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Įžanga
Mesijinę bendruomenę sudaro žydai, išpažįstantys Jėšūa (Jėzų)
Mesiju (Kristumi) Išgelbėtoju (Išganytoju) ir laukiantys Jo antrojo
atėjimo. Kartu su žydais mesijinę bendruomenę sudaro ir kitų tautų
žmonės, tikintys Mesiją Jėšūa. Mesijiniai judėjai paveldi Naująją
Sandorą, Jisraelio (Izraelio) Dievo sudarytą su Jo tautą per Dievo
Avinėlio Jėšūa Švenčiausiojo Kraujo praliejimą.
Mesijinis sąjūdis kyla Šventajai Dvasiai atnaujinant Jisraelio
Dievo Sandorą su Savo tauta: „Ateina dienos, kada sudarysiu naują
sandorą su Jisraelio namais ir Judo namais“ (Jer 31:31). Ši Jeremijo
pranašystė pabrėžia žydų gebėjimą vykdyti Dangiškojo Tėvo nustatytus įsakymus bei nurodymus ne iš prievartos ir ne dėl pamokymo,
bet pagal širdies būseną, t.y. iš meilės Dievui: „Šitokia yra Sandora,
kurią sudarysiu su Jisraelio namais, – atėjus toms dienoms,
VIEŠPATIES žodis, įdiegsiu jiems Savo įstatymą, jį įrašysiu jiems į
širdį. Tada Aš būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta“ (Jer. 31:33).
Klusniems Jisraelio vaikams, kurių širdys per visas gyvenimo
dienas yra pripildytos sabatos (šeštadienio, pagal žydų kalendorių
– sekmadienio, t.y. septintos dienos) ramybės, Šabato diena yra
Dievo amžiams nustatyta (plg. Mt 24:20) šventė, į kurią kviesdamas,
Dangiškasis Tėvas pagerbė kiekvieną, kuris visa širdimi yra Jam
atsidavęs. Per amžinų Viešpaties švenčių, kurių pirmoji yra Šabatas
(Kun. 23), įstatymą ryškėja Jisraelio Dievo ryšys su Naujosios
Sandoros tauta, nes būtent Naujoji Sandora ir yra amžina Dievo ir Jo
tautos Sandora. Mesijo mokinių sakraliniai susirinkimai per Viešpaties šventes liudija atėjus mesijinį amžių, kurio šviesa pranašauja
garbingąjį Mesijo Jėšūa, Jisraelio Karaliaus, atėjimą.
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Šabato sutikimas (‘Erev Šabbāt) yra Viešpaties šventės pradžia.
Sutikimo dalyvius turi vienyti tikėjimas į Vieną Dievą, ištikimybė Jo
atsiųstajam Jisraelio Mesijui Jėšūa ir klusnumas Šventajai Dvasiai.
Šabato sutikimą sudaro sabatos žvakių uždegimas, kurį paprastai
atlieka namų šeimininkė, vaikų laiminimas, kiti laiminimai, dienos
pašventinimas, vynšakės vaisiaus bei duonos laiminimas, pasveikinimai, vakarienė giedant giesmes, dėkojimo maldos. Su tuo yra
suderintas ir čia siūlomo sẽderio (tvarkos) suskirstymas į 15 dalių.
Pagal Biblijoje numatytą dienos laiko nustatymą, kurį atspindi
žydų kalendorius (juo naudojosi ir pirmoji bažnyčia), nauja diena
prasideda pasirodžius pirmosioms žvaigždėms. Tai reiškia, kad ir
šeštadienis (sabata) prasideda penktadienio (žydų – šeštos dienos)
vakarą. Šabato sutikimas pradedamas prieš pat saulėlydį. Tam skirtinguose regionuose apskaičiuojamas sezoninis laikas.
Siūlome skaitytojams susipažinti ir praktiškai panaudoti Šabato
sutikimo pavyzdį. Ši tvarka nelaikytina nei tradicine, nei privaloma.
Joje galimi trumpinimai ir papildymai priklausomai nuo susirinkusiųjų dvasinės būsenos ir kitų palydinčių aplinkybių. Svarbu, kad
Šventajai Dvasiai vadovaujant, būtų išlaikytas veiksmo vientisumas.
Šabato susirinkimas yra tarnystė, kuri laimina Dievą bei Jo buvimą
Savo tautoje, taip pat yra padėka už Mesijo Jėšūa šviesą ir Jame
atrandamą ramybę.
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1. Lechá Dodí — „Išeik Mylimasis!“
Šiuo himnu pasirengiame Šabato sutikimui (qabbalàt šabbāt).
Kiekvienam Dievui ištikimajam kasdienis Šabato sutikimas yra
širdies meilės Mesijui Jėšūa stebėjimo praktika. Laukdami Jo
staigaus atėjimo mes patikriname savo pasirengimą Jį priimti. Tam
puikiai tinka svarbiausia Šabato sutikimo giesmė „Lecha Dodi“,
kurią XVI a. parašė rabinas Šlomo Halevi Alkabecas (1505–1584).
Tai džiugus himnas, kuriuo garbinamas Devas ir sveikinama Šabato
ramybė visai Jo kūrinija laukiant Mesijo šlovingojo atėjimo bei viso
Jisraelio galutinio atpirkimo.
Lechá Dodí — Išeik Mylimasis!

,ּל ה
ָּכ ת
ַ ְלתָכ ה דדׂו  יִד י  יִלְקַרתאת
ל ה׃
ָשׁתָבּת ְנַקְבּ ת
ַ ְּפש יֵנ י
שׁׂומדׂור ְותָזכדׂור ְבּ  יִדבּּור  בֶתאתָחד
ָ ת,
: יִ הְשׁ יִׂומ יתָענּו ש יֵתאל ַ הְּמדָחֻ יתָחד
ְ יתָ י  בֶתאתָחד ּוְשׁׂומו  בֶתאתָחד
ּל ה׃
ָשׁו ם ּוְל יִתְפ בֶתא בֶרת ְו יִלְת יִ ה ת
ְֵל ש י
...ְלתָכ ה דדׂו  יִד י
Išeik, Mylimasis pasitikt sužadėtinės, kad sutiktume Šabatą.
Vienu „Laikykis, atmink!“ liepimu įsakė jį mums Vienatinis
Dievas. Vienas yra Viešpats ir vienas Jo Vardas. Garsinti, šlovinti ir
giedoti. Išeik, Mylimasis...
Nusipurtyk, pakilk iš dulkių, apsivilk grožio rūbais, mano tauta,
per Jesės sūnų Betliejietį priartėjo prie mano sielos jos išpirkimas.
Išeik, Mylimasis...
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Atsikelk, atsikelk, nes pasirodė tavo šviesa, kelkis, nušvisk!
Pabusk, pabusk, kurk giesmę, Viešpaties garbė tavyje atsiskleidė.
Išeik, Mylimasis...
l kā dōdī liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
l kā dōdī liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
ǝ

(ǝ)

i

ǝ

ǝ

i

ǝ

ǝ

ǝ

(ǝ)

šāmōr w zākōr b dibbūr exād,
hišmī¿ānū ’ēl m juxxād.
dōnāj exād ūš mō ’exād
l šēm ūl tip’eret w lithillā.
(ǝ)

(ǝ)

(ǝ)

ǝ

a

(ǝ)

ǝ

i

l kā dōdī, l kā dōdī, liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
l kā dōdī liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
ǝ

ǝ

(ǝ)

i

ǝ

ǝ

i

ǝ

ǝ

ǝ

(ǝ)

hitna¿arī mē¿āpār qūmī,
libšī bigdē tip’artēķ ¿ammī,
¿al jad ben jišsaj bē t hallaxmī
qār bā ’ēl napšī g ’ālāh.
i

i

ǝ

(ǝ)

l kā dōdī, l kā dōdī, liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
l kā dōdī liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
ǝ

(ǝ)

ǝ

i

ǝ

ǝ

i

ǝ

ǝ

ǝ

(ǝ)

Tik Tu, o Mūsų Viešpatie,
Tu Vienas vertas gyriaus visų.
Tad būk pagarbintas čionai –
Giedosim gyrių amžinai.
Mes laukiame Tavęs, o, Sužadėtini.
Ir trokštam susitikt Tave –
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Tavoji Nuotaka, Tava.
Sutikim Sabatą mes drauge.
l kā dōdī, l kā dōdī, liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
l kā dōdī liqrat kallā
p nē šabbāt n qabb lā.
ǝ

(ǝ)

ǝ

i

ǝ

ǝ

i

ǝ

ǝ

ǝ

(ǝ)

Šabato žvakių uždegimas.
Tradiciškai žydų šeimoje, Šabatui sutikti ant staltiese padengto
stalo paruoštos dvi žvakės žvakidėse, vynas, taurė, padėklas, dvi
pridengtos chalos, druska. Šeimininkė uždega abi žvakes ir triskart į
savo pusę apsuka rankomis ratus virš degančių liepsnų, tarsi
pakviesdama Šabatą, po to sukalba maldą:

לו ם
ָלְך תָ העדׂו ת
ֶתאֹלש יֵ ה ינּו  בֶׂומ  ב
ֱ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י
לנּו  בֶתאת ש יֵ ישּׁוַע ְׂומ יִשׁ יש יֵחנּו
ָשׁנּו  יִבּ ְדתָ ב בֶרָך ְותָנַת ן ת
ָשׁר  יִּק ְּד ת
ֶתא  ב
ֲ
לו ם׃
ָלעדׂו ת
ְָו יִצתָּונּו  יִלְ ה י תׂדׂות תאדׂור ת
bārūk attā ’ dōnāj lōhē nū melek hā¿ōlām, šer qidd šānū
bid bārekā w nātan lānū ’et jēšū ¿ m šīxē nū, w ciwwānū
lihjōt ōr lā¿ōlām.
a

ǝ

ǝ

e

(i)

ǝ

a

a

ǝ

(i)

ǝ

Palaimintas esi Viešpatie mūsų Dieve, Visatos Karaliau, pašventinęs mus savo žodžiu, davęs mums Mesiją Jėšūa ir liepęs mums būti
šviesa pasauliui.
Giedamoji padėkos malda:

