Iz 61, 1-11: Geroji žinia apie išvadavimą

Viešpaties DIEVO dvasia su manimi, nes VIEŠPATS patepė mane, kad neščiau gerąją
naujieną vargdieniams.
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~ywI©n[" ] rFEåb;l. ytiøao hw"“hy> •xv;m' ![;y:³ yl'_[' hwIßhy> yn"ïdoa] x:Wr± – Dvasia Viešpaties, JHVH ant_manęs,
kadangi patepė JHVH mane. Kad_skelbčiau_gerą_naujieną1 vargdieniams2

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų
kaliniams.

`x;Aq)-xq;P. ~yrIßWsa]l;w> rArêD> ‘~yIWbv.li aroÜq.li bleê-yrEB.v.nIl. vboåx]l; ‘ynIx’;l'v. – pasiuntė_mane,
kad_apriščiau_žaizdas
tiems,_kurių_sulaužytos_širdys,
kad_paskelbčiau
išlaisvinimą (išvadavimą) ir_sukaustytiems (kaliniams) laisvę 3.
1

paimtiems_į_nelaisvę
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(LXX: euvaggeli,zw) – I. Pi. 1. atnešti žinias (geras arba blogas): a) abejotinas; painformuoti, pranešti, duoti
žinią kam nors (Iz 61, 1); b) atnešti geras žinias; gerų žinių skelbėjas. 2. kalbėti, šnekėti, sakyti, tarti, informuoti,
skelbti, reikšti, rodyti; pareikšti; pranešti; supažindinti (su kuo nors). Hitp. gauti gerų žinių.
II. The Messianic servant preaches good tidings to the meek (Iz 61, 1) – Mesijo tarnas skelbia/sako pamokslą gerą
naujieną/žinią romiajam/nuolankiajam. Bear tidings – nešti naujienas, žinias.
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Paskelbti VIEŠPATIES malonės metų, – mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų.

(LXX: ptwco,j) – I. 1. neturtingas, vargingas, skurdus; vargšas, nelaimingas, pasigailėtinas; menkas, prastas,
blogas; neturtėlis, vargšas, varguolis. 2. kuklus, nusižeminęs, nuolankus (pa)klusnus; paprastas, varganas; pažemintas,
sutryptas. 3. romus, švelnus; nuolankus, drovus. 4. nepasiturintis, skurstantis, vargstantis, vargingas. 5. silpnas,
neryžtingas. 6. engiamas, prislėgtas. 7. užimantis žemą/kuklią padėtį, kuklus be pretenzijų. II. 1. neturtingas,
vargingas; menkas, elgetiškas. 2. nepasiturintis. 3. skurdus, negausus. 4. paprastas, kuklus.
– I. 1. atidarymas, t.y. (kalinių) išlaisvinimas, išvadavimas (Iz 61, 1). II. 1. anga, skylė, kiaurymė,
plyšys, tarpas; (durų ir pan.) at(s)idarymas. 2. progymė, proskyna, properša (miške); spraga.

`~yli(bea]-lK' ~xeÞnl: . Wnyhe_l{ale ~q"ßn" ~Ayðw> hw"ëhyl;( ‘!Acr"-tn:v. aroÜq.li

– Kad_paskelbčiau

metų_malonės JHVH ir_dieną bausmės (keršto) Dievo_mūsų, kad_paguosčiau visus_liūdinčius,
3

Suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų,

rp,aeª tx;T;ä raeøP. ~h,’l' •ttel' !AY©ci yleäbea]l; ~Wfål' – kad_duočiau liūdintiems Sione, kad_duočiau
jiems (dėl_jų) diademą1 vietoj pelenų,

džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo,

hh'_Ke x:Wrå tx;T;Þ hL'êhit. hjeä[m] ; lb,aeê tx;T;ä ‘!Aff' !m,v,Û

– aliejų džiaugsmo vietoj gedulo,

apsiaustą šlovės vietoj dvasios priespaudos (silpnumo, bailumo).

kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu, VIEŠPATIES sodintu, kad apreikštų jo šlovę.

