דאם נייע
מעמטאמענט

חי
ע

ך

צ+צ+ת

! 06

תב ע..

2

-

סע
6105

1

.סאר ))6

גופן .דא6 4::13 /,

צ:1ג 1
-1' 1102גו,
2

יע
יע

1סמ4:31

י5ע
יע
8 222

קצוסק)

צ1:1460:1

) .9/./..510
86יו
./
ט6
א שעל 0 61
015:2

ר

 46 24/91-ארפ 15

 6702גיטץ {צ6ם 180 804 02 6410...

1

צט 4624:1:1
שי

י.י

691

כורך/

יע

)-ם .סאג

יי 601

0 0188600

 2 3זט 4 0019600 6421
6601
= 31
רדה

:

:
,

א

0

5
א"

ץ=

חברית ההדשה
ניעץע טעסטאמענט

דאםס

דעם
אויפ'ס

נייא

סמשיה
איבערזעצט

אין

יוריש

פֿון

מררכי שמואל בערגמאנן.
 7וס
ץ552, 6118 161005וון

לאנדאן
1912

בריטיש אֲונִד אויסלענדישע ביבעל-געזעלשאפט,

ט הוונ סא =

'8 015166,1 69 2191.ממגנטטנסט
ישיוי

ר

א8844890041112

ווו

20910ז)

יש

|
|
טיס

|

0

ילס
= 1 --3

*

טשייוססטיזוי זז)

אינהאלטם

פֿערצײיבענים
פֿון

ריעם בריה'הטרשה.
זייטע,

מתיה
מרקום
לוקאס
יוחנן
אפאסטעלג עשיכטע
רומער
קארינטער א
קארינטער ב
גאלאטער
עפֿעזער

פֿיליפער .

קאלאסער
טעסאלוניקער א
טעסאלוניקער ב
טימותיוס א
טימותיוס ב
טיטוס

פֿילעמון
עברים
יעקב
פעטרום א
פעטרוס ב
יוחנן א
יוחנן ב
יוחנן ג
יהודה

שסםש
ס
9
==שט
א
זזאבש-ו
2
מ
0
}
0ה+

דיא אנטפלעקונג פֿון יוחנן

פטפן

ן

8
ֹ

חי

8

וו

4

יא

91

יע

יי

וז"

וֹ

זי

עֹ

:

דיי

00

ייג

יא ישר יי וואאאטהטאן".

?=

הא

יי

יאר

0

יע

וֹ

ּ

|

/

עי
'

/

אאאר אט

יע ארי יעד
ר

4

יע

'

0

7:

:

1

6

ש

ישט?,

שש

שָ  3:הואת

0

0 :

אש

יש

:

+

:
:
:

:

דיא

יא

ןוז

**י),

ייז

לש
8

5

ו

80ט
:

4

ו

7

866

*א*

*י*.

רעטש
4

ר
הי

רש

600

+י.

א א

01

888

יא א
שיא
* ,א

יש

א

4
יה

טע

א

{

יי

0
יא
*ז'

4
רא

שא
אי

:

יט

א

0

עי

א

יו

ְּ

אש

שת

1

6

ישי

ש

=

ו

ןשאט

ִּ

א
:

וק  7אש

יי

**0

2

ו

2

ר

'

דִיא .הֵיילִינֶע בֹּשׂוּרָה פוּן  מַתְיָה
דָאס בּוֹךְ פוּן דֶער גֶעבּוּרְט פוּן ישׁוּעַ הַמָשִׁיַ ,זּהן פוּן 1
דָוֵד ,זוּהְן פוּן אַבְרָהֶם :אַבְרָהֶם הָאט גֶעבּוֹירֶען יִצְּהָק2 ,

אוּנְד יִצְחָק הָאט גֶעבּוֹירֶען יַעֲקֹב ,אוּנְד יַעֲקֹב ,הָאט גֶעבּוֹירֶען

יְהוּדָה ,אוּנְד זַיינֶע בְּרִידֶער :אוּנְד יְהוּדָה הָאט גֶעבּוֹידֶען 3
פְּרֶץ אוּנְד זָרַח פוּן תָּמָר ,אוּנְד פֶּרֶץ הָאט נֶעבּוֹירֶען חִצְרוֹן,
אוּנְד חִצְרוֹן הָאט נֶעבּוֹירֶען רֶם :אוּנְד דָם הָאט גֶעבּוֹירֶען 1
עַמִינֶדֶב ,אוּנְד עֲמִינָדָב הָאט גֶעבּוֹירֶען נַחְשׁוֹן ,אוּנְד נַחְשׁוֹן
הָאט גֶעבּוֹירֶען שַׂלְמוֹן :אוּנְר שַׂלָמוֹן ,הָאט נֶעבּוֹירֶען בּוֹעַזן 5
פוּן רָחָב ,אוּנְד בּוֹעַז הָאט גֶעבּוֹירֶען עוֹבֵד פוּן רוּת ,אוּנְך
עוֹבֵד הָאט נֶעבּוֹירֶען יִשי :אוֹּנְד יִשֵׁי הָאט נֶעבּוֹירֶען דָיַד 6

הַמֶּלֵךָּ .אוּנְד דָוַד הַמֶלֶךְּ הָאט גֶעבּוֹירֶען שְׁלמֹה פון אִיהֶר

וָאס אִיז נֶעוֶוען דָאס װייבּ פוּן אוּריָה :אוּנְד שְׁלבֹה הָאט 7
גֶעבּוֹירֶען רְחַבְעָם ,אוּנְד רְחַבָעָם הָאט גֶעבּוֹירֶען אַבְיָה ,אוּנְד

אַבְיָה הָאט .נֶעבּוֹירֶען אָסָא :אוּנְד אָסָא הָאט נֶעבּוֹירֶען 8

יְהוֹשָׁפָט ,אוּנְד יְהוֹשְׁפָט הָאט גֶעבּוֹירֶען יְהוֹרֶם ,אוּנְד יְהוֹרֶם
הָאט נֶעבּוֹירֶען עִזְיָהוּ :אוּנְד עָזְיָהוּ הָאט נֶעבּוֹירֶען יוֹתָם9 ,

אוּנְד יוֹתָם הָאט גֶעבּוֹירֶען אֶחָז ,אוּנְד אֶחָז הָאט גֶעבּוֹירֶען
חִזְקַיָהוּ! :אזְנְד חִזְקִיָהוּ הָאט גֶעבּוֹירֶען מְנֵשָׁה ,אוּנְד מְנַשָה 01

הָאט גֶעבּוֹירֶען אָמוֹן ,אוּנְד אָמוֹן הָאט נֶעבּוֹירֶען יֹאשִׁיָהוּ:
אוּנְד יֹאשַׁיָהוּ הָאט נֶעבּוֹירֶען יְכָנְיָהוּ אוּנְד זיינֶע בְּרִידֶער אִין 11
דֶער צֵייט פֿוּן דֶער פֶערְמְרַייבּוּנְג קיין בָּבֶל :אוּנְד נָאךְּדֶער 91

פֶּערְטְרַייבּוּנְג קיין בָּבֶל הָאט יְכָנְיָהוּ גֶעבּוֹירֶען שְׁאַלְתִּיאֵל,

אוּנְד שְׁאַלְתֵּיאֵל הָאט נֶעבּוֹירֶען זְרִבָּבֶל :אוּנְד זְרִבָּבֶל הָאם 31
נֶעבּוֹירֶען אַבִיהוּד ,אוּנְד אַבִיהוּד הָאט נֶעבּוֹירֶען אָלְיָקִים,
אוּנְד אֶלְיָקִים הָאט גֶעבּוֹירֶען עַזוּר :אוּנְד עַזוּר הָאט נֶע41 -
בּוֹירֶען צָדוֹק ,אוּנְד צָדוֹק הָאט גֶעבּוֹירֶען יָכִין ,אוּנְד וָכִין
הָאט גֶעבּוֹירֶען אֶלִיהוּד :אוּנְד אֲלִיהוּד הָאט גֶעבּוֹירֶען 51

אֶלְעָזָר ,אוּנְד אֶלְעָזֶר הָאט גֶעבּוֹירֶען מַתָּן ,אוּנְד מַתָּן הָאט

גֶעבּוֹירֶען יַעֲקֹב :אוּנְד יַעֲקֹב הָאט נֶעבּוֹירֶען יוֹסף דֶער מַאן 61
פוּן מִרְיָם ,פוּן וֶועלְכֶער אִיז נֶעבּוֹירֶען גֶעוָוארֶען יֵַשׁוּעדֶער
הֵייסְט מָשִׁיחַ :אוּנְד פוּן דִיא נֶעבּוּרְט פוּן אַבְרָהֶם בִּיו דָוִד 71
זֶענֶען נֶעוֶועזֶען פִירְצֶען דוֹרוֹת ; אוּנְד פוּן דָוִד בִּיו צוּ דֶער

מתיה א ר

פֶערְטְרֵייבּוּנְג קֵיין בָּבָל פִירְצֶען דוֹרוֹת;

אוּנְד פוּן דֶער

פֶערְטְרֵייבּוּנְג קיין בָּבֶל בִּיז מְשִׁיחַ פִירְצֶען דוֹרוֹת.
 18אוּנְד דִיא גֶעבּוּרְט פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אִיז אַזוֹי גֶעוֶועזֶען ,וֶוען
זֵיינֶע מוּטֶער מִרְיָם אִיז גֶעוֶועוֶען פֶערְקְנַאסְט צוּ יוֹמֵף ,אוּנְד

אֵיידֶער זֵייא זֶענֶען צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען ,אִיז זִיא גֶעפִינֶען
 19גֶעוָוארֶען מְעוּבֶּרֶת פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש :אָבֶּער אֵיהֶר מַאן
יוֹסֵף אִיז גֶעוֶועזֶען אַ צַדִיק ,אוּנְד הָאט זִיא נִיט גֶעוָואלְט
עֶפֶענְטלִיךְ בֶּעשֶׁעהְמֶען ,הָאט עֶר זִיךְּ גֶעדַאכְט זִיא שְׁטִי-

? לֶערְהֵייט אֶפִּצוּלָאזֶען :אוּנְד װויא עֶר הָאט זִיךְּ דָאס אִיבֶּעךְ-
לֶעגְט ,זָעה ,הָאט זִיךְּ אַ מַלְאָךָּ פוּן דֶעם הָאַר צוּ אֵיהֶם

בֶּעוִוִיזֶען אִין אַ חָלוֹם ,אוּנְד גֶעזָאגְט ,יוֹסף ,בֶּן דָוִד ,פָארְבְט

דִיךְּ נִיט צוּ דִיר צוּ נֶעמֶען דֵיין װייבּ מִרְיִם; וָָארִין דָאס
זִאם אִיז אִין אֵיהֶר עֶנְטפַאנְנֶען אִיז פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש:
אוּנְד זִיא וֶועט גֶעוִוינֶען אַ זוּהְן ,אוּנְד דזא זָאלְסְט זַיין נָאמֶען
רוּפֶען יִשוּעַ ,זָארִין עֶר וֶועט זֵיין פַאלְק רֶעטֶען פוּן זֵיירֶע
 22זִינְד :אוּנְד דֶאם אַלֶעם איז גֶעשֶׁעהֶען ,כְּדִי עִם זָאל מְקוּיִם

וֶוערֶען ואס אִיז גֶעזָאנְט פוּן דֶעם הַאר דוּרְךָּ דֶעם נָבֵיא,
 8וָאס הָאט גֶעזָאנְט" :זְעה ,דִיא יוּנְנִפְרוֹיא וֶעט שְׁװַּאנְנֶער
וֶוערֶען ,אוּנְד .וֶועט גֶעוִוינֶען אַ זוּהְן ,אוּנְד מֶען וֶעט זַיין
נָאמֶען רוּפֶען עִמָּנוּאֵליי ,זָואס אִיז פֶערְטֵייטְשְׁט נָאט מיט
 4אדֹּנם :אוּנְד וֶען יוֹסף אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען פוּן שלָאף הָאט
עֶר גֶעטְהוּן אַזוֹי ויא דֶער מַלְאָךְּ פוּן דֶעם הַאר הָאט
אֵיהֶם גֶעהֵייסֶען ,אוּנְד עֶר הָאט זַיין װוייבּ צוּ זִיךְּ גֶענוּמֶען:
זשו אוּנְד עֶר הָאט זִיא נִיט דֶערְקַָאנְט בִּיז זִיא הָאט גֶעבּוֹירֶען
אַ זוּהְן .,אוּנְד עֶר הָאט זַיין נָאמֶען נֶערוּפֶען יִשׁוּעַ:

קאפיטעל ב
=

אוּנְד וֶוען יִשׁוּעַ אִיז נֶעבּוֹירֶען נֶעוָארֶען אִין בִּית לֶחֶם פוּן

יְהוּדָה ,אִין דִיא טֶעג פוּן הוֹרְדוֹס הַמֶלֶךָ; זֶעה ,זֶענֶען חֲכָמִים

פ! גֶעקוּמֶען פוּן מִזֶרֹח קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
וְואוּ אִיז דֶער וֶועלְכֶער אִיז גֶעבּוֹירֶען גֶעוָארֶען דֶער מֶלֶךְ

פון דִיא יוּדֶען ? וָארִין מִיר הָאבֶּען נֶעזֶעהֶען זיין שְׁטֶערְן

אִין מִזָרֵח ,אוּנְד מִיר זֶענֶען ֶעקוּמֶען אוֹנְס צוּ אֵיהֶם צוּ בִּיקֶען:

 8אוּנְד וֶוען הוֹרְדוֹם הַמֶלֶךְּ הָאט דָאס גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר זִיךְ
 4דֶערְשְׁרָאקֶען ,אוּנְד גַאנְץ יְרוּשָׁלַיִם מִיט אֵיהֶם :אוּנְד עֶר

מַתִּיה ב

א

הָאט פֶערְזַאמֶעלְט אַלֶע עֶרְשְטֶע כֹּהֲנַיִם אוּנִד סוֹפָרִים פוּן
דֶעם פַאלְק ,אוּנְד הָאט זֵייא נֶעפְרֶענְט װְאוּ זָאל דֶער
מָשִׁיחַ גֶעבּוֹירֶען זֶערֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם 5

גֶעזָאגְט; אִין בֵּית"לְחֶם פוּן יְהוּדָה; וָָארִין אַזוֹי שְׁטֶעהְט
גֶעשְׁרִיבֶּען דוּרְךָּ דֶעם נָבִיא,

(מיכה ה' א),

"אוּנְד דוא בֵּית לָחָם לַאנְד פוּן יְהוּדָה ,בִּימְט נִיט דִיא 6
קְלֵיינְסְטֶע צְוִוישֶׁען דִיא טוֹיזֶענְדֶע פוּן יְהוּדָה ,וָארִין

פּוּן דִיר וֶעט אַרוֹיסְקוּמֶען אַ גֶעוֶועלְטִינֶער ,דֶער

וֶדעט זַיין אַ פַּאסְטוּך אִיבֶּער מֵיין פָאלְק יִשְׂרָאֵלי:

דֶענְסְמָאל הָאט הוֹרְדוֹס גֶערוּפֶען דִיא חַכָמִים שְׁטִילֶערְהַיימ

בי

אוּנְד הָאט בַּייא זֵייא גוּט אוֹיסְגֶעפָארְשְט דִיא צֵייט וֶוען
דֶער שְׁטֶערְן הָאט זִיךְּ בֶּעוִיזֶען :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא 5

גֶעשִׁיקְט קיין בֵּית לָחָם ,אוּנְד גֶעזָאגְט ,גֶעהְט אוּנְד פָארְשְט

גַאנְץ נוּם וֶועגֶען דֶעם יוּנְנֶען קִינְד; אוּנְד וֶען אֵיהֶר וֶועט
אֵיֵהֶם גֶעפִינֶען ,בְּרֶענְגְט מִיר תְּשׁוּבָה .אַז אִיךְּ זָאל אוֹיךְ
נֶעהֶען מִיךָּ צוּ אֵיהֶם צוּ בִּיקֶען :אוּנְד וֶוען זייא הָאבֶּען 9
דֶעם מֶלֶךְּ אוֹיסְגֶעהֶערְט ,זֶענֶען זֵייא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען; אוּנְד

אוּנְד זְעה ,דֶער שְׁטֶערְן ,וֶועלְכֶען זֵייא הָאבֶּען גֶעוֶעהֶען

אִין מִזָרַח; אִיז פָאר זֵייא גֶעגַאנְבֶען ,בִּיז עֶר אִיז גֶעקוּמֶען
אוּנְד אִיז גֶעבְּלִיבֶּען שְטֶעהֶען אִיבֶּער דֶעם אָרְט זְאוּ דָאס
ווּנְבֶע קֵינְד אִיז גֶעוֶועזֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען 01

דֶעם שְטֶערְן ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זִיךְ גֶעפְרֵייט מִיט אַ זֶעהֶר
נְרוֹיסֶע פְרֵייד:

אוֹנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אִים הוֹיז אַרֵיינָ11 -

גֶעקוּמֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעוֶעהֶען דֶאם יּנְגֶע קִינִד מִיט
זֵיינֶע מוּטֶער מֵרָיִם ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַנִירֶערְגֶעפַאלֶען

אוּנְד הָאבֶּען זִיךְָּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
אוֹיפְגֶעמַאכְט זֵיירֶע אוֹצְרוֹת אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט
מַתָּנוֹת .,גָאלְד ,ווייהְרוֹיךְּ אוּנְד גֶעװירְץ :אוּנְד זֵייא זֶענֶען פן
גֶעוָוארְנְט גֶעוַָארֶען פוּן גָאט אִין אַ חָלוֹם ,אַז זֵייא זָאלֶען
זִיךְּ נִיט אוּמְקֶעהְרֶען צוּ הוֹרְדוֹם ,אַזוֹי זֶענֶען זייא צוּריק-
גֶעגַאנְנֶען צוּ זַיִיעֶר לַאנְד בַּייא אֵיין אַנְדֶערְן זזֶענ:
אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען צוּרִיקְגֶעגֶענְגֶען ,זֶעה הָאט זִיךְ אַ 81
מַלְאֶךְּ פוּן נָאט בֶּעוִויזֶען צוּ יזֹסף אִין אַ חָלוֹם .אוּנְד גֶעזָאנְט
שְׁטָעה אוֹיף אוּנְד נֶעם דָאם יוּנְבֶע קֵינְד אוּנְד זַיינֶע מוּטֶער,
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אוּנְד אַנְטְלוֹיף קיין מִצְרַיִם ,אוּנְד זֵייא דָארְט בְּיו אִיךְּ וֶועל
דִיר זָאנֶען; וָוארִין הוֹרְדוֹם וֶעט דֶאם יּנְנֶע קֵינְד זוּכֶען
כְּרִי עֶר זָאל עֶס אוּמבְּרֶענְנֶען :אַזוֹי אִיז עֶר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען
אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען דָאס יוּנְנֶע קֵינְד אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער
בֵּייא דֶער נַאכְט ,אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען קיין מִצְרַיִם:
אוּנְד עֶר אִיז דָארְט גֶעוֶועזֶען בִּיז הוֹרְדוֹם אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען
כְּדִי עֶס זָאל מְקוּיִם וֶוערֶען דָאס וָוארְט ,ואס אִיז גֶעזָאנְט
גֶעוָוארֶען פוּן דֶעם הַאר דוּרְךְּ דֶעם נָבִיא ,וִאם הָאט נֶע-
זָאגְט *פוּן מִצְרַיִם הָאבּאִיךְ גנֶערוּפֶען מֵיין זוּהֵן" :וֶוען הוֹרְרוֹם
הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר אִיז אוֹיסְנֶעשְׁפֶּעט גֶעוָארֶען בֵּייא דיא
חֲכָמִים ,הָאט עֶר זִיךְּ זֶעהֶר דֶערְצָארְגְט ,אוּנְד הָאט אַהִינְנֶעי
שִׁיקְט אוּנְר גֶעהַרְנֶעט אַלֶע קִינְדֶער וָאם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִין
בֵּית לֶחָם אוּנְד אִין אַלֶע אִיהְרֶע גְרֶענְצֶען ,פוּן צְוַייא יָאהֶר
אוּנְד דְרוּנְטֶער ,נָאךְּ דֶער צֵייט נָאךְּ וָואס עֶר הָאט אוֹיסְנֶע-
פָארְשְׁט בַּייא דִיא חַכָמִים :דַאן אִיז מְקוּיִם גֶעוָארֶען ואם
אִיז גֶעזָאנְט דוּרְךָּ יִרִמְוָה הַנָבִיא ,וָואס הָאט גֶעזָאגְט:

יאַ קוֹל אִיז גֶעהֶערְט גֶעוָוארֶען אִין רָמָה ,אַ קלָאג אונד
נֶעוִויין אוּנְד גְרוֹים בִּימֶערְנִים ,רָחֵל וֵויינְט אִיבֶּער אִיהְרֶע
קִינְדֶער ,אוּנְד װיל נִיט נֶעמְרֵייסְט וֶוערֶען ,װָוייל זֵייא
זֶענֶען נִיט דָא"( :ירמיה לא' טוי)

 19אוּנְד וֶוען הוֹרְדוֹם אִיז גֶעשְמָארְבֶּען ,אַזוֹי הָאט זִיךְ אַ

מַלְאָךָּ פוּן גָאט בֶּעוויזֶען אִין אַ חָלוֹם צוּ יוֹסם אִין מִצְרַיִם:

 20אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,שִטְעה אוֹיף אוּנד נֶעם דָאם יּנְגֶע

21
22

קִינְד אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד נָעה קיין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל;
וָוארִין דִיא זֶענֶען גֶעשְׁטָארְבֶּען וֶאם הָאבֶּען גֶעזוּכְט דָאם
לֶעבֶּען פוּן דֶעם יוּנְגֶען קִינד :אַזוֹי אִיז עֶר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען
אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען דֶאם יוּנְגֶע קֵינְד אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער,

אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען קיין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל :אָבֶּער וֶוען עֶר הָאט

גֶעהֶערְט אַז אַרְקְלוֹם הָאט רֶענִירְט אִין יְהוּדָה אַנְשְׁטָאט
זַיין פָאטֶער הוֹרְדוֹם ,הָאט עֶר מוֹרָא גֶעהַאט דָארְט אַהִין
צוּ גֶעהֶען; אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעוָארְנְט נֶעוָארֶען אִין אַ
חָלוֹם ,אִיז עֶר אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען צוּ דֶער גֶענֶענְד פוּן דֶעם
 28לַאנְד נָלִיל :אוּנְד עֶר אִיז נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט גֶעוְואוֹינְט
אִין אַ שְׁטָאט וָאם הֵייסְט נְצָרֶת ,בְּדֵי עֶס זָאל מְקוּיִם וֶוערֶען

:
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וָואס אִיז גֶעזָאנְט דוּרְךָּ דֵיא נְבִיאִים ,אַז עֶר זָאל גֶערוּתֶען
וֶוערֶען נָצְרֵי:
קאפיטעל ב
אִין יֶענֶע מֶעג אִיז יוֹחָנֶן הַמְטַבֵּל גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט נֶע1 -
פְּרֶעדִינְט אִין דֶער מִדְבָּר פוּן יְהוּדָה :אוּנְד עֶר הָאט נֶע2 -
זָאנְט ,טְהוּט תִּשׁוּבָה; וָארִין דָאס מַלְכוּת הַשָׁמַיִם אִיז
נָאהֶענְט :אוּנֶר דָאם אִיז דֶער ,פוּן וֶועלְבֶען יְשַׁעְיָהוּ הַנָבִיא 3
הָאט גֶערֶעט ,אוּנְד גֶעזָאבְט( .ישעיה ,מ'בּ) .
*אַ קול רוּפְּט אוֹים אִין דֶער מִדְבָּר ,מַאכְט פַארְטיג
דֶעם וֶועג פוּן דֶעם הַאר ,מַאכְט נְלֵייךְּ זֵיינֶע שְׁטֶענֶעןָי:
אוּנְד דֶער דָאזִינֶער יוֹחָנָן אִיז גֶעוֶועזֶען אָנְגֶעטְהוּן מִיט אַ 4
קְלֵייד פוּן קֶעמֶעל הָאר אוּנְד אַ לֶעדֶערְנֶען נַארְטֶעל אַרוּם

זֵיינֶע לֶענְדֶען ,אוּנְד זֵיינֶע שִׁפַּייו אִיו גֶעוֶועזֶען הֵיישְׁרֶעקֶען

אוּנְד זִוילְדֶער הָאנִיג :דַאן זֶענֶען צוּ אֵיהֶם אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען 5
נַאנְץ יְרוּשָׁלַיִם אוּנֶד גַאנְץ יְהוּדָה ,אוּנְד דִיא גַאנְצֶע גֶעגֶענְד
פוּן יִרִדֵן :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶעלָאזְט בָּייא אֵיהֶם 6

טוֹבָלֵן אִים שְׁטְרוֹים יָרֵדֵן ,אוּנְד הָאבֶּען מִתְוָדֵה גֶעוֶועזֶען

זֵיירֶע זִינֶד :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען פילֶע פוּן דִיא 7
פְּרוּשִׁים אוּנְד צַדוּקִים זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּ זַיין טְבִילָה

הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר שְׁלַאנְגֶענְגֶעשְׁלֶעכְט ,וֶוער

הָאט אֵייך גֶעוָארְנְט אַז אִיהֶר זָאלְט אַנְטְרִינֶען פוּן דֶעם

גְרִימְטָארְן ואס וֶועט קוּמֶען? דְרוּם בְּרֶענְנְט פְרוּכְט אַזוֹי 8
ויא עֶס גֶעהֶערְט צוּ זַיין דוּרְךְּ תִּשׁוּבָה טְהוּן :אוּנְד דֶענְקְט 9
נִיט אִין אֵייעֶר הַארְץ צוּ זָאנֶען ,מִיר הָאבֶּען אַבְרֶהָם פַאר
אוּנְזֶער פָאמֶער; וָארִין אִיךְּ זָאג אֵייךְ אַז נָאט קֶען פוּן
דִיזֶע שְׁטֵיינֶער אוֹיפשְׁטֶעלֶען קִינְדֶער צוּ אַבְרָהֶם:

אוּנְד 01

דִיא הַאק לִינְט שׁוֹין אוֹיף דִיא וָָארְצֶעל פוּן דִיא בֵּיימֶער;
דְרוּם אִיטְלֵיכֶער בּוֹים ואס בְּרֶענְנְט נִיט גוּטֶע פְרוּכְט
וֶועט אָפְּבֶעשְׁנִימֶען אוּנְד אִין פֵייעֶר אַרַיינְגֶעוָוארְפֶען:
זֶעהְט ,אִיךָּ טוֹבֵל אַייךְּ מִיט וַאסֶער תִּשׁוּבָה צוּ טְהוּן; 11

אָבֶּער דֶער וֶועלְכֶער נָאךְּ מִיר קוּמְט אִיז שְׁטַארְקֶער
פוּן מִיר ,דֶעם אִיךְּ בִּין נִיט וֶוערְט זֵיינֶע שִיךְּ צוּ טְרָאגֶען;
עֶר וֶֶעט אֵייךָּ טוֹבָלְן מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אוּנְד מִיט
פֵייעֶר :זַיינֶע וִוינד-שוֹיפֶּעל אִיז אִין זַיינֶע הַאנְד ,אוּנְד עֶר 91

01
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וֶועט זֵיינֶע שֵׁייעֶר נוּט אוֹיסְרִיינִינֶען; אוּנְד זֶועט דָאס קָארְן

זַאמֶעלְן אִין זַיינֶע שְׁפֵייכְלֶער אַרַיין ,אָבֶּער דָאס שִׁטְרוֹי וֶועט.

עֶר פֶערבְּרֶענֶען אִים פֵייעֶר ואס אִיז נִיט פֶערְלִאשֶׁען:

 8דַאן אִיז יִשׁוּעַ גֶעקוּמֶען פוּן נְלִיל צוּם יֵרִדִן צוּ יוֹחָנֵן ,אַז
 4עֶר זָאל זִיךְּ בֵּייא אֵיהֶם לָאזֶען טוֹבֵלְן :אָבֶּער יוֹחֶנֶן הָאט
אֵיהֶם פֶערְוֶועהְרְט ,אוּנְד גֶעזָאנְט ,אִיךְ דַארְף מִיךְ לָאזֶען
 1בֵּייא דִיר טוֹבֵלְן ,אוּנְד קוּמְסְט דוּא צוּ מִיר?

אוּנד יִשוּעַ

הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,לָאז עִם אִיצְט
אַזוֹי זַיין ,וָוארִין עֶס גֶעבִּירְט אוּנִם אַלֶע גֶערֶעכְטִינְקייט צוּ
 6דֶערְפִילֶען ,דַאן הָאט עֶר אֵיהֶם נֶעלָאזְט:

וֶוען יִשׁוּעַ איז

גֶעטוֹבֵלְט גֶעוָארֶען ,אַזוֹי אִיז עֶר בַּאלְד אוֹים דֶעם וַואסֶער
אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען; אוּנְד זְעה ,דֶער הִימֶעל הָאט זִיךְּ אוֹים-
גֶעמַאכְט ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען דֶעם גֵייסְט פוּן בָאט
אַרוּנְטֶערְקוּמֶען נְלֵייךְּ זיא אַ טוֹיבּ ,קוּמֶענְדִיג אוֹיף אֵיהֶם;

 7אוּנְד זָעה ,אַ קוֹל פוּן הִימֶעל הָאט גֶעזָאגְט ,דֶאם אִיז מַיין

גֶעלִיבְּטֶער זוּהְן ,אִין וֶועלְכֶען אִיךְ הָאבּ וְאוֹילְגֶעפַאלֶען:
קאפיטעל ד

1
2
3
4

דאן אִיז יִשׁוּעַ גֶעפִיהְרְט גֶעוָוארֶען דוּרְךָּ דֶעם גֵייסְט אִין
דֶער מִדְבָּר אַרֵיין ,כְּדִי פוּן דֶעם שָׂטָן גֶעפְּרִיפְט צוּ וֶוערֶען:
אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעפַאסְט פִירְצִיג טֶעג אוּנְד פִירְציג
נֶעכְט ,אִיז עֶר דֶערְנָאךְּ הוּנְגְריג גֶעוארֶען :אוּנְד דֶער
פְּרִיפֶער אִיז גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶען
דוא בִּיסְט דֶער זוּהְן פוּן גָאט ,בֶּעפֶעהְל אַז דִיזֶע שְׁמֵיינֶער
זָאלֶען וֶוערֶען בְּרוֹיט :אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנָד
ֶעזָאנְט ,עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען' ,דֶער מֶעֶנְשׁ זָאל נִיט

לֶעבֶּען פוּן בְּרוֹיט אַלֵיין ,נֵייעֶרְט פוּן אִיטְלִיכֶען וָארְט
 5וָואם נֶעהְט אַרוֹים פוּן דֶעם מוֹיל פוּן נָאטי :דַאן נֶעמְט

אֵיהֶם דֶער שֶׂטָן צוּ דֶער הֵיילִינֶער שְׁטָאט ,אוּנְד שִׁטֶעלְט

 6אֵיהֶם אוֹיף דֶער שְׁפִּיץ פוּן דֶעם בֵּית הַמִקְדֶש :אוּנְד זָאנְט
צוּ אֵיהֶם וֶוען דוּא בִּיסְט דֶער זוּהְן פוּן גָאט אַזוֹי ווארף דיך
אַרוּטֶער ; וָארִין עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען( ,תהלים צא יא')

"עֶר וֶועט זֵיינֶע מַלְאָכִים וֶועגֶען דיר בֶּעפֶעהְלֶען ,אוּנָד

זֵייא וֶועלֶען דִיךְּ אוֹיף דיא הֶענְד טְרָאנֶען ,אַז דוא

זָאלְסְט נִיט דַיין פוּם אָנשְׁטוֹיסֶען אָן אַ שְׁטֵיין :

מתיה ד

11

אוּנַד יְשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,עִם שְׁטֶערְט אוֹיךְ נֶעז 7
שְׁרִיבֶּען .,דוּא זָאלְסְט נִיט פְּרִיפֶען דֶעם הַאר דיין גָאט:
אוּנְד דֶער שָׂטֶן נֶעמְט אֵיהֶם זוידֶער אוֹיף אַ הוֹיכֶען בַּארְג8 ,
אוּנְד .וֵוייזְט אֵיהֶם אַלֶע קֶענִינְרֵייכֶע פוּן דֶער וֶועלְט ,אוּנְד
זֵיירֶע הֶערְלִיכְקייט :אוּנָד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דָאס 9
אַלֶעס וֶועל אִיךָּ דִיר גֶעבֶּען ,וֶוען דוּא וֶעסְט אַנִידֶער פֵא-
לֶען ,אוּנְד וֶועסְט דִיךְּ צוּ מִיר בִּיקֶען :דַאן זָאנְט יַשׁוּעַ צוּ 01
אֵיהֶם ,נָעה אַוֶועק פוּן מִיר ,דוּא שָׂסֶן; וָארִין עֶס שְׁטֶעהְט
נֶעשְׁרִיבֶּען ,דוּא זָאלְסְט דִיךָּ בִּיקֶען צוּ דֶעם הַאר דיין גָאט,
אוּנְד אֵיהֶם אַלֵיין זָאלְסְט דוּא דִינֶען :דַאן הָאט אֵיהֶם דֶער 11

שָׂמֶן פֶערְלָאזְט; אוּנְד זָעה ,מַלְאָכִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען

אוּנֵד הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּעדִינָט:
אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעהֶערְט אַז יוֹחָנָןאִיזאִיבֶּערְגֶעלִיפֶערְט פן
גֶעוָוַארֶען .,אַזוֹי אִיז עֶר אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען .קיין נָלִיל :אוּנִד 31
עֶר הָאט פֶערְלָאזְט נְצָרֶת ,אוּנְד אִיז נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט
גֶעוְואוֹינְט אִין כְּפֵר-נַחוּם ,ואס אִיז בֵּיים בָּארְטֶען פוּן דֶעם
יִם ,אִין דִיא גֶעגֶענְד פוּן זְבִלוּן אוּנְד נַפִתָּלִי :כְּדֵי עֶס זָאל 41
מְקוּיִם וֶועם אִיז גֶעזָאנְט דוּרְךְּ יִשׁעֲיָה הַנָבִיא וָואס זָאנְט;
,,דוּא לַאנְד זְבָלוּן אוּנְד דֶאם לַאנְד נַפִּתֵּלִי ,דֶער וֶועג פוּן 51
דֶעם יַם ,אוֹיף יֶענֶער זַייט פוּן יַרדן ,נָלִיל פוּן דִיא גוֹיִם:
דָאס פָּאלְק וָואס זִיצְט אִין פִינְסטֶערְנִיסּ הָאט גֶעזֶעהֶען 61
אַ נְרוֹים לִיכט ,צוּ דִיא וָאס זִיצֶען אִים לַאנְד אוּנְד

שָׁאטֶען פוּן טויט ,אִיז לֵיכְט אוֹיפְנֶעגַאנְגֶעןָיי:
פוּן דֶער צֵייט אָן הָאט יִשׁוּעַ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ פְּרֶעדִינֶען 71
אוּנְ צוּ זָאגֶען ,טְהוּט תִּשׁוּבָה; וָארִין דָאס מַלְכוּת הַשְּׁמַיִם
אִיז נָאהֶענְט :אוּנְד גֶעהֶענְדִיג בַּיים יַם פוּן נָלִיל הָאט עֶר 81
גֶעזֶעהֶען צְוַוייא בְּרִידֶער ,שִׁמְעוֹן דֶער הֵייסְט פֶּעטְרוֹם ,אוּנְד
אַנְדְרֵי זַיין בְּרוּדֶער ,וָאס הָאבֶּען גֶעוָארְפֶען אַ נֶעץ אִים
יַם אַרֵיין; וָוארִין זֵייא זֶענֶען נֶעוֶועזֶען פִישֶׁער :אוּנְד עֶר הָאט 91
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,פָאלְגְט מִיר נָאךְּ .אוּנְד אִיךָּ זֶועל אֵייךְ
מַאכֶען צוּ פִישֶׁער פוּן מֶענְשֶׁען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גְלַייךְּ 02

זֵיירֶע נֶעצֶען פֶּערְלָאזְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נָאגֶעפָאלֶגְט:

אוּנְד עֶר אִיז פוּן דָארְטֶען ווֵייטֶער גֶעגַאנְנֶען ,הָאט עֶר גֶע12 -
זֶעהֶען צְוֵוייא אַנְדֶערֶע בְּרִידֶער ,יַעֲקֹב ,דֶער זוּהֵן פוּן זַבְדַי,

12

מתיה ד ה

אּנְד זַיין בְּרוּדֶער יוֹחָנָן אִין אַ שִׁיף מִיט זֵייעֶר פָאטֶער

זַבְדִי ,וָואס הָאבֶּען צוּרֶעכְט נֶעמַאכְט זֵיירֶע נֶעצֶען; אוּנֶד.
עֶר הָאט זֵייא גֶערוּפֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נְלֵייךְּ פֶערְלָאזְט
דָאם שִיף אוּנְד זֵייעֶר פָאטֶער ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְנֶע-
פָאלְגְט;

28

אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז אַרוּמְגֶענַאנְנֶען אִין נַאנְץ נָלִיל ,אוּנְד הָאט
גֶעלֶעהְרְט אִין זֵיירֶע שׁוּלֶען אוּנְד הָאט גֶעפְּרֶעדִינְט דיא
בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךָ אוּנִד הָאט גֶעהֵיילְט
אַלֶערְלֵייא קְרַאנְקהֵייט אוּנְד שְמֶערְצֶען צְוִוישֶׁען דֶעםפָאלְק:

94

אוּנְד

אוּנְד זַיין שֵם אִיז אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אִין נַאנְץ סוּריָא;

זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט אַלֶערְלֵייא קְרַאנְקֶע ,אוּנד

דִיא וָאם זֶענֶען נֶעפְּלָאגְט גֶעוֶועזֶען מִיט פֶערְשִׁידֶענֶע
29

קְרֶענְק אוּנְד שְׁמֶערְצֶען ,אוּנְד וָאם הָאבֶּען גֶעהַאט שֵׁדִים,
אוּנְד דִיא מִשְׁגֶענֶע אוּנְד נִיכְטבְּרִיכִינֶע; אוּנְד עֶר הָאט זֵייא
גֶעהֵיילְט :אוּנְד פִיל לֵייט זֶענֶען אֵיהֶם נָאכְגֶעגַאנְגֶען פוּן
גְלִיל אוּנְד פוּן דֶעקַאפָּלִים אוּנְד פוּן יִרוּשָׁלַיִם אוּנְד פוּן יְהוּדָה
אוּנְד פוּן יֶענֶער זַייט יֵרֶדֵן:
קאפיטעל ה

 1אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא לֵייט ,אִיז עֶר אַרוֹיפְנֶע-
גַאנְגֶען אוֹיף דֶעם בַּארְג; אוּנְד וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ אַנִידֶער
 2גֶעזֶעצְט ,זֶענֶען זֵיינֶע תַּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען; אוּנְד
עֶר הָאט זַיין מוֹיל אוֹיפְגֶעמַאכְט אוּנְד הָאט זֵייא גֶעלֶעהְרְט
אוּנִד גֶעזָאנְט:
גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דִיא וָואס הָאבֶּען אַ נִידֶערִיג גֶעמִיט;

וָארִין דֶאם מַלְכוּת הַשְׁמַיִם אִיז זֵייעֶרֶם :גֶעבֶּענְשְט זֶע-

נֶען דִיא ואס טְרוֹיעֶרְן; וָארִין זֵייא וֶועלֶען נֶעטְרֵייסְט

וֶוערֶען :גֶעבֶּענְשְׁט זֶענֶען דיא זַאנְפְטמִיטִינֶען; וָארִין
זֵייא וֶועלֶען דִיא עֵרֶר יַרֹש'גֶען :גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דיא

וָואס הוּנְגֶערְן אוּנְד דוּרְשְׁטֶעוְנָאךְּגֶערֶעכְטִינְקֵייט; וָארִין
זֵייא וֶועלֶען גֶעוֶעטִיגְט וֶערֶען :גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דיא

בַּארֶעמְהֶערְצִינֶען; וָארִין זֵייא וֶועלֶען בַּארֶעמְהֶערְצִיגְ-

06

קייט דֶערְלַאנְגֶען :גֶעבֶּענְשְׁט זֶענֶען דִיא וִאם הָאבֶּען
אַ רֵיין הַארְץ; וָארִין זֵייא וֶועלֶען גָאט זֶעהֶען :גֶעבֶּענְשְׁט

זֶענֶען דיא ואס מַאכֶען שָׁלוֹם וָוארִין זֵייא וֶועלֶען גֶערוּפֶען
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וֶוערֶען דיא זִיהְן פוּן נָאט :נֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דִיא װָאם 01

וֶוערֶען פֶערְפָאלְגְט וֶועגֶען גֶערֶעכְטֵיינְקְט :וָארִין דָאם

מַלְכוּת הַשָׁמַיִם אִיז זֵייעֶרֶם :גֶעבֶּענְשְטּ זֶענְט אֵיהֶר וֶוען

מֶען ֶעט אֵייךּ מְבַזָה זַיין אוּן פֶּערְפָאלְגֶען ,אוּנְד וֶוען
מֶען וֶועט פַאלְשהֵייטּ אוּנְד אַלֶערְלייא שְׁלֶעבְטֶע זַאבֶען

וי

אוֹיף אַייךְּ רֶעדֶען ,מֵיינֶעט וֶוענֶען :פְרֵייעֶט אַייךְ ,אוּנְד
זַייט פְרֶעהְלִיךָ :וָארִין אֵייעֶר שְׂכֵר אִיז גְרוֹים אִים

הִימֶעל :וָארִין אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא פֶערְפָאלְגְט דִיא נְבִיאִים
ואס זֶענֶען פָאר אֵייךְּ גֶעוֶועזֶען:

אֵיהֶר זֶ.ענְט דָאם זַאלְץ פוּן דֶער עֶרֶד; אָבֶּער וֶוען דָאס

18

זַאלץ פֶערְלֵירְט דֶעם טֵעַם ,מִיט וָואס זָאל עָם גֶעזַאלְצֶען
וֶוערֶען? עִם טוֹינְט גָארְנִיט מֶעהֶר נוּר אַרוֹיסְנֶעוארְפֶען
אוּנְד צוּטְרֶעטֶען צוּ וֶוערֶען פוּן מֶענְשֶׁען :אִֵיהֶר זֶענְט דָאס
לֵּיכְט פוּן דֶער וֶועלְט .אַ שְׁטָאט ואס לִינְט אוֹיף אַ בַּארְג
קָאן נִיט פֶערְבָּארְנֶען זַיין :מֶען צִינְדֶעם אוֹיךְּ נִיט אָן אַ
לֵיכְט ,אוּנְד זֶעצְט עִם אוּנְטֶער אַ מֶעסְטֶעל ,נֵייעֶרְט אוֹיף אַ
לֵייכְטֶּער; אוּנְד עִם לֵייכְט צוּ אַלֶע דִיא חָאם זֶענֶען אִים
הוֹיז :אַזוֹי לָאזְט אֵייעֶר לִיכְט לֵייכְמֶען פָאר מֶענְשֶען ,אַז

16

זֵייא זָאלֶען זֶעהֶען אֵיירֶע גוּטֶע וֶערְקֶע ,אוּנְד זָאלֶען לוֹי-
בֶּען אֵייעֶר פָאטֶער וָאס אִיז אִים הִימֶעל:
מֵיינְט נִיט אַז אִיךָּ בִּין נֶעקוּמֶען דִיא תּוֹרָה אָדֶער דִיא נְבִיאִים

17

צוּ צֶערְשְׁטֶערֶען; אִיךְּ בִּין נִיט גֶעקוּמֶען צוּ צֶערשְׁטֶערֶען

גֵייעֶרְט צוּ דֶערְפִילֶען :דֶען בְּאמֶת אִיךָ זָאג אֵייךּ; בִּיז הִימֶעל
אוּנֵד עֶרֵד וֶעט פֶּערְנֶעהֶען ,וֶועט נִיט אֵיין יוּד ,אָדֶער אֵיין
קְלֵּיינֶער פּוּנְקְט פֶערְגֶעהֶען פוּן דֶער תּוֹרָה ,בִּיז אַלֶעס וֶועט
נֶעשְׁעהֶען:

14

18

דָרוּם וֶוער עַם וֶועט צֶערְשְמֶערֶען אֵיינֶע פוּן 19

דיא קְלַיינְסְטֶע מִצוֹת אוּנְד וֶועט מֶענְשֶׁען אַזוֹי לֶעהְרֶען ,דֶער
וֶועט הֵייסֶען דֶער קְלַיינְסְטֶער אִים מַלְכוּת הַשָׁמַיִם; וֶוער
עִם וֶועט זֵייא אָבֶּער מְהוּן אוּנְד לֶעהְרֶען דֶער וֶועט נְרוֹים
הַייסֶען אִים מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם :וָארִין אִיךְ זָאג אִייךְּ; אַז וֶוען

20

אַיִיעֶר צִדְקוֹת וֶועט נִיט בֶּעסֶער זַיין ויא דָאס צִדְקוֹת פון

דֵיא-פוֹפָרִים אוּנְד דִיא פְּרוֹשִׁים ,אַזוֹי וֶעט אִיהֶר גֶעוִוים נִיט

אַרַיינְקוּמֶען אִים מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם:

אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט אַז עִם אִיז גֶעזַאנְט גֶעוָוארֶען צוּ דִיא

רֶף

=
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אִין אַלְטֶע צֵייטֶען ,דוּא זָאלְסְט נִיט הַרְנְנֶען .אוּנְד וֶוער

 2עָם וֶועט הַרְנְנֶען וֶועט שוּלְדִיג זַיין צוּם מִשְׁפָּט; אָבֶּער אִיךְ
זָאג אֵייךְ; אַז יֶעדֶער וָָאס וֶועט זִיךְּ אוּמְזִיסְט דֶערְצָארְנֶען

אוֹיף זַיין בְּרוּדֶער וֶועט שׁוּלְדִיג זיין צוּם מִשְׁפָּט  :אוּנְד וֶער
עִם וֶועט זַיין בְּרוּדֶער רוּפֶען רִיקָא ,וֶועט שׁוּלְדִינ זַיין צוּ
דִיא סַנְהֶדְרִין; אוּנִד וֶוער עִם וֶועט זָאנֶען דוּא נַאר ,דֶער
 8וֶועט שׁוּלְדִיג זַיין צוּם פֵייעֶר פוּן נִיהֵנָם :דְרוּם וֶוען דוּא

ווילְסְט מַקְריבּ זיין דיין קִרְבָּן אוֹיף דֶעם מִזְבֵּחַ ,אוּנִד דוּא
וֶועסְט דִיךְּ דָארְט דֶערְמָאנֶען אַז דֵיין בְּרוּדֶער הָאט עִפֶּעם

קֶ4ענֶען דִיר :אַזוֹי לָאז דָארְט אִיבֶּער דיין קִרְבֶּן פָאר דֶעם

מִזְבֵּחַ אוּנְד נָעה אוּנְד אִיבֶּערְבֶּעט דִיךְּ צוּעֶרְשְט מִיט דיין

בְּרוּדֶער ,אוּנְד דֶערְנָאךָּ זָאלְסְט דוּא קוּמֶען אוּנְד מַקְריבּ זַיין
 8דֵיין קֶרְבֶּן :מַאךְּ בַּאלְד שָׁלוֹם מִיט דַוין קְרינֶער ,וֵוייל דוא

בִּיסְט נָאךָּ מִיט אֵיהֶם אוֹיף דֶעם וֶועג; כְּדֵי דֶער קְרִינֶער
זָאל דִיךְּ נִיט אִיבֶּערְעֶנְטפֶערֶען צוּם שׁוֹפֵט ,אוּנְד דֶּער שׁוֹפְט
וֶועט דִיךְּ אִיבֶּערְעֶנְטְפֶערֶען צוּם שׁוֹטֵר ,אוּנְד דוּא וֶועסְט

 6אִין דֶעם גֶעפֶענְְנִים אַרֵיינְגֶעוארְפֶּען וֶוערֶען :בָּאֶמָת אִיךְ
זָאג דִיר ,דוא וֶועסְט פוּן דָארְטֶען נִיט אַרוֹיסְקוּמֶען בֵּיז דוא

וֶועסְט בֶּעצָאלֶען דִיא לֶעצְטֶע פְּרוּמָה:

 7אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט אַז עִם אִיז נֶעזָאנְט גֶעוָוארֶען צוּ דיא

 8אִין אַלְטֶע צֵיימֶען ,דוּא זָאלְסְט נִיט מְנַאֵף זיין :אֶבֶּער אִיךְ
זָאָג אֵייךְ; אַז וֶער עִם קוּקט אוֹיף אַ ווייבּ כְּדֵי נָאךְּ אֵיהֶר צוּ

גְלִיסְטֶען ,דֶער הָאט שׁוֹין מִיט אֵיהֶר מְנַאֵף גֶעוֶוען אִין זַיין

 9הַארְץ :אוּנְד וֶוען דֵיין רֶעבְטֶעם אוֹיג שְׁטְרוֹיכֶעלְט דִיךְּ
רַיים עֶם אַרוֹים ,אוּנְד וַוארְף עֶס אַוֶועק פוּן דִיר; וָוארִין עֶס

אִיז בֶּעסֶער פַאר דִיר אַז אֵיינֶם פוּן דֵיינֶע נְלִידֶער זָאל

פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען אוּנְד דֵיין
 0גֵיהֵנָם אַרֵיין גֶעוָוארְפֶען וֶערֶען:
הַאנְד שְׁטְּרוֹיכֶעלְט דִיךְּ; הַאק
אַוֶועק פוּן דִיר ; וָוארִין עֶם אִיז
:-

גַאנְצֶער לֵייבּ זָאל נִיט אִין
אוּנְד וֶוען דַיינֶע רֶעכְטֶע
זִיא אָפּ ,אוּנְד וַוארְף זִיא
בֶּעסֶער פַאר דִיר אַז אֵיינֶם

פוּן דֵיינֶע גְלִידֶער זָאל פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען אוּנְד דיין גַאנְ-
צֶער לֵייבּ זָאל נִיט אִין גֵיהֵנָם אַרַיינְגֶעוָוארְפֶּען וֶוערֶען:

 1עָם אִיז אוֹיךְּ גֶעזָאנְט גֶעוָוארֶען ,אַז וֶער עֶס זויל זִיךָּ פוּן

 2זַיין וֵייבְּ שֵׁיידֶען ,זָאל עֶר אִיהֶר גֶעבֶּען אַ גֶם :אבֶּער אִיךָ -
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זָאג אַייךָ; אַז וֶוער עִם וֶעט זִיךְּ פוּן זַיין װייבּ שֵׁיידֶען ,חוּץ
פוּן וֶוענֶען זְנוּת ,אַזוֹי מַאכְט עֶר זִיא פַאר אַ זוֹנָה ,אוּנְד וֶֶער
עֶס נֶעמְט אַ נְרוּשָׁה ,דֶער אִיז אַ נוֹאַף:

אִיהֶר הָאט וֵוייטֶער גֶעהֶערְט אַז עִם אִיז גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען 33
צוּ דִיא אִין אַלְטֶע צֵיימֶען ,דוּא זָאלְסְט נִיט פַאלְש שְׁוֶוערֶען,
אָבֶּער זָאלְסְט צוּם הֵארּ דֵיינֶע שְׁבוּעוֹת הַאלְמֶען :אָבֶּער 43
אִיךְּ זָא אַייךָ; אֵיהֶר זָאלְט גָארנִיט שְׁוֶערֶען; נִיט בַּיים
הִימֶעל ,וָוארִין עִם אִיו דֶער שְׁטוּהְל פוּן נָאט :אוּנְד נִיט 53

בֵּייא דֶער עֶרְד ,וָארִין עִם אִיז זֵיינֶע פוּסְבַּאנְק; אוּנְד נִיט
בַּייא וְרוּשְׁלַיִם ,וָוארִין עֶם אִיז דִיא שְׁטָאט פוּן דֶעם גְרוֹיסֶען

מֶלַָּ :אוֹיךְּ זָאלְסְט דוּא נִיט שְׁוֶוערֶען בֵּייא דיין קָאפּ63 ,
וָארִין דוּא קָאנְסְט נִיט אֵיינֶע אֵיינצִינֶע הָאר וַויים אָדֶער
שְׁוַארְץ מַאכֶען :לָאז אָבֶּער אֵייעֶר וָארְט זַיין יָא ,יָא73 ,
נֵיין ,נֵיין ,אוּנִד וָאם אִיז מָעהֶר פוּן דִיזֶען אִיז פוּן דֶעם

שְׁלֶעכְטֶען:
אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט אַז עִם אִיז גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען ,אֵיין 88
אוֹיג פַאר אֵיין אוֹיג אַ צָאהְן פַאר אַ צָאהְן :אָבֶּער אִיךְ זָאג 93
אֵייך; אֵיהֶר זָאלְט נִיט ווירֶערשְׁטֶעהֶען דֶעם שְׁלֶעכְמֶען;

נֵייעֶרְט וֶוען אֵיינֶער וֶועט דִיךְ שְׁלָאגֶען אוֹיף דִיא רֶעכְטֶע

בַּאק אַזוֹי שְׁטֶעל אֵיהֶם אוֹיךְּ דִיא אַנְדֶערֶע אוֹיף :אוּנד וֶוען 04
אֵיינֶער וֶועט זִיךְּ וֶועלֶען מִיט דִיר קְרִינֶען בֵּיים גֶערִיכְט דַיין
קְלֵייד אַוֶעק צוּ נֶעמֶען אַזוֹי לָאז אֵיהֶם אוֹיךְּ אִיבֶּער דיין
מַאנְטֶעל :אוּנְד וֶען אֵיינֶער וֶועט דִיךְּ נייטִינֶען דוּא זָאלְסְט 14
מִיט אֵיהֶם נֶעהֶען אֵיינֶע מֵייל ,אַזוֹי נָעה מִיט אֵיהֶם צְוַוייא:
נִיבּ צוּ דֶעם וָָאס בֶּעט פוּן דִיר ,אוּנְד פוּן דֶעם וָאס וויל 94
פוּן דִיר לֵייהֶען זָאלְסְט דוּא דִיךְּ נִיט אַוֶועקְקֶעהְרֶען;
אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט אַז עִם אִיז נֶעזָאנְט גֶעוָארֶען ,דוא 34

זָאלְסְט דַיין חֵבֶר לִיבֶּען אוּנְד דֵיין פֵיינְד הַאסֶען :אָבֶּער 44
אִיךְּ זָאנ אַייך ,לִיבְּט אֵיירֶע פַיינְד ,בֶּענְשְׁט דִיא וָאס שֶׁעל-
מֶען אַייךָּ; טְהוּט נוּטֶעם צוּ דִיא וָואס הַאסֶען אַייךָ ,בֶּעט

פַאר דִיא וָאס בֶּעלֵיידִינֶען אוּנְד פֶערְפָאלְגֶען אַייךָ :אַז 54
אֵיהֶר זָאלְט זַיין זֵיהְן פוּן אֵייעֶר פָאטֶער אִים הִימֶעל; וָָארִין

עֶר לָאזְט זַיינֶע זוּן שֵׁיינֶען אוֹיף דֵיא שְׁלֶעכְטֶע אוּנד אוֹיף
דִיא גוּמֶע ,אוּנְד עֶר לָאזְט רֶענְנֶען אִיבֶּער דִיא גֶערֶעכְטֶע
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אוּנְד אוּנְגֶערֶעכְטֶע :וָארִין וֶזען אִיהֶר וֶועט נוּר לִיבֶּען דיא
וָואס לִיבֶּען אַייך; זִאם פַאר אַ שְׂכֵר הָאט אֵיהֶר ? טְהִוּּן נִיט
דִיא שְׁטֵייעֶר-אֵיינְנֶעמֶער אוֹיךְ אַזוֹי? אוּנְד וֶוען אֵיהֶר נְרִיסְט
נזּר אֵיירֶע בְּרִידֶער ,ואס טְהוּט אִיהֶר מֶעהֶר װִויא זֵייא ?
מְרוּן נִיט דִיא נוֹיִם אוֹיךְּ אַזוֹי :דְרִוּם זָאלְט אֵיהֶר זַיין פָּאל-
קָאמֶען ,אַזוֹי ויא אֵייעֶר הִימְלִישֶׁער פָאטֶער אִיז פָאלְקַאמֶען:
קאפיטעל ו
הִיט אֵייךְ אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט אֵייעֶר צְדָקָה גֶעבֶּען פָאר

מֶענְשֶׁען ,כְּדי אֵיהֶר זָאלְט פוּן זֵייא גֶעזֶעהֶען וֶוערֶען ,וֶוען

נִיט הָאט אִֵיהֶר קיין שְׂכַר פוּן אֵייעֶר פָאטֶער אִים הִימֶעל;
 2דְרוּם וֶוען דוּא גִיבְּסְט צְדָקָה ,זָאלְסְט דוּא נִיט פָאר דִיר
מִיט אַ שׁוֹפָר בְּלָאזֶען ,אַזוֹי זיא דיא הֵייכְלֶער טְהוּן אִין דיא
שוּלֶען אוּנְד אִין דיא גַאסֶען ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען פוּן מֶענְשֶׁען

גֶעלוֹיבְּט וֶוערֶען .בְּאֶמֶת זָאג אִיךְ אֵייך; זֵייא הָאבֶּען זֵייעֶר
 3שְׂכֵר אַזַדְאַי בֶּעקוּמֶען :אָבֶּער וֶוען דוּא גִיבְּסְטְ צְדָקָה ,לָאז
נִיט דֵיינֶע לִינְקֶע הַאנְד וִויסֶען וָואס דֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד
 4מְהוּם :אַז דֵיין צְדָקָה זָאל זַיין פַארְבָּארְנֶען! אוּנְד דיין
פָאטֶער וָואס זֶעהְט אִים פֶערְבָּארְגֶענֶען וֶעט דִיר בֶּעצָאלֶען:
 5אוּנְד וֶוען אֵיהֶר בֶּעטֶעט ,זַייט נִיט ויא דיא הֵייכְלֶער;
ווארִין זֵייא הָאבֶּען לֵיבּ צוּ בֶּעטֶען וֶוען זֵייא שְׁטֶעהֶען אִין
דיא שוּלֶען אוּנְד אוֹיף דיא עְקֶען פוּן דיא גַאסֶען ,כְּדִי זייא

זָאלֶען פוּן מֶענְשֶען גֶעזֶעהֶען וֶוערֶען .בָּאֶמֶת זָאג אִיך אַייך,

 6זֵייא הָאבֶּען זֵיִיעֶר שְׂכַר אַזַדְאַי בֶּעקוּמֶען :אָבֶּער וֶוען דוא

בֶּעמֶעסְט ,נָעה אִין דֵיינֶע שְטוּבּ אַרֵיין ,אוּנְד שְׁלִים צוּ דיא

טְהִיר ,אוּנְד בֶּעט צוּ דֵיין פַאטֶער זָאס אִיז אִים פֶערְבָּאךְ-
7
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נֶענֶען ,אוּנְד .דֵיין פָאטֶער וָאם זֶעהְט אִים פֶערְבָּארְגֶענֶען

וֶועט דִיר בֶּעצַאלֶען :אוּנְד וֶוען אֵיהֶר בֶּעטֶעט פְּלוֹידֶערְט
נִיט ,אַזוֹי זיא דִיא גוֹיִם טְהוּן; וָוארִין זֵייא מֵיינֶען זייא וֶוע-
לֶען דֶערְהֶערְט וֶוערֶען דוּרְךְּ פִיל רֶעדֶען :דְרוֹּם זייט נָיט
נְלֵייךְּ אַזוֹי זיא זֵייא; וָארִין אֵייעֶר פָאטֶער וֵוייסְט וָאם
אֵיהֶר בֶּעדַארְפְט ,נָאךְּ אֵיידֶער אֵיהֶר אֵיהֶם דְרוּם בֶּעטֶעט:
דְרוּם זָאלְט אֵיהֶר אַזוֹי בֶּעטֶען,
יַיאזנְזֶער פָאטֶער דֶער דוּא בִּיזְט אִים הִימֶעל ,גֶעהֵיילִינְט

זָאל וֶערֶען דיין נָאמֶען :דיין קֶענִינְרֵייךְּ זָאל קוּמֶען,
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דיין וִוילֶען זָאל נֶעמְהוּן וֶערֶען אוֹיף דֶער עֶרְד אַזוֹי ויא
אִים הִימֶעל :נִיבּ אוּנָם הַיינְט אוּנְזֶער טֶעגְלִיךְּ בְּרוֹיט11 :
אוּנְךְ פֶערְנִיבּ אוּנִם אוּנְזֶערֶע שוּלְדֶען ,אַזוֹי זיא מִיר 91
פֶערְנֶעבֶּען אוּנְזֶערֶע שׁוּלְדִינֶער :אוּנֶד פֵיהֶר אוּנֶם נִיט 31
אִין פְּרִיפוּנְג ,נַייעֶרְט בֶּעהִיט אוּנֶם פוּן דֶעם שְׁלֶעכְטֶען.
וָוארִין דיין אִיז דֶאם קֶענִינְרֵייךָּ אוּנְד דִיא מַאכְט ,אוּנָד

דִיא הֶערְלִיכְקייט ,אוֹיף עִבִּיג ,אָמֵן 'י:
וָארִין וֶען אֵיהֶר וֶועט מֶענְשֶׁען זֵיירֶע פֶעהְלֶער פֶערְגֶעבֶּען41 ,
אַזוֹי זֶֶעט אֵייךָּ אֵייעֶר הִימְלִישֶׁער פָאטֶער אוֹיךְ פֶערְגֶעבֶּען:

אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר וֶועט מֶענְשֶׁען זֵיירֶע פֶעהְלֶער נִיטפֶערְגֶעבֶּען51 ,

אַזוֹיוֶועטאֵייעֶר פָאטֶער אֵיירֶעפֶעהְלֶעראוֹידָּנִיט פֶּערְגֶעבֶּען;
אוּנְד וֶוען אֵיהֶר פָאסְט ,זייט נִיט ויא דִיא הֵייכְלֶער בֶּעמְרִיבְּט61 .
וָארִין זֵייא מַאבֶען אַ מְרוֹירִיג פָּנִים ,אַז דיא לֵייט זָאלֶען זֶע-
הֶען זֵייא פַאסְטֶען .בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךְּ; זֵייא הָאבֶּען זֵייעֶר
שְׂכֵר שׁוֹין בֶּעקוּמֶען :אָבֶּער וֶוען דוּא פַאסְט ,אַזוֹי זַאלְבּ 71
דַיַן קָאפּ אוּנְד וַוִאשׁ דַיין פָּנִים :אַז דוּא זָאלְסְט נִיט שיי81 -

נֶען פַאר מֶענְשֶׁען אַז דוּא פַאסְט ,נֵייעֶרְט פָאר דֵיין פָאטֶער
ואס אִיז אִים פֶערְבָּארְגֶענֶען; אוּנְד דַיין פָאטֶער ואס זֶעהְט

אִים פֶערְבָּארְנֶענֶען וֶועט דִיר בֶּעצָאלֶען:

זַאמֶעלְט אַייךָּ נִיט קֵיינֶע אוֹצְרוֹת אוֹיף דֶער עֶרֶד ,וְאוּ דיא 91
מִילְבּ אוּנְד רָאסְט פֶערְדַארְבְּט ,אוּנְד וְואוּ גָנָבִים בְּרֶעכֶען
איין אוּנְזי .נַנְבֶענֶען :אָבֶּער זַאמֶעלְט אַייךָּ אוֹצְהָוֹת אִים 02
הָיִמֶעל ,וְואוּ דִיא מִילֶבּ אוּנְד רָאסְט פֶערְדַארְבְּט נִיט ,אוּנְד
וְְאוּ נִנָבִים בְּרֶעבֶען נִיט אַיין אוּנְד נַנְבֶענֶען ניט :וָארִין זְאוּ 1פ
אֵייעֶר אוֹצָר אִיז ,דָארְט וֶעט אַייעֶר הַארְץ זיין :דָאם אוֹיב 29
אִיז דָאם לֵיכְט פוּן דֶעם לֵייבּ ,דְרוּם וֶזען דַיין אויג אִיז אֵיינָ-
פַּאךְּ; אַזוֹי וֶועט דַיין נַאנְצֶער לֵייבּ לִיכְטִיג זַיין :אָבֶּער וען 32
דַיין אויב אִיז בַּייז ,אַזוֹי וֶועט דַיין הַאנְצֶער לֵייבּ זַיין פֵינֶם-

טֶער .דָרוּם וֶוען דָאם לֵיכְט ואס אִיז אִין דִיר אִיז פִינָם-
טֶערְנִים ,זיא נְרוֹים אִיז דִיא פִינְסְטֶערְנִים! קֵיינֶער קֶען צְווייא 42
הַארֶען דִינֶען; וָארִין עֶנְטוֶועדֶער עֶר וֶועט אֵיינֶעם הַאסֶען

אוּנְד דֶעם אַנְדֶערְן ליבּ הָאבֶּען ,אָדֶער עֶר וֶועט זִךְ הַאלְמֶען

בָּייא אֵיינֶעם אוּנְד וֶועט דֶעם אַנְדֶערֶען פֶערְאַכְטֶען ,אֵיהֶר
קֶענְט נִיט דִינֶען נָאט אוּנְד מָמוֹן  :דְרוּם זָאג אִיךָּ אַייךָּ89 ,
9
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זָארְנְט נִיט פַאר אֵייעֶר לֶעבֶּען ,ואם אֵיהֶר זָאלְט עֶסֶען אוּנְד
ואס אֵיהֶר זָאלְט טְרִינְקֶען; אוֹיךְּ נִיט פַאר אֵייעֶר לֵייבּ
ואם אֵיהֶר זָאלְט אֶנְטְהוּן; אִיז נִיט דָאס לֶעבֶּען מֶעהֶר ויא
 6דָאם עֶמֶען ,אוּנְד דֶער לֵייבּ ויא דָאם מַלְבּוּש? קוּקט אָן
דִיא פֵיינֶעל פוּן דֶעם הִימֶעל ,זָָארִין זֵייא זֵייעְן נִיט אוּנְד
שְׁנֵיידֶען נִיט אוּנְד זַאמְלֶען נִיט אִין שְׁפֵּייכְלֶער; אוּנְד אֵייעֶר
הִימְלִישֶׁער פָאטֶער שְפֵּייזְט זֵייא .זַייט אִיהְרּ נִיט פיל בֶּע-
 7סֶער זיא זֵייא ? אוּנְד וֶוער אִיז דָא צְוִוישֶׁען אַייךְּ ואס קֶען
 8דוּרְדָּ זֵיין זָארְגֶען אֵיינֶע אֵייל צוּ זֵייעֶר לֶענְג צוּזֶעצֶען? אוּנְד
וָוָארזּם זָארְנְט אֵיהֶר פַאר קְלֵיירוּנְג? קוּקט אָן דִיא רוֹיזֶען
אוֹיף דֶעם פֶּעלְד ויא זֵייא וַואקְסֶען; זֵייא אַרְבֵּייטֶען נִיט
 9אוּנְד שְפִּינֶען נִיט :אונד אִיךְּ זָאנ אַייךְ אַז אַפִילוּ שְׁלמה
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אִין זֵיינֶע גַאנְצֶע הֶערְלִיכְקֵייט אִיז נִיט גֶעקְלֵיידֶעט גֶעוֶועזֶען
אַזוֹי זיא אֵיינְס פוּן דִיזֶע :אוּנְד וֶדען נָאט בֶּערֶעקְט אַזוֹי
דָאס נְרָאז פוּן דֶעם פֶעלְד ,ואס הַיינְט אִיז דָא אוּנְד מָאךְ-
נֶען זֶוערְד עֶס אִים פֵייעֶר אַרֵיינְגֶעוָארְפֶען ,וֶועט עֶר נִיט
פִיל מֶעהֶר אֵייךְ קְלֵיידֶען ,אֵיהֶר קְלַיינְגְלוֹיבִּינֶע? דְרוּם זָאלְט
אֵיהֶר נִיט זָארְנֶען אוּנְד זָאנֶען ,וָאס וֶועלֶען מִיר עֶסֶען?
אָדֶער וָאס וֶועלֶען מִיר טְרִינְקֶען? אָדֶער מִיט וָאס
וֶועלֶען מִיר זִיךָּ קלֵיידֶען? וָָארִין דיא גוֹיִם זוּכֶען דָאס אַלֶעם.
וָוארִין אֵייעֶר הִימְלִישֶׁער פָאטֶער וֵוייסְט אַז אֵיהֶר בֶּעדַארְפְט
דָאם אַלֶעם :אָבֶּער זוּכְט צוּעֶרְשְט זַיין קֶענִינְרֵייךְּ אוּנְד
זֵיינֶע גֶערֶעכְטִיגְקֵייט .אוּנֶר דָאם אַלֶע וֶעט אֵייךָּ צוּנֶע-
נֶעבֶּען וֶוערֶען :דְרוּם זָאלְט אֵיהֶר נִיט זָארְנֶען פַאר דֶעם
מָארְגֶענְדִינֶען טָאג; וָארִין דֶער מָארְגֶענְדִיגֶער טָאג וֶועט
פַאר דָאם זֵיינִינֶע זָארְגֶען .עִם אִיז גֶענוּג פַאר דֶעם טָאג
זַיין אִיבֶּעל:

קאפיטעל ז

 1רִיכְטֶעט נִיט כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט נִיט גֶערִיכְטֶעט וֶערֶען:

 2וָארִין מִיט דֶעם גֶערִיכְט וָאס אֵיהֶר רִיכְטֶעט ,וֶועט אִיהֶר
גֶערִיכְטֶעט וֶוערֶען; אוּנְד מִיט דֶעם מָאם וָאס אִיהֶר מֶעסְט,
 3וֶועט אֵייךְּ גֶעמָאסְטֶען וֶוערֶען :אוּנְד פַארְוָאס זֶעהְסְט דוּא
דֶעם שְׁפָּאן וָאס אִיז אִין דֵיין בְּרוּדֶערִם אוֹיג ,אוּנְד
בֶּעטְרַאכְסְט נִיט דֶעם בַּאלְקֶען ואס אִיז אִין דיין אוֹיג 
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אָדֶער זיא דַארְפְסְט דוּא זָאנֶען צוּ דֵיין בְּרוּדֶער לָאז מִיךְּ 4
אַרוֹיסְנֶעמֶען דֶעם שְׁטָּאן פוּן דֵיין אוֹיג ,וַוייל דָא אִיז אַ בַּאל-
קען אִין דַיין אֵיינֶען אוֹינ? דוּא הֵייכְלֶער ,גֶעם צוּעֶרְשְט 5
אַרוֹים דֶעם בַּאלְקֶען פוּן דֵיין אוֹיג; אוּנְד דַאן וֶועסְט דוא
קְלָאר זֶעהֶען דֶעם שְׁפָּאן אַרוֹים צוּ נֶעמֶען פוּן דֵיין בֶּרןּ-
דֶערֶם אוֹיג:
נִיבְּט נִיט דָאס הֵיילִינֶע צוּ הִינֶד ,אוּנְד וַַארְפְט נִיט דִיא פַּעך6 -
לֶען פָאר דִּיא חֲזֵרִים ,וָוארִין זֵייא וֶעלֶען זֵייא מִיט זֵיירֶע
פִים צוּטְרֶעטֶען ,אוּנְד וֶועלֶען זִיךְּ אוּמְקֶערֶען אוּנְד אַייךָ
צוּרֵייסֶען:
בֶּעם אוּנְר עֶס וֶועט אֵייךְּ גֶעגֶעבֶּען וֶערֶען; זוּבְט אוּנד 7

אֵיהֶר וֶועט גֶעפִינֶען; קלַאפְּט אָן אוּנִד עִם וֶדעט אֵייךָ אוֹיפְ-

בֶעמַאכְּט וֶוערֶען :זָארִין אִיטְלִיכֶער וָאם בֶּעטֶעט בֶּעקוּמְט; 8
אוּנְד דֶער וָואס זוּכְט נֶעפִינְט; אוּנְד צוּ דֶעם וָאם קְלַאפְּט
אָן וֶועט אוֹיפְגֶעמַאכְט וֶוערֶען :אָדֶער וֶועלְכֶער מֶענְש אִיז 9
דָא צְוִוישֶׁען אַייךְָּ דֶעם זַיין זוּהְן וֶועט בֶּעמֶען בְּרוֹיט ,זֶֶעט
עֶר אֵיהֶם גֶעבֶּען אַ שְטֵיין? אָדֶער וֶוען עֶר זֶועט אֵיהֶם בָּעד 01
טֶען אַ פִישׁ וֶועט עֶר אֵיהֶם גֶעבֶּען אַ שְׁלַאנְג?