לו ם
ָלְך תָ העדׂו ת
ֶתאֹלש יֵ הנּו  בֶׂומ  ב
ֱ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י
לְּזתָׂומ ן ַ ה בֶּז ה׃
ַ חתָ ינּו ְו יִקְּיתָׂומנּו ְו יִ ה יִּג יתָענּו
ֱ שׁ בֶ ה
ֶ ב
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bārūk attā ’ dōnāj lōhē nū melek hā¿ōlām, šehex jānū
w qijj mānū w higgī¿ānū lazz mān hazzæ!
Palaimintas esi Viešpatie mūsų Dieve, Visatos Karaliau, davęs
mums gyvybę, mus globojęs ir palaikęs iki pat šios akimirkos!
bārūk attā ’ dōnāj
lōhē nū melek hā¿ōlām,
2: šehex jānū w qijj mānū
w higgī¿ānū lazz mān hazzæ!
Tai Tu, išgelbėjai mus,
Tu Viešpats, atpirkėjas Tu.
Palaimintasis, Pašlovintasis,
Tik Tu teiki mums gyvenimą.
2: Tu Karalius visų,
Tu Valdovas visatos.
Viešpats Dievas esi.
Tau Šlovė!
a

ǝ

ǝ

e

(i)

ǝ

e

ǝ

a

e

(i)

e

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

2. Šalóm aleichèm – „Ramybė jums!“
Giedamasis palaiminimas dalyviams

לְך
ֶ  יִׂומ בֶּמ  ב, ַׂומְלַתאש יֵכ י  בֶעְל ידׂו ן,ּׁשש יֵרת
ָ ַׂומְלַתאש יֵכ י ַ ה ת,ל י בֶכו ם
ֵע ש י
ֲ שׁלדׂוו ם
ָת
 תָבּרּוְך  הּותא׃,ל יִכ יו ם ַ התָּקדדׂושׁ
ַָׂומְלש יֵכ י ַ הְּמ ת
לְך
ֶ  יִׂומ בֶּמ  ב, ַׂומְלַתאש יֵכ י  בֶעְל ידׂו ן,ּׁשלדׂוו ם
ָ ַׂומְלַתאש יֵכ י ַ ה ת,שׁלדׂוו ם
ָתא בֶכו ם ְל ת
ֲ בּדׂו
 תָבּרּוְך  הּותא׃,ל יִכ יו ם ַ התָּקדדׂושׁ
ַָׂומְלש יֵכ י ַ הְּמ ת
לְך
ֶ  יִׂומ בֶּמ  ב, ַׂומְלַתאש יֵכ י  בֶעְל ידׂו ן,ּׁשלדׂוו ם
ָ ַׂומְלַתאש יֵכ י ַ ה ת,שׁלדׂוו ם
ָתָבּ ְרכּו יִנ י ְל ת
 תָבּרּוְך  הּותא׃,ל יִכ יו ם ַ התָּקדדׂושׁ
ַָׂומְלש יֵכ י ַ הְּמ ת
לְך
ֶ  יִׂומ בֶּמ  ב, ַׂומְלַתאש יֵכ י  בֶעְל ידׂו ן,ּׁשלדׂוו ם
ָ ַׂומְלַתאש יֵכ י ַ ה ת,שׁלדׂוו ם
ָש יֵצתאְת בֶכו ם ְל ת
 תָבּרּוְך  הּותא׃,ל יִכ יו ם ַ התָּקדדׂושׁ
ַָׂומְלש יֵכ י ַ הְּמ ת
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Ramybė jums, tarnystės angelai, pasiuntiniai Auščiausiojo, karalių
karalių Šventojo Karaliaus, tebūnie palaimintas!
Ramybė jūsų atėjimui, ramybės angelai, pasiuntiniai Auščiausiojo,
karalių valdovų Šventojo Karaliaus, tebūnie palaimintas!
Palaiminkit mane ramybei, ramybės angelai, pasiuntiniai Auščiausiojo,
karalių karalių Šventojo Karaliaus, tebūnie palaimintas!
Ramybė jūsų išėjimui, ramybės angelai, pasiuntiniai Auščiausiojo,
karalių karalių Šventojo Karaliaus, tebūnie palaimintas!
(giesmė)
šālōm ¿ lē kem, mal’akē haššārēt,
mal’akē ¿eljōn,
mimmelek malkē hamm lākīm,
haqqādōš bārūk hū’.
bō’ kem l šālōm, mal’akē haššālōm,
mal’akē ¿eljōn,
mimmelek malkē hamm lākīm,
haqqādōš bārūk hū’.
a

i

i

i

i

ǝ

ǝ

a

i

i

i

ǝ

bār kūnī l šālōm, mal’akē haššālōm,
mal’akē ¿eljōn,
mimmelek malkē hamm lākīm,
haqqādōš bārūk hū’.
cēt kem l šālōm, mal’akē haššālōm,
mal’akē ¿eljōn,
mimmelek malkē hamm lākīm,
haqqādōš bārūk hū’.
Skelbiame taiką angelams Dievo,
Siuntė juos Aukščiausias.
Jis Karalius, Jis Palaimintasis,
Tik Jam Vienam garbė!
ǝ

ǝ

i

i

i

ǝ

ǝ

ǝ

i

i

i

ǝ
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Atneša taiką angelai ramybės,
Siuntė juos Aukščiausias.
Jis Karalius, Jis Palaimintasis,
Tik Jam Vienam garbė!
Linki taikos mums angelai ramybės,
Siuntė juos Aukščiausias.
Jis Karalius, Jis Palaimintasis,
Tik Jam Vienam garbė!
Taikoj palieka mus angelai ramybės,
Siuntė juos Aukščiausias.
Jis Karalius, Jis Palaimintasis,
Tik Jam Vienam garbė!
3. Éšet chàjil — Dora žmona.
(Giedamoji malda: vyras laimina žmoną)

  יִׂומ י  יִ יְׂומתָצתא,  יִׂומ י  יִ יְׂומתָצתא,שׁת ַח יִ יל  יִׂומ י  יִ יְׂומתָצתא
ֶש יֵתא  ב
  יִׂומְכתָרּה׃,חק  יִׂומְּפ יִנ י יִנ יו ם
ׂ ְותָר ד,חק  יִׂומְּפ יִנ י יִנ יו ם
ׂ ְותָר ד,חק  יִׂומְּפ יִנ י יִנ יו ם
ְׂותָר ד
לּה
ָע ת
ֲ ל ב ַבּ
ֵ ש י,לּה
ָע ת
ֲ ל ב ַבּ
ֵ ש י,לּה
ָע ת
ֲ ל ב ַבּ
ֵתָבַּטח תָבּּה ש י
לתא  בֶ יְחתָסר׃
ׂלל  ת
ָשׁ ת
ָ ְו ת,לל
ָשׁ ת
ָ ְו ת,לל
ָשׁ ת
ָ ְו ת,לל
ָשׁ ת
ָ ְו ת,לל
ָשׁ ת
ְָו ת
ēšet xajil mī jimcā, mī jimcā, mī jimcā,
w rāxōq mipp nīnīm, w rāxōq mipp nīnīm, w rāxōq
mipp nīnīm mikrah.
bāTax bāh lēb ba¿ lah, lēb ba¿ lah, lēb ba¿ lah,
w šālāl, w šālāl, w šālāl, w šālāl, w šālāl lō ’ jexsār.
ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

a

ǝ

ǝ

ǝ

a

ǝ

a

ǝ

( )

Dorą žmoną kas susiras? Kas susiras? Kas susiras?
Jos kaina brangesnė už perlus,
Pasitiki ja jos vyro širdis, vyro širdis, vyro širdis,
nesumenkės, nesumenkės, nesumenkės sėkmė.
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4. Vaikų palaiminimas.
Pradžioje palaiminami berniukai, paskui – mergaitės.

ּׁש ה׃
ֶתאֹל יִ ה יו ם ְּכ בֶתאְפַר יִ יו ם ְו יִכְׂומַנ  ב
ֱ ְ י יִׂשְׂומָך
j śīm kā ’ lōhīm k ’eprajim w kim naššæ!
Tepadaro tave Dievas panašų į Efraimą ir į Menašė!
ǝ

ǝ

ǝ

e

ǝ

ǝ

לתָתא ה׃
ֵשתָר ה  יִרְ בתָק ה תָרש יֵחל ְו ש י
ׂתאֹל יִ ה יו ם ְּכ תָ  ת
ֱ שש יֵׂומְך
ְׂ י  יִ  ת
j śīmēk lōhīm k śārā, ribqā, rāxēl w lē’ā!
Tepadaro tave Dievas panašią į Sarą, Rebeką, Rachelę ir Lėją!
ǝ

ǝ

e

ǝ

Aharono palaiminimas didelei grupei esant:

ּׂשתא ְ יתָ י תָּפתָנ יו
ָּך׃  יִ י ת
ָל יָך  יִו ידָחֻח בֶּנ ת
ְֶ יתָ ב בֶרְכָך ְ יתָ י ְו יִ יְשְׁׂומ בֶרָך׃ תָ יש יֵתאר ְ יתָ י תָּפתָנ יו ש יֵתא  ב
שׁלדׂוו ם׃
ָׂשו ם ְלָך ת
ֵל יָך ְותָ י ש י
ֶש יֵתא  ב
j bārek kā ’ dōnāj w jišm rekā!
jā’ēr dōnāj pānāw ēlæ kā wīxunnekkā!
jiśśā ’ dōnāj pānāw ēlæ kā w jāśēm l kā šālōm!
Tepalaimina tave Viešpats ir tesaugo tave! Tenusišypso tau
Viešpats ir bus tau malonus! Tepažvelgia į tave Viešpats ir tesuteikia
tau ramybę!
ǝ

ǝ

ǝ

a

a

ǝ

i

a

i

ǝ

ǝ

5. Barechú — „Palaiminkite!“
Prasideda vakarinės tarnystės palaiminimai, kurių pirmasis yra
skiriamas Pačiam Dievui. Visi kiti palaiminimai irgi visuomet
prasideda Dievo palaiminimu (padėka Jam).
VEDANTYSIS:

