se Perëndi
u shfaq në mish8 tek ata që rrinin në
errësirë dhe në hije,11 pasi lindi nga
një grua. Shpellë dhe koritë e mikpritën. Barinj lëçitin çudinë. Magë nga
Lindja sjellin dhurata në Bethlehem,
ndërsa ne le t’i sjellim atij në mënyrë
engjëllore himnin nga buzë të padenja: Lavdi Perëndisë që është në më
të lartat, dhe mbi dhenë paqe, sepse
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erdhi pritja e kombeve,18 erdhi, na
shpëtoi nga robëria19 e armikut.

prishur që thërret: Lavdi shfaqjes
sate, o Çlirimtari im dhe Perëndi.

I njëjti I të njëjtit

[Nëse Liturgjia e Shën Vasilit u krye
dje, atëherë edhe Pasvargjet që vijnë
më pas konsiderohen si pjesa e Litisë,
pra tani nuk thuhet Lavdi në Idhiomelin që vijon menjëherë, as Tani në
Idhiomelin që vijon më pas, as Vargjet
e Pasvargjeve Zoti u tha; Prej barkut
para].

Qielli dhe dheu sot u bashkuan, kur
lindi Krishti. Sot Perëndi mbi dhenë
arriti dhe njeriu në qiej u ngjit. Sot shikohet në mish për njeriun i padukshmi
nga natyra. Prandaj edhe ne duke lavdëruar, le t’i thërrasim: Lavdi Perëndisë që është në më të lartat, dhe mbi
dhenë paqe, të cilën na dha prania
jote, o Shpëtimtari ynë, lavdi më ty.
I njëjti I të njëjtit

Lavdi Perëndisë në më të lartat, dëgjoj në Bethlehem nga të patrup sot,
për atë që nga mirëdashja pëlqeu të
bëhet paqe mbi dhé. Tani Virgjëresha
u bë më e gjerë se qiejt; sepse ai lindi
dritë për të errësuarit20 dhe lartësoi të
përulur21 që psalin në mënyrë engjëllore: Lavdi Perëndisë që është në më
të lartat.
I njëjti

Pasi pa Jisui se rrëshqiti nga shkelja

4

ai që u krijua sipas ikonës dhe ngjashmërisë,22 duke anuar qiejt, zbriti23 dhe
banoi në mitër virgjërore pa ndryshuar,
që të rigatuajë brenda saj Adamin e

Lavdi Ting. Tërth. I
I Joan Monakut

Magë, mbretërit e persëve, meqenëse njohën qartas mbretin qiellor, atë
që lindi mbi dhé, të tërhequr nga ylli i
shkëlqyer, arritën në Bethlehem, duke
ofruar dhurata të zgjedhura, ar, temjan dhe smirnë; dhe duke rënë përmbys, falen, sepse panë në shpellë si
foshnjë të shtrihet i pamoçmi.
Tani Ting. Tërth. II
I Gjermanoit

Kërcejnë të gjithë engjëjt në qiell
dhe ngazëllohen sot; dhe hidhet përpjetë gjithë Krijesa për të lindurin në
Bethlehem, Zotin Shpëtimtar; sepse
çdo mashtrim i idhujve pushoi dhe
mbretëron Krishti përjetë.23a
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Pasvargje Idhiomele
Ting. II I Gjermanoit

Një çudi e madhe e mahnitëshme u
mbarua sot; një virgjëreshë lind dhe
mbetet virgjëreshë; Fjala merr trup24
dhe nuk ndahet prej Atit; engjëj me
barinj lavdërojnë dhe ne me ata po
thërresim: Lavdi Perëndisë në më të
*
lartat, dhe mbi dhenë paqe.*
Varg: I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e
djathta ime derisa të vë armiqtë e
tu nënkëmbëse të këmbëve të tua.
Ting. III I të njëjtit

Sot Virgjëresha lind Bërësin e Gjithësis’. Edeni blaton shpellën dhe një yll
lajmëron Krishtin, diellin për ata që
janë n’ errësir’. Me dhurata Magët iu
falën të ndriçuar me besë dhe barinjtë e panë çudinë kur engjëjt përhimnonin dhe thërrisnin: Lavdi Perëndisë
*
në më të lartat.*
Varg: Nga barku para eosforit të linda,
Zoti u betua dhe nuk do të pendohet.
I njëjti I Anatoliut

mjan si Perëndi i Gjithësis’, dhe smirnë të pavdekurit, ngaqë do të vdiste
për tri dit’. Eni gjithë kombet t’i falemi
atij25 që lindi për të shpëtuar shpirtrat
*
tanë.*
Lavdi Ting. IV I Joan Monakut

Ngazëllohu, o Jerusalem, dhe kremtëroni ju gjithë sa doni Sionën.26 Sot
u zgjidh vargoi i qëmoçëm i dënimit t’
Adamit,27 Parajsa na u çel, gjarpëri u
shkel, se atë që e rrejti një koh’,4 tani
e pa të bëhet nën’ e kryetarit. O thellësi pasurie, urtësie dhe dije Perëndie!28
Vegla e mëkatit që i shkakësoi vdekjen çdo trupi, u bë nisja e shpëtimit për
gjithë botën me anën e Hyjlindëses,
se si foshnjë lind prej saj Perëndia gjithëperfekt dhe me lindje vulos virgjëri duke zgjidhur serira mëkatesh29 me
shpërgënj dhe me foshnjërinë shëron
lindjet me dhimbjet e Evës.30 Le të vallëzojë pra tërë Krijesa dhe le të kërcejë, se erdhi ta thërresë prap’ Krishti
*
dhe të shpëtojë shpirtrat tanë.*
Tani I njëjti I Anatoliut

Kur lindi Jisu Krishti në Bethlehem Banove në shpellë, o Krisht Perëndi,
të Judesë, Magë të ardhur prej lindjes
iu falën Perëndisë që u bë njeri, dhe
duke hapur thesaret e tyre me gjithë
zemër i blatuan dhurata të çmuara: ar
të pastër si mbretit të jetëve dhe te-

grazhdi të priti, barinj dhe Magë t’u
falën. Atëher’ mbushej dhe lëçitja e
profetëve dhe ushtrit’ e engjëjve çuditeshin duke thirrur e duke thënë: Lavdi
*
denjimit tënd, i vetëm njeridashës.*
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[Nëse Mbrëmësorja kryhet pa Liturgjinë e Shën Vasilit, ajo kryhet si zakonisht dhe jo e ndarë në dy pjesë; pas
Tani përlëshoje shërbëtorin tënd,
lexohet Kanuni që është në Pasdarkë
pas Mbrëmësores së 24 të muajit: Kímati thalasis. (shih fq. 223) Pastaj Trishenjti, Përlëshorja edhe Përlëshimi].
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Zoti Krisht,* le t’i biem gjithë pas*
atje ku ylli udhëton* bashkë me Magët, mbretërit e Lindjes.* Engjëjtë me
mall po e himnojnë pa pushim;* barinjtë plot me gaz u bien fyejve* dhe
lavdërojn’ të lindurin në shpellë* prej
kryezonjës* dhe Virgjëreshës* në
*
Bethlehem të Judesë.*
Lavdi dhe Tani I njëjti

Trishenjti dhe Përlëshorja tri herë.
(Por në Shërbesën e Mesnatës thuhet
vetëm një herë.)

Pas Stihologjisë së dytë, Ndenjësore
I njëjti

Ting. IV

Pse çuditesh Mariam* përmbi çudi-

Lindja jote, o Krisht Perëndi dhe Zot,
i lindi botës dritën e dijes31 së hyjëshme; se ata që adhuronin çdo yll në
q’ell, si sot prej yllit po mësoheshin
ty t’ adhurojnë, Diellin e drejtësisë,16
dhe të të njohin si lindjen që lartazi,32
*
o Zot lavdi më ty.*
Përlëshim

në që të ngjan?* Perëndinë që s’ka
mot,* brenda në mot e linda sot;* dhe
nuk e mora vesh këtë ngjarje, përgjigjet.* Burrë nuk kam edhe një bir si
do të lind?* Bir të lindur virgjërisht
cili ka parë* gjer tani? Po kur do Zoti
ligjet* e natyrës përmbysen.* Na lindi
Krishti* prej Virgjëreshës* në Bethle*
hem të Judesë.*

Ai që u lind në shpellë dhe u shtri në

Lavdi dhe Tani I njëjti

grazhd për shpëtimin tonë Krishti
Perëndia ynë i vërtetë...

Pas Polieleit, Ndenjësore
I njëjti

I panxëni Perëndi,* si na u nxu në gji taNË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Eni shihni besërisht* ku është lindur

ni?* Birin Zotin pa kufi,* si e mban nëna
në pëqi?* Pa fjal’ e deshi vetë dhe ashtu e bëri;* se nuk kishte trup dhe mori
trup* vullnetarisht; edhe u bë ai që ish,*14
si nuk ish për botën.* Me dy natyra* na
*
lindi Krishti* që t’i shpëtojë njer’zit.*
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Lavdi dhe Tani I njëjti
Shkallesat. Antifoni i parë i Ting. IV
Proqimeni Ting. IV

Nga barku para eosforit të linda, Zoti
u betua dhe nuk do të pendohet.
Varg: I tha Zoti Zotit tim.
Ungjilli. Psalmi 50.
Lavdi Ting. II

Të gjitha u mbushën sot me gaz, se
*
Krishti lindi prej Virgjëreshës.*
Tani I njëjti

Ting. I
Irmosi: Hristós jenate

»JJa Krishti lind lavdërojeni; ja Krisht’
»i q’ellit vjen dilni priteni;* ja Krishti
»mbi dhenë ngrihuni.* Zotin pra e kë»ndoni lart e mbi dhé,34 dhe me ngazë»llime* përhimnojeni me mall popuj
*
»dhe me lavdi.*

E rigatuan Krijuesi i urt’ atë që kish
qen’ i prishur krejt* i tëri, sepse dështoi keq* dhe me një shkelje posht’
rrëshqiti4 dhe humbi jetën e mirë,*
dhe pse ish ikona e tij;22 qofsh lëvduar, Zot.

Përdëllemë, o Perëndi. Dhe Idhiomeli.

Meqë Ndërtuesi pa njeriun, punën që

Ting. Tërth. II

ai vet’ me dor’ kish bër’,*35 të humbë,
ul qiej dhe k’shtu zbret,*23 e familjarizon kur nga Virgjëresha e d’lir’, e hijshme,* ky vërtet u mishërua; qofsh
lëvduar, Zot.

Lavdi Perëndisë që ësht’ në më të
lartat, dhe mbi dhenë paqe. Sot Bethlehemi pret atë që rri gjithnjë mbi të
djathtën e Atit.33 Sot engjëjt e lavdërojn’ në mënyrë hyjnore foshnjën që
lindi: Lavdi Perëndis’ që ësht’ në më
të lartat, dhe mbi dhenë paqe, dhe
*
mbi njer’zit mirëdashje.*
Kanunet (pa vargjet, por në dy të fundit të çdo Ode: Lavdi dhe Tani).
Ode I
Kanuni i zotit Kozma, që ka Akrostihidhë:”Krishti, edhe pse u bë njeri, mbetet çfarë ishte, Perëndi”.

Megjith’se Biri i Atit, Fjala, shndritja
e tij,12 forca, urtia ish,*36 pasi kish vepruar fshehtazi* dhe nuk e morën
vesh fuqit’ mbitok’sore, as tokësore,*
mori trup dhe na fitoi prap’; lavdi ty,
Krisht.
Kanun tjetër jambik i Joan Monakut,
që ka Akrostihidhë me vargje heroelegjike të brendshme: “Këto himne lavdërojnë me melodi të rrjedhshme Birin
e Perëndisë, që lindet mbi tokë për hir
të njerëzve dhe zgjidh dëme shumë të
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folësit e këtyre lodhjeve”.
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Zbritësore:1 Hristós jenate
dhe ´Esose laón

Ja Krishti lind

Tingull i njëjtë
Irmosi: ´Esose laón

dhe

Popullin shpëtoi me çudira Zoti,
»P

Popullin shpëtoi

»qëmoti kur e thau detin një herë.
»Tani që u lind prej një virgjëreshe na
»tregon Parajsën, pra e lavdërojmë si
*
»njeri edhe Perëndi me këngë ne.*

Ode III
Irmosi: To pro ton eonon

37

Bark i shenjtëruar solli Fjalën, Zotin*
e pikturuar qart’ nga një ferr’ që s’digjej.*38 Përzihet me form’* njer’zore
Krishti Jisu,* zgjidh k’shtu barkun e
ngrat’ të Evës nga nëma,* që qëmoti
kish* hidhërim.30 E lavdërojm’.

U tregoi Magëve yll Fjalën që ish*
më par’ se q’elli, vinte që të pushonte* mëkatin; pra ty,* të dhembshurin,
qart’ në shpell’* shum’ të varfër
brenda shpërgënjsh të tregoi;* ndaj
me gaz të pan’* Perëndi edhe njeri.
1

»P
Përpara nga jetët* lart në q’ell ti
»ke lindur prej Atit si Bir,* edhe tani
»prej Virgjëreshës* si një foshnjë u
»shfaqe.* O Krisht Perëndi, të falemi;*
»ti që na ngrite përpjetë39 me nder,*
*
»je i shenjtë ti, o Zot.*

Kish marr’ frym’ hyjnore* pra Adami
i balt’,40 por rrëshqiti mjerisht* përmes mashtrimit femëror posht’,*
thell’ në prishje,4 mir’po sheh* nga
gruaja Krishtin dhe thërret:* Ti që për
mua u bëre si un’,* je i shenjtë ti, o
Zot.

Kur Zbritësoret janë të dyfishta, psalen si më poshtë:
Ode I: kori A – jambike kori B.
Ode III: kori A – jambike kori B, por mbaresën kori A.
Ode IV: kori B – jambike kori A, por mbaresën kori B.
Ode V: kori A – jambike kori B, por mbaresën kori A.
Ode VI: kori B – jambike kori A, por mbaresën kori B.
Ode VII: kori A – jambike kori B, por mbaresën kori A.
Ode VIII: kori B (bashkë me Himnojmë, bekojmë) – jambike kori A.
Ode IX: kori A – jambike kori B.
Pra, ky rend ndiqet: Zbritësoret e Odeve teke i fillon kori A, ndërsa të Odeve
çifte i fillon kori B.
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Njësoj në fytyrë* me esencën e balt’
dhe të ulët je bër’,* o Krisht, dhe duke
marrë mishin* e pavlefshëm, na dhe
ne* natyrë të shenjt’, je tash njeri,*
por mbete Zot; bririn ton’ ngrite
lart,*39 je i shenjtë ti, o Zot.

O mbret’ri arkondësh* në Jude, Bethlehem, tok dëfreni ju sot,* se Krishti
që po rri mbi supe* Keruvimesh, barí
që* kullot Izraelin,41 del nga ju* shum’
dukshëm edhe e ngre bririn ton’.*39
Mbretëron përmbi të gjith’.
Kanuni jambik
Irmosi: Nefson pros imnus

»V
Vërna veshin kur këndojm’, o mir’bë»rës; ule ballin kryelart’ të të paudhit.42
»Ngrena lart përmbi mëkatin e mall»kuar. Bëna të patundur me fuqinë
»tënde, ne që të himnojm’ besërisht
*
»me këngë.*

Dhe pse ish denjësuar mbi mendjen
kori* në fush’ të shikonte, u trondit kur
e pa* lindjen e tërëpasur* të nuses
së dëlir’ në një mënyr’ të huaj. Pa dhe
engjëjt;* psalnin për Jisun’* mbret,
që pa far’ merrte mish.

Mbreti në q’ell lart bëhet nga mirësia* si ne nga një e panusëruar vajzë.* Qe i palëndët më par’,* por tash
në fund me lënd’ mishi Jisui, që të
ngrej’ të rënin* të bër’ në fillim,* tek
vetja k’të ta tërheq’.

Zbritësore: To pro ton eonon dhe
Nefson pros imnus

Përpara nga jetët
dhe
Vërna veshin
Ipakoia Ting. Tërth. IV

Aparkën e kombeve qielli ta solli ty,
foshnjë që shtriheshe në koritë, pasi
ftoi përmes një ylli Magët, të cilët nuk
i habitnin skeptra dhe frone, por varfëri e skajshme; sepse çfarë është më
e pavlerë se një shpellë? Çfarë është
më e ulët se shpërgënjtë? Me këto
shkëlqeu pasuria e Hyjnisë sate, o Zot,
lavdi më ty.
[Kur lexojmë Ipakoinë, nuk psalim
Ndenjësoren.
Ndenjësore Ting. Tërth. IV
To prostahthén mistikós

Le të dëfrej’ dheu, qielli të ket’ gaz,*

17

se mbi dhé lindi* qengji zotëror,43 që
botës* i dhuron çlirim, Fjala* pra, që
ësht’ në gjirin* e Atit,44 që nga e Virgjëra doli sot* pa farë, që kur e panë*
në Bethlehem* k’të të lindet si foshnjë, u çuditën mjaft Magët, ndaj e lavdëron dhe e himnon* Gjithësia e tër’
me shpirt.
Lavdi dhe Tani I njëjti]]
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Ode IV
Irmosi: Ravdhos ek tis rizis

»S
Shkop nga rrënja e Jeseut je* dhe
»lule45 prej asaj, o Krisht,* ke lulëzuar
»prej Hyjlindëses, prej mali tër’ hije»plot’* dhe të dendur46 me lisa;* dhe u
»mishërove prej Marisë,* dhe linde, o
*
»Perëndi,* Zoti i fuqishëm lavdi më ty.*

O Krisht, ty që të paratha qëmoti
Jakovi si pritje kombesh, linde nga fisi
i Judës18 dhe erdhe që të plaçkitësh
fuqinë e Damaskut dhe plaçkat e
Samarisë,47 duke kthyer mashtrimin
në besimin e perëndipëlqyeshëm;
lavdi fuqisë sate, o Zot.

O Zot, kur linde si yll nga Jakovi, astronomët e urtë, njohës të fjalëve mistike të magjistarit Valaam qëmoti,48
i mbushe me hare; ata sillnin aparkë
kombesh dhe i pranove dukshëm duke të sjellë ty dhurata të mirëpritura.

O Krisht, zbrite si shi në një bark virgjëror, si mbi lëmsh dhe si pika që pikonin mbi dhé.49 Etiopasit, tharsisët,
ishuj arabësh dhe Savai i mideve, që
sundonin mbi të gjithë tokën, ranë
përmbys para teje, o Shpëtimtar; lavdi
fuqisë sate, o Zot.
Kanuni jambik
Irmosi: Jenus vrotiu

»A
Abakumi paralajmëroi qëmoti ri»lindjen njerëzore prej Shpëtimtarit;
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»se u vlerësua ta parashikonte46 dhe
»me të vërtet’ i Bir’ i Virgjëreshës e
*
»ndriçoi dhe e përlindi njerëzinë.*

O i Shumëlartë, pasi more mish nga
Virgjëresha, dole i barabartë me njerëzit duke dashur, që të pastrosh helmin e kokës së dragoit,4 duke i udhëhequr të gjithë nga portat pa diell drejt
dritës jetëprurëse, meqenëse ishe
Perëndi.

O kombe që më përpara ishit mbytur
në prishje dhe u shmangët kolektivisht
nga shfarosja e keqdashësit, lartësoni
duar me trokitje50 himnuese, duke respektuar vetëm Krishtin si mirëbërësin
që mbërriti në rrethin tonë me mirësi.