וֶוען אֵיהֶר 11

דֶען וָאס זֶענְט שְׁלֶעכְט ,וֵייסֶם זיא נוּשֶע מַתָּנוֹת צוּ
נֶעבֶּען צוּ אֵייעֶרֶע קִינְדֶער ,ויא פִּיל מֶעהֶר וֶועט אֵייעֶר
פַאטֶער דֶער אִיז אִים הִימֶעל גוּטֶעם גֶעבֶּען צוּ דִיא וָאס
בֶּעטֶען פוּן אֵיהֶם ? דְרוּם אַלֶעם וָאס אֵיהֶר זִוילְט אַז דֵיא
מֶענְשֶׁען זָאלֶען צוּ אַייךָ טְהוּן ,מְהוּט אֵיהֶר אַזוֹי צוּ זֵייא ;
וָארִין דָאס אִיז דֵיא תּוֹרָה אוּנְד דִיא נְבִיאִים:
נָעה אַרַיין דוּרְךָּ דֶעם עֶנְגֶען טוֹיעֶר .וָארִין דָאס טוֹיעֶר אִיז
בְּרֵייט אוּנִד דֶער וֶועג אִיז נְרוֹיס וָאם פִיהְרֶט צוּם פֶעךְ-
דַארְבֶּען ,אוּנְד פִילֶע זֶענֶען דִיא וְוָאס נֶעהֶען דַאדוּרְךָ :וַוייל
דָאס טוֹיעֶר אִיז עֶנְג אוּנְד דֶער זֶועג אִיז שְׁמָאל וָאס פִיהְרֶט
צוּם לֶעבֶּען ,אוּנְד וֶוענִיג זֶענֶען דִיא וָואס גֶעפִינֶען עִם:
הִיט אַייךְּ פַאר דִיא פַאלְשֶׁע נְבִּיאִים ,ואס קוּמֶען צוּ אַייךְ
אִין קְלֵיידֶער פוּן שָׁאף ,אוּנְד אִינֶעוֶוענִיג זֶענֶען זֵייא רֵיי-
סֶענְדֶע וֶועלְף :בֵּייא זַיירֶע פְרוּכְט זָאלֶם אִיהֶר זֵייא

דֶערְקֶענֶען .קְלוֹיבְּט מֶען דֶען וויינְטְרוֹיבֶּען פוּן דֶערְנֶער,
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מתיה ז

נוּטֶע פְרוּכְט ,אָבֶּער פאוַֹילֶער בּוֹים מרָּאגְט שְׁלֶעכְטֶע פְרוּכְט;
אַ גוּטֶער בּוֹים קֶען נִיט שְרָאנֶען קֵיינֶע שְׁלֶעכְטֶע פְרוּבְט,
אוּנְד אַ פוֹילֶער בּוֹים קֶען נִיט טְרָאנֶען קיינֶע גוּטֶע פְרוּכֶם:
אִיטְלֵיכֶער בּוֹים וואם טְרָאגְט נִיט קֵיינֶע גוּטֶע פְרוּכְט וֶוערְך
אֶבְּגֶעהַאקְט אוּנְד אִים פֵייעֶר אַרַיינְגֶעוָוארְפֶּען :דְרוּם זָאלְט
אֵיהֶר זֵייא דֶערְקֶענֶען בֵּייא זֵיירֶע פְרוּכְט :נִיט יֶעדֶער
וואם זָאנְט צוּ מִיר ,הַאר ,הַאר ,וֶעט אַרַיינְקוּמֶען אִים מַלְכוּת
הַשָּׁמַיִם; נֵייעֶרֶם דֶער וָאס מְהוּם דֶעם וִילֶען פוּן מֵיין
פָאטֶער דֶער אִיז אִים הִימֶעל :עֶס וֶועלֶען פִילֶע צוּ מִיר
זָאנֶען אִין וֶענֶעם טָאג ,הַאר ,הַאר ,הָאבֶּען מִיר נִיט אִין דיין
נָאמֶען נְבוּאַוֹת גֶעזָאנְט? אוּנְד אִין דֵיין נָאמֶען שֵדִים אַרוֹים-
נֶעמְרִיבֶּען? אוּנְד אִין דֵיין נָאמֶען פִילֶע וְואוּנְדֶער נֶעטְהוּן?
אוּנְד דַאן וֶועל אִיךָּ צוּ זֵייא בֶּעקֶענֶען ,אִיךְ הָאבּ אֵייךָּ קֵיינ-
מָאל נִיט גֶעקֶענְט; גֶעהְט אַוֶועק פוּן מִיר ,אֵיהֶר ווא טְהוּט
אִיבֶּעל:
דְרוּם אִיטְלִיכֶער וָאֹם הֶערְט דִיזֶע מֵיינֶע וֶערְטֶער,
אוּנְד טְּהוּט זֵייא ,דֶער וֶועט גֶעגְלִיכֶען זַיין צוּ אַ קְלוּנֶען
מַאן ,ואס הָאט גֶעבּוֹיעֶט זַיין הוֹיז אוֹיף דֶעם פֶעלְזֶען;
אוּנְד דֶער נָאסְרֶענֶען אִיז גֶעפַאלֶען ,אוּן דִיא שְׁטְרוֹימֶע
דֶענֶען גֶעקוּמֶען ,אוּנְד דִיא וִוינְדֶען הָאבֶּען גֶעבְּלָאזֶען ,אוּנְד
הָאבֶּען גֶעשְׁטוֹימֶען אוֹיף דֶעם הוֹיז ,אוּנְד עִם אִיז נָיט אַיונ-
גֶעפַאלֶען; וָארִין עִם אִיז אוֹיף דֶעם פֶעלְזֶען גֶּענְרַיִנְדֶעט
נֶעוֶועוֶען :אוּנְד אִיטְלִיכֶער ואס הֶערְט דִיזֶע מֵיינֶע וֶועף-
טֶער ,אוּנְד טְהוּט זֵייא נִיט ,דֶער וֶועט גֶענְלִיכֶען זיין צוּ אַ
נַארִישֶׁען מַאן ,ואס הָאט גֶעבּוֹיעֶם זַיין הוֹיז אוֹיף דֶעם
זַאמְד :אוּנְד דֶער נָאסְרֶענֶען אִיז גֶעפַאלֶען ,אוּנְד דיא
שִׁמְרוֹימֶע זֶענֶען גֶעקוּמֶען ,אוּנְד דִיא וִוינְדֶען הָאבֶּען גֶע-
בְּלָאזֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעשְלָאנֶען אָן דִיזֶען הוֹיז
אוּנְד עִם אִיז אֵיינְגֶעפַאלֶען; אוּנְד דֶער פַאל דֶערְפוּן אִיז
גְרוֹים גֶעוֶועזֶען:
אוּנְד וֶוען יִשׁוּעַ הָאט דִיזֶע וֶוערְטֶער נֶעעֶנְדִינְט ,זֶענֶען דיא
לֵייט עֶרְשְׁטוֹינְט גֶעוָוארֶען אִיבֶּער זִיינֶע לֶעהְרֶע :וָארִין עֶר
הָאט זֵייא גֶעלֶעהְרְט ויא אֵיינֶער וָואס הָאט מַאבְט ,אֲוּנְד נִיט
אַזוֹי זיא דִיא סוֹפְרִים;

12
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אזּנְד וֶוען עֶר אִיז פוּן דֶעם בַּארְג אַרוּנְטֶערְנֶעקוּמֶען ,אַזוי 1
זֶענֶען אֵיהֶם פִיל לֵייט נָאבְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד זָעה ,אַ קְרֶע2 -
צֵינֶער אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט זִיךָּ צוּ אֵיהֶם גֶע-
בִּיקְט ,אוּנְד גֶעזָאגְט הַאר ,וֶוען דוּא וִילְסְט קֶענְסְט דזא
מִיךָּ רֵיינִינֶען :אוּנְד עֶר הָאט זֵיינֶע הַאנְד אוֹיסְגֶעשְׁטְרֶעקְט8 ,
אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְגֶערִיהֶרְט ,אוּנְד גֶעזָאנְט ,אִיךְּ ויל; זייא
נֶערֵיינִינְט .אוּנְד נְלֵייךְּ אִיז עֶר פוּן זַיינֶע קרֶעץ גֶערֵיינִיגְט -
נֶעוָוארֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זָעה ,דוּא 4
זָאלְסְט עֶס קֵיינֶעם נִיט זָאנֶען; נֵייעֶרְט גָעה אוּנְד וַוייז דִיךָ
פָאר דֶעם כֹּהֵן ,אונְד זֵייא מַקְרִיב דָאס קִרְבֶּן ואס מֹשָׁה
הָאט בֶּעפוֹילֶען ,פַאר אַ צֵיינְנִים צו זֵייא( :יקראיד'ב).
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען קיין כְּפֵר נָחוּם ,אַזוֹי אִיז 5
אַ הוֹיפְּטמַאן צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען;
אוּנָד גֶעזָאנְט ,הַאר ,מֵיין דִינֶער לֵינְט אִין דֶעם הוֹיז 6
הִיכְטבְּרִיכִינ .אוּנְד אִיז זֶעהֶר גֶעפֵּינִינְט :אוּנְד עֶר
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִיךָ וֶועל קוּמֶען אוּנְד אֵיהֶם 7
הֵיילֶען :אוּנְד דֶער הוֹיפְטמַאן הָאט גֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד 8
גֶעזָאנְט ,הַאר ,אִיךְּ בִּין נִיט װֶערְט אַז דוא זָאלְסְט
אוּנְטֶער מֵיין דַאךְּ קוּמֶען; אָבֶּער זָאנ נוּר אַ וָָארְט אַזוֹי
וֶועט מֵיין דִינֶער נֶעהֵיילְט וֶוערֶען :וָארִין אִיךְּ בִּין אוֹיךְּ אַ 9
מַאן אוּנְטֶער הֶערְשַׁאפְט ,אוּנְד הָאבּ חַיִל אוּנְטֶער מִיר;
אוּנְד אִיךָ זָאג צוּ אֵיינֶעם נָעה אַהִין ,אַזוֹי נֶעהְט עֶר; אוּנְד
צוּ אַיין אַנְדֶערֶען קוּם אַהֶער ,אַזוֹי קוּמְט עֶר; אוּנִד צוּ
מַיין קְנֶעכְט טְהוּא דָאס ,אַזוֹי טְהוּם עֶר עִם:

אוּנָד וֶוען 01

ישׁוּעַ הָאט דָאם גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר זִיךְּ גֶעוְואוּנְדֶערְט אוּנְד
גֶעזָאנְט צוּ דִיא וָואם זֶענֶען אֵיהֶם נָאכְגֶעגַאנְגֶען בָּאַמֶת זָאג

אִיךָּ אֵייךְּ אַזֶעלְכֶען גְלוֹיבֶּען הָאבּ אִיךּ נִיט גֶעפוּנֶען אַפִּילוּ
אִין יִשְׂרָאֵל :אוּנְד אִיךְ זָאג אַייךְ ,אַז פִילַע וֶועלֶען קוּמֶען וו

פּוּן מִזֶרָח אוּנְד פוּן מַעֲרָב ,אוּנְד וֶועלֶען זִיצֶען מִיט אַבְרָהֶם
אוּנְד וִצֶחֶק אוּנְד יַעֲקֹב אִים מַלְכוּת הַשָׁמַיִם :אוּנְד דֵיא קִינָד 21
דֶער פוּן דֶעם קֶענִיגְרֵייךְָּ וְוֶעלֶען אַרוֹיסְגֶעוַוארְפֶּען וֶוערֶען
אִין דִיא אוֹיסֶערֶע פִינְסְטֶערְנִיס; דָארְט וֶועט זַיין גֶעוֵויין
אוּנִד צֵיינְקְרִיצֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעזָאגְט צוּם הוֹיפְּטמַאן31 ,

מתיה

29

14
15

16

ח

נָעה דֵיין וֶועג ,אַזוֹי זיא דוּא הָאסְט גֶענְלוֹיבְּט זָאל דִיר
גֶעשֶׁעהֶען .אוּנְד דֶער דִינֶער אִיז גֶעווּנְד גֶעוארֶען אִין
יֶענֶע שָׁעָה:
אוּנְד וֶוען יִשׁוּעַ אִיז גֶעקוּמֶען אִים הוֹיז פוּן פֶּעטְרוֹם ,הָאט

עֶר גֶעזֶעהֶען אַז זֵיינֶע שְׁוִיגֶער לֵיגְט קרַאנְק פון פִיבֶּער.

אַזוֹי
הָאט
הָאט
מֶען

הָאט עֶר אִיהְרֶע הַאנְד אָנְגֶערִיהְרְט ,אוּנְד דָאס פִיבֶּער
זִיא פֶערְלָאזְט ,אוּנְד זִיא אִיז אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד
זֵייא בֶּעדִינְט .אוּנְד וֶוען עִם אִיז אָבֶענְד גֶעוֶועוֶען ,הָאט
צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט פִילֶע וִאם הָאבֶּען נֶעהַאט שֵׁדִים ;

אוּנְד עֶר הָאט דִיא רוּחוֹת אַרוֹיסְנֶעמְרִיבֶּען מִיט אַ וָארְט,
17

18
19

20

21
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אוּנְד גֶעהֵיילְט אַלֶערלייא קְרַאנְקֶע :אַז עִם זָאל מְקוּיִם וֶוע-

רֶען וָואס עִם אִיז גֶעזָאנְט דוּרְךְ יִשׁעַיָה הַנָבִיא דֶער זָאנְט,
עֶר הָאט אוּנְזֶערֶע קְרֶענְק אוֹיף זִיךְּ גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט
אוּנְזֶערֶע וֶועהְטִיג גֶעטְרָאנֶען( :ישעיה נג'ד' ה).
אוּנְד וֶוען יָשׁוּעַ הָאט דִיא לֵייט אַרוּם זִיךְּ גֶעזֶעהֶען ,הָאט
עֶר גֶעהֵייסֶען אַוֶועק גֶעהֶען אוֹיף יֶענֶער זַייט פוּן דֶעם יַם;
אוּנְד אַ סוֹפֵר אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,רַבִּי ,אִיךָּ וֶועל דִיר נָאכְפָאלְנֶען וָאהִין דוּא וֶועסְט
גֶעהֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דיא פוּקְסֶען
הָאבֶּען גְרִיבֶּער ,אוּנְד דִיא פַיינֶעל פוּן דֶעם הִימֶעל הָאבֶּען
נֶעסְט; אָבֶּער דֶער בֶּןְ-אָדֶם הָאט נִיט וְואוּ דֶעם קאטּ אֲַנִידֶערּ

צוּ לֶענֶען :אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער פוּן זֵיינֶע תַּלְמֵידִים הָאט

צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,דֶערְלוֹיבּ מִיר צוּעֶרְשְט צוּ גֶעהֶען
אוּנְד מֵיין פָאטֶער בֶּענְרָאבֶּען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאם צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,פָאלְג מִיר נָאךְּ; אוּנְד לָאזֶען דִיא מוֹיטֶע זֵיירֶע

אֵייגֶענֶע טוֹיטֶע בֶּעגְרָאבֶּען:
 28אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִים שִׁים אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען ,הָאבֶּען אֵיהֶם
24
29

26

זֵיינֶע תַּלְמִידִים נַאכְגֶעפַאלְגְט :אוּנְד זְעה אַ נְרוֹיסֶער שְׁטוּרֶם
אִיז גֶעוֶועזֶען אוֹיף דֶעם יַם ,בִּיז דָאס שִיף אִיז בֶּעדֶעקְט נֶע-
וֶועזֶען מִיט דִיא וֶועלֶען; אוּנְד עֶר הָאט גֶעשְׁלָאפֶען :אוּנְד
זֵייא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיפְגֶע-
וֶועקְט ,אוּנְד גֶעזָאגְט ,הַאר הֶעלְף אוּנֶם; מִיר וֶוערֶען פֶעך-
לוֹירֶען :אוּנִד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,הָארוּם פָארְכְט
אֵיהֶר אֵייך ,אִיהֶר קְלַיינְגְלוֹיבִּינֶע! דָאןאִיז עֶר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען
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23

אוּנְד הָאט דֶעם ווינְד אוּנְד דָאס יַם אָנְגֶעשְׁרִיעֶן אוּנִד עֶס

עִם אִיז גַאנְץ שְׁמֵּיל גֶעוָארֶען :אוּנְד דִיא מֶענְשֶׁען הָאבֶּען

27

זִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,ואס פַאר אַ מַאן אִיז עֶר,
אַז דֶער וִוינְד אוּנְד דָאס יַם גֶעהָארְכֶען אֵיהֶם?
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶע זַייט צוּם
לַאנְד פוּן דִיא גַדְרַיִם אַזוֹי הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּענֶענֶענְט צְוַוייא
בֶּעזֶעסֶענֶע פוּן שֵׁדִים ,וָאם זֶענֶען נֶעקוּמֶען פוּן צְוִוישֶׁען
דִיא קבָרים ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעוֶועזֶען זֶעהֶר פִירְכְטֶערְלִיךְּ
אַז קֵיינֶער הָאט נִיט גֶעקָאנְט דִיזֶעם וֶועג פַארְבֵּייא נֶע-
הֶען :אוּנְד זָעה ,זֵייא הָאבֶּען נֶעשְׁרִיצְן אוּנְד גֶעזָאגְט ,וָאם
הָאבֶּען מִיר מִיט דִיר צוּ טְהוּן דוּא זוּהְן פוּן נָאט? בִּיסְט
דוּא אַהֶער גֶעקוּמֶען אוּנֶם צוּ פְּלָאנֶען פָאר דֶער צַייט ?
אוּנִד עֶס אִיז וֵוייט פוּן זֵייא גֶעוְועזֶען אַ סְמַאדֶע פוּן פִילֶע

28

29

חַזָרִים פַּאסֶען :אוּנְד דִיא שֵדִים הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען

אוּנְד גֶעזָאנְט ,וֶוען דוּא זִוילְסְט אוּנֶם אַרוֹיסְטְרֵייבֶּען ,אַזוֹי
שִיק אוּנֶם אַוֶועק אִין דִיא סְטַאדֶע פוּן חַזָרים :אוּנִד עֶר
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,גֶעהְט אַהִין .אַזוֹי זֶענֶען זֵייא אַוֶעק
גֶעגַאנְגֶען אוּנְד זֶענֶען גֶעקוּמֶען אִין דִיא חַזַרים; אוּנד זָעה,
דִיא גַאנְצֶע סְטַאדֶע הָאט זִיךָּ אַרופְּנֶעוארְפֶען פוּן אַ הוֹי-
כֶען אָרֶם אִים יַם אַרַיין ,אוּנד זֶענֶען אוּמְגֶעקוּמֶען אִים
וַואסֶער :אוּנְד דִיא פַּאסְטוּכֶער זֶענֶען אַוֶועקְגֶעלָאפֶען ,אוּנְד
דֶענֶען אִין דִיא שְׁטָאט אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אַלֶעם
דֶערְצֶעהְלְט ,אוּנְד אוֹיךְּ זיא עִם אִיז דֶערְגַאנְנֶען מִיט דֵיא
בֶּעזֶעסֶענֶע פוּן שֵדִים :אוּנְד זָעה ,דִיא הַאנְצַע שְטָאט

28

אִיז 34

אַרוֹיסְגֶעגַאנְבֶען יֵשׁוּעַ עִנְטנֶענֶען צוּ נֶעהֶען; אוּנְד וֶוען זייא

הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זייא אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עָר
זָאל אַוֶועקְגֶעהֶען פוּן זֵיירֶע גְרֶענְצֶען:
קאפיטעל ט

אוּנְד עֶר אִיז אַרִיבֶּערְגֶעפָאהְרֶען ,אוּנְד אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען 1
אוּנְד זָעה ,מֶען הָאט צוּ אֵיהֶם נֶע9 -
אִין זַיינֶע שטָאט:

בְּרַאכְט אֵיינֶעם חָאם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ גִיכְטבְּרִיכִיגֶער ,אוּנְד
עֶר אִיז גֶעלֶענֶען אוֹיף אַ בֶּעט; אוּנְד וִויא יִשׁוּעַ הָאט גֶע-
זֶעהֶען זֵייעֶר נְלוֹיבֶּען ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט צום גִיכִטבְּרִיכִינֶען,
זֵייא גֶעמְרֵייכְט ,קִינְד ,דֵיינֶע זִינֶד זֶענֶען פֶערְגֶעבֶּען :אוּנְד 8
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ט

דָעה ,עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא סוֹפְרִים הָאבֶּען צוּ זִיךְּ גֶעזָאנְט ,דִיזֶעףּ
 4לֶעסְטֶערְט נָאט :אוּנְד יִשׁוּעַ זוימֶענְדִיג זֵיירֶע גֶעדַאנְקֶען
הָאט גֶעזָאגְט ,פַארְוָאס הָאט אֵיהֶר שְׁלֶעכְמֶע גֶעדַאנְקֶען אִין

 8אֵיירֶע הֶערְצֶער? וָארִין וֶועלְכֶעם אִיז גְרִינְגֶער צוּ זָאנֶען

דֵיינֶע זִינֶד זֶענֶען פֶערְגֶעבֶּען; אָדֶער צוּ זָאנֶען שִטָעה אוֹיף,

 6אוּנְד נָעה אַרוּם ? אָבֶּער אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען אַז דֶער בֶּן-
אָדָם הָאט מַאכְט אוֹיף דֶער עֶרְד זִינְד צוּ פֶערְגֶעבֶּען( ,דאן

זָאגְט עֶר צום נִיכְטבְּרִיכִינֶען) שְׁטֶעה אוֹיף ,נֶעם דַיין בֶּעט,

 7אוּנְד נָעה אַהֵיים  :אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד אִיז
 8אַהַיים גֶעגַאנְנֶען :אוּנְד וֶוען דִיא לייט הָאבֶּען דָאם גֶעזֶע-
הֶען ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ פֶערְוְואוּנְדֶערְט ,אוּנְד הָאבֶּען נָאט
גֶעלוֹיבְּט ,ואס הָאט גֶעגֶעבֶּען אַזֶעלְכֶע מַאכְט צוּ מֶענְשֶׁען
 9אוּנְד וֶוען יֵשׁוּעַ אִיז פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען ,הָאט עֶר
גֶעזֶעהֶען אַ מַאן דֶער אִיז גֶעזֶעמֶען אִים הוֹיז פוּן שְׁטֵייעֶר,
דֶער הֵייסְט מַתְיָה ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פַאלְג
מִיר נָאךְּ; אַזוֹי אִיז עֶר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם

נַאבְגֶעפָאלְגְט:

 0אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר אִיז גֶעזֶעסֶען אִים הוֹיז בַּיים

עֶסֶען ,זְעה ,זֶענֶען פִילֶע שְׁטֵייעֶר-אֵיינְגֶעמֶער אוּנְד זִינְדֶער

גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶער גֶעזֶעצְט מִיט יִשׁוּעַ אוּנְד
 1זִיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנְד וֶוען דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען דָאם גֶע-
זֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאנְט צו זֵיינֶע תַּלְמִידִים ,פַארְוָאס
עֶסֶט אֵייעֶר רַבִּי מִיט דִיא שְׁטֵייעֶר-אֵיינְגֶעמֶער אוּנְד דיא
 91זִינְדֶער ? אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאס נֶעהֶערְט ,הָאט עֶר צַוּ
זֵייא גֶעזָאגְט ,דִיא וִָאם זֶענֶען גֶעזוּנְד בֶּעדַארְפֶען נִיט קיין
 2דָאקְטָאר ,נֵייעְרְט דִיא וָואס זֶענֶען קְרַאנְק :אָבֶּער נֶעהְט
אוּנְד לֶערְנֶט וָאם דָאס בֶּעדֵייט ,אִיךְ בֶּענֶעהֶר נְנָאד אוּנְד
נִיט קִרְבָּנוֹת; וָארִין אִיךְּ בִּין נִיט נֶעקוּמֶען דִיא צַדִיקִים צוּ
רוּפֶען נֵייעֶרְט דִיא זִינְדֶער;:

(שמואלא טו' ,כב').

 4דַאן זֶענֶען דִיא תַּלְמִידִים פוּן יוֹחָנֶן צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנָד
הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,פַארְוָאס פַאסְטֶען מִיר אוּנְד דיא פְּרוּשִׁים,
 8אזּנְד דֵיינֶע תַּלְמִידִים פַאסְטֶען נִיט :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאנְט ,ויא קֶענֶען דִיא אוּנְטֶערְפִיהְרֶער טְרוֹירֶען

וֶען דֶער חֶתֶן אִיז בֵּייא זֵייא ? אָבֶּער דיא מֶעג וֶועלֶען

5
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קוּמֶען וֶען דֶער חָתֵן וֶדעט פוּן זייא אַוֶַעקגֶענוּמֶען וערֶען.
אוּנְד דַאן וֶעלֶען זֵייא פַאסְטֶען :אוּנד קֵיינֶער פֶערְרֶעכְט 61
נִיט אֵיין אַלְט קלייד מִיט אַ שיק פוּן ניט נֵייעֶם
טוּך; -וָארִין דָאס צוּגֶעפְלִיקְמֶע רֵייסְט אֶפּ פוּן דֶעם
קְלַּייד אוּנְד עָם וֶערְט אֵיין אַרְנֶערֶער רִים :מֶען נִיסֶטּ אוֹיךְּ 71

נִיט קיין נֵייעֶן וויין אִין אַלְטֶּע לָאנֶעל אַרַיין; וָארִין זָאנְסְט

וֶערֶען דִיא לָאנֶעל צוּרִיסֶען ,אוּנְד דֶער וויין וֶערְד אוֹיסִי

גֶענָאסֶען אוּנְד דִיא לָאנֶעל וֶערֶען פֶערְדָארְבֶּען; נֵייעֶרְט

מֶען גִיסְט נֵייעְן וֵיין אִין נֵייָ הָאנֶעל אַרַיין ,אוּנְד אַזוֹי

וֶוערֶען זֵייא בֵּיידֶע גַאנְץ בֶּעהַאלְטֶען:
אוּנְד וֵוייל עֶר הָאט דִיזֶעס מִיט זֵייא נֶערֶעט ,זֶעה ,אִיז אֵיין 81

אוֹיבֶּערְשְׁטֶער גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקט
אוּנְד גֶעזָאנְט מֵיינֶע טָאבְטֶער אִיז אִיצְט גֶעשְׁטָארְבֶּען;

אָבֶּער קוּם דוּא אוּנְד לֶעג דֵיינֶע הַאנְד אויף אֵיהֶר ,אַזוֹי
וֶוֶעט זִיא לֶעבֶּען :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנד 91
אִיז אֵיהֶם גָאכְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד אוֹיךְּ זַיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנְד 02
זָעה ,אַ פְרוֹיא וָאס הָאט צְוֶועלְף יָאהֶר דֶעם בְּלוּטְגַאנְג גֶע-
הַאט ,אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען פוּן הִינְטֶען אוּנְד הָאט אָנְנֶע-
רַיִהָרְט דֶעם זוֹים פוּן זַיין קלייד :וָארִין זִיא הָאט אִין זִיךְּ 2

גֶעטְרַאכְט ,וֶוען אִיךּ וֶועל נוּר זַיין קלייד אָנְרִיהְרֶען ,אַזוֹי

זֶעל אִיךְּ נֶעזוּנְד וֶוערֶען :אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאט זִיךְּ אוּמְנֶע22 -
קֶעהְרְט אוּנְד הָאט זִיא גֶעזֶעהֶען אוּנְד גֶעזָאגְט ,זֵייא גֶע-

טְּרֵייסְט מֵיינֶע טָאכְטֶער ,דַיין גְלוֹיבֶּען הָאט דִיךְּ גֶעזוּנְד

גֶעמַאכְט .אוּנְד דִיא פְרוֹיא אִיז גֶעזוּנְד גֶעוְוַארֶען אִין יֶענֶער
שָׁעָה :אוּנִד וֶוען יִשׁוּעַ אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִים הוֹיז פוּן 32
דֶעם אוֹיבֶּערְשְׁטֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא פֵייפֶער אוּנְד
דָאס גֶעטִימֶעל פּוּן דִיא לֵייט :אַזוֹי הָאט עֶר גֶעזָאגְט ,גֶעהְט 42
אַרוֹיס; וָארִין דָאס מֶעדֶעל אִיז נִיט טוֹיט ,נֵייעֶרְט זִיא
שְׁלָאפְט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיסְנֶעלַאכְט :אוּנְד זֶען 22

דיא לֵייט זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעטְּרִיבֶּען גֶעוארֶען ,אִיז עֶר אַרַיינָ-

גֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט זִיא אָנְגֶענוּמֶען בֵּייא דֶער הַאנְד; אוּנְד

דָאס מֶעדֶעל אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען:

אוּנְד דֶער שֵם דֶערְפוּן

מש פין

אִיז אוֹיִסְגֶעגַאנְגֶען אִים גַאנְצֶען לַאנְד:
אוּנְד .וֶוען יָשׁוּעַ אִיז פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְבֶען ,זֶענֶען 72

26

28

29
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אֵיהֶם צְוַוייא בְּלִינְדֶע נָאכְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעֶן
אוּנְד גֶעזָאגְט ,דֶערְבַּארֶם דִיךְּ אִיבֶּער אוּנֶם דוּא זוּהְן פוּן
דָוִד :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִים הוֹיז אַרֵיינְגֶעקוּמֶען ,זֶענֶען דיא
בְּלִינְדֶע צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען; אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא נֶע-
זָאגְט ,גְלוֹיבְּט אֵיהֶר אַז אִיךְּ בִּין אִים שְטַאנְד דָאס צוּ מְהוּן?
זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,יָא הַאר :דַאן הָאט עֶר

זֵיירֶע אוֹיגֶען אָנְגֶעריהְרְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,נָאךְּ אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען

80
831

32
88

זָאל עִם אַייךְּ גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד זֵיירֶע אוֹינֶען זֶענֶען אוֹים-
גֶעמַאכְט גֶעוָוארֶען .אוּנְד יִשוּעַ הָאט זֵייא גֶעוָוארְנְט אַוֹנְד
גֶעזָאגְט ,זֶעהְט אַז קֵיינֶער זָאל עֶס נִיט זִויסֶען  :אָבֶּער וֶוען
זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם בֶּעקַאנְט
גֶעמַאכְט אִים גַאנְצֶען לַאנְד:
אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען .הָאט מֶען צוּ אֵיהֶם
גֶעבְּרַאכְט אַ שְׁטוּמֶען מַאן ,װוֶאם אִיז בֶּעזֶעסֶען פוּן
אַ שֶׁד :אוּנְד וֶוען דֶער שֶׁד אִיז אַרוֹיסְנֶעטְרִיבֶּען גֶעוָוארֶען,
הָאט דֶער שִׁטוּמֶער נֶערֶעט ,אוּנְד דִיא לֵייט הָאבֶּען זִיךְ

פֶערְוְואוּנְדֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אַזֶעלְכֶעם אִיז נָאךְּ קֵיינְמָאל
 34נִיט גֶעוֶעהֶען גֶעוָארֶען אִין יִשְׂרָאֵל :אָבֶּער דִיא פְּרוֹשִים

הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,עֶר טְרֵייבְּט אַרוֹיס דִיא שֵׁדִים דוּרְךָּ דֶעם
הַאר פוּן דִיא שֵׁדִים:
5

30

אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען אִין אַלֶע שְׁמֶעט אוּנְד דֶעך-
פֶער ,אוּנְד הָאט גֶעלֶעהְרְט אִין זֵיירֶע שׁוּלֶען ,אוּנֶד נֶע-
פְּרֶעדִינְט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ; אוּנְד
גֶעהֵיילְט אַלֶערְלֵייא קְרַאנְקְהֵייט אוּנְד אַלֶערְלֵייא שְׁמֶערְצֶען:
אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא לֵייט הָאט עֶר אִיבֶּער
זֵייא רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט ,וָארִין זֵייא זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פֶעך-
שְמַאכְט אוּנִד פֶערשְפְּרֵייט ויא שָאף וָאס הָאבֶּען קיין

87

88

1

טַּאסְטוּךְּ נִיט :דַאן הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ זֵיינֶע תִּלְמִידִים,
דֶער קָארְנשְׁנִיט אִיז גְרוֹים ,אָבֶּער דִיא אַרְבֵּייטֶער זֶענֶען
וֶענִיג :דְרוּם בֶּעט צוּם הַאר פוּן דֶעם קָארְנשְׁנִיט ,אַז עֶר
זָאל אַרוֹיסְשִׁיקֶען אַרְבֵּייטֶער צוּ זַיין קארְנשְנִיט;
קאפיטעל י
אוּנְד עֶר הָאט גֶערוּפֶען זֵיינֶע צְוֶועלְף תַּלְמִידִים אוּנְד הָאט
זֵייא בֶעֶעבֶּען מַאכְט אִיבֶּער אוּנְרֵיינֶע גֵייסְטֶער ,אַז זֵייא
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72

זָאלֶען זֵייא אַרויסְטְרֵייבֶּען ,אוּנְד זָאלֶען הֵיילֶען אַלֶערְלֵייא

קְרַאנְקְהֵייט אוּנד אַלֶערְלֵייא שְׁמֶערְצֶען:

אוּנד דָאס זֶענֶען דִיא נֶעמֶען פוּן דיא צְוֶעלְף שְׁלוּחִים; 2
דֶער עֶרְשְׁטֶער שִׁמְעוֹן ,דֶער הֵייסְט פֶּעטְרוֹם .אוּנְד זַיין

בְּרוּדֶער אַנְדְרֵי; יַעַקב דֶער זוּהְן פוּן זַבְדֵי אוּנְד זַיין בְּרן-

דֶער יוֹחָנָן :פִילִיפּוֹם .,אוּנְד בִּרְתַּלְמִי; תּוֹמָא אוּנְד מַתְיָה 

דֶער שְׁטֵייעֶר-אֵיינְנֶעמֶער; יַעֲקֹב דֶער ווּהְן פוּן חַלְפַי

אוּנְד תֵּדִי; שִׁמְעוֹן הַקְנָאִי ,אוּנְד יְהוּדָה אִישׁ קְרִיוֹת ,דֶער 4
וָאס הָאוט אֵיהֶם אוֹיךְּ פֶערְמֵסָרְט :דִיזֶע צְוֶועלְף הָאטיִשׁוּעַ 5
אוֹיסְגֶעשִׁיקְט ,אוּנְד הָאט זֵייא בֶּעפוֹילֶען אוּנְד גֶעזָאגְט
נֶעהְט נִיט אוֹיף דֶעם וֶועג פוּן דִיא גוֹיִם אוּנְד קוּמְט נִיט
אַרַיין אִין קֵיינֶע שְטָאט פוּן דִיא שׁוֹמְרוֹנִים :אָבֶּער גֶעהֶם 6

לִיבֶּער צוּ דִיא פֶערְלוֹירֶענֶע שָׁאף פוּן דֶעם הוֹיז יִשְׂרָאֵל;
אוּנְד וֶוען אֵיהֶר גֶעהְט אַהִין ,פְּרֶעדִיגְט אוּנְד זָאנְט דָאס
מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִיז מָאהֶענְט נֶעקוּמֶען :הֵיילְט דִיא קְרַאנְקֶע8 .
וֶֶעקְט אוֹיף דִיא מוֹימֶע ,רֵיינִינְט דִיא קְרֶעצִינֶע טְרֵייבְּט
אַרוֹים דִיא שֵׁדִים; אוּמְזוּסְט הָאט אֵיהֶר אַנְטפַּאנְגֶען ,אוּמְ-

בי

זוּסֶט גִיבֶּט :נֶעמְט נִיט קיין נָאלְד מִיט ,אוּנָד קֵיין זִילְבֶּער9 ,

אוּנְד .קיין קוּפֶּער אִין אֵיירֶע בֵּיינַארְטֶעל :אוּנְד אוֹיךְּ נִיט 01
קֵיינֶע רֵייזֶע טֵאשׁ אוֹיף דֶעם וֶועג ,אוּנְד קֵיינֶע צְוַוייא רֶעק,
אוּנְד קֵיינֶע שִיךְ; אוּנִד קיין שְטֶעקֶען; וָארִין דֶער אַרְבֵּיי-
מֶער אִיז וֶוערְט זַיין עֶסֶען :אוּנְד אִין ואס פַאר אַ שְׁמָאם 11
אָדֶער דָארְף אֵיהֶר וֶועט אַרַיינְקוּמֶען ,פְרֶעגְט נָאךָּ זֶדֶער אִיז
דָארְט אַ זִוירְדִינֶער מַאן ,אוּנְד בְּלֵייבְּט בֵּייא אֵיהֶם בִּיז אֵיהֶר
וֶעט פוּן דָארְמֶען אַוֶועקנֶעהֶען :אוּנְד וֶען אֵיהֶר קוּמְט אִין 91
א הוֹיז אַרַיין ,אַזוֹי זָאלְט אֵיהֶר עֶס גְרִיסֶען :אוּנְד וֶען דָאס 31

הוֹיז אִיז וֶערְט ,זָאל אֵייעֶר פְרידֶען דְרוֹיף קוּמֶען; וֶען

עֶם אִיז אָבֶּער נִיט וֶוערְט ,אַזוֹי זָאל זִיךְּ אֵייעֶר פְרִידֶען צוּ
אַייךָ אוּמְקֶעהְרֶען :אוּנְד וֶוער עִם וֶועט אַייךָ נִיט אוֹיפְנֶעמֶען 41
אוּנְד וֶועט אֵיירֶע וֶערְטֶער נִיט הֶערֶען ,וֶוען אֵיהֶר נֶעהְט
אַרוֹיס פוּן דֶעם הוֹיז אָדֶער פוּן דֶער שְׁטָאט ,שָׁאקֶעלְט אִמּ

דֶעם שְׁטוֹיבּ פוּן אֵיירֶע פִים :בָּאֲמֶת זָאג אִיךְ אַייך ,אַז עֶם 51

וֶעט אִים יוֹם הַדִין גְרִינְנֶער זַיין פַאר דֶעם לַאנְד פוּן סְדוֹם
אוּנְד עָמוֹרָה ,װִויא פַאר יֶענֶער שְׁטָאט;

8
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 6זֶעהְט ,אִיךְ שִׁיק אַייךְָּ אוֹים ויא שָׁאף צְוִישֶׁען וֶעלֶף;
דְרוּם זֵייט קְלוּג יא דיא שְׁלַאנְנֶען ,אוֹנְד אַוינְפַאךְּ זיא דיא

 7מוֹיבֶּען :אָבֶּער הִיט אֵייךָּ פַאר דִיא מֶענְשֶען; וָארִין זייא

וֶועלֶען אַייךְָ אִיבֶּערְגֶעבֶּען צוּ דיא סַנְהֶדרין ,אוּנְד וֶועלֶען

 8אֵייךָ שְׁמֵייסֶען אִין זֵיירֶע שׁוּלֶען :אוּנְד אֵיהֶר וֶועט גֶעפִיהְרְט
וֶוערֶען פָאר פִירְשְׁטֶען אוּנְד קֶענִיגֶע מֵיינֶעט וֶוענֶען ,פַאר
 9אֵיין עִדוּת צו זֵייא אוּנְד דִיא גוֹיִם :אוּנְד וֶוען זֵייא וֶועלֶען
אַיייךָ אִיבֶּערְנֶעבֶּען .אַזוֹי זָארְגְט נִיט ויא אוּנְד חָאִם אִיֵהֶר

זָאלְט רֶעדֶען; וָארִין צוּ דֶער שָׁעָה וֶעט אַייךּ גֶענֶעבֶּען

 0וֶוערֶען וִאם אֵיהֶר זָאלְט רֶעדֶען :וָארִין אֵיהֶר זֶענְט נִיט
דִיא וִאם רֶעדֶען ,נֵייעֶרְט עִם אִיז דֶער גֵייסְט פוּן אֵייעֶר
 1פָאטֶער דֶער רֶעט אִין אִייךָ :אוּנְד בְּרוּדֶער װֶעט בְּרוּ-
דֶער אִיבֶּערְנֶעבֶּען צוּם טוֹיט ,אוּנְד דֶער פָאטֶער זַיין
קִינְד; אוּנְד קִינְדֶער וֶועלֶען אוֹיפִשְׁטֶעהֶען קֶענֶען זֵיירֶע

 2עֶלְטֶערֶען ,אוּנְד וֶעלֶען זֵייא אוּמְבְּרֶענְנֶען:

אוּנְד אִיהֶר

וֶועט גֶעהַאסְט וֶוערֶען פוּן אַלֶע מֶענְשֶען פוּן מֵיין נָאמֶענִֶם
וֶועגֶען; אָבֶּער דֶער וָאם הַאלְט אוֹיס בִּיז צוּם סוֹף וֶועט
 8גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא וֶעלֶען אַייךָ פֶערְפַאלְנֶען
אֵין דִיזֶער שְׁטָאט ,אַזוֹי אַנְמְלוֹיפֶם צוּ דִיא אַנְדֶערֶע;

וָארִין בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אִייך אֵיהֶר וֶועט נִיט דוּרְבְבֶעהֶען

דִיא שְׁטֶּעט פוּן יִשְׂרָאֵל ,בִּיז דֶער בִּוְ-אָדָם וֶועט קוּמֶען:

 4דער תַּלְמִיד אִיז נִיט אִיבֶּער זַיין רַבִּי ,אוּנְד דֶער קנֶעכְט אִיז
 8נִיט אִיבֶּער זַיין הַאר  :עֶס אִיז נֶענוּג פַאר דֶעם מֵּלָמִיד אַז
עֶר זָאל זַיין אַזוֹי דיא זַיין רַבִּי ,אוּנְד דֶער קְנֶעכְט אַזוֹי זיא
זַיין הַאר .וֶוען זייא הָאבֶּען דֶעם בַּעַל הַבַּיִת גֶערוּפֶען בַּעַל
זְבוּב ,זיא פִיל מֶעהֶר וֶועלֶען זֵייא זַיין הוֹיזְגֶעזִינְד אַזוֹי רו-

6
7
8
9

פֶען! דְרוֹּם פָארְכְט אַייךָּ נִיט פַאר זֵייא; וָָארִין קיין זַאךְ
אִיז נִים פֶערְהוֹילֶען ,וִאם וֶועט נִיט אַנְטפְּלֶעקְט וֶוערֶען,
אוּנְד קיין זַאךְּ אִיז נִיט פֶערְבָּארְנֶען ,וָאס וֶועט נִיט בֶּע-
קַאנְט וֶוערֶען :וָאס אִיךָּ זָאג אֵייךְ אֵין דֶער פִינְסְטֶערְנִים
דָאם זָאנְט בַּיים לִיכְט; אוּנְד ואס אֵיהֶר הֶערְט מִיט דֶעם
אוֹיעֶר ,דָאם רוּפְט אוֹים אוֹיף דִיא דֶעכֶער :אוּנְד פַארְבְטּ
אֵייךְ נִיט פַאר דִיא וָאם טֵייטֶען דֶעם גוּף ,אֶבֶּער קֶענֶען
נִיט טֵייטֶען דִיא זֶעלֶע אוּנְד דֶעם גוּף אִין נִיהָנָם :פַארְקוֹיפְט
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מֶען נִיט צְוֵוייא פַיינֶעל פַאר אַ פְּרוּטָה? אוּנְד קֵיינִם פוּן
זֵייא פַאלְט נִיט צוּ דֶער עֶרֶד אָהְן אֵייעֶר פָאטֶער :דֶען 08
אַפִּילוּ דיא הָאר פוּן אֵייעֶר קָאטּ זֶענֶען אַלֶע גֶעצֵיילְט:
דְרוּם פַָארְכְט אַייךָּ נִיט ,אֵיהֶר זֶענְט מֶעהֶר וֶֶערְט ויא פִילֶע 13
פֵייגֶעל  :אִיטְלֵיכֶער נוּן ָא וֶועט מִיךָּ בֶּעקֶענֶען פָאר מֶענְ28 -
שֶׁען ,דֶעם וֶועל אִיך בֶּעקֶענֶען פָאר מיין פָאטֶער וָָאם אִיז
אִים הִימֶעל :אָבֶּער וֶוער עִם וֶועט מִיךְּ פֶערְלֵייקֶענֶען פָאר 33

מֶענְשֶׁען ,דֶעם וֶזֶעל אִיךָ אוֹיךָּ פֶערְלֵייקֶענֶען פָאר מֵיין פָא-
מֶער וִאם אִיז אִים הִימֶעל:

דֶענְקְט נִיט אַז אִיךְּ בִּין גֶעקוּמֶען צוּ שִׁיקֶען שָׁלוֹם אוֹיף 48
דֶער עֶרֶד; אִיךְּ בִּין נִיט גֶעקוּמֶען צוּ שִׁיקֶען שָׁלוֹם נֵייעֶרְט

אַ שְוֶוערְד :וָארִין אִיךָּ בִּין גֶעקוּמֶען אַ מֶענְשׁ שְטְרַייטִיג 83
צוּ מַאבֶען מִיט זַיין פָאטֶער ,אוּנְד אַ מַאכְטֶער מִיט אִיהְּרֶע
מוּטֶער ,אוּנְד אַ שְׁנוּר מִיט אִיהְרֶע שְזִוינֶער :אוּנְד דִיא 63

פַיינְר פוּן אַ מֶענֶשׁ וֶעלֶען זֵיין אֵיינֶען הוֹיזְגֶעזִינְד זַיין:

וֶוער עָם לִיבְּט פָאטֶער אָדֶער מוּטֶער מָעהֶר ויא מִיךָּ; דֶער 73
אִיז מַיינֶער נִיט וֶערְט; אוּנְד זֶער עָם לִיבְּט זוּהְן אָדֶער
מָאכְטֶער מֶעהֶר ויא מִיךְָּ דֶער אִיז מֵיינֶער נִיט וֶוֶערְט;
אוּנְד וֶוער עִם נֶעמְט נִיט זיין קרייץ אוּנְד פָאלְנְטֿ מִיר נָאךְּ39 .
דֶער אִיז מֵיינֶער נִיט וֶוערְט :דֶער וָָאס גֶעפִינְט זַיין לֶעבֶּען93 ,
וֶועט עִם פֶערְלִירֶען אוּנְד דֶער וָאס פֶערְלִירְט זַיין לֶעבֶּען
מֵיינֶעט וֶוענֶען ,דֶער וֶועט עִם גֶעפִינֶען:
דֶער וָאס נֶעמְט מִיךָּ אוֹיף ,נֶעמְט אוֹיף דֶעם וָואס הָאט מִיךְּ 04
גֶעשִיקְט :דֶער ואס נֶעמְט אוֹיף אַ נָבִיא אִים נָאמֶען פוּן אַ 14

נָבִיא וֶועט נֶעמֶען דֶעם שְׂכַר פוּן אַ נָבִיא; אוּנְד דֶער וָאם
נֶעמְט אויף אַ צַדִיק אִים נָאמֶען פוּן אַ צַדִיק ,וֶועט נֶעמֶען
דֶעם שְׂכֵר פוּן אַ צַדִיק :אוּנְד דֶער וָאס וֶועט גֶעבֶּען צוּ 24

טְרִינְקֶען נוּר אַ בֶּעכֶער מִיט קַאלְט וַוַאסֶער צוּ אֵיינֶעם פוּן

דִיזֶע קְלֵיינֶע ,אִים נָאמֶען פון אַ תַּלָמִיד ,בָּאֶמֶת זָאג אִיךָ
אֵייךָּ; עֶר וֶועט נִיט פֶערְלִירֶען זַיין שְׂכֵר:

קאפיטעל יא
אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט אוֹיפְנֶעהֶערְט זֵיינֶע 1
צְֶעלְתְתַּלְמִיִים צוּבֶּעפֶעהְלֶען ,אַזוֹיאִיז עֶר פוּן דָארְטֶען זֵויי-
טֶער גֶעגַאנְגֶען צוּלֶעהְרֶען אוּנְד פְּרֶעדִינֶען אִין זַיירֶע שְׁטֶעם:
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 2אוּנְד וֶוען יוֹחנֶן הָאט גֶעהֶערְט אִים גֶעפֶּענְנְנִים דִיא מַעֲשִׁים

פוּן דֶעם מָשִׁיחַ ,הָאט עֶר גֶעשִׁיקְט דוּרְךָּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים
 2אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט :בִּיסְט דוּא דֶער וֶועלְכֶער זָאל
4
8
6
7

קוּמֶען ,אָדֶער זָאלֶען מִיר וַַארְטֶען אוֹיף אַיין אַנְדֶערֶען?

אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט,
גֶעהְט אוּנְד דֶערְצֶעהְלְט יוֹחָנֶן וָואס אֵיהֶר הֶערְט אוּנְד זֶעהֶט:
דִיא בְּלִינְדֶע זֶעהֶען ווידֶער ,אוּנד דִיא לָאמֶע גֶעהֶען אַרוּם,
דִיא קְרֶעצִינֶע וֶוערֶען גֶערֵיינִינְט ,אוּנְד דִיא טוֹיבֶּע הֶערֶען,
דיא טוֹיטֶע שְׁטֶעהֶען אוֹיף ,אוּנְד צוּ דִיא אָרֶעמֶע וֶערְד
דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה נֶעפְרֶעדִינְט :אוּנְד גֶעבֶּענְשְט אִיז דֶער
וָאם וֶועט זִיךְּ נִיט אָן מִיר שְׁטְרוֹיכְלֶען :אוּנְד ויא זייא
דֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,הָאט יִשוּעַ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ דיא לייט

צוּ זָאגֶען פוּן וֶעגֶען יוֹחָנָן ,ואס זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען

אִין דֶער מִדְבָּר צוּ זֶעהֶען? אַ רָאהֶר ואם שָׁאקֶעלְט זִיךְ
 8פוּן דֶעם וִוינְד? וָואס דֶען זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען צוּ

זֶעהֶען? אַ מֶענְשׁ אָנְגֶעקְלֵיירֶעט אִין פֵיינֶע קְלֵיידֶער ? זֶעהְט,
דיא גֶעקְלֵיידֶעטֶע אִין פֵיינֶע קְלֵיידֶער זֶענֶען אִין דִיא הֵייזֶער

 9פוּן קֶענִינֶע :אָבֶּער וָואס דֶען זֶענְט אִיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען?
צוּ זֶעהֶען אַ נָבִיא? יָא אִיךְּ זָאג אֵייך; אוּנְד נָאךְּ מֶעהֶר וִויא.
 0אַנָבִיא :דָאם אִיז דֶער ,פוּן וֶועלְבֶען עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען,

זָ,עה אִיךְּ שִׁיק מֵיין מַלְאֶךָּ פָאר דִיר ,דֶער וֶועט דֵיין וֶועג
1

פָאר דִיר צוּבְּרֵייטֶען":

בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךָּ; צְוִוישֶׁען

דִיא וָואס זֶענֶען גֶעבּוֹירֶען פוּן וֵוייבֶּער אִיז נִיט אוֹיפְנֶע-

שְׁטַאנֶען קיין גְרֶעסֶערֶער װִויא יוֹחֶנֶן; אָבֶּער דֶער קְלֵיינֶם-

 2טֶער אִים מַלְכוּת הַשְׁמַיִם אִיז גְרֶעסֶער וִויא עֶר :אוּנְד פוּן
דִיא מֶעג פוּן יוֹחָנֶן הַמְטִבֵּל אָן בִּיז אֵיצְט טְהוּט דָאס מַלְכוּת
הַשָׁמַיִם לֵיידֶען גֶעוַואלְט ,אוּנְד דִּיא גֶעוַואלְטִינֶע עֶרְרוֹיבֶּען
 8עֶם :וָארִין אַלֶע נְבִיאִים אוּנְד דִיא תּוֹרָה הָאבֶּען נְבִיאוֹת
 4גֶעזָאנְט בִּיז יוֹחָנֶן :אוּנְד אוֹיבּ אֵיהֶר װִוילְט דָאס אָנְנֶעמֶען,
 8דִיזֶער אִיז אֲלָיָהְוּ וֶועלְכֶער זָאל קוּמֶען :דֶער וָאם הָאט
 6אוֹירֶען צוּ הֶערֶען לָאז עֶר הֶערֶען :צוּ וָאם אָבֶּער זָאל

אִיךָ דִיזֶעם דוֹר פֶערְגְלֵייכֶען! עִם אִיז נְלֵייךְּ צוּ קִינְדֶער
וָואס זִיצֶען אוֹיף דעם מַארְק ,אוּנְד רוּפֶען זֵיירֶע חַבֵרִים;

 7אוּנְד זָאגֶען

21

מתיה יא

מִ,יר הָאבֶּען צוּ אַייךָּ גֶעפַייפְט ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט נִיט גֶע-
טַאַנְצֶָט; מִיר הָאבֶּען צוּ אַייךָּ גֶעקְלָאגְט ,אוּנְד אֵיהֶר
הָאט נִיט נֶעטְרוֹיעֶרְט":

װָארִין יוֹחֲנָן אִיז גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט נִיט גֶעגֶעסֶען אוּנְד
נִיט בֶעטְרוּנְקֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,עֶר הָאט אַ שֵׁד:
דֶער בֶּוְ-אָדָם אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט גֶענֶעסֶען אוּנְד גֶע-
מרוּנְקֶען ,אוּנְד זֵייא זָאבֶען ,זֶעהְט דֶער מֶענְש אִיז אַ פְרֶעסֶער
אוּנְד אַ זוֹיפֶּער ,אַ פְרֵיינְד פוּן שְׁטֵייעֶר-אַיינְנֶעמֶער אוּנְד
זִינְדֶער .אוּנְד דֵיא חָכְמָה אִיז גֶערֶעכְטפֶערְטִיגְט גֶעוארֶען
פוּן אֵיהְרֶע קִינְדֶער:
דַאן הָאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען שְטְרָאף רֶעדֶען צוּ הַאלְטֶען צוּ

18

19

20

דיא שְׁטֶעט אִין וֶועלְכֶע זֵיינֶע מֵייסְטֶע נָסִים זֶענֶען גֶעשֶׁע-
הֶען ,װזייל זֵייא הָאבֶּען נִיט קיין תְּשׁוּבָה גֶעטְהוּן:

וָועה צוּ

דִיר ,כּוֹרָזִין! וָועה צוּ דִיר בֵּית-צַיְדָה! וָוארִין וֶוען דִיא נָסִים

וָוא זֶענֶען אִין אֵייךְּ נֶעמְהוּן גֶעוָוארֶען זָאלְטֶען גֶעמְהוּן
וֶוערֶען אִין צוֹר אוּנְד צִידוֹן ,אַזוֹי וָאלְטֶען זֵייא שׁוֹין לַאנְג
תְּשׁוּבָה נֶעמְהוּן אִין זַאק אוּנְד אַש :אָבֶּער אִיךְּ זָאג אַייך 22
עֶס וֶועט אִים יוֹם הַדִין נְרִינְנֶער זַיין פַאר צוֹר אוּנְד צִידוֹן
ויא פַאר אַייךָ :אוּנְד דוּא כְּפַר-נָחוּם ,דוּא בִּיסְט דֶערְהוֹיבֶּען 28
בּיז צוּם הִימֶעל? דוּא וֶועסְט אַרוּנְטֶערְקוּמֶען בִּיזצוּם שְׁאוֹל
אַרַיין; -וָארִין וֶוען דִיא נָסִים ואס זֶענֶען אִין דִיר גֶעמְהוּן
גֶעוארֶען זָאלְטֶען נֶעמְהוּן וֶערֶען אִין סְדוֹם ,אַזוֹי וָאלְט עִם
גֶעבְּלִיבֶּען בִּיז צוּם הַיינְטִינֶען טָאג :אָבֶּער אִיךְּ זָאג אַייךְ
עָם וֶועט גְרִינְגֶער זַיין פָאר דֶעם לַאנְד סְדוֹם אִים יוֹם הַדִין,
זיא פַאר דִיר:
אִין יֶענֶער צֵייט הָאט יִשׁוּעַ נֶעעֶנְטפֶערט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיךָ
דַאנְק דִיר ,אָ פָאטֶער ,הַאר פוּן הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד ,דֶער דוּא
הָאסְט דִיזֶע זַאכֶען פֶערְהוֹילֶען פוּן דִיא קְלוּנֶע אוּנְד פֶעך-
שְׁמֶענְדִיגֶע ,אוּנְד הָאסְט זֵייא אַנְטפְּלֶעקְט צוּ קְלַיינֶע קִינְדֶער:
יָא ,פַּאטֶער! וָארִין עֶס אִיז דִיר אַזוֹי זְאוֹילְגֶעפַאלֶען20 :
אַלֶעס אִיז מִיר אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען פוּן מֵיין פָאטֶער; אוּנְד 72
קֵיינֶער קֶענְט נִיט דֶעם זוּהְן אוֹימֶער דֶער פָאטֶער; אוּנְד
קֵיינֶער קֶענְט נִיט דֶעם פָאטֶער ,אוֹיסֶער דֶער זוּהְן ,אוּנְד
דֶער צוּ וֶעלְכֶען דֶער זוּהְן וֶועט אֵיהֶם וֶועלֶען אַנְטפְּלֶעקֶען:

ע

מתיה יא יב

 8קוּמְט צוּ מִיר אַלֶע דִיא וָואס זֶענֶען מִיד אוּנְד הָאבֶּען אַ
שְׁוֶוערֶע לַאסְט אוֹיף זִיךְ; אוּנְד אִיךְ וֶועל אֵייךָּ רוּהֶע גֶעבֶּען:
 9נֶעמְט מֵיין יָאךְּ אוֹיף אִייךְ; אוּנְד לֶערֶענְט פוּן מִיר ,וָארִין
אִיךָ בִּין זַאנְפְשמוּטְהִיג אוּנְד דֶעמִיטְהִיג אִים הַארְץ ,אוּנְד
 0אֵיהֶר וֶועט גֶעפִּינֶען רוּה צוּ אֵיירֶע זֶעלֶען :וָָארִין מֵיין יָאךָ
אִיז אָנְגֶענֶעהֶם ,אוּנְד מֵיינֶע לַאסְט אִיז לֵייכְט:

קאפיטעל יב
 1אִין יֶענֶער צֵייט אִיז יִשׁוּעַ גֶעגַאנְנֶען אִים שַבָּת דוּרְךָּ דֶעם
וַואקמֶענְדֶען קָארְן ,אוּנְד זֵיינֶע תִּלְמִידִים זֶענֶען הוּנְנריג נֶע-
וֶועזֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אָנְגֶעדוֹיבֶּען זַאנְגֶען אֶפְּצוּרֵייסֶען אוּנְד
 2צז עֶסֶען :וויא דִיא פְּרוֹשִׁים הָאבֶּען דָאס גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען
זייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,זעה ,דֵיינֶע תִּלְמִידִים טְהוּן דָאס וָואס
 2מֶען דַארְף נִיט מְהוּן אַם שַׁבָּת :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא
גֶעזָאגְט ,הָאט אֵיהֶר נִיט גֶעלֵיינְט וָָאס דָוַר הָאט נֶעמְהוּן
וֶוען עֶם הָאֵטּ אֵיהֶם גֶעהוּנְנֶערְט ,אוּנְד דִיא וָואס זֶענֶען מִיט
 4אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען? ויא עֶר אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִים הוֹיז פוּן
גָאט ,אוּנְד הָאט גֶעגֶעסֶען דָאס לָחָם הַפָּנִים ,וואם אִיז אֵיהֶם
נִיט דֶערְלוֹיבְּט גֶעוֶועזֶען צוּ עֶסֶען ,אוֹיךְ נִיט צוּ דִיא ואס
זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען ,נֵייעֶרְט פַאר דִיא כֹּהֲנִים אַלֵיין?
 5אָדֶער הָאט אֵיהֶר נִיט גֶעלֵיינְט אִין דֶער תּוֹרָה ,זיא דיא
כֹּהֲנִים זֶענֶען אִים שַׁבֶּת אִין בִּית הַּמִקְךָשׁ מְחַלֵל שַׁבָּת ,אוּנְד
 6זֶענֶען אוּנְשוּלְדִיג ? אָבֶּער אִיךְ זָאנ אַייךְ ,אַז דָא אִיז אֵיינֶער
 7דֶער אִיז גְרֶעסֶער זיא דָאם בֵּית הַמִקְדֶש :וֶוען אֵיהֶר וָואלְט
אָבֶּער ווִיסֶען ואס דָאם בֶּעדֵייט ,אִיךְּ בֶּענֶעהֶר נְנָאד אוּנְד
נִיט קִרְבָּנוֹת אַזוֹי וָאלְט אֵיהֶר נִיט פֶערְשוּלְדִיגְט דִיא אוּן-
 8שׁולְדִינֶע :וָארִין דֶער בֶּן אָדָם אִיז הַאר פוּן דֶעם שַׁבָּת:

!  9אוּנְד עֶר אִיז פוּן דָארְטֶען וֵויימֶער גֶעגַאנְנֶען אוּנֶד אִיז אִין
 0זֵייעֶר שׁוּל אַרַיינְגֶעקוּמֶען :אוּנְד זָעה ,דָא אִיז גֶעוֶועזֶען אַ
מַאן וָאס הָאט נֶעהַאט אַ פֶערְדַארְטֶע הַאנְד .אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיו עֶם דֶערְלוֹיבְּט
אִים שַׁבֶּת צוּ הַיִילֶען? כְּדִי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם קֶענֶען פֶער-
 1קְלָאנֶען :אָבֶּער עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶועלְכֶער מֶענְשׁ

אִיז דָא צְוִוישֶׁען אֵייך; וָואס זָאל הָאבֶּען אֵיין שָׁאף ,אוּנְד

עִם וֶדעט אִין אַ גְרוּבּ אַרֵיינְפַאלֶען אִים שַׁבָּת וֶועט עֶר עִם

מתיה יב

נִיט אָנְנֶעמֶען אוּנְד אַרוֹיסְהֵייבֶּען? ויא פִיל מֶעהֶר דֶען אִיז

אַ מֶענְשׁ בֶּעסֶער וִויא אַ שָׁאף? דְרוּם אִיז עֶס דֶערְלוֹיבְּט
גוּטֶעם צוּ מְהוּן אִים שַׁבָּת :דַאן הָאט עֶר צוּם מַאן גֶעזָאגְט,
שְׁטְּרֶעק אוֹים דֵיינֶע הַאנְד ,אוּנְד עֶר הָאט זִיא אוֹיסְגֶע-
שְׁטְּרֶעקְט ,אוּנְד זִיא אִיז זוידֶער גֶעזוּנְדּ גֶעוארֶען אַזוֹי ויא
דִיא אַנְדֶערֶע :אוּנְד וֶוען דיא פְּרוּשִׁים זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען
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הָאבֶּען זֵייא אַיין עֵצָּה גֶעהַאלְטֶען קֶענֶען אֵיהֶם אַז זֵייא זָאלֶען

אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְגֶען :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט דָאם גֶעוְאוּסְט,
אוּנְד אִיז פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען; אוּנְד פִילֶע זֶענֶען
אִים נָאכְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אַלֶע גֶעהֵיילְט:
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא בֶּעפוֹילֶען אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם נִיט
בֶּעקַאנְט מַאכֶען :כְּדֵי עֶס זָאל מְקוּיִם וֶוערֶען וָאס אִיז
גֶעזָאגְט דוּרְךָּ יְשַׁעֲיָה הַנָבִיא ,דֶער זָאגְט:

זָ,עה ,מֵיין קְנֶעכְט ,דֶעם אִיךָ הָאבּ אוֹיפְדֶערְוֶועהְלְט; מֵיין

18

גֶעלִיבְּטֶער אִין וֶועלְכֶען מיינֶעזֶעלֶעהָאטוְואוֹילְגֶעפַאלֶען;
אִיךָּ זֶעל מֵיין גַייסְט אוֹיף אֵיהֶם נֶעבֶּען ,אוּנְד עֶר וֶועט
דֶערְקְלֶערֶען דָאס נֶערִיכְט צוּ דִיא פֶעלְקֶער :עֶר וֶועט

19

נִיט צַאנְקֶען ,אוּנְד וֶועט נִיט שְׁרֵייעָן; אוּנְד מֶען ודעט

זַיין קוֹל נִיט הֶערֶען אִין דִיא גַאסֶען :אַ צוּשְׁטוֹימֶענֶעם
רָאהֶר וֶועט עֶר נִיט צוּבְּרֶעכֶען ,אוּנְד רֵייכֶערְדִינֶעם
פַּלַאקֶם וֶעט עֶר נִיט פֶערְלֶעשֶׁען ,בִּיז עֶר וֶועט אוֹים-
שִיקֶען דָאס גֶערִיכְט צוּם זִיג :אוּנְד דִיא פֶעלְקֶער
וֶועלֶען הָאפֶען אִין זַיין נָאמֶעןְ" ( :שעיה מב' א'"ג).
דַאן הָאט מֶען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט אֵיינֶעם וָואס הָאט נֶע-
הַאט אַ שֵׁד ,בְּלֵינד אוּנְד שְטוּם; אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם גֶע-
הַיילְט ,אַז דֶער בְּלִינְדֶער אוּנְד שְׁטוּמֶער הָאט גֶערֶעט אוּנְד
נֶעזֶעהֶען :אוּנְד אַלֶע לייט הָאבֶּען זִיךְּ גֶעוָואוּנְדֶערְט אוּנְד
גֶעזָאנְט ,אִיו דָאס נִיט דֶער זוּהְן פוּן דָוִד! אוּנְד וֶען דיא
פִּרוּשִׁים הָאבֶּען דָאס נֶעהֶערְט ,הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאנְט עֶר
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טְרֵייבֶּש נִיט אַנְדֶערְשׁ אַרוֹיס דִיא שֵׁדִים דֶען נוּר דוּרְךָּ בַּעַל-

זְבוּב דֶעם אוֹיבֶּערשְׁטֶען פוּן דִיא שֵׁדִים :אֶבֶּער יִשׁוּעַ
זִויסֶענְדִיג זֵיירֶע גֶעדַאנְקֶען הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אִימְלִיכֶעם
קֶענִינְרֵייךְָּ זָזָאם אִיז צוּטֵיילְט קֶענֶען זִיךְּ אוּנְד אִיטְלִיכֶע
שְׁטָאט אָדֶער הוֹיז ואס אִיז צוּטֵיילְט קֶענֶען זִיךְּ קֶען נִיט
3

29

45
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מתיה יב

 6בֶּעשְׁטֶעהֶען? אוּנְד וֶוען דֶער שִׂמֶן טְרֵייבֶּט אַרוֹיס דֶעם שֶׂטֶן,
אַזוֹי אִיז עֶר צוּמֵיילְט קֶענֶען זִיךְ;

אוּנְד זיא אַזוֹי קֶען

 7זַיין קֶענִינְרֵייךְּ בֶּעשְׁטֶעהֶען? אוּנְד וֶוען אִיךְּ טְרֵייבּ אַרוֹיס
דִיא שֵׁדִים דוּרְךָ בַּעַל-זְבוּב ,דוּרְךָּ וֶועמֶען טְרֵייבֶּען זייא
אֵיירֶע זִיהְן אַרוֹיס? דְרוּם זָאלֶען זֵייא אֵיירֶע רִיכְטֶער זַיין:
 8אָבֶּער וֶוען אִיךָּ טְרֵייבּ אַרוֹים דִיא שֵׁדִים דוּרְךָ דֶעם גֵייסְט
פוּן נָאט ,אַזוֹי אִיז דָאם קֶענִינְרֵייךְ פוּן גָאט צו אַייך בֶע-
 9קוּמֶען :אָדֶער זיא אַזוֹי קֶען אֵיינֶער אַרִיינְקוּמֶען אִים הוֹיז
פוּן אַ שְׁטַארְקֶען מַאן ,אוּנְד אֵיהֶם זֵיינֶע זַאכֶען רוֹיבֶּען,
חוּץ אַז עֶר וֶועט צוּעֶרְשְט דֶעם שְׁטַארְקֶען בִּינְדֶען} אוּנְד

 0דֶערְנָאךְּ וֶועט עֶר אֵיהֶם זַיין הוֹיז רוֹיבֶּען :וֶוער עִם אִיז נִיט
מִיט מִיר דֶער אִיז קֶענֶען מִיר; אוּנְד וֶוער עִם זַאמֶעלְט נִיט
 1מִיט מִיר דֶער צוּשְׁטְּרֵייט :דָרוּם זָאנ אִיךְָּ אַייךְ .אַז אַלֶע
זִינֶר אוּנְד לֶעסְטֶער וֶועט דֶעם מֶענְשׁ פֶערְגֶעבֶּען וֶערֶען,
אָבֶּער דָאס לֶעסְטֶערְן קֶעגֶען דֶעם רוּחַ הַקוּדֶשׁ וֶועט דֶעם
 2מֶענְשׁ נִיט פֶערְנֶעבֶּען וֶוערֶען :אוּנְד וֶוער עֶס וֶועט דֶעדֶען

אַ וָוארְט קֶענֶען דֶעם בֶּןְ-אָדָם ,אֵיהֶם וֶועט עִם פֶערְגֶעבֶּען

וֶוערֶען ,אָבֶּער וֶער עִם וֶועט רֶעדֶען קֶענֶען דֶעם רוּחַ
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הַקוֹדֶשׁ ,אִֵיהֶם וֶועט עִם נִינט פֶערְגֶעבֶּען וֶוערֶען ,נִיט אוֹיף

דִיזֶער וֶועלְט ,אוּנְד נִיט אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט :עֶנְטְוֶוֶעדֶער
מַאכְט דֶעם בּוֹים גוּט ,אוּנְד דִיא פְרוּבְט גוּט ,אָדֶער מַאכְּט
דֶעם בּוֹים שְׁלֶעכְט אוּנְד דִיא פְרוּכְט שְׁלֶעכְט ,וָארִין אָן.
דֶער פְרוּכְט דֶערְקֶענְט מֶען דֶעם בּוֹים :אֵיהֶר שְׁפְּרָאצוּנָג
פוּן שְׁלַאנְגֶען ,זויא אַזוֹי קֶענְט אֵיהֶר גוּטֶעם רֶעדֶען ,וֶוען
אֵיהֶר זֶענְט שְׁלֶעכְט? וָארִין פוּן דֶעם וָאם דָאם הַארְץ אִיז
אִיבֶּערְפִילְט רֶעט דָאם מויל :אַ גוּמֶער מֶענְשׁ בְּרֶענְגְט
אַרוֹים גוּטֶעם פוּן דֶעם גוּטֶען שַאץ ,אוּנְד אַ שְׁלֶעכְטֶער
מֶענְשׁ בְּרֶענְגְט אַרוֹים שְׁלֶעכְטֶעם פוּן דֶעם שְׁלֶעכְטֶען שַׁאק;
אָבֶּער אִיךְ זָאנ אַייךְ אַז פַאר יֶעדֶעם אוּנְנִיצְלִיכֶע וָארְט,

דָאס דִיא מֶענְשֶׁען וֶועלֶען רֶעדֶען ,וֶועלֶען זֵייא רֶעבֶענְ-

 7שַאפְט גֶעבֶּען אִים יוֹם הַדִין :וָוארִין בַּייא דֵיינֶע וֶוערְטֶער
וֶועסְט דוּא גֶערֶעכְטפֶערְמִינְט וֶוערֶען ,אוּנְד בֵּייא דֵיינֶע
וֶוערְטֶער וֶועסְט דוּא פֶערְשוּלְדִינְט וֶוערֶען:
 8דַאן הָאבֶּען עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא סְוֹפְרִים אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים
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נֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,מִיר וִוינְשֶׁען הַיינְט פוּן דִיר
אַ צֵייכֶען צוּ זֶעהֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אַ שְׁלֶעכְטֶעס דוֹר אוּנְד פוּן זְנוֹת זוּכֶט אַ
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צֵייבֶען ,אוּנִד עִם וֶועט קֵיין אַנְדֶערֶעם צֵייבֶען נִיט גֶעגֶעבֶּען

וֶוערֶען ,אוֹיסֶער דָאם צֵייכֶען פוּן יוֹנָה הַנָבִיאָ :ארִין אַזוֹי
וויא יוֹנָה אִיז גֶעוֶועזֶען אִין דִיא גֶעדֶערִם פוּן דֶעם פִישׁ דְרֵייא
טֶּעג אוּנְד דְרֵייא נֶעכְט ,אַזוֹי וֶעט דֶער בֶּןְ-אָדֶם זַיין דְרֵייא
טֶעג אוּנְד דְרֵייא נֶעכְט אִים הַארְץ פוּן דֶער עֶרֶד :דיא
מֶענְשֶׁען פוּן נִנְוֵה וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֶעהֶען צוּם גֶערֵיכְט מִיט
דִיזֶען דוֹר ,אוּנְד וֶועלֶען עֶס פֶּערְשׁוּלְדִינֶען ,וָארִין זֵייא
הָאבֶּען תִּשׁוּבָה נֶעטְהוּן בֵּייא דֶער פְּרֶעדִיגְט פוּן יוֹנָה; אוּנְד
זָעה ,דָא אִיז אַ בְרֶעסֶערֶער ויא יוֹנָה :דִיא מַלְכָּה פוּן תִימָן
וֶועט אוֹיפְשְׁטֶעהֶען צוּם נֶערִיכְט מִיט דִיזֶען דוֹר ,אוּנְד וֶועט
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עִם פֶערְשׁוּלְדִינֶען ,וָארִין זִיא אִיז גֶעקוּמֶען פוּן דִיא

עֶקֶען פוּן דֶער וֶועלְט צוּ הֶערֶען דִיא חָכְמָה פוּן שלמה;
אוּנְד זָעה דָא אִיז אַ גְרֶעסֶערֶער ויא שִׁלֹמֹה :אוּנְד וֶוען
דֶער אוּנְרֵיינֶער גֵייסְט גֶעהְט אַרוֹים פוּן אַ מֶענְש ,אַזוֹי וַאנָ-
דֶערְט עֶר אַרוּם אִין עֶרְטֶער אֶהְן וַאסֶער ,אוּנְד זוּכֶט רוּה,
אוּנְר גֶעפִּינְט עִם נִיט :דַאן זָאנְט עֶר ,אִיךְּ וֶוֶעל וִוידֶער צוּ44 -
ריק גֶעהֶען אִין מֵיין הוֹיז פוּן וַוַאנֶען אִיךְּ בִּין אַרוֹיסְגֶענַאנ-
נֶען אוּנְד וֶוען עֶר קוּמְט ,גֶעפִינְט עֶר עָם לֶעדִיג אוּנֶד אוֹים
גֶּעקֶעהְרְט אוּנָד נֶעפּוּצֶט :דַאן נֶעהְט עֶר אוּנְד נֶעמְט מִיט 459
זִיךָּ זִיבֶּען אַנְדֶערֶע גֵייסְטֶער נָאךְּ אַרְגֶער וִויא עֶר אַליין,
אוּנְד זֵייא קוּמֶען אַרֵיין אוּנְד וְואוֹינֶען דָארְט; אוּנְד דֶער
סוֹף פוּן דִיזֶען מֶענְשׁ אִיז נָאךָּ אַרְנֶער זיא פְרִיהֶער; אַזוֹי
וֶועטּ עִם אוֹיךְּ זַיין מיט דִיזֶען שְׁלֶעכְטֶען דוֹר;
דֶערְוַוייל עֶר הָאט נָאךָּ צוּ דִיא לַייט נֶערֶעט ,זֶעה זֶענֶען 40
נוּן זֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד בְּרִידֶער פוּן דְרוֹיסֶען גֶעשְטַאנֶען,
אוּנְד הָאבֶּען גֶעוָאלְט מִיט אֵיהֶם רֶעדֶען :אוּנְד אֵיינֶער הָאט 47
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,זֶעה ,דֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד דַיינֶע בְּרִידֶער
שְׁטֶעהֶען דְרוֹיסֶען אוּנְד וִוילֶען מִיט דִיר רֶעדֶען :אוּנִד עֶר 48
הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד נֶעזָאנְט צוּ דֶעם וָאס הָאט אֵיהֶם
דָאס גֶעזָאנְט ,וֶוער אִיז מֵיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד וֶוער זֶענֶען
425

מַיינֶע בְּרִידֶער?}

אוּנְד עֶר הָאט אוֹיסְגֶעשְמַרִעקְט

זִיינֶע 49
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הַאנְד צוּ זֵיינֶע תִּלְמִידִים אוּנְד גֶעזָאנְט ,זֶעהְט ,מֵיינֶע מוּטֶער
 0אוּנְד מֵיינֶע בְּרִידֶער ! וָארִין וֶוער עֶס וֶועט טְהוּן דֶעם וִוילֶען
פוּן מֵיין פָאטֶער זָאם אִיז אִים הִימֶעל ,דֶער אִיז מֵיין בְּרן-
דֶער ,אוּנְד מֵיינֶע שְׁוֶועסְטֶער ,אוּנְד מֵיינֶע מוּטֶער;

קאפיטעל יב
 1אִין יֶענֶעם טָאג אִיז יִשׁוּעַ אוֹים דֶעם הוֹיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען,
 2אוּנְד הָאט זִיךָּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט בֵּיים יִם :אוּנְד פִיל לַייט
הָאבֶּען זִיךְּ צוּ אֵיהֶם פֶערְזַאמֶעלְט ,אַזוֹי אַז עֶר אִיז גֶעגַאנְ-

גֶען זִיךְּ צוּ זֶעצֶען אִין אַ שִׁיף; אוּנְד אַלֶע לייט זֶענֶען גֶע-

 8שְׁטַאנֶען בֵּיים בָּארְטֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא פִיל נֶערֶעט

אִין מִשָׁלִים אוּנְד גֶעזָאנְּט ,זעה ,אַ זֵייעֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען

 4צוּ זֵייעְן :אוּנְד זיא עֶר הָאט גֶעזֵייעֶט ,זֶענֶען עֶטְלִיכֶע זָא-

מֶען גֶעפַאלֶען בֵּיים וֶועג ,אוּנְד דִיא פֵיינֶעל זֶענֶען נֶעקוּמֶען
 5אוּנְד הָאבֶּען זֵייא אוֹיפְנֶעפְרֶעמֶען :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען
גֶעפַאלֶען שאְוֹׁיטףִיינֶערְדִיגֶען נְרוּנְד ,וְואוּ זֵייא הָאבֶּען נִיט

גֶעהַאט פִיל עֶרֶר; אוּנְד זייא זֶענֶען גְלֵייךְּ אַרוֹיסְגֶעשְׁפְרָאצְט,

 6ווייל זֵייא הָאבֶּען נִיט נֶעהַאט קֵיינֶע טִיפֶע עָרָר :אוּנְד וֶוען
דִיא זוּן אִיז אוֹיפְּגֶעגַאנְגֶען ,זֶענֶען זֵייא פֶערְטְרִיקֶענְט; ווייל
זייא הָאבֶּען קֵיינֶע וְואוּרְצֶעל נִיט נֶעהַאט ,זֶענֶען זייא פֶעך-
 7דארט גֶעוָארֶען :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען גֶעפַאלֶען צְוִוישֶען
דֶערְנֶער; אוּנְד דִיא דֶערְנֶער זֶענֶען אוֹיפְגֶענַאנְנֶען אוּנְד

 8הָאבֶּען זֵייא דֶערְשְׁטִיקְט :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען גֶעפַּאלֶען

אוֹיף גוּטֶען גְרוּנְד ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעטְרָאנֶען פְרוּבְט ,עֶמְלֵיכֶע

הוּנְדֶערְטפֶעלְטִיג ,אוּנְד עֶטְלִיכֶע זֶעכְצִיגְפֶעלְמִיג ,אוּנְד עִמָ-

 9לֵיכֶע דְרֵיימִינְפֶעלְטִיג :דֶער ואס הָאט אוֹירֶען צוּ הֶערֶען
לָאז עֶר הֶערֶען:

 0אזּנְד דִיא תַּלְמִידִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,פַארְוָאס רֶעדְסְט דוּא צו זֵייא אִין מְשָׁלִים?
 1אוּנְד עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,צוּ
אֵייךְ אִיז עִם גֶעגֶעבֶּען אַז אֵיהֶר זָאלְט וִוימֶען דִיא סוֹדוֹת פוּן
דֶעם מַלְּכוּת הַשָּׁמַיִם ,אָבֶּער צוּ זֵייא אִיז עִם נִיט גֶענֶעבֶּען:
 2וָארִין וֶוער עִם הָאט ,צוּ דֶעם וֶועט גֶענֶעבֶּען וֶערֶען ,אוּנְד
עֶר וֶועט אִיבְּרִיג הָאבֶּען; אָבֶּער דֶער וָואם הָאט נִיט ,פוּן
דעם װֶעט דָאס וֶאם עֶר הָאט אַוֶועקְנֶענוּמֶען װֶערֶען:

7

מתיה יג

דֶעסְטוֶוענֶען רֶעד אִיךָּ צוּ זֵייא אִין מִשָׁלִים ,וָארֵין זֶעהֶענָ31 -
דִינ זֶעהֶען זֵייא דָאךָּ נִיט ,אוּנְד הֶעדֶענְדִיג הֶערֶען זֵייא דָאךְ
נִיט ,אוּנְד פֶּערְשְׁטֶעהֶען אוֹיךְּ נִיט :אוּנְד אִין זֵייא אִיז דֶעךְ41 -

פִּילְט דִיא נְבוּאָה פוּן יְשַׁעֲיָה ,וֶעלְבֶע זָאנְט,

י'הֶערֶענְדִיג וֶועט אֵיהֶר הֶערֶען ,אוּנְד נִיט פֶערְשְׁטֶעהֶען ;

אוּנְד זֶעהֶענְדִיג וֶועט אֵיהֶר זֶעהֶען ,אוּנָר נִיט אַיינְזֶעהֶען:
וָארִין דָאם הַארְץ פוּן דִיזֶען פָאלְק אִיז פֶעם גֶעוָארֶען21 ,
אוּנְד זֵיירֶע אוֹירֶען זֶענֶען שְוֶוער צוּ הֶערֶען ,אוּנְד זֵיירֶע
אוֹינֶען זֶענֶען צוּגֶעמַאבְט; אַז זֵייא זָאלֶען נִיט זֶעהֶען
מִיט זֵיירֶע אוֹינֶען ,אוּנְד הֶערֶען מִיט זֵיירֶע אוֹירֶען ,אוּנְד

פֶערְשְׁטֶעהֶען מִיט זֵייעֶר הַארְץ ,אוּנְד זִיךְּ אוּמְקֶערֶען,

אוּנְד אִיךְ זָאל זֵייא הֵיילָעַן *:/

ישעיהױ'ט'י).