 בתָרְך׃
ׂתָבּ ְרכּו  בֶתאת ְ יתָ י ַ הְּמ ד
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bār kū ’et dōnāj hamm bōrāk!
Palaiminkite Viešpatį Palaimingąjį!
ǝ

ǝ

a

SUSIRINKIMAS:

לו ם תָו בֶעד׃
ָ בתָרְך ְלעודׂ ת
ׂתָבּרּוְך ְ יתָ י ַ הְּמ ד
bārūk dōnāj hamm bōrāk l ¿ōlām wā¿ed!
Palaimintas Viešpats Palaimingasis per amžių amžius!
ǝ

a

ǝ

6. Mesijo palaiminimas.
Padėkos malda Dievui Tėvui už Mesiją Jėšūa

לנּו ַ ה בֶּד בֶרְך
ָשׁר תָנַת ן ת
ֶתא  ב
ֲ לו ם
ָלְך תָ העדׂו ת
ֶתאֹלש יֵ ה ינּו  בֶׂומ  ב
ֱ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י
 תָתאש יֵׂומ ן׃,ְלתָ ישּׁותָע ה ַבּתָּמ יִשׁ יַח ש יֵ ישּׁוַע
bārūk attā ’ dōnāj lōhē nū melek hā¿ōlām,
lānū hadderek l jāšū¿ā bammāšī x jēšū ¿! āmēn.
a

ǝ

e

(i)

a

a

šer nātan

a

Palaimintas esi Viešpatie mūsų Dieve, Visatos Karaliau, davęs
mums Išganymo Kelią – Mesiją Jėšūa! Amen.
Malda

שׁל  יִׂשְׂומַחת  יִלְ בש יֵ ב ינּו ְו בֶזַרח
ֶ תָ התאדׂור  ב,תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ש יֵ ישּׁוַע ַ התָּמ יִשׁ יַח
שׁל תָתא יִ ב יָך ַ ה יִּנְצ יִח י׃
ֶתָט הדׂור  ב
ל יִל יו ם
ֲ תאַנְחנּו ַׂומ יִּג י  יִד יו ם ְלָך ּתדׂותָד ה ּוְׂומַ ה
ֲ ְבּ יִׂומְתתָק בֶר בֶ בת  יִלְשׁ יִק יתָע ה
ּׁשתָבּת׃
ַ שׁל ש יֵנרדׂות ַ ה
ֶלַקת  ב
ָ תׂתאְתָך ְבַּ ה ְד ת
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שׁתָרתאּו י ַתאתָּת ה
ֶ ְבּתָכל־ַ הְּזתָׂומ יִנ יו ם  ב,לנּו ַח יִּי יו ם
ָשּׁנׁוש יֵת ן ת
ֶל יִ ה יו ם  ב
ׂתא ד
ֱ  בֶבּ ן־תָ ה
שַׁ בח ְבּקדׂולדׂות  יִׂשְׂומתָח ה׃
ְֶל  ב
 הש יֵ י ה ְׂומדָחֻכתָבּד ְבּתָכל־ַ הְבּ  יִר יתָתא ה׃
ֱ
bārūk attā jēšū ¿ hammāšī x, hā’ōr šel śimxat lib bē nū
w zerax Tāhōr šel abīkā hannicxī!
b mitqārebet lišqī¿ā ’ naxnū maggīdīm l kā tōdā ūm hal līm
ōtkā b hadlāqat šel nērōt haššabbāt.
ben-hā’ lōhīm šennnōtēn lānū xajjīm, b kol-hazz mānīm
šerā’ūj attā l šebax b qōlōt śimxā !
h jē m kubbād b kol-habb rī’ā !
a

ǝ

a

i

ǝ

ǝ

ǝ

a

ǝ

a

ǝ

ǝ

e

ǝ

e

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

Palaimintas esi, Mesijau Jėšūa, mūsų širdžių džiaugsmo šviesa,
Amžinojo Tėvo Skaistusis Spindesy!
Artėdami prie saulėlydžio ir uždegdami vakaro žvakes, mes
teikiame Tau padėką ir šlovę:
O, Dievo Sūnau! O, gyvybės Davėjau! Esi vertas per amžius būti
garbinamas džiugiais balsais!
Būk pašlovintas visoje kūrinijoje!
7. Dievo šlovinimo giesmės.
Mí kamócha Adonáj — Kas prilygs Tau Viešpatie!

,ש  יִבּ ישּׁותָע בֶתָך
ׂש י  ת
ׂ תָּת  יִ  ת,ְוַנְפ יִשׁ י תָּת יִג יל ְבָּך
“!? דתָנ י
ׂתא ד
ֲ ּכׂומדׂוָך
ָתתאַׂומ ְרתָנ ה ” יִׂומ י ת
ּׂכל ַעְצׂומדׂוַת י ד
ָת
  בֶתא בֶרְך ַתאַּפ יִ יו ם ְוַר ב  בֶח בֶסד׃,ַחּנּו ן ְוַרחּוו ם ַתאתָּת ה
  בֶתא בֶרְך ַתאַּפ יִ יו ם ְוַר ב  בֶח בֶסד׃,ַחּנּו ן ְוַרחּוו ם ַתאתָּת ה
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, ש יֵׂומתָחתָזק  יִׂומ בֶּמ יִּנ י,לט ְבָּך
ַ ְלַנְפ יִשׁ י  יִׂומְק
“!? דתָנ י
ׂתא ד
ֲ ּכׂומדׂוָך
ָתאַסְּפ בֶרתָּנ ה׃ ” יִׂומ י ת
ֲ ְּג בּותָר בֶתָך
...ַחּנּו ן
wǝnapšī tāgīl bǝkā, tāśīś bīšū¿ātekā,
kol ¿acmōtaj tōmarnā: “mī kāmōkā ’adōnāj ?!”
xannūn wǝra(x)xūm attā, ’erek appajim wǝrab xesed.
xannūn wǝra(x)xūm attā, ’erek appajim wǝrab xesed.
lǝnapšī miqlaT bǝkā, mēxāzāq mimmenī,
gǝbūrātekā ’asappǝrennā: “mī kāmōkā ’adōnāj ?!”
xannūn wǝra(x)xūm attā, ’erek appajim wǝrab xesed.
xannūn wǝra(x)xūm attā, ’erek appajim wǝrab xesed.
Visas mano vidus skelbia: „Kas prilygs Tau Viešpatie!“
Gailestingas ir maloningas Tu esi, kantrus ir dosnus palankumo.
Esi prieglobstis mano sielai, stiprinantis mane,
Visagalybę Tavo skelbsiu: „Kas prilygs Tau Viešpatie!“
Gailestingas ir …
(Giesmė)
w napšī tāgīl bǝkā,
tāśīś bīšū¿ātekā,
kol ¿acmōtaj tōmarnā:
“mī kāmōkā ’adōnāj ?!”
2: xannūn wǝra(x)xūm attā,
’erek appajim wǝrab xesed.
ǝ
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lǝnapšī miqlaT bǝkā,
mēxāzāq mimmenī,
gǝbūrātekā ’asappǝrennā:
“mī kāmōkā ’adōnāj ?!”
2: xannūn wǝra(x)xūm attā,
’erek appajim wǝrab xesed.
Mano siela džiaugiasi
Ir skelbia: koks Tu didis!
Viešpats mano Tu, tik Tu
Mane sustiprini kely.
Nėra, nėra Tau lygių.
Tu esi malonės, mielas Dievas!
Nėra, nėra Tau lygių.
Šlovinsim visi Tave per amžius.
Hódu l-Adonáj ki tóv — Šlovinkite Viešpatį nes Jis yra geras!

לו ם ַחְסּדדׂו׃
ָ  יִּכ י ְלעדׂו ת,לְ יתָ י  יִּכ י טדׂו ב
ַ  הדׂודּו
לו ם ַחְסּדדׂו׃
ָ  יִּכ י ְלעדׂו ת,לְ יתָ י  יִּכ י טדׂו ב
ַ  הדׂודּו
לו ם ַחְסּדדׂו׃
ָ  יִּכ י ְלעדׂו ת,לְ יתָ י  יִּכ י טדׂו ב
ַ  הדׂודּו
hōdū ladōnāj kī Tōb, kī l ¿ōlām xasdō!
Šlovinkite VIEŠPATĮ, nes Jis yra geras, nes Jo malonė amžina.
ǝ

(Giesmė)
2: hōdū ladōnāj kī Tōb,
kī l ¿ōlām xasdō!
ǝ

2: hōdū, hōdū, hōdū, hōdū,
hōdū ladōnāj kī Tōb.
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Dėkokime Dievui drauge:
Jo meilė mums amžina.
Dėkokime Dievui drauge:
Jo meilė amžina.
Dėkokime, dėkokime:
Jo meilė mums amžina.
Dėkokime, dėkokime:
Jo meilė ištikima.