Pasi mbive, o Virgjëreshë, nga rrënja
e Jeseut,45 tejkalove kushtet e substancës së njerëzve, meqë linde Fjalën e
parajetshme të Atit, siç deshi me mirësi ai të kalojë nga mitra e vulosur,
përmes zbrazjes6 së huaj.
Zbritësore: Ravdhos ek tis rizis dhe
Jenus vrotiu

Shkop nga rrënja
dhe
Abakumi paralajmëroi
Ode V
Irmosi: Theós on irinis

»O
O Zoti i paqes, o Atë me hir,* për
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»shpëtimin e njerëzve Engjëllin,* që
»paqen perëndore sjell, dërgove51 për»mbi dhé;* sot pra të udhëhequr* me
»dritë31 Perëndie,* qëmenatë ngrihe*
»mi52 dhe lavdërojmë njeridashësin.*

Duke iu bindur dekretit të Qesarit, u
regjistrove midis skllevërve dhe na
çlirove ne, skllevër19 armiku dhe mëkati, o Krisht; dhe pasi u varfërove,53
hyjnizove gjithë natyrën tonë prej balte,35 përmes këtij bashkimi dhe pjesëmarrjeje.

Ja ku Virgjëresha, si u tha qëmoti,
pasi mbeti me barrë, kishte në bark
Perëndi54 që u bë njeri, edhe mbetet
e virgjër. Me anën e saj, u pajtuam
me Perëndinë ne mëkatarët,55 pra si
Perëndilindëse absolutisht le ta përhimnojmë atë me besë.
Kanuni jambik
Irmosi: Ek niktós ergon

»F
Falna ndjesë

për lajthitjet dhe më»katet neve që po të këndojmë që»menatë dhe shpëtona, o Jisu, o mirë»bërës, dhe ndriçona për të gjetur
»udhën tonë, për të trashëguar lumë*
»rin’ e q’ellit.*
56

57

Mbasi preu armiqësi të paepur kundër vetes së tij Zoti, nëpërmjet pranisë në mish, shkatërroi fuqi sunduesi58
shpirtshkatërrues, duke bashkuar

botën me esencat jolëndore, kur Prindin e bëri të butë ndaj Krijesës.55

Populli i errësuar më parë, një ditë
pa dritën11 e shkëlqimit të sipërm,
ndërsa Biri i ofron Perëndisë kombe
si trashëgim,59 duke shpërndarë Hirin
mistik atje ku lulëzoi më shumë mëkati.60
Zbritësore: Theós on irinis dhe Ek
niktós ergon

O Zoti i paqes
dhe

Falna ndjesë
Ode VI
Irmosi: Splahnon Ionán

»S
Si profeti shën Jona, pasi u gëlltit
»në det prej peshkut të madh doli dhe
»nuk u nga, gjithashtu tani, edhe Fjala
»e q’ellit Jisuj Shpëtimtar shkoj nga
»gjir’ i Virgjëreshës dhe Hyjlindëses,
»se u mishërua pa pësim edhe nënën
*
»e la të pac’nueshme.*

Krishti Perëndi* vjen i mishëruar
sot,* megjith’se përpara eosforit ky*
lind nga Ati61 Zot* dhe mban frerët e
Forcave pa trup, pa cen.* Në grazhd
kafshësh pa logjikë shtrihet dhe me
rreck’,* shpargër* po mbështillet, por
kështu* zgjidh vargonj të shum’llojshëm mëkatesh29 krejt.
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Një fëmij’ i ri,* Bir, ka lindur nga

Si profeti shën Jona

fisi* i atit Adam, iu dha besnikëve;*
ësht’ arkond dhe at’* jete në përjet’si, quhet engjëll i madh* i vullnetit të madh, është Perëndi dhe Zot*
dhe mban* me pushtetin shum’ të
fort’,* zotëron51 mbi Gjith’sin’, mbi
çdo gjë me forc’.

dhe
Thellë shën Jonaj

Kanuni jambik
Irmosi: Neon Ionás

»T
Thellë shën Jonaj ndër ujërat e detit
»nuk dilte për të qetësuar shqotën. I
»plagosur nga shigjetat e armikut, Zoti
»Krisht, të lutem mbromë nga rreziqet.
»Eja shpejt se më ka mbytur plogë*
»shtimi.*

Fjala Perëndi, që ish që nga fillimi*
pran’ Perëndis’,62 pa natyrën ton’ që
ishte* e dobësuar qëmoti. E forcon
tash,* e ruan, pasi* zbriti, e shoqëron
pra,* për her’ të dytë*3 e shfaq prap’
të çliruar.

Ka arritur nga mesi i Abrahamit,* tek
ne që ramë në terr mëkatesh mjerisht,* i ngre sot bijt’ e atyre që shikojn’ posht’* ai që banon* në drit’,63
dhe tash në grazhdin* padenjësisht,
por* që denjon për ne njer’zit.
Zbritësore: Splahnon Ionán dhe
Neon Ionás

Kontaqi
Ting. III I Parthenos símeron
Poezi e Romano Melodistit

Virgjëresha lindi sot* të përmbiqenëshmen Fjalë,* edhe dheu i blaton*
të paafruarit63 shpellën.* Engjëjtë*
bashk’ me barinjtë po lavdërojnë.*
Magët pra,* bashkë me yllin po udhëtojnë.* Se për ne ka lindur Krishti* si
*
djalë foshnjë i parajetëshmi Zot.*
Shtëpia

Edenin e hapi Bethlehemi,

ejani që
të shikojmë. Shijimin e gjetëm fshehtazi. Ejani që të marrim gjendjen e
Parajsës brenda shpellës. Atje u shfaq
një rrënjë e pavaditur, që lulëzon ndjesë. Atje u gjet pus i pashpuar, prej nga
dëshiroi më përpara Davidi që të
pinte.64 Atje një virgjëreshë pasi lindi
foshnjë, ndaloi menjëherë etjen e Adamit dhe të Davidit; prandaj le të nxitojmë drejt vendit ku lindi si djalë foshnjë i parajetëshmi Zot.
3

Sinaksari
Më 25 të të njëjtit muaj, Lindja sipas
mishit e Zotit dhe Perëndisë, dhe e
Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht.
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Vargje: Perëndi është ai që lindi, ndërsa nëna, e virgjër./ Ç’të re tjetër më
të madhe pa Krijesa?
Maria virgjëreshë më njëzet e pesë
lindi Perëndi.
Në të njëjtën ditë, falja e Magëve.
Vargje: Duke t’u falur ty rend kombesh,
o Fjalë,/ zbulon nderimin e ardhshëm
të kombeve drejt teje.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i barinjve
që panë Zotin.
Vargje: Barinj që lanë grigjën e tyre,/
nxitojnë për të parë Krishtin, bariun e
mirë.65
E atij është lavdia në jetë të jetëve.
Amin.
Ode VII
Irmosi: I pedhes efsevia

»T
Tre Djemat që u rritën besëmirë,*
»trimërisht përbuzën urdhërin e shty»pësit.* Nga furra dhe zjarri nuk u
»tremb’n aspak,* por në flakë dhe në
»prush me këngë faleshin:* O Perëndi
»atëror, je i bekuar.66*

llit, ushtri qiejsh thërrisnin: Lavdi Perëndisë në më të lartat, mbi dhenë paqe, mbi njerëzit mirëdashje, Krishti ndriti.67 O Perëndi i etërve, je i bekuar.66

Ç’fjalë është kjo? - thanë barinjtë, le të kalojmë që të shohim atë që u
bë, Krishtin hyjnor. Dhe pasi mbërritën
në Bethlehem, faleshin bashkë me
lindësen duke kënduar: O Perëndi i
etërve, je i bekuar.66
Kanun jambik
Irmosi: To pantánaktos

Djemat besëmirë nuk u frikësuan,
»D
»po nga mall i Perëndisë, mbretit tonë,
»e përbuzën urdhrin e një tirani dhe
»në mes të flakës i këndonin himne: I
*
»bekuar je, o Zot i Gjithësisë.*

Flakë e zhurmshme dhe brambullitëse duke u lartësuar si pirg, nga një anë
shkrumbonte me djegie të shtatëfishtë e me furi shërbëtorët, dhe nga ana
tjetër shpëtonte të rinj, të cilët i kurorëzonte; ndërsa Zoti shpërndante vesë të bollshme, në saje të shpresëtarisë.68

Barinjve që qëndronin në fusha u raO Krisht ndihmëtar, duke pasur në
stisi një dritëdhënie e habitshme, se
lavdi Zoti i rrethoi si llamburitje dhe
një engjëll thërriste: Përhimnoni, se
lindi Krishti. O Perëndi i etërve, je i
bekuar.66

Papritur, së bashku me fjalën e engjë-

mënyrë të parrëfyeshme mishërimin
si maskë, turpërove kundërshtarin e
njerëzve, duke sjellë tani që merr
formë, pasurinë e hyjnizimit, për
shpresën e të cilit erdhëm nga lart te
shpella të errësirës.4
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Rrëzove me plot fuqi mëkatin e egër, Zija veçoi instrumente këngësh, seqë krenohej i shfrenuar dhe që kërcente i dehur pahijshëm, pra mëkatin
e botës së furishme; dhe pasi u mishërove me dëshirë, o Mirëbërës,
shpëton sot nga grackat ata që më
parë i tërhoqi.
Zbritësore: I pedhes efsevia dhe To
pantánaktos

Tre Djemat që u rritën
dhe
Djemat besëmirë
Ode VIII
Irmosi: Thávmatos iperfiús

»F
Furra vesëplotë

na tregoj një she»mbull të çudisë që shkeli natyrën; se
»ajo s’i dogji Tre Djemat që priti, ashtu
»dhe zjarri i qiellit s’e ngau Virgjëre»shën aspak. Pra, le ta himnojm’ e le
»t’i falemi, e bekoni të gjithë Zotin me
»zë të madh dhe e lartësoni përmbi të
»gjithë jetët.69*
38

Bija e Babilonës zvarrit nga Sioni tek
vetja fëmijët e Davidit si robër,70 ndërsa i dërgon fëmijët, Magët me dhurata, që t’i falen me litani bijës hyjpritëse të Davidit.71 Prandaj duke përhimnuar le të këndojmë: Le të bekojë gjithë Krijesa Zotin dhe le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.69

pse nuk këndonin në të bastarduarat
fëmijët e Sionës;72 ndërsa Krishti që
lindi si diell në Bethlehem, shpërbën
çdo mashtrim dhe harmoni muzikore
të Babilonës.73 Prandaj duke përhimnuar le të këndojmë: Le të bekojë gjithë Krijesa Zotin dhe le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.69

Babilona pranoi plaçkitjet dhe pasurinë e robëruar të mbretëreshës
Sion;70 ndërsa Krishti tërheq për në
Sion thesaret e saj bashkë me mbretër që ecin me udhëzues një yll. Prandaj duke përhimnuar le të këndojmë:
Le të bekojë gjithë Krijesa Zotin dhe
le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.69
Kanun jambik
Irmosi: Mitran aflektos

Djemt’ e vjetër që prej zjarrit nuk u
»D
»dogjën, parafiguruan lindje virgjërore
»të pangar’ e të padjegur të Marisë.
»Zotin që ka bërë këto çudira me mi*
»rënjohje popujt’ e lavdërojnë.*
Gjithë Krijesa, si u shkëput nga hyjnizimi i prishur prej mashtrimit,4 me
dridhje himnon Fjalën Zot pa mbarim,
i cili zbrazet që të bëhet njeri6 i ri, dhe
ka frikë ajo të mbahet në krenari të
çnderuar,4 pasi u bë e rrëshqitshme,3
edhe pse priste urtësisht.
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O ngritja e njerëzve, erdhe duke kthy- Duke parë Magët udhën e shkëlqyer
er natyrën e njerëzve që endeshin, nga
kodra të shkretuara74 te kullota lulerritëse75 dhe që të shuash fuqinë e dhunshme të njerivrasësit,76 kur u shfaqe burrë dhe Perëndi, falë ekonomisë sate.

të një ylli të ri të pazakonshëm, dritëri
e të qiellshmëve që vetëtinte, kuptuan
që Krishti, mbreti ish mbi dhé i lindur
*
në Bethlehem për shpëtimin ton’.*

O shpirt, madhështoje Perëndin’ që
lindi* brenda në një shpellë.

Zbritësore: Thávmatos iperfiús dhe
Mitran aflektos

Himnojmë, bekojmë … Furra
vesëplotë
dhe
Djemt’ e vjetër
Ode IX
Më të nderuarën nuk stihologohet
Irmosi: Mistírion ksenon

O shpirt, madhështoje Marinë e nderuar dhe të lavdëruar mbi forcat en*
gjëllore.*

Kur thoshin Magët: “Ku është djalimbret që tash lindi, yll i të cilit u duk,
se për faljen e tij po vijmë?” I marruar
Irodhi turbullohej dhe dëshironte me
*
tërbim të vrasë Krishtin hyjluftuesi.*

O shpirt, madhështoje Perëndin’, të
cilit* i falen Magët mbretër.

Irodhi mësoi me kujdes kohën e yllit
me udhëheqjet e të cilit Magët i falen
Krishtit në Bethlehem me dhurata dhe
me atë shkuan në atdhe; dhe lanë
foshnjëvrasësin e tmerrshëm të për*
qeshur.*

»M
Mister të çuditshëm shikoj dhe s’e [O shpirt, madhështoje atë që nga
»marr dot vesh, se si q’ell një shpellë
»ndrit; fron keruvik77 u shfaq Virgjëre»sha dhe grazhdi i vogël e nxuri atë
»që bota nuk e nxë, Krishtin Perëndin’.
*
»E madhështojmë pra me këngë sot.*
(2x)
[Nëpër enoritë nuk psalen Madhështimet që i kemi brenda kllapave katrore, të
cilat shoqërojnë përsëritjen e tropareve.]

një yll qart’* u njoh nga Magët mbretër.

O shpirt, madhështoje të virgjërën,
të d’lirën,* që lindi Krishtin, mbretin.

Magët dhe barinjtë erdhën që t’i falen* Krishtit që ka lindur në Bethlehem qytetin.]]
Kanuni jambik
Irmosi: Sterjin men imás

O shpirt, madhështoje Perëndin’ që Sot lind brenda shpellës* Virgjërelindi* në mish nga Virgjëresha.

sha Zotin.
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»H
Heshtja është sot më e lehtë

dhe
»pa frikë. Kemi shumë mall po është
»shum’ e rëndë t’ endim lavdërim për
»ty, o Virgjëreshë. Po ndriçona dhe si»pas dëshirës sonë; falna dhe fuqi, o
*
»nën’ e Shpëtimtarit.*
78

Sot nëna e virgjër* lind si foshnjë
Zotin.
I njëjti
[Sot shikojn’ barinjt’ Shpëtimtarin të
mbështjellë* në shpërgënj, i cili ësht’
shtrirë brenda grazhdit.

Sot mbështillet Zoti, që s’preket asnjëherë,* me lecka si një foshjë.

Sot mbarë Krijesa gëzohet, ngazëllohet,* sepse ka lindur Krishti nga Vajza
virgjëreshë.

Sot fuqit’ në qiell tek bota lajmërojnë,* se lindi Shpëtimtari, pra Zoti Jisu
Krishti.]]
Lavdi

O shpirt, madhështoje Zotin, Perëndinë,* Trinin’ e lavdëruar, të Shenjt’
*
e të pandarë.*

Siç pamë shtypjet e pandritëshme
dhe hijerat79 e shkuara të Fjalës që u
faneps i ri prej dere të mbyllur80 dhe
duke e pandehur dritën e së vërtetës,
bekojmë barkun tënd81 siç i ka hije, o
*
nën’ e kulluar.*
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Tani

O shpirt, madhështoje Marinë Virgjëreshën,* që lindi Shpëtimtarin dhe na
çliroj nga Ferri.82*

Populli krishtoterp që iu mbarua dëshira dhe u vlerësua për ardhjen e
Perëndis’, tani kremtëron për lindjen
si jetëdhënëse, po shpërndaj hirin, o
Virgjëreshë e pacenuar, që të lusim
*
lavdinë.*
Zbritësore: Mistírion ksenon dhe
Sterjin men imás

O shpirt, madhështoje Marinë e
nderuar… Mister të çuditshëm
dhe

O shpirt, madhështoje Marinë
Virgjëreshën... Heshtja është sot
Dërgimësore
Epesképsato imás

Na vështroj që lartazi* nga q’elli Shpëtimtari83 Krisht.* Lindja84 e lindjeve u
shfaq* dhe ne të verbërit në pus,*11
pamë të drejtën faqeza,* se ja prej
*
Virgjëreshës na lindi i madhi Zot.*
(3x)
Lavdërime Idhiomele
Ting. IV
Të Andrea Jerusalemasit

Dëfreni, o të drejtë, ngazëllohuni,

85

o
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qiej; kërceni, o male86 se lindi Krishti.
Virgjëresha rri si Keruvimet dhe
mban77 në pëqi të saj Fjalën Perëndi
që u mishërua. Barinjtë lavdërojn’ atë
që lindi, Magët i shpien dhurata Zotit,
engjëjt duke përhimnuar thonë: O Zot
*
i pakuptueshëm, lavdi më ty.*
I njëjti

Deshi Ati

dhe Fjala mori trup24 dhe
Virgjëresha lindi Perëndinë që u bë
njeri. Ylli e lajmëron, Magët e adhurojnë, barinjtë çuditen dhe Krijesa
*
ngazëllohet.*
87

I njëjti

O Hyjlindëse Virgjëreshë, që linde
Shpëtimtarin, përmbyse mallkimin e
qëmoçëm të Evës,30 se u bëre nënë e
mir’dashjes s’ Atit88 duke mbajtur në
gji Fjalën Perëndi që u mishërua. Misteri nuk duron shpjegim, me besë
vetëm e lavdërojmë të gjithë duke
thirrur bashk’ me ty e duke thënë: O
*
Zot, i pahermenepsur, lavdi më ty.*

Gabrielin të përhimnojmë,91 me barinjtë të lavdërojmë duke thirrur: O
Hyjlindëse, ndërmjeto tek ai që u mi*
shërua prej teje të shpëtohemi.*
Lavdi Ting. Tërth. II
I Gjermanoit

Kur erdhi koha e ndodhjes sate mbi
dhé,92 dhe u bë i pari shkrim për botën,
atëherë deshe të shkruajnë emrat e
njerëzve që besojnë në lindjen tënde;
prandaj doli ky dekret prej Qesarit. Se
u përsërit panisëria e mbretërisë sate
t’ amëshuar; prandaj dhe ne po të blatojmë përmbi vergjinë monetare pasurim theologjie orthodhokse ty, Perëndis’ dhe Shpëtimtarit të shpirtrave
*
tanë.*
Tani Ting. II
I Joan Monakut

Sot Krishti lind në Bethlehem prej

Eni të përhimnojmë nënën e Shpë-

Virgjëreshës; sot i panisuri nis, dhe
Fjala mishërohet.24 Forcat engjëllore
ngazëllohen edhe i tërë dheu gëzohet
me njerëzit.17 Magët i blatojnë dhurata, barinjtë e lëçitin çudinë dhe ne po
thërresim pa pushim:

timtarit, e cila dhe pas lindjes mbeti
e virgjër. Gëzohu, o qytet i shpirtëshëm
i mbretit dhe Perëndis’,89 në të cilin
Krishti banoi e veproi shpëtim.90 Me

Kori A: Lavdi Perëndis’ që ësht’ në më
të lartat dhe mbi dhenë paqe, dhe mbi
*
njerëzit mirëdashje.*

I njëjti
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Dhe vazhdimi i Dhoksologjisë.
Në Liturgji Antifonet:
Antifoni I Ting. II
Varg a): Do të të lavdëroj, o Zot, me
gjithë zemrën time, do t’i rrëfej të gjitha të çuditshmet e tua.
Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Varg b): Në këshill të drejtësh dhe në
mbledhje, të mëdha janë punët e Zotit.
Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Varg c): Të hetuara në gjithçka janë
vullnetet e tij.
Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Varg d): Rrëfim dhe madhështi është
puna e tij, dhe drejtësia e tij mbetet
në jetë të jetës.
Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.
Lavdi dhe Tani
Me ndërmjetimet e Hyjlindëses.