/

אָבֶּער גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען אֵיירֶע אוֹינֶען ווייל זֵיייּ! זֶעהֶען61 ,
אוּנְד אֵיירֶע אוֹירֶען וַייל זֵייא הֶערֶען :וָוארִין בָּאֶמֶת זָאג 71

אִיךָּ אייך; אַז פִילֶע נְבִיאִים אוּנְד צַדִיקִים הָאבֶּען פֶערְלַאנְנֶם
צוּ זֶעהֶען וִאם אֵיהֶר זֶעהְט ,אוּנְד הָאבֶּען עֶם נִיט גֶעזֶעהֶען:

דְרוּם הֶערְט אֵיהֶר דָאס מָשֵׁל פוּן דֶעם זֵייעֶר  :אִיטְליכֶער 81
וָוָאס הֶערְט דָאס וָוארְט פוּן דֶעם קֶענִינְרֵיידָּאוּנְד פֶערְשְׁטֶעהְט 91
עִם נִיט ,אַזוֹי קוּמְט דֶער שְׁלֶעכְטֶער ,אוּנְד רֵייסְט אוֹיס דָאס
וָאס אִיז גֶעזֵייעֶט גֶעוְוַארֶען אִין לה הַארְץ.

דָאס אִיז דָאס

וָואם עִם אִיז גֶעזֵייעְט גֶעוָוארֶען בַּיים וֶועג :אוּנְד דָאס וָואם 02
אִיז גֶעזֵייעְט גֶעוָארֶען אוֹיף דֶעם שְׁטֵיינֶערְדִינֶען נְרוּנְד אִיז
דֶער וָואס הֶערְט דָאס וָוארְט ,אוּנְד עֶר נֶעמְט עָם נְלֵייךְּ אָן
מִיט פָרֵייד :אָבֶּער עֶר הָאט נִיט אִין זִיךְּ קֵיינֶע וָואוּרְצֶעל1 ,
אוּנְד בְּלֵייבְּט נוּר פַאר אַ צֵייט; אוּנְד וֶֶען עֶס קוּמֶען לֵיי-
דֶען אוּנֵד פֶערְפָאלְגוּנְג וֶוענֶען דֶעם וָָארְט ,אַזוֹי וֶֶערְד עֶר
בַּאלְר גֶעשְׁטְרוֹיכֶעלְט :אוּנְד דָאס וָָאס אִיז גֶעזֵייעֶט נֶע99 -
וָארֶען צְוִוישֶׁען דֶערְנֶער ,אִיז דֶער וָאס הֶערְט דָאם וָארְט
אוּנְד דיא זָארְנֶען פוּן דֶער וֶועלְט ,אוּנְד דֶער בֶּעמְרוּג פוּן

רַייכְטוּם ,דֶערְשְׁטִּיקְט דָאס וָארְט ,אוּנְד עֶס בְּלִייבְּט אָהְן

פַרוּכֶט :אוּנְד דָאס וָואס אִיז גֶעזֵייעֶט גֶעוָארֶען אוֹיף גוּטֶען 32
נְרוּנְד אִיז דֶער וָאס הֶערְט דָאם וָוארְט אוּנְד פֶערְשְׁטֶעהְט

עֶס ,אוּנְד טְרָאגְט אוֹיךְּ פְרוּכְט ,עֶטְלִיכֶע הוּנְדֶערְטְפֶעלְטִיג,
אוּנְד עֶטְלִיבֶע זֶעבְצִיגְפֶעלְטִיג ,אוּנְד עֶטְלִיכֶע דְרֵייסִיגְפֶעלְטִיג:

83
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 4אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא אֵיין אַנְדֶער מֶשֶׁל פָארְגֶעלֶענְט
אוּנְד גֶעזָאגְט ,דָאם מַלְכוּת הַשְּׁמַיִם אִיז נְלֵייךְ צוּ אַ מַאן
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וִואם זִיועֶט בוּמֶען זָאמֶען אִין זַיין פֶעלְד :אוּנְד וֶוען דִיא
מֶענְשֶׁען זֶענֶען גֶעשְׁלָאפֶען ,אִיז זַיין פַיינְ גֶעקוּמֶען ,אוּנְד
הָאט גֶעזֵייעֶט אוּנְקרוֹיט צְוִוישֶׁען דֶעם ווייץ ,אוּנְד אִיז אַוֶועק-
גֶעגַאנְנֶען :אוּנֶר וֶוען דָאם גְרָאז הָאט אוֹיסְגֶעשְׁטפְּרָאצְט,
אוּנְד הָאט פְרוּבְט גֶעמְרָאנֶען ,אַזוֹי הָאט זִיךְּ דָאס אוּנְקְרוֹּיט
אוֹיךְּ גֶעוִויזֶען :אוּנְד דִיא קְנֶעכְט פוּן דֶעם בַּעַל הַבַּיִת זֶענֶען
גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הָאר ,הָאסְט דוּא
נִיט גֶעזֵייעֶט גוּמֶען זָאמֶען אִין דֵיין פֶעלְד ? פוּן וַואנֶען הָאט
עֶם דֶען דָאס אוּנְקְרוֹיט? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
אַ פַיינְד הָאט דָאם נֶעמְהוּן .אוּנְד דִיא קְנֶעכְט הָאבֶּען צַוּ
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וִוילְסְט דוּא דֶען אַז מִיר זָאלֶען אוֹיסְנֶעהֶען
אוּנְד עִם אֵיינְזַאמֶעלְן? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
נַיין !וואויין טָאמֶער וֶוען אֵיהֶר וֶועט דָאם אוּנְקרוֹיט אֵיינָ-
זַאמֶעלְן ,זֶעט אֵיהֶר דֶערְמִיט דֶעם וֵוייץ אוֹיךְּ אוֹיסְוָואוּרְצָ-
לֶען :לָאזְט זֵייא בֵּיידֶע צוּזַאמֶען וַואקְמֶען בִּיו צוּ דֶער
שְׁנִיטְצֵייט ,אוּנְד אִין דֶער שְׁנִיטְצֵייט וֶועל אִיךְּ זָאנֶען צוּ
דִיא שְׁנִיטֶער ,זַאמֶעלְט צְוּעֶרְשְׁט אַיין דָאס אוּנְקְרוֹיט ,אוּנָד
בִּינְט עִם אִין בִּינְדְלֶעך ,אַז מֶען זָאל עִם פֶערְבְּרֶענֶען ,אָבֶּער
זַאמֶעלְט דֶעם ווייץ אִין מֵיינֶע שְׁמֵּייכְלֶער אַרֵיין;

 1אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא אֵיין אַנְדֶער מֶשֶׁל פָארְגֶעלֶענְט אוּנְד

גֶעזָאגְט ,דָאם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִיו גְלֵייךָ צוּ אַ זֶענְפְקַארְן,

ואם אַ מַאן הָאט גֶענוּמֶען אוּנְד גֶעזֵייעְט אִין זַיין פֶעלְד;
 28דָאם אִיז קְלֵיינֶער ויא אַלֶע זָאמֶען ,אָבֶּער וֶוען עִם וַוַאקְסְט
אוֹיף אַזוֹי אִיז עֶם גְרֶעמֶער זיא אַלֶע קְרֵייטֶער ,אוּנְד וֶוערד
אַ בּוֹים אַזוֹי אַז דִיא פֵיינֶעל פוּן הִימֶעל קוּמֶען אוּנְד בֶּע-
זֶעצֶען זִיךְּ צְוִוישֶׁען דִיא צְוֵויינֶען:
 8אונְד עֶר הָאט נָאךְּ אֵיין אַנְדֶער מֶשָׁל צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דָאס
מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִיז נְלֵייךָּ צוּ זוֹיעֶרְטֵייג ,וָאס אַ פְרוֹיא

הָאט גֶענוּמֶען אוּנְד פֶערְבָּארְנֶען אִין דְרֵייא מֶאם מֶעהְל,
בִּיז דָאם נַאנְצֶע אִיז גֶעזֵייעֶרְט גֶעוָארֶען:

 4דָאם אַלֶעם הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאגְט צוּ דִיא לֵייט אִין מְשָׁלִים

 8אוּנְד אֶהְן מְשָׁלִים הָאט עֶר צוּ זֵייא נִיט נֶערֶעט :בְּדִי עִם
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זָאל מְקוּיִם וֶוערֶען וָואס עִם אִיז גֶעזָאנְט דוּרְךָ דֶעם נָבִיא,
דֶער זָאנְט,
י'אִיךְּ זֶעל אוֹיפְמַאכֶען מֵיין מוֹיל אִין מְשָׁלִים ,אִיךְ וֶועל
רֶעדֶען וָואס אִיז פֶערְבָּארְגֶען גֶעוֶועוֶען פוּן דֶער גְרִינְדוּנְב
(תהלים עה' ב'),
פוּן דֶער וֶועלְט":
דַאן הָאט עֶר דִיא לַייט אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט אוּנְד אִיז אִים הוֹיז
אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנְד זַיינֶע תַּלְמֵידִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גָעקוּ-
מֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דֶערְקְלֶעהֶר אוּנָם דָאס מֶשֶׁל פוּן
דֶעם אוּנְקְרוֹיט פוּן דֶעם פֶעלְד :אוּנְד עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט
אוּנְד גֶעזָאנְט ,דֶער וָאם זֵייעְט דֶעם גוּטֶען זָאמֶען אִיז דֶער
בִּוְ-אָדָם :דָאם פֶעלֶר אִיז דִיא וֶועלְט; דֶער גוּטֶער זָאמֶען
זֶענֶען דיא קִינְדֶער פוּן דֶעם קֶענִיגְרֵייךְ; אוּנְד דָאס אוּנְקְרוֹיט
זֶענֶען דיא קִינְדֶער פוּן דֶעם שְׁלֶעכְטֶען :דֶער פֵיינְד וִאם
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;הָאט עִם גֶעזֵייעֶט אִיז דֶער שָׁמֶן; דִיא שְׁנִיטְצֵייט אִיז דָאם

עֶנֶד פוּן דֶעם צֵיימְאַלְטֶער אוּנְד דִיא שְׁנִיטֶער זֶענֶען דיא
מַלְאָכִים :דָרוֹּם אַזוֹי יא דָאס אוּנְקְרוֹיט וֶערְד אַיינְגֶעוַאד 04
מֶעלְט אוּנְד פֶערְבְּרֶענְט אִים פַייעֶר .אַזוֹי וֶעט עִם אוֹיךְ
זֵיין בַּיים עֶנֶד פוּן דֶעם צֵייטְאַלְטֶער :דֶער בֶּןְ-אָדֶם ֶעט 14

שִׁיקֶען זֵיינֶע מַלְאָכִים ,אוּנד זֵייא וֶועלֶען אֵיינְזַאמְלֶען פוּן
זֵיין קֶענִיגְרֵייךְ אַלֶע שְׁטְרוֹיכְלוּנְגֶען ,אוּנְד דִיא וִאם טְהוּן

אוּנְרֶעכְט :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען זֵייא אִים פֵייעֶרִינֶען אוֹיפֶען 24
אַרַיינְיַארְפֶען; דָארְט וֶועט זַיין גֶעוֵויין אוּנְד צֵיינְקרִיצֶען:
דַאן וֶועלֶען דִיא צַדִיקִים שֵׁיינֶען װיא דִיא זוּן אִים קֶענִינָד 34
רֵייךְ פוּן זֵייעֶר פָאטֶער .דֶער וָאס הָאט אוֹירֶען צוּ הֶערֶען,
לָאז עֶר הֶערֶען:

דָאם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִיז נְלֵייךְ צוּ אַ שַׁאץ וָאם אִיז פֶעךְ44 -

בָּארְגֶען אִים פֶעלְד ,וֶועלְכֶעם אַ מַאן גֶעפִינְט אוּנְד פֶעךְ-

בָּארְנְט עֶם ,אוּנְד פַאר שִׂמְחָה נֶעהְט עֶר אַוֶועק ,אוּנְד
פֶערְקוֹיפְּט אַלֶעם וָאס עֶר הָאט אוּנְד קוֹיפְט דָאס פֶעלְר:
זִוידֶער ,דָאס מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִיז גְלֵייךְּ צוּ אַ סוֹחַר וָאם 54
זוּכֶט גוּטֶע פֶּערְל; אַזוֹי אִיז עֶר גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט אַלֶעם 64
פֶערְקוֹיפְט אוּנְד הָאט זִיא גֶעקוֹיפְט:
וִוידֶער ,דָאם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִיז נְלֵייךְ צוּ אַ נֶעץ וָאם 74
וֶוערְד אִים יַם אַרֵיינְגֶעוָוארְפֶען ,אוּנְד פַאנְגְם פוּן אַלֶערְלֵייא

04

מתיהייג ור

 8מֵינִים :אוּנְד וֶוען עִם אִיז פול גֶעוָארֶען הָאט מֶען עִם צוּם
בְּרֶעג אַרוֹיסְגֶעצוֹיגֶען ,אוּנְד מֶען הָאט זִיךְּ אַנִידֶער גֶעזֶעצְט
אוּנְד אֵיינְגֶעזַאמֶעלְט דִיא גוּמֶע אִין דִיא כָּלִים אַרַיין ,אוּנְד
 9דיא שְׁלֶעכְטֶע הָאט מֶען אַוֶועקְנֶעוָארְפֶען :אַזוֹי וֶעט עִם

זֵיין בֵּיים עֶנֶד פוּן דֶעם צֵייטְאַלְטֶער :דִיא מַלְאָכִים וֶועלֶען
אוֹיסְנֶעהֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אָפְּשׁיידֶען דיא רְשְׁעִים פוּן צְװוי-

 0שֶען דִיא צַדִיקִים :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען זֵייא אִים פֵיירִינֶען
אוֹיפֶען אַרֵיינְוַוארְפֶען; דָארְט וֶועט זַיין נֶעוֵויין אוּנְד צֵיינָ-
קְרִיצֶען:
 1הָאט אֵיהֶר דָאם אַלֶעס פֶערְשְׁטַאנֶען? זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
 2גֶעוָאנְט ,יָא :אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט ,דְרוּם איט-
לִיכֶער סוֹפֵר וָואס אִיז נֶעלֶערְנְט צוּם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם אִי
גְלֵייךְָּ צוּ אַ בַּעַל הַבַּיִת ,וָאם בְּרֶענְגְט אַרוֹים פוּן זַיין שַׁאץ
:
נֵיינ אוּנְד אַלְמֶע זַאבֶען:
 3אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶוען יִשׁוּעַ הָאט דִיזֶע מְשָׁלִים נֶע-

4

עֶנְדִיגְט ,אִיז עֶר פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד עֶר

אִיז גֶעקוּמֶען אִין זַיין אֵיינֶען לַאנְד אַרֵיין ,אוּנֶד עֶר הָאט
זֵייא גֶעלֶעהְרְט אִין זֵיירֶע שׁוּלֶען ,אַז זייא זֶענֶען עֶרְשְטוֹינְט

גֶעוָארֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט .,װיא קוּמֶם צוּ אֵיהֶם דִיזֶע
 8חָכְמָה אוּנְד דִיא נָסִים? אִיז עֶר נִיט דֶער זוּהֶן פוּן דֶעם בּוי-
מֵייסְטֶער? אוּנְד הֵייסְם נִיט זֵיינֶע מוּמֶער מִרְיָם! אוּנָד
זַיינֶע בְּרִידֶער וַעֲקֹב אוּנְד יוֹסֵי אוּנְד שִׁמְעוֹן אוּנְד יְהוּדָה?
 6אוּנְד זֶענֶען נִיט אַלֶע זֵיינֶע שְׁוֶועסְטֶערְן בֵּייא אוּנֶם? פוּן
 7וַואנֶען דֶען הָאט דִיזֶער דָאם אַלֶעם? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
גֶעשְׁטְרוֹיבֶעלְט אַן אֵיהֶם ,אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,

אַ נָבִיא אִיז נִיט אֶהְן כָּבוֹד ,אוֹיסֶער אִין זַיין לַאנְד אוּנְד אִין
!  88זַיין הוֹיז :אוּנְד עֶר הָאט דָארְט נִים פִיל נָסִים בֶּעוִויזֶען

וֶוענֶען זֵיירֶען אוּנְגְלוֹיבֶּען:

קאפיטעל יד
 1אִין יֶענֶער צֵיים הָאט הוֹרְדוֹם דֶער פִירְפִירְשְט נֶעהֶערְט
 2דֶעם שֵׁם פוּן יִשוּעַ :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט צוּ זֵיינֶע קְנֶעכְט,
דָאם אִיז יוֹחֲנֶן הַמְטַבֵּל ,עֶר אִיז אוֹיפְנֶעשְטַאנֶען פוּן דיא
 8טוֹיטֶע אַוּנְד דָרוּם וִירְקֶען אִין אֵיהֶם דִיא נָסִים :וָארִין
הוֹרְדוֹם הָאט יוֹחָנֶן גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעבּוּנְדֶען,

מתיה יד
אוּנְד אִים גֶעפֶענְנְנִים אַרֵיינְגֶעזֶעצְט וֶוענֶעןְ הוֹרְדְיָא דָאס וֵוייבּ
פוּן זַיין בְּרוּדֶער פִילִיפּוּם :וָארִין יוֹחָנֶן הָאט אֵיהֶם נֶעזָאנְט,
עִם אִיז נִיט רֶעכְט אַז דוּא זָאלְסְט זִיא הָאבֶּען :אוּנְד עֶר
הָאט אֵיהֶם גֶעוָאלְט הַרְגֶענֶען ,אָבֶּער עֶר הָאט מוֹרָא נֶע-
הַאט פָאר דִיא לֵיים וַייל זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהַאלְטֶען
פַאר אַ נָבִיא :אוּנְד וֶוען מֶען הָאט גֶעהַאלְטֶען דֶעם נֶע-
בּוּרמִסטָאג פוּן הוֹרְדוֹם ,הָאט דִיא מָאכְטֶער פוּן הוֹרְדיָא
אִים מִימֶען גֶעטַאנְצְט ,אוּנְד זִיא אִיז הוֹרְדוֹם גֶעפֶעלֶען:
דָרוּם הָאט עֶר אֵיהֶר צוּגֶעזָאנְט מִיט אַ שְׁבוּעָה אַז עֶר וֶעט
אֵיהֶר נֶעבֶּען ואס זִיא וֶועט פֶערְלַאנְנֶען :אוּנְד אַז זיא אִיז
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גֶעוֶועוֶען פְּרִיהֶער אָנְגֶעלֶערְנְם פוּן אִיהְרֶע מוּטֶער ,הָאט

זִיא גֶעזָאגְט ,נִיבּ מִיר דֶעם קָאֹטּ פוּן יוֹחָנֶן הַמְטַבֵּל אוֹיף אַ
שִׁיסֶעל :אוּנְד דֶער מֶלֶךָּ אִיז טְרוֹיריג גֶעוֶועזֶען; דָאךְּ זֶע9 -
נֶען דֶער שְׁבוּעָה ,אוּנְד דיא ואם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעזֶעסֶען,
הָאט עֶר בֶּעפוֹילֶען אַז מֶען זָאל אֵיהֶר נֶעבֶּען :אוּנְד עֶר 01
הָאט גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד הָאט יוֹחֲנָן גֶעקֶעפְּט אִים גֶעפֶענְגְנִים:
אוּנְד זַיין קָאפּ אִיז גֶעבְּרַאכְט גֶעוָוארֶען אוֹיף אַ שִׁיסֶעל ,אוּנְד 11
אִיז צוּם מֶעדֶעל גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד זִיא הָאט אֵיהֶם נֶעבְּרַאכְֶם צוּ
אִיהֶרֶע מוּטֶער :אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנָד 91
הָאבֶּען גֶענוּמֶען דֶעם נוּף ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּענְרָאבֶּען;
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנד הָאבֶּען עֶם דֶערְצֶעהְלְט צַ
יַשׁוּעַ:
אוּנְד וֶוען יֹשׁוּעַ הָאט דָאס נֶעהֶערְט אִיז עֶר פוּן דָארְם 81

אַלֵיין אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אִין אַ שִׁיף אִין אַ וִויסְטֶען אָרְט;
אוּנֵד וֶוען דִיא לֵייט הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט זֶענֶען זֵייא אֵיהֶם
נָאכְגֶעגַאנְנֶען פוּן דיא שְׁמֶעט צוּ פום :אוּנָד יִשׁוּעַ אִי 41
אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען פִּיל לֵייט; אוּנְד עֶר
הָאט אִיבֶּער זֵייא רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט ,אוּנד הָאט גֶעהֵיילְט זֵיירֶע
קְרַאנְקֶע :אוּנְד וֶוען עֶם אִיז אָבֶענְד גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען דִיא 51
תַּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז
אַ מִדְבָּר ,אוּנְד דִיא צֵייט אִיז שׁוֹין פָארְבֵּייא; שִׁיק דִיא

לייט אַוֶועק אַז זֵייא זָאלֶען גֶעהֶען אִין דֶערְפֶער אַרֵיין ,אוּנֵד
זָאלֶען זִיךָּ קוֹיפֶען צוּם עֶסֶען :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא 61
כֶעזָאגְט ,זֵייא בֶּעדַארְפֶען נִיט אַוֶועק צוּ גֶעהֶען ,גִיבְּט אֵיהֶר
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מתיה יד
זֵייא צוּ עֶסֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,מִיר
הָאבֶּען דָא נִיט מְעהֶר ויא פִינְף בְּרוֹיט אוּנְד צְוַוייא פִישׁ:
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,בְּרֶענְגְט זֵייא אַהֶער צוּ מִיר :אוּנְד

עֶר הָאט גֶעהֵייסֶען דִיא לֵייט זָאלֶען זִיךְ אַנִידֶערְזֶעצֶען אוֹיף

דֶעם גְרָאז ,אוּנְד עֶר הָאט גֶענוּמֶען דִיא פִינְם בְּרוֹיט אוּנְד
דִיא צְוִוייא פִּישׁ אוּנְד הָאט אַרוֹיפְנֶעזֶעהֶען קֶעגֶען הִימֶעל,
אוּנְד אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאט דָאם בְּרוֹיט צוּבְּרָאכֶען,
אוּנְד הָאט עִם גֶענֶעבֶּען צוּזֵיינֶע תַּלְמִידִים ,אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים
צוּ דִיא לֵייט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַלֶע גֶענֶעסֶען ,אוּנֶר זֶענֶען
זַאט גֶעוָארֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען ואס אִיז

אִיבֶּערְנֶעבְּלִיבֶּען פוּן דיא בְּרֶעקְלֶעךָּ צְוֶועלְף קֶערְבּ פוּל:
אוּנְד דִיא ואס הָאבֶּען גֶעגֶעמֶען זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אַן עֶרךְ

פוּן פִינְף טוֹיזֶענְד מֶענֶער ,חזץ פְרוֹיעְן אוּנְד קִינְדֶער;
אוּנְד נְלֵייךְּ הָאט יִשׁוּעַ זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעצְוָואוּנְגֶען אִין אַ
שיף אַיינְצוּטְרֶעמֶען ,אוּנְד פָאר אֵיהֶם צוּשִׁיפֶען צוּ דִיא אַנִי
דֶערֶע זַייט בִּיו עֶר זֶעט דיא לייט אַוֶועקשִׁיקֶען :אוּנְד וֶוען
עֶר הָאט דיא לֵייט אַוֶועקְנֶעשִׁיקְט ,אִיזעֶר אַלֵיין אַרוֹיפְגֶעגַאנִ-
נֶען אוֹיף דֶעם בַּארְג צוּ בֶּעטֶען ,אוּנְד וֶוען עִם אִיז אָבֶענְד
גֶעוָוארֶען אִיז עֶר דָארְט אַלֵיין גֶעוֶועוֶען :אוּנְד דָאם שִׁיף
אִיז שׁוֹין גֶעוֶועזֶען פִילֶע פוּרְכֶען פוּן דֶעם לַאנְד ,אוּנְד
אַרוּמְגֶעטְרִיבֶּען פוּן דִיא וֶועלֶען ,דֶען דֶער וינד אִיז קֶעגֶען
זֵייא גֶעוֶועזֶען :אוּנְד אִין דֶער פִּירְטֶען וַאךְּ פוּן דֶער נַאכְט
אִיז יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעקוּמֶען ,אוֹיף דֶעם יַם אַרוּמְגֶעהֶענְדִינ:
אוּנְד וִויא דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען אוֹיף דֶעם

יִם אַרוּמְנֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ דֶערְשְׁרָאקֶען אוּנְד גֶעזָאגְט,

דֶאם אִיז אַ גֵייסְט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעשְׁרִיעֶן פַאר מוֹרָא:
אוּנְד גְלֵייךְּ הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאנְט ,זַייט

גֶעמְּרֵייסְט ,אִיךְּ בִּין עִם ,פָארְכְט אֵייךְ נִיט :אוּנְד פֶּעטְּרוֹם

הָאט אֵיהֶם גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,הַאר ,וֶוען דוּא בִּיזְט
עֶם ,אַזוֹי לָאז מִיךְּ צוּ דִיר קוּמֶען אוֹיף דֶעם וַַאמֶער:
אוּנִד עֶר הָאט גֶעזָאנְט קוּם ,אוּנְד פֶּעטְרוֹס אִיז אַרוּנְטֶער-
גֶעגַאנְנֶען פוּן דֶעם שיף ,אוּנְד אִיז גֶעגַאנְנֶען אויף דֶעם
30

ואסֶער אַז עֶר זָאל קוּמֶען צוּ יִשוּעַ :אָבֶּער וֶוען עֶר הָאט
גֶעזֶעהֶען אַז דֶער וִוינְד אִיז שְׁטַארְק ,הָאט עֶר מוֹרָא נֶעהַאט,

משהיהטן.

-

34

אוּנְד וֶען עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זִינְקֶען ,הָאט עֶר נֶע-

שְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,הַאר ,רֶעטֶע מִיךְּ :אוּנְד נְלֵייךְ הָאם 13
יִשוּעַ דִיא הַאנְד אוֹיסְנֶעשְׁטְרֶעקְט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְנֶע-
נוּמֶען ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אָ ,דוּא קְלַיינְגְלוֹיבִּינֶער,
פַארְוָאס הָאסְט דוּא נֶעצְוֵוייפֶעלְט? אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען 3
אִים שִׁיף אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען ,הָאט זִיךְּ דֶער וִוינְד גֶעשְׁטִילְט:
אוּנְד דִיא וָואם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִים שִׁיף הָאבֶּען זִיךְּ צוּ 33
אֵיהֶם גֶעבִּיקְט אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,בָּאֶמֶת דוּא בֵּיסְט דֶער
זוּהְן פוּן הָאם:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אַריבֶּערְגֶעשִׁיפְט אוּנְד זֶענֶען נֶעקוּמֶען 43
צוּם לַאנְד נְנֵיסַר :אוּנְד וֶען דִיא בֶּעוְואוֹינֶער פוּן יֶענֶעם 53
אָרְט הָאבֶּען אֵיהֶם דֶערְקֶענְט ,הָאבֶּען זֵייא אַרוּמְגֶעשִׁיקְט

אִין דִיא גַאנְצֶע גֶענֶענְד .אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט

אַלֶע קְרַאנְקַע :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען אַז זֵייא 63
זָאלֶען נוּר אָנְרִיהְרֶען דֶעם זוֹים פוּן זַיין קלייד ,אוּנְד אַלֶע

דִיא וְואם הָאבֶּען אָנְגֶערִיהְרְט זֶענֶען גַאנְץ גֶעזוּנד גֶעוָוארֶען:

קאפיטעל מו
דַאן זֶענֶען דִיא פְּרוּשִׁים אוּנְד סוֹפְרִים גֶעקוּמֶען צוּ יֵשׁוּעַ 1
פוּן יְרוּשְׁלַיִם אוּנֵד הָאבֶּען גֶעזָאגְט :פַארְוָאס זֶענֶען דֵיינֶע 2
תַּלְמִידִים עוֹבַָר דִיא אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג פוּן דִיא עֶלֶצְטֶע?
וָוארִין זֵייא וַואשֶׁען זִיךָ נִיט דִיא הֶענְד וֶוען זֵייא עֶסֶען בְּרוֹיט:
אוּנִד עֶר הָאט נֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט3 ,
פַארְוָואס זֶענְט אֵיהֶר אוֹיךְּ עוֹבֵר דֶאם גֶעבָּאט פוּן גָאט דוּרֶךָ
אֵיירֶע אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג? וָארִין נָאט הָאט גֶעבָּאטֶען אוּנָד 4
גֶעזָאגְט ,דוּא זָאלְסְט עֶהְרֶען דֵיין פָאטֶער אוּנְד דֵיינֶע מוּטֶער,
אוּנְד רֶער וָאם שֶׁעלְט פָאטֶער אָדֶער מוּטֶער זָאל נֶעוִויס
שְׁטַארְבֶּען :אָבֶּער אֵיהֶר זָאגְט ,וֶוער עִם וֶועט זָאנֶען צוּ 5
זַיין פָאטֶער אָדֶער מוּטֶער ,דָאס אִיז אַ קֶרְבֶּן זָאס דוא

זָאלְסְט פוּן מִיר הַנָאֶה הָאבֶּען ,עֶר וֶועט נִיט עֶהְרֶען זַיין

פָאטֶער אָדֶער זֵיינֶע מוּטֶער :אוּנְד אֵיהֶר הָאט דָאס גֶעבָּאט 6
פוּן נָאט צֶערְשְׁטֶערְט דוּרְךְּ אֵיירֶע אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג :אֵיהֶר 7
הַייכְלֶער ,יְשַׁעְיָה הָאט מִיט רֶעכְט אוֹיף אַייךָ נְבִיאוֹת נֶע-
דָאגְט ,זָאנֶענְדִיב,

;דִידֶעם פָּאלְק עֶהְרֶעט מִיךְּ מִיט זֵיירֶע לִיפֶּען ,אָבֶּער זֵייעֶר 8
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 9הַארְץ אִיז ווייט פוּן מִיר :אָבֶּער אוּמְוּסְט פִירְכְטֶעט עִם

מִיךָ; אוּנְד לֶעהְרְט זָאלְכֶע לֶעהְרֶע וִאם זֶענֶען גֶעבָּאטֶע
פוּן מֶענְשֶען;
10
11

ישעיה כט'יג).

אוּנֵד עֶר הָאט דִיא לֵייט צוּ זִיךְּ גֶערוּפֶען ,אוּנְד הָאט צוּ זייא
גֶעזָאגְט ,הֶערְט צוּ אוּנְד פֶערְשְׁטֶעהֶעט :נִיט דָאם ואס קוּמְט
אִין מוֹיל אַרַיין מַאכְט דֶעם מֶענְשׁ אוּנְרֵיין ,נִייעֶרט דָאס
וָואס גֶעהְט אַרוֹים פוּן מוֹיל דָאם מַאכְט דֶעם מֶענְשׁ אוּנְרֵיין;
דַאן זֶענֶען דִיא תַּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֵוייסְט דוא אַז דִיא פְּרוּשִׁים וֶוען זייא
הָאבֶּען דָאס וָוארְט גֶעהֶערְט זֶענֶען נֶעשְׁטְרוֹיכֶעלְטגֶעוָארֶען:

אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיטְלִיבֶע פְלַאנְץ
ואם מֵיין הִימְלִישְׁער פַאמֶער הָאט נִיט גֶעפְלַאנְצְט וֶועט
אוֹיסְגֶעוָוארְצֶעלְט וֶוערֶען :לָאזְט זֵייא גֶעהֶען ,זֵייא זֶענֶען

בְּלִינְדֶע פִיהְרֶער פון דִיא בְּלִינְדֶע ,אוּנְד וֶוען אַ בְּלִינְדֶער
פִיהֶרְט אַ בְּלִינְדֶען ,אַזוֹי פַאלֶען זֵייא בֵּיידֶע אַרֵיין אִין אַ
נְרוּבּ :אוּנְד פֶּעטְרוֹם הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאנְט ,דֶערְקְלֶער אוּנִם דֶאם מָשָׁל :אוּנְד עֶר הָאט נֶע-

זָאגְט ,זֶענְט אֵיהֶר אוֹיךּ אֶהְן פֶערְשְׁטַּאנְד! פֶערְשְׁטֶעהְט

אֵיהֶר נִיט ,אַז אַלֶעס וָאס נֶעהְט אִין מוֹיל אַרַיין נֶעהְט אִין
בּוֹיךָּ אַרַיין ,אוּנְד וֶעט צום מִיסְט אַרוֹיסְנֶעוארְפֶען? אָבֶּער
דָאס וָואס גֶעהְט אַרוֹיס פוּן דֶעם מוֹיל דָאם קוּמְט פוּן דֶעם
הַארֶץ ,אוּנד דָאם מַאכְט דֶעם מֶענְשׁ אוּנְרֵיין :וָארִין פוּן
דֶעם הַארֶץ קוּמֶען אַרוֹים בֵּייזֶע גֶעדַאנְקֶען ,רְצִיחָה ,נִיאוּף,
זְנוּת גְנִבוֹת ,פַאלְש עֵדוּת זָאבֶען ,לֶעסְטֶּערוּנְגֶען :דָאם זֶענֶען
דִיא זַאכֶען חֶאם מַאכֶען דֶעם מֶענְשׁ אוּנְרֵיין ,אָבֶּער צוּ
עֶמֶען מִיט אוּנְגֶעוַואשֶׁענֶע הֶענְד מַאכְּט דֶעם מֶענְשׁ נִיט
אוּנְרֵיין;
 21אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶענַאנְגֶען ,אוּנְד אִיז גֶע=
 22קוּמֶען צוּ דֶער גֶענֶענְד פוּן צוֹר אוּנְד צִידוֹן :אוּנְד זעה,
אַ פְרוֹיא אַ כְּנַעֲנִית אִיז אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען פוּן דִיזֶע נְרֶענְצֶען,
אוּנְד הָאט גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,דֶערְבַּארֶם דִיךְּ אִיבֶּער
מִיר ,הַאר ,דוּא זוּהְן פוּן דָוֵד ,מֵיינֶע טָאכְטֶער וֶוערְד זֶעהֶר
 28גֶעפָּלָאגְט פוּן אַ שֵׁד :אָבֶּער עֶר הָאט אֵיהֶר קיין וָָארְט נִיט
גֶעעֶנְטפֶּערְט ,אוּנְד זֵיינֶע תִּלְמִידִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען,
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אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם בֶעבֶּעטֶען אוּנד גֶעזָאגְט ,שִׁיק זִיא אַוֶועק,
וָוארִין זִיא שְׁרֵייט אוּנִם נָאךָ :אוּנְד עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט 
אוּנְד גֶעזָאגְט אִיךָ בִּין נִיט גֶעשִׁיקְט אוֹיסֶער צוּ דִיא פֶעך-

לוֹירֶענֶע שָׁאף פוּן דֶעם הוֹיז יִשְׂרָאֵל :אוּנְד זִיא אִיז גֶע -

קוּמֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט ,אוּנְד גֶעזָאגְט ,הַאר,
הֶעלֶף מִיר :אוּנְד עֶר הָאט בֶעעֶנְטפֶּערְט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט,
עִם אִיז נִיט רֶעכְט אַוֶועקְצוּנֶעמֶען דָאס בְּרוֹיט פוּן דֵיא
קִינְדֶער אוּנְד עִם צוּ וַוארְפֶען פָאר דִיא הִינְטְלֶעךָ :אוּנְד זִיא

הָאט גֶעזָאגְט ,יָא הַאר ,אֶבֶּער דֵיא הִינְטְלֶעךְּ עֶסֶען פוּן דיא

בְּרֶעקלֶעךָּ ואס פַאלֶען אַרוּפּ פוּן דֶעם טִישׁ פוּן זֵיירֶע הַא-
רֶען :דַאן הָאט יִשׁוּעַ נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאם צוּ אֵיהֶר

28

גֶעזָאגְט ,אָ פְרוֹיא ,נְרוֹים אִיז דַיין גְלוֹיבֶּען ,עִם זָאל דִיר

גֶעשֶׁעהֶען אַזוֹי יא דוּא וִוילְסְט .אוּנְד אִיהְרֶע טָאכְטֶער אִיז
נֶעהֵיילְט נֶעוָארֶען פוּן יֶענֶער שַָׁעָה:
אוּנְד יֵשׁוּעַ אִיז פוּן דָארְטֶען וֵוייטֶער גֶעגַאנְנֶען ,אוּנִד אִיז
גֶעקוּמֶען צוּם יַם פוּן נָלִיל ,אוּנְד עֶר אִיז אוֹיף דֶעם בַּארְג
אַרוֹיף גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְּ דָארְט אַנִידֶער גֶעזֶעצְט:
אוּנְד פיל לֵייט זֶענֶען צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען ואס הָאבֶּען מִיט
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זִיךְּ נֶעהַאט לָאמֶע ,הִינְקֶעדִינֶע ,בְּלִינְדֶע ,שְׁטוּמֶע ,אוּנְד פִילֶע

אַנְדֶערֶע ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא אַנִידֶער גֶעוָארְפֶען פָּאר
זֵיינֶע פִים ,אוּנְד עֶר הָאט זֵייא נֶעהֵיילְט :אַזוֹיאַז דיא לֵייט
הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוְואוּנְדֶערְט וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז
דִיא שְטּוּמֶע רֶעדֶען ,דִיא הִינְקֶעדִיגֶע זֶענֶען גֶעזוּנְד ,אוּנְד
דִיא לָאמֶע נֶעהֶען אַרוּם ,אוּנְד דִיא בְּלִינְדֶע זֶעהֶען ,אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען גֶעלוֹיבְּט דֶעם גָאט פוּן יִשְׂרָאֵל:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט זֵיינֶע תּלְמִידִים צוּ זִיךְּ גֶערוּפֶען אוּנד נֶע-
זָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ רַחֲמָנוֹת אוֹיף דִיא לֵייט ,הָארִין זֵייא זֶענֶען
שׁוֹין דְרֵייא טֶעג מִיט מִיר גֶעבְּלִיבֶּען ,אוּנְד הָאבֶּען נִיט ואס

81

82

צוּ עֶמֶען ,אוּנְד אִיךָּ וִויל זֵייא נִיט נִיכְטֶערְן אַוֶועקשִׁיקֶען,

כָּדֵי זֵייא זָאלֶען נִיט פֶּערְשְׁמַאכְטֶען אוֹיף דֶעם וֶועג :אוּנְד
זַיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פוּן וַואנֶען זָאלֶען
מִיר נֶעמֶען אִין דֶער מִדְבֶּר אַזוֹי פִיל בְּרוֹיט אַזוֹי פיל לֵייט
זַאם צוּ מַאכֶען? אוּנד יִָשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט דיא

פיל בְּרוֹיט הָאט אֵיהֶר? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,זִיבֶּען,
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אוּנְד עֶטְּלִיכֶע פִישְׁלֶעךְּ :אוּנְד עֶר הָאט גֶעהֵיימֶען אַז דיא
לֵייט זָאלֶען זִיךְּ אוֹיף דֶער עֶרֶד אַנִידֶערְזֶעצֶען :אוּנְד עֶר
הָאט גֶענוּמֶען דִיא זִיבֶּען בְּרוֹיט אוּנְד דִיא פִישׁ ,אוּנְד הָאט
א בְּרָכָה גֶעמַאכְט אוּנְד הָאט זֵייא צוּבְּרָאכֶען ,אוּנִד הָאט
זֵייא גֶענֶעבֶּען צוּ דִיא תַּלְמִידִים ,אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים צוּ דיא
לֵייט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַלֶע גֶעגֶעסֶען אוּנְד זֶענֶען זַאט
גֶעוָוארֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען ואס אִיז אִיבֶּעך-
גֶעבְּלִיבֶּען פוּן דִיא בְּרֶעקלֶעךָ זִיבֶּען קֶערְבּ פוּל :אוּנְד דֵיא
וְאם הָאבֶּען גֶענֶעסֶען זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פִיר טוֹיזֶענְד מֶּענֶער,
חוּץ פְרוֹיעְן אוּנְד קִינְדֶער :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דִיא לייט
אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט ,אִיז עֶר אִין אַ שִׁיף אַרֵיינגֶעגַאנְּנֶען ,אוּנְד
אִיז נֶעקוּמֶען צוּ דִיא גְרֶענְצֶען פוּן מַנַדֵן:
קאפיטעל מז
אוּנְד דֵיא פְּרוּשִׁים אוּנְד צַדוּקִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען,

אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעפְּרִיפְט ,אוּנְד פוּן אֵיהֶם פֶערְלַאנְגְט,

 2אַז עֶר זָאל זֵייא וֵוייזֶען אַ צֵייכֶען פוּן הִימֶעל :אָבֶּער עֶר
הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוען עִם אִיז
אָבֶענְד גֶעוָוארֶען זָאגְט אֵיהֶר ,עִם וֶועט שֶׁעהְנֶעם וֶועמֶער
 8זיין ,וָוארִין דֶער הִימֶעל אִיז רוֹים :אוּנְד אִין דֶער פְרִיה,
עִם וֶועט הַיינְט זַיין אַ שְׁטוּרֶם ,וָארִין דֶער הִימֶעל אִיז רוֹיט

אוּנְד טְרִיבּ .אִיחֶר הֵייכְלֶער! אִיהֶר קֶענְט פֶּערְשְׁטֶעהֶען

4
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6
7
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דֶאם אַנְזֶעהֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,אָבֶּער דִיא צֵייכֶען פוּן דיא
צֵייטֶען קֶענְט אֵיהֶר נִיט פֶערְשְׁמֶעהֶען? אַ שְׁלֶעכְטֶעם דור
אוּנְד פוּן זְנוּת זוּכֶט אַ טֵייכֶען ,אוּנְד עִם וֶועט זֵייא קיין
אַנְדֶער צֵייבֶען נִיט גֶענֶעבֶּען וֶוערֶען ,אוֹימֶער דָאס צֵייכֶען
פוּן יוֹנָה .אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פֶערְלָאזְט אוּנְד אִיז אַוֶועק-
גֶעגַאנְגֶען:
אוּנְד וֶוען דִיא תַּלְמִידִים זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶע
זֵייט פוּן דֶעם יִַם ,הָאבֶּען זֵייא פֶערְנֶעסֶען בְּרוֹיט מִיטְצוּ-
נֶעמֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,זֶעהְט צוּ אוּנְד
הִיט אֵייךְּ פָאר דֶעם זוֹיעֶרְטֵייג פוּן דִיא פִּרוּשִׁים אוּנְד צַדוּקים:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען בֵּייא זִיךְּ גֶעדַאכְט דָאס אִיז װוייל מִיר
הָאבֶּען נִיט מִיטְנֶענוּמֶען קיין בְּרוֹים :אוּנְד יִשׁוּעַ דָאס
וִויסֶענְדִיג הָאט צו זֵייא גֶעואנְט ,פַארְואם דֶענְקְט אֵיהֶר
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צְוִוישֶׁען אַייךְ; אֵיהֶר קְלַיינְגְלוֹיבִּינֶע ,ווייל אֵיהֶר הָאט נִיט

קֵיין בְּרוֹים? פֶערְשְׁטֶעהְט אֵיהֶר נָאךְּ נִיט אוּנְד גֶעדֶענְקְט 9
אֵיהֶר נִיט דִיא פִינְף בְּרוֹיט פַאר דֵיא-פִינְף טוֹיזֶענְד ,אוּנְד
זיא פיל קֶערְבּ אֵיהֶר הָאט אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען? אוּנְד אוֹיךְ דִיא 01
דִיא זִיבֶּען בְּרוֹיט פַאר דִיא פִיר טוֹיזֶענְד ,אוּנְד זיא פִיל
קֶערְבּ אֵיהֶר הָאט אוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען? זיא פֶערְשְׁטֶעהְט אִיהֶר 11
נִיט אַז אִיִךְ הָאבּ צוּ אֵייךְ נִיט נֶערֶעט פוּן בְּרוֹיט אֵיהֶר
זָאלְט אֵייךְּ הִיטֶען פָאר דֶעם ווֹיעֶרְטֵייג פוּן דִיא פְּרוּשִׁים
אוּנְד צַדוּקִים?

דַאן הָאבֶּען זֵייא פֶערְשְׁטַאנֶען אַז עֶר הֶאט 91

זֵייא נִיט גֶעהֵייסֶען זִיךְּ הִימֶען פָאר דֶעם זוֹיעֶרְטֵייג פוּן בְּרוֹיט,
נֵייעֶרְט פָאר דִיא לֶעהְרֶע פוּן דִיא פְּרוּשִׁים אוּנְד צַדוּקִים;
אוּנְד וֶוען יִשׁוּעַ אִיו גֶעקוּמֶען צוּ דֶער גֶעגֶענְד פוּן קִיסְריָא 31
פִילִיפּוֹם ,אַזוֹי הָאט עֶר זֵיינֶע תַּלְמֵידִים גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶע-
זָאגְט ,וֶוער זָאבֶען דיא מֶענְשֶׁען אַז דֶער בִּןְדאָדָם אִיז? אוּנְד 41

זֵייא הָאבֶּען גֶעוָאגְט ,עֶטְלִיכֶע זָאנֶען ,יוֹחָנֶן הַמְטַבֵּל; אוּנְד
אַנְדֶערֶע ,אַלַיָהוּ; אוּנְד אַנְדֶערֶע ,יִרְמִיָה ,אָדֶער אֵיינֶער פוּן

דִיא נְבִיאִים :עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶוער זָאגְט אֵיהֶר 81
אַז אִיךְ בִּין? אוּנְד שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנָד 61
גֶעזָאגְט ,דוּא בִּיסְט דֶער מָשִׁיחַ ,דֶער זוּהְן פוּן דֶעם לֶעבֶּע-
דִיגֶען נָאט :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנֵד הָאט צוּ 71
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,גֶעבֶּענְשְט בִּיסְט דוּא שִׁמְעוֹן בֵּר יוֹנָה ; וָארִין
פְלֵיישׁ אוּנְד בְּלוּט הָאבֶּען דָאס דִיר נִיט אַנְטפְּלֶעקְט ,גֵייעֶרְט
מיין פָאטֶער וָאס אִיז אִים הִימֶעל :אוּנְד אִיךְּ זָאג דִיר אַז 81
דוּא בִּיסְט מֶּעמְרוֹם ,אוּנְד אוֹיף דִיזֶען פֶעלְזֶען וועל אִיךָ

מַיינֶע גֶעמֵיינְדֶע בּוֹיעֶן; אוּנְד דִיא טְהִירֶען פוּן שְׁאוֹל וֶע-

לֶען זִיא נִיט אִיבֶּערְוֶועלְטִיגֶען :אִיךָ וֶועל דִיר גֶעבֶּען דֶעם 91
שְׁלֵיסֶעל פוּן דֶעם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם; אוּנְד ואס דוא וֶועסְט

בִּינְדֶען .אוֹיף דֶער עֶרֶד ,וֶועט זַיין גֶעבּוּנְדֶען אִים הִימֶעל,

אַזֹּנְד וָואס דוּא וֶועסְט לוֹיזְמַאכֶען אוֹיף דֶער עֶרְד ,וֶועט זַיין
לוֹיזְגֶעמַאכְט אִים הִימֶעל :דַאן הָאט עֶר דִּיא תַּלְמִידִים 02

פֶערְבָּאטֶען אַז זֵייא זָאלֶען קֵיינֶעם נִיט זָאגֶען ,אַז עֶר אִיז
דֶער מָשִׁיחַ:
פוּן דֶענְסְמָאל אָן הָאט יִשׁוּעַ אָנְגֶעהוֹיבֶּען זֵיינֶע תַּלְמִידִים 12
צוּ וֵוייזֶען ,אַז עֶר מוּז נֶעהֶען קיין יְרוּשָׁלָיִם ,אוּנְד פִיל לֵיידֶען

84
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פוּן דִיא עֶלְצְטֶע ,אוּנְדּ עֶרְשְׁמֶע כֹּהֵנִים אוּנְד סוֹפְרִים ,אוּנְד
מוּז גֶעהַרְּגֶעט וֶערֶען ,אוּנְד אוֹיפְשְׁטֶעהֶען אוֹיף דֶעם דְרֵי-
 2מֶען טָאג :אוּנְד פֶּעטְרוֹם הָאט אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנְר אָנְגֶע-
הוֹיבֶּען אֵיהֶם אֶנְצוּשְׁרֵייעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,חָלִילָה הַאר! דָאס
 2זָאל דִיר נִיט גֶעשֶׁעהֶען :אָבֶּער עֶר הָאט זִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט
אוּנְד הָאט צו פֶּעמְרוֹם גֶעזָאנְט ,נָעה הִינְטֶער מִיר ,שֶׂמָן,
דוא בִּיסְט אַ שְטְּרוֹיכְלוּנְג צו מִיר ,דֶען דוּא מֵיינְסְט נִיט

 4גָאטֶעם זַאכֶען ,נֵייעְרְט דִיא פוּן דִיא מֶענְשֶׁען :דַאן הָאט
יִשׁוּעַ גֶעזָאנְט צוּ זֵיינֶע תַּלְמִירִים ,וֶוער עֶס װִויל מִיר נָאבְ-

פָאלְנֶען ,דֶער זָאל זִיךְּ זֶעלְבְּסְט פֶערְלֵייקֶענֶען ,אוּנְד זַיין

 5קרֵייץ אוֹיפְנֶעמֶען אוּנְד מִיר נָאכְפָאלְגֶען :וָארִין וֶוער עֶס
יל זֵיינֶע זֶעלֶע רֶעטֶען ,דֶער וֶועט זִיא פֶערְלִירֶען; אוּנְד
וֶער עִם וֶועט זַיינֶע זֶעלֶע פֶערְלִירֶען פוּן מֵיינֶעט וֶועגֶען,
 62/דֶער וֶועט זִיא גֶעפִּינֶען :וָארִין ואס וֶעט עִם דֶעם מֶענָ-

שֶׁען הֶעלְפֶען ,וֶוען עֶר זָאל גֶעוִוינֶען דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט,

אוּנְד וֶועט פֶערְלִירֶען זֵיינֶע זֶעלֶע? אָדֶער וָאס וֶועט אַ
 7מֶענְשׁ גֶעבֶּען אום זֵיינֶע זֶעלֶע? וָארִין דֶער בִּןְ-אָדָם וֶועט

קוּמֶען אִין דִיא הֶערְלִיכְקייט פוּן זיין פָאמֶער מִיט זֵיינֶע
מַלְאָכִים; אוּנְד דַאן וֶעט עֶר בֶּעצָאלֶען אִיטְלִיכֶען נָאךְ
 8זֵיינֶע וֶוערְק בְּאֲמֶת זָאנ אִיךְּ אֵייךּ ,עִם זֶענֶען אֵיינִינֶע וָאס

שְׁטֶעהֶען דָא ואס וֶועלֶען דֶעם טוֹיט נִיט פֶערְזוּכֶען ,בִּיו
זֵייא וֶועלֶען זֶעהֶען דֶעם בִּוְאָדֶם קוּמֶען אִין זיין קֶענִיגְרֵייךָ:
קאפיטעל יז
 1אוּנְר נָאךְּ זֶעקֵם טֶעג הָאט יִשׁוּעַ גֶענוּמֶען פֶּעטְרוֹם ,אוּנְד
יַעֵקֹב ,אוּנְד זַיין בְּרוּדֶער יוֹחֲנֶן ,אוּנְד הָאט זֵייא אַרוֹיפְנֶע-

 2בְּרַאכְט אוֹיף אַ הוֹיכֶען בַּארְג בֵּייא זִיךְּ אַלֵיין :אוּנְד עֶר אִיז
פָאר זֵייא פֶערֶעֶנְדֶערְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד זיין פָּנִים הָאט נֶע-
שֵׁיינְט זיא דִיא זוּן ,אוּנְד זיינֶע קְלֵיידער זֶענֶען נֶעוֶועזֶען ויים
 3ויא דָאס לֵיכְט :אוּנְד זָעה ,מֹשֶׁה אוּנְד אַלִיָהוּ הָאבֶּען זִיךְ
 4צוּ אֵיהֶם בֶּעוִויזֶען ,אוּנְד הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם נֶערֶעט :אוּנְד
פֶּעמְרוֹם הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט צוּ יִשׁוּעַ .הַאר,
עִם אִיז גוּם פַאר אוּנְס דָא צוּ זיין; אוֹיבּ דוּא וִוילְסְט ,וֶועל
אִיךְּ דָא מַאכֶען דְרֵייא גֶעצֶעלְטֶען ,אֵיינֶם פַאר דִיר ,אוּנֶר
 8אֵיינִם פַאר מֹשָׂה ,אוּנְד אֵיינְס פַאר אַלַיָהוּ :װֵוייל עֶר הָאט
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נָאךְ גֶערֶעט ,זָעה ,הָאט זֵייא אַ לִיכְטִינֶער וָָאלְקֶען בֶּעדֶעקְט,
אוּנְד זָעה ,אַ קוֹל הָאט אוֹים דֶעם וָואלְקֶען גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז

מֵיין גֶעלִיבְּטֶער זוּהְן אִין וֶועלְכֶען אִיךְּ הָאבּ וְואוֹילְגֶעפַאלֶען,

הֶערְט אֵיהֶם צוּ :אוּנְד וֶען דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען דָאם 6
נֶעהֶערְט ,זֶענֶען זֵייא אוֹיף זֵייעֶר פָּנִים גֶעפַאלֶען אוּנְד הָאבֶּען
זִיךְ זֶעהֶר נֶעפַָארְכְטֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז צוּ זֵייא גֶעקוּמֶען7 ,
אוּנְד הָאט זֵייא אָנְגֶערֵיהְרְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,שְׁמֶעהְט אוֹיף
אוּנְד פָארְכְט אַייךְּ נִיט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זֵיירֶע אוֹי8 -
גֶען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען ,הָאבֶּען זֵייא קֵיינֶעם נִיט גֶעזֶעהֶען חוּץ

יַשׁוּעַ אַלֵיין:

אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַרוּנְטֶערְגֶענַאנְגֶען פוּן דֶעם בַּארְג9 ,
הָאט זֵייא יִשׁוּעַ גֶעבָּאמֶען אוּנְד גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר זָאלְט קֵיינֶעם
נִיט זָאנֶען פוּן דֶער עֶרְשֵׁיינוּנְג ,בִּיז דֶער בִּוְאָדֶם וֶועט
אוֹיפְשְׁטֶּעהֶען פוּן דֶעם טוֹים :אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען 01
אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,פַארְוָואס זָאנֶען דיא סוֹפָרִים
אַז אַלַיָהוּ מוּז צוּעֶרְשְט קוּמֶען? אוּנְד עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט 11
אוּנְד גֶעזָאנְט ,אַלַיָהוּ קוּמְט בְּאֶמֶת אוּנְד וֶועט אַלֶעם צוּ-
רֶעכְט מַאכֶען :אָבֶּער אִיךְּ זָאג אֵייךְּ; אַז אֲלָיָהוּ אִיז שׁוֹין 21
גֶעקוּמֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נִיט דֶערְקֶענְט ,נֵייעֶרְט
הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם נֶעמְהוּן וָאס זֵייא הָאבֶּען גֶעוָאלְט .אַזוֹי

וֶועט דֶער בִּזְאָדָם אוֹיךְּ פוּן זֵייא לֵיידֶען :דַאן הָאבֶּען דִיא 31
תַּלְמֵידִים פֶערְשְׁטַאנֶען אַז עֶר הָאט צוּ זֵייא נֶערֶעט וֶוענֶען

יוֹחֲנֶן הַמְטַבֵּל;

אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ דִיא לֵייט ,אַזוֹי אִיז אַ מַאן 41
צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט פָאר אֵיהֶם בֶּעקְנִיט אוּנְד
נֶעזָאנְט :הַאר ,דֶערְבַּארֶעם דִיךְּ אִיבֶּער מֵיין זוּהְן ,וארִין 51
עֶר אִיז מְשׁוּנֶע אוּנְד לֵיידֶעט זֶעהֶר ,וָוארִין עֶר פַאלְט אָפָט
אִין פַּייעֶר אַרַיין אוּנְד אָפְט אִין וַַאסֶער אַרַיין :אוּנְד אִיךְָּ 61
הָאבּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט צוּ דַיינֶע תַּלְמִידִים ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
אֵיהֶם נִיט גֶעקָאנְט הֵיילֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט 71
אוּנְד גֶעזָאגְט ,אָ אֵיהֶר אוּנְגְלוֹיבִּינֶעם אוּנְד פֶערְקֶעהְרְטֶעם
דוֹר ,זיא לַאנְג וֶועל אִידּ בֵּייא אֵייךְּ זַיין? ויא לַאנְג וֶועל

אִיך מִיט אִייךְּ אוֹיסְהַאלְטֶען? בְּרֶענְגְט אֵיהֶם אַהֶער צוּ מִיר:

אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעשְׁרִיעֶן ,אוּנְד דֶער שֶׁר איז פוּן 81
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מתיה יז יח
אֵיהֶם אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד דֶער יוּנְג אִיז נֶעזוּנְד גֶעוָארֶען
פוּן יֶענֶער שָׁעָה :דַאן זֶענֶען דִיא תַּלְמִידִים גֶעקוּמֶען צוּ

יִשׁוּעַ בֵּייא זִיךְ אַליין ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,פַארְוואם

הָאבֶּען מִיר אֵיהֶם נִיט גֶעקָאנְט אַרוֹיסְטְרְיִיבֶּען? אוּנִד עֶר
הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט וֶוענֶען אֵיירֶע אוּנְגְלוֹיבּוּנְג; וָארִין

בָּאֲמֶת זָאג אִיךְּ אַייךָ וֶוען אֵיהֶר זָאלְט הָאבֶּען גְלוֹיבֶּען ויא

אַ דֶענְפְקָארְן ,אַזוֹי וֶועט אִיהֶר זָאנֶען צוּ דִיזֶען בַּארְג ,זייא
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אַוֶעקְגֶעריקְט פוּן הִיר דָארְט; אַזוֹי וֶעט עֶר אַוֶועקְגֶעריקְט
וֶוערֶען; אוּנְד קיין זַאךְּ ֶועט אֵייךְ נִיט אוּנְמֶענְלִיךְּ זַיין:
נאָבֶּער דִיזֶער אַרְט נֶעהְט נִיט אַנְדֶערְשְׁט אַרוֹיס נַייעֶרְט
דוּרְךָּ גֶעבֶּעט אוּנְד פַאסְטֶען);
אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען צוּרִיקְגֶעקוּמֶען אִין בָלִיל ,הָאט יִשׁוּעַ
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דֶער בֶּוְ-אָדָם וֶועט אִיבֶּערְגֶעלִיפֶערְט זע-
רֶען אִין דִיא הֶענְד פוּן מֶענְשֶען :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אֵיהֶם
הַרְנֶענֶען ,אוּנְד אִין דֶעם דְרִיטֶען טָאג וֶועט עֶר ווידֶער
אוֹיפְשְטֶעהֶען ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען זֶעהֶר מְרוֹירִיג גֶעוֶועזֶען;

אוּנְד וֶוען זייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין כְּפֵר נָחוּם ,זֶענֶען דיא

וָואם נֶעמֶען אָפּ דֶעם הַאלְבֶּען שֶׁקֵל גֶעקוּמֶען צוּ פֶּעמְרוֹם,
אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,צָאלְט אֵייעֶר רַבִּי נִיט דֶעם הַאלְבֶּען
שִׁקֵל? עֶר הָאט גֶעזָאנְט יָא ,אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִים הוֹיז
אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,הָאט יִשׁוּעַ צוּ אֵיהֶם צוּעֶרְשְׁט נֶע-
זָאנְט ,וויא דֶענְקסְט דוּא ,שִׁמְעוֹן? פוּן וֶועמֶען נֶעמֶען דיא

קֶענִיגֶע פוּן דֶער עֶרְד צִינְז אָדֶער שְׁטֵייעֶר ,פוּן זַיירֶע קֵינְד
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דֶער אָדֶער פוּן פְרֶעמְדֶע? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

פוּן פְרֶעמְדֶע; אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צזּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דְרוּם
זֶענֶען דִיא זִיהְן פְרֵייא :אָבֶּער אַז מִיר זָאלֶען זֵייא נִיט
שְׁטְּרוֹיבְלֶען מַאכֶען ,אַזוֹי נָעה צוּם יַם אוּנְד וַוארְף אֵיין
אַנְנֶעל ,אוּנְד נֶעם דֶעם פִישׁ וָואס וֶוֶעט צוּם עֶרְשְׁטֶען אַרוֹיםַ-
קוּמֶען; אוּנְד וֶוען דוּא וֶועסְט אוֹיפְמַאכֶּען זַיין מוֹיל ,אַזוֹי
וֶועסְט דוּא גֶעפִינֶען אַ מַמִּבַּעַ; נֶעם דָאס ,אוּנְד גִיבּ עֶם צַןּ
זֵייא פַאר מִיר אוּנְד פַאר דִיר:
קאפיטעל יח
אִין יֶענֶער צֵייט זֶענֶען דיא תִּלְמִידִים גֶעקוּמֶען צוּ יֵשׁוּעַ
אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,וֶוער אִיז דֶען נְרֶעֶסֶער אִים מַלְכוּת

:
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הַשְׁמַיִם? אוּנְד ישׁוּעַ הָאט צוּ זִיךְ גֶערוּפֶען אַ קליין קֵינְד9 ,
אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעשְׁטֶעלְט אִין מִיטֶען :אוּנְד גֶעזָאגְט8 ,

בָּאָמָת .זָאג אִיך אַייךָ אַז וֶען אֵיהֶר וֶועט אַייך נִיט בֶּעקֶעה-

רֶען אוּנְד וֶועט זַיין אַזוֹי זיא קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,וֶועט אֵיהֶר

נַיִם .אַרַיינְקוּמֶען אִים מַלְכּוּת הַשְׁמַיִם :וֶוער עֶם וֶועט זִיךְּ 4
עֶרְנִידֶערִינֶען אַזוֹי ..זיא דָאס קְלֵיינֶע קֵינְד ,דֶער אִיז דֶער
גְרֶעסֶערֶער אִים מַלְכוֹּת הַשָּׁמַיִט :אוּנְד וֶוער עֶס וֶועט אוֹיפָ5 -
נֶעמֶען אַ קליין קֵינְד אִין מיין נָאמֶען ,דֶער נֶעמְט מִיךְּ אוֹיף:
אָבֶּער וֶוער עִם וֶועט שְׁטְרוֹיבְלֶען אֵיינֶעם פוּן דִיזֶע קְלַיינֶע 6
וואם גְלוֹיבֶּען אָן מִיר ,אַזוֹי אִיז פַאר אֵיהֶם בֶּעסֶער אַז אַ

מִיהְלִשְׁטיין זָאל אוֹיף זַיי הַאלְז גֶעהָאנְנֶען וֶוערֶען ,אוּנְד
עֶר זָאל דֶערְמְרוּנְקֶען וֶערֶען אִין דֶער טִיפֶענֶעם פוּן דֶעם יִם:
וָועה צוּ דֶער וֶועלְט פוּן וֶוענֶען שְׁטְּרוֹיכְלוּנְבֶען! וָוארִין עֶם 7
אִיז נייטִיג אַז שְׁטְרוֹיכְלוּנְגֶען מוּזֶען קוּמֶען ,אָבֶּער וְועה צוּם
מֶענְשׁ דוּרְךְָ -וֶועמֶען דִיא שְׁטְרוֹיכְלוּנְג קוּמְט! אֲוּנְד וֶוען 8

דַיינֶע הַאנְד אָדֶער דַיין פום מַאכְט דִיךְּ שְׁטְרוֹיכְלֶען ,הַאק

זִיא אָפּ אוּנְד וַַארְף זִיא אַוֶועק פוּן דִיר ,עִם אִיז גוּם פַאר
דַיר אִים לֶעבֶּען אַרֵייצוּגֶעהֶען הִינְקֶעדִיג אַדֶער לֶאם ,אַיִידֶער
דוא זָאלְסְט הָאבֶּען צְוַוייא הֶענְד אָדֶער צְוַוייא פִּים אַרַיִינָ-
גֶעוָָארְפֶּען צוּ וֶוערֶען אִים עֶבִּינֶען פַייעֶר :אוּנְד וֶוען דַיין 9
אוֹיג מַאכְט דִיךְּ שְׁמְרוֹיכְלֶען ,רַיים עִם אוֹיס אוּנְד ווַארָף

עָם אַוֶועק פוּן דִיר; עִם אִיז נוּט פַאַר דִיר אִים לֶעבֶּען
אַריינְצוּגֶעהֶען מִיט אֵיין אוֹיג ,אֵיידֶער דוּא זָאלְסְט הָאבֶּען
צְוַוייא אוֹיגֶען אַרַיינְגֶעוארְפֶּען וֶוערֶען אִים פֵייערִיגֶעןְגֵיהֵנָם:
הִיט אַייך אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט פֶערְאַכְטֶען אַיינֶם פוּן דִיזֶע 01
קְלַיינֶע;

וָארִין אִיךָּ זָאג אֵייךְּ; אַז זֵיירֶע מַלְאָכִים אִים הֵי-

מֶעל .זֶעהֶען אַיִמֶער דָאם פָּנִים פוּן מֵיין פָאטֶער וָאם אִיז
אִים הִיִמֶעל( :וָארִין דֶער בֶּןְ-אֶדָם אִיז נֶעקוּמֶען צוּ רֶעטֶען ן1
דָאס וָָאס אִיז פֶערְלוֹירֶען) :וָאס דַאכְּט זִיךְ אַייךָ? וֶען אַ 1 2
מֶענְשׁ וֶועט הָאבֶּען

הוּנְדֶערְט

שָׁאף,

אוּנְד אֵיינֶם

פוּן

זַיִיא פֶערְלִירְט זִיךְּ ,וֶֶעט עֶר דֶען נִיטּ אִיבֶּערְלָאזֶען דיא

נַיין אוּנְד ניינְצִיג אוֹיף דִיא בֶּערְג ,אוּנְד וֶועט אַוֶועקְגֶעהֶען
אוּנְד זוּכֶען דָאם פֶערְלוֹירֶענֶע? אוּנְד וֶוען עֶס טְרֶעפְט זִיךָּ 31
אַז עֶר גֶעפִינְט עִם ,בָּאָמָת זָאנ אִיךָּ אַייךָ; אַז עֶר פְרֵייט זִיךְ
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מֶעהֶר אִיבֶּער דֶעם ,ויא אִיבֶּער דִיא נֵיין אוּנְד נַיינְצִיג וָאם
 14זֶענֶען נִיט פֶערְלוֹירֶען גֶעגַאנְגֶען :אַזוֹי אִיז עֶם נִיט דֶער
זִוילֶען פוּן אֵייעֶר פָאטֶער וֶאם אִיז אִים הִימֶעל אַז אֵיינֶם
פוּן דִיזֶע קְלֵיינֶע זָאל פֶערְלוֹיךָ ען וֶֶערֶען:
אוּנְד וֶוען דֵיין בְּרוּדֶער הָאט גֶעזִינְדִיגְט קֶענֶען דִיר ,נָעה
אוּנְד שְטְרָאף אֵיהֶם צְוִוישֶׁען דִיר אוּנְד אֵיהֶם אַלֵיין; וֶוען
עֶר וֶועט דִיךָּ צוּהֶערֶען ,אַזוֹי הָאסְט דוא דַיין בְּרוּדֶער גֶע-
 16וָואונֶען :אָבֶּער וֶוען עֶר וֶועט דִיךְּ נִיט צוּהֶערֶען ,נֶעם מִיט
דִיר נָאךָּ אֵיינֶעם אָדֶער צַוִוייא ,אַז דוּרְךְ דֶעם מוֹיל פוּן
צְוַוייא אָדֶער דְרֵייא עֵדוּת זָאל יֶערֶע זַאךְּ בֶּעשְׁטֶעמִיגְט
 17וֶוערֶען :אוּנְד וֶוען עֶר וֶועט זֵייא נִיט צוּהֶערֶען זָאג עִם
צוּ דֶער קְהֵלָה; אוּנְד וֶוען עֶר וֶועט צוּ דֶער קְהִלָה אוֹיךָ
נִים צוּהֶערֶען ,אַזוֹי זָאל עֶר בֵּייא דִיר זַיין אַזוֹי זיא אַ גוֹי
 18אוּנְד וויא אַ שְׁמֵייעֶרְאֵיינְגֶעמֶער :בָּאֶמָת זָאנ אִיךְּ אֵייךְ

דָאס וָאס אֵיהֶר וֶועט בִּינְדֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד וֶועט זַיין
נֶעבּוּנְדֶען אִים הִימֶעל ,אוּנְד דָאם וָואס אֵיהֶר וֶועט לוֹיך-
מַאכֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד וֶועט זַיין לוֹיזְגֶעמַאכְט אִים הִימֶעל:

19

בְּאמֶת וִוידֶער זָאג אִיךָּ אֵייךּ; וֶוען צְוַוייא פוּן אַייךָ וֶועלֶען

אֵיינִיג וֶוערֶען אוֹיף דֶער עֶרְד אִיבֶּער יֶעדֶע זַאךְּ ואס זֵייא
וֶועלֶען בֶּעטֶען ,אַזוֹי וֶועט עִם פַאר זֵייא גֶעמְהוּן וֶוערֶען
 20פוּן מֵיין פָאטֶער וָאס אִיז אִים הִימֶעל :וָארִין וְואוּ צְוֵוייא
אָדֶער דְרֵייא קוּמֶען צוּזַאמֶען אִין מֵיין נָאמֶען דָא בִּין אִיךְ
אִין מִיטֶען:
 21דַאן אִיז מפֶּעמְרוֹם צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנד הָאט גֶעזָאנְט,
הַאר ,ויא פִיל מָאל זָאל מֵיין בְּרוּדֶער קֶעגֶען מִיר זִינְדִינֶען,
 292אוּנְד אִיךְּ זָאל אֵיהֶם פֶערנֶעבֶּען? בִּיז זִיבֶּען מָאל? אוּנְד
יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אִיךְ זָאג דִיר נִיט בִּיז זִיבֶּען
 28מָאל ,נֵייעֶרְט בִּיז זִיבְּצִיג מָאל זִיבֶּען :דְרוּם אִיז דָאס
מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם נְלֵייךְ צוּ אַ קֶענִיג ,ואס הָאט גֶעוָאלְט
 24רֶעכְנוּנְג נֶעמֶען פוּן זֵיינֶע קְנֶעכְט :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט

אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ רֶעכְנֶען ,הָאט מֶען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט אַ בַּעַל

זשפין חוֹב פוּן צֶעהְן טוֹיזֶענְד צֶענְטֶער זִילְבֶּער :אוּנְד וֶוען עֶר
הָאט נִיט נֶעהַאט צוּ בֶּעצָאלֶען ,אַזוֹי הָאט אֵיהֶם זֵיין הַאר
גֶעהֵייסֶען פַארְקוֹיפֶען ,אוּנְד זַיין ווייבּ אוּנְד קִינְדֶער ,אוּנְך
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אַלֶעם ואס עֶר הָאט גֶעהַאט אוּנְד צוּ בֶּעצָאלֶען:
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קְנֶעכְט אִיז אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען ,אוּנד הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם

גֶעבִּיִקט ,אוּנְד גֶעזָאגְט הַאר ,הָאבּ גֶעדוּלְד מִיט מִיר ,אוּנְד
אִיךְ זֶועל דִיר אַלֶעם בֶּעצָאלֶען :אוּנְד דֶער הַאר פוּן דִיזֶען 79

קְנֶעכְט הָאט רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט אוּנְד הָאט אֵיהֶם בֶּעפְרֵייט
אוּנְד הָאט אִיהֶם דֶעם חוֹב פֶערְגֶעבֶּען :אוּנְד וִויא יֶענֶער 89
קְנֶעבְט אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,הָאט עֶר גֶעפִינֶען אֵיינֶעם פוּן
דיא מִיט-קְנֶעכְט ,זָואס אִיז אֵיהֶם שוּלְדִיג גֶעוֶועזֶען הוּנְדֶערְט
גְרֶאשְׁען; אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אָנְגֶענוּמֶען בֵּיים הַאלְז אוּנְד
הָאם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט בֶּעצָאל מִיר דֶעם חוֹב :אַזוֹי אִיז 99
דֶער-מִיטְקְנֶעכְט פַאר זֵיינֶע פִים גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם
בֶעבֶּעטֶען אוּנְד גֶעזָאנְט ,הָאבּ נֶעדוּלָד מִיט מִיר ,אוּנְד אִיךָ
וֶוֶעל דִיר אַלֶעם בֶּעצָאלֶען :אָבֶּער עֶר הָאט נִיט גֶעוָאלְט03 ,

אוּנֶד אִיז גֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט אִיהֶם אִים גֶעפֶענְנְנִים אַרֵיינָ-

גֶעוָָארְפֶען ,בִּיו עֶר וֶועט בֶּעצָאלֶען דֶעם חוֹב :אוּנְד וֶען 13
דיא מִיט-קנֶעבְט הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען ואס עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען,
זֶענֶען זֵייא זֶעהֶר בֶּעמְרִיבְּט גֶעוארֶען ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען נֶע-
קוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען זֵייעֶר הַאר דֶערְצֵיילְט אַלֶעם זָואס עִם
אִיז גֶעשֶׁעהֶען :דַאן הָאט אֵיהֶם זַיין הַאר גֶערוּפֶען ,אוּנד 93
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דוּא שְׁלֶעכְטֶער קְנֶעכְט ,אִיךְּ הָאבּ
דִיר פֶערְנֶעבֶּען דֶעם נַאנְצֶען חוֹב ווייל דוּא הָאסְט מִיךְּ נֶע-
בֶּעטֶען  :הָאסְט דוּא נִיט אוֹיךְּ גֶעזָאלְט רַחֲמָנוֹת הָאבֶּען מִיט 83
דיין מִיטְקְנֶעכְט ,אַזוֹי ויא אִיךְָּ הָאבּ אוֹיף דִיר רַחֲמָנוֹת גֶע-
הַאט? אוּנְד זַיין הֵארּ אִיז אִין כַּעַם גֶעוָארֶען ,אוּנִד הָאטם 48
אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען צוּ דִיא פֵּיינִינֶער ,בִּיו עֶר וֶועט אַלֶעם
בֶּעצָאלֶען ואס עֶר אִיז אֵיהֶם שׁוּלְדִיג גֶעוֶועזֶען :אַזוֹי זֶעט 83
מֵיין הִימְלִישְׁער פָּאטֶער אוֹיךְּ טְהוּן צוּ אֵייךְּ; וֶען אֵיהֶר
ֶועט נִיט אִימְלִיכֶער זַיין בְּרוּדֶער פוּן אֵיירֶען הֶערְצֶען
פֶערְנֶעבֶּען:
קאפיטעל יט
אוּנְד עֶס אִיו גֶעוֶועזֶען וֶוען יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְדִינְט דִיזֶע 1
וֶוערְטֶער ,אִיז עֶר אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען פוּן גָלִיל ,אוּנְד אִיז נֶע-
קוּמֶען אִין דיא נְרֶענְצֶען פוּן יְהוּדָה ,אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶע

ייט יָרַדֵן :אוּנְד פִיל לייט זֶענֶען אֵיהֶם נָאבְגֶעגַאנְגֶען; 2
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אוּנְד עֶר הָאט זֵייא דָארְט גֶעהֵיילְט:
2
אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען אוּנְר הָאבֶּען

אֵיהֶם גֶעפְּרִיפְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,מֶעג מֶען אַ װייבּ שֵׁיירֶען
 4וֶוענֶען יֶעדֶע זַאךְּ? אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד נֶע-
זָאגְט הָאט אֵיהֶר דֶען נִיט גֶעלֵיינְט ,אַז דֶער וֶועלְכֶער הָאט
זֵייא בֶּעשַׁאפֶען פון אָנְפַאנְג ,הָאט זֵייא זָכָר אוּנְד נְקֵבָה
 8בֶּעשַׁאפֶען :אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,דֶעסְטְוֶוענֶען זָאל אַמֶענְשׁ
פֶערְלָאזֶען זַיין פָאמֶער אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד זָאל זִיךְ