8. Dienos kidùšas – dienos pašventinimas.
Malda

שׁנּו ְבּ יִׂומְצו בֶת יָך
ֵ  יִק ְּד ש י, ְרש יֵצ ה  יִ בְׂומנּותָחש יֵתנּו,תא בוש יֵת ינּו
ֲ תאֹלש יֵ ה ינּו ש יֵוֹלש יֵ ה י
ֱ
,ׂשְּמש יֵחנּו  יִבּ ישּׁותָע בֶתָך
ַ ׂשְבּש יֵענּו  יִׂומּטּו בֶ בָך ְו
ַ ,ְוש יֵת ן  בֶחְלש יֵקנּו ְ בתותָר בֶתָך
 התָ ב ה
ֲ תאֹלש יֵ ה ינּו ְבַּתא
ֱ לנּו ְ יתָ י
ֵ ְוַ הְנ יִח י ש י,תא בֶׂומת
ֱ ְוַטש יֵ הר  יִלש יֵבּנּו ְלתָעְ ב ְּדָך  בֶבּ
:שׁ י ְשׁ בֶׂומָך
ֵ ְׂומַק ְּד ש י, ְותָ ינּוחּו תָ בּה  יִ יְׂשתָרש יֵתאל,שָׁך
ֶשַׁבּת תָק ְד  ב
ַ ּוְ בתָרצו ן
:ּׁשתָבּת
ַ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י ְׂומַקש יֵּדשׁ ַ ה
’ lōhē nū we’ lōhē ’abōtē nū, rəcē bimənūxātēnū, qaddəšēnū
bəmicwōtækā wətēn xelqēnū bətōrātekā, śabb ¿ēnū miTTūbekā
wəśamməxēnū bīšū¿ātekā, wəTahēr libbēnū lə¿obdekā be’ met,
wəxanxīlēnū ’adōnāj ’elōhē(i)nū b ’ah bā ūwəracōn šabbat
qodšekā, wəjānūxū bah jiśrā’ēl, məqaddəšē(i) šəmekā. bārūk attā
’adōnāj məqaddēš haššabbāt.
e

(i)

e

(i)

(i)

ǝ

ǝ

ǝ

a

Mūsų Dieve ir mūsų tėvų Dieve, tepatinka Tau mūsų ramybė.
Apšviesk mus savo įsakymais ir duok mums dalį Tavame Įstatyme.
Prisotink mus savo malonių ir pradžiugink mus savo Išganymu.
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Išvalyk mūsų širdis, kad teisingai Tau tarnautume. Dėl Tavo,
Viešpatie, meilės mums ir palankumo, padovanok mums į paveldą
Tavo šventąją ramybę ir tegu Jisraelio tauta suranda joje savo
ramybę, pašventinančią Tavąjį Vardą. Palaimintas esi Viešpatie, kuris
pašventini Sabatą!
(Giesmė)
Ba‘olám hazé — Šiame amžiuje

לו ם ַ הּז ה
ָ תָבּעדׂו ת,לו ם ַ ה בֶּז ה
ָ תָבּעדׂו ת,לו ם ַ ה בֶּז ה
ָתָבּעדׂו ת
שַׁבּת  ידׂוו ם ְׂומנּותָח ה׃
ַ ,שַׁבּת  ידׂוו ם ְׂומנּותָח ה
ַ
ל י תָׂומ יִשׁ יַחת
ֵ  בֶחְ ב ש י,ל י תָׂומ יִשׁ יַחת
ֵ  בֶחְ ב ש י,ל י תָׂומ יִשׁ יַחת
ֵ בֶחְ ב ש י
Šiame amžiuje, šiame amžiuje, šiame amžiuje ramios dienos
sabata, ramios dienos sabata. Mesijo gimimas, Mesijos gimimas,
Mesijo gimimas štai ateina.
2: bā¿ōlām hazzæ,
bā¿ōlām hazzæ,
bā¿ōlām hazzæ
šabbat jōm m nūxā,
4: xeblē māšī x,
xeblē māšī x,
xeblē māšī x
hinnē bā.
2: Tai Jis – Adonai,
Mūs Viešpats brangus,
Jis davė Šabatą,
Ilsėkis Jame, būk džiugus.
2: Mes Tavęs laukiam, mūsų Jėšūa,
Tu Atpirkėjas – Mašiah Adonai.
Džiaugiasi širdys, šlovina lūpos,
Tik Tavim tikim – mus saugok amžinai.
ǝ

i

a

i

a

i

a
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2: xeblē
xeblē
xeblē
hinnē

i
i
i

māšī x,
māšī x,
māšī x
bā.
a

a
a

9. Giedamas šlovinimas.
Gíli me’ód — Šok iš džiaugsmo!

,תאד ַבּת־ יִצּידׂו ן
ׂ  יִּג יִל י ְׂומ ד,תאד ַבּת־ יִצּידׂו ן
ׂ יִּג י יִל י ְׂומ ד
,ל יִ יו ם
ַ שׁ
ָתָ ה  יִר י יִע י ַבּת ְ ירּו ת
:שׁע  הּותא
ָ ַצ  יִּד יק ְונדׂו ת,לְך
ָּכְך תָ י בדׂותא ת
ֵ יִ הש יֵּנ ה ַׂומְל ש י
תנדׂות׃
ׂתא ד
ֲ  ְוַעל־ַע יִ יר  בֶבּ ן־,חׂומדׂור
ֲ רש יֵכ ב ַעל־
ׂתָע יִנ י ְו ד
Šok iš džiaugsmo, šok iš džiaugsmo, Siono dukterie,
Džiūgauk, Jeruzalės dukterie!
Štai ateina pas tave tavo Karalius, teisus ir pergalingas,
Romus, jojantis ant asilo, ant asilaitės jauniklio.
gīlī m ’ōd bat-cijjōn,
hārī¿ī bat j rūšālaj m,
gīlī m ’ōd bat-cijjōn,
hārī¿ī bat j rūšālaj m,
hinnē malkēk jābō lāk,
caddīq w nōšā¿ hū;
¿ānī w rōkēb ¿al-x mōr,
w ¿al-¿aj r ben- tōnōt.
ǝ

ǝ

i

ǝ

i

ǝ

(ǝ)

ǝ

ǝ

a

i

a

Džiūgauki, garsiai švęsk,
Krykštauki, dukterie Siono.
Džiūgauki, garsiai švęsk,
Krykštauki, Jeruzalės dukra.
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Štai Jis išaukštintas visų,
Karalius Nuolankusis.
Ramybę, taiką neša mums,
Jis galybių Viešpats Dievas.
gīlī m ’ōd
hārī¿ī bat
gīlī m ’ōd
hārī¿ī bat
ǝ

ǝ

bat-cijjōn,
j rūšālaj m,
bat-cijjōn,
j rūšālaj m,
ǝ

i

ǝ

i

hinnē malkēk jābō lāk,
caddīq w nōšā¿ hū;
¿ānī w rōkēb ¿al-x mōr,
w ¿al-¿aj r ben- tōnōt.
(ǝ)

ǝ

ǝ

a

i

a

Hevénu šalom aleichem — Atėjom nešdami jums taiką!

ל י בֶכו ם
ֵע ש י
ֲ שׁלדׂוו ם
ָת
ל י בֶכו ם
ֵע ש י
ֲ שׁלדׂוו ם
ָת
ל י בֶכו ם
ֵע ש י
ֲ שׁלדׂוו ם
ָת
ל י בֶכו ם
ֵע ש י
ֲ שׁלדׂוו ם
ָ ת,שׁלדׂוו ם
ָ ת,שׁלדׂוו ם
ָת
hēbēnū
hēbēnū
hēbēnū
hēbēnū šālōm

šālōm
šālōm
šālōm
šālōm

¿ lē kem,
¿ lē kem,
¿ lē kem,
šālōm ¿ lē kem!
a

i

a

i

a

i

a

i

Mes linkime jums laimės!
Mes linkime jums laimės!
Mes linkime jums laimės!
Mes linkime jums laimės, meilės ir sėkmės.

ש יֵ הש יֵ בתאנּו
ש יֵ הש יֵ בתאנּו
ש יֵ הש יֵ בתאנּו
ש יֵ הש יֵ בתאנּו
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Mes linkime jums laimės!
Mes linkime jums laimės!
Mes linkime jums laimės!
Mes linkime jums laimės, meilės ir sėkmės.
Jasísu vismechú bechá — Linksminkitės ir džiūgaukite!

ּכל
ָ תָ י יִׂש יׂשּו  יִו יְׂשְׂומחּו ְבָּך ת,שָׁך
ֶּכל ְׂומַ בְק  ב
ָתָ י יִׂש יׂשּו  יִו יְׂשְׂומחּו ְבָּך ת
,שָׁך
ְֶׂומ בְק  ב
ּכל
ָ תָ י יִׂש יׂשּו  יִו יְׂשְׂומחּו ְבָּך ת,שָׁך
ֶּכל ְׂומַ בְק  ב
ָתָ י יִׂש יׂשּו  יִו יְׂשְׂומחּו ְבָּך ת
,שָׁך
ְֶׂומ בְק  ב
 דׂ יתאְׂומרּו תָּת יִׂומ יד, דׂ יתאְׂומרּו תָּת יִׂומ יד, דׂ יתאְׂומרּו תָּת יִׂומ יד,דׂ יתאְׂומרּו תָּת יִׂומ יד
 הש יֵ ב י ְּתשּׁותָע בֶתָך׃
ֲ תא
ׂ ד,דתָנ י
ׂתא ד
ֲ   יִ יְגַּדל, הש יֵ ב י ְּתשּׁותָע בֶתָך
ֲ תא
ׂ ד,דתָנ י
ׂתא ד
ֲ  יִ יְגַּדל
Linksminkitės ir džiūgaukite visi Dievo ieškantieji! Visada
sakykite, visada sakykite, visada sakykite, visada sakykite: iškilo
Viešpats panorėjęs tave gelbėti, iškilo Viešpats panorėjęs tave
gelbėti.
4: jāśīśū wī śm xū b kā kol m baq šekā
jōm rū tāmīd, jōm rū tāmīd:
4: jigdāl dōnāj, ōh wē t šū¿ātekā!
(ji)

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

a

a

i

a

4: Linksmas būki, visad džiaukis, jei tik ieškai Dievo,
Tik per Jį tu išgelbėtas esi.
4: Atpirkėjas, Užtarėjas, Dieve, Tavęs laukiam!
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Belibbí cafánti imratècha — Širdyje išsaugosiu Tavo žodį.

 ְבּ יִל יִבּ י תָצַפְנ יִּת י  יִתאְׂומתָר בֶתָך,ְבּ יִל יִבּ י תָצַפְנ יִּת י  יִתאְׂומתָר בֶתָך
לְך׃
ָחתָטתא־ ת
ֱ לתא  בֶתא
ְׂלַׂומַע ן  ת
לְּמש יֵד יִנ י דָחֻח בֶּק יָך
ַ ,תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י,
כל  יִׂומְשְּׁפש יֵט י־ יִפ יָך׃
ׂ יִבְּׂשתָפַת י  יִסַּפ ְר יִּת י ׂד
Širdyje išsaugosiu Tavo žodį, širdyje išsaugosiu Tavo žodį. Kad
nenusidėčiau Tau. Palaimintas esi Viešpatie, išmokyk mane savo
įstatymų, savo lūpomis kartosiu Tavo ištartus sprendimus!
bǝlibbī cāpantī, bǝlibbī cāpantī,
’imrātekā, lǝma¿an lō(’) ’exeTā
bǝlibbī cāpantī, bǝlibbī cāpantī,
’imrātekā, lǝma¿an lō(’) ’exeTā
bārūk attā ’adōnāj, lammǝdēnī
biśǝpātaj sippartī kōl mišpǝTēi

lāk.
lāk.
xuqqekā,
pīkā.