291

Shpëtona.
Varg d): Lindi në errësirë dritë tek të
drejtët.
Shpëtona.
Lavdi dhe Tani

O i vetëmlindur.
Antifoni III Ting. IV
Varg a): I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e
djathta ime derisa të vë armiqtë e tu
nënkëmbëse të këmbëve të tua.
Lindja jote, o Krisht Perëndi.
Varg b): Shkop fuqie do të të dërgojë
Zoti nga Sioni.
Lindja jote, o Krisht Perëndi.
Varg c): Me ty do të jetë pushteti në
ditë të fuqisë sate, ndër shkëlqimet
e shenjtorëve të tu.
Lindja jote, o Krisht Perëndi.

Antifoni II Ting. II
Hyrtore

Varg a): Lum ai burrë që ka frikë Zotin,
në porositë e tij do të dojë fort.
Shpëtona, o i Bir i Perëndisë, që linde prej Virgjëreshës, ne që të psalim
aliluia.

Nga barku para eosforit të linda, Zoti

Varg b): E fortë në tokë do të jetë fara e tij.
Shpëtona.

prej Virgjëreshës, ne që të psalim
aliluia.

Varg c): Lavdi dhe pasuri në shtëpinë
e tij dhe drejtësia e tij mbetet në jetë
të jetës.

Kontaqi Virgjëresha lindi sot. Në
vend të Trishenjtit, Sa u pagëzuat. Në
vend të Të meriton, O shpirt madhë-

u betua dhe nuk do të pendohet. Ti je prift
përjetë sipas rendit të Melhisedekut.

Shpëtona, o i Bir i Perëndisë, që linde
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shtoje Marinë e nderuar… Mister të
çuditshëm. Kungatore Çlirim i dërgoi
Zoti popullit të tij. Aliluia Në vend të
Pamë dritën, Lindja jote. Emri i Zotit.
Shënime
A: Gjatë Dymbëdhjetëditëshit (d.m.th.
që nga sot deri më 6 janar) hahen të
gjitha, përveç 5 janarit, që është kreshmë, por kur bie të shtunën ose të dielën, konsumohet vaj dhe verë.
B: N.q.s. midis Krishtlindjeve dhe Theofanisë ka dy të diela, në të parën lexohen Apostulli dhe Ungjilli i së Dielës
Pas Krishtlindjeve, ndërsa në të dytën
Apostulli dhe Ungjilli i së Dielës Para
Theofanisë. N.q.s. ka vetëm një të shtunë dhe një të diel, të shtunën lexohen
Apostulli dhe Ungjilli i së Shtunës Pas
Krishtlindjeve, ndërsa të dielën, të së
Dielës Para Theofanisë.
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MË 26 TË TË NJËJTIT MUAJ
Mbledhja e Perëndilindëses së Tërëshenjtë.
[Kur bie të dielën ose të hënën, shih
Tipikonin e saj më pas (fq. 303,304).]
NË MBRËMËSORE

Varg b): Dhe thashë: Tani fillova, ky
ndryshim është i së djathtës së të
Shumëlartit.
Cila Perëndi.
Pasvargje Idhiomele
Ting. Tërth. IV
Të Joan Monakut

Nuk lexohet Psaltiri.

Një mister paradoksal administrohet

Thirrtoret e djeshme, por:

sot. Bëhen risi te natyrat dhe Perëndi
bëhet njeri. Ka mbetur çfarë ishte dhe
mori çfarë nuk ishte, duke mos pësuar
trazim a ndarje.

Lavdi dhe Tani
Ting. Tërth. II

Lavdi Perëndisë që është në më të
lartat, dhe mbi dhenë paqe. Sot Bethlehemi pret atë që rri gjithnjë mbi të
djathtën e Atit.1 Sot engjëjt e lavdërojn’ në mënyrë hyjnore foshnjën që
lindi: Lavdi Perëndis’ që ësht’ në më
të lartat, dhe mbi dhenë paqe, dhe
*
mbi njer’zit mirëdashje.*
Hyrje. O dritë gazmore.
Proqimeni i Madh
Ting. i Rëndë
Cila Perëndi, është aq e madhe sa
Perëndia jon’. Ti je Perëndi e vetme
që bën çudira.
Varg a): Ua bëre të njohur popujve
fuqinë tënde.
Cila Perëndi.

Varg: I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e
djathta ime.

O Zot, në Bethlehem arrite, në shpe-

llë ndenje; ti që e ke fronin qiell,2 në
koritë u shtrive; ti që ushtri engjëjsh
të rrethojnë, bashkëzbrite tek barinj,
që të shpëtosh si i dhembshur gjininë
tonë; lavdi më ty.
Varg: Nga barku para eosforit të linda.

Si do ta shpreh misterin e madh? I

pamishëruari mishërohet, Fjala merr
lëndë, i padukshmi shikohet, i paprekshmi preket dhe i pafillimi fillon. Biri i Perëndisë bëhet bir njeriu,
Jisu Krishti, dje dhe sot i njëjti dhe në
jetët.3
Lavdi dhe Tani I njëjti

Në Bethlehem rendën barinj, duke

26 DHJETOR

lajmëruar bariun e vërtetë,4 që rri mbi
Keruvimet5 dhe shtrihet në koritë, pasi
mori formë foshnje për ne. O Zot, lavdi
më ty.
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një, u çuditën mjaft Magët, ndaj e
lavdëron dhe e himnon* Gjithësia e
tër’ me shpirt.
Pas Odes VI
Kontaqi Ting. Tërth. II

Përlëshorja e së kremtes

A i që pa nënë lindi nga Ati para
NË MËNGJESORE
Në Shërbesën e Mesnatës, pas Psalmit
50, Trishenjti dhe Përlëshorja e së kremtes. Në Mëngjesore Ndenjësoret njësoj si dje, por pa Polielein si edhe Ndenjësoren e tij si zakonisht, kur s’ka
Polielei dhe Ungjill. Kanunet njësoj si
dje. Pas Odes III, Kontaqi i së kremtes:
Virgjëresha lindi sot* të përmbiqenëshmen Fjalë,* edhe dheu i blaton*
të paafruarit6 shpellën.* Engjëjtë*
bashk’ me barinjtë po lavdërojnë.*
Magët pra,* bashkë me yllin po udhëtojnë.* Se për ne ka lindur Krishti* si
* dhe
djalë foshnjë i parajetëshmi Zot.*
Ndenjësorja e djeshme (pas Odes III):
Ting. Tërth. IV To prostahthén
mistikós

Le të dëfrej’ dheu, qielli të ket’ gaz,*

7

se mbi dhé lindi* qengji zotëror, që
botës* i dhuron çlirim, Fjala* pra, që
ësht’ në gjirin* e Atit,9 që nga e Virgjëra doli sot* pa farë, që kur e panë*
në Bethlehem* k’të të lindet si fosh-

eosforit,10 mbi tokë u mishërua sot
nga ti pa atë; prandaj yll ungjillëzon Magë, ndërsa engjëj himnojnë
bashkë me barinj lindjen tënde të
pacenuar, o Hirplote.11
Shtëpia

Pasi hardhia mistike mbiu vilen e
pakultivuar, si mbi degë e mbante në
kraharor dhe thoshte: Ti je fryti im, ti
je jeta ime; prej teje mësova se jam
çfarë isha, pra je ti Perëndia im, se
duke parë të paprishur vulën e virgjërisë sime, të shpall si Fjalë e pandryshueshme që u bë mish;12 nuk njoha
mbjellje, të njoha rrëzues prishjeje;
sepse pasi dole nga unë, jam e kulluar, se e le mitrën time si e gjete;
prandaj kërcen bashkë me mua e
gjithë Krijesa duke më thirrur: Gëzohu, o Hirplote!11

8

Sinaksari
Më 26 të të njëjtit muaj, Mbledhja e
Zonjës sonë, Perëndilindëses së Përmbishenjtë.
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Vargje: Me fjalë si dhurata të paqortueshme i bëj pritje/ lehonës së paqortueshme, që nuk njohu shtrat burri.
Më njëzet e gjashtë i këndoj melodi
lehonës tepër të kulluar.
Për arratisjen në Egjipt të Perëndilindëses së Përmbishenjtë.
Vargje: O Egjipt, ki frikë atë që të goditi qëmoti,13/ i cili vjen tek ti dhe konsideroje atë Perëndi.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
ndër shenjtorët Efthim omologjetit,
episkopi i Sardhës.
Vargje: Pasi qëndrove pranë Krishtit,
o Efthim tri herë i lumur,/ je plot me
gëzim të pafund.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar, Kostandinit nga judenjtë.
Vargje: Kostandini i hyjshëm, edhe
pse vdiq,/ lulëzon si trëndafil nga
gjembat, judenjtë.
Kujtimi i atit tonë oshënar Evaresti.
Vargje: Nxitohej me punë dhe me fjalë
deri në fund Evaresti,/ që të ishte i
pëlqyeshëm ndaj teje, o Fjalë.
Kujtimi i hieromartirit të ri të shenjtë,
Kostandini rus, i cili u martirizua më
1743 në Konstandinopojë.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o
Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.

Zbritësoret jambike vetëm (Popullin
shpëtoj). Në vend të Më të nderuarën,
psalet Ode IX e të dy Kanuneve me Madhështimet e tyre, dhe pastaj vetëm Zbritësorja jambike. Dërgimësorja e së kremtes (3x). Lavdërimet e së kremtes, por:
Lavdi Ting. Tërth. II

Sot natyra e padukshme bashkohet
nga një e virgjër me të vdekshmit. Sot
substanca e pakufishme mbështillet
me shpërgënj në Bethlehem. Sot Perëndia nëpërmjet yllit udhëheq për
falje Magë, që parakallëzojnë si me
ar, smirnë dhe temjan varrimin e tij
të triditshëm. Prandaj psalim: Ti që u
mishërove nga një e virgjër, o Krisht
Perëndi, shpëto shpirtrat tanë.
Tani Ting. II
I Joan Monakut

Sot Krishti lind në Bethlehem prej
Virgjëreshës; sot i panisuri nis, dhe
Fjala mishërohet.12 Forcat engjëllore
ngazëllohen edhe i tërë dheu gëzohet
me njerëzit.7 Magët i blatojnë dhurata, barinjtë e lëçitin çudinë dhe ne po
thërresim pa pushim:
Kori A: Lavdi Perëndis’ që ësht’ në më
të lartat dhe mbi dhenë paqe, dhe mbi
*
njerëzit mirëdashje.*
Dhe vazhdimi i Dhoksologjisë.
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Në Liturgji, Antifonet e së kremtes. Në
vend të Trishenjtit: Sa u pagëzuat. Në
vend të Më të nderuarën: O shpirt madhështoje Marinë virgjëreshën… Heshtja
është sot. Kungatorja e së kremtes. Në
vend të Pamë dritën Lindja jote. Emri i
Zotit.
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dhe traumat e plagëve të tua, më shumë se ari, temjani dhe smirna, o i lumur.

Krishti i lindur pranon ar nga Magët,
ndërsa nga ti, o kryeprift, autenticitetin e dashurisë për të, qëndrueshmërinë dhe forcën e durimit tënd
të paepur.

Pasi e imitove me vdekje vdekjen e
NË TË NJËJTËN DITË
Psalim në Pasdarkë Shërbesën e hieromartirit të shenjtë Efthim, episkopit të
Sardhës.
Kanuni, që ka Akrostihidhë: “Krishti i lindur të kurorëzon me shpërgënj, o atë”.
Ting. IV
Ode I
Irmosi: Thalasis to erithreon

»F
Formonte* me duar Moisiu kryq,
»kështu dhe populli* i vjetër, Izraeli
»mbar’ me këmb’* të palagura Detin e
»Kuq*14 e shkeli, prishi dhe fuqin’ e
»Amalikut nëpër shkretëtir’.15

O Efthim, kur u mbështolle me tortura kamxhikësh, iu fale besërisht Zotit
që ishte përjetë,16 që lindi dhe mbështillet me pelena; dhe drejt atij shkove
me gëzim.

Zoti kur u shtri në koritë pranoi dhuratë për lindjen e tij krojet e gjakut tënd

Zotit, thirre zëra zotërorë, duke u lutur
sinqerisht për ata që të vrisnin,17 o
hyjshfaqës i tërënderuar.
Hyjlindësore

Prej teje, të Përmbishenjtës lindet
sot mishërisht sipas nesh Bërësi i çdo
gjëje, dhe mbështillet me shpërgënj
ai që mbështolli detin me mjegull,18 o
nënë e gjithmonëvirgjër.
Ode III
Irmosi: Efrénete epí si

Dëfrehet në ty, o Krisht,* dhe të
»D
»thërret ty Kisha jote me gaz:* Streha,
»përforcimi im* dhe fuqia ime je ti, o
»Zot.19
Blatove si prift te Krishti që lindi në
Bethlehem, qelbin martirik në vend të
temjanit, arit dhe smirnës.

Me qëndrueshmëri mendjeje dhe
trimëri shpirti qortove Leonin besëkeq
që u tërbua kundër Shpëtimtarit.
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O Efthim, u bëre imituesi i Stefanit,
dëshmorit të parë të Krishtit, duke u
lutur për shpëtimin e vrasësve.20

hej në koritë, si dhuratë të çmuar,
gjakun tënd të çmuar, që derdhej për
të me aspiratë.

O oshënar, mbajte me gatishmëri I mbështjellë me pelenat e Shpëtimporosinë e Shpëtimtarit dhe e vure
shpirtin për miqtë e tu,21 o ati ynë.
Hyjlindësore

O Hirplote e tërëpapikëluar, je bërë

tarit dhe i ngjeshur me dashurinë e
tij, iu afrove duke pikuar gjak, që
derdhej prej një dore vrasëse dhe
përdhosëse.
Hyjlindësore

vend që nxë Gatuesin e panxënë,
meqenëse e zure atë në mish.

Ai që krijoi esencat jolëndore, sot

Ode IV
Irmosi: Eparthenta se idhusa

është lindur trupërisht si njeri prej
teje, o Hyjnënë. Atij le t’i këndojmë:
Lavdi Krishtit Perëndi, që është në më
të lartat.

»K
Kisha kur të pa ty, Diellin e drejt’»sisë*22 që të jesh ngritur përmbi kryq,*
»për hirin e saj pra,* mbeti e çuditur
»në vend;*23 thërriste siç duhej fort:*
»Lavd fuqisë sate, o Zoti yn’.

Kur goditeshe me shuplakë në faqe
të hirësuar me shkëlqimin e hyjshëm
të urtësisë së sipërme,24 u bëre pjesëmarrës i Krishtit, që u godit në mish
për ne, o i tërëlumur.

Të pabesët e paligj, luftuesit dhe punëtorët e së keqes, kamxhikonin pa
mëshirë, duke mos pasur turp për
respektin e priftërisë dhe duke mos
nderuar pleqërinë tënde.25

Ode V
Irmosi: Si Kírié mu fos

»O
O Zoti im, si drit’* në mbar’ botën
»ke ardhur ti,*26 si dritë e shenjtë, që
»nxjerr* nga padija e errët27 ata që të
»himnojn’ me bes’.

Tek ti, o Shpëtimtar, sillet ikonë e gjallë, që nderoi ikonën e mishit tënd të
pacenuar dhe formën e trupit tënd.

Ofrohet tek ti, o Zot, një bari që ka
emrin e gëzimit, që duke lëvizur mban
shenjat e plagëve të mishit tënd në
trupin28 e vet.

O atë Efthim, i solle Çlirimtarit që Me derdhjen e gjakut tënd të rrjembështillej me shpërgënj dhe shtri-

dhur padrejtësisht, shove zjarrin e
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inatit të të paligjve, o Efthim i tërëlumur, tepër i hyjshëm.

Zmbrapse vrullin e ateistëve, o i lumur, me fuqinë e mësimdhënieve të
tua dhe nderove relativisht ikonën e
Ndërtuesit.
Hyjlindësore

Ndaloi rrjedhja e prishjes, sepse Virgjëresha ka lindur pa prishje atë që
çliroi nga prishja natyrën e prishur të
njerëzve.
Ode VI
Irmosi: Thiso si metá fonís

»D
Do flijoj* me zë himnimi,

Kisha
»thërret tek ti,* o Zot, sepse përmes
»gjakut,* që nga brinja jote për për»dëllim rrjedh,* u pastrua* nga çdo
»pisllëk prej gjakrash demonësh kjo.
29

Gjakun tënd e derdhe mbi gjakun e
Shpëtimtarit të të gjithave, kur me
zhveshje imitove zhveshjen e tij dhe
kur durove dhimbje kamxhikimesh, o
atë.

Pasi u pasurove me dashuri, shpresë dhe besë hyjmendëse, virtytet që
mbeten30 përjetë, ia sjell si dhurata
të lindurit nga një e virgjër, o Efthim i
tërëlumur.

Meqenëse ia celebrove ligjërisht
Krishtit shërbimin e hyjshëm të fja-
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lës,31 u shpagove me shpërblimin e
saj, o atë hyjfolës, me mbarimin tënd
me gjak.
Hyjlindësore

Ai që nga dhembshuria e shumtë
gatoi sipas ikonës së vet njeriun,32 e
rigatuan, pasi e veshi atë tërësisht
nga ti, o Virgjëreshë hyjnënë.
Ndenjësore
Ting. I Ton tafon su Sotír

Pasi u ushtrove me durim të skajshëm, o hierark Efthim i urtë, i blatove Krishtit që lindi nga një e virgjër,
gjakun tënd, sikurse Magët dhuratat;
prandaj ke marrë kurorën e dyfishtë
të fitores dhe qëndron pranë Trinisë
së Tërëshenjtë, duke ndërmjetuar që
të shpëtohemi.
Ode VII
Irmosi: En ti kamino avramiei

»N
Në furrë persiane Djem abrahamja»në, duke u djegur më shumë prej ma»llëngjimit të shpresëtarisë sesa prej
»flakës, thërrisnin: I bekuar je në tem»pullin e lavdisë sate, o Zot.33

Kur krezmimin e priftërisë tepër të
hyjshme, të dhënë nga Perëndia,34 e
përzjeve me gjakun tënd,35 e dëfteve
fort të hyjshëm duke thirrur: I bekuar
je, o Perëndi dhe Zoti im.
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Ti tërhoqe hirin e martirit të parë të Duke qenë i hijshëm edhe në fjalë,
hyjnueshëm, imituesi i shkëlqyer i të
cilit u dëfteve, kur shpaguaje me bekime ata që të vrisnin pa mëshirë,20 o
Efthim i tërëlumur.