בֶּעהֶעפְטֶען אָן זַיין ווייבּ ,אוּנְד דִיא צְוייא זָאלֶען זַיין צוּ

 6אֵיין פְלֵיישׁ? אַזוֹי דֶען זֶענֶען זֵייא נִיט מֶעהֶר צְוֵוייא ,נֵיי-
עֶרְט אֵיין פְלֵיישׁ ,דְרוּם וָאם נָאט הָאט צוּזַאמֶען פֶערְאֵיי-
 7נִיגְט ,דָאס זָאל קיין מֶענְשׁ נִיט צוּשֵׁיידֶען :זֵייא הָאבֶּען צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,פַארְוָאס הָאט דֶען מֹשָׁה גֶעבָּאטֶען אַז מֶען
 8זָאל אֵיהר אַ נֶט גֶעבֶּען אוּנְד זִיא שֵׁיידֶען? עֶר הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוענֶען אֵייעִֶע הַארְטהַארְצִינְקייט הָאט מֹשָה
אִייךְ דֶערְלוֹיבְּט אֵיירֶע וַוייבֶּער צוּ שֵׁיידֶען; אָבֶּער פוּן
 9אָנְפַאנְג אִיז עֶס נִיט אַזוֹי גֶעוֶועזֶען :אוּנְד אִיךְּ זָאג אַייך,
אַז וֶער עִם וֶועט זַיין ווייבּ שֵׁיידֶען חוּץ וֶועגֶען זְנוּת ,אוּנְד
אֵיינֶעאַנְדֶערֶע נֶעמֶען דֶער אִיז מְזֵנָה; אוּנְד דֶער וָואס
 0נֶעמְט דִיא גְרוּשֶׁה אִיז מְזֵנֶה :זֵיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וֶוען דִיא זַאךְּ אִיז אַזוֹי צְוִוישֶען מַאן אוּנְד
 1וייבּ ,אַזוֹי אִיו עֶס נִיט נוּט חַתוּנָה צוּ הָאבֶּען :אוּנְד עֶר
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נִיט אַלֶע קֶענֶען דָאם וָוארְט אָנְגֶעמֶען,
 2אוֹיסֶער דִיא צוּ וֶועמֶען עִם אִיז גֶעגֶעבֶּען :וָארִין עִם זֶענֶען
פֶערְהַאנֶען פֶערְשְׁנִיטֶענֶע ,וָאס זֶענֶען אַזוֹי גֶעבּוֹירֶען פוּן
זֵייעֶר מוּטֶערִם לֵייבּ ,אוּנְד עִם זֶענֶען פֶערְהַאנֶען פֶערְשְׁנֵי-

טֶענֶע ,וָאס זֶענֶען פֶערְשְׁנִיטֶען גֶעוָארֶען בֵּייא מֶענְשֶׁען.
אוּנְד עִם זֶענֶען פֶערְהַאנֶען פֶערְשְׁנִיטֶענֶע ,ואס הָאבֶּען זִיךְ

זֶעלְבְּסְט פֶערְשְׁנִיטֶען וֶוענֶען דֶעם מַלְכוּת הַשָׁמַיִם ,וֶוער עָם

קֶען דָאם אָנְנֶעמֶען לָאז עֶר אָנְנֶעמֶען:

 8דַאן הָאט מֶען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט קְלֵיינֶע קִינְדֶער כְּדִי עֶר
זָאל דִיא הֶענְד אוֹיף זֵייא לֶענֶען אוּנְר בֶּעטֶען ,אונד דִיא

 4תַּלְמִידִים הָאבֶּען זייא אָנְגֶעשְׁריעֶן :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט גֶע-
זָאגְט ,לָאזְט דִיא קִינְדֶערְלֶעךְּ אוּנְד פֶערְבִּיט זֵייא נִיט צוּ
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מִיר צוּ קוּמֶען וָוארִין פוּן זָאלְבֶע אִיז דָאס מַלְכוּת הַשָמַיִם:
אוּנְד עֶר הָאט דִיא הֶענְד אוֹיף זֵייא בֶעלֶענְט ,אוּנְד אִיז פוּן 51

דָארְטֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען:

אוּנְד זָעה ,אֵיינֶער אִיז צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט נֶע61 -
זָאנְט ,לֶעהְרֶער וָואס פַאר אַ גוּטֶעם זָאל אִיךְּ טְהוּן כְּדִי אִיך
זָאל בֶּעקוּמֶען עֶבִּינֶעס לֶעבֶּען? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם . 71
גֶעזָאנְט ,פַארְוָאס פְרֶענְסְט דוּא מִיךְּ וֶוענֶען דָאס נוּטֶע?
אֵיינֶער אִיז דֶער נוּטֶער; אָבֶּער וֶוען דוּא וִוילְסְט אִים לֶע-
בֶּען אַרַיינְקוּמֶען אַזוֹי הִיט דִיא מִצוֹת :אוּנְד עֶר הָאט צוּ 81
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וֶועלְכֶע! אוּנְד יֵשׂועַ הָאט גֶעזָאנְט ,דוּא

זָאלְסְט נִיט טֵייטֶען דוּא זָאלְסְט נִיט מְזֵנֶה זַיין ,דוּא זָאלְסְט
נִיט גִנְבֶענֶען ,דוּא זָאלְסְט נִיט פַאלְשׁ עֵרוּת זָאנֶען :עֶהְרֶע 91
דַיין פָאטֶער אוּנְד דֵיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד ,דוּא זָאלְסְט לִיבֶּען
דֵיין חֵבֵר ויא זִיךְּ זֶעלְבְּסְט :דֶער יּנְנֶער מַאן הָאט צוּ 09

אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דֶאם אַלֶעם הָאבּ אִיךָּ גֶעהַאלְטֶען; וָואם
פֶּעהְלְט מִיר נָאךָּ? יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וֶוען דוא 19
ווילְסְט פָאלְקָאמֶען זַיין אַזוֹי נָעה ,פֶערְקוֹיף ואס דוּא הָאסְט,
אוּנְד נִיבּ צוּ דִיא אָרֶעמֶע ,אוּנְד דוּא וֶועסְט הָאבֶּען אַ שַׁאץ
אִים הִימֶעל; אוּנְד קוּם ,פָאלְג מִיר נָאךְּ :אוּנְד ויא דֶער 92
ינְנֶער מַאן הָאט דָאס וָוארְט גֶעהֶערְט ,אִיז עֶר אַוֶועקְגֶע-
גַאנְנֶען טְרוֹיעָרִיג; וָארִין עֶר הָאט גֶעהַאט פיל פֶערְמֶענֶען:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זַיינֶע תַלְמִידִים גֶעזָאגְט ,בָּאֶמֶת זָאג 39

אִיךְּ אַייך; אַז אַ רֵייכֶער וֶעט שְׁוֶוערְלִיךְּ אַרַיינְקוּמֶען אִים
מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם :אוּנְד זִוידֶער זָאג אִיךְּ אַייךְ ,עִם אִיז גְרִינָד 42
בֶער פַאר אַ קֶעמֶעל דוּרְכְצוּגֶעהֶען

דוּרֶךְּ דֶעם לָאךְ פוּן אַ

נָאדֶעל ,ויא פַאר אַ רֵייכֶען אַרִיינְצוּקוּמֶען אִים קֶענִיגְרֵייך
פוּן נָאם :אונְד וֶוען דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען דָאס נֶעהֶערְט52 ,
זֶענֶען זֵייא זֶעהֶר עֶרְשְׁטוֹינְט גֶעוארֶען אוּנְד הָאבֶּען נֶע-
זָאנְט ,זֶֶער קֶען דֶען גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען? אוּנְד יִשׁוּעַ הָאם 62
זֵייא אָנְגֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,בֵּייא מֶענְשֶען
אַיז דָאס אוּנְמֶעִנְלִיךָּ; אָבֶּער בֵּייא גָאט אִיז אַלֶעס מֶעגְלִיךְ;
דַאן הָאט פֶּעטְרוֹם גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט72 ,

זָעהּ ,מִיר הָאבֶּען אַלֶעם פֶערְלָאזְט ,אוּנְד הָאבֶּען דִיר נָאבְ-
גֶעפָאלְגְט ,וָאס וֶועלֶען מִיר דֶערְפַאר הָאבֶּען? אוּנְד יַשׁוּעַ 82

פֿתיה יט כ
6
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייך; אַז אֵיהֶר וָואפ
הָאט מִיר נָאכְגֶעפָאלְנְט ,אִין דֶער ווידֶערְגֶעבּוּרְט ,וֶען דעו

ְּוְאָדֶם וֶועט זִיצֶען אוֹיף זַיין שְׁטוּהְל פוּן הֶערְלִיכְקייט,

אַזוֹי וֶעט אֵיהֶר אוֹיךְ זִיצֶען אוֹיף צְוֶועלְף שְׁטוּהְלֶען אוּנְד
 9וֶועט מִשְׁפְּטֶען דיא צְוֶועלְף שְׁבָטִים פוּן יִשְׂרָאֵל :אוּנְד
אִיטְלֵיכֶער ואס הָאט פֶערְלָאזְט הֵייזֶער אָדֶער בְּרִידֶער
אָדֶער שְׁוֶועסְטֶער ,אָדֶער פָאטֶער אָדֶער מוּטֶער ,אָדֶער
קִינְדֶער ,אָדֶער פֶעלְרֶער פוּן מֵיין נָאמֶענִים וֶוענֶען ,דֶער
וֶועט בֶּעקוּמֶען הוּנְדֶערְט מָאל אַזוֹי פִיל ,אוּנְד עֶבִּינֶעם לֶע-
 0בֶּען ירְשֶׁענֶען :אָבֶּער פִּילֶע וָואס זֶענֶען עֶרְשְׁטֶע וֶועלֶען
:-

זַיין לֶעצְטֶע; אוּנְד לֶעצְטֶע וֶועלֶען זַיין עֶרְשְׁטֶּע:

קאפימעל בכ
 1וָארִין דָאס מַלְכוּת הַשְׁמַיִם אִיז נְלֵייךְּ צוּ אַ בַּעַל הַבָּיִת ,וָואס

אִיז אִים מָארְגֶען פְרִיה אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אַרְבֵּייטֶער צוּ דִינְגֶען

 2פַאר זַיין וויינְגָארְטֶען :אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ פֶערְגְלֵייכְט מִיט
דִיא אַרְבֵּייטֶער פַאר אַ בְרָאשֶען אַ טָאג ,אוּנְד הָאט זייא

 8אַרֵיינְגֶעשִיקְט אִין זַיין וֵויינְגָארְטֶען :אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹיםָ-

גֶעגַאנְגֶען אִין דֶער דְרִיטֶער שָׁעָה אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען אַנ-
 4דֶערֶע שְׁטֶעהֶען אוֹיף דֶעם מַארְק :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא

גֶעָאגְט ,גֶעהְט אֵיהֶר אוֹיךְּ אִין דֶעם וֵויינְגָארְטֶען אַריין,

 8אוּנְד אִיךְ זֶועל אֵייךּ גֶעבֶּען וָואס רֶעכְט אִיז :אַזוֹי זֶענֶען זֵייא
אַהִינְגֶעגַאנְנֶען .אוּנְד עֶר אִיז וִוידֶער אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אִין
דֶער זֶעקְסְטֶער אוּנְד נַיינְטֶער שָׁעָה ,אוּנְד הָאט אוֹיךְ אַזוֹי
 6בֶעמְהוּן :אוּנְד אִין דֶער עֶלִפְטֶער שָׁעָה אִיז עֶר אַרוֹיסְנֶע-

גַאנְגֶען ,אוּנִד הָאט גֶעפִינֶען אַנְדֶערֶע לֶעדִיג שְׁטֶעהֶען

אוּנִד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,פַארְוָאס שְׁטֶעהְט אֵיהֶר דֶעם
 7גַאנְצֶען טָאג לֶעדִיג? זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֵוייל
קֵיינֶער הָאט אוּנִם נִיט גֶעדוּנְנֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ זֵייא
 8גֶעזָאנְט ,נֶערְט אִיהֶר אוֹיךְּ אִים וויינְגָארְטֶען אַרֵיין :אוּנְד
אוֹיף דֶעם אָבֶענְד זָאגְט דֶער הַאר פוּן דֶעם זֵויינְנָארְטֶען
צוּ זַיין פֶערְוַואלְטֶער ,רוּף דִיא אַרְבֵּייטֶער ,אוּנְד בֶּעצָאל
זֵייא זֵייעֶר לוֹין ,אוּנְד הֶעבּ אָן פוּן דֶעם לֶעצְטֶען בִּיז צוּם

 9עֶרְשְׁטֶען :אוּנְד דִיא וִאם זֶענֶען גֶערוּנְגֶען גֶעוָוארֶען אִין

דֶער עֶלִפְּטֶער שֵָׁה זֶענֶען גֶעקוּמֶען ,אוּנֶד הָאבֶּען בֶּעקוּמֶען
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אִיטְלִיכֶער אַ גְרֶאשֶׁען :אוּנְד וֶען דִיא עֶרְשְׁטֶע זֶענֶען גֶע-

קוּמֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען זייא גֶעדַאכְט אַז זייא וֶעלֶען מעהֶר
בֶּעקוּמֶען ,אוּנֵד זֵייא הָאבֶּען אוֹיך בֶּעקוּמֶען אִיטְלִיכבֶער אַ
גְרָאשְׁען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען עִם בֶּעקוּמֶען ,הָאבֶּען זייא
נֶעמוּרְמֶעלְט קֶענֶען דֶעם בַּעַל הַבָּיִת :אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
דִיזֶע לֶעצְטֶע הָאבֶּען גֶעאַרְבֵּייט אֵיינֶע שָׁעָה ,אוּנִד דוא
הָאסֶט זֵייא מִיט אוּנִם גְלֵייךְ נֶעמַאכְט ,וָאס הָאבֶּען דֶעךְ-
טְרָאנֶען דִיא לַאסְט פוּן דֶעם טָאג אוּנְד דִיא בְּרֶעגֶענְדִינֶע
הִיץ :אָבֶּער עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנֶד גֶעזָאגְט צוּ אֵיינֶעם
פוּן זֵייא ,מֵיין פְרַיינְד ,אִיךְּ טְהוּא נִיט קֵיין אוּנְרֶעכְט; הָאסְט
דוּא דִיךְּ נִיט מִיט מִיר פֶערְנְלֵייכְט פַאר אַ נְרֶאשֶׁען? נֶעם

דִיר דָאם דֵיינִינֶע ,אוּנְד גָעה אַוֶועק; אִיךָּ זויל דִיזֶען לֶעצְ-

טֶען נֶעבֶּען אַזוֹי חִיא דָיִר :מֶעג אִיךְּ נִיט מְהוּן מִיט מֵיין
אֵיינֶענֶעם וָאם אִיךָּ װִיל? אָדֶער אִיז דַיין אוֹיב שְׁלֶעבְט

וַוייל אִיךּ בִּין גוּט? אַזוֹי וֶועלֶען דִיא לֶעצְטֶע זַיין עֶרְשְׁטֶע,
אַזּנְד דֵיא עֶרְשְׁטֶע לֶעצְטֶע:
אוּנְד וֶֶען יֵשׁוּעַ אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען קיין
עֶר גֶענוּמֶען דִיא צְוֶעלְף תַּלְמִידִים אָן
אוֹיף דֶעם וֶוענ הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאנְט:
אַרוֹיף קיין יְרוּשָׁלַיִם; אוּנְד דֶער בִּוְאָדֶם

יְרוּשָׁלַיִם ,הָאט
דֶער זַייט ,אוּנְד
זָעה מִיר גֶעהֶען
וֶועט אִיבֶּערְנֶע-

לִיפֶערְט וֶוערֶען צוּ דִיא עֶרְשְׁטֶּע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא סוֹפְרִים;

אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אֵיהֶם מֶּערְשוּלְדִינֶען צוּם מויט; אוּנְד
זֵייא וֶעלֶען אֵיהֶם אִיבֶּערְלִיפֶערֶען צוּ דיא נוֹיִם אַז זייא

זָאלֶען אֵיהֶם אוֹיסְשְׁפָּאטֶען אוּנְד שְׁמֵייסֶען אוּנְד קְרֵייצִיגֶען;
אוּנד אִים דְרִיטֶען טָאג וֶועט עֶר אוֹיפְשְטֶעהֶען:

דַאן אִיז צוּ אֵיהֶס גֶעקוּמֶען דִיא מוּטֶער פוּן דִיא קִינְדֶער
פוּן זִבְדֵי מִיט אִיהְרֶע זִיהְן ,אוּנְד הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקט,
אוּנְד עִפֶּעם פוּן אֵיהֶם פֶערְלַאנְגְט :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶר
גֶעזָאגְם ,וָאֵם וִילֶסְט דוא? זִיא הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
ֶעבִּיט אַז מֵיינֶע צְווייא זִיהְן זָאלֶען זִיצֶען ,אֵיינֶער צוּ דֵיינֶע .

רֶעכְטֶע הַאנְד אוּנְד אֵיינֶער צוּ דֵיינֶע לִינְקֶע אִין דַיין קֶע-

נִיגְרֵייךָ :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאנְט,

אֵיהֶר ווייסְט נִיט וָאס אֵיהֶר פֶּערְלַאנְגְט :קֶענְט אֵיהֶר טְרִינָ-
קֶען דֶעם כּוֹם וָאס אִיךְּ וֶועל טְרִינְקֶען ? זֵייא הָאבֶּען צוּ
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 2אֵיהֶם גֶעזָאנְט מִיר קֶענֶען :עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,מֵיין
כּוֹם וֶועט אֵיחֶר אַוִדְאַי טְרִינְקֶען ,אַבֶּער צוּ זִיצֶען צוּ מֵיינֶע
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רֶעכְטֶע הַאנְד אוּנְד צו מֵיינֶע לִינְקֶע הַאנְד אִיז נִיט מֵיין צַו
בֶעבֶּען ,נֵייעֶרְט צוּ דִיא פַאר וֶועמֶען עֶס אִיז אָנְנֶעבְּרֵייט
פוּן מֵיין פָאטֶער :אוּנְד וֶוען דִיא צֶעהְן הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט,
הָאט עֶס זִיא פֶערְדְרָאסֶען אִיבֶּער דִיא צְוַוייא בְּרִידֶער;
אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט זֵייא צוּ זִיךְּ גֶערוּפֶען אוּנְד גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר
וֵוייסְט אַז דִיא פִירְשְׁטֶען פוּן דִיא פֶעלְקֶער הֶערְשֶׁען אִיבֶּער
זֵייא ,אוּנְד דִיא פָארְנֶעהְמֶע גֶעוֶועלְטִיגֶען אִיבֶּער זֵייא :עִם
זָאל נִיט אַזוֹי זַיין צְִישֶׁען אייךָ; נֵייעֶרְט וֶוער עֶס װויל
נְרוֹים זַיין צְוִישֶׁען אֵייךְּ ,דֶער זָאל זַיין אֵייעֶר דִינֶער:
אוּנְד וֶוער עֶס וִויל דֶער עֶרְשְׁטֶער זַיין צְוִוישֶׁען אַייךְ; דֶער
זָאל זַיין אֵייעֶר קְנֶעכְט :אַזוֹּי זויא דֶער בֶּןְ-אָדֶם אִיז נִיט
גֶעקוּמֶען בֶּעדִינְט צוּ וֶערֶען נֵייעֶרְט צוּ בֶּערִינֶען אוּנְד זַיין
לֶעבֶּען צוּ גֶעבֶּען אֵיינֶע אוֹיסְלייזוּנְג פַאר פִילֶע:
אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען פוּן יְרִיחוֹ זֶענֶען

 4אֵיהֶם פִיל לֵייט נָאכְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד זָעה ,צְוֵוייא בְּלִינְדֶע

דֶענֶען גֶעזֶעסֶען בַּיים דֶדעג ,אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען נֶעהֶערְט
אַז יִשׁוּעַ גֶעהְט פֶערְבֵּייא ,הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁרִיעֶן אוּנֵד גֶע-
 1זָאנְט ,דֶערְבַּארֶם דִיךְ אִיבֶּער אוּנִם דוּא זוּהְן פוּן דָוד :אוּנְד

דִיא לייט הָאבֶּען זייא אָנְגֶעשְׁרִיעֶן אַז זֵייא זָאלֶען שְׁטִיל
שְׁוַויינֶען; אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען נָאךְּ מֶעהֶר גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד

גֶעזָאנְט ,הַאר ,דֶערְבַּארֶם דִיךְ אִיבֶּער אוּנֶם דוּא זוּהְן פוּן
 2דָור :אוּנד יִשׁוּע אִיז גֶעשְטַאנֶען ,אוּנְד הָאט זֵייא נֶערוּפֶען
אוּנְד גֶעזָאנְט װָאס וילְט אֵיהֶר אַז אִיךְ זָאל אֵייךְּ מָהוּן?
 8זייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,אַז אוּנְזֶערֶע אוֹינֶען
 4זָאלֶען אוֹיפְנֶעמַאכְט וֶוערֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט אִיבֶּער זייא
רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט ,אוּנְד הָאט זֵייעֶרֶע אוֹינֶען אָנְגֶערִיהְרְט,
אוּנְד גְלֵייךְּ זֶענֶען זֵייא זֶעהֶשנְדִיג גֶעוָוארֶען אוּנְד הָאבֶּען

אֵיהֶם נָאכְגֶעפָאלְגְט:

קאפּיטעל בא
 1אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶענֶעהְנְט צוּ יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד
זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין בֵּית פַּנִי צוּם הַר הַזָּתִים ,דַאן הָאט יִשׁוּעַ
 2אוֹיסְנֶעשִׁיקְט צְווייא תַּלְמִידִים :אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
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9

גֶעהְט אַהִין צוּם דָארְף זִאם אִיז קֶעגֶען אַייך ,אוּנְד גְלֵייךְ
וֶועט אֵיהֶר בֶעפִינֶען אֵיין עֶזֶעל אָנְגֶעבּוּנְדֶען אוּנר אַ פִילְבֶען

דֶערְבֵּייא; בִּינְדֶעט זֵייא אוֹיף אוּנְד בְּרֶענְגְט זֵייא צוּ מִיר;
אוּנְד וֶוען אִימֶעצֶער וֶועט אֵייךְּ עִמֶּעם זָאנֶען ,אַזוֹי זָאנְט 8
אֵיהֶר אַז דֶער הַאר בֶּעדַארְף זֵייא; אוּנְד עֶר וֶועם זֵייא
בַּאלְר שִיקֶען :אוּנְד דָאס אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,כְּדֵי עֶם זָאל 4

מְקוֹּיִם וֶוערֶען וָואס אִיז גֶעזָאנְט דוּרְךָּ דֶעם נָבִיא ,דֶער זָאנָם:
;זָאנְט צוּ דֶער טָאכְטֶער פוּן צִיון ,זְעה ,דֵיין קֶענִיג 8
קוּמְט צוּ דִיר ,זַאנְפְטמוּשִיב אוּנְד רֵייטֶענְדִיג אוֹיף אֵיין
עֶזֶעל ,אוּנְד אוֹיף אַ פִילְבֶען ,דֶאם יּנְגֶע פוּן אֵיינֶע

עָזֶעלִיןי:

0כריה ט' ט'),

אוּנד דִיא תַלְמִידִים זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעמְהוּן 6
אַזוֹי זיא יַשׁוּעַ הָאט זֵייא בֶּעפוֹילֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען בֶע7 -

בְּרַאכְט דֶעם עֶזֶעל אוּנְד דֶאם פִילְכֶען אוּנד הָאבֶּען זֵיירֶע

קְלֵיידֶער דְרוֹיף גֶעלֶענְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיף זֵייא גֶע-
זֶעצְט :אוּנְד אַ סַדָּ לֵייט הָאבֶּען זֵיירֶע קְלֵיידֶער אוֹיסְנֶע8 -
שְׁפְּרֵייט אוֹיף דֶעם וֶועג; אוּנְד אַנְדֶערֶע הָאבֶּען אָפְּנֶעשְׁנִיטֶען

צְוֵוּיינֶען פוּן דִיא בֵּיימֶער אוּנְד הָאבֶּען זֵייא אוֹיסְגֶעשְׁפְּרֵייט
אוֹיף דֶעם וֶועג :אוּנְד דִיא לֵייט וָאט זֶענֶען פָאר אֵיהֶם 9
אוּנְד נָאךָ אֵיהֶם גֶענַאנְגֶען ,הָאבֶּען גֶעשְרִיעְן אוּנד גֶעזָאגְטעעָ
ה,וֹשַׁעֵנָה צוּם זוּהְן פוּן דָור ,נֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער וֶועלְכֶער
קוּמְט אִים נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר ,הוּשַׁעֵנָה אִין דֶער דוֹיףי:
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִין יְרוּשָׁלַיִם אַרֵיינְגֶעקוּמֶען ,אִיזּ דִיא 01
גַאנְצע שְׁטָאט בֶּעוֶוענְט גֶעוָארֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶע-
זָאנְּט וֶער אִיז דִיזֶער? אוּנְד דִיא לֵייט הָאבֶּען גֶעזָאנְט11 ,
דָאם אִיזּ דֶער נָבִיא ,יִשׁוּעַ ,פוּן נְצֶרֶת אִין גָלִיל:
אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז אַרִיינְגֶעגַאנְכֶען אִין בֵּית הַמִקְדָשׁ .אוּנְד הָאט 91
אַרוֹיסְגֶעטְרִיבֶּען אַלֶע דִיא וָאם הָאבֶּען פֶערְקוֹיפְט אוּנְד
גֶעקוֹיפְט אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ אוּנְד הָאט אוּמְנֶעוָוארְפֶען דיא
טִישׁ פוּן דִיא גֶעלְדְוֶועקְסלֶער ,אוּנְד דִיא שְׁטוּהְלֶען פוּן דיא
ואס הָאבֶּען דִיא טוֹיבֶּען פֶערְקוֹיפְּט :אוּנְד הָאט צוּ זייא 31

גֶעזָאנְט ,עֶם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,מֵיין הוֹיז זָאל גֶערוּפֶען
וֶוערֶען אַ הוֹיז פוּן גֶעבֶּעט ,אָבֶּער אֵיהֶר הָאט דֶערְפוּן
נֶעמַּאכְט אַ הֵייל פוּן רוֹיבֶּער :אוּנְד עִם זֶענֶען צוּ אֵיהֶם 41

60
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גֶעקוּמֶען בְּלִינְדֶע אוּנְד קְרוּמֶע אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד עֶף
הָאט זֵייא גֶעהֵיילְט :אוּנְד וֶוען דיא עֶרְשְׁמֶע כֹּהֲנִים אוּנְד
סוּפָרִים הָאבֶּען נֶעזֶעהֶען דִיא וְואוּנְדֶער וָאס עֶר הָאט נֶע-
טְהוּן ,אוּנְד דִיא קִינְדֶער וָאס הָאבֶּען נֶעשְרִיעֶן אִין בֵּית

ה!ַמִקְדֶשׁ אוּנֶר גֶעזָאנְט ,הוֹשׁעֵנָא צוּם זוּהְן פוּן דָוד ,אַזוֹי
16

הָאט עִם זֵייא פֶערְדְרָאסֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,הֶערְסְט דוּא וָואס דִיזֶע זָאנֶען? אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,יָא ,הָאט אֵיהֶר קֵיינְמָאל נִיט גֶעלֵיינְט,
פ,וּן דֶעם מוֹיל פוּן יוּנְגְלִינְגֶע אוּנְד קִינְדֶער הָאסְט דוא
0הלים ח'ג),
לוֹיבּ פָאלְקוּמֶען נֶעמַאכְט"}
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פֶערְלָאזְט ,אוּנְד אִיז אוֹים דֶער שְׁמָּאט
אַרוֹיסְגֶענַאנְגֶען קיין בֵּית עֲנִיִה ,אוּנְד הָאט דָארְט אִיבֶּעךְ-

18
19

אוּנְד צוּ מָארְנֶען פְרִיה וֶוען עֶר אִיז אִין דֶער שְׁטָאט אַרֵיינ-

גֶעמֶעכְטִיגְט:

20

גֶעגַאנְגֶען ,,אִיז עֶר הוּנְגְרִיג גֶעוָארֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶע-

זֶעהֶען אַ פֵיינֶענְבּוֹים אוֹיף דֶעם וֶועג ,אוּנְד אִיז צוּ גֶעגַאנְגֶען
דֶערְצוּ ,אוּנְד הָאט דַארוֹיף נִיט מֶעהֶר גֶעפוּנֶען חוּץ בְּלֶעט-
לֶעךָּ אַלֵיין ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,עִם זָאל נִיט
מָעהֶר קֵיינֶע פִּירוֹת אוֹיף דִיר וַוַאקְסֶען אוֹיף עִבִּיג .אוּנְד
בַּאלְד אִיז דֶער פֵייגֶענְבּוֹים פֶערְדַארְט גֶעוָוארֶען :אוּנְד וֶוען

דִיא מַּלְמִידִים הָאבֶּען דָאס גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ נָע-
וָואוּנְדֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,זיא בַּאלְד אִיז דֶער בּוֹים פֶעך-
דַארְט גֶעוָוארֶען? אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אונד

הָאט צוּ זייא גֶעזָאגְט ,בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייךָ; וֶוען אִיהֶר

22

זָאלְט הָאבֶּען גְלוֹיבֶּען ,אוּנְר זָאלְט נִיט צְוֵוייפְלֶען ,אַזוֹי
וֶועט אֵיהֶר נִיט אַלֵיין טְהוּן וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען צוּם פֵייגֶענִ-
בּוֹים; נֵייעֶרְט וֶען אֵיהֶר וֶועט אוֹיךְּ זָאנֶען צוּ דִיזֶען בַּארְב,
דוּא זָאלְסְט דִיךְּ אוֹיפְהֵייבֶּען אוּנְד זָאלְסְט אִים יַם אַרַיינָ-
גֶעוָוארְפֶען וֶוערֶען ,אַזוֹי וֶעט עִם גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד אַלֶעם
ואם אֵיהֶר וֶועט פֶערְלַאנְגֶען אִים נֶעבֶּעט מִיט גְלוֹיבֶּען,

אַזוֹי זֶעט אִיהֶר עִם דֶערְהַאלְטֶען:

28

אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אִין בִּית הַמִקְדֶשׁ אַרַיין ,זֶענֶען
צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא עֶלְצְטֶע
פוּן דֶעם פָאלְק ,וֶוען עֶר הָאט גֶעלֶעהְרְט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

מתיה כא

16

צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דוּרְךָּ וָאס פַאר אַ מַאכְט מְהוּסְט דוּא
דִיזֶע זַאכֶּען? אוּנְד וֶער הָאט דִיר דִיזֶע מַאכְט גֶענֶעבֶּען?
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְּפֶערְט אוּנֵד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט42 ,

אִיךְּ יל אַייךָּ אַיין זַאךָּ פְרֶענֶען ,אוּנְד וֶען אֵיהֶר וֶֶעט מִיר

דֶאם זָאנֶען ,אַזוֹי וֶדעל אִיךְּ אַייךְ אוֹיךְּ זָאנֶען דוּרְךָּ ואס
פַאר אַ מַאכְט אִיךְ טְהוּא דִיזֶע זַאכֶען :דִיא טְבִילָה פוּן 52
יוֹחָנֵן פוּן וַוַאנֶען אִיז זִיא נֶעוֶועזֶען ,פוּן דֶעם הִימֶעל ,אָדֶער
פוּן מֶענְשֶׁען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ מִיט אֵיינַאנְדֶער אִיבֶּעך-
בֶעלֶענְט אוּנֶד גֶעזָאנְט ,וֶוען מִיר וֶוֶעלֶען זָאגֶען פוּן דֶעם
הִימֶעל ,דַאן וֶועט עֶר זָאגֶען פַארְוָאס הָאט אִיהֶר אֵיהֶם דֶען
נִיט גֶענְלוֹיבְּט? אוּנְד וֶען מִיר וֶועלֶען זָאנֶען פוּן מֶענְשֶען69 ,
אַזוֹי הָאבֶּען מִיר מוֹרָא פַאר דִיא לֵייט ,וָארִין אַלֶע הֵאל-
טֶען יוֹחָנָן פַאר אַ נָבִיא :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ יֲשׁוּעַ בֶע72 -
עֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,מִיר וִויסֶען נִיט הָאט עֶר צוּ זֵייא
ֶעזָאגְט ,אִיךְּ זֶעל אַייךְּ אוֹיךְּ נִיט זָאנֶען דוּרְךְּ ווָאס פַאר אַ

מַאכְט אִיךָּ טְהוּא דִיזֶע זַאכֶען :אָבֶּער וָאס דַאכְט זִיךְ אַייךְ? 82

אַ מַאן הָאט נֶעהַאט צְוֵוייא זֵיהְן; אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען
צוּם עֶרְשְׁטֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,מֵיין זוּהְן ,נעה אוּנְד

אַרְבֵּייט הֵיינֶם אִין מֵַיין וויינְגָארְמֶען :אוּנְד עֶר הָאט נֶע92 -

עֶנִטְפֶּערְט אוּנְד נֶעזָאנְט ,אִיךָּ זויל נִיט ,דֶערְנָאךְ הָאט עֶר

זִיךְ בֶּעדַאכְט אוּנְד אִיז גֶעגַאנְנֶען :אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען 03
צוּם אַנְדֶערֶען ,אוּנְד הָאט אוֹיךָּ אַזוֹי גֶעזָאנְט ,אוּנְד עֶר
הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיךָּ וִויל ,אוּנְר אִיז נִיט
בֶּענַאנְגֶען :וֶועלְכֶער פוּן דִיא צְוֵוייא הָאט נֶעמְהוּן דֶעם 15
וִוילֶען פוּן דֶעם פָאטֶער? זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט דֶער עֶרֶשׁ-
טֶער .יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,בַּאָמֶת זָאג אִיךְּ אַייךְ
אַז דִיא שְׁטֵייערְאֵיינְנֶעמֶער אוּנְד דִיא הוּרֶען וֶועלֶען פְּרִיהֶער
פוּן אֵייךְּ אַרַיינְקוּמֶען אִים קֶענִינְרֵייךָּ פוּן גָאט :וָארִין יוֹחָנֶן 23
אִיז צוּ אַייךָּ גֶעקוּמֶען אִים וֶועג פוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט ,אוּנְד

אֵיהֶר הָאט אֵיהֶם נִיט נֶעגְלוֹיבְּט; אָבֶּער דִיא שְׁטֵייעֶך-
אַיינְגֶעמֶער אוּנְד דִיא הוּרֶען הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענְלוֹיבְּט; אוּנד

וֶוען אֵיהֶר הָאט דָאם גֶעזֶעהֶען ,הָאט אֵיהֶר אֵייךְּ דָאךְּ נִיט

בֶּעדַאכְט אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵיהֶם נְלוֹיבֶּען;

הֶערְט צוּ אַיין אַנְדֶער מָשָׁל ,דָא אִיז גֶעוֶועזֶען אַ בַּעַל הַבָּיית38 ,
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וָואס הָאט גֶעפְלַאנְצְט אַ זיינְגָארְטֶען ,אַוּנֶד הָאט אַ צוֹיםִדְרוּם
גֶעמַאכְט ,אוּנְד אַ קֶעלְטֶער דְרִינֶען גֶעגְרָאבֶּען ,אוּנְדּ הָּאֵט
גֶעבּוֹיעֶט אַ מְהוּרֶם ,אוּנְד עֶס פֶערְדוּנְֶּען צוּ וֶויינְגֶערְטְנֶער,
אזנְד וֶוען דִיא צֵייט פוּן פְרוּכְט אִיז נֶעקוּמֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר
בֶעשִׁיקְט זֵיינֶע קְנֶעכְט צוּ דִיא וַויינְנֶערְטְנֶער ,אַז זֵייא זָאלֶען
זֵיינֶע פְרוּכְט צוּנֶעמֶען :אוּנְד דיא וַיינְנֶערְטְנֶער הָאבֶּען
זִיונֶע קְנֶעבְט גֶענוּמֶען ,אוּנְד אֵיינֶעם גֶעשְלָאנֶען אוּנְד אִיינֶעם
הָאבֶּען זֵייא אוּמְגֶעבְּרַאכְט ,אוּנְד אַיין אַנְדֶערֶען גֶעשְׁטַיינִיגְט:
עֶר הָאט וִוידֶער אַנְדֶערֶע קְנֶעכְט גֶעשִיקְט ,מְעהֶר ויא דִיא
עֶרְשְטֶע; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ דִיזֶע אוֹיךְּ אַזוֹי נֶעמָהוּן:
דֶערְנָאךְ הָאט עֶר זִינן זוּהְן צוּ זֵייא בֶעשִׁיקְט ,אֲוּנְד הָאט
גֶעזָאגְט .,זֵייא וֶעלֶען מֵיין זוּהְן עֶהְרֶען :אָבֶּער דיא וַויינָ
ֶערְטְנֶער הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דֶעם זוּהְן ,אַזוֹי הָאבֶּען זייא
צְוִוישֶׁען אֵיינְאַנְדֶער גֶעזָאנְט ,דָאס אִיז דֶער יוֹרֵש; קוּמְט,
לָאזֶען מִיר אֵיהֶם הַרְגֶענֶען אוּנְד זֵיינֶע יְרוּשָׁה צוּנֶעמֶען:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען ,אוּנְד אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶען
אוֹיס דֶעם וַויינְגָארְטֶען אוּנְד גֶעהַרְנֶעט :דְרוּם וֶוען דֶער
האר פוּן דֶעם זֵויינְגְרְטֶען וֶעט קוּמֶען ,וָואס וֶועט עֶר טְהוּן
צו דִיזֶע וַויינְגֶערְטְנֶער? זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט עֶר
וֶועט דִיזֶע רְשָׁעִים שְׁרֶעקְלִיךְּ פֶערְנִיכְטֶען ,אוּנְד וֶועט דֶּעם
וֵויינְגָארְמֶען אִיבֶּערְגֶעבֶּען צוּ אַנְדֶערֶע וַויינְגֶערְטְנֶער וָאס
וֶועלֶען אֵיהֶם דֵיא פְרוּכְט אָפְּגֶעבֶּען אִין זַיינֶע צֵייט:
יְשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,הָאט אֵיהֶר קיינְמָאל נִיט בע"

לַיינְט אִין דִיא שְׁרִיפָט
,דער שְׁטֵיין וֶעלְבָ עןדִיא בּוֹימֵייסְטֶער הָאבֶּען פֶערְוָאךְ-
פֶען ,דֶער אִיז צוּם עֶקִשְׁטֵיין גֶעוארֶען; דָאם אִיו בֶע-
שֶׁעהֶען פוּן דֶעם הַאר ,אוּנְד עִם אִיז וואוּנְדֶערְלִיךְּ אִין
אוּנְזֶערֶע אוֹינֶען"( :תהלים קיח' כּבּ' בג,
 8דְרוּם זָאנ אִיךְ אֵייךְ; אַז דָאס קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן נָאט וֶועט פוּן
אֵייך אַוֶועקְנֶענוּמֶען וֶוערֶען ,אוּנֶד וֶועט גֶעגֶעבֶּען וֶוערֶען
 4צו אַ פַאלְק וָואם בְּרֶענְגְט זֵיינֶע פְרוּכְט :אוּנְד וֶוער עִם
דֶועם פַאלֶען אוֹיף דִיזֶען שְׁטֵיין דֶער וֶועט צוּבְּרָאכֶּעְן ווע-
רֶען; אָבֶּער אוֹיף וֶועמֶען עֶר וֶועט פַאלֶען דֶעם וֶועט עֶר
 51צוּמַאלֶען; אוּנְד וֶוען דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דיא פְּרוּשִׁיִם
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הָאבֶּען זֵיינֶע מְִשָׁלַיִם גֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא גֶעוְואוּסְט
אַז עֶר רֶעט פוּן זֵייא :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶע64 -
זוּכְט צוּ נֶעמֶען ,הָאבֶּען זֵייא מוֹרָא גֶעהַאט פַאר דיא לַייט,
וָארִין זֵייא הָאבֶּען אִיהם גֶעהַאלְטֶען פַאר אַ נָבִיא:
קאפיטעל כב
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צו זֵייא ווידֶער 1
בֶערֶעט אִין מְשָׁלִים אוּנְד גֶעזָאגְט; דָאס מַלְכוּת הַּשְּׁמַיִם אִיז 2
נְלֵייךָּ :צוּ אַ קֶענִיג וָאס הָאט גֶעמַאכְט אַ חַתוּנָה פַאר זַיין
זוּהְן; .אוּנְד הָאט זֵיינֶע קְנֶעכְט גֶעשִׁיקְט צוּ רוּפֶען דִיא וָאם 3
זֶענֶען גֶעבֶּעטֶען גֶעוָוארֶען צוּ דֶער חַתוּנָה; אוּנְד זֵייא הָא-
בֶּען נִיט גֶעוָואלְט קוּמֶען .אַזוֹי הָאט עֶר װִידֶער אַנְדֶערֶע 4
קְנֶעכְט בֶעשִׁיקְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,זָאנְט צוּ דִיא וָואם זֶענֶען

גֶעבֶּעטֶען ,זֶעהְט ,אִיךְּ הָאבּ מֵיינֶע סֶעוּדָה פֶערְמִּיג גֶעמַאכְט

מַיינֶע ריִנְדֶער אוּנְד מֵיינֶע פֶּעטֶע אָקְסֶען זֶענֶען גֶעשָׁאכְטֶּען

אוּנִד אַלֶעם אִיז פֶּערְטִיג; קוּמְט צוּ דֶער חַתוּנָה; אָבֶּער 8
עִם הָאט זֵייא גָארנִיט גֶעהַארְט ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַוֶועק-
גֶעגַאנְנֶען ..,אֵיינֶער אִין זַיין פֶעלְד אַרֵיין ,דֶער אַנְדֶערֶע צוּ

זַיין .הַאַנְדֶעל; .אוּנְד .דִיא אִיבְּרֵיגֶע הָאבֶּען גֶענוּמֶען דיא 6
קְנֶעכְט אוּנְד הָאבֶּען זֵייא מִיט שַׁאנְד בֶּעהַאנְדֶעלְט אוּנְד
אוּמְנֶעבְּרַאבְט; אוּנֶר דֶער קֶענִיג אִיז אִין כַּעַם גֶעוָארֶען7 ,
אוּנְד הָאט זֵיינֶע הֶערְשַׁארֶען אַרוֹיסְנֶעשִיקְט ,אוּנְד הָאט יֶענֶע

רוֹצְחִים אוּמְנֶעבְּרַאכְט ,אוּנְד הָאט זֵיירֶע שְׁטָאדְט פֶעךְ-
בְּרֶענְט; דַאן הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ זֵיינֶע קְנֶעבְט דִיא 8
חַתוּנָה אִיז אִיצְט פֶערְמִיג ,אָבֶּער דִיא וָאם זֶענֶען גֶעבֶּעמֶען

גֶעוְוארֶען זֶענֶען נִיט וֶערְט; דָרוּם נֶעהְט אִיהֶר צוּ דִיא 9
הוֹיפְּטְגַאסֶען ,אוּנְד וֶועמֶען אֵיהֶר וֶועט גֶעפִינֶען בֶּעם אוֹיף
דֶער הַתוּנָה; אוּנְד דִיא קְנֶעבְט זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אוֹיף 01
דיא הוֹיפְּטְגַאסֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיינְגֶעזַאמֶעלְט אַלֶע וֶועלְכֶע
זֵייא הָאבֶּען גֶעפִינֶען ,שְׁלֶעכְטֶע אוּנְד גוּטֶע .אוּנָד דִיא
חַתוּנָה אִיז גֶעוֶועזֶען פוּל מִיט נֶעסְט; אוּנְד וֶוען דֶער קֶענִיג 11
אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען דֵיא נֶעסְט צוּ זֶעהֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר
דָארְט גֶעזֶעהֶען אַ מַאן וָואס הָאט נִיט אָנְגֶעמְהוּן קיין חַתוּנָה
קְלַייִד; .אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,פְרֵיינְד ,ויא אַזוֹי 1
בִּיסְט .דוא .אַרַיינְגֶעקוּמֶען אָהְן אַ חַתוּנָה קלייד? אוּנְד עֶר
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 8אִיז פֶערְשְׁטוּמְט גֶעוָארֶען; דַאן הָאט דֶער קֶענִיג גֶעזָאנְט
צוּ דִיא מְשֶׁרְתִים ,בִּינֶד אֵיהֶם הֶענְד אוּנְד פִיס ,אוּנְד וַוַארְפְט
אֵיהֶם אַרוֹים אִין דִיא אוֹיסֶערֶער פִינְסְטֶערְנִיס; דָארְט וֶועט
 4זַיין גֶעוִויין אוּנְד צֵיינְקְרִיצֶען; וָארִין פִילֶע זֶענֶען בֶּערוּפֶען
אָבֶּער וֵויינִיג זֶענֶען אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט:
 5דַאן זֶעגֶען דִיא פְּרוּשִׁים אַוֶועקְגֶענַאנְגֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיין
עֵצָה גֶעהַאלְטֶען ,ויא זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אִים רֶעדֶען פַאנְ-

 6בֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט זֵיירֶע תַּלְמֵידִים,
מִים דִיא לֵייט פוּן הוֹרְדוֹם ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,מִיר

וִוימֶען אַז דוּא בִּיסְט אֵיין אֶמָתָיר מֶענְשׁ; אוּנְד לֶעהְרְסְט

דֶעם וֶועג פוּן נָאט אִין וָאהְרְהֵייט ,אוּנְד פְרֶענְסְט נָאךְּ קיי-
 7נֶעם נִיט; וָָארִין דוּא בִּיסְט קֵיינֶעם נִיט נוּשֵׂא פָּנִים; דְרוּם
זָאג אוּנֶם ויא דֶענְקְסְט דוּא! מֶעג מֶען נֶעבֶּען מַס צוּם
 8קֵייזֶער אָדֶער נִיט?
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אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט זֵייעֶר רשְׁעַתַ בֶּע-

מֶערְקְט ,אוּנְד גֶעזָאנְט ,וָארוּם פְּרוּפָש אֵיהֶר מִיךְּ אֵיהֶר
הֵייכְלֶער? וֵוייזְט מִיר דָאס נֶעלֶד פוּן מַם; אוּנְד זֵייא הָא-
בֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט אַ מַטְבַּעַ; אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא
בֶעזָאנְט ,וֶועמֶעם אִיזֹ דָאם בִּילֶד ,אוּנְד דִיא אוֹיפְשְׁרִיפְט ?
זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט .דֶעם קֵייזֶערִים; דַאן הָאט עֶר צו זֵייא
גֶעזָאגְט ,דָרוּם גִיבְּט דֶעם קֵייזֶער וָואס אִיז דֶעט קֵייזֶערִים
אוּנְד צוּ נָאט וָאס אִיוּ צוּ נָאט; אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען
דָאס גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ פֶערְוְואוּנְדֶערְט ,אוּנְד הָא-
בֶּען אֵיהֶם אָפְּגֶעלָאזְט אוּנְד זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען;
אִין דֶעמְזֶעלְבִּינֶען מָאג זֶענֶען דיא צַדוּקִים צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען
וָאם זָאנֶען עֶס וֶועט נִיט זַיין קיין תִּחְיַת הַמָתִים; אוּנְד זייא
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט אוּנְר גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,מֹשָׁה הָאט
גֶעזָאגְט ,וֶען אֵיינֶער שְׁטַארְבְּט אוּנְד הָאט קֵיינֶע קִינְדֶער
נִיט ,אַזוֹי זָאל זַיין בְּרוּדֶער זַיין וֵוייבּ הֵיירַאטֶען ,אוּנְד

 8זָאל אוֹיפְשְׁטֶעלֶען זָאמֶען צוּ זַיין בְּרוּדֶער:

עֶם זֶענֶען

בֵּייא אוּנֶם גֶעוֶועזֶען זִיבֶּען בְּרִידֶער ,אוּנְד דֶער עֶרְשׁ-
טֶער

הָאט חַתוּנָה גֶעהַאט ,אוּנְד אִיז גֶעשְׁטַארְבֶּען ,אוּנְד

וייל עֶר הָאט נִיט גֶעהַאט קיין זָאמֶען אַזוֹי הָאט עֶר

 6אִיגֶּערְגֶעלָאזְט זַיין וַוייבּ צוּ זַיין בְּרוּדֶער; אַזוֹי אִיו אוֹיךְ

גֶעוֶועזֶען מִיטדֶעם צְוֵוייטֶען ,אוּנְד דֶעם דְרִיטֶען ,בִּיז דִיא זִיבֶּען;

9
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אוּנֶד צוּלֶעצְט פוּן אַלֶע אִיז דָאם וַוייבּ אוֹיך גֶעשְשָארְבֶּען; 72

דְרוּם אִין תִּחֵיַת הַמַתִּים וֶועמֶעם וֶעט זִיא זַיין פון דיא 89

זִיבֶּען? וָארִין זֵייא אַלֶע הָאבֶּען זִיא גֶעהַאט; אוּנְד יֵשׁוּעַ 92
הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר פֶערְפִיהְרְט אייךְ

װַוייל אֵיהֶר קֶענְט נִיט דִיא שְׁרִיפְט ,אוֹיךְּ נִיט דֵיא מַאכְט
פוּן נָאט; וָארִין אִין תִּחַיֵת הַמַתִים וֶועט מֶען נִיטּ חַתוּנָה 03
הָאבֶּען אוּנְד נִיט חַתוּנָה מַאכֶען ,נֵייעֶרְט זֵייא וֶועלֶען זַיין

זִויא דִיא מַלְאָכִים אִים הִימֶעל; אוּנְד וֶוענֶען תִּחֵיַת הַמָתִים13 ,

הָאט אֵיהֶר נִיט גֶעלֵיינְט וֶאם אִיז צוּ אֵייךְּ גֶעזָאגְט פוּן גָאט
זָאנֶענְדִיב :אִיךְּ בִּין דֶער נָאט פוּן אַבְרָהֶם ,אוּנְד דֶער גָאט 93
פוּן וִצֶחָק ,אוּנְד דֶער גָאט פוּן יַעֲקֹב .נָאט אִיז נִיט דֶער
נָאט פוּן דִיא טוֹיטֶע ,נֵייעֶרְט פוּן דִיא לֶעבֶּעהִינֶע :אוּנְד 33
וֶוען דיא לייט הָאבֶּען דָאס נֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זִיךְ
פֶערְוְואוּנְדֶערְט אִיבֶּער זֵיינֶע לֶעהְרֶע:
אוּנְד וֶוען דִיא פּרוּשִׁים הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז עֶר הָאט דִיא 43
צַרוּקִים שְׁטִיל נֶעמַאכְט ,הָאבֶּען זֵייא זִיךָּ פֶערְזַאמֶעלְט:
אוּנְד אֵיינֶער פוּן זֵייא ,אַ בַּעַל תּוֹרָה ,הָאט אֵיהֶם גֶעפְּרוּבְט53 ,
אוּנְד נֶעפְרֶענְט ,רַבַּי ,זָאס פַאר אַ מִצְוָה אִיז דִיא נְרוֹיסֶע
אִין דֶער תּוֹרָה? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דוּא 65

זָאלְסְט דֶעם הַאר דֵיין ָאט לִיבֶּען מִיט דיין גַאנְצֶען הַארְץ,

אוּנֶר מִיט דֵיינֶע גַאנְצֶע זֶעלֶע ,אוּנד מִיט דַיין הַאנְצֶעוְנֶעמִיט:
דָאס אִיז דִיא גְרוֹיסֶע אוּנְד דיא עֶרְשְׁטֶע מִצְוָה :אוּנְד דִיא
צְוֵוייטֶע אִיז נְלֵייךְּ צוּ אֵיהֶר ,דוּא זָאלְסְט לִיבֶּען דיין
חַבֵר זיא זִיךְּ זֶעלְבּסְט :אִין דִיזֶע צְוַייא מִצָוֹת הֶענְגְט דיא
הַאנְצֶע תּוֹרָה אוֹנְד דִיא נְבִיאִים;
אוּנְד וֶוען דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען זִיךְּ אֵיינְגֶעזַאמֶעלְט הָאט
זֵייא יִשׁוּעַ בֶעפְרֶענְט

אוּנְד גֶעזָאנְט:

73
83
93
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וָאס דֶענְקְט אֵיהֶר 94

פוּן דֶעם מָשִׁיחַ?ָּ וֶֶעמֶעס זוּהְן אִיז עֶר? זֵייא הָאבֶּען צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט דֶער זוּהְן פוּן דָור :עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט34 ,
ויא אַזוֹי דֶען רוּפט אִיהֶם דָוִד אִים גֵייסְט הַאר? וֶוען עֶר
זָאנְט:
,דֶער הַאר הָאט גֶעזָאנְט צוּ מֵיין הַאר ,זֶעץ דִיךְּ צוּ 44
מֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד ,בִּיז אִיךְּ על גֶעבֶּען דַיינֶע פַיינְד
אוּנְטֶער דַיינֶע פִים":

(תהלים קי' א'),

9
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 8דְרוּם ,וֶוען דָוד רוּפְּט אֵיהֶם הַאר ,ויא אִיז עֶר זַיין זוּהְן?
 6אוּנְד קֵיינֶער הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעקָאנְט עִנְטְפֶערֶען אַ וָוארְט.
אוּנְד פוּן יֶענֶעם טָאג אָן הָאט זִיךְּ קֵיינֶער נִיט אוּנְטֶעךְ-
שְטַאנֶען אֵיהֶם נָאךְּ עֶפֶּעם צוּ פְרֶענֶען:
קאפיטעל בג
 1דָאן הָאט יִשׁוּעַ גֶערֶעט צוּ דיא לייט אוּנְד צוּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים:
 2אוּנְד גֶעזָאגְט ,דיא סוּפְרִים אוּנְד דִיא פְּרוֹשִׁים זִיצֶען אוֹיף
 3דֶעם שְׁטוּהְל פוּן מֹשֶׁה :דְרוּם אַלֶעס וָואס זֵייא הֵייסֶען אַייךָ
הַאלְטֶען ,דָאם טְהוּט אוּנְד הַאלְט .אָבֶּער נָאךְּ זֵיירֶע מַעֲשִׂים
מְהוּם נִיט .וָארִין זֵייא זָאנֶען אוּנְד טְהוּן עִם נִּיט:

 4אָבֶּער .זֵייא בִּינְדֶען שְׁוֶוערֶע לַאסְטֶען ואס מֶען קָאן נִיט
דֶערְטְרָאנֶען ,אוּנְד לֶענֶען זֵייא אוֹיף דִיא אַקְסֶעל פוּן מֶענָ-
שֶׁען ,אָבֶּער זֵייא אַלֵיין זוילֶען זֵייא נִיט מִיט אַ פִּינְגֶער
 8אוֹיפְהֶעבֶּען :אוֹנֵד אַלֶע זֵיירֶע מַעֲשִׂים טְרוּן זייא אַז זֵייא

זָאלֶען גֶעזֶעהֶען וֶוערֶען פוּן מֶענְשֶׁען; דֶען זייא מַאבֶּען .

בְּרֵייט זֵיירֶע תְפִילִין  אוּנְד מַאכֶּען לַאנְג דִיא צִיצִית:
 6אוּנְד הָאבֶּען לִיבּ אוֹיבֶּען אָן צו זִיצֶען אוֹיף סעודוֹת ,אוּנְד
 7צוּ שְׁטֶעהֶען אוֹיבֶּען אָן אִין דִיא שוּלֶען :אוּנְד אַז מֶען זָאל

זֵייא גְרִיסֶען אִין דִיא גַאסֶען ,אוּנְד דִיא מֶענְשֶׁען זָאלֶען

 8זֵייא רוּפֶען רִבִּי :אָבֶּער אֵיהֶר זַייט נִיט גֶערוּפֶען רַבֵּ
וָארִין אֵיינֶער אִיז אֵייעֶר לֶעהְרֶער ,אוּנְד אִיהֶר זֶענְט בְּרִידֶער:
 9אוּנְד אִיהֶר זָאלְט קֵיינֶעם נִיט רוּפֶען אֵייעֶר פָאטֶער אוֹיף
| = דֶער עֶרֵד ,וָוָארִין אֵיינֶער אִיז אֵייעֶר פָאטֶער וֶועלְכֶער אִיז
 0אִים הִימֶעל :אוּנְד אֵיהֶר זֵייט אוֹיךְּ גִייט גֶערוּפֶען לֶעהְרֶער,
 1וָוארִין אֵיינֶער אִיז אֵייעֶר לֶעהְרֶער ,דֶער מָשִׁיחַ :אָבֶּער
 2דֶער גְרֶעסֶערֶער צְוִוישֶׁען אַייךְּ זָאל זַיין אֵייעֶר דַיִנֶער :אוּנְד
וֶֶער עִם וֶעט זִיךָּ זֶעלְבְּסְט דֶערְהֵייכֶען ,דֶער וֶועט דֶעךְ-
נִיְרֶערִיגְט וֶוערֶען; אוּנְד וֶוער עִם וֶועט זִיךְּ דֶערְנִידְרִיגֶען
|
דֶער וֶועט דֶערְהֵייכְט וֶוערֶען;
 2אָבֶּער ,וְעה צוּ אֵייךְ סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוֹּשִׁים ,אֵיהֶר הַייכְּלֶער!
וָוארִין אֵיהֶר פֶערְשְלִיסְט דָאם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם פַאר דיא

מֶענְשֶׁען ,וארִין .אֵיהֶר .זֶעלְבְּסְט קוּמְט נִיט אַריין אוּנְד .ריא
וָואם ווילֶען אַרִיינְקוּמֶען לָאזְט אֵיהֶר נִיט אַרֵוין;
 4וָועה צוּ אַייךְָ סוֹפְרִים אוּנְד פִּרוּשִׁים ,אֵיהֶר הֵייכְלֶער! וָארִין

פתיה-
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אֵיהֶר שְׁלִינְגְט אֵיין דִיא הַייזֶער פוּן אַלְמָנוֹת ,אוּנְד פַאר
אֵיין אוֹיסְרֶעד זַייט אֵיהֶר לַאנְג מִתְפֵּלֵל; דְרוּם וֶוועם אֵיהֶר

מֶעהֶר מִשְׁפֶּט דֶערְהַאלְטֶען:

וָעה צוּ אַייךָ סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים ,אֵיהֶר הַייכְלֶער! וָארִין 51
אֲוהֶר פָארְט אַרוּם אִיבֶּער דֶעם יַם אוּנְד דִיא יַבָּשָׁה ,אַז
אֵיהֶר זָאלְט מַאכֶען אַ נֶר ,אוּנְד וֶוען עֶר אִיז דָאס גֶעוָוארֶען,
אַזוֹי מַאכְט אֵיהֶר אֵיהֶם פַאר אַ בֶּן גִיהֵנֶם נָאךְּ צְוַוייא מָאל
מָעהֶר זויא אֵיהֶר;
וָועה צוּ אַייךָּ ,בְּלִינְדֶע פִיהְרֶער ,ואס אֵיהֶר זָאנְט ,וֶער עִם 61
שְוֶוערְט בַּייא דֶעם בִּית הַמִקְדָש :דָאס אִיז גָארְנִיט;

אָבֶּער

וֶער עִם שְׁוֶוערְט בַּיים נָאלְד פוּן בֵּית הַמִקְדֶשׁ דֶער אִיז
שוּלְדִיג :אֵיהֶר נַארֶען אוּנְד בְּלִינְדֶע , ווָארִין וֶועלְכֶעם אִיז 71
גְרֶעסֶער ,דָאם נָאלְד אָדֶער דָאס בֵּית הַמִקְדָשׁ וָאס הַיִילִיגְט
דָאם נָאלְד? .אוּנְד וֶוער עִם שְׁוֶוערְט בֵּיים מִזְבֵּחַ ,דָאס אִיז 81
גָארְנִיט; אָבֶּער וֶוער עֶס שְׁוֶוערְט בֵּיים קִרְבֶּן זִאם אִיז
דְרוֹיף ,דֶער אִיז שׁוּלְדִיג :אֵיהֶר בְּלִינְדֶע; וָָארִין וֶועלְכֶעם 91

אִיז גְרֶעסֶער ,דָאם קִרְבָּן אָדֶער דֶער מִזְבַּחַ ווָאס הַיילִיגְט
דָאס קִרְבֶּן? דְרוּם וֶוער עֶס שְׁוערְט בֵּיים מִוְבַּחַן דֶער 02
שִמֶערְט דֶערְבֵּייא ,אוּנְד בֵּייא אַלֶעם וָאס אִיז דְרוֹיף :אוּנְִד 12

וֶוער עִם שְׁוֶוערְט בַּיים בֵּית הַמִקְדָשׁ ,דֶער שְׁוֶוערְט דֶערְבֵּייא,

אֲוּנְד בַּייא אֵיהֶם זְוִאם וְואוֹינְט דְרִינֶען :אוּנְד זֶוער עִם 92
שְׁוֶוערְט בָּיים הִימֶעל ,דֶער שְׁוֶוערְט בֵּייא דֶעם שְׁטוּהֶל פוּן
נָאט ,אוּנְד .בֵּייא אֵיהֶם וָואס זִיצְט דְרוֹיף:
וָועה צוּ אַייךָ סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים אֵיהֶר הַייכְלֶער! זָארִין 39
אֵיהֶר גִיבֶּט פַּעֲשֵׂר פוּן מִינְט אוּנְד עָנִים אוּנְד קִימֶעל ,אוּנְד
לָאזְט אוֹים דִיא זויכְטֶעגֶערֶע זַאכֶען פוּן דֶער תּוֹרָה ,דִאם
גֶערֵיכְט ,דִיא בַּארְמְהֶערְצִינְקֵייט אוּנְד דֶען גְלוֹיבֶּען; דִיזֶע
זַאכֶען בֶּעדַארְפְט אִיהֶר צוּ טְהוּן ,אוּנֶד יֶענֶע נִיט אוֹיסְצוּ-
לָאזֶען .:אֵיהֶר בְּלִינְדֶע פִיהְרֶער ,וְאם זֵייהֶען אוֹיס דיא פָלִיב 42
אוּנֶד פֶערְשְלִינְגֶען דָאם קֶעמֶעל:
ועה צוּ אֵייךָּ פוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים ,אֵיהֶר הַייכְלֶער! וָארִין 52
אֲיהֶר ריינִיגְט דֶעם בֶּעכֶער אוּנְד דִיא שִׁיסֶעל פוּן אנֹיסְוֶוע-
נַיג-.אָבֶּער אִינֶעוֶוענִיג זֶענֶען זֵייא .פול מִים רוֹיבּ אוּנְד
אוּנְרִיינִיגְקייט :דוּא בְּלֵינְדֶער פָּרוּשׁ ,רִיינִיג צוּם עֶרְשְטֶען 69
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דֶעם בֶּעכֶער אוּנְד דִיא שִׁיסֶעל פוּן אִינֶעוֶוענִיג ,כְּדִי זֵייא
זָאלֶען אוֹיךְּ רֵיין זַיין פוּן אוֹיסֶעוֶוענִיג:

 7וועה צזּ אֵייךָּ סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים ,אֵיהֶר הֵייכְלֶער! וָא-

רין אֵיהֶר זֶענְט גְלֵייךָּ צוּ אִיבֶּערְגֶעוייסְטֶע קְבָרִים ואס
זֶעהֶען שֶׁעהְן אוֹים פוּן דְרוֹיסֶען ,אֶבֶּער אִינֶעוֶוענִיג זֶענֶען

זֵייא פוּל מִיט טוֹיטֶע בֵּיינֶער ,אוּנְד יֶעדֶע אוּנְרִיינִינְקֵייט:
 8אַזוֹי זֶענְט אֵיהֶר אוֹיךְּ פוּן דְרוֹיסֶען שֵׁיינְט אֵיהֶר צוּ דיא
מֶענְשֶׁען פְרוּם ,אֶבֶּער אִינֶעוֶוענִיג זֶענְט אֵיהֶר פוּל מִיט
חַנִיפָה אוּנְד אוּנְרֶעכְט:
 9װָעה צוּ אֵייךְָ סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים ,אִיהֶר הֵייכְלֶער!
וָוארִין אֵיהֶר בּוֹיעֶט דִיא קְבָרִים פוּן דִיא נְבִיאִים ,אוּנָ
 0פֶערְצִירְט דִיא מַצֵבוֹת פוּן דִיא צַדִיקִים :אוּנְד אֵיהֶר זָאגְט,

וֶוען מִיר וָואלְטֶען גֶעוֶועזֶען אִין דִיא צֵייטֶען פוּן אוּנְזֶערֶע

פֶעטֶער ,אַזוֹי וָאלְטֶען מִיר נִיט מִיט זֵייא קיין טְהֵייל נֶעהַאט
 1אִים בְּלוּט פוּן דִיא נְבִיאִים :אַזוֹי זֶענְט אֵיהֶר צוּ אֵייךָ
זֶעלְבְּסְט עֵדוֹת ,אַז אֵיהֶר זֶענְט דִיא קִינְדֶער פוּן דִיא וָואם
 2הָאבֶּען דִיא נְבִיאִים אוּמְנֶעבְּרַאכְט :אֵיהֶר מַאכְט אוֹיךְ פול
 8דָאם מָאם פוּן אֵיירֶע פֶעטֶער :אֵיהֶר שְׁלַאנְנֶען דִיא

שְׁפְּרָאצוּנְג פוּן עֶנְדִימֶען ,ויא אַזוֹי וֶועט אִיהֶר אַנְטְרִינֶען

 4דָאם מִשְׁפֶּט פוּן נִיהֵנֶם? דְרוּם זֶעהְט אִיךְ שִׁיק צוּ אַייךְ
נְבִיאִים אוּנֶד חֵכָמִים אוּנְד סוֹפְרִים ,אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן זֵייא

וֶועט אִיהֶר הַרְנֶענֶען אוּנְד קְרֵייצִינֶען; אוּנְד עֶטְלִיכֶע וֶעט

אֵיהֶר שְׁמֵייסֶען אִין אֵיירֶע שוּלֶען ,או;ד וֶועט זֵייא יָאנֶען
 8פון אֵיינֶע שְׁטָאט צוּ דִיא אַנְדֶערֶע :כָּדִי עֶם זָאל אוֹיף אַייךְ
קוּמֶען אַלֶעם אוּנְשׁוּלְרִינֶע בְּלוּט וָאס אִיז פֶערְגָאסֶען נֶע-
וָָארֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד ,פוּן דֶעם בְּלוּם פוּן הָבֶל הַצַּדִיק

בִּיז צוּם בְּלוּט פוּן זְכַרְיָה בֶּן בְּרִכְיָה ,וֶועלְכֶען אֵיהֶר הָאט

 6אזּמְנֶעבְּרַאכְט צְוִוישֶׁען דֶעם הֵיכֶל אוּנְד דֶעם מִזְבָּחַ :בְָּאֶמֶת
זָאנ אִיךְּ אַייך; דָאס אַלֶעס וֶועט קוּמֶען אִיבֶּער דִיזֶען דוֹר;
 7יְרוּשׁלַיִם! יְרוּשְׁלַיִם!ּ וָאס הָאסְט גֶעטֵייטֶעט דִיא נְבִיאִים,
אוּנְד נֶעשְׁטֵיינִיגְט דִיא וִָאם זֶענֶען גֶעשִׁיקְט גֶעוָוארֶען צוּ
דִיר ,זיא פִיל מָאל הָאבּ אִיךְָּ גֶעוָאלְט דֵיינֶע קִינְדֶער אֵיינָ-

זַאמְלֶען זיא אַ הִין זַאמֶעלְט אֵיין אִיהְרֶע יוּנְגֶע אוּנְטֶער

 8אִיהְרֶע פְלִינֶעל ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט נִיט גֶעואלְט :זָעה ,אֵייעֶר
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הוֹיז וֶוערְד אַייךְּ וויסְט פֶערְלָאזְט :וָארִין אִיךְ זָאג אַייךְ; 98
פגן אֵיצְט אָן וֶועט אֵיהֶר מִיךָּ נִיט זֶעהֶען בִּיז אֵיהֶר וֶועט
זָאנֶען ,גֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער ,וֶועלְכֶער קוּמְט אִים נָאמֶען פוּן
דֶעם הַאר;
קאפיטעל כד

אוּנְד יִשוּעַ אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד אִיז פוּן בֵּית הַמִקְדֶשׁ 1

אַוֶועקְגֶעגַאנְבֶען ,אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם בֶעקו-
מֶען אוּם אֵיהֶם צוּ וַוייזֶען דָאס גֶעבֵּיידֶע פוּן דֶעם בֵּית
הַמַקְדָש :אוּנְד עֶר הָאט נֶעעֶנְמְפֶּערְט אוּנְד הָאט צו זֵייא 9

נֶעזָאנְט ,זֶעהְט אֵיהֶר נִיט דָאס אַלֶעם? בָּאֵמֶת זָאג אִיךְּ אַייך
עִם וֶועט הִיר

נִיט אִיבֶּערְבְּלֵייבֶּען

אֵיין שְׁטֵיין אוֹיף אַיין

אַנְדֶערֶען ,ואס וֶועט נִיט אַרוּפְּגֶעוָארְפֶען זזֶערֶען;
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם הַר הַזֵתִים ,אַזוֹי זֶענֶען 3
זֵיינֶע תַּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען בֵּייא זִיךְּ אַלַיין ,אוּנְד

הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,זָאג אוּנִם וֶוען דִיזֶע זַאבֶען וֶועלֶען גֶעשֶׁע-

הֶען ,אוּנְד וָואס אִיז דָאם צֵייכֶען פוּן דיי קוּמֶען אוּנְד פוּן
דֶעם צֵייטְאַלְמֶער? אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,זֶעהְט אַז קֵיינֶער זָאל אַייךָ נִיט פֶערְפִיהְרֶען;

בנ

וָארִין פִילֶע וֶועלֶען קוּמֶען אִין מֵיין נָאמֶען ,אוּנְד וֶעלֶען 5

זָאנֶען ,אִיךְּ בִּין דֶער מָשִׁיחַ; אוּנְד זֵייא וֶעלֶען פִילֶע פֶעך-
פִיהְרֶען :אוּנְד אֵיהֶר זֶוֶעט הֶערֶען פוּן מִלְחָמוֹת אוּנְד נָאבְ6 -
רֵיכְט פוּן מִלֶחָמוֹת; זֶעהְט אַז אִיהֶר זָאלְט אַייךְ נִיט דֶעך-
שְׁרֶעקֶען; וָארִין רִיזֶע זַאכֶען מוּזֶען גֶעשֶׁעהֶען ,אָבֶּער
דֶער סוֹף אִיז נָאךָּ נִיט :וָארִין אֵיין פַאלְק וֶועט אוֹיפְשְׁטֶע7 -

הֶען קֶענֶען אֵיין אַנְדֶערֶען פָּאלְק אוּנְד אַיין קֶענִיגְרֵייךּ,

קֶענֶען אַיין אַנְדֶערֶען קֶענִינְרֵייךָ אוּנְד עִם וֶועט זַיין הוּנָ-

נֶערְמְנוֹיט אוּנְד עֶרְדְעִיטֶערְנִים אִין פֶערְשִׁידֶענֶע עֶרְטֶער8 :

דָאם אַלֶעס אִיז דֶער אָנְפַאנְג פוּן צָרוֹת :דַאן וֶועלֶען זֵייא 9

אֵייךָ אִיבֶּערְגֶעבֶּען צוּ דֶער צֶרָה אוּנְד וֶועלֶען אֵייךּ הַרְגֶענֶען

אוּנְד אֵיהֶר וֶועט נֶעהַאסְט וֶוערֶען בֵּייא אַלֶע פֶעלְקֶער פוּן

מֵיין נָאמֶענֶם וֶוענֶען :אוּנְד דַאן וֶועלֶען פִילֶע שְׁטְרוֹיבֶעלְן01 ,

אוּנֶד וֶועלֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אִיבֶּערַעֶנְטְפֶּערֶען ,אוּנְד

אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען הַאסֶען :אוּנְד עֶס וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֶע11 -

הֶען פִילֶע פָאלְשֶׁע נְבִיאִים ,אוּנְד וֶעלֶען פִילֶע פֶערְפִיהְרֶען;
,

סמתיהפר

ׂ0

 2אזוּנְד װוייל דָאם אוּנְרֶעכְט וֶועט זִיךְּ פֶערְמֶעהְרֶען ,וֶועט דיא
 3לִיבֶּע פוּן פִילֶע קַאלְט וֶוערֶען :אָבֶּער דֶער וְואם הַאלְט
 4אִוֹיס בִּיז צוּם סוֹף ,דֶער וֶועט גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :אוּנְד
דִיזֶע בְּשׂוּרָה טוֹבֶה פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךְ וֶועט גֶעפְּרֶעדִיגְט
וֶוערֶען אִין דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט פַאר אַ צֵייגְנִיס צוּ אַלֶע
פֶעלְקֶער ,אוּנְד דַאן זֶעט דֶער סוֹף קוּמֶען:
 8דְרוּם וֶוען אִיהֶר וֶועט זֶעהֶען דִיא גְרֵייעֶל פוּן דֶער פֶּעך-
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8
9
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וויסְטוּנְג ,ואם אִיז גֶעזָאגְט פוּן דָנִיאֵל הַנָבִיא שְׁטֶעהֶענְדִיג
אִים הֵיילִינֶען אָרְט;---דֶער וָואס לֵיינְט לָאז עֶר .פֶערְשְׁטֶע-
הֶען---:דַאן לָאזֶען דִיא וָואם זֶענֶען אִין יְהוּדָה אַנְטְלוֹיפֶען
צוּ דִיא בֶּערְג; אוּנְד דֶער וָאס אִיז אוֹיף דֶעם דַאךְּ לָאז
עֶר נִיט אַרוּנְטֶערְגֶעהֶען אוּם דִיא זַאכֶען פוּן דֶעם הוֹיז צַזּ
נֶעמֶען; אוּנְד דֶער וָאם אִיז אִים פֶעלְד לָאז עֶר זִיךְּ נִיט
צוּריק אוּמְקֶעהְרֶען אוּם זַיין קלייד צוּ נֶעמֶען :אוּנְד זָעה
צוּ דִיא וָואס זֶענֶען מְעוּבָּרֶת ,אוּנְד דִיא וָואס גֶעבֶּען צוּ
זֵיינֶען ,אִין וֶענֶע טֶענ :אָבֶּער בֶּעטֶעט אֵיהֶר אַז אֵייעֶר
אַנְטְלוֹיפֶען זָאל נִיט זַיין אִים וִוינְטֶער ,אָדֶער אִים שַׁבָּת;

 1וָוארִין דַאן וֶועט זַיין אַ גְרוֹיסֶע צֵדָה ,אַזֶעלְכֶע ָאס אִיז

נִיט בֶעוֶוען פוּן אָנְפַאנְג דֶער וֶועלְט בִּיו אַצוּנְד ,אוּנְד וֶועט
 2אויך נִיט מֶעהֶר זַיין :אוּנְד וֶוען דִיזֶע טֶעג זָאלֶען נִיט
פֶערְקִירְצְט וֶוערֶען ,אַזוֹי הֶעט קיין מֶענְשׁ נִיט גֶערֶעטֶעט

גֶעוָארֶען; אָבֶּער וֶוענֶען דיא אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע וֶועלֶען

 8יֶענֶע טֶעג פֶערְקִירְצְט וֶוערֶען :דַאן וֶוען אֵיינֶער וֶועט צוּ
אֵייךָ זָאנֶען ,זֶעהְט ,הִיר אִיז דֶער מְשִׁיחַ אָדֶער דָא; גְלוֹיבְּט

 4עֶם נִיט :וָארִין עִם וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֶעהֶען פַאלְשֶׁע מְשִׁיחִים

אוּנְד פַאלְשֶׁע נְבִיאִים ,אוּנְד זֵייא וֶוערְדֶען גְרוֹיסֶע צֵייכֶען
אוּנְד וְואוּנְדֶער וֵוייזֶען אַז זֵייא זָאלֶען פֶערְפִּיהְרֶען וֶוען עֶס

 8זָאל מֶענְלִיךְ זַיין אַפִילוּ דִיא אוֹיְדֶערְוֶועהְלְטֶע :זֶעהְט ,אִיךְ

 6הָאבּ אֵייךָּ פְרִיהֶעֹר אָנְגֶעזָאנְט :דְרוּם וֶוען זֵייא וֶועלֶען צוּ
אֵייךְּ זָאבֶען ,זֶעהְט ,עֶר אִיז אִין דֶער מִדְבֶּר ,אַזוֹי גֶעהְט נִיט
אַרוֹים; זֶעהְט ,עֶר אִיז אִין דיא קַאמֶערְן ,אַזוֹי גְלוֹיבְּט
 7עֶס נִיט;

וָארִין אַזוֹי ויא דֶער בְּלִיץ נֶעהְט אוֹיס פון

מִזָרָח אוּנִד שֵׁיינְט בִּיז צוּ מַעֵרָב אַזוֹי וֶעט:אוֹיךְּ זַיין
 8דָאס קוּמֶען פוּן דֶעם בֶּן אָדָם :וְאוּ דִיא נְבָלָה אִיז

