
Iz 40, 1-11: Geroji naujiena apie sugrįžimą iš nelaisvės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prologas: II 

Izaijo 

pašaukimas 

 1
 "Paguoskite mano tautą, - sako jūsų Dievas, - paguoskite ją! 

`~k,(yhel{a/ rm:ßayO yMi_[; Wmßx]n: Wmïx]n : – Paguoskite, paguoskite tautą_mano, sako Dievas_jūsų! 

2
 Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas baigėsi, kad jos kaltė išpirkta, 

Hn"+wO[] hc'Þr>nI yK iî Ha'êb'c. ‘ha'l.m'( yKiÛ h'yl,êae Waår>qiw> ‘~Øil;’v'Wr)y> bleÛ-l[; WrúB.D : – Prabilkite 

į_širdį Jeruzalei ir_šaukite jai, kad prisipildė
1
 tarnyba

2
_jos, kad apmokėta

3
 bausmė

4
_jos, 

nes ji dvigubai atsiėmė iš VIEŠPATIES rankų už visas savo nuodėmes." 

s `h'yt,(aJox;-lk'B. ~yIl:ßp.Ki hw"ëhy> dY:åmi ‘hx'q.l' yKiÛ – kad prisiėmė
5
_(bausmę) iš_rankos JHVH 

dvigubai už_visas_nuodėmes_savo. 

Iz 40, 2 [LXX]: i`erei/j lalh,sate eivj th.n kardi,an Ierousalhm parakale,sate auvth,n o[ti evplh,sqh h` 
tapei,nwsij auvth/j le,lutai auvth/j h̀ àmarti,a o[ti evde,xato evk ceiro.j kuri,ou dipla/ ta. àmarth,mata 

auvth/j – Kunigai, prabilkite į širdį Jeruzalei, padrąsinkite (paguoskite) ją; juk prisipildė [ind. aor. 

pass. 3 sing.] pažeminimas jos, atleista [ind. perf. pass. 3 sing.] jos nuodėmė. Juk prisiėmė iš rankos 

Viešpaties dvigubai (už) nuodėmes jos. 

1 alem ' – būti pilnam, kupinam, visam; užpildyti, prisipildyti. 

2
 ab'c' – 1. kariuomenė, armija; daugybė; karas, kova. 2. tarnyba, prievolė, tarnavimas. 

3
 hc'r' – 1. būti patenkintam, laimingam. 2. priimti, sutikti, pritarti, pripažinti; būti palankiam; apmokėti, 

akceptuoti: palankiai. 3. Niph. būti priimtinas; (visų) pripažintas: auka, aukojimas, atnašavimas; nuostolis. 

4
 !A[' – 1. neteisingumas, neteisybė, blogis. 2. kaltė, kaltumas. 3. nubaudimas, bausmė, nuobauda. 

5
 xq;l' – 1. paimti, gauti, įsigyti. 2. prisiimti, priimti. 

 3
 Pasigirsta balsas: 

arEêAq lAqå – Balsas šaukiančiojo: 

"Per dykumą tieskite VIEŠPAČIUI kelią! Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį! 

`Wnyhe(l{ale hL'Þsim. hb'êr"[]B' ‘WrV.y: hw"+hy> %r<D<ä WNàP; rB'§d>MiB ; – dykumoje paruoškite kelią 

JHVH, tiesinkite tyrlaukyje vieškelį Dievui_mūsų! 

4
 Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta. 

WlP'_v.yI h['Þb.gIw> rh:ï-lk'w> afeêN"yI ‘ayG<-lK ' – Kiekvienas_slėnis bus_pakeltas, ir_kiekvienas_kalnas 

ir_kalva sumažės 

Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės - slėniais. 

`h['(q.bil. ~ysiÞk'r>h'w> rAvêymil. ‘bqo['h,( hy"Üh'w > – ir_taps status_šlaitas lyguma ir_kalnynai 

žemuma. 



5
 Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta! 

hw"+hy> dAbåK. hl'Þg>nIw > – Ir_atidengta šlovė JHVH 

Visa žmonija drauge ją išvys, nes pats VIEŠPATS tai pažadėjo savo lūpomis!" 

s `rBE)DI hw"ßhy> yPiî yKi² wD"êx.y: ‘rf'B'-lk' WaÜr"w> – ir_pamatys kiekvienas_kūnas 

(kiekviena_gyva_būtybė) kartu, nes lūpos JHVH ištarė. 

Iz 40, 5 [LXX]: kai. ovfqh,setai h̀ do,xa kuri,ou kai. o;yetai pa/sa sa.rx to. swth,rion tou/ qeou/ o[ti 

ku,rioj evla,lhsen – ir bus_parodyta
1
 [ind. fut. pass. 3 sing.] šlovė Viešpaties ir pamatys

1
 kiekvienas 

kūnas išganymą Dievo, nes Viešpats ištarė. 

1
 or̀a,w – 1. matyti, regėti; 2. žiūrėti, stebėti; 3. būti nukreiptam; 4. tikėtis; 5. siekti, ketinti, ruoštis; 6. suvokti, 

suprasti. 

 6
 Pasigirsta balsas: "Skelbk!" 

ar"êq. rmEåao lAq… – Balsas prabyla: Šauk! 

Atsakau: "O ką man skelbti?" - "Visa žmonija - kaip žolė, jos gražumas - kaip laukų gėlės. 

`hd<(F'h; #yciîK. ADßs.x;-lk'w> ryciêx' rf"åB'h;-lK' ar"_q.a, hm'ä rm:ßa'w> – Ir_tariau: Ką 

(turiu)_šaukti? Kiekvienas_kūnas (yra)_žolė, ir_visa_jėga_jo (puikumas, gražumas, turtingumas) 

(yra)_kaip_gėlė lauko. 

7
 Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik VIEŠPATS pasiunčia joms vėją. Tikrai žmonės - tik 

žolė. 

`~['(h' ryciÞx' !kEïa' AB+ hb'v.n"å hw"ßhy> x:Wrï yKi² #yciê lbe(n"å ‘rycix' vbeÛy " – Nudžiūsta žolė, 

nuvysta gėlė, kai_tik Dvasia JHVH dvelkia ant_jos. Iš_tiesų žolė (yra)_tauta. 

8
 Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai." 

s `~l'(A[l. ~Wqïy" WnyheÞl{a/-rb;d>W #yci_ lbe(n"å ryciÞx' vbeîy" – Nudžiūsta žolė, nuvysta gėlė, 

o_žodis_Dievo_mūsų tveria (yra_tvirtas) per_amžius. 

 

 

 

 

 

Džiaugsminga 

naujiena 

 9
 Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios žinios skelbėjau Sione! Galingai pakelk savo balsą, 

gerosios naujienos skelbėja Jeruzale! Skelbk, nebijok! Sakyk Judo miestams: "Štai jūsų 

Dievas!" 

rf;B ' →euvaggeli,zw – pranešti džiaugsmingą žinią. 

 10
 Štai Viešpats DIEVAS ateina su galybe, o jo ranka - valdinga. Atlygį jis turi su savimi, o 

algą moka į priekį. 

 11
 Kaip piemuo ganys jis savo kaimenę, savo rankomis surinks ėriukus, nešios juos prie 

krūtinės ir švelniai vedžios vedekles. 

 