Meqë i mbështete këmbët mbi gurin36 e besimit, mbete pa zmbrapsje
në të gjitha sulmet e ngasjeve, o i
tërëlumur, duke thirrur: I bekuar je, o
Perëndi dhe Zoti im.
Hyjlindësore

Gëzohu ti, o tendë e shenjtëruar, e
hyjshme e të Shumëlartit,37 se me
anën tënde, o Hyjlindëse, u është dhënë gëzim atyre që thërresin: E bekuar
je ti ndër gratë,11 o e papërlyer.
Ode VIII
Irmosi: Hiras ekpetasas

»D
Duke* ngritur duart Danieli mbylli
»gojët e luanëve në grop’;* dhe shuan
»forcën e zjarrit krejt* kur u ngjeshën
»me virtyt Tre Djemt’,* pra miqtë e
»shpresëtaris’,* duke bashk’thirrur
»me gaz: Bekoni* ju gjithë veprat e
»Zotit, pra Zotin ton’.38

Qëndrove mbi podium gjyqi, duke
luftuar fuqishëm, o atë hyjzënë Efthim; sepse studiove skajin e përsosur të dashurisë, si preferove që të
vdesësh për miqtë e tu21 që thërrisnin:
Gjithë ju, o vepra, himnojeni Zotin.38

edhe në mendje, i kishe të hijshme si
shpirtin dhe fytyrën; por tani u bëre
më i hijshëm, o Efthim, pasi kundërshtove deri në gjak39 mbretër të hyjurryer, dhe thërret: Gjithë ju, o vepra,
himnojeni Zotin.38

Të fortët mbi tokë, duke bërë gjëra
tepër të paligjshme të sulmuan ty40 që
të të vrisnin, o i lumur; mirëpo ti, duke
u drejtuar lart drejt Çlirimtarit që lindi
nga një nënë pa njohur burrë, thërrisje: Gjithë ju, o vepra, himnojeni Zotin.38
Hyjlindësore

Ja që tani shteroi qartazi nga fisi i
Judës arkond, prijës, se ti, o e Tërëpaqortueshme, ke lindur atë për të cilin
rezervohej41 më parë, Krishtin, pritjen
e kombeve, të cilit i psalim: Gjithë ju,
o veprat e Zotit, bekojeni Zotin.38
Ode IX
Irmosi: Lithos ahirótmitos

Si një gur i prer’ pa vën’ dorë, nga
»S
»mali yt i palatuar,* Virgjëresh’, ësht’
»prerë gur42 qosheje ky,*42a pra Krishti,
»i cili i bashkoi* natyrat krejt të ku»ndërta;43 ndaj me gëzim të madhë»shtojmë ty.

O atë, u shpërngule nga të këtejshmet drejt gjirit shumë të qetë, sepse
si harabel shpëtove nga kurthi i gjah-
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tarëve,44 duke e bekuar me gaz tepër
të madh atë që të çliroi, o hieromartir.

U shpërngule drejt Zotit i ndriçuar
nga shkëlqimi i lindjes që u shfaq nga
lart45 dhe duke feksur mbinatyrshëm
nga rrezatimet e yllit që lindi tani prej
Judës.41

Tani u vlerësove të shëtisësh në hapësirat e Parajsës, ku të pranoi si atlet fitimtar shkëlqimi i të lumurve dhe
hareja e shenjtorëve,10 o Efthim.
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gjakun e nxehtë që avullonte; prandaj
duke vënë tani përpara plagët e traumave të tua në vend të përgjërimit,
lypi për ata që të himnojnë dhe zbute
vazhdimisht për grigjën tënde, o i lum.

Dhurata i solle, o atë oshënar, Krishtit
të lindur dhe të bërë foshnjë në mish:
thinja të nderuara,25 të stolisura me
karizma kryepriftërie dhe të kuqura
me gjakun e atletizmit tënd, besim
orthodhoks, shpresë me gatishmëri
dhe dashuri30 të pathyeshme dhe të
palëkundur me të vërtetë, o i tërëurtë.

Duke pasur guxim para Perëndisë si O oshënar, u tregove gjuhë e lëvizur
hierark dhe martir, kërko qetësimin e
dimrit të tanishëm të Kishës dhe ndjesën e shkeljeve për ata që të himnojnë, o i tërëlumur.
Hyjlindësore

Mbive si shkop nga rrënja e Jeseut,

46

kur lulen e Hyjnisë, Krishtin, na linde
sot o hyjnënë e tërëkulluar, të panxënin si Perëndi, që tani mbështillet si
foshnjë.
Vargëzime
Ting. Tërth. IV O tu paradhoksu
thávmatos

O atë Efthim, qëndrove pranë Krishtit,
ndërsa ende pikoje dhe ishe i lyer me

prej Shpirtit, e cila fliste qartë dhe
pikonte tepër dukshëm mësimdhëniet
e së vërtetës47 së hirit48 të dhënë prej
Perëndisë; u shfaqe lirë hyjfolëse e
besës së drejtë, bazament i patundshëm orthodhoksie, gojë mjaltërrjedhëse, thesar mençurie, trumbetë me
zë të lartë Kishash.
Lavdi dhe Tani
Ting. IV I Anatoliut

Banove në shpellë, o Krisht Perëndi,
grazhdi të priti, barinj dhe Magë t’u
falën. Atëher’ mbushej dhe lëçitja e
profetëve dhe ushtrit’ e engjëjve çuditeshin duke thirrur e duke thënë: Lavdi
*
denjimit tënd, i vetëm njeridashës.*
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MBLEDHJA E PERËNDILINDËSES
SË TËRËSHENJTË NË TË DIELËN
PAS KRISHTLINDJEVE
Tipikon
Të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret:
4 ngjallësore, 3 të së kremtes (Eni të ngazëllohemi) dhe 3 të së Dielës Pas Krishtlindjeve (Davidin mbret). Lavdi i Pas Krishtlindjeve (Bëjmë kujtimin). Tani i Mbledhjes (Lavdi Perëndisë). Hyrje. O dritë
gazmore. Proqimeni i Madh: Cila Perëndi.
Pasvargjet ngallësore. Lavdi i Pas Krishtlindjeve (Kujtim priftërinjsh). Tani i Mbledhjes (Në Bethlehem rendën). Përlëshoret: ngjallësore, e Pas Krishtlindjeve
(Ungjillëzoi, o Josif) dhe e së kremtes.
Të dielën në Shërbesën e Mesnatës,
Pas Psalmit 50, Kanuni Triadik. Himne
Triadike. Trishenjti. Përlëshorja e së
kremtes. Në Mëngjesore, Ndenjësoret
ngjallësore dhe në vend të dy Hyjlindësoreve të tyre, dy të parat e së kremtes.
Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat dhe
Proqimeni i tingullit të javës. Kanunet:
ngjallësor dhe i Pas Krishtlindjeve (i
pari, d.m.th. i Josifit të Fejuarit, me varg
“O shenjt i Perëndisë, ndërmjeto për
ne”). Pas Odes III, Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore. Ndenjësorja e Pas Krishtlindjeve (U bërë shërbëtor) dhe Hyjlindësorja e saj (Çudinë që u bë). Pas
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Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia e Pas
Krishtlindjeve (Me Josifin bashk’ofron
dhe Me vendim sekret). Sinaksari i ditës dhe i Pas Krishtlindjeve. Zbritësoret
Popullin shpëtoj; dhe i gjithë rendi i
Ungjillit Mëngjesor. Në vend të Më të
nderuarën, psalet Ode IX e të dy Kanuneve të së kremtes me Madhështimet
e tyre. Zbritësoret O shpirt madhështoje Marinë virgjëreshë; Heshtja është
sot. Dërgimësoret: ngjallësore, e Pas
Krishtlindjeve (Tok me Jakovin v’llan’)
dhe e së kremtes (Na vështroj që lartazi).
Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të së
kremtes (Dëfreni, o të drejtë). Lavdi i Pas
Krishtlindjeve (Gjak edhe zjarr). Tani i
Mbledhjes (por Lavdi i saj: Sot natyra e
padukshme). Dhoksologjia e madhe.
Sot erdhi.
Në Liturgji, Antifonet e së kremtes, por
në Hyrje, Ejani t’i falemi,… që u ngjall
prej së vdekurish. Përlëshoret: ngjallësore, e së kremtes, e Pas Krishtlindjeve
(Ungjillëzoi, o Josif) dhe e kishës.
Kontaqi Virgjëresha lindi sot. Në vend të
Trishenjtit, Sa u pagëzuat. Apostulli dhe
Ungjilli i Pas Krishtlindjeve. Në vend
të Më të nderuarën, O shpirt madhështoje Marinë virgjëreshë; Heshtja
është sot. Kungatore e së kremtes (Çlirim
i dërgoi). Në vend të Pamë dritën, Lindja
jote. Emri i Zotit.

26 DHJETOR
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Nëse Krishtlindjet bien të dielën, atëherë
TË HËNËN: MBLEDHJA E
PERËNDILINDËSES SË TËRËSHENJTË
DHE SHËRBESA E SË DIELËS PAS
KRISHTLINDJEVE.
Tipikon
Sot, të hënën, psalet edhe Shërbesa e
së Dielës Pas Krishtlindjeve, pra:
Të dielën në Mbrëmësore, Pas Psalmit
Nistor, Thirrtoret: 3 të së kremtes (Eni të
ngazëllohemi) dhe 3 të së Dielës Pas Krishtlindjeve (Davidin mbret). Lavdi i Pas
Krishtlindjeve (Bëjmë kujtimin). Tani i
Mbledhjes (Lavdi Perëndisë). Hyrje. O
dritë gazmore. Proqimeni i Madh: Cila
Perëndi. Pasvargjet e Mbledhjes (Një
mister paradoksal, etj.). Lavdi i Pas Krishtlindjeve (Kujtim priftërinjsh). Tani i Mbledhjes (Në Bethlehem rendën). Përlëshoret: e së kremtes, e Pas Krishtlindjeve (Ungjillëzoi, o Josif) dhe përsëri e së kremtes.
Të hënën, në Shërbesën e Mesnatës,
pas Psalmit 50, Trishenjti. Përlëshorja
e së kremtes. Në Mëngjesore, Ndenjësoret e së kremtes (pa Polielein dhe Ndenjësoren e tij). Menjëherë Psalmi 50 hima.
Kanunet: i Krishtlindjeve Ja Krishti lind,
me varg “Lavdi më ty, o Perëndia ynë,
lavdi më ty” dhe nga të Pas Krishtlindjeve, (vetëm) Kanuni i Josifit të Fejuarit
me varg: “O shenjt i Perëndisë, ndërmjeto për ne”. Pas Odes III, Ndenjësoret
e Pas Krishtlindjeve (U bëre shërbëtor)

dhe Hyjlindësorja e saj (Çudinë që u
bë). Pas Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia e
Pas Krishtlindjeve (Me Josifin bashk’ofron dhe Me vendim sekret). Sinaksari i ditës dhe ai i Pas Krishtlindjeve.
Zbritësoret Popullin shpëtoj. Në vend të
Më të nderuarën, Ode IX e Kanunit të
parë të së kremtes me Madhështimet e tij
(O shpirt, madhështoje; Mister të çuditshëm) dhe i Josifit të Fejuarit me varg:
“O shenjt i Perëndisë, ndërmjeto për ne”.
Zbritësoret O shpirt madhështoje Marinë
virgjëreshë; Heshtja është sot. Dërgimësoret: e Pas Krishtlindjeve (Tok me Jakovin v’llan’) dhe e së kremtes (Na vështroj që lartazi). Lavdërimet e së kremtes
(Dëfreni, o të drejtë). Lavdi i Pas Krishtlindjeve (Gjak edhe zjarr). Tani i Mbledhjes (por Lavdi i saj: Sot natyra e padukshme). Dhoksologjia e Madhe dhe
Përlëshorja e së kremtes.
Në Liturgji, Antifonet dhe Hyrtorja e së
kremtes. Pas Hyrjes, Përlëshoret: e së
kremtes dhe e Pas Krishtlindjeve (Ungjillëzoi, o Josif). Kontaqi Virgjëresha lindi
sot. Në vend të Himnit Trishenjtor, Sa u
pagëzuat. Apostulli dhe Ungjilli i së Dielës Pas Krishtlindjeve. Në vend të Të meriton, O shpirt madhështoje Marinë
virgjëreshë; Heshtja është sot. Kungatore
e së kremtes (Çlirim i dërgoi). Në vend të
Pamë dritën, Përlëshorja e së kremtes.
Mbyllja e së kremtes në këtë rast bëhet
të shtunën (30 dhjetor). Apostulli dhe
Ungjilli, i së Shtunës Para Theofanisë.

E DIELA PAS
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E DIELA PAS KRISHTLINDJEVE DHE
MBYLLJA E SË KREMTES
Të shtunën në Mbrëmësore, pas Psalmit
Nistor dhe Kathismës së Parë të Psaltirit, Thirrtoret: 3 ngjallësore, 4 të së kremtes (Eni të ngazëllohemi) dhe 3 të Pas
Krishtlindjeve (Davidin mbret). Lavdi i
Pas Krishtlindjeve (Bëjmë kujtimin). Tani i Krishtlindjeve (Kur mbretëroi Augusti). Hyrje. O dritë gazmore. Proqimeni.
Pasvargjet ngjallësore. Lavdi i Pas
Krishtlindjeve (Kujtim priftërinjsh). Tani
i së kremtes (Banove në shpellë). Përlëshoret: ngjallësore, e Pas Krishtlindjeve (Ungjillëzoi, o Josif) dhe e së kremtes.
Të dielën, në Shërbesën e Mesnatës,
pas Psalmit 50, Kanuni Triadik. Himne
Triadike. Trishenjti. Përlëshorja e së
kremtes. Në Mëngjesore, Ndenjësoret
ngjallësore dhe në vend të Hyjlindësoreve të tyre, të së kremtes (dy të parat).
Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat e tingullit të javës. Proqimeni. Kanunet: ngjallësor, i së kremtes me varg: “Lavdi më
ty, o Perëndia ynë, lavdi më ty” dhe i
Josifit të Fejuarit me varg: “O shenjt i Perëndisë, ndërmjeto për ne”. Pas Odes III,
Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore. Ndenjësorja e Pas Krishtlindjeve (U bëre
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shërbëtor) dhe Hyjlindësorja e saj (Çudinë që u bë). Pas Odes VI, Kontaqi dhe
Shtëpia e Pas Krishtlindjeve (Me Josifin
bashk’ofron dhe Me vendim sekret). Sinaksari i ditës dhe i Pas Krishtlindjeve.
Zbritësoret e dyfishta; dhe i gjithë rendi
i Ungjillit Mëngjesor. Në vend të Më të
nderuarën, psalet Ode IX e të dy Kanuneve të së kremtes me Madhështimet e
tyre. Të dyja Zbritësoret. Dërgimësoret:
ngjallësore, e Pas Krishtlidjeve (Tok me
Jakovin v’llan’) dhe e së kremtes (Na vështroj që lartazi). Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të së kremtes (Dëfreni, o të
drejtë). Lavdi i Pas Krishtlindjeve (Gjak
edhe zjarr). Tani E përmbibekuar. Sot
erdhi.
Në Liturgji, Antifonet e së kremtes, por
në Hyrje, Ejani t’i falemi,… që u ngjall
prej së vdekurish. Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e së kremtes, e Pas Krishtlindjeve (Ungjillëzoi, o Josif) dhe e kishës. Kontaqi Virgjëresha lindi sot. Himni
Trishenjtor. Apostulli dhe Ungjilli i së Dielës Para Theofanisë. Në vend të Më të
nderuarën, O shpirt madhështoje Marinë
virgjëreshë; Heshtja është sot. Kungatore e së kremtes (Çlirim i dërgoi). Në vend
të Pamë dritën, Përlëshorja e së kremtes.

306

E DIELA PAS
KRISHTLINDJEVE
DHJETOR

E DIELA PAS KRISHTLINDJEVE
Kujtimi i shenjtorëve dhe të drejtëve,
Josifit të Fejuarit, Davidit mbret dhe
Jakovit, vëllait të Perëndisë.
NË MBRËMËSORE
Pas Psalmit Nistor dhe Kathismën e
Parë të Psaltirit
Thirrtore: 4 ngjallësore, 3 të së
kremtes dhe 3 të shenjtorëve.
Të shenjtorëve
Ting. I Ton uranion tagmaton

Davidin mbret dhe hyjatin le ta nderojm’ të gjith’,* se nga ai ka dalë*
Virgjëresha si shkopi* edhe prej asaj
u lind Krishti yn’* si një lule,1 edhe
pastaj* e rigatoi nga prishja Adamin
prind* tok me Evën, i tër’dhembshuri.

Në pleqëri parathënie profetësh qartë pa* Josif vlesori dukshëm,* të përmbushen të gjitha,* se kish një fejes’
të huaj dhe kish* dhe orakuj nga engjëjtë,* që “Lavdi Zotit” thërrisnin, sepse mbi dhé* u dhuroi paqe njerëzve.

Le të nderojmë të gjithë vëllan’ e Perëndis’,* se ishte hierark ky* i dalluar
në ndeshjen* martirike, madje me
trimëri.* Me uratat e tij, o Krisht,* që
u mbështolle me shpargër në grazhd,
në shpell’,* ti shpëto të gjith’ që të
himnojn’.

Lavdi Ting. Tërth. II

Bëjmë kujtimin e Davidit dhe Jakovit,
mbretit besimtar, profetit dhe apostullit, episkopit të parë, sepse me mësimdhëniet e tyre, pasi u shkarkuam nga
mashtrimi, lavdërojmë Krishtin që u
lind prej një virgjëreshe dhe që u mishërua për të shpëtuar shpirtrat tanë.
Tani Hyjlindësore dogmatike e
tingullit të javës
Pasvargje ngjallësore
Lavdi Ting. Tërth. II

Kujtim priftërinjsh dhe fuqi me gëzim
mbretërish është bërë lindja jote; dhe
duke u mburrur në të, themi: Ati ynë
që je në qiejt, u shenjtëroftë emri yt,2
o njeridashës.
Tani I njëjti
I Gjermanoit

Kërcejnë të gjithë engjëjt në qiell
dhe ngazëllohen sot; dhe hidhet përpjetë gjithë Krijesa për të lindurin në
Bethlehem, Zotin Shpëtimtar; sepse
çdo mashtrim i idhujve pushoi dhe
mbretëron Krishti përjetë.3
Përlëshore ngjallësore
Lavdi I shenjtorëve Ting. II

Ungjillëzoi, o Josif, çuditë hyjprindit
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David: Virgjëreshën e pe me barrë, u
fale me Magët, e lavdërove me barinjtë, i lajmëruar prej engjëlli. Lutju
Krishtit Perëndisë, të shpëtohen
*
shpirtrat tanë.*
Tani I së kremtes
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U denjësove dhe pe Jisun’ që foshnj’
u bë sipas trajtës sonë dhe* u quajte
at’ i tij,4 prandaj* është vërtet i stërmadh lavdi yt edhe ofiqi yt ësht’* më
i madh nga sa kan’ njer’zit, pra ty të
himnojm’.
Hyjlindësore

Në Bethlehem, o e d’lir’ që s’njohe
NË MËNGJESORE
Shërbesa e Mesnatës si zakonisht, por
në fund të saj Përlëshorja e së kremtes.
Mëngjesorja si zakonisht. Kanunet:
ngjallësor dhe të shenjtorëve:
Ode I
Kanuni i të Fejuarit, që ka Akrostihidhë: “Të këndoj ty, mbrojtësin e aftë
të Krishtit. Josif”.
Ting. I Hristós jenate

O shërbëtori i Krishtit, o i lumur, o
shërbyesi i atij* që për ne u mishërua
krejt;* ati i tij mendoheshe;4 me guxim i qëndron pran’; kërko* paqe dhe
çlirim nga çdo tmerr për sa të lëvdojn’.