מתיה כד
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דָארְט וֶועלֶען זִיךְּ דִיא אָדְלֶער פֶּערְזַאמְלֶען:

אוּנְד נְלֵייךְּ נָאךְּ דֶער צָרָה פוּן וֶענֶע טֶעג וֶעט דִיא זוּן 92

פִינְסְּטֶער וֶוערֶען ,אוּנְד דִיא לְבָנָה וֶדעט נִיט גֶעבֶּען אֵיהֶר

לִיכֶּט ,אוּנְד דִיא שְׁטֶערֶען וֶעלֶען פוּן הִימֶעל פַאלֶען ,אוּנְד
דִיא קְרֶעפְטֶען פוּן הִימֶעל וֶועלֶען זִיךְּ בֶּעוֶוענֶען; אוּנְד דַאן 03

וֶועט זִיךָּ בֶּעוֵוייזֶען דָאס צֵייבֶען פוּן דֶעם בֶּן אָדָם אִים הֵי-

מֶעל ,אוּנְד דַאן וֶועלֶען אַלֶע גֶעשְׁלֶעכְטֶער פוּן דֶער עֶרֶד

טְרוֹיעֶרְן ,אוּנְד וֶועלֶען זֶעהֶען דֶעם בֶּן אָדָם קוּמֶענְדִיג אִין

דִיא וָאלְקֶען פוּן הִימֶעל מִיט קְרַאפְט אוּנְד נְרוֹיסֶע הֶעךְ-

לֵיכְקייט :אוּנְד עֶר וֶועט אַרוֹיסְשִיקֶען זֵיינֶע מַלְאָכִים מִיט 18

אַ גְרוֹיס קוֹל פוּן אַ שׁוֹפָר ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אַיינְזַאמְלֶען
זַיינֶע אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְמֶע פוּן דִיא פִיר וִוינְדֶען פוּן אֵיין עֶק
הִימֶעל בִּיז צוּם אַנְדֶערֶען:
אָבֶּער לֶערְנְט אַ מָשָׁל פוּן דֶעם פִיינֶענְבּוֹים ,וֶוען זַיינֶע צְווייג 93
וֶועט שׁוֹין פְרִישׁ ,אוּנְד בְּרֶענְגְט אַרוֹים בְּלֶעטֶער ,אַזוֹי
וֵוייסְט אֵיהֶר אַז דֶער זוּמֶער אִיז נָאהֶענְט :אַזוֹי אוֹיךְ אֵיהֶר33 ,
וֶוען אֵיהֶר וֶדעט דָאם אַלֶעם זֶעהֶען ,זָאלְט אִיהֶר זִויסֶען אַז
עִם אִיז נָאהֶענְט בֵּייא דֶער מְהִיר :בָּאֶמֶת זָאנ אִיךְּ אַייך43 .
דִיזֶעם דוֹר וֶועט נִיט פֶערְנֶעהֶען ,בִּיז דָאס אַלֶעס וֶועט נֶע-

שֶׁעהֶען :הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד וֶועלֶען פֶערְגֶעהֶען ,אָבֶּער מַיינֶע 83

וֶוערְטֶער וֶועלֶען נִיט פֶערְגֶעהֶען :אָבֶּער פוּן יֶענֶעם טָאג 63
אוּנְד דֶער שָׁעָה וַיים קֵיינֶער נִיט ,אוֹיךְּ נִיט דיא מַלְאָכִים
פוּן הִימֶעל ,אוֹיךָּ נִיט דֶער זוּהְן ,נֵייעֶרְט דֶער פָאטֶער אַלֵיין;
וָארִין אַזוֹי זיא דִיא טֶעג פוּן נֹחַ ,אַזוֹי זֶֶעט זַיין דָאס קוּ 73
מֶען פוּן דֶעם בֶּן אָדָם :וָארִין אַזוֹי ויא אִין דִיא טֶענ וִאם 83
דֶענֶען גֶעוֶוען פָאר דֶעם מַבּוּל ,זֵייא הָאבֶּען גֶענֶעסֶען אוּנְד
נֶעטְרוּנְקֶען אוּנְד הָאבֶּען חַתוּנָה גֶעמַאכְט אוּנְד חַתוּנָה גֶע-
הַאט בִּיו צוּם טָאנ וֶוען נֹחַ אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אִין דֶער
תֵיבָה :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט נֶעוְואוּסְט בִּיז דָאס מַבּוּל אִיז 93
גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט זֵייא אַלֶע אַוְדֶעקְנֶעטְרָאנֶען; אַזוֹי זזֶעט
אוֹיךְּ זַיין דָאס קוּמֶען פוּן דֶעם בִּזְ-אָדָם :דַאן וֶועלֶען צַוֵוייא 04

ַיין אוֹיף אֵיין פֶעלְד; אֵיינֶער זֶעט אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶוערֶען,

אוּנְד .אֵיינֶער וֶועט אִיבֶּערְגֶעלָאזְט וֶוֶערֶען :צְוֵוייא פְרוֹיעֶן 14
וֶועלֶען מָאלֶען בֵּייא אֵיין מִיהְל; אֵיינֶע וֶועט אַוֶועקגֶענוּמֶען
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פפיה,
וֶוערֶען,

כה כה

אוּנְר אֵיינֶע אִיבֶּערְגֶעלָאזְט וֶוערֶען:

דְרוּם

וַוַאכְט,

וָארִין אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט אִין וֶועלְכֶען טָאג אֵייעֶר הַאר וֶועט
 8קוּמֶען :אָבֶּער וֵוייסְט דָאם ,וֶוען דֶער בַּעַל הַבַּיִת וָואלְט
וִויסֶען אִין וֶועלְכֶער וַאךְּ פוּן דֶער נַאכְט דֶער נֵנָב .וֶועט
קוּמֶען ,אַזוֹי וָואלְט עֶר גֶעוַואכְט ,אוּנְד וָָאלְט נִיט גֶעלָאזְט
 4זַיין הוֹיז אֵיינְבְּרֶעכֶען :דְרוּם זַייט אֵיהֶר אוֹיךְּ בֶּערֵייט ,וָוארִין

דֶער בֶּן אָדָם קוּמְט אִין אַ שָׁעָה ,פוּן וֶועלְכֶע אֵיהֶר דֶענְקְט
 5נִיט :וֶוער אִיז דֶען דֶער גֶעטְרֵייעֶר אוּנְד קְלוּנֶער קְנֶעכְט
דֶעם זַיין הַאר הָאט גֶעשְׁמֶעלְט אִיבֶּער זַיין הוֹיזְגֶעזִינְד ,אַז
 6עֶר זָאל זֵייא גֶעבֶּען זֵיירֶע שְׁפֵּייז צוּ דֶער צֵייט? גֶעבֶּענְשְט

אִיז דֶער קְגֶעכְט ,וֶעלְכֶען זַיין הַאר ,וֶוען עֶר קוּמְט ,וֶועט
 7אֵיהֶם גֶעפִינֶען אַזוֹי טְהוּן :בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵַייךְ; אַז עֶר
וֶועט אֵיהֶם בֶּעשְׁטֶעלֶען אִיבֶּער זַיין נַאנְצֶען פֶערְמֶענֶען?
 8אָבֶּער וֶוען יֶעגֶער שְׁלֶעכְטֶער קְנֶעכְט וֶועט זָאנֶען אִין זַיין
 94הַארְץ ,מֵיין האר

זוֹימְט זִיךְּ צוּ קוּמֶען :אוּנְד וֶועט אָנְהוֹיבֶּען

זֵיינֶע מִיטְקְנֶעכְט צוּ שְׁלָאנֶען אוּנְד
 0אַזוֹי וֶועט דֶער הַאר פוּן יֶענֶעם
דֶעם עֶר עֶרְוַוארְטֶעט נִיט אוּנְד
 1וֵוייסְט נִיט :אוּנְד עֶר וֶועט אֵיהֶם

צוּ טְרִינְקֶען מִיט שִׁכּוּרים;
קְנֶעכְט קוּמֶען אִין אַ טָאג
אִין אַ שָׁעֶה פוּן דֶער עֶר
צֶערְשְׁנֵיידֶען ,אוּנְד אֵיהֶם

גֶעבֶּען זַיין טְהֵייל צְווישֶׁען דיא הֵייבְלֶער ,דָארְט וֶעט זַיין
גֶעוֵויין אוּנְד צֵיינְקְרִיצֶען:

קאפיטעל כה

 1דַאן וֶעט דָאס מַלְכוּת הַשָׁמַיִם גֶענְלֵייכְט זַיין צוּ צֶעהְן

יּנִנְפְרוֹיעְן וִאם הָאבֶּען גֶענוּמֶען זֵיירֶע לַאמְפֶּען ,אוּנִד
 2זֶענֶען דֶעם הָתָן אַנְטְּקֶענֶען גֶעגַאנְגֶען :אוּנד פִינֶף פּוּן זייא
 8זֶענֶען גֶעוֶועזֶען נַאריש ,אוּנְד פִינֶף קלוּג :וָארִין דִיא נֵא-

רִישֶׁע הָאבֶּען גֶענוּמֶען זֵיירֶע לַאמְפֶּען אוּנְד הָאבֶּען נִיט

 4קיין עֵהֶל מִיטְגֶענוּמֶען :אָבֶּער דִיא קְלוּנֶע הָאבֶּען גֶענוּמֶען
 8עֶהֶל אִין זֵיירֶע כָּלִים מִיט זֵיירֶע לַאמְפֶּען :אוּנְד וֶען דֶער

חָתֵן הָאט זִיךָּ גֶעזוֹימְט ,אַזוֹי הָאבֶּען אַלֶע נֶעדְרִימֶעלְט אוּנְד
 6זֶענֶען אֵיינְגֶעשְׁלָאפֶען:

אָבֶּער אִין מִיטֶען דֶער נַאכְט אִיז

גֶעוארֶען אַ גֶעשְׁרֵייא ,זֶעהְט דֶער חָתָן! גֶעהְט אֵיהֶם אַנְטָ-
 7קֶענֶען :דַאן זֶענֶען אַלֶע דִיזֶע יוּנְגפְרוֹיעֶן אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען

 8אוּנְד הָאבֶּען זֵיירֶע לַאמְפֶּען צוּרֶעבְטְ גֶעמַאכְט :אוּנְד דִיא

מתיה כהח

3

נַארִישֶׁע הָאבֶּען גֶעזָאנְט צוּ דֵיא קְלוּנֶע ,גִיבֶּט אוּנֶם פוּן
אֵייעֶר עָהֶל; וָארִין אוּנְזֶערֶע לַאמְפֶּען גֶעהֶען אוֹים :אוּנְד 9

דִיא קְלוּנֶע הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,גֵיין ,טָאמֶער
וֶועט נִיט בֶענוּג זַיין פַאר אוּנֶם אוּנְד פַאר אַייךָ; נֶעהְט
לִיבֶּער צוּ דִיא קְרֶעמֶער אוּנְד קוֹיפְט אַייךָּ :אוּנְד ויא זֵייא 01

זֶענֶען גֶעגַאנְנֶען קוֹיפֶּען אִיז דֶער חָתָן דֶערְוַוייל גֶעקוּמֶען,
אוּנְד דיא וָואס זֶענֶען פַארְטִיג גֶעוֶועזֶען ,זֶענֶען מִיט אֵיהֶם
אַרַיינְגֶענַאנְנֶען צוּ דֶער חַתוּנָה; אוּנְד דִיא טְהִיר אִיז צוּנֶע"

שְׁלָאסֶען גֶעוָוארֶען :אוּנְד דֶערְנָאךְ זֶענֶען דִיא אַנְדֶערֶע |1

יוּנִגְפְרוֹיעְן אוֹיךְ בֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,הַאר ,הַאר,
עַפֶען אוּנֶם :אָבֶּער עֶר הָאט נֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט91 ,
בַּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייך .אִיךְּ קֶען אַייךָּ נִיט :דְרוּם וַאכְט31 ,
וארִין אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט דֶעם טָאג אוּנְד דִיא שָׁעָה:
וָארִין דָאם מַלָכוּת הַשָׁמַיִם אִיז אַזוֹי זיא אַ מַאן ואס אִיז 41
אַוֶועקְגֶעפָארֶען ,אוּנְד הָאט זַיינֶע קְנֶעבְט גֶערוּפֶען אוּנְד
הָאט זֵייא זַיין פֶערְמֶענֶען אִיבֶּערְנֶעגֶעבֶּען :אוּנָד עֶר הֵאט 51

אֵיינֶעם פִינֶם צֶענְטֶער זִילְבֶּער גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד אַיין אַנְדֶערֶען
צְוַוייא ,אוּנְד אַיין אַנְדֶערֶען אֵיינִם; אִיטְלִיכֶען נָאךְּ זֵיינֶע

קְרַאפְט; אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעפָארֶען :דֶער וָואס הָאט בֶּעקוּמֶען 61

דִיא פִינֶף צֶענְטֶער זִילְבֶּער אִיז נְלֵייךְּ גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט

דֶערְמִיט גֶעהַאנְדֶעלְט ,אוּנְד פֶערְדִינְט אַנְדֶערֶע פִינְף צֶענְטֶער:

אַזוֹי אוֹיךָּ דֶער וָאס הָאט דִיא צְוַוייא בֶּעקוּמֶען הָאט אוֹיךְּ 71
פֶערְדִינְט אַנְדֶערֶע צַוַוייא :אָבֶּער דֶער וָאס הָאט בֶּעקוּמֶען 81
אֵיינֶעם אִיז גֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאטגֶענְרָאבֶּען אִין דֶער עֶרֶד אוּנְד
הָאט דָאס גֶעלְד פוּן זַיין הַאר פֶערְבָּארְנֶען :אוּנְד נָאךְָּ אַ 91
לַאנְנֶע צֵייט אִיז דֶער הַאר פוּן דִיזֶע קְנֶעכְט צוּריק גֶעקוּמֶען,
אוּנְד הָאט זִיךְּ מִיט זֵייא בֶּערֶעכֶענְט :אוּנְד דֶער וָואס הָאט 09

דִיא פִּינֶף צֶענְטֶער זִילְבֶּער בֶּעקוּמֶען אִיז גֶעקוּמֶען ,אוּנְד
הָאט נֶעבְּרַאכְט אַנְדֶערֶע פִינֶף צֶענְטֶער ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט,
הַאר ,דוּא הָאסְט מִיר אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען פִינְף צֶענְטֶער זִיל-
בָּעֵר ,זָעה אִיךָּ הָאבּ מִיט זֵייא פֶערְדִינְט נָאךְּ פִינֶף צֶענְטֶער:
אוּנְד דֶער הַאר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,גַאנְץ שֶׁערְן דוּא 12
נוּטֶער אוּנְד גֶעטְרֵייעֶר קְנֶעכְט; דוּא בִּיסְט נֶעמְרֵייא גֶעוֶוען

אִיבֶּער וֶוענֶיג ,אַזוֹי וֶועֶל אִיךְּ דִיך אֶנְשְׁטֶעלֶען אִיבֶּער פִילֶע

4

מתיה כה

 2זַאכֶען ,קוּם אַרַיין צוּ דִיא פְרֵייד פוּן דֵיין הַאר :דֶער וָאס

הָאט דִיא צְוֵוייא צֶענְטֶער זִילְבֶּער בֶּעקוּמֶען אִיו אוֹיךְּ גֶע-
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קוּמֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,הַאר ,דוּא הָאסְט מִיר אִיבֶּערְנֶע-
גֶעבֶּען צְוֵוייא צֶענְטֶער זִילְבֶּער ,זֶעה ,אִיךְּ הָאבּ מִיט זייא
פֶערְדִינְט נָאךְּ צְוֵוייא צֶענְטֶער :זַיין הַאר הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,גַאנְץ שֶׁעהְן ,דוּא גוּטֶער אוּנְד גֶעטְרֵייעֶר קְנֶעכְּט;
רוּא בִּיסְט נֶעטְרֵייא גֶעוֶועזֶען אִיבֶּער וֶוענִיג ,אַזוֹי זֶועל אִיךָ
דִיךּ אָנְשְׁטֶעלֶען אִיבֶּער פִּילֶע זַאכֶען; קוּם אַרֵיין צוּ דיא
פְרֵייד פוּן דֵיין הַאר :אוּנְד דֶער וֶאם הָאט דֶעם אֵיינֶעם
צֶענְטֶער זִילְבֶּער בֶּעקוּמֶען אִיז אוֹיךְ גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט
גֶעזָאנְט ,הַאר ,אִיךּ ווייס אַז דוּא בִּיסְט אַ הַארְטֶער מֶענְש,
דוּא שְׁנֵיידְסְט וְואוּ דזּא הָאסֶט נִיט גֶעזֵייעְט ,אוּנְד זַאמֶעלְסְט
אֵיין פוּן וַוַאנֶען דוּא הָאסְט נִיט צוּשְׁמְרֵייט :אוּנְד אִיךָ הָאבּ
מִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען ,אוּנְד בִּין גֶענַאנְגֶען אוּנְד הָאבּ דֵיין צֶענָי
טֶער זִילְבֶּער אִין דֶער עֶרֶד פֶערְבָּארְנֶען ,זֶעה ,דוּא הָאסְט
דָאם דֵיינִינֶע :אוּנְד זַיין הַאר הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דוּא שְׁלֶעכְּטֶער אוּנְד פוֹילֶער קְנֶעכְט,
דוּא הָאסְט גֶעוְואוּסְט אַז אִיךָּ שְׁנֵייד וְואוּ אִיךְּ הָאבּ נִיט נֶע-
זֵייעֶט אוּנְד זַאמֶעל אַיין פון וַואנֶען אִיךְּ הָאבּ נִיט צוּשְׁטְרֵייט:
דָרוּם הָאסְּט דוּא גֶעזָאלְט מֵיין גֶעלְד אַרֵיינְלֶענֶען בֵּייא דיא

וֶועקְסלֶער ,כְּדִי וֶוען אִיךְ װֶעל קוּמֶען זָאל אִיךְּ אֶפּי

נֶעמֶען דָאם מֵיינִינֶע מִיט פְּרָאצֶענְט :דְרוּם נֶעם פוּן אֵיהֶם
אַוֶועק דֶעם צֶענְטֶער זִילְבֶּער ,אוּנְד גִיבְּט עֶס צוּ דֶעם ואס
הָאט דִיא צֶעהְן צֶענְטֶער +וָוארִין אִיטְלֵיכֶער וָאס הָאט צוּ
דֶעם וֶועט גֶעגֶעבֶּען וֶוערֶען ,אוּנְד עֶר וֶועט נָאךְּ אִיבְּריב
הָאבֶּען; אָבֶּער דֶער וָאם הָאט נִיט ,פוּן דֶעם וֶועט אוֹיךְ
דָאס וָאס עֶר הָאט אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶוערֶען :אוּנְד וַוארְפְט
אַרוֹים דֶעם אוּנְנוּצִיגֶען קְנֶעכְט צוּ דֶער פִינְטְטֶערְנִים
דְרוֹיסֶען ,דָארְט וֶועט זַיין גֶעוַויין אוּנֵד צֵיינְקְרִיצֶען:
וֶוען דֶער בֶּן אָדָם וֶועט קוּמֶען אִין זֵיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט ,אוּנְד
אַלֶע מַלְאָכִים מִיט אֵיהֶם ,דַאן וֶועט עֶר זִיצֶען אוֹיף זיין
כְּסֵא הַכָּבוֹד :אוּנְד אַלֶע פֶעלְקֶער וֶועלֶען פָאר אֵיהֶם פֶעךְ-
זַאמֶעלְט וֶערֶען; אוּנְד עֶר וֶעט זֵייא פוּן אַיינְאַנְדֶער
שֵׁיידֶען ,אַזוֹי וִויא אַ פַּאסְטוּךָּ שֵׁיידֶעט אָפּ דִיא שָאף פוּן

שיהכה

57

דיא צִינֶען :אוּנְד עֶר וֶועט שְׁטֶעלֶען דִיא שָׁאף צוּ זַיינֶע 83
רֶעכְטֶע הַאנְד ,אוּנְד דִיא צִינֶען צוּ דיא לִינְקֶע :דַאן זֶעט 48
דֶער קֶענִיג זָאנֶען צוּ דִיא אָן זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד ,קוּמֶט
אֵיהֶר גֶעגֶּענְשְטֶע פוּן מֵיין פָאטֶער ,עֶרְבֶּט דָאם קֶענִיגְרֵייךְ
וָואס אִיז אָנְנֶעבְּרֵייט פַאר אֵייךָּ פוּן דֶער גְרִינְדוּנְג פוּן דֶער
וֶועלְט :זָארִין אִיךָּ בִּין הוּנְנֶערִיג גֶעוֶועוֶען אוּנְד אֵיהֶר הָאט 53
מִיר גֶעגֶעבֶּען צוּ עֶסֶען; אִיךְּ בִּין דוּרְשְׁטִיג גֶעוֶועזֶען אוּנְךְ

אֵיהֶר הָאט מִיר גֶעגֶעבֶּען צוּ טְרִינְקֶען; אִיךּ בִּין אַיין אוֹרַח

גֶעוֶועזֶען אוּנְד אִיהֶר הָאט מִיךְָּ אוֹיפְגֶענוּמֶען; אִיךָ בִּין נֵאד 63

קֶעט גֶעוֶועזֶען אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיךְּ גֶעקְלֵיידֶעט; אִיךְ בִּין
קְרַאנְק גֶעוֶועזֶען אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיךְּ בֶּעזוּכֶט; אִיךְּ בִּין
אִים גֶעפֶּענְגְנִים גֶעוֶועזֶען אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט צוּ מִיר נֶעקוּ-
מֶען :דַאן וֶועלֶען דִיא צַדִיקִים צוּ אֵיהֶם עֶנְטְפֶערֶען אוּנִד 73

זָאנֶען ,הַאר ,וֶוען הָאבֶּען מִיר דִיךָּ הוּנְגֶערִיג גֶעזֶעהֶען
אוּנְד הָאבֶּען דִיר גֶענֶעבֶּען צוּ עֶמֶען? אָדֶער דוּרְשְׁטִיג ,אוּנְד

הָאבֶּען דִיר גֶעגֶעבֶּען צוּ טְרִינְקֶען? אוּנְד וֶוען הָאבֶּען מִיר 83
דִיךָּ אַיין אוֹרַח גֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאבֶּען דִיךְ אוֹיפְגֶענוּמֶען ?
אָדֶער נַאקֶעט אוּנְד הָאבֶּען דִיךָּ גֶעקְלֵיידֶעט? אוּנְד וֶֶען 93

הָאבֶּען מִיר דִיךְּ קְרַאנְק גֶעזֶעהֶען אָדֶער אִים גֶעפֶּענְגְנִים,

אוּנְד זֶענֶען צוּ דִיר גֶעקוּמֶען? אוּנְד דֶער קֶענִיג וֶעט עָנֶם04 -
פֶערֶען אוּנְד וֶועט צו זֵייא זָאנֶען ,בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךְ ,אַז
דָאס וָואם אֵיהֶר הָאט נֶעמְהוּן צוּ אֵיינֶעם פוּן דִיא קְלֵיינְסְטֶע
פוּן דִיזֶע מֵיינֶע בְּרִידֶער ,הָאט אֵיהֶר עֶס צוּ מִיר גֶעמְהוּן:
דַאן וֶועט עֶר זָאנֶען אוֹיךְּ צוּ דיא אָן זֵיינֶע לִינְקֶע הַאנְד14 ,
נֶעהְט אַוֶועק פוּן מִיר אֵיהֶר פֶערְפְלוּכְטֶע ,צום עֶבִּינֶען פֵיי-
עֶר וָואס אִיז אָנְגֶעבְּרֵייט פַאר דֶעם שָׂטֶן אוּנְד זֵיינֶע מַלְאָכִים:
וָוארִין אִיךְּ בִּין הוּנְנֶערִיג גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיר 94
נֵיט גֶענֶעבֶּען צוּ עֶסֶען; אִיךְּ בִּין דוּרְשְׁטִיג גֶעוֶועזֶען אוּנְד
אֵיהֶר הָאט מִיר נִיט גֶענֶעבֶּען צוּ מְרִינְקֶען :אִיךְּ בִּין אֵיין 34
אוֹרַח גֶעוֶועזֶען אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיךָּ נִיט אַרִיינְגֶענוּמֶען;
אִיךָּ בִּין נַאקֶעט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיךְָּ נִיט נֶע-

קְלֵיידֶעט; אִיךְ בִּין קרַאנְק גֶעוֶועזֶען אוּנְד אִים גֶעפֶענְגנִים,
אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיךְּ נִיט בֶּעזוּכְט :דַאן וֶעלֶען זֵייא אוֹיךְ 14
צוּ אֵיהֶם עֶנְמְפֶערְן אִזּנְד זָאגֶען ,הַאר ,וֶוען הָאבֶּען מִיר דִיךְ
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הוּנְנֶערִיג

גֶעוֶעהֶען,

דוּרְשְטִיף,

אָדֶער

אָדֶער

אֵיין אוֹרָם,

אָדֶער נַאקֶעט ,אָדֶער קרַאנְק ,אָדֶער אִים גֶעפֶענְגְנִיס ,אוּנְד
הָאבֶּען דִיךְ נִיט בֶּעדִינְט?

8

אוּנְד

זָאנֶען,

בָּאֶמֶת

דַאן וֶועט עֶר צוּ זֵייא עֶנְטְפֶערֶען
אִיךָּ אֵייךְ;

זָאנ

אַז דָאס וָאם אֵיהֶר

הָאט נִיט נֶעמְהוּן צוּ אֵיינֶעם פוּן דִיזֶע קְלֵיינְסְטֶע הָאט
אֵיהֶר עֶס

0

נִיט צוּ מִיר נֶעמְהוּן:

גֶעהֶען צוּר עֲבִּינֶע שְטְרָאף

לֶעבֶּען:

,

אוּנְד דִיזֶע וֶועלֶען אַוֶועק

אאָָבבֶּער דִיא צַדִיקִים צוּם עֲבִּינֶען

קאפיטעל כו
 1אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְדִיגְט אַלֶע
דִיזֶע וֶוערְטֶער ,הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ זַיינֶע תַּלְמִידִים:
 2אִיהֶר וֵוייסְט אַז נָאךָּ צְוֵוייא טֶעג וֶועט זַיין פֶּסַח ,אוּנְד דֶער
בֶּן אָדָם זֶעט אִיגֶּערְגֶעלִיפֶערְט וֶוערֶען ,כְּדִי עֶר זָאל גֶּע-
קְרֵייצִיגְט וֶוערֶען :דַאן הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט דיא רֵאשִׁי
כֹּהֵנִים ,אוּנְד דֵיא עֶלֶצְטֶע פוּן דֶעם פָאלְק ,צוּם פַּאלַאסְט
 4פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,ואם הָאט גֶעהֵייסֶען קַיְפָא :אוּנְד זייא

הָאבֶּען אֵיין עֵצָה גֶעהַאלְמֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען יֵשׁוּעַ נֶעמֶען

 5מִים לֵיסְט ,אוּנְד זָאלֶען אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְנֶען :אָבֶּער זייא
הָאבֶּען גֶעזָאגְט נִיט אִים יוֹם טוֹבּ .אַז עֶס זָאל נִיט זַיין קיין
גֶערִאש אִים פַאלְק:
 6אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז גֶעוֶועזֶען אִין בֵּית-הִינִי ,אִים הוֹיז פוּן שִׁמְעוּן
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דֶעם מְצוֹרֶע :אוּנְד אַ פְרוֹיא אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ואס
הָאט גֶעהַאט אֵיין אַלְבַּאסְטֶער קְרִינֶעל מִיט טְהֵיירֶען עֶהֶל
אוּנִד זִיא הָאט עִם אוֹיסְגֶענָאסֶען אוֹיף זַיין קאפּ וֶוען עֶר
אִיז גֶעזֶעסֶען בֵּייס טיש :זיא דִיא מִלְמִידִים הָאבֶּען דָאס
גֶעזֶעהֶען ,הָאט עִם זֵייא פֶּערְדְרָאסֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
גֶעזָאגְט ,צוּ וָאם זָאל דֵיא פֶערְשְׁוֶוענְדוּנְג זיין? וָארִין
דָאם הָאט גֶעקָאנְט פֶערְקּוֹיפְט וֶערֶען פַאר פִיל גֶעלָר,
אוּנְד צוּ דִיא אָרֶעמֶע נֶענֶעבֶּען וֶוערֶען :אוּנֵד וֶוען יִשׁועַ
הָאט דָאם גֶעוְואוּסְט ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וָארוּם
זֶענְט אִיהֶר דיא פְרוֹיא מְצַעַר ? וָארִין זִיא הָאט אַ גוּטֶעם
וֶוערְק אָן מִיר נֶעטְהוּן :וָארִין דִיא אָרֶעמֶע הָאט אִיהֶר
תָּמִיד מִיט אֵייךָ ,אֶבֶּעף מִיךָהָאטאֵיהֶר נִיט תָּמִיד :וָוארִין וֶוען

דִיא הָאט דִיוֶעם עֶהֶל אוֹיף טֵיין לֵייבּ אוֹיסְגֶעגָאסֶען ,אזוֹי

מתיה כו

77

הָאט זִיא דָאס נֶעמְהוּן פַאר מֵיינֶע קְבוּרָה :בָּאֶמֶת זָאנ אִיך 31
אֵייך; אִין דֶער גַאנְצֶען וֶעלְט וְאוּ דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה וֶדעט
גֶעפְּרֶעדִינְט וֶוערֶען ,דָא וֶועט מֶען אוֹיךְּ דֶערְצֶעהְלֶען ואס
זִיא הָאט צוּ מִיר נֶעטְּהוּן ,צו אֵיהֶר אַנְדֶענְקֶען:
דַאן אִיז אֵיינֶער פוּן דִיא צְוֶועלְף ,ואס הָאט גֶעהֵייסֶען 41
יְהוּדָה אִיש קְרַיוֹת ,אַוֶועקְגֶענַאנְנֶען צוּ דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים:

אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,וָאס וִוילְט אֵיהֶר מִיר גֶעבֶּען ,אוּנְד אִיךְ 51
וֶועל אֵיהֶם צוּ אֵייךָּ אִיבֶּערְלִיפֶערֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
זִיךְָ מִיט אֵיהֶם פֶערְנְלֵייכְט פַאר דְרֵייסִיג שִׁטִּיק זִילְבֶּער:
אוּנְד פוּן דֶענְצְמָאל אָן הָאט עֶר אַ גֶעלֶענֶענְהֵיוְט גֶעזוּכְט61 ,
אַז עֶר זָאל אֵיהֶם צוּ זֵייא פֶערְמֵסָרְן:
אוּנְד אִים עֶרְשְׁטֶען מָאג פוּן חַג הַמַּצוֹת זֶענֶען דִיא תִּלְמִידִים 71
גֶעקוּמֶען צוּ יִשׁוּעַ ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וָואוּ
ווילְסְט דוּא אַז מִיר זָאלֶען דִיר אָנְבְּרֵייטֶען פֶּסַח צוּ עֶסֶען?
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,נֶעהְט אִין דִיא שְׁמָאט אַרַיין צוּ 81
אַ מַאן אוּנְד זָאנְט אֵיהֶם דֶער לֶעהְרֶער זָאנְט ,מֵיינֶע צֵייט
אִיז נָאהֶענְט ,אִיךָּ דעל בֵּייא דִיר הַאלְטֶען פֶּסַח מִיט מֵיינֶע
תַּלְמִידִים :אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען נֶעמְּהוּן אַזוֹי זיא 91
יִשוּעַ הָאט זֵייא גֶעהֵייסֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען פֶּסַח פַארְטֵיג
נֶעמַאכְט :אוּנְד וֶוען עִם אִיז אָבֶּענְד גֶעוארֶען הָאט עֶר 02
זִיךָּ אַנִידֶער גֶעזֶעצְט מִיט דִיא צְוֶעלְף תִּלְמִידִים; אוּנָד 12

װייל זֵייא הָאבֶּען גֶענֶעסֶען ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט ,בְּאֶמֶת זָאג

אִיךָּ אַייך; אַז אֵיינֶער פוּן אַייךְּ זֶעט מִיךְּ פֶערְמֵסְרְן :אוּנָד 92
זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ זֶעהֶר בֶּעטְרִיבְּט ,אוּנְד יֶעדֶער פוּן זֵייא הָאט
אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זָאנֶען ,הַאר ,בִּין אִיךְ עִם! אוּנְד עֶר הָאט 32
נֶעעֶנְמְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט דֶער וִאם טוּנְקְט אֵיין זֵיינֶע
הַאנְד מִיט מִיר אִין דֶער שִׁיסֶעל דִיזֶער וֶועט מִיךְּ פֶערְמֵסֶרְן:
דֶער בֶּן אָדָם נֶעהְט אַוֶועק אַזוֹי ויא עִם שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרֵיי 42
בֶּען אוֹיף אֵיהֶם ,אָבֶּער וָועה צוּ דֶעם מֶענְשׁ דוּרְךָּ וֶועל-

כֶען דֶער בֶּן אָדָם וֶועט פֶּערְמַסֶָרְט וֶוערֶען; עִם וָָאלְט גוּט

גֶעוֶועזֶען פַאר וֶענֶעם מֶענְשׁ וֶוען עֶר הֶעט נִיט נֶעבּוֹירֶען
גֶעוָארֶען :אוּנְד יְהוּדָה ,ואס הָאט אֵיהֶם פֶערְמֵסֶרְט הָאט 82

נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,רַבִּי ,בִּין אִיךְּ עֶס? עֶר הָאט צוּ

אֵיהֶם גֶעזָאנְט דוּא הָאסְט עִם גֶעזָאנְט :אוּנְד וַוייל זֵייא 62

.
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הָאבֶּען גֶענֶעסֶען ,אַזוֹי הָאט יִשׁוּעַ גֶענוּמֶען בְּרוֹיט ,אוֹנְר

7
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9
0
1

הָאט אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאט עִם צוּבְּרָאכֶען ,אוּנְד
גֶענֶעבֶּען צוּ דִיא תַלְמִידִים ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,נֶעמְט עֶםן
דָאס אִיז מֵיין לייבּ :אוּנְד עֶר הָאט גֶענוּמֶען דֶעם כּוֹם אוּנְ
הָאט אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעגֶעבֶּען אוּנְד
בֶעזָאגְט ,טְרִינְקְט אַלֶע דֶערְפוּן; וָארין דָאס אִיז מַייִן בְּלוּט
פוּן דֶעם בְּרִית הֲדָשָׁה וָואם אִיז פֶערְגָאסֶען פַאר פִילֶע צוּ
פֶערגֶעבּוּנְב פוּן זִונְדֶען :אָבֶּער אִיךְּ זָאג אֵייךְ ,אַז אִיךְ וֶועל
פוּן אַצוּנְד אָן נִיט מֶעהֶר מְרִינְקֶען פוּן דִיזֶער פְרוּכְט פוּן
דֶעם וַויינְשְטָאק ,בִּיו אָן דֶעם טָאג וֶוען אִיךָ שְרִינְק עִם מִיט
אֵייךְּ נֵייא אִין דֶעם קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן מֵיין פָאטֶער .:אוּנְד וֶוען
זייא הָאבֶּען הַלֵּל גֶעווּנְגֶען ,זֶענֶען זֵייא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען צוּם
הַר הַזִיתִים :דַאן הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,דִיזֶע נַאכְט

וֶועט אֵיהֶר אֵייךְּ אַלֶע אָן מִיר שְׁטְרוֹיכְלֶען; וָארִין עַם

שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,אִיךְָּ וֶועל שְׁלָאנֶען דֶעם פַּאסְטוּךְּ אוּנְד
דֵיא שָאף פוּן דֶער סְטַאדֶע וֶועלֶען צֶערְשְׁמְרֵייט וֶוערֶען;

 2אָבֶּער נָאךָּ מֵיינֶע אוֹיפֶערשְׁטֶעהוּנְג וֶועל אִיךְּ פָאר אַיַיךְ
 8נֶעחֶען קיין גְלִיל :אוּנְד מֶּעמְרוֹם הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד

הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶוען אַלֶע זָאלֶען אָן דִיר שְׁטְרוֹיבְ-
לֶען ,אַזוֹי זדעל אִיךָ אָן דִיר קֵיינְמָאל נִיט שְטְרוֹיכְלֶען:

 4יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,בְּאֵמֶת זָאג אִיךְּ דַיִר ,אַז אִין
דִיזֶער נַאכְט אֵיידֶער דֶער הָאן וֶועט קְרֵייעֶן ועסְט דוּא
 8מִיךְּ דְרֵייא מָאל פֶערְלֵייקֶענֶען :פֶּעטְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,וֶוען אִיךָּ מוּז מִיט דִיר שְׁטַארְבֶּען ,וֶועל אִיךְ דִיךָ
נִיט פֶערְלֵייקֶענֶען; אַזוֹי הָאבֶּען אוֹיךְ אַלֶע תַּלְמִידִים גֶעזָאנְט;

 6דאן אִיז יִשׁוּעַ מִיט זייא גֶעקוּמֶען צוּ אֵיין אָרֶט ואם וֶערְט
גֶערוּפֶען גַת-שְׁמָנִי; אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט צוּ דִיא תַּלְמִידִים,

זִיצְט אֵיהֶר דָא ,בִּיז אִיךָ וֶועל דָארְטֶען אַהִין גֶעהֶען אוּנְד

 7בֶּעטֶען :אוּנְד עֶר הָאט מִיט זִיךְּ גֶענוּמֶען פֶּעמְרוֹם אוּנְד
דיא צְוֵוייא זִיהְן פוּן זַבְדַי .,אוּנְד הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען טרויריב
 8אוּנְד .בֶּעטְרִיבְּט .צוּ זַיין :דַאן הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
מַיִינֶע זֶעלֶע אִיז זֶעהֶר טְרוֹירִיג בִּיז צוּם טוֹיט .,בְּלֵייבְּט דָא
 9אוּנְד וַואכְט.מִיט מִיר; אוּנְד עֶר אִיז אַבִּיסֶעל .וויימֶער גֶע-
גַאנְגֶען .,אוּנד .אִיז אוֹיף זַיין .פָּנִים .גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט.
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בֶעבֶּעטֶען אוּנְד גֶעזָאנְט ,מַיין פָאטֶער ,אוֹיבּ עֶם אִיז מֶעגְלִיךְּ

לָאז דִיזֶער כּוֹם פוּן מִיר פֶערְבֵּייא גֶעהֶען; אָבֶּער דָאךָּ נִיט
אַזוֹיי זיא אִיךָּ וויל ,נֵייעָרְט אַזוֹי ויא דוא וִוילֶסְט :אוּנְד עֶר 04

אִיז גֶעקוּמֶען צוּ דִיא תַּלְמִידִים ,אוּנִד הָאט זֵייא שְׁלָאפֶענ-

דיג בֶעפִּינֶען .,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט צוּ פֶּעמְרוֹם ,קֶענְט אִיהֶר
דֶען ניט מִיט מִיר וַואבֶען אֵיינֶע שָׁעָה? וַואכְט אוּנְד בֶּעמֶעם 14
אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט קוּמֶען צוּ נִסָיוֹן; דֶער גֵייסְט אִיז זִוילִיב
אָבֶּער דָאס פְלֵיישׁ אִיז שְׁוַאךְּ :אוּנְד עֶר אִיז וִוידֶער דָאס 94

צְוֵוייטֶע מָאל אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט גֶעבֶּעמֶען אוּנְד
בַעַזָאגְט ,מֵיין פָאטֶער ,וֶוען דִיזֶער כּוֹם קֶען נִיט פוּן מִיר

פֶערְבֵּייא גֶעהֶען עִם זֵייא דֶען אִיךְּ זָאל אֵיהֶם טְרִינְקֶען,

אַזוֹי לָאז דֵיין ווילֶען נֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד עֶר אִיז וִוידֶער נֶע34 -

קוּמֶען אוּנְד הָאט זֵייא שְׁלָאפֶענְדִיג גֶעפִינֶען ,וָארִין זַיירֶע

אוֹּיְנֶען זֶענֶען שְׁוֶוער גֶעוֶועזֶען :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פֶעךְ44 -
לָאזְט ,אוּנְד אִיז וִוידֶער אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט דָאם

דְרִיטֶע מָאל גֶעבֶּעטֶען ,אוּנְד הָאט וִידֶער דִיא זֶעלְבִּינֶע

וֶוערְטֶער גֶעזָאנְט :דַאן אִיז עֶר נֶעקוּמֶען צוּ דִיא תַּלְמִידִים 54
אוּנד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,שְׁלָאפְט וֵוייטֶער אוּנְד רוּהֶט

אֵייךָ אָפּ; זֶעהְט דיא שָׁעָה אִיז נָאהֶענְט אוּנְד דֶער בֶּן אָדָם
וֶועהּד פֶערְמַפֶּרְט אֵין דִיא הֶענְד פוּן דִיא זִינְדֶער :שְׁטֶעהְט 64

אוֹיף ,לָאזְט אוּנֶם גֶעהֶען; זֶעהְט דֶער אִיז נָאהֶענְט וָואס
פֶערְמַסָרְט מִיךָּ :אוּנְד וַוייל עֶר הָאט נָאךְּ נֶערֶעט ,זָעה74 ,
אִיז יְהוּדָה אֵיינֶער פוּן דִיא צְוֶועלְף גֶעקוּמֶען ,אוּנְד מִיט

אִיהֶּם פיל לייט מִיט שְׁוֶוערְדֶען אוּנְד שְׁטֶעקֶען פוּן דיא
עֶרִשְׁטֶע כֹּהֵנִים אוּנְד עֶלְצְטֶע פוּן דֶעם פָאלְק :אוּנְד דֶער 84
מֶסָר הָאט זֵייא גֶענֶעבֶּען אַ צֵייבֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,דֶעם
וָואם אִיךָ וֶדעל קִישֶען ,דָאס אִיז עֶר ,נֶעמְט אֵיהֶם :אוּנְד 94
גְלֵייךָּ אִיז עֶר גֶעקוּמֶען צוּ יִשׁוּעַ ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,שְׁלוֹם
רַבִּי ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעקִישְט :אוּנְד יֵשוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם 08
גֶעזָאנְט ,פְרֵיינְד צוּ וָואס בִּיסְט דוּא גֶעקוּמֶען? דַאן זֶענֶען
זֵייא צוּנֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען זֵיירֶע הֶענְד אוֹיף יִשׁוּעַ גֶע-
לֶענְט אֲוּנד-הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען :אוּנְד זֶעה ,אֵיינֶער פוּן 18
דִיא וָאס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען מִיט יִשׁוּעַ .הָאט דִיא הַאנְד אוֹים-
נֶעשְׁטְרֶעקְט ,אוּנְד זַיין שְׁוֶוערְד אַרוֹיסְגֶעצוֹינֶען ,אוּנָד
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גֶעשְׁלַאנֶען דֶעם קְנֶעכְט פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם
2

זַיין אוֹיעֶר אָפְנֶעשְׁנִיטֶען :דַאן הָאט יִשׁוּעַ צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

שטֶעק דֵיין שְוֶוערְד צוּריק אִין אִיהֶר אָרְט אַרֵיין ,זָארִין
אַלֶע דִיא וָואס נֶעמֶען דָאס שְׁוֶוערְד וֶועלֶען אוּמְקוּמֶען דוּרְךָ
 8דֶעם שְוֶוערְד :אָדֶער מַיינְסְט דוּא אַז אִיךְּ קֶען נִיט מֵיין
פָאמֶער בֶּעטֶען ,אוּנְד עֶר וֶועט מִיר צוּשְׁטֶעלֶען מֶעהֶר ויא
 4צְוֶועלְף מַחֲנוֹת פוּן מַלְאָכִים? ויא אַזוֹי דֶען וֶועט דִיא
 8שְׁרִיפְּט דֶערְפִילְט וֶוערֶען אַז עֶם מוּז אַזוֹי גֶעשֶׁעהֶען! אִין
יֶענֶער שָׁעָה הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאנְט צוּ דִיא לֵייט ,זֶענְט אֵיהֶר
אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען ויא קֶענֶען אַ רוֹיבֶּער מִיט שְוֶוערְדֶען אוּנְד

שְׁטֶעקֶען אוּם מִיךְּ צוּ נֶעמֶען? טֶענְלִיךְּ בִּין אִיךְּ גֶעזֶעסֶען

אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ אוּנְד הָאבּ גֶעלֶערֶענְט ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט
 6מִיךְ נִיט גֶענוּמֶען :אָבֶּער דָאם אִיז אַלֶעם גֶעשֶׁעהֶען כְּדֵי

דִיא שְׁרִיפְטֶען פוּן דִיא נְבִיאִים זָאלֶען מְקוּיִם וֶוערֶען ,דַאן
הָאבֶּען אֵיהֶם אַלֶע תַּלְמִידִים פֶערְלָאזְט אוּנְד זֶענֶען אַוֶועק-
גֶעלָאפֶען:
 7אוּנְד דִיא וֶועלְכֶע הָאבֶּען יִשׁוּעַ גֶענוּמֶען הָאבֶּען אֵיהֶם
אַוֶועקְנֶעפִיהְרְט צוּ קַיָפֶא דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,וְואוּ דִיא סוֹפְרִים
 8אוּנְד דִיא עֶלְצְטֶע זֶענֶען פֶערְזַאמֶעלְט גֶעוֶעוֶען :אוּנְד
פֶּעמְרוֹם אִיז אֵיהֶם פוּן וֵוייטֶען נָאכְגֶעגַאנְנֶען בִּיז צוּם מַא-
לַאסְט פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד אִיז אַרַיינְגֶענַאנְנֶען אוּנְד

גֶעזֶעמֶען מִיט דיא מִשְׁרָתִים כְּדֵי עֶר זָאל זֶעהֶען דֶעם סוֹף:
 9אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים ,אוּנְד דָאם גַאנְצֶע מַנְהְדְרִין הָאבֶּען
פַאלְשֶׁע עֵדוּת גֶעזוּכְט אוֹיף יִשׁוּעַ ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם
 0טֵייטֶען :אוּנְד פִילֶע פַאלְשֶׁע עֵדוּת זֶענֶען נֶעקוּמֶען אָבֶּער

זֵייא הָאבֶּען קֵיינֶע גֶעפִּינֶען; אָבֶּער צוּלֶעצְט זֶענֶען גֶע-

 1קוּמֶען צְוַוייא :אוּנְד הָאבֶּען נֶעזָאגְט ,דִיזֶער הָאט גֶעזָאגְט
אִיךְ קֶען דָאס בֵּית הַמִקְדֶשׁ פוּן גָאט צֶערְשְׁטֶערֶען אוּנְד
 96עֶס אִין דְרֵייא טֶעג אוֹיפְבּוֹיעְן :אוּנְד דֶער כֹּהֵן נָדוֹל אִיז

אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,עֶנְטְפֶערְסְט
דוא גָארְנִיט? וָאס אִיז דָאס וָואס דִיזֶע זָאנֶען עֵרוּת ,קֶע-
 8נֶען דִיר ? אָבֶּער יִשוּעַ הָאט נֶעשְׁוִוינֶען .אוּנְד דֶער כֹּהֵן

נָדוֹל הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִיךְּ בֶּעשְׁוֶוער דִיךְּ בֵּיים לֶע"
בֶּעדִינֶען גָאט דוּא זָאלְסְט אוּנֶם זָאנֶען אוֹיבּ דוּא בִּיסְט דֶעךְ
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מָשִׁיחַ ,דֶער זוּהְן פוּן הָאט :אוּנֶר יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם בֶע46 -
זָאנְט ,דוּא הָאסְט עָם גֶעזָאנְט; דָאךְּ זָאג אִיךְ אֵייךְ ,פוּן

אִיצְט אָן ועט אֵיהֶר זֶעהֶען דֶעם בֶּן אֶדָם זִיצֶען אָן דיא

רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן דֶער נְבוּרָה ,אוּנְד קוּמֶען אוֹיף דיא
וָואלְקֶען פוּן דֶעם הִימֶעל :דַאן הָאט דֶער כֹּהֵן נָדוֹל זַיינֶע 56
קְלֵיידֶער צוּרִיסֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,עֶר הָאט גֶעלֶעסְטֶערְט;
וָואם בֶּעדַארְפֶּען מִיר נָאךְּ מֶעהֶר עַדוּת? זֶעהְט ,אִיצְט הָאט
אֵיהֶר גֶעהֶערְט זַיינֶע לֶעסְטֶערוּנְג :וָאס דֶענְקְט אֵיהֶר? 66
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,עֶר אִיז דֶעם
טוֹיט שוּלְדִיג :דַאן הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם אִין פָּנִים גֶעשְׁפִּינֶען 76
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁלַאנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נֶע-
פַּאטְשְט :אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט זָאג אוּנֶם נְבוּאוֹת ,דוא 86
מָשִׁיחַ ,זֶער הָאט דִיךְּ גֶעשְׁלָאנֶען? אוּנְד פֶּעמְרוֹם אִיז בֶע96 -
זֶעסֶען דְרוֹיסֶען אִים הוֹיף; אוּנְד אַ דִינְסְטמֶעדֶעל אִיז צוּ
אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,דוּא בִּיסְט אוֹיךְּ גֶעוֶוען
מִיט יִשוּעַ פוּן נָלֵיל :אוּנִד עֶר הָאט פַאר זֵייא אַלֶע בֶע07 -
לַייקֶענְט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,אִיךְּ זיים נִיט וָואס דוא זָאנְסְט:
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז צוּם טוֹיעֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אַזוֹי הָאט 17
אֵיהֶם אֵיינֶע אַנְדֶערֶע גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט צוּ דִיא
וָאם זֶענֶען דָארְט גֶעוֶועזֶען ,דִיזֶער אִיז אוֹיךְָּ נֶעוֶועזֶען מִיט
יְשׁוּעַ הַנָצְרִי :אוּנְד .עֶר הָאט וִידֶער גֶעלֵייקֶענְט מִיט אַ 97

שְׁבוּעָה ,אִיךְּ קֶען נִיט דֶעם מַאן :אוּנְד נָאךְּ אַ קְלֵיינֶע וֵויילֶע 37
דֶענֶען גֶעקוּמֶען דִיא וָואס זֶענֶען דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד
הָאבֶּען גֶעזָאגְט צוּ פֶּעטְרוֹם ,בָּאֶמֶת דוּא בִּיסְט אוֹיךְּ אֵיינֶער

פוּן זֵייא ,וָארִין דיין לָשׁוֹן מַאכְט דִיךְּ דֶערְקֶענֶען :דַאן 47
הָאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ פְלוּכֶען אוּנְד צוּ שְׁוֶוערֶען ,אִיךָ

קֶען נִיט דֶעם מַאן; אוּנְד נְלֵייךְּ הָאט דֶער הָאן גֶעקְרֵייט;
אוּנְד פֶּעטְרוֹם הָאט גֶעדֶענְקְט דָאס וָָארְט פוּן יַשׁוּעַ וויא 87
עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אֵיידֶער דֶער הָאן וֶועט קְרֵייעְן,
וֶועסְט דוּא מִיךְּ דְרֵייא מָאל פֶערְלֵייקֶענֶען; אוּנְד עֶר אִיז
אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט בִּיטֶער גֶעוֵויינְט;
קאפיטעל כו
אוּנְד וֶוען עִם אִיז מָארְנֶען פְרִיה גֶעוָארֶען הָאבֶּען אַלֶע 1
עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא עֶלְצְטֶע פוּן דֶעם פָאלְק אֵיין עֵצָהּ
6
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גֶעהַאלְטֶען אִיבֶּער יִשׁוּעַ אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם טֵיימֶען:
 9אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבּוּנְדֶען אוּנְד אַוֶועקְגֶעפִיהְרְט,
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּפִּילְטוּסדֶעם גוּבֶערְנֶער:

 3דאן וֶוען יְהוּדָה וָואס הָאט אֵיהֶם פֶערְמֵפֶרְט הָאט גֶעזֶעהֶען
אַז עֶר אִיז פֶערְשׁוּלְדִיגְט גֶעוָארֶען הָאט עֶר חַרָטָה בֶּעקוּמֶען,

אוּנְד הָאט צוּריק גֶעבְּרַאכְט דִיא דְרֵייסִיג זִילְבֶּער שְׁטִיק צַוּ
 4דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא עֶלֶצְטֶע :אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט,
אִיךְּ הָאבּ גֶעזִינְדִינְט ,אַז אִיךְּ הָאבּ פֶערְמֵסָרְט אוּנְשׁוּלְדיג
בְּלוּט; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וָאס אִיז דָאס צוּ אוּנֶם?
זְעה דוּא דֶערְצוּ :אוּנְד עֶר הָאט דִיא זִילְבֶּער שְׁטִיק

אַנִידֶער גֶעוָארְפֶען אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד אִיז אַוֶועק-
 6גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט
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זִיךְּ גֶעהַָאנְנֶען :אוּנֵד דִיא עֶרְשְׁטֶע

כֹּהֵנִים הָאבֶּען דיא זִילְבֶּער שְׁטִיק גֶענוּמֶען אוּנְדּ הָאבֶּען
בֶעזָאגְט ,עִם אִיז נִיט רֶעכְט אַז מֶען זָאל זֵייא אִין דֶעם
אוֹצָר אַרַיינְַארְפֶען ,וייל זֵייא זֶענֶען דֶער פְּרֵייז פוּן בָּלוּט:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיינֶע עֵצָה גֶעהַאלְטֶעןן אוּנְד הָאבֶּען
דֶערְפַאר גֶעקוֹיפְּט דָאס פֶעלְד פוּן דֶעם טֶעפֶּער כְּדִיפֿרֶעמְּדֶע
דְרִינֶען צוּ בֶּענְרָאבֶּען :דְרוּם וֶוערְט יֶענֶעם פֶעלְד גֶערוּפֶען
דָאס פֶּעלְד פוּן בְּלוּט צוּם הַיינְטִינֶען מָאנ :דַאן אִיז דֶעך-
פִילְט גֶעווַארֶען ואס אִיז גֶעזָאנְט גֶעוארֶען דוּרְךָּ יִרְמְיָה
הַנָבִיא זָאגֶענְדִיג ,אוֹנְד זֵייא הָאבֶּען גֶענוּמֶען דיא דְרֵייסִיג
זִילְבֶּער שְׁטִיק דֶעם פְּרֵייז פוּן אֵיהֶם וִאם אִיז גֶעשַׁאצְט
בֶעוֶועזֶען ,וֶועלְכֶען דיא קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל הָאבֶּען גֶעשַׁאצְט:
אזנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶענֶעבֶּען פַאר דֶעם פֶעלְד פוּן דֶעם
טֶעפֶּער אַזוֹי זיא דֶער האר הָאט מִיר גֶעבָּאטֶען:
אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז גֶעשְׁטַאנֶען פָאר דֶעם נוּבֶּערְנֶער ,אוּנְד דֶער
גוּבֶערְנֶער הָאט אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,בִּיסְט דוּא
דֶער קֶענִיג פוּן דִיא יוּרֶען? אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאגְט דוא
זָאנְסְט עִם :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז פֶערְקְלָאנְט גֶעוֶועזֶען פוּן
דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוֹּנְד דִיא עֶלֶצְטֶע ,הָאט עֶר גָארְנִיט
גֶעעֶנְטְפֶערְט :דַאן הָאט פִּילְטוֹם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הֶערְסְט
דוּא נִיט זויא שְׁוֶוערֶע זַאכֶען זֵייא זָאנֶען עֵדוּת קֶענֶען דִיר ?
אוּנְד עֶר הָאט אִיהֶם נִיט נֶעעֶנְטפֶערְט אַ זָארְט ,אַז דֶער
גוּבֶערְנֶער הָאט זִיךְּ זֶעהֶר פֶּערְוָואוּנְדֶערְט :אוּנְד דֶער
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נוּבֶערְנֶער פְלֶענְט אוֹיף דֶעם יֹם טוֹב אַ גֶעפַאנְגֶענֶען פְרֵייא
לַאזֶען צוּם פָאלְק ,וֶועלְכֶען זֵייא הָאבֶּען נֶעוָאלְט :אוּנד זֵייא 61
הָאבֶּען גֶעהַאט אַ וְואוֹיל בֶּעקַאנְטֶען גֶעפַאנְגֶענֶען וָאס הָאט
גֶעהֵייסֶען בַּר אִבָּא :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט 71
הָאט פִּילְטוֹם צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶועמֶען וִילְט אֵיהֶר אַז אִיךָ
זָאל צוּ אַייךְּ בֶּעפְרֵייעֶן? בַּר-אַבָּא אָדֶער יִשׁוּעַ וָאס הָאט
גֶעהֵייסֶען מָשִׁיחַ :וָוארִין עֶר הָאט גֶעוְואוּסְט ,אַז זִיא הָאבֶּען 81
אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען פַאר קַנְאָה:
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז נֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם רִיכְטֶער שְׁטוּהֶל ,הָאט 91
זַיין װייבּ צוּ אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,הָאבּ דוּא נָאךְ-
נִיט צוּ טְהוּן מִיט יֶענֶעם צֵדִיק ,וָארִין אִיךְּ הָאבּ
הַיינְט פיל גֶעלִיטֶען אִין אַ חָלוֹם וֶוענֶען אֵיהֶם :אָבֶּער דִיא 02
עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא עֶלֶצְטֶע הָאבֶּען דִיא לייט אִיבֶּער-
בֶערֶעט ,אַז זֵייא זָאלֶען פֶערְלַאנְגֶען בַּר-אַבָּא ,אוּנְד זָאלֶען
יִשׁוּעַ אוּמְבְּרֶענְנֶען .אוּנְד דֶער גוּבֶערְנֶער הָאט גֶעעֶנְטְפֶערט 19
אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶועלְכֶען פוּן דִיא צְווייא זוילְט
אֵיהֶר אַז אִיךְָּ זָאל צוּ אַייךְּ בֶּעפְרֵייעְן? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
גֶעזָאנְט ,בֶּר-אַבָּא :פִּילְטוֹם הָאט צוּ זֵייא בֶעזָאגְט ,וָואס זָאל 22
יי זשימוין צר -שדע ,הָאס וֶוערְטינפהוימֶען מְשִיח +אלל
הָאבֶּען גֶעזָאנְט לָאז עֶר גֶעקְרֵייצִינְט וֶוערֶען :אוּנד עֶר 32
הָאט בֶעזָאגְט ,וִאם פַאר שְׁלֶעכְטֶעם הָאט עֶר נֶעטְהוּן?
אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען נָאךְּ מֶעהֶר נֶעשְׁרִיעֶן אוּנֵד גֶעזָאגְט,
לָאז עֶר נֶעקְרֵייצִיגְט וֶוערֶען :אוּנְד װיא פִּילְטוֹם הָאט בֶע49 -
זֶעהֶען אַז עִם נִיצָט בָארְנִיט ,נֵייעֶרְט אַז עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ
גְרֶעסֶער גֶעטִימֶעל ,הָאט עֶר גֶענוּמֶען ווַאסֶער ,אוּנְד הָאט
זִיךְּ דִיא הֶענְד אָפְּנֶעוַאשֶׁען פָאר דִיא לֵייט ,אוּנְד הָאט נֶע-
זָאגְט ,אִיךָּ בִּין אוּנְשׁוּלְדִיג וֶוענֶען דֶעם בְּלוּט פוּן דִיזֶען
צַדִיק; זֶעהְט אֵיהֶר דֶערְצוּ :אוּנְד דָאם גַאנְצֶע פָאלְק הָאט 22
גֶעעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,זַיין בְּלוּם זָאל זַיין אוֹיף אוּנִם
אוּנְד אוֹיף אוּנְזֶערֶע קִינְדֶער :דַאן הָאט עֶר צוּ זֵייא בָּע62 -
פְרֵייעֶט בַּר-אִבָּא ,אוּנְד הָאט בֶעלָאזְט יֵשׁוּע שְׁלָאנֶען ,אוּנְד

הָאט אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען אַז עֶר זָאל גֶעקְרֵייצִיגְט וֶערֶען:

דַאן הָאבֶּען דִיא הָאלְדַאטֶען פוּן דֶעם גוּבֶּערְנֶער גֶע72 -
נוּמֶען יִשׁוַּ צוּם גֶערִיכְסְטְהוֹיף ,אוּנְד הָאבֶּען דִיא גַאנְצֶע

84
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בַּאנְדֶע צוּ אֵיהֶם פֶערְזַאמֶעלְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זיינֶע קְלייז

28

דֶער אָפְּנֶעצוֹינֶען אוּנְד אֵיהֶם אָנְגֶעטְהוּן אַ רוֹיטֶען מַאנְטֶעל:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעפְלַאכְטֶען אַ קְרוֹין פוּן דֶערְנֶער אוּנְד
הָאבֶּען עֶס אוֹיף זיין קָאפּ אַרוֹיפְגֶעזֶעצְט ,אוּנְד אַ רָאהֶר
אִין זיינֶע רֶעבְטֶע הַאנְד אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ פָאר אֵיהֶם אַנִידֶער-

29

גֶעקְנִיעְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיסְגֶעשְׁפֶּעט אוּנְד גֶעזָאגְט,

 80שְׁלוֹם מֶלֶךְּ פוּן דִיא יוּדֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען אוֹיף
אֵיהֶם גֶעשְׁמֵּינֶען הָאבֶּען זֵייא גֶּענוּמֶען דָאס רָאהֶר אוּנְד
 81הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיף דֶעם קָאפּ גֶעשְׁלָאנֶען :אוּנְד וֶען זייא

הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹימְגֶעשְׁפֶּעט הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם דֶעם מַאנְטֶעל
אָפְּגֶעצוֹינֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם זֵיינֶע קְלֵיידֶער אָנְגֶעטְהוּן
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַוֶועקְגֶעפִיהְרְט גֶעקְרֵייצִינְט צוּ וֶוֶערֶען ;
פשי אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען הָאבֶּען זֵייא גֶעמְרָא-
פֶען אַ מַאן פוּן קוּרינִי ,אוּנְד זַיין נָאמֶען אִיז גֶעוֶועוֶען
שִׁמְעוֹן; דֶעם הָאבֶּען זֵייא נֶעצְוְואוּנְנֶען אַז עֶר זָאל זַיין
קרייץ טְרָאנֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּ אֵיין
אָרְט וָואס וֶוערְט גֶערוּפֶען נִלְנִלְתָּא ,וָאס הֵייסְט אַיין אָרְט
 :פוּן אַ קַאפְּשֵׁייטֶעל הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען צוּ מְרֵינָ-
קֶען וֵויין גֶעמִישׁט מִיט גָאל ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט עִם פֶעךְ-
2וּכֶם
ז

הָאם

עֶר

נִיט

גֶעווָאלְט

טְרִּינְקֶען:

אוּנְד וֶוען זֵייא

הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִינְט ,הָאבֶּען זֵייא זֵיינֶע קְלֵיִידֶער צו-

; טְהֵיילְט אוּנְד הָאבֶּען דַארוֹיף גוֹרָל גֶעוָארְפֶען :אוּנְד זויא

זייא הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט הָאבֶּען זייא אֵיהֶם דָארְט

נֶעהִיט :אוּנְד אִיבֶּער זַיין קָאפּ הָאבֶּען זייא אוֹיפְנֶעזֶעצְט
זֵיינֶע בֶּעשׁוּלְרִיגוּנְג גֶעשְׁרִיבֶּען ,דִיוֶער אִיז יִשׁוּעַדֶער
קֶענִיג פוּן דִיא יוּדֶען :דַאן זֶענֶען צְוֵוייא רוֹיבֶּער
מִיט אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִיגְט גֶעוֶועזֶען ,אֵיינֶער צוּ דִיא רֶעכְטֶע
הַאנְד ,אוּנְד אֵיינֶער צוּ דִיא לִינְקֶע :אוּנְד דִיא וָואס זֶענֶען

פֶערְבֵּייא גֶעגַאנְגֶען הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעלֶעסְטֶערְט ,אוּנְד הָאבֶּען

40

זֵיירֶע קֶעפּ גֶעשָׁאקֶעלְט :אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,דוּא וָאם
וַוארְפסְט אֵיין דָאס בֵּית הַמִקְדֶשׁ אוּנְד בּוֹיעֶסְט עֶס אוֹיף

11

זוּהְן פוּן נָאט ,קוּם אַרוּש פוּן דֶעם קרייץ :דִיא עֶרְשְׁטֶע
כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא סוֹפְרִים אוּנְד דִיא עֶלְצְטֶע הָאבֶּען אֵיהֶם

אִין דְרֵייא טֶעג ,רֶעטֶע דִיךְּ זֶעלְבְּסְט .וֶוען דוּא בִּיסְט דֶער

88
מתיה כו
אוֹיךְ אַזוֹי אוֹיסְגֶעשְפֶּעט אוּנְד גֶעזָאנְט :עֶר הָאט אַנְדֶערֶע 94

גֶערֶעטֶעט ,זִיךְּ אַליין קֶען עֶר נִיטּ רֶעמֶּען ,וֶען עֶר אִיז דֶער

קֶענִיג פוּן יִשְׂרָאֵל ,לָאז .עֶר אִיצְט אַרוּפְּקוּמֶען פוּן דֶעם
קְרַייץ אוּנְד מִיר וֶועלֶען אֵיהֶם גְלוֹיבֶּען :עֶר הָאט פֶערְ34 -

טְרוֹיעֶט אוֹיף נָאט ,לָאז עֶר אֵיהֶם אִיצְט מַצִיל זַיין ,וֶוען עֶר

וִויל אִיהֶם הָאבֶּען; וָארִין עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךָּ בִּין דֶער

זוּהֶן פוּן נָאם :אוּנְד דִיא רוֹיבֶּער וָאס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם 44

גֶעקְרֵייצִינְט גֶעוָארֶען הָאבֶּען אֵיהֶם דֶאם נֶעמְלִיכֶע פָאךְ-

גֶעוָוארְפֶּען:
אוּנְד פוּן דִיא זֶעקסְטֶע שָׁעָה אִיז נֶעוֶעזֶען פִינְסְטֶערְנִים 54
אִיבֶּער דֶעם גַאנְצֶען לַאנְד ,בִּיו צוּ דֶער נַיינְטֶער שָׁעָה:
אוּנְד אִין דִיא נֵייעֶנְטֶע שֶָׁעָה הָאט יִשׁוּעַ גֶעשְׁרִיעֶן מִים אַ 04

הוֹיךְּ קוֹל ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,אַלִי אַלִי לָמֶה שְׁבַקְמַּנִי; דָאם
הֵייסְט ,מֵיין נָאט מֵיין נָאט וָארוּם הָאסְט דוא מִיךָ פֶעך-
לָאזֶען? אוּנְד עֶטְּלֵיכֶע פוּן דִיא וָואס זֶענֶען דֶערְבֵּייא נֶע74 -

שְׁטַאנֶען ,וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאגְט
עֶר רוּפְט אַלַיָהוּ :אוּנְד נְלֵייךְ אִיז אֵיינֶער פוּן זֵייא צוּנֶע84 -
לָאפֶען ,אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען אַ שְׁוואם ,אוּנְד הָאט עִם גֶעפִילְט
מִיט עָסִיג ,אוּנְד הָאט עֶס אַרוֹיפְנֶעלֶענְט אוֹיף אַ רָאהֶר
אוּנִד אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען צוּ טְרִינְקֶען :אוּנְד דִיא אִבְּרִינֶע 94
הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,לָאז זַיין ,מִיר וֶועלֶען זֶעהֶען אוֹיבּ אַלַיָהוּ
וֶועט קוּמֶען אֵיהֶם צוּ רֶעטֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט זוידֶער 08
נֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל אוּנְד אוֹיסְגֶעלָאזְט דִיא נְשָׁמָה:
אוּנְד זָעה ,דָאס פָּרוֹכֶת פוּן דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ אִיז אִין 15

צְוֵוייעְן צֶערְרִיסֶען גֶעוָארֶען ,פוּן אוֹיבֶּען אָן בִּיז אַרוּם,

אוּנְד דיא עֶרֶד הָאט גֶעצִיטֶערְט ,אוּנְד דִיא פֶעלְזֶען הָאבֶּען

זִיךְּ גֶעשְׁפַּלְטֶען :אוּנְד דיא קְבָרִים הָאבֶּען זִיךְּ אוֹיפְּגֶעמַאכְט95 ,
אוּנְד פִילֶע לֵייבֶּער פוּן דִיא הֵיילִינֶע ואס הָאבֶּען גֶעשְׁלָאפֶען
זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד זֶענֶען פוּן דִיא קְבָרִים אַרוֹים85 -
גֶעקוּמֶען אִין דִיא הֵיילִינֶע שְׁמָאט ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ צוּ
פִילֶע בֶּענִיזֶען :אוּנְד דֶער הוֹפְּטְמַאן אוּנְד דִיא װָאס 45
הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם נֶעהִיט יִשׁוּעַ ,וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען

דִיא עֶרְדצִיטֶערֵנִים ,אוּנְד דָאס וִאם אִיז נֶעשֶׁעהֶען ,הָאבֶּען
זֵייא זִיךָּ גֶעפָארְכְטֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,דִיזֶער אִין
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גֶעזִוים גֶעוֶועזֶען דֶער זוּהְן פוּן גָאם :אוּנְר עִם זֶענֶען דָארְט
פִילֶע פְרוֹיעֶן גֶעוֶועזֶען ואס הָאבֶּען דָאס פוּן וֵיייטֶען צוּ-

גֶעזֶעהֶען ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען יִשׁוּעַ פוּן גָלִיל נָאכְגֶעפָאלְגְט ,אוּנְד

 90הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּעדִינְט :אוּנְד עִם אִיז צְוִוישֶען זייא גֶעוֶועזֶען
מִרְיִם הַמַנְדָלִית ,אוּנְד מִרְיִם דיא מוּטֶער פוּן יַעֲקֹב אוּנְד
יוֹסֵי ,אוּנְד דִיא מוּטֶער פוּן דיא זִיהְן פוּן זַבְדֵי:
 97אוּנְד וֶוען עֶס אִיז אָבֶענְד גֶעוָארֶען אִיז נֶעקוּמֶען אַ רַיִיכֶער
מַאן פוּן הָרָמָתַיִם ,וְואם הָאט גֶעהֵייסֶען יוֹסף ,וָואם אִיז
 98אוֹיךְּ זֶעלְבְּסְט גֶעוֶועזֶען אַ תַּלָמִיר פוּן יִשׁוּעַ :עֶר אִיז גֶעגַאנָ-
גֶען צוּ פִּילְטוֹם אוּנְד הָאט גֶעבֶּעמֶען דֶעם לֵייבּ פוּן
 יִשוּעַ ,דַאן הָאט פִּילְטוֹם בֶּעפוֹילֶען אֵיהֶם דֶעם לֵייבּ צוּ גֶע-בֶּען :אוּנְד יוֹסֵף הָאט גֶענוּמֶען דֶעם לֵייבּ ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם
אֵיינְגֶעוֶויקֶעלְט אִין אַלֵיילֶעךְּ; אוּנְד הָאט אֵיהֶם אַרַיינְגֶע-
לֶעגְט אִין זַיין אֵיינֶענֶעם נֵייעְן קֹבֶר ,וִאם עֶר הָאט אוֹים-
גֶעהַאקְט אִים פֶעלְז ,אוּנְד הָאט אַרוֹיפְגֶעלֶעגְט אַ נְרוֹיסֶען
שְׁטֵיין אוֹיף דֶער מְהִיר פוּן דֶעם קֵבֶר ,אוּנְד אִיז אַוֶוֶעקְגֶע-
 61גֶעגַאנְגֶען :אוּנְר עִם זֶענֶען דָארְט גֶעוֶועזֶען מִרְיָם הַמַּנְדָלִית,
אוּנְד דִיא אַנְדֶערֶע מִרְיִם ,וָואם זֶענֶען גֶעזֶעסֶען קֶעגֶענְאִיבֶּער

דֶעם קֵבֶר:
 02אוּנְד צוּ מָארְנֶען וָואס אִיז נָאךָּ עֶרֶב יוֹם טוֹב ,הָאבֶּען זִיךְ
דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֵנִים אוּנְד דֵיא פְּרוֹשִׁים פֶערְזַאמֶעלְט בַּייא
08

פִּילְטוֹם :אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט הַאר ,מִיר גֶעדֶענְקֶען אַז

04

נָאךְ דְרֵייא טֶעג וֶועל אִיךָּ אוֹיפְשְׁטֶעהֶען :דְרוּם בֶּעפֶעל אַז
מֶען זָאל דָאס קֵבֶר בֶּעוַוַאכֶען בִּיז צוּם דְרִיטֶען טָאג ,כְּדֵי

יֶענֶער בֶּעטְרִיגֶער הָאט גֶעזָאגְט וֶוען עֶר הָאט נָאךְּ גֶעלֶעבְּט,

זֵיינֶע תַּלְמִידִים זָאלֶען נִיט קוּמֶען ,אוּנְד אֵיהֶם גִנְבֶנֶען אוּנָד

צוּ דֶעם פַאלְק זָאנֶען אַז עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען פוּן דיא
טוֹיטֶע; אוּנְד דיא לֶעצְטֶע בֶּעטְרִיגֶערֵייא וֶועט אַרְנֶער זיין
ויא דיא עֶרְשְׁטֶע :פִּילְטוֹם הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר הָאט
אַ וַאךָ; גֶעהְט אוּנִד מַאכְט עֶס זִיכֶער ויא אֵיהֶר וֵוייסְט:
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאבֶּען דָאם קֵבֶר זִיכֶער
בֶעמַאכְט מִיט אַ זִינֶעל ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעשְׁטֶעלְט אַ וַאךְ;
קאפיטעל כח
 1אוּנד שְׁפֶּעט נָאךְּ מוֹצָאִי שַׁבֶּת ,וֶוען עִם הָאט אָנְנֶעהוֹיבֶּען
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לִיכְטִיג צוּ וֶערֶען ,קֶענֶען דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג אִין דֶער
וָאך; אִיז מַרְיָם הַמַגְדָלִית ,אוּנְר דִיא אַנְדֶערֶע מִרְיָם גֶעקּ-
מֶען דָאס קֵבֶר צוּ זֶעהֶען :אוּנְד זְעה ,עֶם אִיז גֶעשֶׁעהֶען א
גְרוֹים -עֶרְדצִיטֶערְנִים ,וָארִין אַ מַלְאָךָּ פוּן דֶעם הַאר אִיז
אַרוּפְּגֶעקוּמֶען פוּן הִימֶעל ,אוּנְד אִיז גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט
אַוְועקְגֶערַָאלְט דֶעם שְטֵיין אוּנְד אִיז דְרוֹיף גֶעזֶעסֶען :אוּנְד 3
זֵיינֶע גֶעשְׁטַאלְט אִיו גֶעוֶועזֶען זיא אַ בְּלִיץ ,אוּנְד זַיינֶע
קְלֵיידֶער זויים ויא שְׁנֵייא :אוּנְד דִיא וֶעכְטֶער הָאבֶּען נֶע4 -
צִיִטֶּערְט פַאר מוֹרָא פוּן אֵיהֶם ,אוּנְד דֶענֶען.גֶעוָארֶען זיא
טוֹיטֶע :אוּנְד דֶער מַלְאֶךָּ הָאט גֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ 5
דִיא פְרוֹיעֶן גֶעזָאנְט ,פָארְכְט אַייךָּ נִיט ,וָארִין אִיך דַדיים אַז

אִיהֶר זוּכֶט יַשׁוּעַ וֶועלְכֶער אִיז גֶעקְרֵייצִיגְט גֶעוָארֶען:
עֶר אִיז נִיט דָא ,וָארִין עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אַזוֹי זיא 6
עֶר הָאט גֶעזָאגְט; קוּמְט אוּנְד זֶעהְט דֶעם אָרְט זְאוּ דֶער
הָאַר .אִיז גֶעלֶעגֶען :אוּנְד בֶעהְט גֶעשְׁוִוינְד אוּנְד זָאנְט צוּ 7
זֵיינֶע תַּלְמֵידִים אַז עֶר אִיז פוּן דִיא טוֹיטֶע אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען;
אוּנְד זֶעהְט עֶר נֶעהְט פָאר אַייךְּ קיין גָלִיל .דָארְט וֶועט

אֵיהֶר אֵיהֶם זֶעהֶען; זֶעהְט ,אִיךְּ הָאבּ עִם אַייךָּ גֶעזָאנְט:

אוּנִד זֵייא זֶענֶען גֶעשְׁוִוינְד אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען פוּן דֶעם קָבָר 8
מִיט מוֹרָא אוּנְד מִיט גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה.,אוּנְד זֶענֶען גֶעלָאפֶען
עֶס צוּ דֶערְצֶעהְלֶען צוּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנֶר זֶעה יִשׁוּעַ 9

הָאט זֵייא בֶּענֶעגֶענְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,שָׁלוֹם צוּ אֵייךְּ! אוּנְד