Tavo brangų Žodį širdyje aš saugau,
Vengiu nuodėmės, Viešpatie Brangus!
Tavo brangų Žodį širdyje aš saugau,
Vengiu nuodėmės, Viešpatie Brangus Adonai.
Palaimintas Viešpatie, įstatymų Tavo laikaus.
Aš juos skelbsiu kur eisiu, Viešpatie mano Brangus!
bǝlibbī cāpantī, bǝlibbī
’imrātekā, lǝma¿an lō(’)
bǝlibbī cāpantī , bǝlibbī
’imrātekā, lǝma¿an lō(’)

cāpantī,
’exeTā lāk.
cāpantī,
’exeTā lāk.
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10. Šabato pašventinimas (kidùšas).
Skaitoma Toros ištrauka apie septintąją dieną (Berešit 2:2):

בּת
ׂׂש ה; ַו יִּיְשׁ  ת
ָשׁר תָע ת
ֶתא  ב
ֲ לתאְכּתו
ַ  ְׂומ,תאֹל יִ ה יו ם ַבּּיוו ם ַ הְּׁש יִ ב י יִע י
ֱ ַוְ יַכל
ׂש ה׃
ָשׁר תָע ת
ֶתא  ב
ֲ לתאְכּתו
ַ ּכל־ְׂומ
ָ  יִׂומ ת,ַבּּיוו ם ַ הְּׁש יִ ב י יִע י
שַׁ בת
ָ  יִּכ י  בו ת: ַוְ יַקש יֵּדשׁ  תׂתאתו,תאֹל יִ ה יו ם  בֶתאת־ יוו ם ַ הְּׁש יִ ב י יִע י
ֱ ַוְ יתָ ב בֶרְך
עׂשות׃
ֲ ל
ַ תאֹל יִ ה יו ם
ֱ שׁר־תָבּתָרתא
ֶתא  ב
ֲ ,לתאְכּתו
ַ ּכל־ְׂומ
ָ יִׂומ ת
waj kal ’ lōhīm bajjōm hašš bī¿ī, m laktō ’ šer ¿āśā.
wajjišbōt bajjōm hašš bī¿ī mikkol-m laktō ’ šer ¿āśā.
waj bārek ’ lōhīm et-jōm hašš bī¿ī waj qaddēš ōtō. kī bō
šābat mikkol-m laktō, ’ šer bārā’ lōhīm la¿ śōt.
ǝ

ǝ

e

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

e

ǝ

a

a

a

ǝ

e

a

Ir Dievas užbaigė septintąją dieną darbus, kuriuos buvo daręs, ir
ilsėjosi septintąją dieną nuo visų darbų, kuriuos padaręs.
Ir palaimino Dievas septintąją dieną ir pašventino ją, nes tądien
ilsėjosi nuo visų darbų, kuriuos kurdamas darė.
Sabatos pašventinimas

שׁנּו ְבּ יִׂומְצודׂתָת יו
ָשׁר  יִּק ְּד ת
ֶתא  ב
ֲ ,לו ם
ָלְך תָ העדׂו ת
ֶתאֹלש יֵ ה ינּו  בֶׂומ  ב
ֱ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י
ּכרדׂו ן
ָ  יִז ת,לנּו
ָ התָ ב ה ּוְ בתָרצדׂו ן  יִ הְנ יִח י ת
ֲ שַׁבּת תָק ְדשׁדׂו ְבַּתא
ַ  ְו,ְותָרתָצתא תָבּנּו
 ש יֵז בֶכר,ק בֶדשׁ
ּׂל ה ְל יִׂומְקתָרש יֵתא י ד
ָׂש ה ְ בש יֵרתא יִשׁ ית׃  יִּכ י  הּותא  ידׂוו ם ְּת יִח ת
ֵע ש י
ֲ ְלַׂומ
ּכל
ָ  יִׂומ ת, ְותאדׂותָתנּו  יִקַּדְשׁתָּת, יִל י יִצ יַתאת  יִׂומְצַר יִ יו ם׃  יִּכ י תָ בנּו תָ בַח ְרתָּת
 התָ ב ה ּוְ בתָרצדׂו ן  יִ הְנַחְלתָתנּו׃ תָבּרּוְך
ֲ שַׁבּת תָק ְדְשָׁך ְבַּתא
ַ תָ הַע יִּמ יו ם׃ ְו
שׁתָבּת׃ תָתאש יֵׂומ ן׃
ַ ַתאתָּת ה ְ יתָ י ְׂומַקש יֵּדשׁ ַ ה
bārūk attā dōnāj lōhē nū melek hā¿ōlām, šer qidd šā nū
b micwōtāw w rācā bānū w šabbat qodšō b ’ah bā ūb rācōn
hinxīlānū, zikkārōn l ma¿ śē b rēšīt. kī hū jōm t xillā
a

ǝ

e

(i)

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

a

a

ǝ

ǝ

a

i)

ǝ

ǝ
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l miqrā¿ē qōdeš, zēker līcī’at micrajim. kī bānū bāxartā,
w ’ōtānū qiddaštā, mikkol hā¿ammīm. w šabbat qodš kā
b ’ah bā ūb rācōn hinxaltānū. bārūk attā dōnāj m qaddēš
haššabbāt. āmēn.
ǝ

i

ǝ

ǝ

ǝ

a

ǝ

a

ǝ

ǝ

Palaimintas esi, Viešpatie mūsų Dieve, Visatos Karaliau,
pašventinęs mus savo įsakymais, parodęs mums savo malonę ir
suteikęs mums paveldu savo šventąjį Šabatą Kūrimui atminti. Nes tai
pirmoji šventinių susirinkimų diena ir išėjimo iš Egipto atminimas.
Nes mus Tu išrinkai ir mus pašventinai pasaulyje. Palaimintas esi,
Viešpatie, pašventinęs Šabatą! Amen.
Dievo palaiminimas pakeliant vyną:

 בּדׂוש יֵרתא ְּפ  יִר י ַ התָּג בֶפ ן׃,לו ם
ָלְך תָ העדׂו ת
ֶתאֹלש יֵ ה ינּו  בֶׂומ  ב
ֱ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י
bārūk attā dōnāj lōhē nū melek hā¿ōlām, bōrē p rī
haggāpen. āmēn.
Palaimintas esi, Viešpatie mūsų Dieve, Visatos Karaliau,
sutveriantis vynšakės vaisių. Amen.
a

e

(i)

ǝ

Dievo palaiminimas pakeliant duoną:

ל בֶחו ם  יִׂומ ן
ֶ ַ הּמדׂו יִצ יתא  ב,לו ם
ָלְך תָ העדׂו ת
ֶתאֹלש יֵ ה ינּו  בֶׂומ  ב
ֱ תָבּרּוְך ַתאתָּת ה ְ יתָ י
תָ התָתא בֶר׃ץ׃ תָתאש יֵׂומ ן׃
bārūk attā dōnāj lōhē nū melek hā¿ōlām, hammōcī
lexem min hā’ārec. āmēn.
Palaimintas esi Viešpatie mūsų Dieve, Visatos Karaliau, išvedantis
javus iš žemės. Amen.
[Šeimininkas atsiriekia savo gabaliuką nuo chalos ir užberia ant jo
ir ant abiejų chalų druskos (druska atvaizduoja Šventyklos aukojimus, kurie buvo atliekami su druska), po to perduoda chalas arčiau
a

e

(i)
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sėdintiems, kurie atsilaužia ir perduoda toliau su sveikinimo žodžiais.
Paėmusieji pradeda vakarienę nuo chalos gabaliuko ir savo taurės
vyno.]
11. Džiugūs pasisveikinimai:

שׁלדׂוו ם׃
ָשׁתָבּת ת
ַ

Šabbāt šālōm! – Šabato ramybė!
12. Vakarienė ir bendravimas prie stalo.
13. Giedami Jėšūa pašlovinimai.
Adon Jėšūa — Viešpats Jėšūa

 ּתודׂתָד ה, ְלָך ַתא יִּג יד ּתודׂתָד ה,לתא
ָּכְך  יִנְפ ת
ָּכל־ ת
ָ ַתאתָּת ה ת,תָתאדדׂו ן ש יֵ ישּׁוַע
ְלָך ש יֵ ישּׁוַע׃
 ְלָך ַתא יִּג יד ּתודׂתָד ה׃, תָתאדדׂו ן ש יֵ ישּׁוַע,תא יִנ י תאדׂוש יֵ ה ב תאדׂוְתָך
ֲ ,תָתאדדׂו ן ש יֵ ישּׁוַע
 ּתודׂתָד ה, ְלָך ַתא יִּג יד ּתודׂתָד ה,לתא
ָּכְך  יִנְפ ת
ָּכל־ ת
ָ ַתאתָּת ה ת,תָתאדדׂו ן ש יֵ ישּׁוַע
ְלָך ש יֵ ישּׁוַע׃
 ְלָך ַתא יִּג יד ּתדׂותָד ה׃, תָתאדדׂו ן ש יֵ ישּׁוַע,תא יִנ י תאדׂוש יֵ ה ב  תׂתאְתָך
ֲ ,תָתאדדׂו ן ש יֵ ישּׁוַע
adōn jēšū ¿, attā kol-kak niplā, l kā ’aggīd tōdā, tōdā
l kā jēšū ¿.
adōn jēšū ¿, nī ’ōhēb ōt kā ! adōn jēšū ¿, l kā ’aggīd
tōdā !
Viešpatie Jėšūa, Tu toks nuostabus! Tau aš dėkoju, dėkoju Tau,
Jėšūa! Viešpatie Jėšūa, aš myliu Tave! Viešpatie Jėšūa, Tau aš
dėkoju!
ǝ

a

ǝ

a

a

a

(ǝ)

a

ǝ
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adōn
l kā
adōn
adōn
ǝ

jēšū ¿,
’aggīd
jēšū ¿,
jēšū ¿,
a

a
a

attā kol-kak niplā,
tōdā, tōdā l kā jēšū ¿.
nī ’ōhēb ōt kā!
l kā ’aggīd tōdā!
ǝ

a

a

(ǝ)