U paraqite, Josif, i bindur tek fjala
hyjnore,5 shërbyesi* i gjërave të çuditshme fort* dhe për të virgjërën
hyjbijë vlesori, i drejt’ në çdo gjë,* i
sinqert’;6 në tenda të drejtësh ti prehesh7 pra.

dasmë, linde Krishtin në mish, me
trup,* edhe e mbështolle me shpërgënj;* ardhja e tij tronditi frikshëm
Josifin; e madhështon pra,* dhe i falet
forcës që ka, dhe e përhimnon.
Kanuni i shenjtorëve David dhe Jakov.
Poezi e Kozma Monakut (sipas të
tjerëve, e Joan Monakut)
Ting. IV ´Asomén si Kírie

Do të këndoj për ty, o Zot Perëndia im,
se nga mitra e Virgjëreshës së shenjtë, pasi veshi njeriun në mënyrë të parrëfyeshme, e rigatove si i dhembshur.

Sot barinj theologojnë, duke kënduar shkëlqyeshëm himnin bashkë me
të patrup, dhe Magë sjellin dhurata
tek ai që u bë foshnjë në mish.

Kore engjëjsh erdhën papritur pranë barinjve në Bethlehem, duke thënë: Lavdi në më të lartat. Bashkë me
ta le ta himnojmë atë që deshi nga
mirësia të mishërohej.
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Sa festojmë lindjen e atij që u mishërua për ne, le të përhimnojmë me hare Jakovin, vëllain e Perëndisë dhe
Davidin hyjatë.

gjith’* ne që kujtimin tënd drit’prurës
krejt* dhe të hyjshëm e lëvdojm’.
Hyjlindësore

Kur pa shën Josifi* Perëndi që u

Hyjlindësore

O David hyjatë, himno me kitarë,

8

duke tërhequr Jakovin e drejtë, Fjalën
që mishërohet9 nga rrënja e Jeseut.1

shfaq sipas nesh11 të ket’ marr’,* o
Virgjëreshë e kulluar,* mish prej gjakut tënd, o Zonj’* e d’lirë, dhe të ket’
lindur ky* në shpell’, të jetë vendosur
në grazhd,* e lëvdonte me himne.

Zbritësore: ´Esose laón

Popullin shpëtoj
Ode III
I të Fejuarit: To pro ton eonon

O i lavdëruar,* ti shikues misteri të
frikshëm je bër’* dhe u mbiquajte
qart’ ati*4 i atij që shkëlqeu* nga Ati
përpara jetëve* dhe nga e virgjër në
fund mori mish,* o i lumur, pa shpjegim.

Zotin që lart rendet* e kan’ frikë, se
ësht’ Perëndi pa përshkrim,* pasi u
lind nga Virgjëresha,* o Josif i urt’, e
mban* në duar dhe shenjtërohesh
k’shtu* me prekjen tepër të trembshme, me tmerr,* pra të madhështojmë ty.

Në shpirt e besove* lartësin’ e misterit që më par’ s’u njoh* ndër brezat,10 se në shpirt u shfaqe,* o i urtë, i
pastër;* shpëtuam me k’të mister të

I shenjtorëve: To steréoma ton epí si

Atë që lindi në mish nga Maria e virgjër pa farë, Krishtin, le ta himnojmë
të gjithë bashkë me engjëj, duke thirrur: Lavdi në më të lartat.

Duke qëndruar nëpër fusha barinjtë shpresëtarë, u ungjillëzuan për Bariun Krisht12 nga engjëjt, duke thirrur:
Lavdi në më të lartat.

Le të dëfrehen qiejt, le të kërcejë
toka13 e tërë, duke i kënduar të lindurit
sot: Lavdi në më të lartat Krishtit Perëndi.

O besëmirë, të kremten e gjithëfestuar të atij që u zbraz për ne,14 le ta
nderojmë me himne në mënyrë të
vyer, bashkë me Davidin dhe Jakovin.
Hyjlindësore

Davidi thotë, se tani do të ecë Zoti
si dhëndër nga dhoma nusërore,15 nga
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mitra nënore. Atë tok me Jakovin le
ta himnojmë.

men të pastër dhe të paqortueshme
mes grave, dhe e ruajte atë të virgjër,
të kulluar për mikpritjen e Bërësit.

Zbritësore: Nefson pros imnus

O Josif i lumur, u besua misteri i ve-

Vërna veshin
Kontaqi dhe Shtëpia ngjallësore
Ndenjësore
Ting. I Horós angjelikós (=Ton
tafon su Sotír)

U bëre shërbëtor* ti i Atit në qiell*
vërtet dhe u mendove prej njer’zve si
ati* i Birit4 që s’ka nisje, që u bë foshnjë në mish për ne,* o Josif, kremtojm’* kujtimin tënd të tër’shenjtë*
pra, sot me hare* në zemër dhe të himnojmë* me besë dhe ngrohtësisht.

tëm i frikshëm hiperbolikisht vetëm
tek Gabrieli në qiell16 dhe vetëm tek
ti, o i kënduar, pasi u besua tek e vetmja që s’kishte njohje martese, misteri që triumfonte mbi prishësin e
vetëm, pushtetarin e errësirës.17

Meqë ishe tempulli i gjallë me pamje drite i Bërësit,18 falë përkujdesjes
së punëve të hyjnueshëm, u denjësove ti të marrësh në dorëzim nga Tempulli i shenjtë tempullin e shenjtë, të
vetmen mes grave gjithmonë të virgjër, o Josif i lumur.
Hyjlindësore

Lavdi dhe Tani I ngjashëm

Çudinë që u bë* brenda teje, o Vajzë* e virgjër, e kremton me hare kor
profetësh,* siç Zoti do, se Perëndin’
e ke lindur mbi dhé me mish,* ndërsa
Magët sot* bashk’ me Josifin thërrasin* te Davidi mbret,* hyjati, me bes’
çuditë* e fshehta dhe të mëdha.

I padukshmi erdhi befasisht, duke
zgjidhur dukshëm çdo dyshim të mendjes sate, duke të thënë: Mos ki frikë, o Josif, që të marrësh tani Mariamën e pacenuar, sepse mban në bark
atë që i mban të gjitha me fuqinë e tij
hyjnore.19
I shenjtorëve: Tus uranús i aretí su

Ode IV
I të Fejuarit: Ravdhos ek tis rizis

O Josif i lumur, si kishe mendje të
bindur në urdhrat hyjnorë5 dhe si u
bëre i pastër i tëri, u fejove me të vet-

Bashkëzbritjen e parrëfyeshme të
Fjalës Perëndi, pasi e parapa Abakumi me sy mendorë, thërriste: Nga Themani do të arrijë Perëndia,20 Shpëtimtari ynë.
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Qëndruan rreth koritës sate perë- Si një re hyjnore
ndipritëse ushtritë e engjëjve, o Bir i
Perëndisë, duke lavdëruar me tmerr
dhe çudi lindjen tënde mbi mendim.

Le t’i falemi Zotit bashkë me Magët
dhe le të kërcejmë me engjëj dhe barinj, duke thirrur, siç i ka hije Perëndisë: Lavdi Perëndisë Krisht që është
në më të lartat.

të kulluarën e
vetme, që fshihte në prehër Diellin, e
transferove nga qyteti i Davidit27 në
Egjipt për të zgjidhur errësirën e manisë idhujtare të tij, o Josif, shërbyes
misteri përmbi koncept.
26

Duke qenë i drejtë, ke ecur në udhët

mbretërit,21 pasi lindi sipas mishit nga
fara e Davidit,22 e bëri vëlla Jakovin e
zgjedhur, siç deshi nga mirësia.

e drejta të Zotit të drejtë, i cili drejtësisht gjykoi t’i shërbesh me besnikëri
një misteri kaq të frikshëm, o i tërëlumur, misterit të shtatzënisë së parrëfyeshme, përmes së cilës ne të vdekshmit u drejtësuam.

Hyjlindësore

Hyjlindësore

një e virgjër,11 lavdëroi bashkë kujtimin tuaj, o shenjtorë, o Jakov i dalluar midis apostujve,23 dhe, o David i
tërëlumur.

sha të zërë në bark Perëndinë Emanuel,28 të papërshkruar në natyrë. Duke mos e kuptuar këtë, Josifi i hyjnueshëm dhe i kënduar u sqarua kur flinte
natën nga një engjëll.

Krishti, që mbretëron në të gjithë

Perëndia Zot që u shfaq në mish nga Siç tha profeti David, u gjet Virgjëre-

Zbritësore: Jenus vrotiu

Abakumi paralajmëroi
Ode V
I të Fejuarit: Theós on irinis

I shenjtorëve: O anatilas imín

Ti linde për ne që ishim në errësirë,

29

vezullimin e theofanisë sate; lavdi më
ty, lavdi më ty, o Jisu, Bir i Perëndisë.

Duke shkëlqyer me butësi, o Josif i Ti deshe nga mirësia të lindesh nga
urtë, fushove në dhenë e të butëve,24
pasi u quajte me fjalë ati i Krishtit4 të
butë;25 u shenjtërove pasi e mbajte atë
në prehrin tënd, dhe u lavdërove, si e
pe atë të veshur me mish njerëzor.

një virgjëreshë e kulluar si Perëndi i
mishëruar; lavdi më ty, lavdi më ty, o
Jisu, Bir i Perëndisë.

Ti linde nga një virgjëreshë dhe hijeshove kujtimin e Davidit dhe Jakovit;
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lavdi më ty, lavdi më ty, o Jisu, Bir i
Perëndisë.

Atë që profeti David e quante me
frymëzim hyjnor shi mbi lëmsh,30 e
predikoi Jakovi, Jisunë, Birin e Perëndisë.

Ti veshe formën e robit

nga mitra e
tërëshenjtë, o Fjalë; lavdi më ty, lavdi
më ty, o Bir i Perëndisë.
14
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pritur rrezet jolëndore, o i lum,* edhe*
duke u treguar ti* fort i ndritshëm në
zemrën dhe shpirtin tënd.

Zemrën, shpirtin tënd,* o i lavdëruar
fort,* kontakti i shenjt’ të shenjtëroi
ty* të tër’ dhe prandaj* u shpërngule
në vend jolëndor32 dhe tani* shenjtëron ata që bëjn’ kujtimin tënd të shenjt’,*
Josif* i tër’shenjt’, vërtet i drejt’,* ti
vlesori i hyjnënës së tër’shenjt’.

Hyjlindësore

O Virgjëreshë, Krijesa të ofron pa
heshtur zërin e engjëllit: Gëzohu,31 o
nënë e pacenuar e Jisuit, Birit të Perëndisë.
Zbritësore: Ek niktós ergon

Falna ndjesë
Ode VI
I të Fejuarit: Splahnon Ionán

Hyjlindësore

Si fëmij’ të ri* pe të lindet përmbi dhé*
nga një virgjëreshë e kulluar fort* të
përsosurin* nga fillimi, që doli nga Ati
më par’* se çdo jet’; dëgjove engjëj
që i thurnin himn,* kur qe* shtrir’ në
grazhd, në shpell’ ai,* o i tër’lavdëruar, Josif me fam’.
I shenjtorëve: Evóise protipón

Zot, koret* engjëllore, kur panë çuMore, o Josif,* Fjalën e amshuar O
ditërisht* posht’ misterin* shum’ të
Zot,* kur lindi në një mënyr’ të huaj
ky,* tek të huajt pra,* tek ne erdhi nga
Vajza hyjbijë e d’lir’;* more k’të, o i
tër’lumur, dhe me gaz ke bër’* zbritjen* krejt të huaj në Egjipt,* se tek
urdhra hyjnorë po bindeshe.

Pranë Perëndis’* që u bë një foshnj’
me mish,* qëndroje për t’i shërbyer
si engjëll,* o Josif i urt’,* dhe direkt
nga ai ke shkëlqyer qart’sisht* duke

frikshëm të lindjes sate, thirrën:* Lavdi Perëndisë* në të lartat, se lindet
mbi dhé tani.

Dhe doje ti,* që të lindesh në fund
nga e Virgjëra* si njeri thjesht,* që
më par’ se çdo jet’ linde nga Ati* si
Zot, që Adamin* e rën’ ta rigatosh,
njeridashës Krisht.

Siç bëre be,* përmbi fronin e profetit
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tënd David,* Zot u ule,* pasi dole nga
barku i tij,33 ndërsa* parashtrove, o
Krisht,* tek Jakovi v’lla fronin e Kishës ti.

Në shpell’ rende* qiellore me himn
dhe habi erdhën* dhe pa reshtur*
lindjes së pacenuar i psalën k’shtu:*
Lavde Perëndisë* në të lartat, mbi
dhé mirëdashje dha.

D avidi mbret* u dëftua hyjfolës,
profet me nam,* paraati* madhështor i mish’rimit hyjnor, kurse* episkop i parë* shfaqet nxënës Jakovi,
apostulli.
Hyjlindësore

Të lutemi,* përgjëroju, o Perëndilindëse* pa burr’, atij* që i dhe mish,
për shërbyesit e tu,* se si mbrojtjen
tonë* vetëm ty ne të njohim, o shpresa jon’.
Zbritësore: Neon Ionás

Thellë shën Jonaj
Kontaqi
Ting. III I Parthenos símeron

Me Josifin bashk’ofron* Jakovi himnin, kurse sot* me hare Davidi mbret,*
profet i hyjshëm, po mbushet,* se kan’
marr’* kurorë falë farefisnisë* me

Jisun’;* kan’ gaz, se pa shpjegim mbi
dhé lindi.* E himnojn’ pra duke thirrur:* O përdëllyes, shpëto sa të lavdërojn’.
Shtëpia

Me vendim sekret lindet në mish ai
që nuk ka mish, përshkruhet tani në
trup i papërshkruari dhe shpëton pa
ndryshuar të dyja esencat. Merr nisje i panisshmi në natyrë dhe i vetmi
i përmbimoçëm. Shihet si foshnjë i
tërëpërsosuri. Mbahet në duar mbajtësi i të gjithave.19 Prandaj, ata që
mburren për farefisninë me të, si Perëndi i kurorëzon në lindjen e tij. Duke
i lavdëruar me besë, thërrasim pa heshtur: O përdëllyes, shpëto sa të lavdërojn’.
Sinaksari i ditës dhe pastaj
i shenjtorëve:
[Nëse kremtohet të hënën dhe jo të
dielën, themi: Në të njëjtën ditë (pa
Të Dielën Pas Krishtlindjeve)].
Në të njëjtën ditë, të Dielën pas
Krishtlindjeve, kujtimi i Hyjetërve të
shenjtë dhe të drejtë Josifit, të Fejuarit të Zonjës sonë, Hyjlindëses së
shenjtë dhe virgjëreshë, Jakovit,
vëllait të Zotit dhe Davidit, profet e
mbret.
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Vargje: Nderoj Josifin, të Fejuarin e të
Virgjërës,/ si të vetmin të zgjedhur si
roja i saj.
Ishe fëmija i marangozit, por edhe vëllai i Zotit,4/ që i bëri të gjitha me fjalë,34 o i lumur.
Çfarë të them unë kur Zoti dëshmon:/
Gjeta Davidin sipas zemrës sime!35
Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu,
o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
Ode VII
I të Fejuarit: I pedhes efsevia

Ke parë fundin e parathënieve të profetëve të perëndishëm, sepse preke
Krishtin, që e predikuan se do të vinte
nga një vajzë e kulluar, dhe e vëzhgove
foshnjë, si i pastër në shpirt, o shërbyesi i Krishtit.

O Josif i lavdëruar, meqë ishe stolisur
me sjellje të paqortueshme, u bëre
me të vërtetë rojë virgjërie të paqortueshme dhe u quajte ati i fëmijës4
që lindej, duke u madhështuar me
epitetin e respektuar.
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Pasi përshkove shenjtërisht jetën
tënde, o Josif i tërëshkëlqyeshëm, tani
fushove në shkëlqimet e shenjtorëve,36 duke shenjtëruar ata që besërisht bëjnë gjithmonë kujtimin tënd të
tërëshenjtë dhe të hyjshëm.
Hyjlindësore

Josifi i drejtë kur të njohu ty të ikonizohesh me simbole hyjnore, o Hyjplote
e kulluar, përmes shkopi fitoi me short
fejesën tënde të respektuar, pasi kujtoi shkopin e shenjtë të Aaronit, që
mbiu filiz dikur.37
I shenjtorëve: Avramiei poté

Në Bethlehem barinj që lavdëronin
lindjen e Virgjëreshës lajmëronin
haptas Shpëtimtarin dhe Zotin që u
pa mbi dhé11 që të shpëtojë gjininë e
njerëzve.

Kore engjëjsh të mahnitur nga lindja
mbi mendim e Marisë Perëndilindëse,
thërrisnin: Lavdi Perëndisë tonë që
është në më të lartat dhe mbi dhenë
paqe.

Ai që me fjalë ndërton qiellin, dheun O Virgjëreshë, u tregove më e lartë
dhe detin,34 është quajtur bir marangozi, biri yt,4 o i tërëlumur, i admiruar,
që Ati pa fillim të lavdëroi me të vërtetë si shërbëtorin e hyjshëm të gjërave mbi logjikë.

se Keruvimet, pasi mbajte në kraharorin tënd atë që hipën mbi ta;38 mos
pusho t’i përgjërohesh gjithnjë që të
na shpëtojë.

Pasi u bë Davidi nga një anë mbles
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nusesh,39 ndërsa Jakovi nga ana tjetër
hotelist i hyjnueshëm i Kishës, thoshin: O Krisht, që u mishërove për ne,
je i bekuar.