זֵייא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְבֶע-

הַאלְטֶען בֵּייא דִיא פִיס ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט:
דַאן הָאט יַשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,פָארְכְט אֵייךְּ נִיט; גֶעהְט 01
אוּנְד זָאנְט צוּ מֵיינֶע בְּרִידֶער אַז זֵייא זָאלֶען אַוֶועקְנֶעהֶען
קיין גָלִיל ,אוּנְד דָארְט וֶועלֶען זֵייא מִיךְּ זֶעהֶען:

אוּנְד זיא זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען ,זְעה ,זֶענֶען עֶטְלִיכֶע פוּן 11
דֶער וַאךָּ אִין דיא שְׁמָאט אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנִד הָאבֶּען
דֶערְצֶעהְלְט צוּ דִיא עֶרְשְׁטֶע בֹּהֲנִים אַלֶעם וָואם אִיז גֶע-

שֶׁעהֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךָּ פֶערְזַאמֶעלְט מִיט דיא 21

עֶלְצֶשע ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיין עֵצָה גֶעהַאלְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען

גֶענֶעבֶּען פִיל גֶעלְד צוּ דִיא סָאלְדַאטֶען :אוּנְד הָאבֶּען נע31 -

זָאנְט ,זָאנְט אֵיהֶר אַז זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען גֶעקוּמֶען
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בֵּייא דֶער נַאבְט ,אוּנְד הָאבֶּען אִיהֶם גֶענַנְבֶעט ,וייל

מִיר הָאבֶּען גֶעשְׁלָאפֶען :אוּנְד וֶוען דֶער גוּבֶערְנֶער וֶועט
דָאס הֶערֶען ,אַזוֹי וֶועלֶען מִיר אִיהֶם אִיבֶּערְרֶעדֶען ,אוּנְד
וֶועלֶען אִייךָּ זִיכֶער מַאכֶען :אוּנד זֵייא הָאבֶּען גֶענוּמֶען
דָאם גֶעלְד ,אוּנֶר הָאבֶּען נֶעטְהוּן אַזוֹי דיא זֵייא זֶענֶען
גֶעלֶעהְרְט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד דִיזֶע רֶעדֶע אִיז צְוִוישֶׁען דִיא
יזּדֶען פֶערשְׁפְּרֵייט גֶעוְוָארֶען בִּיז צוּם הַיינְטִיגֶען מָאב:

אוּנְד דִיא עֶלֶף תַּלְמִידִים זֶענֶען גֶעגַאוְגֶען קיין גָלִיל ,צוּם

בַּארְג וְואוּ יִשׁוּעַ הָאט זֵייא בֶּעפוֹילֶען :אוּנְד וֶען זייא

הָאבֶּען אֵידֶם גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְָּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט;

19

20

אֶבֶּער עֶמְלִיכֶע הָאבֶּען נֶעצְווייפֶעלְט :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז צֵוּ
זֵייא גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט מִיט זֵייא גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאגְט,
אַלֶע מַאכְט אִיו מִיר גֶענֶעבֶּען גֶעוָארֶען אִים הִימֶעל אוּנְד
אוֹיף דֶער עֶרֶד :דְרוּם נֶעהְט אוּנְד מַאכְט תִּלְמִידִים פוּן
אַלֶע פֶעלְקֶער ,אִין דֶעם אִיהֶר טוֹבֵלֶט זֵייא אִים נָאמֶען פוּן
דֶעם פָאטֶער אוּנְד פוּן דֶעם ווּהֵן ,אוּנְד פוּן דֶעם רוּחַ
הַקוֹדֶשׁ :אוּנְד לֶעהְרְט זֵייא צוּ הִיטֶען אַלֶעם װָאס אִיךָ הָאבּ

אֵייךָּ גֶעבָּאטֶען; אוּנְד זֶעהְט ,אִיך בִּין אַלֶע טֶעג מִיט אַייךְּ
בִּיז צוּם עֶנֶד פוּן דֶעם צֵייטְאַלְמֶער:

דִיא הֵיילִיגֶע בְּשׂורָה פון .מַרְקוּם
דער אָנְהַייבּ פוּן דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ1 :
2
אַזוֹי זיא עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען דוּרְךְּ דִיא נְבִיאִים,
;זְ,עה אִיךָּ שִׁיק מֵיין מַלְאֶךְּ פָאר דִיר ,עֶר וֶועט דֵיין וֶועג
פָאר דִיר אָנְבְּרֵייטֶען :מַאכְט פֶערְטִיג דֶעם וֶועג פוּן 3
דֶעם הַאר ,מַאכְט גְלַייךְּ זֵיינֶע שְׁמֶענֶען (*מ:לאכי ג'א)

אוּנְד יוֹהֲנֶן אִיז גֶעוֶועזֶען אִין דֶער מִדְבָּר ,אוּנְד הָאט נֶע4 -
פְּרֶעדִינְט דִיא טְבִילָה פוּן תְּשׁוּבָה צוּ פֶערְגֶעבּוּנְג פוּן זִינְדֶען:
אוּנְד עִם זֶענֶען צוּ אֵיהֶם אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען דָאס גַאנְצֶע לַאנְד זש
יְהוּדָה ,אוּנָד אַלֶע לייט פוּן יְרוּשָׁלַיִם; אוּנָד זֶענֶען פוּן אֵיהֶם

גֶעטוֹבֵלְט גֶעוָארֶען אִים שִׁמְרוֹים יַרְדֵן ,אוּנְד הָאבֶּען מַתְוָדָה
גֶעוֶועזֶען זֵיירֶע זִינֶר :אוּנְד יוֹחָנָן אִיז גֶעקְלֵיידֶעט גֶעוֶועזֶען 6
אִין קֶעמֶעל הָאר ,אוּנְד אַ לֶעדֶערְנֶער נַארְטֶעל אַרוּם זֵיינֶע

לֶענְדֶען ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעגֶעסֶען הֵיישְׁרֶעקֶען אוּנְד וִוילְדֶען

הָאנִיג :אוּנְד עֶר הָאט גֶעפְּרֶעדִינְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אַ שְׁטַאךְ7 -
קֶערֶער פוּן מִיר קוּמְט נָאךְּ מִיר ,וָאס אִיךָּ בִּין נִיט וֶוערְט
אַז אִיךָ זָאל מִיךְּ אַרוּפְבֵּיינֶען אוּנְד דָאס שְׁנִירֶעל פוּן זַיינֶע
שִיךָּ אוֹיפְבִּינְדֶען :אִיךָּ הָאבּ אַייךְ נֶעמוֹבְלְט מִיט וַאסֶער8 ,
אָבֶּער עֶר וֶועט אַייךְּ טוֹבֵלְן מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדש:
אוּנד עִם אִיז בֶעוֶועזֶען אִין יֶענֶע טֶעג ,זֶדען יֵשׁוּעַ אִיז נֶע9 -

קוּמֶען פוּן נְצֶרֶת אִין גָלִיל ,אוּנְד אִיז גֶעמוֹבֵלְט גֶעוָארֶען

פוּן יוֹחָנֶן אִים יַרְדַן :אוּנְד גְלֵייךְּ זדיא עֶר אִיז אוֹיס דֶעם 01

וַוַאסֶער אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען ,הָאט עֶר גֶעזֶעהֶען אַז דֶער הִימֶעל
הָאט זִיךְּ גֶעשְׁפַּאלְמֶען ,אוּנְד דֶעם גֵייסְט אַרוּפְּקוּמֶענְדִיב
זיא אַ טוֹיבּ אוֹיף אֵיהֶם :אוּנְד אַ קוֹל אִיו גֶעוֶועזֶען פוּן 11
הִימֶעל ,דוּא בִּיסְט מֵיין גֶעלִיבְּטֶער זוּהְן ,אִין דִיר הָאבּ אִיךָ
וְואוֹילְגֶעפַאלֶען:
אוּנְד גְלֵייךְּ הָאט דֶער גֵייסְט אֵיהֶם אַרוֹיסְנֶעטְרִיבֶּען אַין דֶער פן

מִדְבָּר אַרַיין :אוּנְד עֶר אִיז דָארְט גֶעוֶועזֶען פִירְצִיג מֶעג31 ,
אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען גֶעפְּרוּפְט פוּן דֶעם שֶׂטְן; אוּנְד עֶר אִיז

גֶעוֶועזֶען מִיט וִילְדֶע חַיוֹת ,אוּנְד דִיא מַלְאָכִים הָאבֶּען אִירֶם
בֶּעדִינָט ;
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מרקום

א

אוּנְד נָאכְדֶעם ויא יוֹחָנֶן אִיז אִיבֶּערְגֶעעֶנְטְפֶּערְט גֶעוָוארֶען,
אִיז יִשׁדֹּעַ גֶעקוּמֶען קיין גָלִיל ,אוּנְד הָאט גֶעפְּרֶעדִיגְט דיא
בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט :אוּנְד עֶר הָאט
בֶעזָאגְט ,דִיא צֵייט אִיז דֶערְפִילְט ,אוּנְד דָאם קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן
גָאט אִיז נָאהֶענְט ,מְהוּם תִּשׁוּבָה ,אוּנְד גְלוֹיבְּט אִין דֶער
בְּשׂורָה טוֹבָה;
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעגַאנְנֶען בַּיים יִם פוּן גָלִיל ,הָאט עֶר
גֶעזֶעהֶען שְׁמְעוֹן אוּנְד זַיין בְּרוּדֶער אַנְדְרֵי ,ואס הָאבֶּען
גֶעוָוארְפֶען אַ נֶעץ אִים יַם אַרֵיין וָארִין זֵייא זֶענֶען גֶע-
וֶועזֶען פִישְׁער :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זייא גֶעזָאגְט ,פָאלְגְט
מִיר נָאךְ; אוּנְד אִיךְּ וֶועל אַייךְּ מַאכֶען פִישֶׁער פוּן מֶענְשֶׁען:
אוּנְד גְלֵייךְּ הָאבֶּען זייא זֵייעֶרֶע נֶעצֶען פֶערְלָאזְט אוּנְד

20

הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְגֶעפָאלְגְט :אוּנְד זיא עֶר אִיז פוּן דָארְטֶען
אַבִּיסֶעל וֵויימֶער גֶעגַאנְגֶען ,הָאט עֶר גֶעזֶעהֶען יַעֲקֹב דֶעם
זוּהְן פוּן זִבְדֵי ,אוּנְד זַיין בְּרוּדֶער יוֹחֲנָן ,אוּנְד זֵייא זֶע-
נֶען גֶעוֶועוֶען אִים שִׁיף צוּרֶעכְט מַאכֶענְדִיג דִיא נֶעצֶען;
אוּנְד נְלֵייךְ הָאט עֶר זֵייא גֶערוּפֶען .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

פֶערְלָאזְט זֵייעֶר פָאטֶער זַבְדֵי אִים שִׁיף מִיט דִיא גֶעדוּנְגֶענֶע

לייט אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְגֶעפַאלֶגְט:
 21אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין כְּפַרינָחוּם .אוּנְד גְלֵייךְ
אִיו עֶר אִם שַׁבֶּת גֶעגַאנְגֶען אִין שׁוּל אַרֵיין אוּנְד הָאט בֶע-
 292לֶעהֶרֶט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ גֶעוְואוּנְדֶערְט אִיבֶּער זֵיינֶע
לֶעהֶרֶע; וָארִין עֶר הָאט זֵייא גֶעלֶעהְרְט זיא אֵיינֶער וָאס
 25הָאט מַאכְט ,אוּנְד נִיט אַזוֹי זיא דִיא סוֹפְרִים :אוּנְד עִם איז
גֶעוֶועוֶען ,אִין זיירֶע שׁוּל אַ מַאן מִיט אֵיין אוּנְרֵיינֶעם גֵייסְט;
אוּנְד עֶר הָאט נֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט :זִאם הָאבֶּען מִיר
מִיט דִיר צוּ מְהוּן דוּא יִשׁוּעַ הַנָצְרִי? בִּיסְט דוּא גֶעקוּמֶען
אוּנִם צוּ פֶערְדַארְבֶּען? אִיךְּ קֶען דִיךְּ זֶער דוּא בִּיסְט ,דֶער
הֵיילִינֶער פוּן גָאט :אוּנֶד יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעשְׁרֵיעֶן
אוּנְד גֶעזָאגְט ,זֵייא פֶערְשְׁטוּמְט אוּנְד נְעֹה אַרוֹיס פוּן אֵיהֶם :
אוּנְד דֶער אוּנְרֵיינֶער גֵייסְט הָאט אֵיהֶם צֶערְרַיסֶען ,אוּנְד
הָאט גֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל ,אוּנְד אִיז פוּן אֵיהֶם אַרוֹיםָ-
גֶעגַאנְגֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַלֶע עֶרְשְטוֹינְט גֶעוארֶען אַזוֹי
אַז זֵייא הָאבֶּען צְוִישֶׁען אֵיינַאנְדֶער גֶעפְרֶענְט אוּנֶר בֶעזָאגְט,
ח

מרקום א

1

וָואס אִיז דָאם? אִיז דָאם אַ נֵייָ לֶעהֶרֶע ,מִיט מַאכְט ,בֶּע-
פֶעהְלְט עֶר אוֹיךּ דיא אוּנְרֵיינֶע גִייסְטֶער אוּנְד זֵייא גֶעהָאךְ-

כֶען אֵיהֶם :אוּנֶר זַיין שֵׁם אִיז גְלֵייךָּ אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען 82
אִיבֶּערְרַאל אִין דיא גַאנְצֶע גֶעגֶענְד פוּן גָלֵיל:

אוּנְד נְלַיִיךְּ זֶענֶען זֵייא אוֹיס דֶער שׁוּל אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנִד 92
זֶענֶען אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִים הוֹיז פוּן שִׁמְעוֹן אוּנְד אַנְדְרֵי,

מיט יַעֵקֹב אוּנְד יוֹחָנָן :אוּנָד דִיא שְׁוִינֶער פוּן שִׁמְעוֹן 03

אִיז גֶעלֶעגֶען מִיט פִיבֶּער; אוּנְד גְלֵייךְּ הָאבֶּען זֵייא אִיהֶם

פוּן אֵיהֶר גֶעזָאנְט :אוּנְד עֶר אִיז צוּגֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט 13
זִיא אָנְגֶענוּמֶען .בֵּייא דֶער הַאנְד ,אוּנְד הָאט זִיא אוֹיפְגֶע-
הוֹיבֶּען; אוּנְד דָאם פִיבֶּער הָאט זִיא פֶערְלָאזְט ,אוּנְד זִיא
הָאט זֵייא בֶּעדֵינֶם:
אוּנְד וֶוען עִם אִיז אָבֶענְד גֶעוָוארֶען זֶען דִיא זוּן אִיז אוּנָ23 -
טֶערְגֶעגַאנְנֶען ,הָאט מֶען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט אַלֶע דיא
וָואם זֶענֶען קְרַאנְק גֶעוֶועזֶען אוּנְד וָאם הָאבֶּען שֵדִים נֶע-
הַאט :אוּנְד דיא גַאנְצֶע שְׁטָאט אִיז פֶערְזַאמֶעלְט גֶעוֶועזֶען 33
פָאר דֶער טְהִיר :אוּנְד עֶר הָאט גֶעהֵיילְט פִילֶע וָאס זֶענֶען 43

קְרַאנְק גֶעוֶועוֶען אוֹיף פֶערְשִׁידֶעגֶע קְרֶענְק ,אוּנְד הָא

אַרוֹיסְגֶעמְרִיבֶּען פִילֶע שֵׁדִים; אוּנְד הָאט דִיא שֵׁדִים נִיט
גֶעלָאזְט רֶעדֶען ,װוייל זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעקֶענם:
אוּנְד אִין דֶער פְרְיִה ,ויא עִם אִיז נָאךָּ פִינְסְטֶער גֶעוֶועזֶען,
אִיז עֶר אוֹיפְגֶעשטַאנֶען אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנָד
גֶעקוּמֶען צוּ אַ וִויסְטֶען אָרֶט ,אוּנְד הָאט דָארְט גֶעבֶּעמֶען:
אוּנְד .שִַׁמְעוֹן אוּנְד דיא ואם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען
הָאבֶּען אֵיהֶם נָאבְגֶעפָאלְנְט :אוּנְד וֶוען זייא הָאבֶּען אֵיהֶם
גֶעפוּנֶען .,הָאבֶּען זייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אַלֶע לֵייט זוּכֶען
דִיךָ :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,לָאזֶען מִיר גֶעהֶען
צוּ אַנְדֶערֶע עֶרְטֶער צוּ דיא שְׁטֶעט וְוִאם זֶענֶען נָאהֶענְט
אַז אִיךָּ זָאל דָארְט אוֹיךְּ פְּרֶעדִיגֶען; וָארִין דֶערְפַאר בִּין
אִיךָּ אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען :אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט

גֶעפְּרֶעדִיגְט אִין זֵיירֶע שׁוּלֶען אִין גַאנְץ גָלִיל ,אוּנְד הָאט

3
63
73
83
93

דיא שֵׁדִים אַרוֹיסְגֶעטְרִיבֶּען:

אוּנְד אַ קְרֶעצִינֶער אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם 04
נֶעבֶּעמֶען אוּנְד הָאט פָאר אֵיהֶם אֲנִידֶערְגֶעקְנִיעֶט אוּנְד הָאט

מרקום א ב

9

צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶוען דזּא וִילְסְט קָאנְסְט דוא מִיךְּ רֵיין מאי
 14כֶען:

אוּנְד עֶר הָאט

זִיךָּ אִיבֶּער אֲיְהֶם דֶערְבַּארְמְט ,אוּנֶר

הָאט דִיא הַאנְד אוֹיסְנֶעשְׁטְרֶעקְט אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְנֶע-
רִיהְרְט ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִיךְ װיל ,זֵייא
 2גֶערַיינִיגְט :אוּנְד גְלֵייךְ זֶענֶען דִיא קְרֶעץ פוּן אִיהֶם
 2אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד עֶר אִיז גֶערֵיינִינְט גֶעוָוארֶען :אוּנְד

וֶוען עֶר הָאט אֵיהֶם שַׁארְףּ אָנְגֶעזָאגְט ,הָאט עֶר אֵיהֶם גְלֵייךָ
 4אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט :אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זְעה ,דוּא

זָאלְסְט קֵיינֶעם נִיט זָאנֶען; נֵייעֶרְט נָעה אַוֶועק אוּנְד וִוייז
 9דִיךְּ פָאר דֶעם כֹּהֵן .אוּנְד זֵייא מַקְרִיב פַאר דַיינֶע רֵיינִיגוּנְ
 6וָואס משֶה הָאט גֶעבָּאמֶען פַאר אַ צֵיינְנִים צו זֵייא :אָבֶּער
עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען פיל בָּע-
קַאנְט

צוּ

מַאכֶען,

אוּנְד דיא זַאךְּ צוּ רִיהְמֶען אַזוֹי אַז עֶר

הָאט נִיט מֶעהֶר גֶעקָאנְט עֶפֶענְמְלִיךְ אִין אַ שְׁמָאט אַרֵיינְקוּ-
מֶען .גֵייעֶרְט עֶר אִיז דְרוֹיסֶען גֶעוֶועזֶען אִין ויסְטֶע עֶרְמֶער,

אוּנְד מֶען אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען פוּן אַלֶע זֵייטֶען:

קאפיטעל ב
 1אוּנְד נָאךְּ עֶטְלִיכֶע טֶעג אִיז עֶר וִוידֶערְנֶעקוּמֶען קיין כְּפַר"
נָחוּם ,אוּנְד עִם אִיז בֶּעקַאנְט גֶעוָארֶען אַז עֶר אִיז אִים
הוֹיז :אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט אַזוֹי אַז עִם
אִיז נִיט מְעהֶר פְּלַאץ גֶעוֶועזֶען פַאר זֵייא ,נִיט אַמָאל פָאר
דֶער סָהִיר ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא נֶערֶעט דָאס וָארְט:
 2אוּנְד זֵייא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נֶעבְּרַאכְט
אַ נִיכְטבְּרִיכִינֶען ,וִאם אִיז פוּן פִיעֶר מֶענְשֶׁען גֶעטְרָאגֶען
 4גֶעוָוארֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקַאנְט צוּ אֵיהֶם
צוּקוּמֶען דוּרְךָ דִיא לֵייט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא אוֹיפְנֶעדֶעקְט
דֶעם דַאךְּ וְואוּ עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיםָ-
גֶעבְּרָאכֶען ,אוּנְד אַרוּפְגֶעלָאזְט דָאס בֶּעט אוֹיף וֶועלְכֶען
 9דֶער גִיכְבְּרִיכִינֶער אִיז גֶעלֶענֶען :אוּנְד וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט
גֶעזֶעהֶען זֵייעֶר גְלוֹיבֶּען ,הָאט עֶר גֶעזָאנְט צום נִיכְטבְּרִי-

כִינֶען ,מֵיין זוּהְן ,דֵיינֶע זִינֶד זֶענֶען דִיר פֶערְגֶעבֶּען:
 6אָבֶּער עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא סוֹפְרִים זֶענֶען דָארְט גֶעזֶעסֶען,
 7אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעמְרַאכְט אִין זֵיירֶע הֶערְצֶער:

פַארְואס

רֶעט דִיזֶער אַזוֹי? עֶר לֶעסְטֶערְט ,וֶוער קֶען זִינְדֶען פֶערְגֶעבֶּען
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אוֹיסֶער גָאט אַלֵיין ?אוּנְד יֵשׁוּעַ ,גְלֵייךְּ זיסֶענְדיג אִין זַיין 8
גֵייסְט אַז זֵייא הָאבֶּען אִין זִיךְּ אַזוֹי גֶעשְרַאכְט ,הָאט צוּ זייא

גֶעזַאנְט ,פַארְואם דֶענְקְט אֵיהֶר אַזֶעלְבֶעם אִין אֵיירֶע הַאך-

צֶער? וָאם אִיז גְרִינְנֶער ,צוּ זָאנֶען צוּ דֶעם נִיכְטבְּרִיכִינֶען 9

דֵיינֶע זִינֶד זֶענֶען דִיר פֶערְגֶעבֶּען; אָדֶער צוּ זָאנֶען שִׁמָעה

אויף נֶעם דיין בּעט ,אוּנְד נָעה אַרוּם? אָבֶּער אַז אִיהֶר 01
זָאלְט וִויסֶען אַז דֶער בִּוְדאָדֶם הָאט מַאכְט זִינְד צוּ פֶּערְבֶע-
בֶּען אוֹיף דֶער עֶרְד ,זָאנְט עֶר צוּם נִיכְטבְּרִיכִינֶען :אִיךָּ 11
זָאג דִיר ,שִׁטָעה אוֹיף ,אוּנְד נֶעם דַיין בּעט ,אוּנְד נָעה אִין
דיין הוֹיז :אוּנְד נְלֵייךְּ אִיז עֶר אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאט 21
גֶענוּמֶען זיין בּעט ,אוּנְד אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען פָאר זֵייא אַלֶע
אַזוֹי אַז זֵייא אַלֶע זֶענֶען עִרְשְׁטוֹינְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד הָאבֶּען
גֶעלוֹיבְּט גָאט ,אוּנְד גֶעזָאגְט ,מִיר הָאבֶּען אַזֶעלְבֶעם קֵיינ-
מָאל נִיט גֶעזֶעהֶען:
אוּנְד עֶר אִיז וִוידֶער אַרוֹיסְנֶענַאנְגֶען צוּ דֶער זַייט פוּן דֶעם 31
יִם; אוּנְד אַלֶע לַיים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד עֶר
הָאט זייא גֶעלֶעהְרְט :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז פֶערְבֵּייא גֶענַאנְד 41

גֶען הָאט עֶר גֶעזֶעהֶען לוי דֶעם זוּהְן פוּן חַלְפַי ,זִיצֶענְדִיג

אִים הוֹיז פוּן שְׁטֵייעֶר אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט פָאלְב
מִיר נָאךָּ .אוּנִד עֶר אִיז אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט אִיהֶם
נָאכְנֶעפַאלְגְט :אוּנְד עִם אִיו גֶעשֶׁעהֶען וֶען עֶר אִיז בע 51
זֶעסֶען בֵּיים טִישׁ אִין זַיין הוֹיז ,אַז פִילֶע שְׁמֵייעֶר-אַיִינְנֶעמֶער
אוּנְד זִינְדֶער זֶענֶען אוֹיךְּ בֶעזֶעסֶען מִיט יֵשׂוּעַ אוּנְד זיינֶע
תַּלְּמִידִים ,וָוארִין עִם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פִילֶע ואס זֶענֶען אֵיהֶם
נַאכְגֶענַאנְנֶען :אוּנְד וֶוען דִיא סוֹפְרִים אוּנְד דִיא פִּרוּשִׁים 61
הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז עֶר עֶסֶט מִיט שְׁטֵייעֶר-אַיינְנֶעמֶער אוּנְד

זִינְדֶער .,הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאנְט צוּ זַיינֶע תַּלְמִידִים ,עֶר עֶסֶט

אוּנְד טרִינְקְט מִיט שְׁטֵייעֶר-אַיינְנֶעמֶער אוּנְד זִינְדֶער :אוּנד 71
וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט דָאס גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,

דיא וָאם זֶענֶען גֶעזוּנְד בֶּעדַארְפֶען קיין דָאקְטָאר נִיט ,נֵיי-

עֶרֶט דִיא וָוְאם זֶענֶען קְרַאנְק; אִיךְּ בִּין נִיט גֶעקוּמֶען דיא
צַדִיקִים צוּ רוּפֶען נֵייעֶרְט דִיא זִינְדֶער:
אוּנְד דֵיא תַּלְמִירִים פוּן יוֹחָנֶן אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען 81
גֶעפַאסְט ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם

44

22
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גֶעזָאנְט ,פַארְוָואם פַאסְטֶען דִיא מַלְמִידִים פוּן יוֹחָנֶן אוּנְד
פוּן דִיא פְּרוֹשִׁים אוּנְד דֵיינֶע תַּלְמִידִים פַאסְטֶען נִיט? אוּנְד
יְשׁוּעַ הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט ,קֶענֶען דיא אוּנְטֶערְפִיהְרֶער
פַאסְטֶען װייל דֶער חָתָן אִיז נָאךְּ בֵַּייא זֵייא? אַזוֹי לַאנְג
זֵייא הָאבֶּען דֶעם חֶתֶָן מִיט זִיךְּ; קֶענֶען זֵייא נִיט פַאסְטֶען:
אָבֶּער דִיא טֶעג וֶועלֶען קוּמֶען וֶען דֶער חֶתָן וֶועט פוּן זייא
אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶדֶערֶען ,אוּנְד דַאן וֶעלֶען זייא פַאסְטֶען אִין
וֶענֶעם טָאג :קֵיינֶער פֶּערְרִיכְט נִיט אֵיין אַלְט קְלַייד
מִיט אַ שְׁטִיק פוּן נֵייעֶם טוּך ,וָארִין אַזוֹי רֵייסְט דָאם
צוּנֶעפְלִיקְטֶע אָפּ דֶערְפוּן ,דָאם נֵייעָ פוּן דֶעם אַלְטֶען
אוּנִד עֶס וֶערְט אֵיין אַרְנֶערֶער רִים :אוּנְד קֵיינֶער נִיסְט
נִיט נִיועְן וֵויין אִין אַלְטֶע לָאנִיל אַרֵיין; וֶוען אַזוֹי ,זעט
דֶער וֵויין דִיא לָאנִיל צוּרֵייסֶען ,אוּנְד דֶער ויין אוּנְד .דיא

אלִָיאןגִניֵלייעוְֶולעָראֶענןִילפֶאעַררְֵדיָיאןר;ְבֶּען; גֵייעֶרְט מָיִן גִיסְט נֵייעֶן וויין

 28אוּנִד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,וֶוען עֶר אִיז אַרזּמְגֶעגַאנְנֶען אִים
שַׁבֶּת דוּרְךָּ דֶעם וַאקְסֶענְדֶעם קָארְן ,אַז זֵיינֶע מַּלְמִירִים
הָאבֶּען אֶנְגֶעהוֹיבֶּען אַ זֶעג צוּ מַאכֶען ,מִיט אָפְּרֵייסֶען דִיא
זַאנְגֶען אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זְעה,
וָארוּם טְהוּן זֵייא אִים שַׁבָּת ואס איז נִיט דֶערְלוֹיבְּט?
 25אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,הָאט אֵיהֶר קיין מָאל נִיט
גֶעלֵיינְט ואם דָוד הָאט נֶעמְהוּן ,וֶוען עֶר הָאט נוֹיט גֶעהַאט
אוּנְד אִיז הוּנְנְרִיב גֶעוֶועוֶען ,אוּנְד דִיא וָאס זֶענֶען מִיט
 2אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען? זיא עֶר אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אִים הוֹיז פוּן
הָאט ,אִין דֶער צֵייט פוּן אֶבְיָתָר דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד הָאט
גֶעגֶעסֶען דָאס לָחָם הַפָּנִים ,ואס אִיז נִיט דֶערְלוֹיבְּט צַוּ
עֶסֶען אוֹיסֶער פַאר דִיא כֹּהֲנִים ,אוּנְד עֶר הָאט אוֹיךְּ נֶענֶע-
בֶּען צוּ דיא וֶאם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶוועזֶען? אוּנד עֶר
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דֶער שַׁבָּת אִיז גֶעמַאכְט גֶעוָארֶען
פַאר דֶעם מֶענְשׁ אוּנֶד נִיט דֶער מֶענְשׁ פַאר דֶעם שִׁבַּת.

אַזוֹי דֶען אִיז דֶער בֶּן אָדָם הַאר אוֹיךְּ אִיבֶּער דֶעם שַׁבָּת:
קאפיטעל ג
אוּנִד עֶר אִיז זוידֶער גֶעגַאנְגֶען אין שול אַרֵיין; אוּנְד חִם
אִיז דָארְט גֶעוֶועזֶען אַ מַאן זָאס הָאט גֶעהַאט אַ פֶערְדַארְטֶע
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8

הַאנְד :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוַאכְט אוֹיבּ עֶר וֶועט 9
אֵיהֶם הֵיילֶען אִים שַׁבָּת ,כְּדֵי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם פֶערְקְלָאגֶען:
אוּנְד עֶר הָאט נֶעזָאנְט צום מַאן וָאס הָאט גֶעהַאט דִיא 8

פֶּערְדַארְטֶע הַאנְד ,שִׁטָעה אוֹיף אִין מִיטֶען :אוּנְד עֶר הָאט 4

צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,מֶעג מַאן אִים שַׁבַּת גוּטֶעם אָדֶער שְׁלֶעבְ-
מֶעם מְהוּן? לֶעבֶּען רֶעמֶען אָדֶער טֵייטֶען? אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען שִׁטִּיל בֶעשְׁוִינֶען :אוּנְד עֶר הָאט זִיךָּ אוֹיף זֵייא 8

אַרוּמְגֶעזֶעהֶען מִיט צָארְן ,אוּנד אִיז בֶּעמְרִיבְּט גֶעוֶועזֶען
אִיבֶּער דִיא הַארְטִיגְקייט פוּן זֵיירֶע הֶערְצֶער ,אוּנְד עֶר הָאט

נֶעזָאנְט צום מַאן ,שְטְרֶעק אוֹים דֵיינֶע הַאנְד; אוּנְד עֶר הָאט
זִיא אוֹיסְנֶעשְׁטְרֶעקְט ,אוּנְד זֵיינֶע הַאנְד אִיז וִוידֶער גֶעזוּנְד
גֶּעוָוארֶען:

אוּנְד וֶוען דִיא פְּרוֹשִׁים זֶענֶען אַרוֹיסְגֶענַאנְנֶען6 ,

הָאבֶּען זֵייא נְלֵייךְּ אַיין עֵצָּה גֶעהַאלְטֶען קֶענֶען אֵיהֶם מִיט

דִיא לֵייט פוּן הוֹרְדוֹם ,כְּדֵי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְגֶען:
אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען מִיט זֵיינֶע תִּלְמִירִים צוּם 7
יַם ,אוּנְד אַ סַךְּ מֶענְשֶׁען זֶענֶען אֵיהֶם נָאבְגֶעגַאנְגֶען פוּן גָלֵיל,
אוּנְד פוּן יְהוּדָה ,אוּנְד פוּן יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד פוּן אָדוֹם ,אוּנִד 8
פוּן דִיא אַנְדֶערֶע זֵייט יַרְדֵן ,אוּנְד פוּן דֶער גֶענֶענְד פוּן צוֹר
אוּנְד צִידוֹן ,אַ סַךָּ מֶענְשֶען וֶוען זֵייא הָאבֶּען נֶעהֶערְט וָואם

פַּאר וֶוערְקֶע עֶר הָאט נֶעמְהוּן זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען:
אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעזָאנְט ,אַז זֵייא זָאלֶען 9
אֵיהֶם אָנְבְּרֵייטֶען אַ קְלֵַיינֶעם שִׁיף ,פוּן וֶוענֶען דִיא לֵייט ,אַז
זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם נִיט שְׁטִיפֶּען :וָארִין עֶר הָאט פִילֶע נֶע01 -
הַיילְט ,אוּנְד דִיא וָָאס הָאבֶּען גֶעהַאט פְּלָאנֶען זֶענֶען אֵיהֶם
אִיבֶּערְפַאלֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אָנְרִיהְרֶען :אוּנְד דֵיא 11

אוּנְרֵיינֶע גֵייסְטֶער ,וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,זֶענֶען

פָאר אֵיהֶם אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען; אוּנְד הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד
גֶעזָאנְט ,דוּא בִּיסְט דֶער זוּהְן פוּן נָאט :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא 91
אָנְגֶעשְׁרִיעֶן אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם נִיט בֶּעקַאנְט מַאכֶען:
אוּנְד עֶר אִיז אוֹיף דֶעם בַּארְג אַרוֹיפְגֶענַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט 31
צוּ זִיךָּ גֶערוּפֶען וֶעמֶען עֶר הָאט גֶעוָואלְט ,אוּנְד זֵייא זֶע-
נֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען :אוּנְד עֶר הָאט אָנְגֶעשְׁטֶעלְט צְוֶעלְף 41
אַז זייא זָאלֶען מִיט אֵיהֶם זֵַיין ,אזּנְד אַז עֶר זָאל זֵייא אוֹים-

שִׁיקֶען צוּ פְּרֶעדִינֶען :אוּנְד אַז זֵייא זָאלֶען הָאבֶּען מַאכְט 81

90
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 6שֵׁדִים אַרוֹים צוּ טְרֵייבֶּען:

אוּנְד עֶר הָאט דִיא צְוֶועלְף

אָנְגֶעשְׁטֶעלְט ,אוּנְד צוּ שִׁמְעוֹן הָאט עֶר דֶעם נָאמֶען גֶענֶע-
17

בֶּען פֶּעמְרוֹם :אוּנְד יַעֲקֹב דֶער זוּהְן פוּן זַבְדֵי ,אוּנְד יוֹחָנָן
דֶעם בְּרוּדֶער פוּן יַעֲקֹב ,אוּנְד צוּ זֵייא הָאט עֶר נֶעמֶען

18

גֶעגֶעבֶּען בְּנֵי רָנֶשׁ ,חִאם הֵייסְט זֵיהְן פוּן דָאנֶער; אוּנד

אַנְדְרַי ,אוּנְד פִילִיפּוֹם ,אוּנְד בַּר-תַּלְמַּי ,אוּנְד מַתְּיָה ,אוּנְד תּוֹמָא,

אוּנְד יַעֲקֹב דֶער זוּהְן פוּן חַלְפִי ,אוּנְד תֵּדֵי ,אוּנִד שִׁמְעוֹן

19
20

21

הַקְנְאִי; אוּנְד יְהוּדָה אִישׁ קְרִיוֹת ,וָאס הָאט אֵיהֶם אוֹיךְ
פֶערְמַסָרְט:
אוּנְד זֵייא זֶענֶען אִין אַ דוֹיז גֶעקוּמֶען; אוּנְד דִיא לייט
זֶענֶען וִוידֶער צוּזַאמֶענְנֶעקוּמֶען ,אַזוֹי אַז זֵייא הָאבֶּען אַפִילוּ
נִיט גֶעקָאנְט קיין בְּרוֹיט עֶסֶען :אוּנְד וֶוען זֵיינֶע קְרוֹבִים
הָאבֶּען דָאם גֶעהֶעוְט ,זֶענֶען זֵייא אַרוֹיסְנֶעגַאנְנֶען אוּם
אֵיהֶם צוּ הַאלְטֶען; וָארִין זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אַז עֶר אִיז
פוּן זִינֶען גֶעקוּמֶען :אוּנְד דִיא סוֹפְרִים וָואס זֶענֶען אַרוּפְנֶע-
קוּמֶען פוּן יְרוּשָׁלַיִם הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,עֶר הָאט בַּעַל-זְבוּב,
אוּנְד עֶר טְרֵייבְּט אַרוֹיס דִיא שִׁדִּים דוּרְךְּ דֶעם פִירְשְט פוּן

 2דיא שִׁדִים :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶערוּפֶען ,אוּנְד הָאט צוּ

זֵייא גֶערֶעט אִין מִשָׁלִים .װיא אַזוֹי קֶען דֶער שָׂמְן דֶעם
שָׂמְן אַרוֹיסְטְרֵייבֶּען? אוּנְד וֶוען אַ קֶענִינְרֵייךְ אִיז צוּטֵיילְט
קֶענֶען זִיךָּ; אַזוֹי קֶען דָאם קֶענִיגְרֵייך נִיט בֶּעשְׁטֶעהֶען:
אוּנְד זֶען אַ הוֹיז אִיז צוּטֵיילְט קֶענֶען זִיךְּ ,אַזוֹי קֶען יֶענֶעמְס
הוֹיז נִיט בֶּעשְׁמֶעהֶען :אוּנְד וֶוען דֶער שָׂטָן שְטֶעהְט אוֹיף
קֶענֶען זִיךְּ אוּנְף אִיז קֶענֶען זִיךְּ צוּטְהֵיילְט ,אַזוֹי קֶען עֶר
נִיט בֶּעשְׁטֶעהֶען ,נֵייעֶרְט עֶר הָאט אֵיין עֶנֶד :אָבֶּער קֵיינֶער
קֶען נִיט אַרֶיינְקוּמֶען אִין דֶעם הוֹיז פוּן אַ נִבּוֹר ,אוּנְד זֵיינֶע
כָּלִים רוֹיבֶּען ,אוֹיסְגֶענוּמֶען אַז עֶר וֶֶעט צוּעֶרְשְׁט דֶעם נִבּוֹר
בִּינְדֶען אוּנְד דַאן וֶועט עֶר זַיין הוֹיז רוֹיבֶּען :בָּאֶמֶת זָאב

אִיךְ אֵייך; אַז אַלֶע זִינְד וֶועלֶען צוּ דִיא זִֵיהְן פוּן מֶענְשֶׁען

פֶערְגֶעבֶּען וֶוערֶען ,אוּנְד דִיא לֶעסְטֶערוּנְג ואס זֵייא וֶועלֶען
 29לֶעסְטֶערְן :אָבֶּער דֶער וָאם וֶועט לֶעסְטֶערְן קֶעגֶען דֶעם
רוּחַ הַקוֹדָשׁ ,דֶער הָאט אוֹיף עֶבִּינ קֵיינֶע פֶערְנֶעבּוּנֶב נִיט
 30נֵייעֶרְט עֶר אִיז שׁוּלְדִיג פוּן אֵיינֶע עֶבִּינֶע זִינֶד :וָארִין
זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,עֶר הָאט אֵיין אוּנְרֵיינֶעם גֵייסְט;
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אוּנָר זֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד זֵיינֶע בְּרִידֶער זֶענֶען גֶעקוּמֶען13 ,
אוּנְד זֶענֶען דְרוֹיסֶען גֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעשִׁיקְט
אֵיהֶם רוּפֶען :אוּנְד דִיא לייט זֶענֶען אַרוּם אֵיהֶם גֶעזֶעסֶען23 ,
אוּנִד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זָעה ,דֵיינֶע מוּמֶער אוּנְד
דַיינֶע בְּרִידֶער דְרוֹיסֶען זוּכֶען דִיךְּ :אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנֶט83 -
פֶערְט אוּנְד צוּ זֵייא גֶעזָאנְט .זֶוער אִיז מֵיינֶע מוּמֶער אוּנְד
מַיינֶע בְּרִידֶער? .אוּנְד קוּקֶענְדִיג אוֹיף דיא וָואס זֶענֶען אַרוּם 48
אֵיֵהֶם גֶעוֶעסֶען ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט ,זְעה מֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד
מַיינֶע בְּרִידֶער! וָוארִין וֶוער עִם וֶועט טֵהוּן דֶעם זִוילֶען פוּן 93
גָאט דֶער אִיז מֵיין בְּרוּדֶער ,אוּנְד שְׁוֶועסְטֶער ,אוּנְד מוּטֶער:
קאפיטעל ד
אֲוּנָד .עַר הָאט ווידֶער אַנְגֶערוֹיבֶּען צוּ לֶעהְרֶען בַּייא דֶעם 1
יָם ,אוּנְד אַ סַּדְּ לייט ָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם פֶערְזַאמֶעלְט ,אַזוֹי
אַז עֶר אִיז אִין אַ שִׁיף אַריינְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד אִיז דְּרוֹיף גֶע-

זֶעסֶען אִים יַם ,אוּנְד אַלֶע לייט זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אוֹיף דֶעם

לַאנְד בַּיים יַם :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פִיל גֶעלֶעהְרְט אִין מְשָׁלִים9 ,

אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט אִין זֵיינֶע לֶעהְרֶע :הֶערְט צוּ3 ,
זְעה ,דֶער זֵייעֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען צוּ זֵייעֶן :אוּנִד עִם 4

אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶוען עֶר הָאט גֶעזֵייעְט ,זֶענֶען עִמְּלִיבֶע בֶע-

פַאלֶען בַּיים וֶועג ,אוּנְד דִיא פֵיינֶעל זֶענֶען גֶעקוּמֶען ,אוֹנְד
הָאבֶּען זֵייא אוֹיפְגֶעפְרֶעסֶען :אוּנְד אַנְדֶערֶעם אִיז גֶעפַּאלֶען 5
אִוֹיף דֶעם שְׁטֵיינֶערְדִינֶען נְרוּנְד ,זְאוּ עֶם הָאט נִיט גֶעהַאט
פִּיל עָרֶד ,אוּנְד גְלֵייךְּ הָאט עִם אַרוֹיסְנֶעשְׁפַּרָאצְט ,זייל
עִם הָאט נִיט נֶעהַאט קֵיינֶע מִיפֶע עֶרְד :אוּנְד וֶֶען דִיא זוּן 6
אִיז אוֹיפְגֶעגַאנְגֶען אַזוֹי אִיז עֶס דֶערְהִיצְט גֶעוארֶען ,אוּנְד
וַוייל .עִם הָאט נִיט גֶעהַאט קֵיינֶע וְואוּרְצֶעל אִיז עֶס פֶעךְ-
דַארְם גֶעוָארֶען :אוּנְד אַנְדֶערֶעם אִיז גֶעפַאלֶען צְוישֶען 7

דיא דֶערְנֶער .,אוּנְד .דִיא דֶערְנֶער זֶענֶען אוֹיפְגֶעוַַאקְסֶען,

אוּנְד הָאבֶּען עֶס דֶערְשְׁטִיקְט ,אוּנְד עֶס הָאט נִיט קֵיינֶע פְרוּכְט
גֶענֶעבֶּען :אוּנְד אַנְדֶערֶעם אִיז גֶעפַאלֶען אױף דֶעם 8
גוּטֶען נְרוּנְד אוּנִד הָאט גֶעבְּרַאכְט פְרוּכְט זֶאם אִיז
אוֹיפְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעמֶעהָרט ,אוּנד הָאט

גֶעשְרָאנֶען דְרֵייסִיגְפֶעלְטִיג ,אָדֶער זֶעכְצִינְפֶּעלְטִיג ,אָדֶער
דוּנְדֶערְטְפֶּעלְטִיג:

אוּנְר עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,דֶער וָאס 9
7

3
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הָאט אוֹירֶען צוּ הֶערֶען לָּאז עֶר הֶערֶען:
 0אזּנְד וֶוען עֶר אִיז אַלֵיין נֶעוֶועזֶען ,הָאבֶּען דיא וָואס זֶענֶען
אַרוּם אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען מִיט דִיא צְוֶועלְף נֶעפְרֶעגְט וֶוענֶען דיא
 1מִֿשָׁלִים :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אֵייךְּ אִיז גֶענֶע-

בֶּען דֶער סוֹד פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט אָבֶּער צוּ דיא

 2וָאס זֶענֶען דְרוֹיסֶען אִיז אַלְצְדִינְג אִין מְשָׁלִים :כְּדֵי זֶע-
הֶענְדִיג זָאלֶען זֵייא זֶעהֶען ,אוּנְד נִיט אַיינְזֶעהֶען; אוּנְד
הֶערֶענְדִיג זָאלֶען זייא הֶערֶען ,אוּנְד נִיט פֶערְשְׁטֶעהֶען; אַז
זֵייא זָאלֶען זִיךְּ נִיט בֶּעקֶעהְרֶען ,אוּנְד דִיא זִינֶד זָאל זֵייא

 8פֶערְגֶעבֶּען וֶוערֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֵוייסְט

אֵיהֶר נִיט דִיזֶעם מָשָׁל? װִויא אַזוֹי וֶועט אֵיהֶר אַלֶע מִשָׁלִים
 4וויסֶען? דֶער זֵייעֶר זֵייעֶט דָאס וָָארְט :אוּנְד דָאס זֶענֶען
 8דִיא בַּיים וֶועג ,אִין וֶועמֶען דָאס וָוארְט אִיז גֶעזֵייעֶט גֶעוָא-

רֶען; אוּנִד וֶוען זֵייא הֶערֶען אַזוֹי קוּמְט נְלֵייךְ דער שֵׂטָן,

אוּנֶר נֶעמְט אַוֶועק דָאס וָוארְט וָאס אִיז אִין זֵייא גֶעזֵייעֶט
 6גֶעוָוארֶען :אוּנְד דָאם זֶענֶען אוֹיךְּ דִיא וָואס זֶענֶען גֶעזֵייעֶט

אוֹיף דֶעם שְׁטֵיינֶערְדִינֶען גְרוּנְד ,וֶועלְכֶע ,וֶוען זֵייא הֶערֶען

 7דָאם וְוָארְט ,נֶעמֶען זֵייא עִם נְלֵייךְּ אוֹיף מִיט פְרֵייד :אוּנְד

זֵייא הָאבֶּען נִיט קֵיינֶע וָארְצֶעל אִין זיךָּ ,אוּנְד בְּלֵייבֶּען נָאר
פַאר אַ צֵייט; דֶערְנָאךְ וֶוען לֵיידֶען אוּנְד פֶערְפַָאלְנוּנְבֶען

קוּמֶען דוּרְךָּ דֶעם וָארְט ,אַזוֹי שְׁטְרוֹיכְלֶען זֵייא נְלַיִיך:
 8אוּנְד אַנְדֶערֶע וָואס זֶענֶען צְוִוישֶׁען דֶערְנֶער גֶעזֵייעֶט ,זֶענֶען
 9דִיא וֶועלֶכֶע הֶערֶען דָאס וָארְט :אוּנְד דִיא זָארְנֶען פוּן
דֶער וֶועלְט ,אוּנְד דיא בֶּעמְרִיגֶערֵייא פוּן רֵייכְטְהוּם ,אוּנֵד

דָאם גְלַיִסְמֶען פוּן אַנְדֶערֶע זַאבֶען ,קוּמֶען אַרַיין אוּנְד דֶעך-

 0שְׁטִיקֶען דָאס וָארְט ,אוּנְד עִם בְּלֵייבְּט אָהְן פִרּוּכט :אוּנְד

דָאם זֶענֶען דִיא וֶועלְכֶע זֶענֶען נֶעזֵייעֶט גֶעוָארֶען אוֹיף
גוּטֶען גְרוּנְד; וֶועלְכֶע הֶערֶען דָאס וָוארְט אוּנְר נֶעמֶען עֶס

אוֹיף ,אוּנֶד טְרָאנֶען פְרוּכְט ,דְרֵייסִינְפֶעלְטִיג ,אָדֶער זֶעכֵ-

צִיגְפֶּעלְטִיג ,אָדֶער הוּנְדֶערְטְפֶעלְמִיב:
 1אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,בְּרֶענְגְט מֶען דֶען אַריין אַ
לֵאמְפּ אַז מֶען זָאל עִם שְׁטֶעלֶען אוּנְטֶער אַ מֶעסְטֶעל ,אָדֶער

אוּנְטֶער אַ בֶּעט ,אוּנְד נִיט אַז מֶען זָאל עִם אַרוֹיפְשְׁטֶעלֶען
 2אויף אַ בֶעשְׁטֶעל? וָארִין קיין זַאךָּ אִיז נִיט פֶערְבָּארְּבֶען,
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פֶערְהוֹילֶען וָאם וֶועט נִיט בֶּעקַאנְט גֶעמַאכְט וֶערֶען :וֶוער 82
עֶס הָאט אוֹירֶען צוּ הֶערֶען ,לָאז עֶר הֶערֶען :אוּנְד עֶר הָאט 42
צדּ זייא בֶּעזָאנְט ,נִיבְּט אַכִטוּנְג זָאס אֵיהֶר הֶערְט מִיט דֶעם

מָאס אֵיהֶר מֶעסְט ,וֶועט אֵייךָּ אוֹיךְּ גֶעמָאסְטֶען וֶערֶען אוּנְד

מעהֶר וֶועט אַייךָּ גֶעגֶעבֶּען וֶֶערֶען :זָארִין דֶער וָאס הָאט82 ,
צוּ דֶעם וֶועט גֶעגֶעבֶּען וֶוערֶען; אוּנְד דֶער וָואס הָאט נִיט,
פוּן דֶעם וֶועט אוֹיךְּ דָאס וִאם עֶר הָאט אַוֶועקְגֶענוּמֶען
וֶערֶען:
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,דָאם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט אִיז אַזוֹי 69

יא אַ מַאן וָאס וַארְפְט זָאמֶען אִין נְרוּנְד :אוּנְד עֶר 72
שְׁלָאפְּט ,אוּנְד עֶר שְׁטֶעהְט אוֹיף בֵּייא נַאכְט אוּנְד בָּייא
טָאג ,אוּנְד דֶער זָאמֶען שְׁפְּרָאצְט אַרוֹים ,אוּנְד וַוַאקְסְט אוֹיף,
זיא עֶר וֵוייסְט נִיט :דִיא עֶרֶד בְּרֶענְגְט פוּן זִיךְּ זֶעלֶבְּסְט 89
פְרוּכְט ,צוּם עֶרְשְׁטֶען דֶאם גְרָאז ,דֶערְנָאךְּ דִיא זַאנְג ,דֶעך-
נָאךָּ דֶעם פוּלֶען װֵייץ אִין דֶער זַאנְנ :אָבֶּער וֶען דִיא 92
פְרוּבְט אִיז צֵייטִיג ,שִׁיקְט עֶר נְלֵייךָּ דיא קָאסֶע אַרוֹים ,וָוארִין
דִיא שְׁנִיט-צֵייט אִיז גֶעקוּמֶען:
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,זיא אַזוֹי זָאלֶען מִיר פֶערְגְלֵייכֶען 03
דָאס קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן גָאט? אָדֶער ואם פַאר אַ מֶשָׁל זָאלֶען
מַיר נֶעבֶּען? עֶס אִיז ויא אַ זֶענְפְקָארְן ,וָאס וֶוען עֶס אִיז 13
אוֹיף דֶער עֶרֶד גֶעזֵייעֶט ,אִיז קְלַיינֶער ויא אַלֶע זָאמֶען ואס
אִיז אוֹיף דֶער עֶרְד :אוּנְד וֶוען עֶם אִיז גֶעזֵייעֶט גֶעוָארֶען 93
וַואקְסְט עֶס אוֹיף ,אוּנְד וֶוערְד נְרֶעסֶער װִויא אַלֶע קְרֵייטֶער,
אוּנְד בֶּעקוּמְט גְרוֹיסֶע טְוֵוייגֶען ,אַזוֹי אַז דִיא פֵייגֶעל פוּן
דֶעם הִימֶעל קֶענֶען אוּנְטֶער זַיין שָׁאמֶען וְאוֹינֶען:
אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט דָאס וָארְט ,דוּרְךָ פִילֶע 33
זָאלְכֶע מְשָׁלִים ,אַזוֹי זיא זֵייא הָאבֶּען עִם גֶעקַאנְט צוּהֶע-
רֶען :אָבֶּער אֶהְן אַ מָשָׁל הָאט עֶר צו זֵייא נִיט נֶערֶעם43 ,
אִזּנד עֶר הָאט אַלֶעם צוּ זַיינֶע תַּלְמִידִים אוֹיסְגֶעלֶעגְט וֶוען
זִייא זֶענֶען אַלֵיין גֶעוֶועזֶען:
אוּנְד אִין וֶענֶעם טָאג ,וֶוען עִם וַוַאר אָבֶענְד ,הָאט עֶר צוּ זֵייא 83
גֶעזָאֵגְט ,לָאזֶען מִיר אַרִיבֶּער גֶעהֶען אוֹיף דִיא אַנְדֶערֶע
זֵיים :אונד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דיא לַייט אַוֶועקְגֶעשִיקְט68 ,
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הָאבֶּען זייא אֵידֶם אַרַיינְגֶענוּמֶען אִין דֶעם שִיף אַזוֹי ויא
עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד עִם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועוֶען נָאךְ

 7אַנְדֶערֶע שִׁיפֶען:

אוּנְד עִם אִיז נֶעשֶׁעהֶען אַ נְרוֹיסֶער

שִטוּרְמְוִוינְד ,אוּנְד דיא וֶועלֶען זֶענֶען אִים שִׁיף אַרַיינְגֶע-
 8קוּמֶען ,אַזוֹי אַז עִם אִיז שׁוֹין פוּל גֶעוָארֶען :אוּנְד עֶר אִיז
אוֹיף דֶער אוּנְטֶערְשְׁטֶער זַייט פוּן דֶעם שִיף גֶעוֶועוֶען
שְׁלָאפֶענְדִיג אוֹיף דֶעם קִישֶען .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם
אוֹיפְגֶעוֶועקְט אוּנְד הָאבֶּען צוּ אִיהֶם גֶעזָאנְט ,לֶעהְרֶער,
בֶּעקִימֶערְסְט דוא דִיךָּ נִיט אַז מִיר וֶערֶען פֶערְלוֹירֶען?
 9אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען ,אוּנְד הָאט דֶעם וִוינְד אָנְבֶע-
שְׁדִּיעֶן ,אוּנְד הָאט צוּם יַם גֶעזָאנְט ,זֵייא שְׁטִיל ,אוּנְד זייא
פֶערְשְטוּמְט! און דֶער זינְד הָאט אוֹיפְגֶעהֶערְט ,אוּנְִד עֶס
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אִיז אַ גְרוֹיסֶע שְׁמִּילֶע גֶעוָארֶען :אוּנְד עֶר הָאט צו זייא
גֶעזָאנְט ,פַארְוָאם זַייט אֵיהֶר אַווֹי שְׁרֶעקֶענְדִיג? ויא אִיז
עִֶם אַז אֵיהֶר הָאט נִיט קיין גְלוֹיבֶּען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ
שְׁרֶעקְלִיךְ גֶעפָארְכְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּיען גֶעזָאנְט אֵיינֶער צוּם
אַנְדֶעךֶען ,זָאס פַאר אֵיינֶער אִיז דֶער אַז דֶער וִינְד אוּנְד
דָאם יִם גֶעהָארְּכֶען אֵיהֶם ?
קאפיטעל ה
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶער זֵייט פוּן
יִם ,צוּם הַאנְד פוּן דִיא גְרָסִים :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אַרוֹים-

גֶעקוּמֶען פוּן דֶעם שִׁיף ,הָאט אֵיהֶם גְלַייךְּ בֶּעגֶעגֶענְט פוּן
 3דיא קִבָרִים אַ מַאן מִיט אֵיין אוּנְדֵּיינֶעם גֵייסְט :דֶער הָאט
זֵיינֶע וואוֹינוּנְג גֶעהַאט צְוִוישֶׁען דיא קְבָרִים .אוּנְד קיינֶער
4
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הָאט אֵיְהֶם נִיט גֶעקָאנְט בִּינְדֶען ,אויך נִיט מִיט אַ קֶעטֶע:

זָארִין עֶר אִיז אָפט גֶעבּוּנְדֶען גֶעוָארֶען מִיט בֶּענְדֶער אוּנְד
מִיט קֶעטֶען ,אוּנְד עֶר הָאט דִיא קֶעטֶען צֶערְרִיסֶען ,אוּנְד
דִיא בֶּענְדֶער צֶערְבְּרַאכֶּען; אוּנְד קֵיינֶער הָאט נִיט כֹּחַ נֶע-
הַאט אֵיהֶם צוּ שְׁטִילֶען :אוּנְד עֶר אִיז שְׁטֶענְדִיג גֶעוֶועזֶען
טָאג אוּנְד נַאכְט צְוִוישְֶׁען דִיא קְבָּרִים אוּנְד דִיא בֶּערְב,
אוּנְד הָאט גֶעשרִיעְן ,אוּנְד זִיךְּ מִיט שְׁטֵיינֶער גֶעשְׁנִיטֶען:
אוּנְד וֶוען עֶר הָאט יִשׁוּעַ פוּן וֵוייטֶען גֶעזֶעהֶען אִיז עֶר
צוּגֶעלָאפֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט :אוּנְד עֶר
הָאט גֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ דוֹיךְּ קוֹל אוּנְד גֶעזָאגְט ,וָאס הָאבּ
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אִיךְ מִיט דִיר צוּ מְהוּן ,יֵשׁוּעַ זוּהְן פוּן גָאט דֶעם אַלֶעך-
הֶעכְסְטֶען?

101

אִיךְּ בֶּעשְׁוֶוער דִיךָּ בֵּייא נָאט פְּלָאג מִיךְּ נִיט:

וָוארִין עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,נָעה אַרוֹיס פוּן דֶעם מַאן 8
דוּא אוּנְרֵיינֶער גֵייסְט :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם נֶעפְרֶענְט וָאם 9
אִיז דיין נָאמֶען? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,מֵיין נָאמֶען אִיז
לֶעגְיָאן .וָארִין מִיר זֶענֶען פֵּילֶע :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא זֶעהֶר 01
גֶעבֶּעטֶען ,אַז עֶר זָאל זֵייא נִיט אַרוֹיסְשִׁיקֶען פוּן דֶעם לַאנְד:
אוּנַד עִם אִיז דָארְט גֶעוֶועזֶען בֵּייא דִיא בֶּערְג אַ גְרוֹיסֶע 11
סְטַאדֶע פוּן חַזֵרִים פַּאסֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נֶע91 -

בֶּעטֶען אוּנָד גֶעזָאגְט ,שִׁיק אוּנֶם אִין דִיא חַזֵרים ,אַז מִיר

זָאלֶען צְוִוישֶׁען זֵייא אַרִיינְקוּמֶען :אוּנְד עֶר הָאט

זֵייא 31

דֶערְלוֹיבְּט .אוּנְד דִיא אוּנְרֵיינֶע גֵייסְטֶער זֶענֶען אַרוֹיסְנֶע-
גַאנְנֶען ,אוּנְד זֶענֶען אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִין דִיא חַזֵרִים ,אוּנד
דִיא סְטַאדֶע הָאט זִיךְּ אַרוּנְטֶערְגֶעשְׁטִירְצְט פוּן אַ מִשׁוּפֶּע
אָרֶט אִין יִם אַרַיין קֶענֶען צְוַוייא טוֹיזֶענְד; אוּנְד זֶענֶען
דֶערְטְרוּנְקֶען גֶעוארֶען אִים יִם :אוּנְד דִיא פַּאסְטוּכֶער פוּן 41

דיא חַזֵּרִים זֶענֶען אַנְטְלָאפֶּען אוּנְד הָאבֶּען עִם דֶערְצֶעהְלְט

אִין דִיא שְׁטָאט אוּנְד אִין פֶעלְדֶער .אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַרוֹים-
גֶעגַאנְנֶען צוּ זֶעהֶען .וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען
גֶעקוּמֶען צוּ יִשׁוּע ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דֶעם ואס הָאט
גֶעהַאט דִיא לֶעגְיָאן פוּן דיא שֵׁדִים ,זיא עֶר אִיז גֶעזֶעמֶען
אָנְגֶעקְלֵיירֶעט אוּנְד פֶערְנִינְפְטִיג ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ גֶע-
פָארְכְטֶען :אוּנְד דִיא וָאס הָאבֶּען עִם גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען
עִם דֶערְצֶעלְט וָואם אִיז גֶעשֶׁעהֶען צוּ דֶעם ואס הָאט נֶע-
הַאט דִיא שֵׁדִים ,אוּנְד פוּן וֶענֶען דִיא חַזֵרִים :אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ בֶּעמֶען ,אַז עֶר זָאל פוּן זַיירֶע
נְרֶענֶעץ אַוֶועקגֶעהֶען :אוּנְד זיא עֶר אִיז אִים שִׁיף אַרַיינ
גֶעגַאנְנֶען ,הָאט אֵיהֶם דֶער וָאס הָאט גֶעהַאט דִיא שְׂדִים
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גֶעבֶּעטֶען אַן עֶר זָאל בָּייא אֵיהֶם זַיין :אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאם 91

אֵיהֶם נִיט בֶעלָאזְט ,נֵייעֶרְט הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,נָעה
אַהַיים צוּ דֵיינֶע פְרֵיינְד ,אוּנְד דֶערְצֶעהְל זֵייא וָאס דֶער הָאר
הָאט מִיט דִיר נֶעמְהוּן ,אוּנְד זיא עֶר הָאט זִיךְּ אִיבֶּער דִיר
דֶערְבַּארֶעמְט :אוּנְד עֶר אִיז אַוֶועקגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט 02

אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ פְּרֶעדִיגֶען אִין דֶעקַאפָּאלִים הָאס יַשׁוּע

201
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הָאט צוּ אֵיהֶם נֶעמְהוּן ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ אַלֶע פֶעךף-
וָואוּנְדֶערְט:
 1אוּנְד וֶוען יִשׁוּעַ אִיז וִוִידֶער אַרִיבֶּערְגֶעגַאנְנֶען אֵין אַ שיף
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אוֹיף דיא אַנְדֶערֶע זֵייט ,הָאבֶּען זִיךְּ פִיל לֵייט אַרוּם אֵיהֶם
פֶערְזַאמֶעלְט ,אוּנְד עֶר אִיז בָּיים יַם גֶעוֶועזֶען :אוּנְד עִם
אִיז צוּ אֵיהֶם צוּגֶעקוּמֶען אֵיינֶער פוּן דִיא עֶלְצְטֶע פוּן דֶער
שוּל מִיט דֶעם נָאמֶען יָאִיר ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אִֵיהֶם גֶע-
זֶעהֶען ,אִיז עֶר אֵיהֶם צוּ דִיא פִים גֶעפַאלֶען :אוּנְד עֶר הָאט
אֵיהֶם זֶעהֶר גֶעבֶּעמֶען אוּנד גֶעזָאגְט ,מֵיינֶע טָאכְטֶער אִיז
אַם שְׁטַארְבֶּען ,קוּם אוּנְד לֶעג דֵיינֶע הֶענְד אוֹיף אִיהֶר ,כְּדֵי
זִיא זָאל גֶערֶעמֶעט וֶוערֶען ,אוּנְד לֶעבֶּען :אוּנְד עֶר אִיז
מִיט אֵיהֶם גֶעגַאנְגֶען ,אוּנד פִיל לייט זֶענֶען אֵיהֶם גָאכְּגֶעד
גַאנְגֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעדְרֶענְגֶם:
אוּנְר עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ פְרוֹיא וָאס הָאט גֶעהַאט דֶעם
בְּלוּטְגַאנְג צְוֶועלְף יָאהֶר :אוּנְד זִיא הָאט פִיל גֶעלִיטֶען פוּן
פִיל דָאקְטָארֶען ,אוּנְד זִיא הָאט אוֹיסְגֶענֶעבֶּען אַלֶעם וָואס
זִיא הָאט גֶעהַאט ,אוּנְד עֶם הָאט אֵיהֶר נִיט גֶעהָאלְפֶען ,נֵיי-
עֶרֶט זיא אִיז נָאךְּ אַרְנֶער גֶעווארֶען :וֶוען זיא הָאט נֶע-
הֶערְט וֶוענֶען יִשוּעַ ,אִיז זִיא גֶעקוּמֶען צְוִוישֶׁען דִיא לֵייט
פוּן הִינְטֶער אֵיהֶם ,אוּנְד הָאט אָנְנֶערִירְט זַיין קלייד:
וָוארִין זִיא הָאט גֶעזָאגְט ,וֶען אִיךְּ זָאל נוּר זַיין קלייד אָנָ-
רִירֶען וֶועל אִיךְּ גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :אוּנְד גְלֵייךְּ אִיז אַיֵהֶר
בְּלוּטְגַאנְג פֶערְמְרִיקֶענְט גֶעוָארֶען אוֹנְד זִיא הָאט גֶעפִּיהְלְט
אִין אֵיהֶר לֵייבּ אַז זִיא אִיז גֶעהֵיילְט פוּן אִיהְרֶע פְּלָאג:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גְלֵייךָּ גֶעפִּיהְלְט אַז קְרַאפְט אִיז פוּן אֵיהֶם
אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען; אוּנד עֶר הָאט זִיךְּ אוּמְנֶעקֶערְט צְוִוישֶׁען
דִיא לַּייט אוּנְד גֶעזָאגְט ,וֶוער הָאט מֵיינֶע קְלֵיידֶער אָנְגֶע-
רִירְט? אוּנְד זֵיינֶע תַלְמִידִים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דוּא
זֶעהְסְט אַז דִיא לֵייט דְרֶענְנֶען דִיךָּ .אוּנְד דוּא זָאגְסְט ,וֶער
הָאט מִיךָּ אָנְגֶערִירְט? אוּנְד עֶר הָאט זִיךָּ אוּמְנֶעקוּקְט צו
זֶעהֶען וֶער עֶס הָאט דָאם נֶעמְהוּן :אוּנְד דִיא פְרוֹיא הָאט
זִיךְ גֶעפַארְכְטֶען אוּנְד הָאט גֶעצִיטֶערְט ,ווייל זָוא הָאט
גֶעוִויסְט וָואס אִיז צוּ אֵיהֶר גֶעשֶׁעהֶען; אוּנְד זִיא אִיז גֶע-
קוּמֶען אוּנְד אִיז פָאר אֵיהֶם אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט

מרקוס ה
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט דִיא הַאנְצֶע װָאהְרְהֵייט:
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אוּנְד עֶר הָאט 48

צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,מֵיינֶע טָּאכְטֶער ,דַיין נְלוֹיבֶּען הָאט דִיך

גֶערֶעטֶעט ,נָעה אִין פְרִידֶען ,אוּנְד זֵייא גֶעהֵיילְט פוּן דַיינֶע

פְּלָאב:
וַוייֵל עֶר הָאט נָאךְּ גֶערֶעט ,זֶענֶען גֶעקוּמֶען פוּן דֶעם הוֹיז 53
פּוּן דֶעם עֶלְצְטֶען פוּן דֶער שׁוּל ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דֵיינֶע
טָאכְטֶער אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען ,פַארְוָאס בֶּעמִיהְסְט דוּא נָאךָ
דֶעם לֶעהְרֶער? אוּנְד זיא יִשׁוּעַ הָאט גֶעהֶערְט דָאס וָוארְט 63
וָואם אִיִז גֶעזָאגְט גֶעוָוארֶען ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט צוּם עֶלְצְטֶען
פוּן דֶער .שׁוּל ,פָארְכְט דִיךָּ נִיט ,גְלוֹיבּ נוּר :אוּנִד עֶר הָאט 73
קֵיינֶעם נִיט גֶעלָאזְט אֵיהֶם בֶּעגְלֵייטֶען ,נָאר פֶּעמְרוֹם אוּנְד
יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחָנָן דֶער בְּרוּדֶער פוּן יַעֲקֹב :אוּנְד זֵייא זֶענֶען 83
אַרֵיין נֶעקוּמֶען אִים הוֹיז פוּן דֶעם עֶלְצְטֶען פוּן דֶער שׁוּל,
אוּנד עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען דָאם גֶעטוּמֶעל ,אוּנְד דיא וָאס
הָאבֶּען זֶעהֶר .גֶעוֵויינְט אוּנְד גֶעקְלָאנְט :אוּנְד עֶר אִיז אַרֵיינָד 93
גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט פַארְוָאס לַארְמְט אִיהֶר

אוּנְד וֵויינְט? דָאס מֶעדֶעל אִיז נִיִט גֶעשְׁמָארְבֶּען ,נֵייעֶרְט

זִיא שְׁלָאפְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיסְגֶעלַאכְט .אָבֶּער 04
עֶר הָאט זֵייא אַלֶע אַרוֹיסְגֶעטְרִיבֶּען ,אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען
דֶעם פָאטֶער אוּנְד דִיא מוּטֶער פוּן דֶעם מֶעדֶעל ,אוּנְד דיא

וָואם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען זָא

דָאס מֶעדֶעל אִיז גֶעלֶעגֶען :אוּנְד עֶר הָאט דָאס מֶעדֶעל 14

בַּיִיא דֶער .הַאנְד גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט

טַלְיתָא קױּמִי ,וָאם אִיז פֶערְטֵייטְשְׁט ,מֶעדֶעל ,אִיךָ זָאג דִיר,

שִטְעה אוֹיף :אוּנְד דָאס מֶעדֶעל אִיז גְלַיִיךְּ אוֹיפְגֶעשְׁטַאד 54
נֶען ,אוּנְד אִיז אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען :וָארִין זִיא אִיז צְוֶעלְף יָאהְֶר
אַלְט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד גְלֵייךְּ זֶענֶען זֵייא אוֹיסֶער זִיךְּ גֶעוֶועזֶען
פַּאר נְרוֹיִם עֶרִשְׁטוֹינֶען :אַוּנִד עֶר הָאט זֵייא זֶעהֶר פֶעךָ34 -
בָּאטֶען אַז קֵיינֶער זָאל דָאם נִיט וִויסֶען; אוּנְד עֶר הָאט
גֶעהֵייסֶען אַז מַאן זָאל אִיהֶר צוּ עֶסֶען גֶעבֶּען;
קאפּיטעל ו
אוּנְד עֶר אִיז פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד אִיז נֶע1 -

קוּמֶען צוּ זַיין  פָאטֶערְלַאנְד; אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען

אֵיהֶם נָאכְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד וֶוען דֶער שַׁבָּת אִיז גֶעקוּמֶען2 ,

.
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מרקום ו

הָּאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ לֶעהרֶען אִין דֶער שׁוּל; אוּנְד
פִילֶע וִָאם הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהֶערְט הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוְואּנָ-

דֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,פוּן וַַאנֶען הָאט דִיזֶער דִיזֶע זַאכֶען
אוּנְד וָאם אִיז דָאס פַאר אַ חָכְמָה ואס אִיז אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען,
אוּנְד אַזֶעלְכֶע נָסִים וָואס זֶענֶען גֶעשֶׁעהֶען דוּרְךָ זֵיינֶע הֶענְד;
 3אִיז עִר נִיט דֶער בּוֹימֵייסְטֶער ,דֶער זוּהְן פוּן מִרְיָם אוּנְד
דֶער בְּרוּדֶער פוּן יַעֲקֹב אוּנְד יוֹסֵי אוּנְד יְהוּדָה אוּנְד שִׁמְעוֹן?
אוּנְד זֶענֶען נִיט זֵיינֶע שְׁוֶועסְטֶער דָא מִיט אוּנֶם? אוּנְד זֵייא
 4הָאבֶּען זִיךְּ אָן אֵידֶם נֶעשְׁטְרוֹיכֶעלְט :אוּנְד יָשׁוּעַ הָאט צוּ

זֵייא גֶעזָאגְם אַ נָבִיא אִיז נִיט אֶהְן כָּבוֹד ,אוֹיסֶער אִין זַיין
אֵיינֶען לַאנְד אוּנְד צְוִוישֶׁען זֵיינֶע קְרוֹבִים ,אוּנְד אִין זַיין
 9אֵיינֶען הוֹיז :אוּנְד עֶר הָאט דָארְט נִיט גֶעקֶענְט קיין ננם
מְהוּן חוּץ עֶר הָאט זֵיינֶע הֶענְד גֶעלֶענְט אוֹיף עֶמְלֵיכֶע
 6קְרַאנְקֶע ,אוּנְד עֶר הָאט זֵייא נֶעהֵיילְט :אוּנְד עֶר הָאט זִיךְ

גֶעוָואוּנְדֶערְט אִיבֶּער זֵייעֶר אוּנְנְלוֹיבֶּען .אוּנְד עֶר אִין
אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען אִין דִיא דֶערְפֶּער אוּנְד הָאט גֶעלֶעהְרְט:
 7אוּנְד עֶר הָאט צוּ זִיךָּ גֶערוּפֶען דִיא צְוֶועלְף ,אוּנָד הָאט
זֵייא אָנְגֶעהוֹיבֶּען אוֹיסְצוּשִׁיקֶען צוּ צְווייא; אוּנְד הָאם צוּ
זֵ8ייא גֶענֶעבֶּען מַאכְט אִיבֶּער אוּנְרֵיינֶע גֵייסְטֶער :אוּנְד עֶר

הָאט זֵייא אָנְגֶעזָאנְט אַז זֵייא זָאלֶען נָארְנִיט מִיטְנֶעמֶען

אוֹיף דֶעם וֶועג ,אוֹיסֶער נור אַ שׁמֶעקֶען; קיין רֵייזֶע זַאק
אוּנִד קֵיין בְּרוֹיט זַאק ,אוּנְד קֵיין נֶעלְד אִים נַארְטֶעל:

 9אָבֶּער זֵייא זָאלֶען גֶעהֶען אִין שִׁיךְּ אָנְגֶעמְהוּן ,אוּנְד זָאלֶען

 0נִיט
1
2
8
4

אֶנְטְהוּן קֵיינֶע צְוייא רֶעק:

אוּנְד ער" הָאט צַוּ

זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶען אֵיהֶר וֶועט אַרַיינְקוּמֶען; אִין אַ הוֹיזן
בְּלֵייבְּט דְרִינֶען בִּיז אֵיהֶר וֶועט פון דָארְטֶען אַוֶועקְנֶעהֶען:

אזנְדּ וָואם פַאר אֵיין אָרְט וֶועט אֵייך נִיט אוֹיפְנֶעמֶען ,אוּנְד
זֵייא וֶועלֶען אַייךָּ נִיט הֶערֶען ,וֶען אֵיהֶר גֶעהְט פוּן דָאךְ-
טֶען אַוֶועק ,שָׁאקֶעלְט אָפּ דֶעם שְׁטוֹיבּ פוּן אֵיירֶע פִים,
פַאר אַ צֵייגְנִים צוּ זֵייא :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען,
אוּנְד הָאבֶּען נֶעפְּרֶעדִינְט אַז מֶען זָאל תְּשׁוּבָה טָהוּן :אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען אַרוֹיסְנֶעמְרִיבֶּען פִּילֶע שֵׁדִים ,אוּנְד פִילֶע
קְרַאנְקֶע גֶעזַאלְבְּט מִיט עֶהֶל אוּנְד גֶעהֵיילְט:
אוּנְד הוֹרְדוֹם הַמֶלֶךְּ הָאט וֶוענֶען אֵיהֶם נֶעהֶעךְט; וָארִין

מרקום וּ

זַיין נָאמֶען אִיז בֶּעקַאנְט גֶעוָארֶען; אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט,
יוֹחֲנֶן הַמְּשַבֵּל אִיז פוּן דיא טוֹיטֶע אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,דְרוּם וויך-

105

קֶען דיא נָסִים אִין אֵיהֶם :אוּנְד אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט אַז 2

עֶר אִיז אַלְיָהוּ אוּנְד אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט אַז עֶר אִיז אַ
נָבִּיא , אַזוֹי זיא אֵיינֶער פוּן דִיא נְבִיאִים :אָבֶּער וֶוען
הוֹרָדוֹם הָאט דָאס גֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאט עֶר גֶעזָאנְט ,דֶער
אִיז יוֹחָנָן ,דֶעם אִיךָּ הָאבּ דֶעם קָאפּ אַרוּפְּגֶענוּמֶען; עֶר אִיז
אוֹיפְנֶעשְטַאנֶען :דֶען דוֹּרְדוֹם הָאט גֶעשִיקְט אוּנְד הָאט

יוֹחָנָן גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אִים גֶעפֶענְגְנִים גֶעבּוּנְדֶען