ǝ

Jėšūa,Viešpats Tu,
Tu Dievas Nuostabus!
Dėkosiu Tau Vienam.
Tik Tau, Jėšūa, giedu.
Ješua,Viešpats Tu,
Kaip myliu aš Tave!
Tik Tau, Ješua, aš sakau:
Dekoju Tau.
adōn
l kā
adōn
adōn
ǝ

jēšū ¿,
’aggīd
jēšū ¿,
jēšū ¿,
a

a
a

attā kol-kak niplā,
tōdā, tōdā l kā jēšū ¿.
nī ’ōhēb ōt kā!
l kā ’aggīd tōdā!
ǝ

a

a

(ǝ)

ǝ

Jėšūa

 ש יֵ ישּׁוַע,ש יֵ ישּׁוַע
ַתאתָּת ה ׂומו יִשׁ יַע ְלַנְפ יִשׁ י ש יֵ ישּׁוַע׃
 ש יֵ ישּׁוַע,ש יֵ ישּׁוַע,
ּצלּו ב ְוַ התָּקו ם  יִׂומ ן ַ הש יֵּמ יִת יו ם׃
ָל יִ ה יו ם ַ ה ת
ׂתא ד
ֱ ש יֵ ישּׁוַע תָ ה
ש יֵ ישּׁוַע  יִשְׁׂומָך ְּכׂומו ְדתָ בשׁ׃
שְּׁלָך׃
ֶּק בֶדשׁ  ב
ַׂׂומ יִ יו ם ַחּי יו ם  הּותא רּוַח ַ ה  ת
שח׃
ׂח  בֶ  ת
ְׂו יִתאְׂומַרְתָך ְּכתאור ַבּ  ת
תא יִנ י תאוש יֵ ה ב  תׂתאְתָך׃
ֲ ש יֵ ישּׁוַע
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jēšū ¿, jēšū ¿,
attā mōšī ¿ l napšī, jēšū ¿ !
jēšū ¿, jēšū ¿,
jēšū ¿, hā’ lōhīm haccālūb w haqqām min hammētīm,
jēšū ¿, šimkā k mō d bāš,
maj m xajjīm hū rū x haqqōdeš šell kā !
w ’imrat kā k ’ōr ba(x)xōšex.
jēšū ¿, nī ’ōhēb ōt kā !
(Jėšūa, Jėšūa! Tu esi mano sielos Gelbėtojas, Jėšūa! Jėšūa, Jėšūa,
Dievas nukryžiuotas ir prisikėlęs, Jėšūa! Jėšūa, Tavo vardas kaip
medus, Gyvasis vanduo – Tavo Šventoji Dvasia, Ir Tavo žodis kaip
šviesa tamsoje. Jėšūa, aš myliu Tave.)
a

a

ǝ

a

a

a

a

a

ǝ

e

ǝ

a

ǝ

i

ǝ

a

ǝ

ǝ

a

ǝ

a

(ǝ)

Jėšūa, Jėšūa. Jis Šventas ir Pateptas, Jėšūa.
Jėšūa, Jėšūa – Prikeltas išaukštintas, Jėšūa.
Švelniai taria lūpos vardą Jo,
Dvasia Jo – gaivinantis vanduo.
Jo žodis – manam kely tiesa.
Jėšua, aš myliu, myliu Tave.
Jėšūa, Jėšūa. Jis Šventas ir Pateptas, Jėšūa.
Jėšūa, Jėšūa – Prikeltas išaukštintas, Jėšūa.
Malda dėl ateisiančio Viešpaties

ּצש יֵׂומתא תָ י בותא
ָבּתא ְוַ ה ת
ׂשׁש יֵׂומַע  תׂ יתאַׂומר  ת
ׂבּתא ְוַ ה  ת
ּׂל ה  תׂתאְׂומ  יִר יו ם  ת
ָּכ ת
ַ ְותָ הרּוַח ְוַ ה
ְו בֶ התָחש יֵפ׃ץ  יִ יַּקח ַׂומ יִ יו ם ַח יִּי יו ם  יִחתָּנו ם׃
w hārū x w hakkallā ’ōm rīm bō ’ w hašsōmē ¿ jōmar bō ’
w haccāmē jābō w hexāpēc jiqqax maj m xajjīm xinnām.
ǝ

ǝ

a

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

( )

a

( )

i

Ir Dvasia, ir Sužadėtinė sako: „Ateik!“ Ir kas girdi, pasako:
„Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai
gyvybės vandens.
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Maldingas Viešpaties Jėšūa pašlovinimas

דתָנ י׃
ׂתא ד
ֲ שָׁך דׂ יתאְׂומרּו תָּת יִׂומ יד  יִ יְגַּדל
ֶּכל ְׂומַ בְק  ב
ָתָ י יִׂש יׂשּו  יִו יְׂשְׂומחּו ְבָּך ת
jāśīśū wī śm xū b kā kol m baq šekā, jōm rū tāmīd
jigdāl dōnāj!
Linksminkitės ir džiūgaukite visi Dievo ieškantieji, visada
sakykite: “Didis yra Viešpats!”
(ji)

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

ǝ

a

14. Giedama padėka.

תאׂומּוַנ י׃
ֱ ּׁשּלו תָתאַכְלנּו תָבּ ְרכּו
ֶצּור  יִׂומ  ב
ׂשַ בְענּו ְו הוַת ְרנּו  יִּכ ְדַ בר ְ יתָ י׃
ָת
Uola, iš kurios valgėme, palaiminkite tvirtumus!
Prisisotinome ir dar palikome pagal Viešpaties žodį.
cūr miššellō ’ākalnū
bār kū ’ mūnaj,
śāba¿nū w hōtarnū
kid bar dōnāj.
śāba¿nū w hōtarnū
kid bar dōnāj.
ǝ

e

ǝ

a

ǝ

a

ǝ

ǝ

Dėkojam, Mūsų Viešpatie,
Koks Geras Tu esi!
Tiktai Tu Pilnatvę suteikei.
Šlovinam, Adonai, Adonai.
Tiktai Tu Pilnatvę suteikei.
Šlovinam, Adonai!
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15. Jėšūa mokinių malda.

ׂש ה ְרצודׂ ְנָך
ֶ בתא ַׂומְלכּו בֶתָך ש יֵ יתָע  ב
ׂ תָּת ד,ּׁשַׂומ יִ יו ם  יִ יְתַקַּדשׁ ְשׁ בֶׂומָך
ָשַׁבּ ת
ֶתא יִ ב ינּו  ב
ֲ
לנּו ַ הּידׂוו ם׃
ָל בֶחו ם דָחֻחש יֵּקנּו  בֶּת ן־ ת
ֶּׁשַׂומ יִ יו ם ַּגו ם תָבּתָתא בֶר׃ץ׃  בֶתאת־  ב
ָשר ַבּ ת
ׂתא  בֶ  ת
ֲ ּכ
ַ
תאַנְחנּו ְלַחתָּיש יֵ ב ינּו׃
ֲ לְחנּו ַּגו ם־
ַ שׁר תָס
ֶתא  ב
ֲ ּכ
ַ ח בדׂוש יֵת ינּו
ׂלנּו  בֶתאת־ ד
ָלח־ ת
ַ ּוְס
  יִּכ י ְלָך,ְוַתאל־ְּת יִ ב יש יֵתאנּו  יִל יש יֵד י  יִנתָּס ידׂו ן  יִּכ י  יִתאו ם־ְּתַחְּלש יֵצנּו  יִׂומ ן־תָ התָרע
 תָתאש יֵׂומ ן׃,ל יִׂומ יו ם
ָלתָכ ה ְוַ הְּג בּותָר ה ְוַ ה יִּתְפ בֶתא בֶרת ְלעדׂוְלש יֵׂומ י עדׂו ת
ַָ הַּמְׂומ ת
abīnū šebaššāmajim jitqaddaš š mekā, tābō malkūtekā
jē¿āśæ r cōn kā ka’ šer bašsāmajim gam bā’ārec. Et-lexem
xuqqēnū ten-lānū hajjōm, ūs lax lānū ’et-xōbōtē nū ka’ šer
sālaxnū gam-’ naxnū l xajjābē nū, w ’al-t bī’ēnū līdē nissājōn
kī ’im-t xall cēnū min-hārā¿. kī l ka hammamlākā
w hagg būrā w hattip’eret l ¿ōl mē ¿ōlāmīm. āmēn.
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Mūsų Tėve, Kuris esi Danguje, teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė, teįvyksta Tavo valia kaip Danguje, taip
Žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk
mums mūsų kaltes kaip atleidome ir mes mūsų kaltininkams. Ir
nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes Tavo yra
karalystė, ir galia, ir šlovė per amžių amžius. Amen.
***
Paaiškinimas:
Skaitmenys posmo (giesmės eilutės) pradžioje
reiškia posmų (eilučių) pakartojimo skaičių.
***