Mbreti mes profetëve dhe profeti
mes mbretërve bashkë me Jakovin
hyjmendës na kënduan: O Krisht, që
u mishërove për ne, je i bekuar.
Hyjlindësore

O nënë e pacenuar, pasi u parashkrove ti në ferrën e padjegshme40 dhe në
furrën vesëprurëse,41 pate në bark pa
farë Perëndi të mishëruar, o e kulluar
dhe e bekuar.
Zbritësore: To pantánaktos

Djemat besëmirë
Ode VIII

dhe fiton dritë mendore duke thirrur:
Le të bekojë Krijesa e tërë Zotin dhe
le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.43

U plagose nga mallëngjimi tepër i
ëmbël, o i lumur, dhe duke qëndruar
si engjëll pranë16 të mishëruarit, u
bindesh absolutisht urdhrave hyjnorë,
duke u lajmëruar nëpërmjet një engjëlli që të kthehesh nga Egjipti në tokën
e Izraelit bashkë me vetë fëmijën dhe
me nënën e tij; tok me ata u riktheve,5
duke lavdëruar Zotin.
Hyjlindësore

Pe të shpërbëhen hijet e Ligjit

me
derdhjen e dritës nga Hiri dhe vëzhgove një re të ndritshme,26 Virgjëreshën,
të lindë në mish Diellin mendor dhe
si yll i llamburite gjithë ata që çdo herë, o Josif i urtë, thërrasin: Ty të përmbilartësojmë, o Krisht, përjetë.
44

I të Fejuarit: Thávmatos iperfiús

U pa para Zotit vërtet e çmuar vdekja42 jote, o Josif i tërëpasur, se meqë
u shenjtërove i tëri që foshnjë, u bëre
roja i hyjnueshëm i së bekuarës, bashkë me të cilën këndoje: Le të bekojë
Krijesa e tërë Zotin dhe le ta përmbilartësojë në gjithë jetët.43

Atë që gjithë koret e të patrupëve e
druajnë si Perëndi dhe Ndërtuesin,
Josifi i drejtë e përqafon me guxim dhe
e puth si foshnjë me shumë shpresëtari,

I shenjtorëve: Ton vasilea Hristón

Mbretin Krisht, të cilin e lajmëruan
hapur barinjtë në Bethlehem dhe e
zbuloi në formë robi14 një yll,45 ju gjithë
veprat, himnojeni dhe përmbilartësojeni në gjithë jetët.43

Krishtin që u lind, të cilit i falen Magët me dhurata dhe theologuan ushtritë e engjëjve, ju gjithë veprat, himnojeni dhe përmbilartësojeni në gjithë
jetët.43
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Krishtin që u mishërua, të cilin e lavdëruan fuqitë e qiejve dhe e përhimnojnë pa pushim të patrup me shumë
sy,46 ju gjithë veprat, himnojeni dhe
përmbilartësojeni në gjithë jetët.43

Krishtin që u mishërua, të cilin e profetizoi Davidi hyjatë dhe Jakovi ua
predikoi popujve, ju gjithë veprat,
himnojeni dhe përmbilartësojeni në
gjithë jetët.43
Hyjlindësore

Mbretin Krisht që na lindi Maria e virgjër,45 e cila pas lindjes mbeti virgjëreshë e dëlirë, ju gjithë veprat, himnojeni dhe përmbilartësojeni në gjithë
jetët.43

315

të d’lirën, që pa shpjegim do të lindte
Jisun’ mbret,* o tepër i lumur dhe i
urt’, kështu u zgjodhe qart’sisht* mbi
të gjith’ njerëzit në dhenë ti.

Meqen’se nga forca* e Shpirtit forcoheshe,* me virtyte ti u stolise* dhe
në një mosh’ shum’ të thyer shkëlqyeshëm ike* tek et’rit e tu, ti që mendoheshe, Josif, at’4 i madh* biri që
shndriti fort prej Atit Zot.

Kujtimi yt po fton* gjith’ anët e dheut
ton’* për himnimin edhe për gazin*
e Fjalës që të lëvdoi ty, o i lum, gjithnjë* pran’ saj me guxim qëndron, pra
ndërmjeto pa heshtur aspak,* nga
ngasje të shpëtojm’ sa të himnojm’.
Hyjlindësore

Të d’lirën që mbajti* pa cen virgjërin’

Zbritësore: Mitran aflektos

Djemt’ e vjetër

e saj* ti e mbajte me kujdes; Fjala*
u mishërua prej saj, Perëndia,9 i cili*
e ruajti virgjëresh’ pas lindjes krejt të
fsheht’; na kujto* bashk’ me të, o Josif
hyjmbajtës, ne.

Psalet Më të nderuarën.
Ode IX
I të Fejuarit: Mistírion ksenon

Me engjëjt të gjithë* u bëre i barabart’,* me profetët gjithashtu, si dhe*
shok me martirët, apostujt e urtë
vërtet ti,* pra bashk’ me ata të lumërojmë, o Josif shum’ i urt’,* dhe respektojm’ kujtimin tënd të shenjt’.

Meqë origjinë* nga fisi mbret’ror

47

ti ke,* u fejove me mbretëreshën,*

I shenjtorëve: Moisís en to ori

Fjalën dhe Birin që në mënyrë të parrëfyeshme mbiu nga Ati para jetëve,
të njëjtin në fund sot e mbajti me mish
në bark një e virgjër. Atë e himnojnë
barinj, ndërsa engjëj thërrasin: Lavdi
Perëndisë Krisht, që është në më të
lartat.
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Kur Magët panë yllin, i vinin pas në
mënyrë të huaj, duke kërkuar të lindurin, të cilin kur e gjetën, e nderuan
me dhurata, ar, temjan dhe smirnë,
duke thirrur: Lavdi në më të lartat
Perëndisë që lindi.

O Bethlehem, tani dëfre, meqenëse
u bëre qyteti i Davidit27 të ri dhe, o
Sion, akropoli i Kishave, ngazëllohu,
sepse pranuat tani dëfrimin e përbashkët të tërëmbretit dhe të shërbyesve të tij.

Gjithë Krijesa i shërbeu me tmerr
Perëndisë që lindi prej Virgjëreshe,
duke i blatuar atij qiejt yllin, dheu koritën, mali shpellën, Magët dhuratat, barinjtë mrekullinë dhe engjëjt himnin.

Davidi qëmoti u bë nga barí mbret,

48

ndërsa ti, o Jakov, nga fisi mbretëror
i Judës, u dallove si bariu i grigjës së
Qengjit49 të të Shumëlartit dhe Birit
të Perëndisë, i cili u mishërua.
Hyjlindësore

Bashkësitë e engjëjve, o Hyjnënë, të
lavdërojnë dhe gjinia e njerëzve të
nderon pa pushim me himne, sepse
ti me lindjen hyjnore bashkove të
vdekshmit me qiellorët, prandaj të
lartësojmë.

Zbritësore: Sterjin men imás

O shpirt, madhështoje Marinë
Virgjëreshën
dhe
Heshtja është sot

Dërgimësore ngjallësore dhe e
shenjtorëve:
Tis mathités sinélthomen

Tok me Jakovin, v’llan’ me fam’* të
Zotit, t’i këndojmë* vlesorit të hyjnueshëm* të shën Maris’ Hyjlind’se*
edhe Davidit, hyjatit,* sepse hyjnisht
shërbyen* për lindjen e hyjnueshme*
të Jisuit Krisht në Bethlehem, qytet,*
duke psalur himn tek ai si Zotit* dhe
Perëndis’, bashk’ me barinjt’,* engjëjt
dhe Magët mbretër.
Edhe e së kremtes
Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe 4 të
së kremtes:
Idhiomele Ting. IV
Të Andrea Jerusalemasit

Dëfreni, o të drejtë, ngazëllohuni,

50

o qiej; kërceni, o male51 se lindi
Krishti. Virgjëresha rri si Keruvimet
dhe mban38 në pëqi të saj Fjalën Perëndi që u mishërua. Barinjtë lavdë-
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rojn’ atë që lindi, Magët i shpien dhurata Zotit, engjëjt duke përhimnuar
thonë: O Zot i pakuptueshëm, lavdi
*
më ty.*
I njëjti

O Hyjlindëse Virgjëreshë, që linde
Shpëtimtarin, përmbyse mallkimin e
qëmoçëm të Evës,52 se u bëre nënë e
mir’dashjes s’ Atit53 duke mbajtur në
gji Fjalën Perëndi që u mishërua. Misteri nuk duron shpjegim, me besë
vetëm e lavdërojmë të gjithë duke
thirrur bashk’ me ty e duke thënë: O
*
Zot, i pahermenepsur, lavdi më ty.*
Varg: I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e
djathta ime derisa të vë armiqtë e tu
nënkëmbëse të këmbëve të tua.
I njëjti

Eni të përhimnojmë nënën e Shpëtimtarit, e cila dhe pas lindjes mbeti
e virgjër. Gëzohu, o qytet i shpirtëshëm
i mbretit dhe Perëndis’,54 në të cilin
Krishti banoi e veproi shpëtim.55 Me
Gabrielin të përhimnojmë,31 me barinjtë të lavdërojmë duke thirrur: O Hyjlindëse, ndërmjeto tek ai që u mishërua
*
prej teje të shpëtohemi.*
Varg: Nga barku para eosforit të linda,
Zoti u betua dhe nuk do të pendohet.
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I njëjti

Deshi Ati

dhe Fjala mori trup9 dhe
Virgjëresha lindi Perëndinë që u bë
njeri. Ylli e lajmëron, Magët e adhurojnë, barinjtë çuditen dhe Krijesa
*
ngazëllohet.*
56

Lavdi Ting. Tërth. IV

Gjak edhe zjarr, dhe avull tymi, kuçedra të dheut që parapa Joeli;57 gjak,
mishërimin; zjarr, Hyjninë; dhe avull
tymi, Shpirtin e Shenjtë që zbriti mbi
Virgjëreshën58 dhe e mirosi botën. I
madh është misteri i njerëzimit tënd,
*
o Zot, lavdi më ty.*
Tani E përmbibekuar
Në Liturgji, Tipiket. Lumërimet: 4 të
tingullit dhe 4 nga Ode VI e të Fejuarit.
Pas Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e
së kremtes, e të Fejuarit dhe e kishës.
Kontaqi Virgjëresha lindi sot. Apostulli
dhe Ungjilli i së Dielës pas Krishtlindjeve. Të meriton. Kungatore: Lavdëroni.
Pamë dritën.
CITIME
1

Is. 11.1,10; Rom. 15.12
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E DIELA PAS KRISHTLINDJEVE DHE
KUJTIMI I KRYEDHJAKONIT STEFAN,
MARTIRIT TË PARË
Tipikon
Të shtunën në Mbrëmësore, Thirrtoret:
4 ngjallësore, 3 të së Dielës pas Krishtlindjeve (pra të Hyjprindërve Davidin
mbret) dhe 3 të shën Stefanit Përmes Hirit të Shpirtit. Lavdi i së Dielës pas Krishtlindjeve (Bëjmë kujtimin). Tani Hyjlindësore dogmatike e tingullit të javës. Hyrje.
O dritë gazmore dhe Proqimeni. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi i shën Stefanit (U shfaqe i pari) dhe Tani i tij. Përlëshoret: ngjallësore, e shën Stefanit
dhe e së Dielës pas Krishtlindjeve.
Të dielën, në Shërbesën e Mesnatës,
Pas Psalmit 50, Kanuni Triadik. Himnet
Triadike. Trishenjti. Përlëshorja e së
kremtes. Në Mëngjesore, Ndenjësoret
ngjallësore dhe në vend të Hyjlindësoreve të tyre, nga një Ndenjësore të së
kremtes. Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat dhe Proqimeni të tingullit. Kanunet:
ngjallësor dhe i të Fejuarit me varg:
“O shenjt i Perëndisë, ndërmjeto për
ne”. Pas Odes III, Kontaqi dhe Shtëpia
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të tingullit. Ndenjësore e të Fejuarit (U
bëre shërbëtor), e shën Stefanit (O dhjak
i par’ me fam’) dhe Hyjlindësore e të
Fejuarit (Çudinë që u bë). Pas Odes VI,
Kontaqi dhe Shtëpia e së Dielës pas
Krishtlindjeve. Sinaksari i shën Stefanit dhe i së Dielës pas Krishtlindjeve.
Zbritësoret Popullin shpëtoj; dhe i gjithë
rendi i Ungjillit Mëngjesor. Më të nderuarën. Dërgimësoret: ngjallësore, e
shën Stefanit (U blatua si kuror’), e së
Dielës pas Krishtlindjeve (Tok me Jakovin) dhe e së kremtes (Na vështroj që
lartazi). Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe
4 të shën Stefanit (Ne besnikët le t’i thurim). Lavdi i së Dielës pas Krishtlindjeve (Gjak dhe zjarr). Tani E përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Tipiket dhe Lumërimet: 4
të tingullit dhe 4 nga Ode VI e të Fejuarit. Pas Hyrjes, Ejani t’i falemi…
Shpëtona... që u ngjall prej së vdekurish. Përlëshoret: ngjallësore, e së
Dielës pas Krishtlindjeve, e shën Stefanit, dhe e kishës. Kontaqi i së kremtes.
Apostulli i shën Stefanit. Ungjilli i së
Dielës Pas Krishtlindjeve. Të meriton.
Lavdërojeni. Pamë dritën.
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MË 27 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i martirit të shenjtë të parë
dhe kryedhjakonit Stefan, dhe i atit
tonë oshënar e omologjet Theodhori
i Shkruar, vëllai i Theofanit poet.
NË MBRËMËSORE
Vargëzime të kryedhjakonit
Ting. IV Os jeneon en mártisin

Përmes Hirit të Shpirtit t’ Shenjt’* u
ndriçove në mendje ti* dhe u duke engjëll nga pamja, o Stefan,* sepse shkëlqimi i brendshëm u përhap nëpër trupin tënd* dhe lavdin’ e shpirtin tënd*
u zbulonte shikuesve,* ke arritur pra*
të kesh shfaqjen e dritës, kur u çelën
për ty qiejt, o fillim edhe krenari e
martirëve.

Porsi shkallë për ngjitjen lart,* për
në qiell u bë për ty* breshëri e fort’
gurësh, me të cilat pra* je ngjitur dhe
ke soditur Zotin ton’ që qëndronte
pran’,* në të djathtën e Atit,* dhe të
jepte kurorë ty* sipas emrit tënd* me
të djathtën e tij; dhe pran’ të cilit po
qëndron1 si bukurmundës, si maj’ e
kulm i atletëve.

Duke shndritur me mrekulli,* me çudi1a edhe dogma bashk’,* shove tër’
Këshillin e të paligjëve,* duke u vrarë
prej tyre përmes hedhjes së gurëve*
tek po luteshe për ta,* pra për faljen

e vrasësve;* imitove ti* kështu zërin
e Shpëtimtarit tënd,2 në duart e të cilit
jepje, o shën Stefan, shpirtin tënd3 të
shenjt’.
Të oshënarit Të njëjta

Ishin shtuar, o oshënar,* përmbi plagët që kishe ti* nga mërgimi, plagët
e internimit tënd* prej ashpërsis’ së tiranit që kish paligjërisht fronin* ligjor4
edhe tmerrësisht* ngatërronte besimin ton’,* rregullat e tij;* k’shtu ikonën
e shenjt’ të Zotit tënd e zbriti, por, o
shërbëtori i Krishtit, e turpërove rënd’.

As burgim, as shtrëngim, kamxhik,*
errësir’ pa kurrfar’ mëshir’,* gjithashtu,
as plagë nuk mundën të të ndajn’*
nga dashuria e Krishtit, Theodhor, as
privim buke,*5 as sëmundje shum’ e
rënd’,* dhe e gjat’ që s’ durohet dot,*
o hyjfolës at’,* por durove i palëkundur
falë Hirit zotëror, se shihje shpërblim
për lodhjet e tua ti.

Ka dhuruar tek ti ai* që jep çmime,
pra Zoti yn’,* lavdërim në vend të shtrëngimit dhe shijim* në vend të lodhjes,
dhe dritësim në vend t’ errësirave,*
dhe në vend të shkrimit tënd* përmbi
ballë, të shkroi ty* libri i jetës;*6 u
rreshtove me gaz në Kishën e të parëlindurve lart, erdhe në panairin e engjëjve.7
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Lavdi I shenjtit
Ting. II I Anatoliut

I ofrohet mbretit dhe Zotit të gjithçkaje që lindi mbi dhé, Stefani tepër i ndritshëm, i bërë jo nga gurë të çmuar,8
por i stolisur si me lule me gjakun e vet.
Pra ejani, o martirëdashës, që pasi të
këputim lulet e këngëve, të kurorëzojmë kokat dhe duke himnuar me
melodi, le të themi: Ti që shkëlqeve
në shpirt me urtësi dhe hir, o martiri i
parë i Krishtit Perëndi, kërko për ne
paqen dhe përdëllimin e madh.
Tani I së kremtes
I njëjti I Gjermanoit

Një çudi e madhe e mahnitëshme u
mbarua sot; një virgjëreshë lind dhe
mbetet virgjëreshë; Fjala merr trup9
dhe nuk ndahet prej Atit; engjëj me
barinj lavdërojnë dhe ne me ata po
thërresim: Lavdi Perëndisë në më të
*
lartat, dhe mbi dhenë paqe.*
Pasvargje Ting. I
Ton uranion tagmaton

Atë që lindi prej Atit përpara jetëve* dhe ësht’ si Bir në gjirin* atëror10
përgjithmonë* dhe në fund rri prapë
në gji nënor,* ulet si mbi një fron, tani* nga engjëjt, Magët, barinjt’ falet
shpres’tarisht,* pra atë le ta himnojmë ne.
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Varg: I tha Zoti Zotit tim: Ulu nga e
djathta ime derisa të vë armiqtë e tu
nënkëmbëse të këmbëve të tua.

U mblodhëm në Bethlehem, o besnikë, në korit’* të shtrirë le ta shohim*
Krijimtarin e botës* me kaldejt’, të
cilët sjellin dhurim* të trefishtë, të
mirë shum’* tek Perëndia dhe mbreti që për tri dit’* do të jet’ i vdekur
për gjith’ ne.

Varg: Nga barku para eosforit të linda,
Zoti u betua dhe nuk do të pendohet.

U linde prej Virgjëreshës nën shpellë

dhe ushtrit’* e engjëjve të erdhën*
dhe thërrisnin: Lavdi ty,* lavd në më
të lartat, o Zot, për ty* që në form’
shërbëtori lind*11 dhe rigatove Gjith’sinë në bark nënor,* virgjëror, që
s’njohu burrë kurr’.
Lavdi I shenjtit
Ting. Tërth. II I Anatoliut

U shfaqe i pari midis martirëve dhe
dhjakonëve, o Stefan i lumur, zbukurimi i atletëve, krenaria e besimtarëve,
lavdia e të drejtëve; meqë qëndron
pranë fronit të Krishtit tërëmbret, kërko që të marrin ndjesën e fajeve dhe
të denjësohen për mbretërinë e qiejve
ata që kremtojnë kujtimin tënd të
respektuar.
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Tani I së kremtes
I njëjti I Gjermanoit

Kërcejnë të gjithë engjëjt në qiell
dhe ngazëllohen sot; dhe hidhet përpjetë gjithë Krijesa për të lindurin në
Bethlehem, Zotin Shpëtimtar; sepse
çdo mashtrim i idhujve pushoi dhe
mbretëron Krishti përjetë.12
Përlëshorja e shenjtit
Ting. IV Tahí prokatálave

Kuror’ mbreti kryen tënd kurorëzoi
me hir* për garat që ke duruar fort
për Krishtin Zot, o atlet dhe martir i
par’,* se manin’ e judenjve* e qortove
dhe më pas* pe Shpëtimtarin tonë në
të djathtën e Atit;* atij për shpirtrat
tanë gjithnjë përgjëroju ti.
Lavdi I oshënarit
Ting. Tërth. IV Orthodhoksias
odhijé

O udhëzues orthodhoks dhe mësues
i besës edhe i modestis’,* për botën je
ndriçues ti,*12a dhe për monakët po
k’shtu zbukurim me frymëzim,* i urt’ je
Theodhor,* na shndrite ne të gjith’ me
mësimin ti,* lira e Shpirtit t’ Shenjt’;*
ndërmjeto tek Krishti yn’ Zot,* që shpirtrat tanë të shpëtojn’.
Tani I së kremtes

NË MËNGJESORE
Pas Stihologjisë së parë, Ndenjësore
Ting. I Tu lithu sfrajisthentos

O Krisht, që në të lartat mbi fron në
formë zjarri* rri me Atin13 pa fillim
edhe me Shpirtin tënd të Shenjtë,*
pranove të lindesh, o Jisu,* me mish
nga Vajza që nuk njohu burr’;* një yll
u tregoi Magëve, mbretërve,* që erdhën larg nga Persia;* lavde vendimit
tënd të tërëurt’,* lavd shfaqjes sate
me shkëlqim,* lavd denjimit tënd të
skajshëm për ne, o Zot Perëndi.
Lavdi dhe Tani I njëjti
Pas Stihologjisë së dytë
Ndenjësore e shenjtit
Ting. IV Kateplaji Iosíf

Kish në shpirt si pasuri,* martiri famëmadh i par’,* shën Stefani, mistikisht* vërtet burimin e Shpirtit,* dhe
kritikoi manin’ e kot’ të judenjve,*
shfaqi te k’ta Birin e Atit qart’,* ky
kish mbir’ nga far’ e Davidit14 mbret.*
Kish urti shumë kryedhjakoni.* Ndaj,
o i tër’lum, shpëtona,* me ndërmjetimet* e shenjta që bën,* ne që po
të nderojmë.
Lavdi dhe Tani
I së kremtes I njëjti

I panxëni Perëndi,* si na u nxu në gji
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tani?* Birin Zotin pa kufi,* si e mban
nëna në pëqi?* Pa fjal’ e deshi vetë
dhe ashtu e bëri;* se nuk kishte trup
dhe mori trup* vullnetarisht; edhe u
bë ai që ish,*15 si nuk ish për botën.*
Me dy natyra* na lindi Krishti* që t’i
*
shpëtojë njer’zit.*
Kanunet: i së kremtes (Popullin shpëtoj)
edhe të shenjtorëve:
Ode I
Kanuni i kryedhjakonit
I Joan Monakut
Ting. Tërth. I Ipon qe anavatin

Le të kurorëzojmë me himne dhe me
lavdi* ne martirin e parë të Kishës
son’, të Krishtit Zot, Stefanin, që hir na
jep;* të kurorëzohemi* me të, himn
triumfal le t’i këndojm’.