וֶענֶען הורוֹדְיָא ,דָאס ווייבּ פוּן זַיין בְּרוּדֶער פִילִיפוּם ,װוייל
עֶר הָאט זִיא גֶעהֵיירַאטֶעט :וָארִין יוֹחָנֶן הָאט צוּ הוֹרְדוֹם
גֶעזָאנְט .דוּא טוּרְסְט נִיט הָאבֶּען דַיין בְּרוּדֶערִים ווייבּ;
אוּנְד הוֹרוֹדְיָא הָאט אֵיהֶם פֵיינְד גֶעהַאט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם
גֶעוָואלְט הַרְגֶענֶען; אוּנְד זִיא הָאט נִיט גֶעקַאנְט :וָארִין
הוֹרְדוֹם הָאט זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען פָאר יוֹחָנֶן ,וארִין עֶר הָאט
גֶעוְואוּסְט אַז עֶר אִיז אַ נֶערֶעבְטֶער אוּנְד הֵיילִינֶער מַאן,
אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם בֶּעשִׁיצְש .אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אִיהֶם
גֶעהֶערְט ,אַזוֹי אִיז עֶר זֶעהֶר בֶּעזָארְגְט גֶעוֶועזֶען אוּנְד הָאט
אֵיהֶם נֶערְן גֶעהֶערְט :אוּנְד עִם אִיז גֶעקוּמֶען אַ בֶּעשְׁטִימְ-
טֶער טָאג וֶען הוֹרְדוֹם הָאט אוֹיף זַיין גֶעבּוּרְטְסטָאג אַ סְעוּדָה
נֶעמַאכְט צוּ זֵיינֶע נְרוֹיסֶע לֵייט אוּנְד אָפִיצִירֶע אִיבֶּער טוֹי-
זֶענְד ,אוּנְד צוּ דֵיא עֶלֶצְטֶע פוּן נָלִיל :אוּנְד וֶוען דיא
טָאכְטֶער פוּן הוֹרוֹדַיָא אִיז אַרִיינְגֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט נֶע-
טַאנְצְט ,אוּנְד אִיז הוֹרְדוֹם וְואוֹילְגֶעפַאלֶען אוּנְד דִיא וָאס
זֶענֶען מִיט אֵיהֶם נֶעזֶעסֶען; אַזוֹי הָאם דֶער קֶענִיג צוּם
מֶעדֶעל גֶעזָאנְט ,פֶערְלַאנְג פוּן מִיר ואס דוּא ווילְסְט ,אוּנְד
אִיךְ וֶועל עֶס דִיר גֶעבֶּען :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶר גֶעשְׁוְואוֹירֶען,
וָאס דוּא וֶעסְט פוּן מִיר פֶּערְלַאנְנֶען ועל אִיךָּ דִיר גֶעבֶּען,
בִּיז צוּ דִיא הֶעלְפְט פוּן מֵיין קֶענִינְרֵייךָ :אוּנְד זִיא אִיז
אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט צו אִיהְֶרֶע מוּטֶער גֶעזָאנְט ,וָואס
זָאל אִיךְּ פֶערְלַאנְגֶען? אוּנְד זִיא הָאט גֶעזָאנְט דֶעם קָאטּ
פוּן יוֹחָנְן הַמְטַבֵּל :אוּנְד גְלֵייךְּ אִיז זִיא אֵיילֶענְדִיג אַרֵיינָ-
נֶעקוּמֶען צוּם קֶענִיג ,אוּנְד הָאט פֶערְלַאנְגְט אוּנְד גֶעזָאגְט,
אִיךְּ יל אַז דוּא זָאלְסְט מִיר גְלֵייךְּ גֶעבֶּען אוֹיף אַ שִׁיסֶעל
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 6דֶעם קָאשּ פוּן יוֹחָנֶן הִמְטִבֵּל :אוּנְד דֶער קֶענִיג אִיז זָעהֶר
טְרוֹירִיג גֶעוָוארֶען ,אָבֶּער וֶוענֶען דֶער שְׁבוּעָה אוּנְד דיא
וָָאם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען ,הָאט עֶר נִיט גֶעוָואלְט אֶםַ-
 7זָאנֶען :אוּנְד גְלֵייךְּ הָאט דֶער קֶענִיג גֶעשִׁיקְט אַ לֵייבְּוֶועב-
טֶער ,אוּנְד הָאט בֶּעפוֹילֶען זיין קָאפּ צוּ בְּרֶענְנֶען; אוּנְד

עֶר אִיז גֶעגַאנְגֶען אוּנד הָאט אֵיהֶם גֶעקֶעפְּט אִים גֶעפֶּענְגְנִים:

 8אוּנְד הָאט זַיין קָאםּ גֶעבְּרַאכְט אִין.אַ שִׁיסֶעל ,אוּנְד הָאט
עֶס גֶעגֶעבֶּען צוּם מֶעדֶעל ,אוּנְד דָאס מֶעדֶעל הָאט עִם נֶע-
 9בֶעבֶּען צוּ אֵיהְרֶע מוּטֶער :אוּנְד וֶוען זֵיינֶע תַּלְמִידִים הָא-
בֶּען דֶערְפוּן גֶעהֶערְט ,זֶענֶען זִיא גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען

גֶענוּמֶען זַיין לייבּ ,אוּנְד הָאבֶּען עִם אַרַיינְגֶעלֶעגְט אִין אַ -

קֵבָר;
 0אונד דיא אַפָּאסְטֶעל הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט צוּ יִשׁוּעַ

אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַלֶעס דֶערְצֶעהְלְט ,ואם זֵייא הָאבֶּען

 1נֶעטְהוּן אוּנְד וָאס זֵייא הָאבֶּען נֶעלֶעהְרְט :אוּנְד עֶר הָאט
צוּ זייא גֶעזָאגְט ,קוּמְט אֵיהֶר זֶעלְבּסְט אַליין אִין אַוויסְּטֶען
אָרְט אַרֵיין אוּנְד רוהֶעט אַייךְָּ אוֹים אַבִּיסֶעל .וָארִין פִילֶע
זֶענֶען אַרֵיין אוּנְד אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט
 9דִיא נוֹיטִינֶע צֵייט גֶעהַאט אַפִּילוּ צוּ עֶסֶען :אוּנְך זֵייא זֶע-

נֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אִין אַ שִׁיף בֵּייא זִיךְּ אַליין אִין אַ
2
4
5
6

וויסְטֶען אָרְט אַרֵיין :אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען זֵייא גֶעזֶעהֶען
אַוֶועקְגֶעהֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם דֶערְקֶענְט ,אוּנְד זֶעגֶען
אַהִין גֶעלָאפֶען צוּ פוּם פוּן אַלֶע שְׁטֶעט ,אוּנְד זֶענֶען פְרי-
הֶער פוּן זֵייא אָנְגֶעקוּמֶען :אוּנְד ויא יֵשׁוּעַ אִיז אַרוֹיסְגֶעז
קוּמֶען ,הָאט עֶר גֶעזֶעהֶען פִיל לֵייט אוּנְד עֶר הָאט אִיבֶּער
זֵייא רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט ,וָארִין זֵייא זֶענֶען נֶעוֶועזֶען ויא שָׁאף
וָואס הָאבֶּען קיין פַּאסְטוּךְּ נִיט; אוּנד עֶר הָאט אָנְגֶערוֹיבֶּען
זייא פִילֶע זַאכֶען צוּ לֶעהְרֶען :אוּנְד וֶוען עִם אִיז שׁוֹין

שְׁפָּעְטּ גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען זֵיינֶע תַּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען,

אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז אַ וִיסְטֶער אָרֶט ,אוּנְד
 7עִם אִיז שוֹין שְׁפֶּעט גֶעוַארֶען :שִׁיק זִיא אַוֶועק ,אַז זייא
זָאלֶען נֶעהֶען אַרוּם דִיא פֶעלְדֶער אוּנְד דיא דֶערְפֶער ,אוּנְד
 8זָאלֶעְן זִיךְּ קוֹיפֶען וָאם צוּ עֶסֶען :אֶָבֶּער עֶר הָאט גֶע-
עֶנְטְפֶּערְט אוּנְד צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,גִיבְּט אֵיהֶר זֵיִיא צוּ עֶסֶען.
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אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט זָאלֶען מִיר אַוֶועקְנֶע-
הֶען אוּנְד קוֹיפֶען פַאר צְוֵוייא הוּנְדֶערְט גְרֶאשֶׁען בְּרוֹיט,
אוּנְד זָאלֶען זֵייא גֶעבֶּען צוּ עֶמֶען? אוּנְד עֶר הָאם צו זֵייא 39
גֶעזָאנְט ,זויא פִיל בְּרוֹיט הָאט אֵיהֶר? בֶעהְט אוּנְד זֶעהְט.
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאגְט ,פִינֶף,
אוּנְד צְוַייא פִישׁ :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶעהֵייסֶען זִיךְּ אַנִי-
דֶערְזֶעצֶען שׁוּרוֹת ווייז אוֹיף דָאם גְרִינֶע גְרָאז :אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט אִין שׁוּרוֹת .צוּ הוּנְדֶערְט אוּנְד
צוּ פִינְפָצִיג :אוּנְד עֶר הָאט גֶענוּמֶען דִיא פִינְף בְּרוֹיט אוּנְד
דיא צְוַוייא פִישׁ ,אוּנְד הָאט אַרוֹיפְנֶעבְּלֵיקְט צוּם הִימֶעל,
אוּנְד הָאט אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאט דָאס בְּרוֹיט צו-
בְּרָאכֶען אוּנְד עִם גֶענֶעבֶּען צוּ דִיא תֵּלָמִידִים אַז זֵייא
זָאלֶען עִם פָאר זֵייא פָארְלֶענֶען אוּנְד דִיא צְוַוייא פִּישׁ הָאט
עֶר פֶערְטְהֵיילְט צוּ אַלָע :אוּנְד זייא הָאבֶּען אַלֶע גֶענֶעסֶען48 ,
אוּנְד זֶענֶען זַאט גֶעוָארֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְגֶעהוֹיי 44
בֶּען פוּן דִיא בְּרֶעקְלֶעךָּ צְוֶועלְף קֶערְבּ פוּל אוּנִד פוּן דיא
פישׁ :אוּנְד דיא וָואס הָאבֶּען דָאס בְּרוֹיט גֶעגֶעסֶען זֶענֶען 45
גֶעוֶועזֶען פִינֶף טוֹיזֶענְד מַאן:
אוּנְד גְלֵייךְּ הָאט עֶר זַיינֶע תַּלְמִידִים גֶעצְוְואוּנְגֶען זֵייא זָא40 -

לֶען אִיםּ שִׁיף אַרִיינְגֶעהֶען ,אוּנְד זָאלֶען פְרִיהֶער אַרִיבֶּעך-

נֶעהֶען צוּ דִיא אַנְדֶערֶע זַייט קיין בֵּית-צַיְדָה ,בִּיז עֶר זֶועט
דִיא לֵייט אַוֶועקשִׁיקֶען :אוּנְד וֶען עֶר הָאט פון זֵייא אֶמָּשִׁיר
גֶענוּמֶען אִיז עֶר אוֹיף דֶעם בַּארְג אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען מִתְפַּלֵל
צוּ זַיין :אוּנְד וֶוען עֶם אִיז אָבֶענְד גֶעוְוַארֶען אִיז דָאם שִׁיף

גֶעוֶועזֶען אִין מִיטֶּען יָם ,אוּנְד עֶר אַלֵיין אוֹיף דֶעם לַאנְד:
אוּנֶד עֶר הָאט בֶעזֶעהֶען אַז זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ שְׁוֶוער בֶּעמֵיהְט
מִיט דֶעם רוּדֶערֶען ,וָארִין דֶער וִוינְד אִיז קֶעגֶען זֵייא גֶע-

וֶועזֶען .אוּנֶר קֶעגֶען דֶעם פִּירְטֶען מִשְׁמֶר פוּן דֶער נַאבְּט אִיז
עֶר צוּ זֵייא גֶעקוּמֶען אַרוּמְגֶעהֶענְדִיג אויף דֶעם יַם;

אוּנְד

עֶר הָאט זֵייא גֶעוָאלְט פַארְבֵּייא גֶעהֶען :אוּנְד זיא זֵייא
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶּעזֶעהֶען אַרוּמְגֶעהֶענְדִיג אוֹיף דֶעם יַם ,הָא-
בֶּען זייא בֶעדַאבְט אַז עֶם אִיז אַ גֵייסְט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
אוֹיסְגֶעשְׁרַיעֶן :וָארִין זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַלֶע גֶעזֶעהֶען,

אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ דֶערְשְׁרָאקֶען ,אוּנְד גְלֵייךְּ הָאט .עֶר מִיט
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מרקום וז

זֵייא גֶערֶעט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,זייט גֶעטְרֵייסְט
 20אִיךְּ בִּין עֶם; פָארְכְט אֵייךָ נִיט :אוּנְד עֶר אִיז צוּ זֵייא אִים
שִיף אַרַיינְגֶענַאנְנֶען; אוּנְד דֶער וִוינְד הָאט אוֹיפְגֶעהֶערְט;
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ זֶעהֶר אִיבֶּער דֶעם מָאס פֶערְוְואוֹנָ-
 8דֶערְט :וָארִין זייא הָאבֶּען נִיט פֶּערְשְׁטַאנֶען אִיבֶּער דֶעם
בְּרוֹיט ,אָבֶּער זֵייעֶר הַארְץ אִיז פֶּערְהַארְטֶעט גֶעוֶועזֶען;
 4אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אַרִיבֶּערְגֶעשִׁיפְט אוּנְד זֶענֶען גֶעקוּמֶען

צוּם לַאנְד נְנְמֵר ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ נֶעאַנְקֶערְט צוּם בָּארְטֶען;
 8אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען פוּן דֶעם שִׁיף אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען ,הָאט

 6מֶען אֵיהֶם נְלֵייךְּ דֶערְקֶענְט :אוּנְד זֶענֶען אַרוּמְנֶעלָאפֶען
אִים גַאנְצֶען נֶעבִּיט ,אוּנְד הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַרוּמְצַו-

טְרַאנֶען אוֹיף דִיא בֶּעמֶען דִיא וָאם זֶענֶען קרַאנְק גֶעוֶוע-

 7דֶען ,וְאוּ זֵייא הָאבֶּען גֶעהֶערְט אַז עֶר אִיז דָארְם :אוּנְד
ויא עֶר אִיז אַרִיינְגֶעקוּמֶען אִין דיא דֶערְפֶער ,אָדֶער שְׁטֶעט,
אָדֶער פֶעלְדֶער ,הָאבֶּען זֵייא דִיא קְרַאנְקֶע אַגִידֶערְגֶעלֶענְט
אִין דִיא מַארְקֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז זייא
זָאלֶען נזר אָנְרִיהְרֶען דיא עֶקֶען פוּן זַיין קְלַייד; אוּנְד דיא

ואס הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶערֵיהְרְט זֶענֶען גֶערֶעמֶּעט גֶעוָוארֶען:

קאפיטעל ז
 1אוּנְד דִיא פְּרוֹּשִׁים אוּנְר עֶמְלִיכֶע פוּן דִיא סוֹפְרִים ,ואס
זֶענֶען נֶעקוּמֶען פוּן יְרוּשָׁלַיִם ,הָאבֶּען זִיךְ צוּ אֵיהֶם פֶעך-
 2זַאמֶעלְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז עֶטְלִיכֶע פוּן
זֵיינֶע תִּלְמִידִים עֶסֶען בְּרוֹיט מִיט אוּנְרֵיינֶע---,דָאס הֵייסְט
 3אוּנְגֶעוַואשֶׁענֶע הֶענְד:

וָארִין דִיא פְּרוֹשִׁים אוּנֶד אַלֶע

יוּדֶען עֶסֶען נִים וֶוען זייא חַאשֶׁען נִיט זָארְנְפֶעלְטִיג זֵיירֶע
הֶענְד ,וֵוייל זֵייא הַאלְטֶען דִיא אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג פוּן דיא

 4עֶלְצְטֶע :אוּנְד וֶוען זֵייא קוּמֶען פוּן דֶעם מַארְק ,עֶסֶען זֵייא

נִיט וֶדען זייא רֵיינִיגֶען זִיךְ נִיט; אוּנְד דָא זֶענֶען פִילֶע אַנָ-

דֶערֶע זַאכֶען וִאם זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶענוּמֶען צוּ הַאלְטֶען

ויא דֵיא מְבִילֶה פוּן בֶּעכֶער ,אוּנְד טֶעםּ אוּנְד קוּפֶּערְנֶע
 8כָּלִים :אוּנְד דִיא פְּרוֹּשִׁים אוּנְד סוֹפְרִים הָאבֶּען אֵיהֶם נֶע-

פְרֶענְט ,פַארְוָאם נֶעהֶען דֵיינֶע תַּלְמִידִים נִיט נָאךָּ דיא
אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג פוּן דִיא זְקֵנִים ,נֵייעֶרְט עֶסֶען בְּרוֹיט מִיט

 6אוּנְגֶעוַאשֶׁענֶע הֶענְד? אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט

מרקוט ז
וְשַׁעְיָה הָאט רֶעכְט נְבוּאוֹת גֶעזָאנְט אויף אֵייץ הֵייכְלֶער,
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;,דִיזֶעם פָאלְק עֶהְרְט מִיךְ מִיט דִיא לִיפֶּען ,אָבֶּער זֵייעֶר

הָארְץ אִיז דֶערְוֵייטֶערְט פוּן מִיר :אָבֶּער אוּמְזִיסְט בֶּע7 -

מֶען זֵייא מִיךְּ אָן ,אוּנְד לֶערְנֶען לֶעהְרֶען ואס זֶענֶען

בֶעבָּאטֶע פוּן מֶענְשֶׁעי :שעיה כט'יג).
אֵיהֶר הָאט פֶערְלָאזְט דִיא מִצְוָה פוּן נָאט ,אוּנְד הַאלְט דִיא 8
אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג פוּן מֶענְשֶׁען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא בֶע9 -
בֶעזָאגְט ,וְואוֹיל פַארְוַוַארְפְט אֵיהֶר דָאם גֶעבָּאט פון גָאט אַז

אֵיהֶר זָאלְט הַאלְטֶען אֵיירֶע אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג :וָארִין מֹשֶׁה 01
הָאט גֶעזָאנְט ,עֶהֶרֶע דַיין פָאטֶער אוּנְד דֵיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד
וֶוער עִם שֶׁעלְט פָאטֶער אָדֶער מוּטֶער דֶער זָאל גֶעוִוים
שְטַארְבֶּען  :אָבֶּער אֵיהֶר זָאנְט ,וֶוען אַ מֶענְשׁ וֶעט זָאנֶען 11

צוּ זַיין פָאטֶער אָדֶער זֵיינֶע מוּטֶער ,דָאס אִיז אַ קַרְבֶּן,

דָאס הֵייסְט אַ נְדָבָה וִאם דוּא קֶענְסְט פוּן מִיר בֶּעקוּמֶען:
אֵיהֶר לָאזְט אֵיהֶם גָארְנִיט מֶעהֶר טְהוּן פַאר זַיין פָאטֶער 91
אָדֶער מוּטֶער :אוּנְד אֵיהֶר מַאכְּט שְׁוַאךְּ דָאם וָארְט פוּן 31

גָאט דוּרְךָּ אֵיירֶע אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְג ,וָאם אֵיהֶר הָאט אִיבֶּעך-

גֶעלִיפֶערְט ,אוּנְד דֶעמְנְלֵייכֶען מְהוּט אֵיהֶר אַזָאלְבֶע פִילֶע

זַאכֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זִיךְ ווידֶער גֶערוּפֶען דִיא לֵייט41 ,
אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,הֶערְט מִיךָּ אַלֶע צוּ ,אוּנְד פֶעך-
שְׁטֶּעהְט :קֵיינֶע זַאךְ פוּן אוֹיסֶעוֵויינִיג פוּן דֶעם מֶענְשׁ וָאס 51

קוּמְט אִין אִיהֶם אַרַיין קָאן אֵיהֶם אוּנְרֵיין מַאכֶען; נַייעֶרְט

דִיא זַאכֶען ואס קוּמֶען אַרוֹיס פוּן דֶעם מֶענְשׁ מַאכֶען
אֵיהֶם אוּנְרֵיין :דֶער וָואס הָאט אוֹירֶען צוּ הֶערֶען לָאז עֶר 61
הֶערֶען:

אוּנְדך וֶוען עֶר אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְבֶען אִים דוֹיז פוּן דיא 71

לייט הָאבֶּען אֵיהֶם זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעפְרֶעגְט וֶוענֶען דֶעם

מָשָׁל :אוּנְד עֶר הָאם צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,זֶענְט אֵיהֶר אוֹיך 81

אַזוֹי אָהֶן פֶערְשְׁטַאנְד! :פֶערְשְׁמֶעהְט אֵיחֶר נִיט ,אַז אַלֶעם
וָאם קוּמְט פוּן אוֹיסֶעוֵויינִיג אִין אַ מֶענְשׁ אַרֵיין קָאן אֵיהֶם

נִיט אוּנְרֵיין מַאכֶען:

וָארִין

עִם קוּמְט נִיט אִין זַיין הַאוִיץ 91

אַרֵיין ,נֵייעֶרְט אִין בּוֹיךְּ אוּנְד נֶעהְט אַרוֹים צוּם מֵיסְט?
אַזוֹי הָאט עֶר אַלֶע זַאכֶען רַיין גֶעמַאכְט :אוּנד עֶר הָאט 02
גֶעזָאגְט ,דָאס וָואס קוּמְט אַרוֹיס פוּן דֶעם מֶענְש ,דָאם מַאכְט

דֶעם מֶענְשׁ אוּנְרֵיין :וָארִין פוּן אִינְוֶוענִיג ,פוּן דֶעם הַארִּיץ 19
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מרקום ז

פוּן דֶעם מֶענְשׁ קוּמֶען אַרוֹים שְׁלֶעכְטֶע נֶעדַאנְקֶען ,נִיאוֹם,
 2גְנֵיבָה ,רִצְיְחָה :זְנוּת גְלִיסְטֶען ,רֹשְׁעוֹת ,בֶּעטְרִינֶערַיִיא,

| == אוֹיסְגֶעלַאסֶענְהֵייט ,אֵיין אִיבֶּעל אוֹיג ,לֶעסְטֶערוּנְג ,שְׁטָּאלְץ,

 8נַארִישְׁקֵייט :אַלֶע דִיזֶע שְׁלֶעכְטִיגְקֵייטֶען קוּמֶען אַרוֹים פוּן
אִינְוֶוענִיג אוּנְד מַאכֶען דֶעם מֶענְשׁ אוּנְרֵיין;
 4אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אִיז פוּן דָארְטֶען אַוָועק-
גֶעגַאנְנֶען צוּ דִיא גְרֶענֶעץ פוּן צוֹר אוּנְד צִידוֹן .אוּנְד עֶר
אִיז אַרֵיינְגֶעגַאנְנֶען אִין אַ הויז ,אוּנְד הָאט נִיט גֶעוָואלְט אַז

קֵיינֶער זָאל וִויסֶען ,אֶבֶּער עֶר הָאט נִיט גֶעקֶענְט פֶערְבָּאך-

 8בֶען בְּלֵייבֶּען :אָבֶּער אַ פְרוֹיא ,זָאס אִיהְרֶע טָאכְּטֶער הָאט

גֶעהַאט אֵיין אוּנְרֵיינֶעם גֵייסְט ,הָאט גְלֵייךָּ פוּן אֵיהֶם גֶע-

הֶערְט ,אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד אִיז אֵיהֶם צוּ דִיא פִים נֶע-
 6פַאלֶען :אוּנְד דִיא פְרוֹיא אִיז גֶעוֶועזֶען אַ וְָנִית פוּן אַרַּם
צוֹר ,אוּנְד זִיא הָאם אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל דֶעם שֵׂד
 7אַרוֹיסְטְרֵייבֶּען אוֹים אִיהְרֶע מָאכְטֶער :אוּנְד עֶר הָאט צוּ

אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,לָאזֶען דִיא קִינְדֶער צוּעֶרְשְׁט זַאט וֶֶערֶען;
8
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וָוארִין עִם אִיז נִיט גוּם דָאס בְּרוֹיט פוּן דִיא קִינְדֶער אַוֶועק-
צוּנֶעמֶען ,אוּנְד פָאר דֵיא הִינְטלֶעךְּ צוּ וַוַארְפֶען :אונד זִיא
הָאט נֶעעֶנְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,יָא ,הַאר!
אַפִילוּ דִיא הִינְטְלֶעךָּ אוּנְטֶער דֶעם טִישׁ עֶסֶען פֿוּן דיא
קִינְדֶערִם בְּרֶעקְלֶעךָּ :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט וֶוע-
נֶען דִיזֶעם וָוארְט נָעה ,דֶער שֵׁד אִיז פוּן דֵיינֶע טָאכְטֶער
אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד זֶען זִיא אִיז אִין אֵיהֶר הוֹיז גֶעקוּמֶען
הָאט זִיא גֶעפִּינֶען דָאם מֶעדֶעל לִינֶענְדִיג אוֹיף דֶעם בֶּעט,
אוּנְד דֶער שֶׁד פוּן אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען:
אונְד עֶר אִיז וִוידֶער אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען פוּן דיא גְרֶענְצֶען פוּן
צוֹר אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען דוּרְךְּ צִידוֹן צוּם יַם פֿוּן נָלִיל ,אֵין

 2מִיטֶען דֶער גְרֶענֶעץ פוּן דֶעכַּאפּוֹלִים :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְּט אַ טוֹיבֶּען אוּנְד שְׁמוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען

אֵיהֶם ֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל דִיא הַאנְד אוֹיף אֵיהֶם לֶענֶען:
 8אזנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אַוֶזֶעקְנֶענוּמֶען פוּן דִיא לַיט בַּייא זִיךְ
אַלֵיין ,אוּנְד הָאט דִיא פִינְגֶער אִין זֵיינֶע אוֹירֶען אַרַיִינְגֶע-
לֶענְט ,אוּנְד הָאט גֶעשְׁפִּינֶען ,אוּנְד הָאט זֵיינֶע צוּנְג אָנְגֶער
 4רֵיהָרֶם :אוּנְד עֶר הָאט אַרוֹיפְגֶעזֶעהֶען צוּם הִימֶעל ,אוּנְד

מרקום ו ח
הָאט גֶעזִיפְצֶט ,אוּנְד הָאט צו אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אַפַּתַּח וִאם
הייָסְט ,מַאךְּ דִיךָּ .אוֹיף :אוּנָד זַיינֶע אוֹירֶען זֶענֶען אוֹים-
נֶעמַאכְט גֶעוָוארֶען אוּנְד דָאס בַּאנְד אִיז נְלֵּייךְ לוֹיז גֶעוא-
רֶען פוּן זֵיינֶע צוּנָג אוּנְד  עֶר הָאט רִיבְטִּיג גֶעשְׁפְּראכֶען:
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פֶעֶרְבָּאמֶען אַז זֵייא זָאלֶען קֵיינֶעם נִים
זָאנֶען; אִבֶּער וָואס מֶעהֶר עֶר הָאט זֵייא פֶערְבָּאטֶען ,הָא-
בֶּען זִייא עִם נָאךָּ פִּיל מֶעהֶר בֶּעקַאנְט גֶעמַאכְט :אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען זִיךְ אִיבֶּער דֶעם מָאם פֶּערְוָואוּנְדֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט,
עֶר הָאט אַלֶע זַאכֶען גוּט נֶעמְהוּן :עֶר מַאכְט דִיא טוֹיבֶּע
הֶערֶען אוּנְד דִיא שְׁטוּמֶע רֶעדֶען:
קאפיטעל ה
אִין וֶענֶע טֶּעג וֶוען דִיא לייט זֶענֶען וידֶער פִיל גֶעוֶועזֶען אוּנְד
הָאבֶּען נָארְנִיט נֶעהַאט צוּ עֶסֶען ,הָאט יַשׁוּעַ גֶערוּפֶען זַיינֶע
תּלְמֵידִיםּ .אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט :אִיךְּ הָאבּ רַחֲמָנוֹת
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אוֹיף דִיא לַייט וָארִין שׁוֹין דְרֵייא טֶעג בְּלֵייבֶּען זֵייא בֵּייא

מִיר ,אוּנְד הָאבֶּען גָארְנִיט צוּ עֶסֶען :אוּנְד וֶוען אִיךְּ וֶֶעל 3
זֵייא פַאסְטֶענְדִיג אַהֵיים שִׁיקֶען ,וֶועלֶען זֵייא פֶערְשְׁמַאכֶען
אִוֹיִף דֶעם וֶועג; אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן זֵייא קוּמֶען פוּן ווייט
אַהֶער :אוּנְד זֵיינֶע מִלְמִידִים הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעעֶנְטְפֶערְט זיא 4
אַזוֹי קֶען מֶען דִיזֶע מַיִט בְּרוֹיט זֶעטִינֶען דָא אִין אַ מִדְבָּר?
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶעפְרֶענְט ,וִויא פִיל בְּרוֹיט הָאט אֵיהֶר? 5
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט זִיבֶּען .אוּנְד עֶר הָאט דִיא לֵייט 6
גֶעהַיִיסֶען זִיךְּ אוֹיף דֶער עֶרְד אַנִידֶערְזֶעצֶען ,אוּנֵד הָאט
נֶענוּמֶען דיא זִיבֶּען בְּרוֹיט ,אוּנְד הָאט אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט,

אוּנָד הָאט עֶס צֶערְבְרַאכֶען ,אוּנְד גֶענֶעבֶּען צוּזֵיינֶע תַּלְמִידִים,

אַז זֵייא זָאלֶען פָאר זֵייא פָארְלֶעגֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
זַיִיא פָאר דִיא לֵייט פָארְגֶעלֶעגְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען בֶע7 -

הַאט עֶטְלֵיכֶע קְלֵיינֶע פִישְׁלֶעךְּ; אוּנְד עֶר הָאט דֶערִיבֶּער
אַ בְּרָכָּה גֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאט אוֹיךָ זֵייא גֶעהֵייסֶען פָארְלֶע-

נֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען אוּנְד זֶענֶען זַאט גֶעוָוארֶען8 ,
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען פוּן דיא אִיבֶּערְנֶעבְּלִיבֶּענֶע

בְּרֶעקְלֶעךָּ זִיבֶּען קֶערְבּ:

אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעוועזֶען 9
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מרקום ח
תַּלְמִידִים ,אוּנְד אִיז נֶעקוּמֶען אִין דֶער גֶענֶענְד פוּן דַלְמְנוּתָא:
אוּנְד דֵיא פְּרוּשִׁים זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אָנִ-
גֶעהוֹיבֶּען מִיט אֵיהֶם אַ וִיכּוּחַ אוּנְד הָאבֶּען פוּן אֵיהֶם פֶעך-
לַאנְגְט אַ צֵייכֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,אֵיהֶם צוּ פְּרִיפֶען;
אוּנְד עֶר הָאט טִיף גֶעזִיפְצְט אִין זַיין נֶעמִיט ,אוּנְד גֶעזָאגְט,
וָארוּם זוּכְט דִיזֶעם דוֹר אַ צֵייכֶען? בָּאֶמֶת זָאג אִיךְ אַייך
עָם וֶועט צוּ דִיזֶעם דוֹר קיין צֵייבֶען נִיט גֶענֶעבֶּען וֶוערֶען;
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פֶערְלָאזְט ,אוּנְד אִיז וִוירֶער אַרַיינְגֶע-
גַאנְנֶען אוֹיף דֶעם שִׁיף אוּנְד אִיז אוֹיף דִיא אַנְדֶערֶע זייט
אַרִיבֶּערְגֶעקוּמֶען:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען פֶערְנֶעמֶען בְּרוֹיט מִיטְצוּנֶעמֶען ,אוּנְד
זייא הָאבֶּען נִיט מֶעהֶר מִיט זִיךְּ נֶעהַאט זיא אֵיין בְּרוֹיט
אִים שִיף :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶעבָּאטֶען אוּנֵד גֶעזָאנְט,
זֶעהְט צוּ ,הִיט אֵייךּ פָאר דֶעם זוֹיעֶרְטֵייג פוּן דִיא פְּרוֹּשִׁים,

 16אוּנְד פָאר דֶעם זוֹיעֶרְטֵיינ פוּן הוֹרְדוֹם:

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

צְוִוישֶׁען זִיךָּ גֶעטַעַנֶעט וֵוייל זֵייא הָאבֶּען נִיט קיין בְּרוֹיט;
 17אוּנְד עֶר הָאט דָאם גֶעוְואוּסְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
פַארְוָאס הָאט אֵיהֶר גֶעטַעַנֶעט וֵייל אֵיהֶר הָאט נִיט קיין
בְּרוֹיט? פֶערְנֶעמְט אֵיהֶר נָאךְּ נִיט ,אוּנְד פֶערְשְׁשֶעהְט אֵיהְר
 18דָאם נִיט? הָאט אִיהֶר אֵייעֶר הַארְץ פֶערְשְׁטָאקְט? הָאט
אֵיהֶר אוֹינֶען אוּנְד זֶעהְט נִים? אוּנְד אוֹירֶען אוּנְד הֶערְט
 19נִיט? אוּנְד גֶעדֶענְקְט אֵיהֶר נִיט? וֶוען אִיךְּ הָאבּ צוּבְּראכֶען
דיא פִינְף בְּרוֹיט פַאר דִיא פִינְף טוֹיזֶענְד ,וִויא פִיל קֶערְבּ
פול מִיט בְּרֶעקְלֶעךָהָאט אֵיהֶר אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען? זֵייא הָאבֶּען
 20צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט צְוֶועלְף :אוּנְד וֶוען דִיא זִיבֶּען פַאר דיא
פִיר טוֹיזֶענְד ,ויא פִיל קֶערְבּ פול מִיט בְּרֶעקְלֶעךְּ הָאט
אֵיהֶר אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט זִיבֶּען:
 21אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,פֶערְשְׁטֶעהְט אֵיהֶר נָאךְּ נִיט?
 990אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין בִֵּית צֵידָה ,אוּנְד זֵייא הָא-
בֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט אַ בְּלִינְדֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם
 283גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל אֵיהֶם אָנְרִיהְרֶען :אוּנְד עֶר הָאט דֶעם
=

=

בְּלִינְדֶען אָנְגֶענוּמֶען בֵּייא דֶער הַאנְד ,אוּנִד הָאט אֵיהֶם
אַרוֹיסְגֶעפִיהְרְט אוֹים דֶעם דָארְף ,הָאט גֶעשְׁפִּינֶען אִין זַיינֶע
אוֹינֶען ,אוּנְד הָאט דִיא הֶענְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעלֶעגְט ,אוּנֶ

הַּאט

אִיהֶם

מרקום ח
גֶעפְרֶענְט זֶעהְסְט דוּא עֶפֶּעם?

31
אוּנְד עֶר 42

הָאט אַרוֹיפְגֶעקוּקְט ,אוּנְד גֶעוָאנְט ,אִיךָּ זָעה מֶענְשֶׁען

ווַארִין אִיךָּ זָעה זֵייא אַזוֹי זיא בֵּיימֶער אַרוּמְנֶעהֶענְדִיג :
דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר װוידֶער דִיא הֶענְד אוֹיף זַיינֶע אוֹיבֶען נֶע-
לֶענְט ,אוּנְד עֶר הָאט שַׁאֶרֶף גֶעקוּקְט ,אוּנְד אִיז גֶעהֵיילְט
גֶעוָוארֶען ,אוּנְד הָאט אַלֶע זַאכֶּען פוּן וֵוייטֶען גֶעזֶעהֶען:
אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אַהֵיים בֶעשִׁיקְט ,אוּנְד גֶעזָאנְט ,דוּא
זָאלְסְט נִיט אַרַיינְקוּמֶען אַפִּילוּ נִיט אִים דָארְף:
אוּנְד יִשׁוּעַ אוּנְד זַיינֶע תִּלְמִידִים זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען צוּ
דִיא דֶערְפֶער פוּן קֵיסְרין פוּן פִּילֵיפּוֹם; אוּנְד אוֹיף דֶעם
וֶועג הָאט עֶר זַיינֶע תַּלְמֵידִים גֶעפְרֶענְט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא
גֶעזָאגְט ,וֶוער זָאנֶען דִיא מֶענְשֶׁען אַז אִיךְּ בִּין? אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט יוֹהָנָן הַמְטַבֵּל; אוּנְד אַנְדֶערֶע
אַלְיָהוּ ;אֶבֶּער אַנְדֶענֶיע אֵיינֶער פוּן דִיא נְבִיאִים :אוּנְד עֶר
הָאט זֵייא גֶעפְּרֶענְט ,וֶדער זָאנְט אֵיהֶר אַז אִיךָ בִּין ? אוּנְד
פֶּעמְרוֹם הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
דוּא בִּיסְט דֶער מָשִׁיחַ :אוּנָד עֶר הָאט זֵייא גֶעבָּאטֶען
אַז זֵייא זָאלֶען קֵיינֶעם נִיט זָאנֶען פוּן אֵירֶם :אוּנְד עֶר
הָאט זֵייא אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ לֶעהְרֶען ,אַז דֶער בִּוְדְאָדֶם מוּז פיל

82
62
72
89
92
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לֵיידֶען ,אוּנְד .פֶערְוָארְפֶען וֶערֶען פוּן דיא עֶלְצֶטֶע אוּנְד

דִיא עֶרְשְׁמֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא וֹפָרִים ,אוּנְד גֶעטֵייטֶעט
וֶוערֶען ,אוּנְד נָאךָּ דְרֵייא טֶעג וִוידֶער אוֹיפְשְׁטֶעהֶען :אוּנְד 98
עֶר הָאט דָאם וָארְט עֶפֶענְטְלִיךְּ גֶעזָאגְט .אוּנְד פֶּעמְרוֹם
הָאט אֵיהֶם גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹיבֶּען אָנְצַנ-
שְׁרייעֶן; אֶבֶּער עֶר הָאט זִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט ,אוּנְד הָאט זַיינֶע 89

תַּלּמִידִים אָנְגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט פֶּעטְרוֹם אָנְגֶעשְׁרִיעְן אוּנְד
גֶעזָאגְט ,בָעה אַוֶועק פוּן מִיר ,שָׂמֶן ,וארִין דוּא טְּרַאבְסְט

נִיט אוֹיף דִיא זַאכֶּען פוּן נָאט ,גֵייעֶרְט דִיא זַאכֶּען פוּן מֶענָ-
שֶׁען :אוּנִד עֶר הָאט דִיא לייט מִיט זיינֶע תַּלְמִידִים צוּ זִיךְּ 45
גֶערוּפֶּען אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוער עֶס זִויל מִיר נָאבְ-

קוּמֶען ,דֶער זָאל זִיךְּ אַלֵיין פֶערְלֵייקֶענֶען ,אוּנְד זַיין קרייץ

וָארִין וֶוער עֶס וויל

אוֹיפְנֶעמֶען אוּנְד מִיר נָאכְפָאלְנֶען:
זֵיין לֶעבֶּען רֶעטֶען ,דֶער וֶזעט עִם פֶערְלִירֶען ; אוּנְד וֶוער
עֶס וִויל זַיין לֶעבֶּען פֶּערְלִירֶען פוּן מֵיינֶעם וֶוענֶען אוּנְד
8

זש פש

41

מרקוס ח ט

 6וֶוענֶען דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה ,דֶער וֶועט עִם רֶעמֶען:

וָארִין

וויא וֶועט אַ מֶענְשׁ גֶעהָאלְפֶען וֶוערֶען וֶוען עֶר וֶועט

דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט גֶעוִוינֶען ,אוּנְד זַיין לֶעבֶּען פֶערְלִירֶען?

 7וָוָארִין ואם וֶועט אַ מֶענְש גֶעבֶּען אַלֶם אוֹיסְלֵייזוּנְג פַאר זַיין
 8לֶעבֶּען? דְרוּם וֶער עֶס וֶועט זִיךְּ שֶׁעהְמֶען מִיט מִיר אוּנְד
מִיט מֵיינֶע וֶוערְטֶער אִין דִיזֶעם דוֹר פוּן זִינְד אוּנְד זְנוּת
אַזוֹי וֶועט זִיךְּ דֶּער בִּזְיאָדָם מִיט אֵיהֶם אוֹיךְּ שֶׁעהְמֶען ,וֶוען
עֶר קוּמְט אִין דֶער הֶערְלִיכְקֵייט פוּן זַיין פָאטֶער מִיט דיא

הַיילִינֶע מַלְּאָכִים:
קאפיטעל טס
 1אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,בְּאֶמֶת זָאנ אִיךְּ אַייך; עִם
זֶענֶען עטְלִיכֶע וָואם שְׁטֶעהֶען דָא ,וָאס וֶועלֶען נִיט פֶּערְזוּ-
כֶען דֶעם מוֹיט ,בִּיז זֵייא וֶועלֶען זֶעהֶען דָאס קֶענִיגְרֵייךְּ פּוּן
גָאט קוּמֶען מִיט מַאכְּם:

 2אוּנְד נָאךְּ זֶעקֹם טֶעג הָאט יִשוּעַ גֶענוּמֶען פֶּעטְרוֹם אוּנֶר
יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחֲנָן ,אוּנְד הָאט זֵייא אַרוֹיפְגֶעבְּרַאכְט אוֹיף אַ
הוֹיבֶען בַּארְ :בֵּייא זִיךְּ זֶעלְבְּסְט .אוּנְד עֶר אִיז פָּאר זֵייא

 2פֶערֶעֶנְדֶערְט גֶעוָארֶען :אוּנְד זֵיינֶע קְלֵיירֶער זֶענֶען גְלַאנִי

צֶענְדִיג גֶעוָוארֶען זֶעהֶר וויים ,אַזוֹּי זיא קיין וֶעשֶׁער אוֹיף
 4דֶער עֶרְד .הָאט זֵייא נִיט גֶעקָאנְט וַויים מַאכֶּען :אוּנְד
אַלְָהוּ אוּנְד מֹשֶׁה הָאבֶּען זִיךְ צוּ זֵייא בֶּעוִויזֶען ,אוּנְד
 8הָאבֶּען גֶערֶעט מִיט יִשׁוּעַ :אוּנְד פֶּעטְרוֹם הָאט נֶעעֲנְמֵ-
פֶערְט אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט צוּ יִשׁוּעַ רַבִּין עִס אִיז נוּם

פַאר אוּנָם דָא צוּ זַיין; אוּנְד לָאזֶען מִיר מַאכֶען דָרֵייא
גֶעצֶעלְמֶען; אֵיינֶם פַאר דָיר ,אוּנְד אֵיינִם פַאר מֹשָׂה אוּנְד
 6אֵיינֶם פַּאר אֲלָיָהוּ :וָָארִין עֶר הָאט נִיט נֶעוְואוּסְט וָואס עֶר
זָאל עֶנְטְפֶערֶען; וָארִין זֵייא זֶענֶען זֶעהֶר דֶערְשְׁרָאקֶען
 7גֶעוָוארֶען :אוּנְד אַ וָאלְקֶען אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט זייא
בֶּעדֶעקְט; אוּנְד אַ קוֹל אִיו אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען פוּן דֶעם
וָואלְקֶען ,דָאם אִיז מַיין זוּהְן דֶער גנֶעלִיבְּטֶער ,הֶערְט אֵיהֶם

 8צוּ! אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ פְּלִיצְלִינְג אוּמְנֶעזֶעהֶען
הָאבֶּען זֵייא קֵיינֶעם נִיט מֶעהֶר גֶּעזֶעהֶען ,נֵייעֶרְט יִשׁוּע
אַלֵיין מִיט זֵייא:

 9אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען פוּן דֶעם בַּארְג אַרוּפְּגֶעגַאנְנֶען ,אַזוֹי

מרקום ט
הָאט עֶר זייא פֶערְבָּאטֶען אַז זייא זָאלֶען קֵיינֶעט נִיט דֶעך-

211

צֶעלֶען זָואס זֵייא הָאֲבֶּען גֶעזֶעהֶען ,בִּיז דֶער בֶּןְ-אָדָם וע

פוּן דֵיא מוֹיטֶע אוֹיפְשְׁטֶעהֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דָאם 01
וָוארְט בֵּייא זִיךְּ בֶּעהַאלְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיינֶער דֶעם
אַנְּדֶערֶען גֶעפְּרֶענְט; ואס אִיז דָאס אוֹיפְשְׁטֶעהֶען פוּן דיא
טוֹיטֶען! אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאנְט 11
פַּארְזָאס זָאנֶען דיא פְּרוֹּשִׁים אַז אֲלַיָהוּ מוּם צוּעֶרְשְׁט קוּמֶען?

אַונְד עֶר הָאט צוּ זייא גֶעזָאנְט ,אַלַיָהוּ קוּמְט צוּעֶרְשְׁט אוּנִד 21
שְׁטֶעלְט אַלֶעם צוּרֶעכְט; אוּנְד זיא עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען
אוֹיף דֶעם בֶּוְ-אָדָם; אַז עֶר זָאל פִּיל לֵיידֶען ,אוּנְד פֶּערְאַב-
מֶעט וֶוערֶען? אָבֶּער אִיךָּ זָאג אַייך; אַז אֵלַיָהוּ אִיז אוֹיךְּ 31
גֶעקוּמֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם נֶעמְהוּן וִאם זֵייא
הָאבֶּען גֶעוָואלְט ,אַזוֹי זיא עִם שְׁמֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען אויף

אֵיהֶם:
אוּנְר וֶוען עֶר אִיז צוּ דִיאַ תַלְמִידִים גֶעקוּמֶען הָאט עֶר 41
גֶעזֶעהֶען פִּיל לייט אַרוּם זֵייא ,אוּנְד סוּפָּרִים מִים זֵייא
פְרָאנֶענְד :אוּנְד אַזוֹי בַּאלְד זויא אַלֶע לייט הָאבֶּען אֵיהֶם 51
גֶעזֶעהֶען; הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ פֶערְוואוּנְדֶערְט ,אוּנְד זֶענֶען צוּ-
גֶעלָאפֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נֶענְרִיסְם :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא 61
נֶעפְרֶענְט ,אִיבֶּער וָאס הָאט אֵיהֶר אַ וִיכּוּחַ? אוּנְד אֵיינֶער 71
פוּן דִיא לֵיִיט הָאט אֵיהֶם נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,לֶעהְרֶער ,אִיךְּ הָאבּ
מַיין זוּהְן צוּ דִיר נֶעבְּרַאכְט וָאס הָאט אַ גֵייסְש :אוּנד 81
זיא אַהִין עֶר נֶעמְט אֵיהֶם אַזוֹי צֶערְרֵייסְט עֶר אֵיהֶם; אוּנְד
עֶר שוֹימְט ,אוּנְד קְרִיצְט מִיט דִיא צֵיין ,אוּנְד וֶוערְד פֶעך-
דַארְט :אוּנְד אִיךְ הָאבּ צזּ דַיינֶע תַּלְמֵידִים גֶעזָאנְט ,אַז
זִייֵא !זָאלֶען אֵיהֶם אַרוֹיסְטְרֵייבֶּען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט
גֶעקָאנְט :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט91 ,
אָ אֵיהֶר אַוּמְנְלוֹיבִּינֶעם דוֹר ,זיא לַאנְג זָאל אִיךְּ בֵּייא אַייךְ
זַיין! זויא לַאנְג זָאל אִיךָּ לֵיידֶען? בְּרֶענְנְט אֵיהֶם אַהֶער
צוּ מִיר :אוּנְד זייא הָאבֶּען אֵיהֶם צוּ אֵיהֶם נֶעבְּרַאכט02 .
אוּנְד ויא עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען; אַזוֹי הָאט אֵיהֶם דֶער
הֵייסְט נְלֵייךְּ צֶערִיסֶען; אוּנְד עֶר אִיז צוּ דֶער עֶרֶד גֶעפַאלֶען
אוּנֵד הָאט זִיךָּ גֶעוַַאלְגֶערְט ,אוּנְד גֶעשׁוֹימְט :אוּנְד עֶר הָאט 12
זַיין פָאטֶער בֶעפְרֶעגְט ,וִויא לַאנְג אִיז עֶס זַייט רָאס אִיז
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61
אֵיהֶם נֶעשֶׁעהֶען?

אוּנְד עֶר הָאט גֶעוָאנְט פוּן קִינְדְהֵייט

 2אָן :אוּנְד אָפְט וַארְפְט עֶר אֵיהֶם אִין פֵייעֶר אַרַיין אוּנְד
אָפֶט אִין וַואסֶער ,אַז עֶר זָאל אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְנֶען; אָבֶּער
וֶען דוּא קָאנְסְט עֶפֶּעם טְהוּן ,אַזוֹי דֶערְבַּארֶם דִיךְּ אִיבֶּער
 8אַונָם אוּנְד הֶעלֶף אוּנָם :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט
דוּא זָאגְסְט וֶוען דוּא קֶענְסְט! אַלֶע זַאכֶען זֶענֶען מֶענְלִיךְ
 4צוּ דֶעם וָואם גְלוֹיבְּט :דֶער פָאטֶער פוּן דֶעם קֵינְד הָאט

גְלֵייץ .גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,אִיךְּ נְלוֹיבּ הֶעלְף מֵיין

 8אוּנְגְלוֹיבֶּען :אוּנְד ויא יֹשׁוּעַ הָאט גֶעזֶעהֶען אַז דִיא לֵייט
לוֹיפֶען צוּנוֹיף ,אַזוֹי הָאט עֶר דֶעם אוּנְרֵיינֶען גֵייסְט אָנְנֶע-
שְׁרִיעֶן ,אוּנֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דוּא שְׁטוּמֶער אוּנְד

טוֹיבֶּער גֵייסְט ,אִיךָּ בֶּעפֶעהְל דִיר ,נָעה אַרוֹים פוּן אֵיהֶם,

 6אִזּנְד קוּם נִיט מֶעֹהֶר אִין אֵיהֶם אַרַיין:

7
8
9
0
1

אוּנְד וֶוען עֶר הָאט

גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד הָאט אֵיהֶם זֶעהֶר גֶערִיסֶען ,אִיז עֶר אַרוֹיסְנֶע-
הַאנְגֶען; אוּנִד עֶר אִיז גֶעוָארֶען ויא אַ מוֹימֶער ,אַזוֹי אַז
פִילֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְם; עֶר אִיז טוֹיט :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט
אֵיהֶם אָנְגֶענוּמֶען בֵּייא דֶער הַאנְד ,אוּנִד הָאט אֵיהֶם
אויפְנֶעהוֹיבֶּען ,אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד וֶוען
עֶר אִיז אִים הוֹיז גֶעקוּמֶען ,הָאבֶּען אִיהֶם זֵיינֶע תַּלְמִידִים
גֶעפְרֶענְט בֵּייא זִיךְּ אַליין ,פַארְואם הָאבֶּען מִיר אֵיהֶם נִיט
גֶעקָאנְט אַרוֹיסְטְרֵייבֶּעןְ? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
דִיזֶער מִין קֶען נִּיט אַנְדֶערְשׁ אַרוֹיסְנֶעהֶען ,אוֹיסֶער דוּרְך
גֶעבֶּעם:
אַוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען פוּן דָארְמֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,זֶענֶען
זייא דוּרְכְגֶענַאנְנֶען דוּרְךְּ גָלִיל; אוּנְר עֶר הָאט נִיט גֶעוָאלְט
אַז קֵיינֶער זָאל פוּן אֵיהֶם ווימֶען :וָארִין עֶר הָאט זַיינֶע

תַּלְמִידִים גֶעלֶעהְרְט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,דֶער בֶּן-

אָדָם וֶועט אִיבֶּערְגֶעעֶנְטְפֶערְט וֶערֶען אִין דיא הֶענְד פוּן

מֶענְשֶׁען אַרַיין ,אוּנְד זֵייא וֶעלֶען אִיהֶם הַרְגֶענֶען .אוּנְד וֶוען
עֶר וֶועט גֶעהַרְנֶעט װֶערֶען נָאךְּ דְרֵייא טֶעג וֶועט עֶר
 2אוֹיפְשְׁמֶעהֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דָאם וָארְט נִיט פֶעך-
שְטַאנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען אֵיהֶם צוּ פְרֶענֶען:
 8אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין כְּפַר נַחוּם; אוּנְד וֶוען עֶר
אִיז אִים הוֹיז גֶעקוּמֶען ,הָאט עֶר זֵייא נֶעפְרֶענְט ,ואס אִיזֹ

מרקוס ט

711

דָאס וֶאם אֵיהֶר הָאט צְוִוישֶׁען אַייךְּ גֶעטַעַנֶעט אוֹיף דֶעם
וֶועג? אַזנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעשְׁוִויגֶען; וָארִין זֵייא הָאבֶּען 43
זִיךְּ אוֹיף דֶעם וֶועג מִימְאֵיינְאַנְדֶער גֶעקְרִיגְט וֶוער אִיז דֶער
נְרֶעפֶּערֶער :אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ אְנִידֶערְגֶעזֶעצְט ,אוּנְד הָאט 83
נֶערוּפֶען דִיא צְוֶעלֶף; אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוען
אֵיינֶער זיל זַיין דֶער עֶרְשְׁטֶער ,דֶער וֶועט זַיין דֶער

לֶעצְטֶער פוּן אַלֶע ,אוּנְד דֶער מְשֶׁרַת פוּן אַלֶע :אוּנְד עֶר 68

הָאט גֶענוּמֶען אַ קְלַיין קִינְד אוּנְד הָאט עִם צְוִוישֶׁען זֵייא
נֶעשְׁמֶעלְט אוּנְד הָאט עִם אִין דִיא אֶרְמֶע גֶענוּמֶען ,אוּנְד
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט :וֶוער עִם וֶועט אֵיינֶם פוּן זָאלְכֶע
קִינְדֶער אוֹיפְנֶעמֶען אִין מֵיין נָאמֶען דֶער נֶעמְט מִיךְּ אויף;
אוּנְד וֶוער עֶס וֶועט מִיךְּ אוֹיפְנֶעמֶען ,דֶער נֶעמְט נִיט מִיךָ
אוֹיף ,נֵייעֶרְט דֶעם וֶועלְכֶער הָאט מִיךְָּ גֶעשִׁיקְט:
יוֹחָנֶן הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,לֶעהְרֶער ,מִיר הָאבֶּען אֵיינֶעם
נֶעזֶעהֶען ָאס טְרֵייבְּט אַרוֹים שֵׁדִים אִין דֵיין נָאמֶען ,אוּנְד
עֶר פָאלְגְט אוּנִם נִיט נָאךְ; אוּנְד מִיר הָאבֶּען אֵיהֶם פֶער-
בָּאטֶען ,ווייל עֶר הָאט אוּנֶם נִיט נָאכְנֶעפָאלְנְט :אָבֶּער
יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאגְט ,פֶערְבִּיט אֵיהֶם נִיט; וָארִין עִם אִיז
קֵיינֶער נִיט פֶּערְהַאנֶען וָאם וֶעט מִהוּן אַ וָואוּנְדֶער אִין
מֵיין נָאמֶען ,אוּנְד וֶועט בַּאלְר קֶענֶען שְׁלֶעכְטֶעם רֶעדֶען
אוֹיף מִיר :וָארִין דֶער וִָאם אִיז נִיט קֶענֶען אוּנְס דֶער
אִיז פַאר אוּנָם :וָארִין וֶוער עֶס וֶועט אֵייךְּ גֶעבֶּען צוּ
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טְרִינְקֶען אַ בֶּעכֶער וַאסֶער אִין מֵיין נָאמֶען ,וייל אֵיהֶר

נֶעהֶערְט צוּ מָשִׁיחַ ,בָּאָמָת זָאג אִיךְּ אֵייךְ; עֶר וֶועט אוֹיף קיין
פַאל זַיין שְׂכַר נִיט פֶערְלִירֶען :אוּנְד וֶער עִם שְׁטְרוֹיבֶעלְם 94

אֵיינֶעם פוּן דִיא קְלֵיינֶע וָאס גְלוֹיבֶּען אִין מִיר ,אַזוֹי וָאלְט
עָם פַּאר אֵיהֶם בֶּעסֶער גֶעוֶועוֶען אַז אַ מִיהִלשְׁמֵיין וָואלְט
אַרוּם זַיין הַאלְז גֶעהָאנְגֶען ,אוּנְד אִים יַם אַרַיינְגֶעוָארְפֶען
וֶערֶען :אוּנְד וֶוען דֵיינֶע הַאנְד שְׁטְרוֹיכֶעלְט דִיךְּ הַאק זִיא 31
אָפּ; עִם אִיז בֶּעסֶער פַאר דִיר אַז דוּא זָאלְסְט אַרַיינְגֶעהֶען
אִים לֶעבֶּען אֵלם קְרִיפֶּעל ,אֵיידֶער דוּא זָאלְסְט הָאבֶּען בֵּיידֶע
הֶענְד; אוּנְד זָאלְסְט אַוֶועקְגֶעהֶען אִין נִיהְנֶם אַרַיין ,צום אוּנ-
פֶערְלֶאשֶׁענֶעם פֵייעֶר :אוּנְד וֶוען דֵיין פוּם שְׁטְּרוֹיכֶעלְט 44
דִיךְ; הָאֵק אֵיהֶם אָפּ; עִם אִיז בֶּעסֶער פָאר דִיר אָז דוא
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זָאלְסְט אַרַיינְנֶעהֶען אִים לֶעבֶּען הִינְקֶעדִיג ,אֵיידֶער דוּא
זָאלְסְט בֵּיירֶע פִּים הָאבֶּען אוּנְד זָאלְסְט אִין גֵיהְנֶם אַרַיינְי
גֶעוָוארְפֶּען וֶוערֶען :אוּנְד וֶוען דיין אוֹיג שְׁמְרוֹיכֶעלְט דיךּ
רֵייס עִם אַרוֹים .עִם אִיז בֶּעסֶער פַאר דִיר ,אַז דוּא זָאלְסְט
אַרַיינְגֶעהֶען אִים קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן נָאט מִיט אֵיין אוֹיג ,אֵיידֶער
דוּא זָאלְסְט בֵּיידֶע אוֹינֶען הָאבֶּען אוּנְד זָאלְסְט אִין גֵיהְנֶם
אַרֵיינְגֶעוָוארְפֶען וֶערֶען :וְואוּ זֵייעֶר וָָארֶם שְׁמַארְבְּט נִיט,
אוּנְד דָאם פֵייעֶר וֶוערְד נִיט פֶערְלֶאשֶׁען :וָארִין אִיטְליִכֶער .
וֶוערְד גֶעזַאלְצֶען וֶֶערֶען מִיט פֵייעֶר :זַאלְץ אִיז בּוט,
אָבֶּער וֶוען דָאם זַאלְץ וֶוערְך אוּנְזַאלְצִיג ,מִיט וָואס וֶועט

5

6
7
8

אֵיהֶר עִם זַאלְצֶען? הָאט זַאלְץ מִיט אַייךָ זֶעלְבְּכְט ,אֲוּנֶד

לֶעבְּט בְּשְׁלוֹם אוּנְטֶער אֵיינַאנְדֶער:
קאפיטעל י
 1אוּנְד עֶר אִיז פוּן דָארְמֶען אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אִיז גֶע-
קוּמֶען צוּ דִיא גְרֶענֶעץ פוּן יְהוּדָה ,פוּן דִיא אַנְרֶערֶע זֵייט
יִרְדֵן; אוּנְד דִיא לֵייט הָאבֶּען זִיךְּ זוידֶער צוּ אֵיהֶם פֶעך-
זַאמֶעלְט ,אוּנְד עֶר הָאט זֵייא וִוידֶער גֶעלֶעהְרְט ,אַזוֹי ויא
 2עִם אִיז נֶעוֶועזֶען זֵיינֶע גֶעוָואוֹינְהֵייט :אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים

2
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דֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנֶד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט ,אִיז
עִם דֶערְלוֹיבְּט אַז אַ מַאן זָאל זַיין ווייבּ שֵׁיידֶען? אֲוּנְד
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְּרֵיפְט ,אָבֶּער עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וִאם הָאט אַייךְּ מֹשָה גֶעבָּאטֶען?
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט .,מֹשֶׁה הָאט דֶערְלוֹיבְּט אַז אַ
מַאן זָאל שְׁרֵייבֶּען אַ נֶם אוּנְד זָאל זֵיא שִׁיוְדֶען :אוּנְד
ישׁוּעַ הָאטם צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוענֶען אֵיירֶע הַארְטֶע הֶערְצֶער
הָאט עֶר אַייךָ דִיזֶעם גֶעבָּאט נֶעשְׁרִיבֶּען :אָבֶּער פוּן
דֶעם אָנְהַייבּ פוּן דֶעם בֶּעשֶׁעפֶּענִים הָאט נָאט בֶּעשַאפֶען

 7דָכָר אוּנְד נָקֹבָה- :דְרוּם זָאל אַ מַאן פֶערְלָאזֶען זַיין פָאטֶער
 8אוּנְד מוּטֶער אוּנֶר זָאל זִיךְּ בֶּעהֶעפְטֶען צוּ זַיין װייבּ; אַוּנְד
דִיא

צְווייא

זָאלֶען זַייין אַיין פְלֵיישׁ,

אַזוֹי זֶענֶען זֵייא נִיט

 9מְעהֶר צְוַוייא ,נֵייעֶרְט אַיין פְּלֵייש :דְרוּם וִאם נָאט הָאט
 0פֶערְאֵיינִינְט דָאם זָאֵל קֵיינֶער נִיט צוּשֵׁיידֶען :אוּנְד אִים
הוֹיז הָאבֶּען אֵיהֶם דָיֵא תַּלְמִיָדִים וִוידֶער גֶעפְרֶעגְט וֶוענֶען
 1דִיזֶע זַאךְּ אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוער עִם וְוֶעט
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זַיין ווייבּ שֵׁיידֶען אוּנְד וֶועט אַיינֶע אַנְדֶערֶע נֶעמֶען ,בֶּענֶעהְט
עֶר זְנוּת מִיט אֵיהֶר :אוּנְד וֶוען זִיא שֵׁיידֶעט זִיךְּ פוּן אִיהֶר 91
מַאן .אוּנְד הָאט הַתוּנָה מִיט אֵיין אַנְדֶערֶען בֶּענֶערְט זִיא
זְנוּת:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,אַז 31
עֶר זָאל זֵייא אָנְרִיהְרֶען; אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען זייא
אָנְגֶעשְׁרִיעֶן :אוּנְד זֶוען יֵשׁוּע הָאט דָאס גֶעזֶעהֶען ,הָאט עִםס 41

אֵיהֶםּ פֶערְדְרָאמֶען ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,לָאוְט

דִיא קְלֵיינֶע קִינְדֶער צוּ מִיר קוּמֶען ; פֶערְבִּיט זֵייא נִיט;

וָארִין  פוּן אַזֶעלְבֶּע אִיז דָאס קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט :בְּאֶמֶת 81

זָאג אִיךָ אַייך; וֶוער עִם וֶועט נִיט אָנְגֶעמֶען דָאם קֶענִינְרֵייךְ

פוּן נָאט ויא אַ קליין קֵינְד ,דֶער זָאל נִיט דְרִינֶען אַרֵיינָד .
קוּמֶען :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אִין דִיא אֶָרְמֶע גֶענוּמֶען ,אוּנְד 61
הָאט דִיא הֶענְד אוֹיף זֵייא גֶעלֶעגְט ,אוּנְד הָאט זֵייא גֶע-

בֶּענְשְׁט;

אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִין וֶעג אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אִיז אֵיהֶם אֵייד 71
נֶער.אַנְטְקֶענֶען גֶעלָאפֶּען אוּנְד הָאט פָאר אֵיהֶם אַנִידֶער
גֶּעקְנִיעֶט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם נֶעפְרֶעגְט ,נוּטֶער לֶעהְרֶער וָאס
זָאל אִיךְּ טְהוּן אַז אִיךְּ זָאל עַבִּינֶעם לֶעבֶּען יָרִשְׁנֶען? אוּנְד 81
יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט פַארְוָואס רוּפְסְט דוּא מִיךְ
בּוּט ? קֵיינֶער אִיז גוּט ,אוֹיסֶער אֵיינֶער דֶער אִיַז נָאט:
דוּא קֶענְסְט דִיא גֶעבָּאמֶע ,דוּא זָאלְסְט נִיט מְוֵנָה זַיין ,דוּא 91

זָאלְסְט נִיט טֵייטֶען ,דוּא זָאלְסְט נִיט גִנְבָגֶען ,דוּא זָאלְסְט

נִיט פַּאלְשׁ עַדוּת זָאנֶען ,דוא זָאלְסְט נִיט רוֹיבֶּען ,עֶהְרֶע
דײַן פָּאטֶער אוּנְד מוּטֶער :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם בֶעד 02

זָאנְט ,לֶעהְרֶער דִיזֶע אַלֶע הָאבּ אִיךְ גֶעהַאלְטֶען פוּן מֵיין

יוּגֶּענְד אָן :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט 19
אֵיהֶם גֶעלִיבְּט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעוָאגְט ,אֵיין זַאךְ
פֶּעהְלְט דִיר .נָעה אוּנְד פֶערְקוֹיף וָאס דוא הָאסְט ,אוּנ
ִיבּ צוּ דיא אָרֶעמֶע ,אוּנְד דוּא וֶועסְט הָאבֶּען אַ שַׁאץ אִים
הִימֶעל .אוּנְד קוּם פָאלְג מִיר נָאךָּ :אוּנְד עֶר אִיז טְרוֹירִיג 92

בֶּעוֶועזֶען אִיבֶּער דִיזֶען ָארְט ,אוּנְד אִיז בֶּעטְּרִיבְּט אַוֶעק-
גֶּעגַאנְגֶען ,וָארִין עֶר הָאט פִיל פֶערְמֶענֶען גֶעהַאט:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט זִיךְ אַרוּמְגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט צו זֵיינֶע 32

/
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תִּלְמִידִים גֶעזָאנְט ,זיא שְׁוֶוער וֶועלֶען דיא וָאם הָאבֶּען
 4רֵייכְטוּם אִים קֶענִינְרֵייךָּ פוּן נָאם אַרִיינְקוּמֶען  :אוּנְד דיא
תִּלְמִידִים זֶענֶען עֶרְשְׁטוֹינְט גֶעוֶועזֶען אִיבֶּער זֵיינֶע וֶוערְטֶער.
אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט וִוידֶער גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ זייא
גֶעוָאגְט ,קִינְדֶער ,ויא שְׁוֶער אִיו עִם פַאר דִיא װִאם
פֶערְזִיכֶערְן זִיךְ אוֹיף רֵייכְטוּם אִים קֶענִיגְרֵייךְ פוּן גָאט

 8אַרַיינְצוּקוּמֶען! עֶס אִיז גְרִינְגֶער פַאר אַ קֶעמֶעל דוּרְךְּ דֶעם

 = לָאךְ פוּן אַ נָאדֶעל דוּרְכְצוּנֶעהֶען ,זיא פַאר אַ רֵייכֶען אִים 6קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט אַרַיינְצוּקוּמֶען :אונד זֵייא הָאבֶּען זִיךָ
נָאךָּ מֶעהֶר פֶערְוָואוּנְדֶערְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיינֶער צוּם אַנָ-
 7דֶערְן גֶעזָאגְט; וֶוער קֶען דֶען נֶערֶעטֶעט וֶערֶען! אוּנְד
 .יִשׁוּעַ הָאט זייא אָנְגֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאט גֶעוָאנְט ,בֵּייא
מֶענְשֶׁען אִיז דֶאם אוּנְמֶענְלִיךְ; אָבֶּער נִיט בֵּייא נָאט; וָארִין
 8בָּייא נָאם אִיז אַלֶעם מֶענְלֶיךָ :אוּנְד מֶּעמְרוֹם הָאט אָנְגֶע=
הוֹיבֶּען צוּ אֵיהֶם צוּ זָאנֶען ,זְעה ,מִיר הָאבֶּען אַלֶעם
 9פֶערְלָאזְט ,אוּנְד הָאבֶּען דִיר נָאבְגֶעפָאלְגְט :יִשׁוּעַ הָאט

גֶעזָאגְט ,בָּאֵמָת זָאג אִיךְּ אֵייךְּ עִם אִיז נִיט דָא אֵינֶער
וָואס הָאט פֶערְלָאזְט הוֹיז ,אָדֶער בְּרִידֶער ,אָדֶער שְׁוֶועסְמֶער,
אָדֶער מוּטֶער ,אָדֶער פָאטֶער ,אָדֶער קִינְדֶער ,אָדֶער מֶעל-
 0דֶער ,מֵיינֶעטְוֶוענֶען אוּנְד וֶֶענֶען דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה :וָאס
וֶועט נִיט בֶּעקוּמֶען הוּנְדֶערְטפֶעלְטִיג אִיצְט אִין דִיזֶער
צֵייט ,הֵייזֶער אוּנְד בְּרִידֶער ,אוּנְד שְׁוֶועסְטֶער ,אוּנְד מוּטֶער,
אוּנְד קִינְדֶער ,אוּנְד פֶעלְדֶער ,מִיט פֶערְפָאלְנוּנָב ,אוּנְד אִים
קוּמֶענְדִינֶען צֵייטאַלְטֶער ,אִין יֶענֶער וֶועלְט דָאם עֶבִּינֶע
 1לֶעבֶּעןְ:

אוּנְד פִילֶע וֶאם זֶענֶען עֶרְשְׁטֶּע וֶעלֶען זַיין

לֶעצְטֶע ,אוּנְד דִיא לֶעצְטֶע עֶרְשְׁטֶע:

 2אוּנְד זייא זֶענֶען גֶעוֶעזֶען אוֹיף דֶעם וֶוענ צוּ גֶעהֶען קיין
יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנֶר יֵשׁוּעַ אִיז פָאר זֵייא גֶענַאנְגֶען; אוּנְד זייא
הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט ,אוּנְד דִיא ואס זֶענֶען נָאכְנֶע-
בַאנְנֶען הָאבֶּען זִיךְּ גֶעפָארְכְמֶען .אוּנְד עֶר הָאט װִידֶער
גֶענוּמֶען דִיא צְוֶועלְף ,אוּנְד הָאט זֵייא אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ
 8זָאנֶען וָאס עִם וֶעט צוּ אֵיהֶם נֶעשֶׁעהֶען :זֶעהְט ,מִיר
גֶעהֶען אַרוֹיף קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד דֶער בֶּךְְאָדֶם וֶועט
אִיבֶּערְגֶעלִיפֶערְט וֶוערֶען צוּ דִיא כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא סוֹפְרֹים;

מרקום י

121

אוּנְד זֵייא וֶעלֶען אֵיהֶם דֵן זיין צוּם מוֹיט ,אוּנְד וֶועלֶען

אֵיהֶם אִיבֶּערְנֶעבֶּען צוּ דִיא גוֹיִם :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אֵיהֶט

84

נָאךָּ דְרֵייא טֶעג וֶועט עֶר װִידֶער אוֹיפְשְׁטֶעהֶען:
אוּנְד יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחָנָן דיא זֵיהְן פוּן וַבְּדִי זֶענֶען צוּ אֵיהֶם

זשפש

אוֹיפְשְׁפֶּעמֶען אוּנְד וֶועלֶען אֵיהֶם שְׁמֵיימֶען אוּנֶר וֶעלֶען
אוֹיף אֵיהֶם שׁפֵּייעֶן אוּנְד וֶועלֶען אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְגֶען; אוּ;

גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,לֶעהְרֶער ,מִיר זִוילֶען אַז

דוּא זָאלְסְט אוֹנָם מְהוּן ואס מִיר וֶועלֶען דִיךָּ בֶּעמֶען :אוּנְד
עֶר הָאם צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,ואס וִילְט אֵיהֶר אַז אִיִךְּ זָאל
אַייך טְהוּן? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,גִיבּ אוּנִם
אַז מִיר זָאלֶען זִיצֶען אֵיינֶער צוּ דֵיינֶע רֶעבְטֶע הַאנְד ,אוּנְד
אֵיינֶער צוּ דֵיינֶע לִינְקֶע הַאנְד; אִין דֵיינֶע הֶערְלִיכְקייט:
אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט; אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט ואס
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אֵיהֶר פֶערְלַאנְנְט .קֶענְט אֵיהֶר דֶעם כּוֹם טרִינְקֶען וֶאם

אִיךְּ טְּרִינְק? אוּנְד מִיט דֶער טְבִילָה נֶעטוֹבֵלְט וֶוֶערֶען מִיט
דֶער אִיךָּ בִּין גֶעטוֹבֵלְט? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם נֶע-
זָאגְט ,מִיר קֶענֶען .אוּנְד ישׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר
וֶועט טְרִינְקֶען דֶעם כּוֹם וָאס אִיךְּ טְרִינְק ,אוּנְד מִיט דֶער
טְבִילָה מִּיט דֶער אִיךְּ בִּין גֶעטוֹבֵלְט וֶעט אֵיהֶר אוֹיך
נֶעטוֹבֵלְט וֶוערֶען :אָבֶּער צוּ זִיצֶען צוּ מֵיינֶע רֶעכְטֶע
הַאנְד אוּנְד צוּ מֵיינֶע לִינְקֶע הַאנְד אִיז נִיט מֵיין צוּ גֶעבֶּען
נֵייעֶרְט צוּ דִיא פַאר וֶועמֶען עִם אִיז אָנְנֶעבְּרֵייט :אוּנָד
וֶען דיא צֶעהְן הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען זֵייא אָנְגֶע-
הוֹיבֶּען בַּייז צוּ זַיין אִיבֶּער יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחְנָןָ :אוּנְד יִשוּעַ
הָאט זֵיייא צוּ זִיךָּ גֶערוּפֶען ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט
אֵיהֶר זֵוייסְט אַז דִיא וָאם זֶענֶען אָנְגֶעזֶעהֶען ויא פִירְשְׁטֶּען
פוּן דִיא גוֹיִם הֶערְשֶׁען אִיבֶּער זֵייא ,אוּנְד דִיא גְרוֹיסֶע צְוִוי-
שֶׁען זייא גֶעוֶֶעלְטִינֶען אִיבֶּער זֵייא :אָבֶּער עִם זָאל נִיט
אַזוֹי זַיין צְוִוישֶׁען אֵייךְּ נֵייעֶרְט דֶער װָאם זִיל נְרוֹים זַיין
צְוִוישֶׁען אַייך; דֶער זָאל זַיין אֵייעֶר דִינֶער  :אוּנְד דֶער וָאס

יל זֵיין דֶער עֶרְשְׁמֶּער צְוִישֶׁען אַייךָ דֶער זָאל זַיין קנֶעכְט
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פ,ו
ּן אַלֶע :וָארִין דֶער בֶּןְ-אָדֶם אִיז נִיט גֶעקוּמֶען בֶּע5 -
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בֶעבֶּען אֵיינֶע אוֹיסְלֵייזוּנְג פָאר פִילֶע:
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 6אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין יְרִיחוֹ; אוּנד וֶוען עֶר אִיז
פוּן יְרִיחוֹ אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען מִיט זֵיינֶע תַּלְמִידִים אוּנְד פִּיל
לֵייט; אִיז דֶער בְּלִינְדֶער בֶּעטְלֶער בַּר-טִימַי; דֶער זוּהְן פוּן
 7מִימֵי ,גֶעזֶעסֶען בֵּיים וֶוענ :אוּנְד ויא עֶר הָאט גֶעהֶערְט
אַז עִם אִיז יַשׁוּעַ הַנוֹצְרִי ,הָאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ שְׁרַיועֶך

8

9

0
1

2

אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,יִשׁוּעַ בֶּן דָוד; דֶערְבַּארֶם דִיךָ אִיבֶּער
מִיר :אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעשְרִיעֶן אַז עֶר זָאל
שְׁוֵוייגֶען .אָבֶּער עֶר הָאט נָאךָּ פִיל מֶעהֶר גֶעשְׁרִיעֶן ,דוּא
ווּהְן פון דָוד ,דֶערְבַּארֶם דִיךְּ אִיבֶּער מִיר :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז
שְׁטֶעהֶען גֶעבְּלִיבֶּען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,רזּפט אֵיהֶם ,אוּנְד
זייא הָאבֶּען דֶעם בְּלִינְדֶען גֶערוּפֶען ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,זֵייא נֶעמְרֵייסְט ,שִׁמָעה אוֹיף ,עֶר רוּפְט דִיךְ:
אוּנְד עֶר הָאט זַיין מַאנְטֶעל אַרוּפְּגֶעוָארְפֶען אוּנְד אִיז
אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען צוּ יִשׁוּעַ :אוּנֶר יִשׁוּעַ
הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט .וָאם
וִוילְסְם דוּא אַז אִיךְּ זָאל דִיר מְּדוּן? אוּנְד דֶער בְּלִינְדֶער
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,רַבּוֹנִין אַז אִיךְּ זָאל זֶעהֶענְדִיג
וֶוערֶען:

אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט,

נָעה אַוֶועק,

דַיין נְלוֹיבֶּען הָאט דִיךְּ גֶערֶעטֶעט .אוּנְד עֶר אִיז גְלֵייךְ
זֶעהֶענְדִיג גֶעוַארֶען;

אוּנְר הָאט יִשׁוּעַ אויף דֶעם

װֶעג

נָאכְגֶעפַאלֶגֶם;

קאפיטעל יא
 1אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען נָאהֶענְט צו יְרוּשָׁלַים .קיין
בִּית-פַּנִי אוּנְד בֵּית-הֵינִי בֵּיים הַר הַזִיתִים; הָאט עֶר אַוֶועק-
 2נֶעשִׁיקְט צְווייא פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנְד הָאט צו זייא
גֶעזָאנְט גֶעהְט אִין דָארְף אַרֵיין .וֶאם אִיז קֶענֶען אֵייךָּ
אוּנְד נְלֵייךְּ זיא אֵיהֶר וֶועט דְרִינֶען אַרִיינקוּמֶען ,וֶועט

אֵיהֶר גֶעפִינֶען אַ יוּנְגֶען עֶדֶעל אָנְגֶעבּוּנְדֶען ,אוֹיף וֶועלְכֶּען

קיין מֶענְש אִיו נָאךְּ נָיט גֶעזֶעסֶען; לָאזְט עִם לוֹיה אוּנָד
 8בְּרֶענְגְט עִם :אוּנְד וֶוען אִימֶעצֶער וֶועט צוּ אַייךָ זָאגֶען
פַארְוָאס טְהוּם אִֵיהֶר דָאס? אַזוֹי זָאנְט ,אַז דֶער הַאר
בֶּעדַארְף עֶם; אוּנְד גְלֵייךְ זֶעט עֶר עִם אַהֶער שִׁיקֶען.:
 4אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְנֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפוּנֶען
דֶעם יוּנְגֶען עֶזֶעל אָנְגֶעבּוּנְדֶען דְרוֹיסֶען בֵּייא דֶער טְהִיר

מרקום יא
וָואוּ דִיא וֶוענֶען שֵׁיידֶען זִיךְ; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען עִם לויז
גֶּעלָאזְט :אוּנְד עֶמְלֵיכֶע פוּן דִיא וִאם זֶענֶען דָארְט בֶע-
שְׁטַאַנֶען הָאבֶּען צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,װָאם טְהוּם אֵיהֶר ,אַז
אִיהֶר לָאזְט לוֹיז דֶעם יוּנְגֶען עְזֶעל? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ
זַייּא בֶעזָאגְט ,אַזוֹי זיא יִשׁוּעַ הָאט זֵייא גֶעהֵייסֶען .אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶעלָאזְט גֶעהֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דֶעם
יוּנְבֶען עֶזֶעל גֶעבְּרַאכְט צוּ יִשׁוּעַ אוּנְד הָאבֶּען זֵייעֶרֶע
קְלֵיידֶער דְרוֹיף גֶעלֶענְט; אוּנד עֶר אִיז דְרוֹיף גֶעזֶעסֶען:
אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען זֵייעֶרֶע קְלֵיידֶער אוֹיף דֶעם וֶועג אוֹיסְ-
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בֶעשְׁפַּרֵייט; אוּנְד אַנְדֶערֶע הָאבֶּען אָפְּנֶעשְנִיטֶען צַוֵוייגֶען

פוּן דִיא פֶּעלְדֶער :אוּנְד דיא װָאם זֶענֶען פָאר אֵיהֶם 9
גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד דֵיא וִאם זֶענֶען אֵיהֶם נָאכְגֶעגַאנְגֶען
הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעֶן אוּנָד גֶעזָאבְמ
"הוֹשַׁעְנָא גֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער װֶעלְכֶער קוּמְט אִים
נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר :גֶעלוֹיבְּט אִיז דָאם קֶענִינְרֵייךְּ 01
פוּן אוּנְזֶער פָּאטֶער דָוָד ,ואס קוּמְט; הוֹשַׁעְנָא אִין
דֶער הֵיידָּי !
אוּנְד עֶר אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען אין יְרוּשָׁלַיִם; אוּנְד אִין בֵּית 11
הַמִקְדָשׁ; אוּנְד הָאט אוֹיף אַלֶעס אַרוּמְגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד וֶוען עֶס
אִיז שׁוֹין אָבֶענְד גֶעוארֶען ,אִיז עֶר אַרוֹסְגֶעגַאנְגֶען קיין
בֵּית-הֵינֵי מִיט דיא צְוֶועלְף:
אוּנְד צוּ מָארְנֶען פְרִיה וֶוען זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען 91
פוּן בֵּית-הֵיני ,אִיז עֶר הוּנְנְרִיג גֶעוָוארֶען :אוּנְד עֶר הָאט 31
דֶערְזֶעהֶען פוּן וֵוייטֶען אַ פִיינֶענְבּוֹים ,חִאם הָאט גֶעהַאט
בְּלֶעטֶער ,אוּנְד עֶר אִיז צוּגֶענַאנְנֶען צוּ זֶעהֶען אוֹיבּ עֶר
וֶדעט נִיט עֶמֶּעם דְרוֹיף גֶעפִינֶען ,אוּנְך וֶוען עֶר אִיז צוּנֶע-

קוּמֶען ,הָאט עֶר נִיט מֶעהֶר גֶעפִינֶען װיא בְּלֶעמֶער; וָארִין

עִם אִיז נִיט גֶעוֶועזֶען דִיא צֵייט פון פֵּיינֶען :אוּנְד עֶר 41
הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,קֵיינֶער
זָאל נִיט מָעהֶר פוּן דִיר קֵיינֶע פִּירוֹת עֶסֶען אִוֹיף עִבִּיב.
אוּנד זֵיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען עִם נֶעהֶערְט:
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד וֶוען עֶר אִיו 51

גֶעקוּמֶען אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,הָאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַרוֹיסְ-

צוּטְרַייבֶּען .דִיא וָאס הָאבֶּען פַארְקוֹיפְט אוּנְד גֶעקוֹיפְט
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אִין בֵּית הַמִּקְדֶשׁ ,אוּנְד הָאט אוּמְנֶעוָארְפֶען דיא טִישׁ פוּן
דִיא וֶועקְסְלֶער ,אוּנְד דִיא שְטוּהְלֶען פוּן דִיא טוֹיבֶּען-
הֶענְדְלֶער :אוּנְד עֶר הָאט נִיט גֶעלָאזְט אַז אִימֶעצֶער זָאל
אַ כַּלִי דוּרְכטְרָאנֶען דוּרְךְּ דֶעם בֵּית הַמִקְדֶש :אוּנְד עֶר
הָאט גֶעלֶעהְרְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא בֶעוָאגְט ,שְׁמֶעהְט עִם
נִיט נֶעשְׁרִיבֶּען ,מֵיין הוֹיז זָאל נֶערוּפֶען וערֶען אַ הוֹיז פוּן
גֶעבֶּעט צו אַלֶע פֶעלְקֶער ? אָבֶּער אֵיהֶר הָאט עִם גֶעמַאכְט
צוּ אַ הֶעלֶע פוּן רוֹיבֶּער :אוּנְד דֵיא סוֹפְרִים אוּנְד דֵיא
עֶרְשְׁמֶע כֹּהֲנִים הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט,

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

גֶעזוּכְט ויא זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אוּמבְּרֶענְנֶען; וָארִין זֵייא

הָאבֶּען זִיךְ פָאר אֵיהֶם גֶעפָארְכְמֶען וַוייל אַלֶע לייט הָאבֶּען

זִיךְ פֶערוָואוּנְדֶערְט אִיבֶּער זַיינֶע לֶעהֶרֶע:
אוּנְד וֶוען עִם אִיז אָבֶענְד גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען זֵייא אוֹים דֶער
שְטָאט אַרוֹיסְגֶעגַאנְבֶען:

אוּנְד אִין דֶער פְרִיה וֶוען זֵייא זֶענֶען פַארְבֵּייא גֶעגַאנְנֶען
הָאבֶּען זֵייא גֶעזֶעהֶען דֶעם פֵיינֶענְבּוֹים פֶערְדַארְט פוּן דֶער
וְואוּרְצֶעל :אוּנְד פֶּעמְרוֹס הָאט זִיךְּ דֶערְמָאנְט אוּנְד הָאט
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,זְעה ,דֶער פֵיינֶענְבּוֹים וָאס דוא
הָאסְט גֶעשַׁאלְטֶען אִיז פֶערְדַארְט נֶעוָארֶען:

אוּנְד יִשׁוּעַ

הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,הָאטְ נְלוֹיבֶּען
 2אִין נָאט :בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייך; וֶדער עֶס וֶועט זָאנֶען צַוּ
דִיזֶען בַּארְג ,זֵייא אַוֶועק גֶערִיקְט אוּנְד אִים יָם אַדַּיינְגֶע-

וָארְפֶען ,אוּנְד וֶועט נִיט צְוֵוייפְלֶען אִין זַיין הַארְץ ,נֵייעֶרט

24
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הָאט גְלוֹיבֶּען אַז דָאם ואס עֶר זָאגְט וֶועט גֶעשֶׁעהֶען ,אַזוֹי
וֶועט דָאס צוּ אֵיהֶם זֵיין :דְרוּם זָאג אִיךְּ אֵייךְ; אַלֶעם וָאם
אֵיהְרּ וֶדעט בֶּעמֶען אוּנְד פֶערְלַאנְגֶען ,גְלוֹיבְּט אַז אֵיהֶר
דֶערְהַאלְט ,אוּנְד עִם וֶועט צוּ אֵייךְּ זַיין :אוּנְד וֶדען אֵיהֶר
שְׁמֶעהְט אוּנְד בֶּעטֶעט ,אַזוֹי פֶערְנִיבְּט וֶוען אֵיהֶר הָאט עִפֶּעם
קֶענֶען אֵיינֶעם ,אַז אֵייעֶר פָאטֶער וֶועלְכֶער אִיז אִים הִימֶעל
זָאל אֵייךְּ אוֹיך פֶערְנֶעבֶּען אֵייעֶרֶע פֶעהְלֶער;
אוּנְד זֵייא זֶענֶען וִוידֶער גֶעקוּמֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם; אוּנְד וֶוען
עֶר אִיז אַרוּמְנֶעגַאנְגֶען אִין בֵּית הַמִקְדָשׁ ,זֶענֶען צוּ אֵיהֶם
נֶעקוּמֶען דִיא עֶרְשְׁטֶע כַּהֵנִים אוּנְד דִיא סוֹפְרִים אוּנְד דיא

 27עֶלְצֶטֶע!