Linkime jums džiugaus Šabato:
telaimina jus Viešpats Jėšūa
ir teįtvirtina jūsų širdis šventoje Savo ramybėje!
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Dėl hebrajiško teksto skaitymo, rašybos ir transkripcijos.
Dabartinis ivritas yra netekęs daugelio esminių semitiškų bruožų.
Norint teisingai suvokti Apreiškimą, reikia gerai mokėti būtent
senovės hebrajų kalbą, kurią ir laikome šventa.
Hebrajiškai rašoma iš dešinės į kairę vadinamu kvadratiniu
(aramėjišku) raštu.
Kvadratinis raštas neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių, todėl ir
transkribuojant visi žodžiai rašomi vienodai (ar jie būtų bendriniai, ar
tikriniai, ar net šventi).
Kvadratinis raštas susideda iš 27 raidžių ir 34 grafemų – mat
penkios raidės turi po dvi formas priklausomai nuo pozicijos, ar jos
yra žodžio gale, ar ne (plg., pvz., graikų sigmą). Be to, galima
kalbėti, kad raidžių yra 28 ir 33 grafemos, nes raidės „sinas“ ir
„šinas“ skriasi tik vienu tašku viršuje, dedamu arba kairėje, arba
dešinėje, bet įprastoje spaudoje to taško dažniausiai nebūna, kaip ir
įbalsinimo (vokalizacijos) ženklų. Semitų kalbose šaknys yra
abstraktybės – susideda iš priebalsių, o tai atspindi ir semitų
priebalsinės abėcėlės, kurios žymi tik priebalsius (dvi iš jų dar
pavartojamos kaip pagalbinės ilgiesiems balsiams „ō“ bei „ū“
žymėti). Žodžiai sudaromi įterpiant balsius, tačiau žodis negali
prasidėti nei balsiu, nei dviem priebalsiais (dabartinis ivritas šito
nepaiso). Norint perteikti balsius, vartojami specialūs vokalizacijos
ženklai, tačiau šitaip įbalsinami tik vadovėliai ir sakraliniai tekstai.
Pozicinio (prieš i, e) priebalsių minkštinimo nėra, nors Rusijos
žydai, be abejo, šitaip taria.
Priebalses betas, gimelis, daletas, kafas, pė ir tavas transkribuoju
čia dvejopai: jei nėra padvigubintos (žodžio viduryje ar gale) ir neina
prieš balsį (arba junginyje po žodžio, kuris baigiasi balsiu), jos
rašomos su pabraukimu, o tai atitinka ne sprogstamąjį (plg. b, k, p)
bet pučiamąjį (trinamąjį“) tarimą (plg. v, ch, f). Kadangi šių raidžių
tarimas priklauso nuo visiškai aiškios pozicijos, pučiamojo varianto
galima ir visai nežymėti. Mokymo tikslais tačiau žymima.
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Kirčiuotas balses rašau juodu šriftu, ilgas – brūkšneliu virš raidės,
o supertrumpas – pakeltai.
’[ תאālep ] (sen. semitų „jautis“, skaičius „1“), ãlefas – perteikia
gerklinį duslųjį sprogstamąjį priebalsį [’ ], kuris netariamas po balsio
prieš priebalsį ir absoliučiame žodžio gale (dar vėlyvojoje Biblijos
kalboje išnyko pailginęs prieš einantį trumpąjį balsį). Panašus yra
žodžio pradžios balsio pradinis priegarsis vokiečių kalboje (Knacklaut). Semitų alefas skiria reikšmes (sudaro morfemas, yra fonema),
bet nepaisomas dabartiniame ivrite; kaip ir ainas (žr. toliau), praktiškai svarbus neleidžiant kaimyninių skiemenų balsiams susilieti į
dvibalsį (semitų kalbose dvibalsių nėra). Transkribuojamas į dešinę
išlenktu apostrofo ženklu. Čia visur žymiu tik padėtyje tarp balsių.
[  בbēt] („namas“, skaičius „2“), bètas – perteikia abilūpinį
skardųjį sprogstamąjį priebalsį [b] (visada su tašku viduje – „dagešù“
 )בּir trinamąjį lūpinį dantinį [v] (   בbe „dagèšo“), priklausomai nuo
pozicijos žodyje.
[ גgimmel] („kupranugaris“, „3“), gìmelis – liežuvio vidurinis
gomurinis skardusis sprogstamasis priebalsis [g] (rašyba be dagešo
ar su dagešu ג,  – ּגtrinamasis  גtarimas išnyko gana seniai).
[ דdālet] („durys“, „4“), dãletas – alveolinis liežuvio priešakinis
skardusis sprogstamasis priebalsis [d] (ד, ּד, trinamasis tarpdantinis ד
tarimas išnykęs).
[  הhē] („5“), hė – gerklinis skardusis trinamasis priebalsis [h].
[ וvāv] („kuolas“, „6“), vãvas – lūpinis dantinis skardusis
trinamasis priebalsis [v].
[ זzajin] („kaplys“, „7“), záinas – liežuvio priešakinis dantinis
skardusis trinamasis priebalsis [z].
[ חxēt] („aptvara“, „8“), chètas – ryklinis duslusis trinamasis
priebalsis, mokslinėje transkripcijoje žymimas [h] su tašku apačioje.