Kish në shpirt butësin’ e Mësuesit,
dashurin’* që e jep përul’sia16 dhe lartëson, prandaj Stefani që ish i shquar
krejt* mes dhjakonëve, u bë* denjësisht mbrojtës i të vejave.

Me dinjitet, si ndihm’ për apostujt e
Krishtit ton’,* o Stefan, ishe thirrur dhe
dhjak besnik vërtet je bër’ sipas emrit;
shkove ti* përmes gjakut tënd atje*
ku ësht’ Krishti Zot, Shpëtimtari yn’.
Hyjlindësore

Si foshnjë u mbështolle, o Krisht, kur
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për ne njer’zit* veshe ti nga e Virgjëra
tër’ njeriun, ndërsa përmes hedhjes
së gurëve* po mbulohet dhe e zhvesh*
k’shtu martiri i par’ njeriun krejt.17
Kanuni i oshënarit, që ka Akrostihidhë:
“Unë pleks, o vëlla, duartrokitjet e tua
të sinqerta”.
I Theofanit.
Ting. IV Thalasis to erithreon

Kur panë* në ballin tënd të çmuar shkrimin Keruvimet lart,* lëshuan, dhanë drurin jetësor;* kthehet
mbrapsht shpat’ e zjarrt’18 plot me
nder* përpara teje, o i urtë Theodhor,
at’ oshënar i madh.

Mbishkrimi* mbi kryet e Jisuit Mbret
i shkruar qe mbi dru* të kryqit, ndërsa
shkrimi yt, o at’* i tër’urt’, ish vijosur
me hir,* me hijeshi, mbi faqen tënde,
mbi fytyrë, oshënar i madh.

Më parë* u ngrit përmbi kryq Zoti dhe
u shpua keq në brinj’,* por ti u shtrive
me durim të fort’* në stol, vuajte vrima në trup,* si dash i shquar, o hyjfolës, porsi dash që e vulosnin, at’.

Urtia* e shumëformshme të stoliste,
Theodhor, o at’,* ndaj herezin’ e keqe
shumë dhe* kryetarin e saj qart’ dhe
prer’* e kritikove dhe e hodhe posht’
mendimin e tij me durim.
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Hyjlindësore

U bëre* një en’ e urtësis’ së përmbilartë, o Hyjnën’* e d’lir’, shpëtim i vetëm për të gjith’* besimtarët, si dhe
himnim,* sepse për ne ke lindur ti çlirim hyjnor,19 për njerëzin’ e tër’.
Ode III
I kryedhjakonit: O piksas ep udhenós

njerëzore dhjak* Stefani, kryetari* i
çdo martiri, se e nxit, o Zonj’,* malli
dhe dëshira e Krishtit ton’.
I oshënarit: Efrénete epí si

Meqë s’mundej dot, o at’,* të përballonte mësimdhënien tënde,* kthehet
drejt torturave,* ky i dhunshmi me barbarizëm plot.

Stefani, ushtari i pamposhtur i Zotit Provove plot me durim,* o i hyjurt’,
Krisht,*20 ligjërisht kish dalë përball’
hyjvrasësve,* duke veshur tër’ fuqin’
e tij* të paluftueshme krejt* dhe triumfoi, dhe tregoi se* ish i rrem’ besimi
i shkelësve.

I ndezur nga dashuria dhe zelli i
Krishtit Zot* dhe pasi u fut në luftim
për besën ton’,* edhe si u mbush me
Shpirt Hyjnor* i pari ndër dëshmorët,*
e vërtetoi tek të gjithë ne* predikimin
e peshkatarëve.

Martiri i par’ harroi jetën këtu në tok’*
si një predikues i jetës së vërtet’,* të
shenjt’ dhe të fshehur,21 dhe tregon*
në vepër tek të gjithë* dhe qart’, se
e vërteta triumfon,*22 duke preferuar
ai vdekjen.
Hyjlindësore

në gjoks dhe shpin’ rrahje, tmerr* me
kamxhik për Krishtin tënd,* si edhe
goditje në sy, o at’.

Leonin me bes’ të rrem’* ti me urti,
gatishmëri dhe me mend,* me dogmat e hijshme shum’,* që ke thënë,
e turpërove keq.

Shushunjën maniake shum’* me
thikën ti të Shpirtit t’ Shenjt’23 e ke
vrar’,* me durim që s’thyhej dot,* me
forc’ në mundimet, o oshënar.
Hyjlindësore

Të sheh ty në Bethlehem* Davidi me
sy profetik si një ark’*24 që mban Përmbiperëndin’* si një foshnj’, o nënë
e Perëndis’.
Irmosi: Efrénete epí si

U fut për ne Zoti yn’ nën shpellën e »D
Dëfrehet në ty, o Krisht,* dhe të thëjetës son’* përmes bashkëzbritjes
së tij, por jashtë del* nga stuhia

»rret ty Kisha jote me gaz:* Streha, për»forcimi im* dhe fuqia ime je ti, o Zot.24a
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Ndenjësore e kryedhjakonit
Ting. I Ton tafon su Sotír

O dhjak i par’ me fam’,* o apostull i
Krishtit* dhe maja e martirëve si dhe
atleti* i par’, i urtë, shenjtërove gjith’
anët e botës son’* me fitoret dhe*
çudit’ që bëre i shndrite* shpirtrat
njerëzor’;* çlirona nga çdo rrezik,
ankth,* ne që të nderojm’, Stefan.
Lavdi I oshënarit
Ting. III Thias písteos

Gojë me guxim* u paraqite,* turpërove k’shtu* përmes durimit* gjatë garave të tua me trimëri* tiranin dhe arrogancën e tij të kot’,* se, Theodhor, për
ikonën e Krishtit Zot* shpoi syt’ e tu,
por ti nxit ikonën ta nderojn’* të gjithë; për ne përdëllim të madh kërkon.
Tani I së kremtes
I njëjti Tin oreótita
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dëftehet gjykatës akuzues27 dhe i padrejtë, o Stefan, por e përmbysi veten
e tij, duke ngritur leqet kundër vetes.

Fortifikimi i madh i atletizmit, duke
e konsideruar sulmin e tiranit dashakeq si një hiç, e mund burrërisht dhe
e nënshtron me mjeshtëri kundërshtarin.

Stefani, duke qenë i pari i dëshmorëve, na hapi udhën e martirizimit, dhe
kërcen i kurorëzuar duke pasur rrethin e dëshmorëve.
Hyjlindësore

Si linde nga një Virgjëreshë si diell,
o Krisht, e ndriçon me hijeshinë tënde
kujtimin e lavdëruar të martirit të parë, i cili lind njëkohësisht, si yll i mëngjesit.
I oshënarit: Eparthenta se idhusa

U bë sot një çudi* paradoksale krejt,* Pasi të shtrinë në një dërrasë për
se Shpëtimtari yn’* në shpell’ u shfaq
me mish*25 për ne nga Virgjëresha,
siç ai di. I falen Magët* me dhurata si
një mbret* dhe barinjt’ tok me engjëjtë* po e lavdëronin bashk’,* ndaj thërresim dhe ne me ta:* Lavdi atij që u
trupëzua,* për ne dhe lavde në të lartat.

shkak të egërsisë së thrakasit dhe të
poshtërsisë barbare, tejet u shpove,
se i faleshe ikonës së Krishtit edhe
të Hyjnënës, o Theodhor.

Duke i shërbyer që nga rinia Zotit

Ode IV
I kryedhjakonit: Tin thian enoisas su

dhe duke e pasur të paepur dëshirën
për të, o i lumur, përmes ushtrimit me
gjak martirësh u stolise prapë me
hijeshi tepër të madhe.

Njerivrasësi dhe ati i gënjeshtrës

O Hyjmbajtës, u hodhe nga Lindja si

26
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diell tejet i shkëlqyer, duke dërguar
rrezet e omologjisë dhe të rezistencës
sate të gjallë dhe shumë trime.
Hyjlindësore

I bekuar është Zoti, Fjala që vjen

28

në Bethlehem si i dhembshur nga barku yt pa përvojë martese, o e Tërëkulluar; atij tani përgjëroju, që të shpëtojë ata që përikin tek ti.
Ode V
I kryedhjakonit: O anavalómenos fos

Shkëlqeu si engjëll martiri i parë, o
Krisht, duke u bërë më i lartë se apsidat qiellore dhe duke u mbushur me lavdinë e parrëfyeshme, o Njeridashës.

Sa i paepur ishte guximi i zellit të hyjshëm të dëshmorit të parë! Se deri
në gjak u rreshtua29 burrërisht kundër
hyjvrasësve.

Qëllonte vrasësit e molepsur si me
flokë bore nga goja hyjfolëse martiri
i parë, ndërkohë kurorëzohej si fitimtar duke u goditur nga ata me breshëri
gurësh të panumërt.
Hyjlindësore

Martiri i parë pa atë që erdhi nga nëna që s’njohu burrë, të qëndronte në
Hyjninë e palëvizur të Atit dhe në
lavdi në qiell.

I oshënarit: Si Kírié mu fos

Duke banuar në tokë të huaj, përveç
dhimbjeve të mërgimit, pësove dhe
dhimbjet e internimit dhe burgimet
tepër të ashpra, o i duruar në shpirt.

Tani po gëzohesh me të vërtetë, sepse pranove kurorëzim fitoreje në ditën e hijshme dhe dritëprurëse të martirit të parë të hyjshëm.

Themelin e besës që e kishe që fëmijë, e ruajte deri në fund, duke qëndruar i pakthyeshëm, o Theodhor i pamposhtur.
Hyjlindësore

Kundër armiqve të vëmë ty, armë të
pathyeshme; të kemi, o Hyjnuse si spirancë dhe shpresë30 shpëtimi që të
gjithë ne.
Ode VI
I kryedhjakonit: Menomenin klídhoni

Po ndriçohet me lavdi* shum’ hyjnore,* sapo doli jasht’* prej çdo ligji natyror me hir të shenjt’* Stefani me
lavd, kreu i gjith’ martirëve.

Duke qen’, o Zoti Krisht,* imitues* i
shkëlqyer shum’* i pësimit tënd të
çmuar, mbrohet mir’* ndaj vrasësve
të tij, Stefani shenjt me bekim.2

Mbana, o Krisht Perëndi,* larg nga
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vrasje* të fëlliqura;* denjësona ne,
himnuesit e tu,* për trash’gimin’ e
shën Stefanit, si mëshir’plot’.
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Irmosi: Thiso si metá fonís

»D
Do flijoj me zë himnimi, Kisha thë-

Lindja jote, Zoti Krisht,* qe fillimi*

»rret tek ti,* o Zot, sepse përmes gja»kut,* që nga brinja jote për përdë»llim rrjedh,* u pastrua* nga çdo pis»llëk prej gjakrash demonësh kjo.

për shpëtim në bot’,* njëkoh’sisht qe
çështja e omologjis’* së perëndishme
dhe të hyjshme për çdo martir.

Kontaqi i kryedhjakonit
Ting. III I Parthenos símeron

I oshënarit: Thiso si metá fonís

Tek ne vinte Zoti yn’,* pra Krishti, dje

Hyjlindësore

O hyjprurës Theodhor i tër’urt’, qëndroje pran’* atij që si Zot shpall garat* edhe që gjykon me mendim të
drejtë*31 çdo krijesë;* kulloje ende
djersën e ndeshjeve.

O hyjmendës Theodhor, asgjë nuk të
ndau ty* nga dashuria e Krishtit,*5 as
trup që mundohej dhe as rreziku* për
dënimin* me vdekje, as dhe dëmi i
pasuris’.

Duke qen’ bir drite edhe dite,

o
Theodhor,* me dritë plot u shpërngule* për në drit’ të hyjshme, kur u zmadhua* dita, ndërsa* u zvogëlua nata,33 o oshënar.
32

Hyjlindësore

Vetëm ty të gjeti, Zonj’, mes gjembave si zambak* të tërëpastër, si lule*
në livadhe,34 o Hyjnën’, dhëndri edhe*
del nga barku,* nga mitra jote, Fjala
Zot, Krishti yn’.

përmes mishit,* por shërbyesi i tij*
nga mishi sot po shpërngulej,* sepse dje* u lind mbi dhé me mish
mbreti ynë,* ndërsa sot* po hedhin
gurë mbi shërbëtorin* për të dhe
kështu Stefani* mbaron, martiri i
par’, i hyjshëm krejt.
Shtëpia

Si një yll i ndritshëm sot shkëlqen
bashkë me lindjen e Krishtit martiri i
parë Stefan, duke feksur dhe duke
ndriçuar anët e gjithë botës. E errësoi
vetëm keqbesimin e tërë të judenjve,
pasi i kritikoi me fjalë urtësie, duke
debatuar nga Shkrimet;35 dhe duke u
përpjekur t’i bindte36 se Jisui që lindi
prej Virgjëreshës është Biri i Perëndisë, e turpëroi keqbërjen e tyre të pabesë, Stefani, martiri i par’, i hyjshëm krejt.
Sinaksari
Më 27 të të njëjtit muaj, kujtimi i apo-
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stullit të shenjtë, martirit të parë dhe
kryedhjakonit Stefan, që ishte një nga
shtatë dhjakonët.
Vargje: Kurorëzoj Stefanin që e kurorëzuan më parë gurë,/ me kurora fjalësh si me gurë të çmuar.8
Më njëzet e shtatë Stefanin e hoqi
vdekje guri.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Theodhori i Shkruar, vëllai i
Theofanit poet.
Vargje: Ka diçka të madhe me të cilën
mund të mburret edhe Theodhori,/
duke u ngritur nga toka. Sa i madh
është pikësimi i pamjes!
Vargje jambike që u shkruan në fytyrën
e shën Theodhorit edhe të vëllait të tij,
Theofanit, prej Theofilit mbret me një
hekur të skuqur:
“Kur të gjithë dëshironin që të vraponin drejt qytetit ku qëndruan këmbët e
tërëkulluara të Fjalës Perëndi për sistemimin e botës, në vendin e respektuar
u panë ata, enët e liga të mashtrimit të
besëtytnisë. Atje pra, meqenëse nga
ateizmi bënë shumë të këqija të turpshme nga mendimet e besës së keqe, u
dëbuan prej andej si apostatë. Dhe kur
ikën në qytetin e shtetit, nuk i lanë
marrëzitë e paligjshme, prandaj pasi
u shkruan në pamje si kriminelë, gjykohen dhe dëbohen përsëri”.

Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë
oshënar Theodhori, kryepiskop i Konstandinopojës.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i hieromartirit të shenjtë Mavriqi dhe të shtatëdhjetë martirëve që ishin me të.
Ati ynë oshënar Llukai nga Triglia, domethënë nga Mudhanja, mbaron me
paqe.
Me ndërmjetimet e tyre të shenjta, o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin.
Ode VII
I kryedhjakonit: O iperipsúmenos

O Stefan, i stolisur me lloj-lloj lulesh
dhe me gurë të bukur, e blatove veten
tënde tek Krishti jetëdhënës duke
kënduar me melodi: Je i bekuar.

Sa i pamposhtur ishte tensioni i Saulit, që më parë nënshtronte shërbyesit
e Krishtit,37 ndërsa tani sjell kombe
tek Krishti38 përjetë.

Duke kërcëlluar dhëmbët për vrasje,
të paligjshmit, pasi e rrëmbyen si bisha Stefanin, e vrisnin atë që psalte
perëndishëm me melodi: O Perëndi,
je i bekuar.

I ngritur nga Shpirti i Shenjtë, pe në
mënyrë të parrëfyeshme Birin bashkë me Prindin, o Stefan, duke i thirrur
Trinisë: O Perëndi, je i bekuar.
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Hyjlindësore

Tek ti që linde nga Virgjëresha e hyjshme, e kulluar, u soll si te Mbreti Stefani, kurora e gjallë, duke të psalur
me melodi: O Perëndi, je i bekuar.
I oshënarit: En ti kamino

I zjarrtë nga zelli orthodhoks, o i tërëurtë, hodhe tej me guxim mashtrim
herezie të fëlliqur dhe të tmerrshme,
duke thirrur: I bekuar je, o Perëndia
im dhe Zot.

Të ka dhuruar Fjala Zot fjalë urtësie,
fjalë dogmash, fjalë diturie,39 fjalë
mësimdhëniesh tepër besëmira, o
atë që thërrisje: I bekuar je, o Perëndia im dhe Zot.

