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Është e pakuptueshme, 

çka përmbushet tek ty, 

si për ëngjëj dhe vdekatarë,  

o nënë e virgjër, qashtërsi. 

Ja plaku Simeon, 

merr në duar e përqafon, 

Krijuesin e ligjit,  

Kryezotin e gjithësisë. 

Krijuesi që dëshiroi, 

Adamin të shpëtojë, 

bëri strehë barkun tënd, 

të virgjër e të qashtër. 

Gjithë gjinia vdekatare, 

o e qashtër, të lumëron, 

me besim të lëvdon, 

si nënë të Perëndisë. 

Ejani, shihni Krishtin, 

i gjithësisë Kryezot, 

Simeoni po e mban, 

në faltore sot. 

Si të të mba në krahë, 

unë, një plak i ngrysur, 

ti që vëzhgon dheun, 

dhe e bën të dridhet? 

Simeoni rroi plot, 

derisa pa Krishtin, 

dhe i thërriste fort: 

Tani kërkoj lirimin. 

O e bekuar Mariam, 

masha mistike je, 

që thëngjillin Krisht, 

në barkun tënd e ngjize. 



O Perëndi pa fillim, 

me dashje njeri u bëre, 

sillesh sot në tempull, 

si foshnjë dyzetëditëshe. 

I zbrituri nga qielli, 

i gjithësisë Kryezot, 

nga prifti Simeon, 

pritet në faltore sot. 

Shpirtin tim ma ndriço, 

dhe dritën e shqisave, 

që të shquaj e të të shoh, 

të të shpall si Perëndi. 

O nënë e virgjër, e qashtër, 

përse sjell në faltore, 

foshnjën e sapolindur, 

në krahë të Simeonit? 

Tani kërkoj lirimin, 

nga ty, o Krijuesi im, 

se të pashë ty, o Krisht, 

drita dhe shpëtimi im. 

Atë që lart meshtarët, 

i përdëllehen me tmerr, 

Simeoni poshtë tani, 

në kraharor e merr. 

 

Lavdi Atit, e Birit, dhe Shpirtit të shenjtë 

 

O Bashkim në natyrë, 

Trini në persona, 

ruaji shërbëtorët, 

ata që të besojnë.  



 

Tani e gjithmonë, dhe në jetë të jetëve 

Hyjlindëse, o shpresë, 

e gjithë të krishterëve, 

mbulo, mbro e ruaj,  

ata që të shpresojnë.  
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