`raE)P't.hil. hw"ßhy> [J;îm; qd<C,êh; yleäyae ‘~h,l' ar"Ûqow> – Ir_vadins juos galingais_medžiais (stipriais,
tvirtais) teisingumo, skiepu JHVH, kad_būtų_pagarbintas_pats.
1

Diadema (tiara) – ant kaktos rišamas raištis arba lankelis. Jas nešiojo princai ir princesės, nes jie neturėjo teisės
nešioti karūnų.

Jie atstatys senuosius griuvėsius, atkurs seniai apleistas gyvenvietes, atnaujins nuniokotus
miestus, tuščius nuo neatmenamų laikų.
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`rAd*w" rADð tAmßm.vo br<xoê yrE['ä ‘WvD>xiw> Wmme_Aqy> ~ynIßvoarI) tAmïm.vo ~l'êA[ tAbår>x' ‘Wnb'W

–

Ir_atstatys griuvėsius amžinus, nuniokotas_(vietoves) senas atkurs ir_atnaujins miestus nusiaubtus,
nuniokotas_(vietoves) [iš] kartos į_kartą.

Svetimieji jums tarnaus ir gins ganyklon jūsų kaimenes, svetimšaliai bus jūsų artojai ir
vynininkai.
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`~k,(ymer>kow> ~k,ÞyrEK'ai rk'ênE ynEåb.W ~k,_n>aco W[ßr"w> ~yrIêz" Wdåm.['w> – Ir_atsiras_(čia) svetimi ir_ganys
kaimenę_jūsų ir_sūnūs svetimšalio (bus)_žemdirbiais_jūsų ir_prižiūrės_vynuogynus_jūsų.
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O jūs būsite pavadinti VIEŠPATIES kunigais, – sakys jums į akis: „Mūsų Dievo tarnai“.

~k,_l' rmEßa'yE Wnyheêl{a/ yteär>v'm. WarEêQ'Ti ‘hw"hy> ynEÜh]Ko ~T,ªa;w>

– Ir_jūs kunigais JHVH

būsite_vadinami, „tarnai Dievo_mūsų“ bus_kalbama apie_jus.

Tautų nuosavybe naudositės, ūžausite jųjų turtuose.
Nauja
Jeruzalės
tvarka ir
jos
dvasinis
pakilimas

`WrM")y:t.Ti ~d"ÞAbk.biW WlkeêaTo ‘~yIAG lyxeÛ – Turtą tautų eikvosite (valgysite) ir_šlovėje_jų pasipuošite.
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Kadangi jų gėda buvo dviguba, užgaulės ir pajuoka buvo jų dalis,

~q"+lx. , WNroåy" hM'Þlik.W hn<ëv.mi ‘~k,T.v.B' tx;T;Û

– Kadangi gėda_jūsų (buvo)_dviguba, o_įžeidimas

ir_spjūviai (seilė) buvo_dalis_jų,

todėl dvigubą paveldą gaus savoje šalyje, amžiną džiaugsmą jie patirs.

`~h,(l' hy<ïh.Ti ~l'ÞA[ tx;îm.fi Wvr"êyyI hn<åvm. i ‘~c'r>a;B. !kEÜl' – todėl krašte_jų dvigubai

paveldės,

džiaugsmas amžinas bus dėl_jų.

Nes aš, VIEŠPATS, mėgstu teisingumą, nekenčiu grobimo ir nusikaltimo. Atiduosiu jiems
atlygį, sudarysiu su jais amžiną sandorą.
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Jų giminė bus įžymi tarp tautų ir jų palikuonys tarp žmonių. Kas tik juos regės, suvoks, jog tai
giminė, kurią VIEŠPATS palaimino.
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Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU, džiūgausiu Dievu savuoju, nes jis mane aprengė
išganymo drabužiais ir apsupo teisumo skraiste kaip jaunikį, besipuošiantį vainiku, lyg nuotaką,
besidabinančią vėriniais.
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Kaip žemė išaugina savąsias ataugas, kaip sodas suželdina savąsias sėklas, taip Viešpats
DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę visų tautų akivaizdoje.
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