32

Dabartiniame ivrite chetas tariamas kaip rusų х, tačiau tikras ryklinis
tarimas yra semitiškesnis ir gražesnis, plg. atitinkmo priebalsio
tarimą arabų žodyje Muhàmmad. Šitaip chetą ištaria tik sefardai (vad.
„Maroko“ žydai) arabų kalbai gimininguose žodžiuose.
[ טTēt] („pintinė“, „9“), tètas – abiejų liežuvio šonų įtemptas
(„emfatinis“) duslusis sprogstamasis priebalsis, mokslinėje
transkripcijoje žymims [t] su tašku apačioje. Kadangi ivritas neskiria
didžiųjų ir mažųjų raidžių, dėl paparastumo žymiu chetą didžiąja
raide [T], atskiriant jį nuo neemfatinio tãvo (žr. gale). Dabartiniame
ivrite tai įprastas rusų т [t], o teisingai taria nebent sefardai.
[  יjōd] („ranka“, „10“), jòdas – liežuvio vidurinis gomurinis
skardusis pusbalsis [j].
כ, [ ךkāp] („delnas“, „20“), kãfas – liežuvio vidurinis gomurinis
duslusis priebalsis, priklausomai nuo pozicijos – arba sprogstamasis
[k] ()ּכ, arba trinamasis [x] (כ, ( ) ךraidės „ilgasis“ variantas skirtas
žodžio galui).
[ לlāmed] („kerdžiaus lazda“, „30“), lãmedas – liežuvio šoninis
alveolinis minkštasis pusbalsis [l].
ׂומ, [ ו םmēm] („vanduo“, „40“), mėmas – abilūpinis pusbalsis [m]
(uždaras raidės variantas skirtas žodžio galui).
נ, [  ןnūn] („žuvis“, „50“), nūnas – dantinis liežuvio priešakinis
pusbalsis [n] (raidės „ilgasis“ variantas skirtas žodžio galui).
[ סsāmek] („atrama“, „60“), sãmechas – dantinis liežuvio
priešakinis duslusis trinamasis švilpiamasis (sargusis) priebalsis [s].
‘[ עājin] („akis“, „70“), áinas – ryklinis skardusis sprogstamasis
priebalsis, žymimas į kairę išlenktu apverstu apostrofu [‘] (šiame
leidinyje – ¿), atitinka arabų priebalsį žodyje (as-salāmu) ‘alaykum.
Dabartiniame ivrite niekas iš Europos žydų neįstengia ir nenori jo
visai tarti. Teisingai jį ištaria tik sefardai arabų kalbai gimininguose
žodžiuose.
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פ, [ ףpē] („burna“, „80“), pė – arba duslusis abilūpinis
sprogstamasis [p] ()ּפ, arba duslusis dantinis lūpinis trinamasis
priebalsis [f] (פ, )ף, priklausomai nuo pozicijos (raidės „ilgasis“
variantas skirtas žodžio galui).
צ, [ ׃ץcadē] („pėdsakas“, „90“), cadė – liežuvio priešakinis
dantinis sprogstamasis-trinamasis priebalsis [c] ([ts]), istoriškai
emfatinis (raidės „ilgasis“ variantas skirtas žodžio galui).
[ קqōp] („auselė (kilpa)“, „100“), kòfas – gilus gomurinis liežuvio
užpakalinis įtemptas (emfatinis) sprogstamasis priebalsis [q]
(mokslinėje transkripcijoje, kaip ir kiti emfatiniai priebalsiai, dar
žymimas [k] su tašku apačioje). Atitinka arabų [q ] žodyje qur’ān
„Koranas“. Šitaip dabartiniame Izraelyje taria tik sefardai, o
hebrajiškai pramokę Europos žydai taria jiems įprastą [k].
[ רrēš] („galva)“, „200“), rèšas – gerklinis pusbalsis [r].
[ ׂשśīn] („dantys“, „300“), sìnas – dantinis liežuvio priešakinis
duslusis trinamasis senovinis sargusis-žvarbusis priebalsis [ś].
Vėlesniais laikais pradėjo sutapti su [ סs], todėl norint išvengti
parašymu samecho raide buvo sumanyta rašyti siną su tašku kairėje,
o šiną – dešinėje. Dabartinis tarimas nesiskiria nuo samecho.
Transkribuoju [ś] tik transliteracijos (žodžio atpažinimo) tikslu.
[ שׁšīn] („dantys“, „300“), šìnas – dantinis liežuvio priešakinis
duslusis trinamasis žvarbusis priebalsis [š]. Dėl švilpiamųjų
priebalsių artumo (plg. istoriją su žodžių šibbolet „varpa“ ir śibbolet
„srovė“ tarimu Teisėjų 12 : 5–6) senovėje vartota tik viena raidė
(panašiai yra ir arabų kalboje, nors tarimas priešingas).
[ תtāv] („ženklas“, „400“), tãvas – alveolinis liežuvio priešakinis
skardusis trinamasis priebalsis [t] (( )ּת תtrinamasis tarpdantinis ת
tarimas išnykęs).
Dabartinėje kalboje vartojami įprasti arabiški skaitmenys, rašomi
iš kairės į dešinę. Tačiau žydams skirtuose sakraliniuose tekstuose
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skaičiai rašomi tik raidėmis. Hebrajiška matų sistema yra dešimtainė,
todėl skaitmeninės raidžių reikšmės iki jodo yra vienetai, o nuo jodo
iki kofo – dešimtys. Vienetai pridedami prie dešimčių iš kairės.
Sistema „lūžta“ pirmojoje dešimtyje parašant skaičius „15“ ir „16“,
nes iš kairės pridedant prie jodo (10) hė (5) arbą vavą (6) išeina
uždrausto tarti Dievo Vardo trumpinys. Todėl pirmojoje dešimtyje,
rašant „15“, vietoj jodo vartojamas tetas (9), prie kurio iš kairės
pridedamas vavas (6), o rašant „16“, prie to paties teto (9)
pridedamas zainas (7). Suprantama, toliau skaičiavimas „atsigauna“
ir „17“ rašoma pridedant prie jodo (10) iš kairės vėl tą patį zainą (7).
Tekstui įbalsinti vartojama vad. Tiberiados vokalizacija – niqqūd
„taškavimas“, t.y. ženkliukai, kurie dedami pirma parašius priebalsę,
vieni virš jos, o kiti po ja. Be šių „taškų“ (mot. gim. dgs. nәquddōt,
vns. nәquddā) esama ir kantiliacijos „akcentų“ (vyr. gim. dgs.
Ta‘amīm) tekstą giedant. Skaitymui svarbu tik niqqūd.
Skirtingai nuo dabartinio ivrito, Pirmosios (Saliamono) Šventyklos laikų (X/IX–VI/V a.) kalba skyrė ilgus bei trumpus balsius, o
Antrosios Šventyklos kalba ir vėliau – dar ir ultratrumpus balsius.
Biblijos kalboje 5 trumpieji ir 5 ilgieji balsiai a, ā, e, ē, i, ī, o, ō, u, ū.
Ultratrumpieji (juos rašau pakeltai) atsiranda arba atitinkamiems
balsiams poziciškai silpnėjant dėl kirčio poslinkių – kokybė gali būti
išlaikyta („sudurtiniai šva“) ir neišlaikyta (paprastasis ištariamasis
šva), – arba palengvinant žodžio galo ryklinių cheto ir aino tarimą po
kirčiuoto ilgojo balsio, kai tarp jų ir šio balsio pasirodo vad.
„prigriebtasis a“ (plg. ultratrumpąjį a, įterptą žodžiuose mašīax
„Mesijas“ po ilgojo ī ir jēšūa‘ „JHS“ po ilgojo ō). Tada „prigriebalsis
a“ rašomas įprasto pãtacho nekudà ne prieš chetą ar ainą, bet po jų, o
tai gali suklaidinti (galima apsirikti paskaitant „mašīxa“).
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Pateikiu sãmecho raidės įbalsinimą (nikùdą), trumpieji:
[ ַסsa], nekudà apačioje vad. [patax], – pãtachas „atvėrimas“ – а
[  בֶסse], nekudot apačioje vadinasi [səgōl], – segòlis – e
[  יִסsi], nekuda apačioje vadinasi [xiriq], – chìrikas – i
[ תָסso], nekuda apačioje vadinasi [qāmec xaTūp], – kãmecas
chatùfas „pagriebtasis kamecas“ – o
[ דָחֻסsu], nekudot apačioje vadinasi [qubbūc], kubùcas – u
Kamecas chatufas gali būti tik nekirčiuotame uždarame
skiemenyje.
Ilgieji:
[ תָסsā], nekuda apačioje vadinasi [qāmec], – kãmecas – ā
[ ש יֵסsē], nekudot apačioje vadinasi [cerē], – cerė – ē
[  יִס יsī], nekuda apačioje + pagalbinis neskaitomas vavas irgi
vadinasi [xiriq], – chìrikas – ī
סו, ס
ׂ[  תsō], nekuda viršuje arba neskaitomo vavo su ja pridėjimas
vadinasi [xōlem], – chòlemas – ō
סּו, [ דָחֻסsū], nekudot apačioje arba vavo su nekuda viduje pridėjimas
vadinasi [qubbūc], kubùcas – ū
Kamecu tad žymimi skirtingi garsai: uždarame nekirčiuotame
skiemenyje – trumpasis o ( תָק ְרתָבּ ןqorbān), bet atvirame skiemenyje,
uždarame kirčiuotame arba vienskiemenio žodžio uždarame
skiemenyje – ilgasis ā (שׁלוו ם
ָ תšālōm, שׁתָבּת
ַ šabbāt, לְך
ָ תlāk).
Su retomis išimtimis ilgasis ī žymimas pridedant prie priebalsės su
chireku pagalbinį neskaitomą jodą.
Ilgasis ō atvirame skiemenyje gali būti žymimas arba tik cholemu
virš raidės kairėje, arba pridedant prie raidės pagalbinį neskaitomą
vavą su cholemu (  תָרצו ןrācōn,  ְר תׂצנוrəcōnō).
Ilgasis ū atvirame skiemenyje gali būti žymimas tuo pačiu
kubucu, kaip ir trumpas u uždarame skiemenyje, bet atvirajame
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tinkamiau, o uždarajame kirčiuotame būtina žymėti jį vavu su tašku
viduryje (apie dagešą žr. toliau).
Ultratrumpieji balsiai žymimi šiomis nekudot:
ְס
[sə], šie vertikalūs nekudot vadinasi [š əvā] – šva, kuris
dažniausiai pasirodo gramatinėse formose redukuojant kirčio
netekusį pirmąjį žodžio balsį. Šis šva yra ištariamasis ir žymimas
apversta raide ә, o tai atitinka neaiškų ultratrumpą garsą su e arba i
atspalviu priklausomai nuo pozicijos. Dabartiniame Izraelyje jis arba
visai netariamas, arba (daug rečiau, kartais be jokios sistemos)
tariamas kaip paprastas e. Pvz., žodis „ ְבּ  יִר יתsandora“ tariamas ne
bərīt, o „brit“, nors nė vienoje autentiškoje semitų kalboje žodis
negali prasidėti dviem priebalsiais.
Rašyboje nėra papildomų raidžių „sudurtiniams šva“ žymėti, t.y.
tiems, kurie išlaiko redukuoto balsio kokybę. Todėl visus šiuos
ištariamus šva („sudurtiniais“ jie vadinami dėl kombinuotų nekudot)
transkribuoju atitinkamomis pekeltomis raidėmis.
ס
ֲ [sa], ši „sudurtinio šva“ kombinacija vadinasi [xatep patax],
chàtef pãtachas – ultratrumpas a
ס
ֳ [so], ši „sudurtinio šva“ kombinacija vadinasi [xatep qamec],
chàtef kãmecas – ultratrumpas o
ס
ֱ [se], ši „sudurtinio šva“ kombinacija vadinasi [xatep səgol],
chàtef segòlis – ultratrumpas e
Nesudurtinis šva, vad. „nejudantis“, vartojamas ir žymint apskritai
balsio po viduryje žodžio esančio priebalsio nebuvimą (žodžio gale
tam jokio ženklo nereikia), t.y. rodo, kad priebalsis uždaro skiemenį:
  יִ יְצתָחקjicxāq,  ַ י ְרש יֵּד ןjardēn. Tam tikrais atvejais gerklinis priebalsis
akustiškai negali uždaryti skiemens ir reikalauja pagalbinio balsio –
tuomet pasirodo „sudurtinis šva“, priderintas prie prieš einančio
balsio kokybės:  ַ יֲע תׂק בja‘aqōb. Šitoks šva yra „judantis“ (žr. toliau).
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Priebalsiams padvigubinti (be alefo, hė, cheto, aino ir rešo, kurie
nedvigubinami) raidės viduje dedamas taškas, vad. [ תָּדש יֵגשׁdāgēš],
dagèšas. Kaip minėta, jis vartojamas ir visiškai kitokiu tikslu – beto,
gimelio, daleto, kafo, pė ir tavo sprogstamajam tarimui žymėti.
Padvigubinimui pademonstruoti tinka trinamojo–sprogstamojo
tarimo atžvilgiu neutralūs atvejai – pvz., akivaizdus yra zaino
padvigubinimas žodyje  ַחתָּז ןxazzān „kantorius“.
Suprantama, kai priebalsis uždaro skiemenį, o kitas skiemuo
prasideda priebalsiais b, k, p, pastarieji tariami kaip sprogstamieji
(plg.  יִל ְד תׂבּק
lidbōq „prilipti“). Bet štai kas atsitinka, pvz., su
veiksmažodžiu ּת ב
ׂ  יִלְכ  תliktob „rašyti“ perfekto daugiskaitos 3-jame
asmenyje „rašo, parašė“:  תָּכְת בּוkātəbū. Dagešo bete nebuvimas
signalizuoja, kad skiemuo neuždarytas! Tai reiškia, kad čia ne
„nejudantis šva“, bet ištariamasis „judantis šva“, atsiradęs dėl beveik
visiškos vidurinio balsio redukcijos. Tokiais atvejais mokomojoje
literatūroje ir Tanache po prieš einančia įbalsinta raide dar dedamas
„apynasris“ (arba „kamanos“) –  בֶׂומ בֶתג
meteg, mètegas, žymintis
antrinį kirtį, nes hebrajų kirtis (ne vad. „segoliniuose“
vardažodžiuose ir kt.) dažniausiai yra paskutiniajame skiemenyje:
ּכְת בּו
ֽ ָ( תšiuo atveju įbalsintame mokomajame tekste pagrindinis kirtis
gali būti pažymėtas siauru ženkleliu olė < virš paskutinės raidės
ּ֫כְת בּו
ֽ ָ ת, o Tanache eilutės pirmosios pusės gale prieš pauzę po
paskutiniąja raide tam dedamas specialus kantiliacinis ženklas
etnãchas: ) תָ ּֽכְת בּ֑ו.
Įdomus yra analogiško „judančio šva“ pasirodymas panašioje
pozicijoje, bet po balsio netenkančio padvigubinto (dagešu žymimo)
priebalsio: „ ְנַקְבּתָל הpasitikime!“ nəqabbəla. Čia metegą galima dėti po
kofu parodant antrinį a balsio kirtį prieš padvigubintą bb:  ְנ ַֽקְבּתָל ה.
Taigi nustatyti, kur yra „judantis šva“, padeda tiek laukiamo dagešo
beto, kafo ir pė raidėse nebuvimas antrojo skiemens pradžioje, tiek
metegas prieš šva po raide be dagešo arba su padvigubinimo dagešu.
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