Pasi linde nga Lindja si diell, mbolle
mbi dhé dritë besimi të mirë, që shkëlqente dhe mësonte faljen e ikonës së
Krishtit, o atë Theodhor.
Hyjlindësore

E stolisur, e lavdëruar, e ndriçuar
tejet me shkëlqim virgjërie, o nëna e
Perëndisë, linde me trup dhe mbështolle me shpërgënj atë që mbështolli me mjegull40 tokën.
Ode VIII
I kryedhjakonit: Si to panturgó

Të ndriçuar mendërisht prej lavdisë
së Stefanit, ejani t’i psalim Perëndisë
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së mishëruar: Gjithë ju vepra himnoni
Zotin dhe e përmbilartësonin në gjithë
jetët.41

U duk tek ti Krishti në lavdinë atërore, duke të lajmëruar qartësisht çmimet e fitoreve; prandaj thërrisje: Zotin
e himnoni dhe e përmbilartësoni në
gjithë jetët.41

Për ty, fitimtarin mbi mashtrimin e
paligjshëm, u thur kurorë atletizmi, o
Stefan; prandaj thërrisje: Zotin e himnoni dhe e përmbilartësoni në gjithë
jetët.41

Lindja e Zotit dhe kujtimi i dëshmorit
të parë na pleksi një kor; prandaj pa
pushim Zotin e himnojmë dhe e përmbilartësojmë në gjithë jetët.41
Hyjlindësore

Ti që linde mbi mendim përmes fjalës41a Zotin si Perëndiburrë dhe që je
e virgjër, ne, të gjithë veprat, o Virgjëreshë, të bekojmë dhe të përmbilartësojmë në gjithë jetët.41
I oshënarit: Hiras ekpetasas Dhaniíl

Me vetëbesim si luan,

falë qëndrueshmërisë së shpirtit, nuk u frikësove,
o i tërëlum nga mbrojtësi i herezisë,
që mbante emër manie; atë pasi e frikësove, i gëzuar u thërrisje popujve:
Bekoni gjithë ju veprat e Zotit, Zotin.41
42

27 DHJETOR

330

Meqenëse e stolise me burrëri shpirtin, ndërsa me mençuri dëshirën, o i
lumur, zotërove mendjen e mbushur
me urtësi; dhe rregullove mendimet
me drejtësi43 duke thirrur: Gjithë ju
veprat, himnoni Zotin.41

Kur rridhte vrullshëm rryma e herezisë, e thave me rregulloret e tua, o
atë oshënar, dhe pasi shkatërrove
makinacionet e të pabesëve me prova të tërëurta, thërrisje: Gjithë ju veprat, himnoni Zotin.41
Hyjlindësore

Perëndia që në fillim gatoi natyrën e
njerëzve, e vesh atë sot prej barkut
tënd të pacenuar dhe të shenjtë, o e
Tërëkulluar, duke u lindur sot në Bethlehem profetikisht;44 prandaj të gjithë
të bekojmë, o Mari hyjnuse.
Irmosi: Hiras ekpetasas Dhaniíl

»D
Duke* ngritur duart Danieli mbylli
»gojët e luanëve në grop’;* dhe shuan
»forcën e zjarrit krejt* kur u ngjeshën
»me virtyt Djemtë,* pra miqtë e shpre»sëtaris’,* duke bashk’thirrur me gaz:
»Bekoni* ju gjithë veprat e Zotit, pra
»Zotin ton’.
Ode IX
I kryedhjakonit: Isaia hóreve

Kapërceve, o Stefan,* të gjith’ ligjet*

e lëvdimeve* dhe ke triumfe si dhe
fitore plot* ti kundër çdo fjale, pa gënjeshtër, se kurr’ nuk mundet dot* të
thurë mendja jon’* një kuror’ të denj’
lavdish për ty.

Sa i lumur, o Stefan,* ishte zëri* kur
shqiptove fort,* kur the: Mos llogarit,
Zot, paditurin’* e vrasësve, por si At’
dhe Bërës, prit shpirtin tim tani* si
një therore pra,* si flijim me er’ të
këndshme shum’.

More si çmim lodhjesh ti* një kurorë*
për triumfin tënd* prej dorës, prej së
djathtës së fortë shum’;* tani që qëndron pran’ mbretit të të gjithave, o i
urt’,* ne që po të himnojm’,* na shpëto me hir dhe me lavdi.
Hyjlindësore

Biri i pakohëshëm* që prej Atit* lindi, mori mish* dhe nisje ekzistence
kohore bashk’* nga Vajza e virgjër;
dhe Stefani që imitoi shum’* Krishtin,2
fitoi tash* nisje jete të re kur u vra.
I oshënarit: Lithos ahirótmitos orus

I aktivizuar prej mallit hyjnor, durove
dallg’ përndjekjesh,* hodhe leht’ përdhé egërsi ndjekësi* dhe more kurorën atletike* për luftërat e tua ti,* o
at’ hyjmendës, oshënar me nam.

Gjete pasuri qiellore dhe një banes’
që mbetet gjithnjë* në vend të mërgi-
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mit, të ikjes mjaft larg,* si edhe të
internimit, ndaj k’shtu* shijon, pasi
ke marr’ tani* me gaz, shijimin e përjetshëm ti.

O i lumur, duke ofruar himnim tek
Zoti, përgjëroju* tek ai gjithnjë për
dob’sinë që kam;* si v’llezër të jemi
bashk’ në një tend’;* ashtu si ne jetuam
k’tu,* le të arrijm’ tek hyjnizimi tok.
Hyjlindësore

Të himnojm’ si Perëndilindëse dhe
Hyjbij’ me të vërtetë,* ti që përmbi
mendje dhe fjal’ linde sot,* o Zonjë e
virgjër, Fjalën, Zotin* në Bethlehem,
dhe me shpërgënj* e ke mbështjellë,
ndaj të madhërojm’.
Irmosi: Lithos ahirótmitos orus

»S
Si një gur i prer’ pa vën’ dorë nga
»mali yt i palatuar,* Virgjëresh’, ësht’
»prerë gur 44a qosheje ky,* 44b pra
»Krishti, i cili i bashkoi* natyrat krejt
»të kundërta;44c ndaj me gëzim të ma»dhështojmë ty.
Dërgimësore e kryedhjakonit
Epesképsato imás

U blatua si kuror’* e gjall’ tek ti, se
mbreti je,* i Plotfuqishmi Perëndi,*45
që për ne erdhe k’tu në mish;* u soll
tek ti46 Stefani shenjt;* me lavd për
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ty luftoi47 dhe doli nga mishi sot.
Tjetër: Tis mathités sinélthomen

Me hir të shenjtë dhe fuqi* vërtet i
mbushur, bënte* mjaft mrekulli, qortonte rënd’* bandat që vranë Zotin,*
që kot mendonin48 gjithmonë,* pra
shën Stefani me gjuh’* të lart’ theologjike tha:* Po shoh un’ të qëndrojë Jisui pran’* Atit, në të djathtën e
tij. Dhe shkoi* pran’ tij me një kuror’
në kok’,* i vrar’ nga hedhje gurësh.
Tjetër e së kremtes
së bashku me të kryedhjakonit

I bashk’përjetshmi, me natyr’* të
njëjt’, i bashkëfronshmi* me Atin,
Shpirtin, Fjala Krisht* lindet nga një
e Virgjër* në Bethlehem tash si
foshnjë,* si Shpëtimtar edhe Zot.* E
predikoi haptazi* shën Stefani, martiri i par’, i shenjt’;* duar kriminele i
hodhën gur’ pra,* por kish gaz, me
lavd ngjitet lart* tek ai me kurorë.
6 Lavdërime Idhiomele të kryedhjakonit
Ting. I I Qiprianit

Ne besnikët le t’i thurim me lule logjike atletit të parë një kurorë athlofori,
sepse ai përgatiti udhën e martirëve
dhe me gaz thërriste: Ja ku shoh qiej të
hapur dhe Birin e Perëndisë të qëndrojë në të djathtën e Atit të padukshëm.
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Ting. II I Anatoliut

Veshe shenjtëri, o Stefan i lumur, dëshmori i parë dhe kryedhjakon, shoku i engjëjve; le të të vijë keq dhe ndërmjeto për ne drejt Zotit Shpëtimtar të
pamëkatshëm.
I njëjti I të njëjtit

U tregove i pari ndër dhjakonët dhe i
pari ndër martirët, o Stefan i tërëshenjtë, sepse u bëre udhë për shenjtorët
dhe i çove Zotit shumë dëshmorë; prandaj qielli u hap tek ti dhe Perëndia
t’u shfaq; atij përgjëroju që të shpëtohen shpirtrat tanë.
I njëjti I të njëjtit

Martirin e parë dhe shërbyesin trim
të Krishtit, Stefanin kryedhjakon, le
ta nderojmë denjësisht, sepse duke
qëndruar në mes të të paligjve, ai pa
Birin në të djathtën e Atit.
Ting. IV I Joan Monakut

O Stefan i lavdishëm, qytetar qielli,
shërbyes i lumur i Krishtit, ndërmjeto
për shpirtrat tanë.
I njëjti I të njëjtit

Stefani, aparka e mirë e martirëve, i
plotë me hir dhe fuqi, që bënte çudi
dhe mrekulli të mëdha në popull,

qëllohej me gurë prej të paligjve, por
shkëlqeu si engjëll dhe soditi lavdinë
tënde në të djathtën e Fuqisë,1 o Zot,
që u mishërove për ne; dhe në Shpirtin e Hirit merrej lart në qiej. Dhe për
këtë, i shoqëruar bashkë me koret e
engjëjve, ndërmjeton që të shpëtohen
shpirtrat tanë.
Lavdi Ting. Tërth. I
I Qiprianit

O apostull, martir i parë dhe kryedhjakon, porta e martirëve, lavdia e
të drejtëve, krenaria e apostujve; duke qëndruar në stadium, ti pe qiej të
hapur dhe Birin e Perëndisë të qëndronte në të djathtën e Atit të padukshëm; prandaj, si shkëlqeve në fytyrë
si engjëll, thërrisje me hare për ata
që të qëllonin me gurë: Mos ua llogarit atyre këtë mëkat. Dhe tani kërko
për ata që me aspiratë të mburrim,
ndjesë mëkatesh dhe përdëllimin e
madh.
Tani I njëjti
I Joan Monakut

Misteri që ngjan sot në Bethlehem
është i pakonceptueshëm. I padukuri
duket, ai që s’ka mish, mishërohet,
Fjala merr lëndë dhe i qeni15 bëhet
çfarë s’ishte. Një Virgjëreshë lind në
shpellë një foshnjë të re, Gatuesin e
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natyrës; një koritë ikonizon fron qiellor; kafshë simbolizojnë prani keruvike; barinj çuditen;49 Magë ofrojnë
dhurata; engjëj duke përhimnuar thonë: Lavdi Perëndisë në më të lartat
dhe mbi dhenë paqe, se për njerëzit
Emanueli pa ndryshim ka mirëdashje.
Dhoksologjia e Madhe
Në Liturgji, Antifonet e së kremtes. Hyrtorja Ejani t’i falemi... Shpëtona... që linde.
Pas Hyrjes, Përlëshoret: e së kremtes,
e kryedhjakonit dhe e kishës. Kontaqi i
së kremtes. [Nëse dita e shën Stefanit
bie të shtunën, thuhet Apostulli i tij, ndërsa Ungjilli, i së Shtunës Pas Krishtlindjeve]. Trishenjti. Kungatore: Zëri i tij
[edhe e së kremtes], Pamë dritën.
CITIME
1

III [I] Mbret. 18.15; IV [II] 3.14

1a

Joan 4.48; Vep. 2.22,43; 6.8 etj.

12

333

Lluk. 1.33; Apok. 11.15

12a

Fil. 2.15

13

Jez. 1.13-26; Dan. 7.9-14

14

II Mbret. [Sam.] 7.12; Joan 7.42; Rom. 1.3;
II Tim. 2.8

15

Eks. 3.14

16

Matth. 11.29

17

Kol. 3.9

18

Gjen. 3.24

19

I Kor. 1.24,30

20

II Tim. 2.3-5

21

Kol. 3.3

22

I Esd. 3.12

23

Ef. 6.17

24

II Mbret. [Sam.] kap. 6; I Kron. kap. 13 etj.

24a

Ps. 17(18).2

25

I Tim. 3.16

26

Joan 8.44

27

Apok. 12.10

28

Ps. 117(118).26; Matth. 21.9; Mark. 11.9;
Lluk. 13.35; 19.38; Joan 12.13

2

Lluk. 23.34

3

Lluk. 23.46

29

Hebr. 12.4

4

Rom. 13.1

30

Hebr. 6.19

5

Rom. 8.35

31

I Petr. 2.23

6

Fil. 4.3; Apok. 3.5; 13.8

32

Joan 12.36; I Thes. 5.5

7

Hebr. 12.22-23

33

Rom. 13.12

8

Ps. 20(21).4

34

Kënga 2.1-2

9

Joan 1.14

35

Vep. 17.2
Vep. 19.8
Vep. 9.21; Gal. 1.13

10

Joan 1.18

36

11

Fil. 2.7

37

334

27 DHJETOR

38

Gal. 1.23 etj.

44a

Dan. 2.34-35,44-45

39

I Kor. 12.8

44b

Is. 28.16; Ef. 2.20; I Petr. 2.6

40

Jov 38.9

44c

Rom. 5.10-11; II Kor. 5.18-19; Ef. 2.17-18

41

Dan. kap. 3 Lutja e Azarias 34

45

II Mbret. [Sam.] 7.25; Apok. 4.8 etj.

46

II Kor. 5.6-9

41a

Lluk. 1.31

42

Fja. Urt. 28.1

47

II Tim. 4.7

43

Urt. Sol. 8.7; IV Makk. 1.6,18; 5.23-24

48

Ps. 2.1; Vep. 4.25

44

Mik. 5.1

49

Jez. 10.1

31 DHJETOR

MË 31 TË TË NJËJTIT MUAJ
Kujtimi i nënës sonë oshënare Melani
romake.
Tipikon
Në këtë ditë bëhet Mbyllja e së kremtes
së Krishtlindjeve dhe psalen të gjitha
të saj përveç Leximeve, Litisë dhe Polieleit, ndërsa thuhet Sinaksari, Apostulli dhe Ungjilli i ditës si zakonisht.
Sinaksari
Më 31 të të njëjtit muaj, kujtimi i
nënës sonë oshënare Melani romake.
Vargje: Jo dora e lëndshme dhe boja,
o Melani,/ por Perëndi të shkruan
ndër të ngjallurit, ndonëse vdiqe.
Në tridhjetë e një u ngrit nga jeta Melania.
Në të njëjtën ditë, kujtimi i martirit të
shenjtë dhe presviter Zotiku jetimushqyesi.
Vargje: Teksa e zvarritnin pulishte,
vrapon duke kërcyer Zotiku,/ i cili e kishte pikënisje dheun, ndërsa fund
udhe qiellin.
Në të njëjtën ditë, shën Jelasi, mbaron
në paqe.
Vargje: Jelasi deri dhe në fundin e jetës/
përqeshte jetën e denjë për përqeshje.
Në të njëjtën ditë, Dhjetë Virgjëresha
të shenjta në Nikomidhi, mbarojnë pasi u shpuan në sy dhe u rropën në brinjë.
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Vargje: Unë e di atletizmin e dyfishtë,
të shpuarit/ dhe pastaj rrjepjen e korit të përbërë prej dhjetëshes.
Në të njëjtën ditë, martirja e shenjtë
Olimpiodhora mbaron me zjarr.
Vargje: Jo pishtar i olimpiadës, por
himn është dhurata/ për ndeshjen e
Olimpiadhës kundër zjarrit.
Në të njëjtën ditë, shën Gai mbaron
në paqe.
Vargje: Gai i hyjshëm duroi shumë mundime/ dhe tani ka çmime të shkëlqyera të lodhjeve.
Në të njëjtën ditë, martirët e shenjtë
Vusiri, Gaudenti dhe Nemi mbarojnë
me shpatë.
Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu,
o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
Nëse bie e diel (Pas Krishtlindjeve), të
shtunën në Mbrëmësore, pas Kathismës
së Parë të Psaltirit, Thirrtoret: 3 ngjallësore, 4 të së kremtes (Eni të ngazëllohemi fq. 269) dhe 3 të së Dielës pas
Krishtlindjeve (Davidin mbret fq. 306).
Lavdi i së Dielës pas Krishtlindjeve (Bëjmë kujtimin e Davidit) Tani i së kremtes
(Kur mbretëroi Augusti) Hyrje. O dritë
gazmore. Proqimeni. Pasvargjet ngjallësore. Lavdi i së Dielës pas Krishtlindjeve (Kujtim priftërinjsh). Tani i së kremtes (Banove në shpellë fq. 278). Përlë-
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shoret: ngjallësore, e së Dielës pas
Krishtlindjeve (Ungjillëzoi, o Josif) dhe
e së kremtes. Përlëshimi: Ai që u lind në
shpellë dhe u shtri në grazhd për shpëtimin
tonë dhe u ngjall prej së vdekurish, Krishti
Perëndia ynë.
Të dielën në Mëngjesore, në fund të
Shërbesës së zakonshme të Mesnatës,
Përlëshorja e së kremtes. Në Mëngjesore,
Ndenjësore ngjallësore, por në vend të
Hyjlindësoreve, Ndenjësoret e së kremtes. Bekimtoret. Ipakoia. Shkallesat dhe
Proqimeni i tingullit; dhe i gjithë rendi
i Ungjillit Mëngjesor. Kanunet: ngjallësor, i pari i së kremtes dhe i të Fejuarit. Pas Odes III, Kontaqi dhe Shtëpia
ngjallësore. Ndenjësoret e së Dielës
Pas Krishtlindjeve (U bërë shërbëtor
fq. 309). Pas Odes VI, Kontaqi dhe Shtëpia e së Dielës pas Krishtlindjeve dhe
Sinaksari, të cilit i shtohet në fund: Në
të njëjtën ditë, të Dielën pas Krishtlindjeve, kujtimi i Hyjetërve të shenjtë
dhe të drejtë Josifit, të Fejuarit të
Zonjës sonë, Hyjlindëses së shenjtë
dhe virgjëreshë, Jakovit, vëllait të
Zotit dhe Davidit, profet dhe mbret.
Vargje: Nderoj Josifin, të Fejuarin e të
Virgjërës,/ si të vetmin të zgjedhur si
roja i saj.
Ishe fëmija i marangozit, por edhe
vëllai i Zotit,/ që i bëri të gjitha me
fjalë, o i lumur.

Çfarë të them unë kur Zoti dëshmon:/
Gjeta Davidin sipas zemrës sime!
Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu,
o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Amin.
Zbritësoret e dyfishta. Në vend të Më
të nderuarën, Ode IX e të dy Kanuneve
të Krishtlindjeve me Madhështimet e
tyre. I shenjtë është Zoti... (3x) dhe Dërgimësoret: ngjallësore, e së Dielës pas
Krishtlindjeve dhe e së kremtes. Lavdërimet: 4 ngjallësore dhe të 4 të së kremtes (me vargje në dy të fundit: I tha Zoti
Zotit tim: Ulu nga e djathta ime derisa të
vë armiqtë e tu nënkëmbëse të këmbëve
të tua; dhe Nga barku para eosforit të
linda, Zoti u betua dhe nuk do të pendohet.) Lavdi i së Dielës pas Krishtlindjeve.
Tani E përmbibekuar. Sot erdhi.
Në Liturgji, Antifonet e së kremtes. Në
Hyrje Nga barku para Eosforit..., Shpëtona..., që u ngjall prej së vdekurish. Pas
Hyrjes, Përlëshoret: ngjallësore, e së
kremtes, e së Dielës pas Krishtlindjeve
dhe e kishës. Kontaqi Virgjëresha lindi
sot. Trishenjti. Apostulli dhe Ungjilli i
së Dielës para Theofanisë. Në vend të
Të meriton, O shpirt madhështoje Marinë
virgjëreshë; Heshtja është sot. Kungatore
Çlirim i dërgoi Zoti popullit të tij. Aliluia.
Në vend të Pamë dritën, Përlëshorja e
së kremtes. Emri i Zotit.
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