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,מִיט וָאס
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פאר אַ מַאכְּט מְהוּסְט דוּא דִיזֶע זַאכֶען?

991

אוּנְד זֶער הָאט

דיר דִיזֶע מַאכְט גֶענֶעבֶּען אַז דוּא זָאלְסְט רִיזֶע זַאכֶען

מֵהוּן} אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אִיךָ דעל אַייךְּ 82
אוֹיךְּ אַ זַאךָּ פְרֶענֶען ,אוּנְד עֶנְמְפֶּערְט מִיר ,אוּנְד אִיךָּ וֶזֶעל
אַייךְּ זָאנֶען מִיט ואס פַאר אַ מַאכְט אִיךְּ טְהוּא דִיזֶע
זַאכֶען :דיא מְבִילָה פוּן יוֹחָנֶן אִיז זִיא גֶעוֶועזֶען פוּן הִימֶעל 92
אָדֶער פוּן מֶענְשֶׁען? עֶנְמְפֶערְט מִיר :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 03

צְוִוישֶׁען זִיךְּ אִיבֶּערְלֶעגְט אוּנְד גֶעזָאגְט וֶוען מִיר וֶעלֶען

זָאנֶען פוּן הִימֶעל; אַזוֹי וֶועט עֶר זָאנֶען ,פַארְוָאס הָאט
אֵיהֶר אֵיהֶם דֶען נִיט גֶענְלוֹיבְּט? אָבֶּער וֶען מִיר וֶועלֶען 18
זָאנֶען פוּן מֶענְשֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען
פָאר דִיא לֵייט; וָארִין זֵייא הָאבֶּען יוֹחָנָן נֶעהַאלְטֶען פַאר אַ
נָבִיא :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט 23
צוּ יִשׁוּעַ ,מִיר זִיסֶען נִיט.

אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זייא

בֶעזָאגְט ,אִיךְּ זָאג אַייךְּ אוֹיך נִיט מִיט וָָאס פַאר אַ מַאכְט
אִיךְּ מְהוּא דִיזֶע זַאבֶען;

קאפיטעל יב
אוּנְד עֶר הָאט אָנְנֶעהוֹיבֶּען צוּ זֵייא צוּ רֶעדֶען אִין מְשָׁלִים1 ,
אַ מַאן הָאט נֶעפְלַאנְצְט אַ וַויינְגָארְמֶען ,אוּנְד הָאט אַרוּם
אֵיהֶם נֶעמַאכְט אַ צוֹים ,אוּנְד הָאט גֶענְרָאבֶּען אַ קֶעלְטֶער
אוּנְד הָאט נֶעבּוֹים אַ מְהוּרֶם ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם פֶערְדוּנְגֶען
צוּ וֵויינְנֶערְטְנֶער ,אוּנְד אִיז אַוֶועקְנֶעפַאקְרֶען :אוּנְד מִיט 2
דֶער צֵייט הָאט עֶר גֶעשִׁיקְט אַ קְנֶעכְט צוּ דִיא וַויינְגֶערְט-
נֶּער ,אַז עֶר זָאל פוּן זֵייא נֶעמֶען דִיא פְרוּכְט פוּן דֶעם
וַויינְגָארְטֶען :אוּנד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנְך 3
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶּעשְׁלַאנֶען ,אוּנְד לֶעדִיג אַוֶעקְגֶעשִׁיקְט :אוּנְד 4

עֶר הָאט זִידֶער צוּ זֵייא אֵיין אַנְדֶערן קְנֶעכְט גֶעשִׁיקְט;
אֵיהֶם הָאבֶּען זֵייא אוֹיךְּ דֶען קָאפּ צוּשְׁלָאגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען
אֵיהֶם מִיט שַאנְד בֶּעהַאנְדֶעלְט :אוּנְד עֶר הָאט אַיין אַנְדֶערְן 5
בֶעשִׁיקְט ,אֵיהֶם הָאבֶּען זֵייא אוֹיךְּ גֶעהַרְנֶעט; אוּנְד נָאךְ

פִילַע אַנְדֶערֶע ,עֶטְּלֵיכֶע הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁלָאגֶען ,אוּנד
עֶטְלֵיכֶע גֶעהַרְנֶעט :אוּנְד עֶר הָאט נָאךְּ גֶעהַאט אַיין אֵיינֶד 6
צִינֶען גֶעלִיבְּטֶען זוּהְן ,אֵיהֶם הָאט עֶר צוּלֶעצְט צוּ זֵייא
בֶעשִׁיקְט ,אוּנְד הָוּגט גֶעוָאגְט ,זֵייא וֶועלֶען מֵיין זוּרְן עֶהְרֶען:
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ער יֶענֶע וַיינְגֶערְטְנֶער הָאבֶּען גֶעזָאנְט אֵיינֶער צוּם

אַנְדֶערְן ,דָאס אִיז דֶער יוֹרֵש ,קוּמְט אוּנְד לָאזְט אוּנְס אֵיהֶם
 8הַרְגֶענֶען ,אוּנְד דִיא יְרוּשָׁה וֶועט אוּנְזֶער זַיין :אונד זייא

הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהַרִגֶּעט; אוּנְד
הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹים דֶעם וַויינְנָארְטֶען אַרוֹיסְגֶעוָארְפֶען:

9

וָואס וֶועט דֶער הַאר פוּן דֶעם וֵיינְגָארְטֶען מְהוּןְ? עֶר וֶועט
קוּמֶען אוּנְד עֶר וֶועט דִיא וַויינְנֶערְטְנֶער אוּמְבְּרֶענְנֶען ,אוּנְד

10

וֶזעם דֶעם

וִויינְגָארְטֶען

צו אַנְדֶערֶע

גֶעבֶּען.

הָאט

אֵיהֶר

אוֹיךָּ נִיט גֶעלֵיינְט דִיזֶע שְׂרִיפְט
דֶער שְׁטֵיין ואס דִיא בּוֹימֵייסְטֶער הָאבֶּען פַערְוָארְפֶּען
11
דֶער אִיז צוּם עֶקְשְׁמֵיין גֶעוָוארֶען :דָאס אִיז גֶעשֶׁעהֶען
פוּן דֶעם הַאר ,אוּנְד עִם אִיז וְואוּנְדֶערְלִיךְּ אִין אוּנְזֶערֶע
אוֹינֶעןְ"? (תהלים קיח' כא! כב').
 12אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוֹוּכְט צוּ נֶעמֶען; אוּנְד הָאבֶּען

זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען פַאר דִיא לֵיט; וָארִין זֵייא הָאבֶּען

בֶעוְואוּסְט אַז עֶר הָאט קֶענֶען זֵייא דֶאם מָשֶׁל גֶעזָאגְט;
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם פֶערְלָאזְט אוּנְד זֶענֶען אַוֶועקְגֶע-
גַאנְנֶען:

 18אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט עֶטְלֵיכֶע פון דיא
פְּרוּשִׁים אוּנְד פוּן הוֹרְדוֹם לֵייט ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם
 14פַאנְנֶען אִים רֶעדֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען אוּנד
הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,מִיר וויסֶען אַז דוּא בִּיסְט
וָואהְרְהַאפְּטִיג ,אוּנְד פְרֶענְסְט נָאך קֵיינֶעם נִיט .וָארִין דוא

בִּיסְט קיין מֶענְשׁ נִיט נוֹשֵׂא פָּנִים ,נֵייעֶרְט דוא לֶעהְרְסְט
דֶעם וֶועג פוּן נָאט אִין װָאהְרְהֵייט; אִיז עֶס דֶערְלוֹיבְּט מַם
צוּ גֶעבֶּען צוּם קֵיֵיסֶר ,אָדֶער נִיט ? זָאלֶען מִיר נֶעבֶּען ,אָדֶער
 15נִיט נֶעבֶּען? אָבֶּער עֶר הָאט גֶעוְואוּסְט זֵיירֶע הַייכְלֶערֵייא,
אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,פַארְוָואס פְּרוּפְט אֵיהֶר מִיךְ?
16

בְּרֶענְגְט מיר אַ גְרֶאשֶׁעןן אַז אִיךְּ זָאל עִם זֶעהֶען? אוּנד

זֵייא הָאבֶּען עֶם נֶעבְּרַאכְט .אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט
וֶועמֶעס אִיז דִיזֶעם בִּילְד אוּנְד אוֹיפְּשְׁרִיפֶם? אוּנד זֵייא
 17הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דֶעם קֵייסֶערִים :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נִיבֶָּט דֶעם קֵייסֶער װֶאם אִיז דֶעם
קֵיֹיסֶערִים אוּנְד צוּ גָאט וֶאם אִיז נָאטִים .אוּנְד זֵייא
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הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוואוּנְדֶערְט אִיבֶּער אֵיהֶם :אוּנְד דִיא צַדוּקִים 18

זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,וָואם זָאנֶען אַז עֶס אִיז קיין תִּחַיַת
הַמָּתִים; אֲוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם בֶעפְרֶענְט אוּנְד גֶעזָאנְט:
רַבִּי ,מֹשָה הָאט אוֹנִם גֶעשְׁרִיבֶּען; אַז וֶוען דֶער בְּרוּדֶער פוּן 19
א מֶענְּשׁ וָואט שְׁטַארְבֶּען ,אוּנְד וֶועט אִיבֶּערְלָאזֶען זַיין זזייבּ
אוּנְד זֶדעט קֵיינֶע קִינְדֶער לָאזֶען ,זָאל זַיין בְּרוּדֶער זַיִין זֵדייבּ
נֶעמֶען ,אוּנְד זָאל קִינְדֶער אוֹיפְשְׁטֶעלֶען צוּ זַיֵין בְּרוּדֶער:
דָא זֶענֶען גֶעוֶועזֶען זִיבֶּען בְּרִידֶער; אוּנְד דֶער עֶרְשְׁטֶער 20
הָאט גֶענוּמֶען אַ .װייבּ ,אוּנְד עֶר אִיז גֶעשְׁמָארְבֶּען אוּנְד
הָאט קֵיינֶע קִינְדֶער נִיט גֶעלָאזְט :אוּנְד דֶער צְוֵוייטֶער
הָאט זִיא גֶענוּמֶען; אוּנָד אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען ,אוּנְד הָאט אוֹיךְ
קֵיינֶע קִינְדֶער נִיט גֶעלָאזְט .אוּנְד אַזוֹי אוֹיךָּ דֶער דְרִיטֶער:

אוּנֶר -דִיא זִיבֶּען הָאבֶּען זִיא גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נִיֹם 99
גֶעלָאזְט קֵיינֶע קִינְדֶער ,צוּלֶעצְט פון אַלֶע אִיז דִיא פְּרוֹיא
אוֹיךָּ גֶעשְׁטָארְבֶּען:

דְרוּם אִין תַחֲיַת הַמָתִים,

וֶוען זֵייא 39

וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֵיין ,וֶועלְכֶער פוּן זֵייא וֶעט זִיא הָאבֶּען
פַאר אַ ווייבּ? וָָארִין דִיא זִיבֶּען הָאבֶּען זִיא גֶעהַאט פַאר
אַ זוייבּ :יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא 'נֶע-
זָאָגֶּט פֶּערְאִירְט אֵיהֶר אַייךָּ דֶען נִיט דַארוּם; ווייל אֵיהֶר
קַעֶנְּט -נַיִט דִיא שְׁרֵיפְט ,אוֹיךָּ נִיט דִיא מַאכְט פוּן נָאט?
וָארִין וֶוען זֵייא וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֵיין תִּחְיִת הַמָתִים; אַזוֹי
וֶעלֶען זֵייא נִיט הֵיירַאטֶען ,אוּנְד נִיט פֶערְהֵיירַאטֶעט זוע-

רֶען; נֵייעֶרְט זֶענֶען זיא דֵיא מַלָאָכִים אִים הִימֶעל :אָבֶּער

24

20

וֶעגֶען דֵיאַ טוֹיטֶע ,דָּאס זֵייאָ שְׁטֶעהֶען אוֹיף .הָאט אֵיהֶר
נִיט גֶעלֵייעֶנְט אִים סֵפֶּר פוּן מֹשֶׁה .זיא גָאט הָאט צוּ אֵיהֶם
נֶערֶעט פוּן דֶעם דָארְנְבּוֹּשׁ  אוּנְד הָאט גֶעזָאַנְט; אִיךְּ בִּין
דֶער גָאט פוּן אַבְּרָהֶם ,אוּנְד פוּן וִצֶחָק ,אוּנְד דֶער גָאט פוּן
יַעֲקֹב :עֶר אִיז נִיט דֶער גָאט פוּן דִיא טוֹיטֶע .,נַיִיעֶרְט פוּן
דיא לֶעבֶּעדִיִנֶע .אֵיהֶר פֶערְאִירְט אַייךָ זֶעהֶר :אוּנְד אֵיינֶער 28
פוּן דִיא מּוֹפְּרִים אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,ואס הָאט זֵייא
גֶעהֶערְט צוּזַאמֶען מְפַלְפֵּל זַיין ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר
הָאט זייא גוּט גֶעעֶנְטְפֶּערְט .אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט,
װאָס פַאר אַ מִצְוָה אִיז דיא עֶרְשְׁטֶּע פוּן אַלֶע? אוּנְד יִשׁוֹּעַ 99

הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט דיא עֶרְשְׁטֶע אִיז; הֶער וִשְׂרָאֵל ,דֶער הַאר
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מֿרקים יבֿ
אוּנְזֶער גָאט אִיז אֵיין הַאר:

|

אוּנְד דוּא זָאלְסְט לִיבֶּען דֶעם

הַאר דַיין גָאט מִיט דֵיין גַאנְצֶען הַארְץ ,אוּנד מִיט דיינֶע
גַאנְצֶער זֶעלֶע ,אוּנְד מִיט דַיין גַאנְצֶען פֶערְשְטַאנְד ,אוּנְד
מִיט דֵיינֶע גַאנְצֶע קְרַאפְט .דָאס אִיז דִיא עֶרְשְׁטֶע מַצְוָה:
 1דיא צְוֵוייטֶע אִיז דִיזֶע ,דִוּא זָאלְסְט דיין חֵבֵר לִיבֶּען ויא
2
8

4

8
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7
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דִיךָ זֶעלְבְּסְט; עִם אִיז נִיט קֵיינֶע אַנְדֶערֶע מִצְוָה גְרֶעסֶער

ויא דִיזֶע :אוּנְד דֶער סוֹפֵר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וְאוֹיל
לֶעהְרֶער ,דוּא הָאסְט וָאהְרְהַאפְטִיג גֶעזָאנְט .אַז עֶר אִיז
אֵיינֶער; אוּנְד עִם אִיז קיין אַנְדֶערֶער נִיט חוּץ אֵיהֶם :אוּנְד
אֵיהֶם צוּ לִיבֶּען מִיט דֶעם גַאנְצֶען הַארְץ ,אוּנְד מִיט דֶעם
גַאנְצֶען פֶערְשְׁטַאנְד ,אוּנְד מִיט דֶּער נַאנְצֶער קְרָאפְט ,אוּנְד
זַיין חֵבֵר צוּ לִיבֶּען זיא זִיךָּ זֶעלְבְּסְט ,אִיו מֶעהֶר פוּן אַלֶע
עוֹלוֹת אוּנְד זְבָחִים :אוּנְד וֶוען יִשוּעַ הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר
הָאט קלוּג נֶעעֶנטְפֶּערְט ,הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דוּא
בִּיסְט נִיט וֵוייט פוּן דֶעם קֶענִיגְרֵייךְ פוּן נָאט .אוּנְד קֵיינֶער
הָאט זִיךָּ נִיט גֶעוָואנְט אֵיהֶם נָאךְּ עֶפֶּעס מְעהֶר צוּ פְרֶעגֶען:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטפֶּערְט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,וֶוען עֶר
הָאט גֶעלֶעהְרְט אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,זיא אַזוֹי זָאנֶען דיא
סוֹפְרִים אַז דֶער מָשִׁיחַ אִיז דֶער זוּהְן פוּן דָוד? וָוארִין דָוד
זֶעלְבְּסְט הָאט גֶעזָאנְט דוּרְךְּ דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש* ,דֶער הַאר
הָאט גֶעזָאנְט צוּ מֵיין הַאר ,זִיץ דוּא צוּ מֵיינֶע רֶעבְטֶע
הַאנְד ,בִּיז אִיךְ וֶזֶעל מַאכֶען דֵיינֶע פַיינְד אַ פוּסְשְׁטוּל צוּ
דִייינֶע פִיסי :דְרוּם וֶוען דָוִד רוּפְט אֵיהֶם זֶעלְבְּסְט הַאר,
ויא אַװֹי אִיז עֶר דֶען זַיין וּהְן? אוּנְף פִיל לֵייט
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶערְן נֶעהֶערְט :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט אִין
זֵיינֶע לֶעהְרֶע ,הִיט אֵייךָּ פָאר דִיא סוֹפְרִים ,וֶאם הָאבֶּען

גֶערְן צוּ נֶעהֶען אִין לַאנְגֶע קְלֵיידֶער ,אוּנְד גֶענְרִיסְט צוּ

 9וֶוערֶען אִין דִיא נַאסֶען :אוּנָד שְׁטֶעהֶען נֶערְן אוֹיבֶּען אָן
אִין דִיא שׁוּהְלֶען ,אוּנְד זִיצֶען אוֹיבֶּען אָן אויף סְעוּדוֹת:
 0וָואס עֶסֶען אוֹיף דִיא הֵייזֶער פוּן אַלְמָנוֹת ,אוּנְד פַאר אֵיין
אוֹיסְרֵייד זֶענֶען זֵייא לַאנְג מִתְפַּלֵל .דִיזֶע װֶעלֶען אַ
1

בְרֶעסֶער מִשְׁפָּט אַנְטְפַאנְגֶען:

אוּנְד עֶר אִיז גֶעזֶעסֶען קַע=-

גֶענְאִיבֶּער דֶעם אוֹצֶר ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען יא דִיא לֵייט
וַארְפֶען אַריין נֶעלְד אִין דֶעם אוֹצָר ,אוּנְד פִּילֶע רֵייכֶע

מרקום יב ינ
הָאבֶּען פִּיל אַרַיינְגֶעוארְפֶען:

91

אוּנְד אֵיינֶע אֶרְמֶע אַלְמָנָה 24

אִיז נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט אַרַיינְגֶעוָוארְפֶּען צְוַוייא פְּרּטוֹת!
דָאם מַאכֶען אוֹיס אַ פִירְטֶעל גְרָאשֶׁען :אוּנְד עֶר הָאט זַיינֶע
תַּלְמִידִים צוּנֶערוּפֶּען אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,בָּאֶמֶת
זָאב אִיךְָּ אַייךְ; אַז דִיזֶע אֶרְמֶע אַלְמָנֶה הָאט מֶעהֶר
אַרַיינְגֶעוָארְפֶען ויא אַלֶע וָאס הָאבֶּען אִין דֶעם קַאסְמֶען
אַרַיינְגֶעוָוארְפֶען :וָארִין אַלֶע הָאבֶּען אַרַיינְגֶעוָארְפֶען פוּן
דֶעם וָאם זֵייא הָאבֶּען אִיבְּרִיג ,אַבֶּער זִיא הָאט פון
אִיהְרֶע אָרֶעמְקֵייט אַרַיינְגֶעוארְפֶּען אַלֶעם וָאם זִיא הָאט,
אַפִּילוּ אִיהְרֶע גַאנְצֶע דֶערְנֶעהְרוּנָבֿ;
קאפיטעל יב
וֶוען עֶר אִיז פוּן דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרוֹיסְגֶענַאנְנֶען ,אַזוֹי
הָאט אֵױינֶער פוּן זַיִינֶע תַּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,רַבִּי ,זָעה,
וָאס פַאר שְׁטֵיינֶער אוּנְד ואס פַאר אַ גֶעבַּייד הִיר אִיז:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צו אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,זֶערְסְט דוּא דִיזֶעס גְרוֹי-
סֶע גֶעבַּייד? דָא וֶועט נִיט בְּלֵייבֶּען אַיין שְׁטֵיין אוֹיף דֶעם
אַנְדֶערְן ואס וֶעט נִיט אַרוּפְּגֶעוָוארְפֶען וֶֶערֶען :אוּנְד וֶוען
עֶר אִיז נֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם הַר הַזָתִים קֶעגֶענְאִיבֶּער דֶעם
בֵּית הַמַּקְדֶשׁ ,הָאבֶּען אֵיהֶם פֶּעמְרוֹם אוּנְד יַעֲקֹב אוּנְר יוֹחָנֶן
אוּנְד אַנְדְרֵי בַּייא זִיךְּ זֶעלְבְּסְט גֶעפְרֶענְט :זָאג אוּנִם זֶען
וֶועלֶען דִיזֶע זַאבֶען זַיין ,אוּנְד ואס אִיז דָאס צֵייבֶען וֶוען
דִיזֶע אַלֶע וֶועלֶען דֶערְפִילְט וֶערֶען? אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט
אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זֵייא צוּ זָאנֶען ,הִיט אִייךְּ אַז קֵיינֶער זָאל
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אֵייץ נִיט פֶּערְפִירֶען :וָארִין פִילֶע וֶועלֶען קוּמֶען אִין מֵיין 6

נָאמֶען ,אוּנְד וֶועלֶען זָאגֶען אִיךְּ בִּין עִם ,אוּנְד וֶועלֶען פִילֶע

פֶערְפִירֶען :אוּנְד וֶוען אֵיהֶר זֶעט הֶערֶען פוּן מִלָחָמוֹת 7
אוּנְד גֶערֵייד פוּן מִלְחָמוֹת ,דֶערְשְׁרֶעקְט אַייךְּ נִיט .וָארִין
דָאם מוּם גֶעשֶׁעהֶען ,אָבֶּער דֶער סוֹף אִיז נָאךְּ נִיט דָא:

וָארִין אֵיין פָאלְק וֶועט אוֹיפְשְׁטֵיין קֶעגֶען אֵיין אַנְדֶער 8

פָאלְק ,אוּנְד אֵיין קֶענִיגְרֵייךְ קֶענֶען דֶעם אַנְדֶערְן .עִם וֶוע
ַיין עֶרִדְצִיטֶערְנִים אִין עֶמְלֵבֶע עֶרְטֶעה ,קֶם וֶעט זַיין

הוּנְנֶער; דִיזֶע זֶענֶען דֶער אֶנְהוֹיבּ פוּן זֵוייטָאנ :גִיבֶּט אַכֶט 9

אוֹיף אַייךְּ זֶעלְבְּסְט ,זֵייא וֶעלֶען אַייך אִיבֶּערְלִיפֶערְן צו
דִיא פַּנְהְדרִין .אוּנְד אִין דיא שׁוּהְלֶען וֶועט אֵיהֶר גֶעשְׁלָאגֶען
9
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וֶוערֶען ,אוּנְד אִיהֶּר וֶועט פָארְגֶעשְׁטֶעלְט וֶערֶען פָאר
פִירְשְׁטֶען אוּנְד קֶענִיגֶע פוּן מֵיינֶעט וֶוענֶען ,פַאר אֵיין
צֵיינְנִים צוּ זֵייא :אוּנד דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה מוּם צוּעֶרְשְט
גֶעפְּרֶעדִינְט וֶוערֶען צוּ אַלֶע פֶעלְקֶער :אוּנְד וֶוען זייא

וֶועלֶען אֵייךָּ אַוֶועקְפִיהְרֶען אוּנְד אִיבֶּערְלִיפֶערְן ,זָארְגְּט נִיט

וָואס אֵיהֶר זָאלְט רֶעדֶען ,נֵייעֶרְט וָואס עֶס וֶועט אַייךְּ נֶע-

גֶעבֶּען וֶוערֶען אִין דֶערְזֶעלְבִּיגֶער שָׁעָה דָאם זָאלְט אִיהֶר
רֶעדֶען.

 12דֶער

רוּח

וָארִין

עִם

הַקוֹרֶש:

אִיז
אוּנְד

נִים אֵיהֶר

דִיא

אַ בְּרוּדֶער

רֶעדֶען

וֶועט

נֵייעֶרְט

אַ בְּרוּדֶער

אִיבֶּערְלִיפֶערְן צוּם טוֹיט; אוּנְד אַ פָאטֶער אַ קִינְד .אוּנְד

קִינְדֶער וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֵיין קֶעגֶען זֵיירֶע עֶלְטֶערְן אוּנְד

 18וֶועלֶען זייא אוּמְבְּרֶענְבֶען:

אוּנְד אֵיהֶר וֶועט גֶעהַאסְט ווע"

וֶֶען בֵּייא אַלֶע פוּן מיין נָאמֶענִֶם דְדֶעגֶען.

אָבֶּער דֶער וָואס

הַאלְט אוֹיס בִּיז צוּם סוֹף; דֶער וֶועט נֶערֶעטֶעט וֶערֶען:

 14אוּנְד וֶען אֵיהֶר וֶועט זֶעהֶען דיא אוּמְװוירְדִיגְקייט פוּן דֶער

גְרֵייעָל שְׁטֶעהֶענְדִיג זיא עִם קֶעהֶר נִיט צוּ שְׁטֵיין --דער

וואם לֵייעֶנְט לָאז עֶר פֶערְשְׁטֵיי--אַזוֹי לָאזֶען דיא ואס
זֶענֶען אִין יְהוּדָה אַנְטְלוֹיפֶען צוּ דיא בֶּערְנ :אוּנְד דֶער
וָואס אִיז אוֹיף דֶעם דַאךְּ; לָאז עֶר נִיט אַרַיינְקוּמֶען אוּם
עִמֶּעם אוֹיס זַיין הוֹיז צוּ נֶעמֶען :אוּנְד דֶער ואס אִיז אִים
פֶעלְד ,לָאז עֶר זִיךְ נִיט צוריק אוּמְקֶעהְרֶען אוּם זֵיינֶע
קְלֵידֶער צוּ נֶעמֶען :אוּנְד װָעה צו דִיא װִאם זֶענֶען
שְׁוַַאנְנֶער ,אוּנְד דִיא וָואס נֶעבֶּען צוּ זֵיינֶען אִין דִיזֶע טֶעב:
אָבֶּער בֶּעטֶעט; דָאם עִם זָאל נִיט זיין אִים ווינְטֶער :זָארִין

אִין דִיזֶע צֵייטֶען וֶועט זַיין אַ צָרָה ,וָואס אַזָאלְכֶע אִיז ניט
גֶעוֶועזֶען פוּן אָנְפַאנְג פוּן דֶעם בֶּעשֶׁעפֶענִים וָואס נָאט
הָאט בֶּעשַאפֶּען בִּיז אַצוּנְ ,אוּנְד עֶס וֶועט אוֹיךְּ נִיט מֶעהֶר
אַזוֹי זַיין :אוּנְד וֶען דֶער הַאר הֶעט נִיט פֶערְקִירְצְט דיא
טֶעג ,הֶעט קיין מֶענְשׁ נִיט גֶערֶעטֶעט גֶעוָארֶען .אָבֶּער
פוּן וֶענֶען דִיא אוֹיפְדֶערְוֵויילְטֶע וָאס עֶר הָאט אוֹיסְדֶער-
וֵויילְט ,הָאט עֶר דִיא טֶעג פֶערְקִירְצְט :אוּנְד דַאן וֶוען אַיי
נֶער וֶועט צוּ אֵייךְ זָאגֶען ,זֶעהְט ,הִיר אִיז דֶער מָשִׁיחַ ,זֶעהְט
פס
=

==

דָארְט ,זָאלְט אֵיהֶר נִיט גְלוֹיבֶּען  :וָארִין עִם וֶועלֶען פַּאלְשֶׁע

מְשִׁיחִים אוּנְד פַאלְשֶׁע נְבִיאִים אוֹיפְשְׁטֶעהֶען :אוּנְד וֶועלֶען
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גֶעבֶּען צֵייכֶען אוֹנְד וְואוּנְדֶער ,כְּדֵי צוּ פֶערְפִיהְרֶען אַפֵילו
דִיא אוֹיסְדֶערְוויילְטֶע ,וֶוען עִם זָאל מֶענְלִיךָּ זַיין :אָבֶּער 32

הִיט אֵייךָּ .זֶעהְט ,אִיךְּ הָאבּ אַייךְ אַלֶעס פְּרִיהֶער אוֹיסְגֶע-

זָאנְט :אֶָבֶּער אִין דִיזֶע צֵיימֶען ,נָאךְּ יֶענֶער צָרָה ,זֶֶעט דִיא 49

זִין פִינְסְטֶער וֶוערֶען ,אוּנְד דיא לְבָנָה וֶועט נִיט גֶעבֶּען

אֵיהֶר לֵיכְט :אוּנְד דִיא שְׁטֶערֶען וֶעלֶען פוּן הִימֶעל 52
אַרוּפּפַאלֶען ,אוּנְד דִיא מַאכְּמֶען וָואם זֶענֶען אִים הִימֶעל
וֶועלֶען בֶּעוֶועגְט וֶוערֶען :אוּנְד דֶערְנָאךְּ דֶֶעלֶען זֵייא זֶעהֶען 69
דֶעם בֶּוְ-אָדָם קוּמֶענְדִיג אִין דִיא וָאלְקֶענֶם מִיט נְרוֹיסֶע
מַאכְט אוּנְד הֶערְלִיכְקֵייט :אוּנְד דַאן וֶועט עֶר זֵיינֶע מַלְאָכִים 72
אוֹיסְשִׁיקֶען אוּנְד וֶעט זֵיינֶע אוֹיסְדֶערְוַויילְטֶע אֵיינְזַאמֶעלְן
פוּן דִיא פִיר װִוינְדֶען ,פוּן דֶעם עֶק פוּן דֶער עֶרֶד בִּיז צוּם
עֶק פוּן הִימֶעל :אָבֶּער לֶערְנְט אַ מָשָׁל פוּן דֶעם פֵיינֶענִ82 -
בּוֹים .וֶוען זֵיינֶע צְוֵוייג אִיז שׁוֹין פְרִישׁ ,אוּנְד בְּרֶענְגְט

אַרוֹיס בְּלֶעטֶער ,וֵוייסְט אֵיהֶר אַז דֶער זוּמֶער אִיז נָאהְנְט:
אַזוֹי אוֹיךְּ אֵיהֶר ,וֶוען אִיהֶר זֶעט זֶעהֶען אַז דִיזֶע זַאכֶען 92
גֶעשֶׁעהֶען ,וֵוייסְט אֵיהֶר אַז עִם אִיז נָאהְנְם בֵּייא דֶער טְהִיר;
בָּאֶמֶת זָאג אִיךָּ אַייךְּ דִיזֶעם גֶעשְׁלֶעכְט וֶעט נִיט פֶערְבֵּייא 03
נֶעהֶען בִּיו דָאם אַלֶעס וֶועט נֶעשֶׁעהֶען :הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד 13
וֶועלֶען פֶערְבֵּייא גֶעהֶען ,אָבֶּער מַיינֶע וֶערְטֶער וֶועלֶען נִיט
פֶערְבֵּייא נֶעהֶען :אֶבָּעו -פון דִיזֶען טָאג אָדֶער דִיא שִׁעָה 93
וויים קֵיינֶער נִיט ,אוֹיךְּ נִיט דִיא מַלְאָכִים אִים הִימֶעל ,אוּנף
אוֹיךְּ נִיט דֶער זוּהְן נֵייעֶרְט דֶער פָאטֶער :הִיט אַייךְּ ,וַַאכְט23 .
וָארִין אֵיהֶר וֵוייסְם נִיט וֶוען דִיא צֵייט אִיז :עִם אִיז אַזוֹי 43
ויא אַ מַאן ואס פָארְט אַוֶועק ,אוּנְד לָאזְט זַיין הוֹיז ,אוּנְד
גִיבְּט דִיא מַאכְט צוּ זֵיינֶע קְנֶעכְט ,אוּנְד צוּ אִיטְלֵיכֶען זֵיינֶע
אַרְבֵּייט אוּנְד בֶּעפֶעלְט דֶעם שׁוֹמֵר אַז עֶר זָאל וַוַאכֶען:
דְרוּם וַוַאכְט אֵיהֶר ,וָָארִין אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט וֶוען דֶער הַאר 53
פוּן דֶעם הוֹיז וֶעט קוּמֶען ,אוֹיף דֶעם אָבֶענְד ,אָדֶער אִין

מִיטֶען דֶער נַאכְט ,אָדֶער וֶוען דֶער הָאן קְרֵייעְט ,אָרֶער

אֵין דֶער פְרִיה :טָאמֶער וֶועט עֶר קוּמֶען פְּלוּצְלוּנְג אוּנְד 63
וֶועט אֵייךְּ גֶעפִינֶען שְׁלָאפֶענְדִיג :אוּנְד וָאס אִיךְ זָאנ צוּ 73
אַייךְ; דָאס זָאג אִיךְ צוּ אַלֶע ,וַואכְט;
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קאפיטעל יד
 1אוּנְד נָאךָּ צְוֵוייא טֶעג אִיז גֶעוֶועזֶען פֶּסַח ,אוּנִד דֶער חַג
הַמַצוֹת .אוּנְד דִיא רָאשִׁי כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא סוֹפְרִים הָאבֶּען
גֶעזוּכְט זיא אַזוֹי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם נֶעמֶען מִיט לֵיסְט אוּנְד
 2זָאלֶען אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְגֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעוָאגְט ,נִיט
אֵם יוֹם טוֹב ,כְּדֵי עֶם זָאל נִיט זַיין קיין אוֹפְרוּר צְוִוישֶׁען
 8דֶעם פָאלְק :אוּנְד וֶוען עֶר אִיו גֶעוֶועזֶען אִין בִּיתעֲנְיָה אִים
הִוֹיז פוּן שִׁמְעוֹן דֶעם מְצוֹרֶע ,ויא עֶר אִיז גֶעזֶעמֶען בֵּיים
טִּיש ,אַזוֹי אִיז גֶעקוּמֶען אַ פְרוֹיא ואס הָאט גֶעהַאט אַ
קְרִינֶעל מִיט אַייל פוּן זֶעהֶר מֵייעֶרֶען נָרֶךְ :אוּנְד זִיא הָאט
דָאס קְרִינֶעל צֶערְבְּרָאכֶען ,אוּנְד הָאט עֶס אוֹיף זַיין קָאטּ
 4אוֹיסְגֶענָאסֶען :אוּנְד עִם זֶענֶען אֵיינִינֶע גֶעוֶועזֶען ואם.
הָאבֶּען זִיךְּ נֶעעֶרְגֶערְט אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,צוּ ואם אִיז
דִיזֶע פֶּערְשְׁוֶוענְדוּנְג פוּן דֶעם מר גֶעמַאכְט גֶעוָארֶען?
 5וָוָארִין דִיזֶעם מר הָאט גֶעקֶענְט פֶערְקוֹיפְט וֶוערֶען פַאר
מֶעהֶר וויא דְרֵייא הוּנְדֶערְט גִילְדֶען ,אוּנְד צוּ דִיא אָרֶעמֶע
גֶעגֶעבֶּען וֶערֶען .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען קֶענֶען אִיהָר נֶע-
 6מוּרְמֶעלְט :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאגְט ,לָאזְט זִיא גֶעהֶען
וָוארזּם קְרֶענְקְט אֵיהֶר זִיא? זִיא הָאט אַ גוּטֶעם וֶוערְק אָן
 7מִיד נֶעמְהוּן :זָארִין דִיא אָרֶעמֶע הָאט אֵיהֶר תָּמִיד מִיט
אֵייך; אוּנְד וֶדען אֵיהֶר זִוילְט קֶענְט אֵיהֶר זֵייא גוּטֶעם מְהוּן
 8אָבֶּער מִיךּ הָאט אֵיהֶר נִיט תָּמִיד :זִיא הָאט נֶעמְהוּן ואס
זִיא הָאט גֶעקֶענְט; זִיא אִיז פָארְנֶעקוּמֶען כְּדִי זִיא זָאל מֵיין
 9לֵייבּ צוּ דֶער קְבוּרָה זַאלְבֶּען :בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייך; ווא
דָאם צְוַואנְגֶעלִיוּם וֶזעט נֶעפְּרֶעדִיגְט וֶוערֶען אִין דִיא גַאנְצֶע
וֶועלְט אַזוֹי וֶועט מֶען דָאס אוֹיךְ דֶערְצֶעלֶען וִאם זִיא
 0הָאט נֶעטְהוּן ,צוּ אֵיהֶר אַנְדֶענְקֶען :אוּנְד יְהוּדָה אִישׁ

קְרִיוֹת אֵיינֶער פוּן דיא צְוֶועלְף אִיז אַוֶעקְגֶעגַאנְגֶען צוּ דיא

רָאשִׁיַֹּנִים ,כְּדִי עֶר זָאל אֵיהֶם צוּ זֵייא אִיבְֶּלִיפֶערְן:

 1אזּנְד זויא זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען זייא זִיךְּ נֶע-

פְרֵייט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם פֶערשְׁפְּרָאכֶען נֶעלְד צוּ גֶעבֶּען.
אוּנְד עֶר הָאט גֶעווּכְט

אַ גוּנְסְשִינֶע צֵייט אֵיהֶם צוּ אִיבֶּעך-

 9בֶעבֶּען :אוּנָד אִין דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג פוּן חַג הַמַצוֹת וֶוען

זֵייא שֶׁעכְטֶען דָאס קִרְבֵּן פָּסַה ,הָאבֶּען זֵיינֶע תַּלְמִידִים צוּ
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אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,חָאו חִילְכָט דוא אַז מִיר זָאלֶען נֶערְן אוּנִר
אֶנְבְּרַיִיטֶען דָאם דוּא זָאלְסְט עֶסֶען דֶאם קִרְבֶּן פָּסַח ? אוּנְד
עֶר הָאט גֶעשִׁיקְט צְוַוייא פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים .אוּנְד הָאט צוּ
זייא בֶעזָאנְט ,בֶעהְט אִין דִיא שְׁטָאט אַרַיין; אוּנְד אַ מַאן
וֶעט אֵייךְּ בֶּענֶענְנֶען ,וָאס טְרָאנְט אַ קרוג מִיט וָואסֶער,
פַּאלְּנְט אֵיהֶם נָאךְ :אוּנְד וְואוּ אַהִין עֶר וֶועט אַרַיינְגֶעהֶען14 ,
זָאגְט צוּ דָעם בַּעַל הַבַּיִת ,דֶער רַבִּי לָאזְט דִיר זָאנֶען ,וְאוּ
אי מַיינֶע נַאסְט-שְׁטוּבּ וְואוּ אִיךְּ זָאל עֶסֶען דֶאם קַרְבֵּןְ פָּסַח
מִיט מַיינֶע תַּלְמֵידִים ? אוּנְד עֶר וֶעט אַייךָ זֵוייזֶען אַ גְרוֹיסֶע
אוֹיבֶּערֶע שְׁטוּבּ ,אוֹיסְנֶעצִירְט אוּנְד אָנְנֶעבְּרֵייט דָארְט זָאלְט
אֵיהֶר פַּארְטִיג מַאבֶּען פַאר אוּנָם :אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים זֶע-
נֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְר זֶענֶען אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִין דיא
שְמָאט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעפוּנֶען אַזוֹי יא עֶר הָאט צו
זֵייא גֶעזָאגְט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעבְּרֵייט דָאס קִרְבְּן
פָּסַח :אוּנְד אוֹיף דֶעם אָבֶענְר אִיז עֶר נֶעקוּמֶען מִיט דִיא
צְוֶועלְף :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אַנִירֶערְגֶעזֶעצְט אוּנד
הָאבֶּען גֶענֶעסֶען ,אַזוֹי הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאגְט ,בְּאָמָת זָאג אִיךְ
אֵייךָ; דָאס אֵיינֶער פוּן אַייךָּ הָאס עֶסֶט מִיט מִיר וֶועט מִיךְ
פֶערְמַסָרְן :זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ טְרוֹירֶען ,אוּנְד
הָאבֶּען אֵיינֶער נָאךְּ דֶעם אַנְדֶערְן גֶעזָאגְט ,בִּין אִיךְ דָאם?
אוּנְד אַיין אַנְדֶערֶער הָאט גֶעזָאנְט ,בִּין אִיךְּ דָאסם? אוּנְד עֶר 20
הָאם צוּ זֵייא בֶעזָאנְט ,עִם אִיז אֵיינֶער פוּן דִיא צְוֶעלְ
ואם טוּנְקְט מִיט מִיר אַיין אֵין דֶער שִׁיסֶעל :וָארִין דֶער
בֶּן אָדָם וֶועט גֶעהֶען אַזוֹי ויא עֶס שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען אוֹיף
אִֵיהֶם .אָבֶּער װָעה צוּ דֶעם מֶענְש דוּרְךָּ וֶועמֶען דֶער בֶּן
אָדָם וֶעט אִיבֶּערְנֶעלִיפֶערְט וֶוערֶען .עִם וֶוער נוּט פַָאר דִיזֶען
09
מֶענֶשׁ וֶוען עֶר הֶעט נִיט נֶעבּוֹירֶען גֶעוָארֶען :אוּנְד וַוייל
2
זֵייא הָאַבֶּען גֶענֶעסֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר נֶענוּמֶען בְּרוֹיט אוּנָר
הָאט אַ בְּרָכָה גֶעעמַאכְט ,אוּנְד הָאט עֶס צֶערְבְּרָאכֶּען ,אוּנְד צו
זֵייא גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד בֶעזָאנְט ,נֶעמְט; דָאם אִיז מֵיין לֵייבּ;
אוּנְד עֶר הָאט גֶענוּמֶען אַ כּוֹם ,אוּנְד הָאט אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט28 ,
אוּנְד הָאט עִם צוּ זֵייא גֶענֶעבֶּען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַלֶע
דֶערָפוּן ֶעסְרוּנְקֶען:

אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,דָאם 1

אִיז מֵיין בְּלוּט פוּן דֶעם נֵייעְן בּוּנְד ,וִאם אִיז פֶּערְנָאסֶען
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 8פַאר פִילֶע .:בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייץ; אַז אִיץ וֶועל נִיט מֶעהֶר
טְרִינְקֶען פוּן דֶער פְרוּכְט פוּן דֶעם וֵויינְשְׁטָאק ,בִּיז אָן דֶעם

טָאג וֶען אִיךְּ וֶועל עִם טְרִינְקֶען נֵייא אִין דֶעם קֶענִינְרֵיךְ

 6פוּן בָאט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען הַלֵל גֶעזוּנְגֶען ,זֶענֶען זֵייא
 7אַוֶועקְנֶעגַאנְנֶען צוּם הַר הַזִיתִים :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זייא

גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר אַלֶע זֶדעט אִייךְּ אָן מיר אָנְשְׁטוֹיסֶען .וארִין

עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,אִיךְ וֶועל דֶעם הִירְט שְׁלָאגֶען ,אוּנְד

 8דִיא שָאף וֶועלֶען צֶערְשְׁפְּרֵייט וֶוערֶען :אָבֶּער נָאךָּ מֵיינֶע

 9אוֹיפְשְטֶעהוּנְג; זֶועל אִיךּ פָאר אַייך נֶעהְן קיין גָלִיל :אוּנְד
0
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פֶּשָרום הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶוען אַלֶע זָאלֶען זִיךְ אָנִ-

שִׁטּוֹיסֶען ,אַזוֹי זעל אִיךְ דָאךְ נִיט :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאגְט; בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ דִיר ,אַז הַיינְט אִין דִיזֶער
נַאכְט .אֵיידֶער דֶער הָאן וֶועט צְוִוייא מָאל קְרַיִיעְן ,וֶועסְט
דוּא מִיך דְרֵייא מָאל פֶערְלֵייקֶענֶען :אָבֶּער עֶר הָאט נָאךְ
אֵייפְרִינֶער נֶערֶעט ,וֶוען אִיךְּ זָאל מוּזֶען מִיט דִיר שְׁטַארְבֶּען,
וֶועל אִיךְּ דִיךְ אוֹיך נִיט פֶערְלֵייקֶענֶען .אַזוֹי הָאבֶּען אוֹיך
אַלֶע גֶעזָאנְט :אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּ אַיין אָרֶט
וָואס אִיז גֶערוּפֶען נַת-שְׁמָנַיִם .אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט צוּ
זֵיינֶע תַּלְמִידִים; זִיצֶט אֵיהֶר הִיר בִּיז אִיךָּ וֶועל בֶּעטֶען :אוּנְד
עֶר הָאט מִיט זִיךְּ גֶענוּמֶען פֶּעמְרוֹם אוּנְד יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחֲנָן.
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אוּנְד הָאט זִיךְּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ פָארְכְטֶען אוּנִד צו בֶּעמְרֵי-
בֶּען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא בֶעזָאנְט ,מֵיין נֶעמִיט אִיז
זֶעהֶר טְרוֹיריג בִּיו אָן דֶעם טוֹיט .בְּלֵייבְּט הִיר אוּנְד וַואכְט;
אוּנְד עֶר אִיז אַבִּיטֶעל וֵוייטֶער גֶעגַאנְנֶען ,אוּנֶד אִיז צוּ דֶער
עֶרֶר גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט גֶעבֶּעטֶען ,דָאם וֶוען עִם אִיז
מֶעגְלִיךְ; זָאל דִיזֶע שְׁעָה פוּן אֵיהֶם פֶערְבֵּייא גֶעהְן :אוּנְד עֶר
הָאט גֶעזָאגְט ,אִבָּא ,פָאטֶער ,אַלֶעם אִיז מֶענְלִיךָּ בֵּייא דִיר.
נֶעם אַוֶועק דִיזֶען כּוֹם פוּן מִיר .דָאךְּ נִיט ואס אִיךְ װיל,
נְוועֶרְט וָואס דוּא זילְסְט :אוּנְד עֶר אִיִז גֶעקוּמֶען אוּנְד
הָאט זֵייא שְׁלָאפֶענְדִיג גֶעפוְּנֶען ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנֶם צוּ
פֶּעטְרוֹם ,שִׁמְעוֹן ,שְׁלָאַפְסְט דוא? הָאסְט דוּא נִיט גֶעקֶענְט
וַואכֶען אֵיינֶע שָׁעָה? וַאכְט אוּנְד בֶּעטֶעט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט
נִיט קוּמֶען אִין פֶערְזוּכוּנְג .דֶער גֵייסְט אִיז ווילַיג ,אָבֶּער
דָאם פְלֵייש אִיז שְׁוַַאךָ :אוּנְד עֶר אִיו וִוידֶער אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען
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אוּנְד הָאט נֶעבֶּעטֶען אוּנְד הָאט דִיא זֶעלְבִּינֶע רַייד גֶערֶעט:
אִוּנְד וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ אוּמְגֶעקֶעהֶרְט ,הָאט עֶר זֵייא וִוידֶער 04

שְׁלָאפֶּענְדִיג גֶעפוּנֶען וָארִין זַיירֶע אוֹיגֶען זֶענֶען שְׁוֶער

גֶעוֶועזֶען .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעוְאוּסְט וָאס זֵייא זָאלֶען
אֵיהֶם עֶנְמְפֶערְן :אוּנְד עֶר אִיז דָאס דְרִיטֶע מָאל נֶעקוּמֶען 14
אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט ,שְׂלָאפְט וֵוייטֶער אוּנְד רוהט
אַייךְ אָפּ .עִם אִיז גֶענוּג ,דִיא שָׁעָה אִיז גֶעקוּמֶען .זָעה,

דֶער בֶּן אָדֶם אִיז אִיבֶּערְגֶעלִיפֶערְט אִין דִיא הֶענְר פוּן

זִינְדֶער :שְׁטֶעהְט אויף ,לָאזְט אוּנֶם נֶעהֶען .זעה ,דֶער יִע74 -
נִינֶער וָאם פֶערְמַסָרְט מִיךְּ אִיז נָאדְנְט :אוּנְד װַייל עֶר 34
הָאט נָאךְּ גֶערֶעט ,אִיז נְלֵייךְּ יְהוּדָה ,אַײַנֶער פוּן דִיא צְוֶעלְף

גֶעקוּמֶען ,אוּנְד מִיט אֵיהֶם פִיל לֵייט מִים שְׁוֶערְדֶען אוּנְד
שְׁטֶעקֶענם .פוּן דִיא רָאשִׁי כֹּהֲנִים אוּנְד סוֹפְרִים אוּנֶר

עֶלֶצֶטֶע :אוּנד דֶער וָאס הָאט אֵיהֶם פֶערְמַסָרֶט הָאט 44
זייא גֶענֶעבֶּען אַ צֵייכֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט .דֶעם וָאם
אִיךְּ וֶזעל קִישֶׁען דֶער אִיז עֶר .נֶעמְט אֵיהֶם אוּנְד פִיהְרְט
אֵיהֶם זִיכֶער אַוֶועק :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען ,אִיז עֶר 54
בַּאלְד צוּ אֵיהֶם צוּגֶעגַאַנְנֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,רַבִּי!
אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם נֶעקוּשְט:

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵיירֶע 64

הֶענְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעלֶעגְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען :אוּנָד 74
אֵיינֶער פוּן דִיא וָואס זֶענֶען דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען הָאט זַיין
שְׁוֶוערְד אַרוֹיסְגֶעצוֹינֶען ,אוּנְד הָאט גֶעשְׁלָאנֶען דֶעם קְנֶעכְט
פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם דָאס אוֹיעֶר אָפְנֶע-
שְׁנִיטֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צו זֵייא 84
גֶעזָאגְט ,זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען ויא קֶענֶען אַ רוֹיבֶּער
מִיט שְׁוֶוערְדֶען אוּנְד שְׁטֶעקֶענֶם אוּם מִיךְּ צוּ נֶעמֶען :אִיך 94

בִּין טֶעגְלִיךְּ מִיט אִייךָ גֶעוֶועזֶען אִין בִּית הַמִקְדָּשׁ אוּנְד

הָאבּ גֶעלֶעהֶרְט ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט מִיךּ נִיט גֶענוּמֶען .אָבֶּער
דִיא שְׁרֵיפְט מוּז מְקִּיִם וֶוערֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם 08
אַלֶע פֶּערְלָאזֶען אוּנְד זֶענֶען אַוֶועקְגֶעלָאפֶען :אוּנְד אַ יוֹּנָד 18
גֶער מַאן הָאט אֵיהֶם נָאבְגֶעפַָאלְגְט ,וָואס הָאט גֶעהַאט אַ
לַיִילֶעךָּ אַרוּם זַיין נַאקֶעטֶען לֵייבּ .אוּנְד דִיא יוּנְגֶע לייט
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען :אוּנְד עֶר הָאט דָאס לֵיילֶעךָּ אִיבֶּער28 -
גֶּעפָּאזְט .,אוּנְד אִיז פוּן זֵייא נַאקֶעט אַוֶועקְגֶעלָאפֶען :אוּנד 35
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זֵייא הָאבֶּען יִשׁוּעַ אַוֶעקְנֶעפִירְט צום כֹּהֵן נָדוּל ,אוּנֶר דיא
רֶאשִׁי כּהֲנִים אוּנְד דִיא עֶלְצְטֶע אוּנְד דִיא סוֹפְרִים הָאבֶּען
 4זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט :אוּנְדּ פֶּעטְרוֹם אִיז אֵיהֶם פוּן וֵוייטֶען
נַאכְגֶעגַאנְגֶען בִּיז אִין פַּאלַאסְט אַרֵיין פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל.

אוּנְד עֶר אִיז גֶעזֶעסֶען מִיט דִיא מִשָׁרְתִים ,אוּנְד הָאט זִיךְ
8

גֶעוַוארְמְט בַּיים פֵייעֶר :אוּנְד דִיא רָאֲשִׁי כֹּהֲנִים אוּנְד דיא

הַאנְצֶע סַנְהֶדרִין הָאבֶּען גֶעזוּכְט עֵדוּת קֶענֶען יֵשוּעַן אַז זֵייא

זָאלֶען אֵיהֶם אוּמְבְּרֶענְנֶען .

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט נֶע-

 6פוּנֶען :אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען פַאלְשׁ עָדוּת נֶעזָאנְט קֶעגֶען
 7אֵיהֶם ,אָבֶּער זֵייעֶר עדוּת אִיז נִיט אֵיינִיג גֶעוֶועזֶען :אוּנְד
עֶטְלִיכֶע זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאבֶּען פַאלְש עֵדוּת
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גֶעזָאנְט קֶענֶען אֵיהֶם ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט :מִיר הָאבֶּען
אֵיהֶם גֶעהֶערְט זָאנֶען ,אִיךְ זויל אַרוּפְּוַארְפֶען דָאס בֵּית
הַמִקְדֶשׁ וָאס אִיז מִיט הֶענְד נֶעמַאכְט ,אוּנְד אִין דְרֵייא
טֶעג וֶועל אִיךָּ אוֹיפְבּוֹיעֶן אֵיין אַנְדֶערֶעם וָואס אִיז נִיט מִיט
הֶענְד גֶעמַאכְט :אָבֶּער זֵייעֶר עֲדוּת אִיז אוֹיךְ נִיט אֵיינִיב
גֶעוֶועזֶען :אוּנְד דֶער כֹּהֵן נָדוֹל אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אִין
דֶער מִיטֶען ,אוּנְד הָאט יִשוּעַ גֶעפְרֶעגְט אוּנְד הָאט בֶעוָאגְט,
עֶנְמְפֶערְסְט דוּא גָארְנִיט? וָאס זָאנֶען דִיזֶע קֶענֶען דִיר ?
אָבֶּער עֶר הָאט גֶעשְׁװִינֶען אוּנְד הָאט גָארְנִיט גֶעעַנְטְפֶערְט.
דֶער כֹּהֵן נָדוֹל הָאט אֵיהֶם וִוידֶער גֶעפְרֶענְט ,אוּנְד הָאט צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,בִּיזְט דוּא דֶער מָשִׁיחַ ,דֶער זוּהְן פוּן דֶעם
בֶעבֶּענְשְׁטֶען? אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאנְּט אִיךְּ בִּין .אוּנר
אֵיהֶר וֶועט זֶעהֶען דֶעם בֶּן אָדֶם זִיצֶען בֵּייא דֶער רֶעכְטֶע
הַאנְד פוּן דער נְבוֹרָה ,אוּנְד קוּמֶענְדִיג אִין דִיא וָאלְקֶענִם
פוּן דֶעם הִימֶעל :אוּנְד דֶער כֹּהֵן נָדוֹל הָאט זֵיינֶע קְלֵיידֶער
צֶערְרִיטֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,וָאם בֶּעדַאוִיפֶען מִיר נָאךָ
מֶעהֶר עֵדוּת :אִיהֶּר הָאט נֶעהֶערְט דִיא לֶעסְטֶערוּנְב .ואס
דֶענְקְט אִיהֶר ? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַלֶע פֶערְאוֹר-
טְהֵיילְט אַז עֶר אִיז דֶעם טוֹיט שׁוּלְדִיג :אוּנְד עֶטְּלִיכֶע
הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען אויף אֵיהֶם צוּ שְׁפֵּייעֶן ,אוּנְד זַיין פָּנִים

צוּצוּדֶעקֶען ,אוּנְד אֵיהֶם שְׁלָאנֶען ,אוּנְד צוּ אֵיהֶם זָאנֶען ,זָאג

נְבוּאוֹת .אוּנְד דִיא מְשָׁרְתִים הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁלָאנֶען אִיבֶּער
 6דֶיעם פָּנִים :אוּנְד וֶען פֶּעמְרוֹם אִיז גֶעוֶועוֶען הִינְטֶער אֵיהֶם
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אִין פַּאלַאסְט ,אִיז אֵיינֶע פוּן דיא דִינְמְט פוּן כֹּהַן נָדוֹל
גֶעקוּמֶען :אוּנְד זִיא הָאט גֶעזֶעהֶען פֶּעמְרוֹם װִויא עֶר הָאט 76

זִיךָּ אָנְגֶעוַארְמְט ,הָאט זִיא אֵיהֶם אָנְגֶעזֶעהֶען אוּנְד הָא

גֶעזָאנְט ,דוּא וַארְסְט אוֹיך מִיט יֵשׁוּעַ הַנִצְרֵי :אָבֶּער עֶר 86
הָאט בֶעלֵייקֶענְט אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךָּ חָדיים נִיט אוֹנְד
פֶּערְשְׁטֵייא נִיט ואס דוּא זָאנְסְט; אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹיסְנֶע-
נַאנְנֶען דְרוֹיסֶען אִים פָּארְהוֹיף אַרֵיין אוּנְד דֶער הָאן הָאט
גֶעקְרֵייעֶט :אוּנְד אַ דִינְסְט מֶעדֶעל הָאט אֵיהֶם וִוידֶער נֶע90 -
זֶעהֶען ,אוּנְד הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זָאנֶען צוּ דִיא זָאס זֶע-
נֶען דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען ,דֶער אִיז אֵיינֶער פוּן זֵייא :אָבֶּער 07
עֶר הָאט וִידֶער גֶעלֵייקֶענְט; אוּנְד נָאךְּ אַ קְלֵיינֶע וֵויילֶע,

הָאבֶּען דִיא וֶאם זֶענֶען דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען ווידֶער גֶע-

זָאנְט צוּ פֶּעמְרוֹם ,דוּא בִּיסְט נָעוַים אֵיינֶער פוּן זֵייא ,וָארִין
דוּא בִּיסְט אוֹיךְּ .פון נָלִיל :אוּנְד עֶר הָאט אָנְגֶערוֹיבֶּען צוּ 17
פְלוּבֶען אוּנְד צוּ שְׁוֶוערֶען ,אִיךָּ קֶען נִיט דֶעם מֶענְשׁ פוּן
וֶועלְֶכֶען אֵיהֶר רֶעט :אוּנְד נְלַייךְּ הָאט דֶער הָאן צוּם צְוַויי97 -
טֶען מָאל נֶעקְרֵייעֶָט ,אוּנְד פֶּעמְרוֹם הָאט זִיךְּ דֶערְמָאנְט
אִין דֶעם וָארְט וָאס יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אֵיידֶער
דֶער הָאן וֶועט צְוֵוייא מָאל קְרֵייעֶן ,וֶעסְט דוּא מִיךְ דְרֵייא
מָאל פֶערְלַיִיקֶענֶען ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ דָאם אִיבֶּעף-
גֶעלֶענְט הָאט עֶר גֶעוַויינְט;

קאפיטעל מו
אוּנְד נְלֵייךְּ אִין דֶער פְּרִיה הָאבֶּען דיא רָאשִי כּהֵנִים אַיין 1
עֵצָה גֶעהַאלְּטֶען מִיט דִיא עֶלֶצְטֶע אוּנְד דֵיא סוֹפְרִים אוּנְד
דָאס גַאנְצֶע סַנְהִדְרִין ,אוּנְד הָאבֶּען יֵשׁוּעַ גֶעבּוּנְדֶען אוּנַד

אַוֶועקְנֶעפִירְט ,אוּנְד אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּ פִּילְטוֹם:

אוּנד

פן

פִּילְטוֹם הָאט אֵיהֶם נֶעפְּרֶעגְט ,בִּיסְט דוּא דֶער קֶענִיג פוּן

דִיא יוּדֶען? אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנָד הָאט צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דוּא זָאנְסְט עִם :אוּנד דיא רָאשִׁי כֹּהֲנִים 3
הָאבֶּען פִיל זַאבֶען קֶעגֶען אֵיהֶם גֶעזָאגְט :אוּנָד פֵּילְטוֹם 4

הָאט אֵיהֶם וִוידֶער גֶעפְּרֶענְט ,אוּנְד הָאט גֶעוָאגְט .עֶנְמְ-

פֶערְסְט דוּא גָארְנִיט? זָעה ,ויא פִיל שְׁוֶוערֶע זַאכֶען זֵייא
זָאנֶען קֶענֶען דִיר :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט וֵוייטֶער גָארְנִיט נֶע= 5
עֶנִשְפֶּערְט ,אַזוֹי דָאם פִּילָטוֹם הָאט זִיךְ פֶערְוָואוּנְדֶערְט;
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אוּנְד עֶר פְלֶענְט זֵייא אִין יוֹם טוֹב אַ גֶעפַאנְנֶענֶעם פְרייא
צוּ לָאזֶען ,וֶועלְכֶען זֵייא הָאבֶּען בֶּענֶערְט :אוּנְד עִם אֵיז
דָא גֶעוֶועזֶען אֵיינֶער וָאס הָאט גֶעהֵיימֶען בַּר-אַבָּא ,וָואס
אִיז גֶעפַאנְנֶען מִיט דִיא וָואס הָאבֶּען אַיין אוֹיפְשְׁטַאנְד נֶע-
מַאכְט ,אוּנְד הָאבֶּען אִין דֶעם אוֹיפְשְׁטַאנְד אַ רְצִיחָה גֶע-

 8טִהוּן :אוּנְד דִיא לֵייט הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם
9

אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ בֶּעטֶען ,אַז עֶר זָאל זֵייא מְהוּן ויא אַלֶע
צֵייט :אוּנְד פִּילְטוֹם הֶָאט זֵייא נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנִד הָאט

גֶעזָאנְט ,וִוילְט אֵיהֶר אַז אִיךּ זָאל אֵייך פְרֵייא לָאזֶען דֶעם

 10קֶענִיג פוּן דִיא יוּדֶען? וָארִין עֶר הָאט גֶעוְואוּסְט אָז דיא
רֶאשִׁי כָֹּנִים הָאבֶּען אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶעלִיפֶּערְט וֶוענֶען קַנְּאָה:
 11אָבֶּער דיא רָאשִׁי כֹּהֲנִים הָאבֶּען דִיא לַייט אָנְגֶערֵייצְט ,אַז
פן עֶר זָאל זֵייא בֶּעסֶער פְרֵייא לָאזֶען בַּר-אַבָּא :אוּנְד פִּילְטוֹם
הָאט ווירער גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אס
וִוילְם אֵיהֶר דֶען אַז אִיךְּ זָאל מְהוּן צוּ דֶעם וָאס אֵיהֶר
 18רוּפְט דֶעם קֶענִיג פוּן דִיא יודֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען ווידֶער
 14אוֹיסנֶעשְׁרִיעְן .,קְרֵייצִיג אֵיהֶם :אוּנְד פִּילָטוֹם הָאט צוּ זֵייא
ֶעזָאנְט ,ואם פַאר אֵיין בַּייז הָאט עֶר דֶען נֶעמְהוּן ?אָבֶּער
 19זֵייא הָאבֶּען נָאךְּ מֶעהֶר גֶעשְׁרִיעְן ,קְרֵייצִיג אֵיהֶם :אוּנְד
פִּילְטוֹם הָאט גֶעוָואלְט דִיא לֵיי צוּלִיבּ מֵהוּן ,אוּנְד הָאט
צוּ זֵייא פְרֵייא גֶעלָאזְט בַּר-אַבָּא ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט יִשׁוּעַ
גֶעלָאזְט שְׁלָּאנֶען ,הָאט עֶר אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען אַז עֶר
 16זָאל גֶעקִרֵּייצִינְט װֶערֶען :אוּנְד דִיא סָאלְדַאטֶען הָאבֶּען
אֵיהֶם אַדֵּיינְגֶעפִירְט אִין דֶעם הוֹיף אַרַיין ,וִאם הֵייסְט
פְּרֶעטָארִיזֹם ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּזַאמֶענְגֶערוּפֶען דֶעם בַאנָ-
 6צֶען בּוּנֶט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעמְּהוּן אַ פּוּרְמֶּערּ

קלייר ,אוּנד הָאבֶּען גֶעפְלַאכְמֶען אַ קְרוֹין פוּן דֶערְנֶער,

18

אוּנְד הָאבֶּען עִם אוֹיף זיין קאט אוֹיפְגֶעוֶעצְט:

אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ גְרִימֶען ,שָׁלוֹם דוּא מֶלֶךְ פוּן

19

20

דִיא יודֶען! אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁלָאנֶען אִיבֶּער דֶעםּ
קָאט מִיט אַ שְׁטֶעקֶען ,אוּנְד הָאַבֶּען אוֹיף אִיהֶם גֶעשְׁמִּינֶען.
אוּנְד זייא הָאבֶּען אַנִידֶער גֶעקְנִיעט אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ צוּ אֵיהֶם
גֶעבִּיקט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיסנֶעשְׁפָּאט ,אַזוֹי
הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם דָאם פּוּרְמֶּער קְלֵייד אָפְּגֶעצוֹינֶען ,אוּנְד
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יֶע אֵיינֶענֶע קְלֵידֶער ,אוּנְד
הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעמְהוּן ז נ
הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוֹיסְגֶעפִירְט אַז זייא זָאלֶען אֵיהֶם קרֵייצִיגֶען:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעצְוְואוּנְגֶען אֵיינֶעם ,שִׁמְעוֹן פוּן קוּרינָי12 ,
דֶעם פָאמֶער פוּן אַלְכְּסַנְדָר אוּנְד רוּפוֹם ,ואס אִיז גֶעקוּמֶען
פוּן פֶעלְד אַז עֶר זָאל טְרָאגֶען זַיין קרייץ :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 92

אֵיהֶם גֶעפִיהְרְט צוּ דֶעם אָרְט נִלְגִלְתָּא ,דָאם הֵייסְט אוֹיף

יוּרִישׁ ,אֵיין אָרֶט פוּן אַ קַאפּשֵׁייטֶעל :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 32
אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען צוּ טְרִינְקֶען וויין נֶעמִישְט מִיט מר ,אָבֶּער
עֶר הָאט עִם נִיט גֶענוּמֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נֶע49 -
קְרֵייצִיגְט ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ זֵיינֶע קְלֵיידֶער גֶעטֵיילְט ,אוּנד
הָאבֶּען דְרוֹיף גוֹרֶל גֶעוָוארְפֶען וָואס אִיטְלֵיכֶער זָאל נֶעמֶען:
אוּנֶד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען דִיא דְרִיטֶע שֶׁעָה אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 82
אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִינְט :אוּנְד דִיא אוֹיפְשְׁרִיפְט פוּן זֵיינֶע פֶעךְ69 -
שולְדִיגוּנְג אִיז אוֹיבֶּען גֶעשְׁרִיבֶּען גֶעוָוארֶען ,דֶער קֶענָיג
פוּן דִיא יוּדֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעקְרֵייצִינְט צְוֵוייא 79
רוֹיבֶּערִם מִיט אֵיהֶם ,אֵיינֶעם צוּ דֶער רֶעכְטֶע הַאנְד ,אוּנְד
אֵיינֶעם צוּ דִיא לִינְקֶע :אוּנְד דִיא שְׁרֵיפְט אִיז מְקוּיִם נֶע89 -
,וּנְד עֶר וַוַאר גֶערֶעבֶענְט מִיט דִיא
וארֶען וִאם זָאגְט ,א
אִיבֶּערְטְרֶעטֶער" :אוּנְד דִיא וָואם זֶענֶען פֶערְבֵּייא גֶענַאנָ99 -

נֶען הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעלֶעסְטֶערְט ,אוּנֶר הָאבֶּען גֶעשָׁאקֶעלְט

מִיט דֵיא קֶעםּ ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אַהַא! דוּא וָאס

וַוַארְפְסְט אַרוּפּ דָאס בֵּית הַמִקְדֶש ,אוּנְד בּוֹיעֶסְט עִם אוֹיף

אִין דְרֵייא טֶעג :רֶעטֶע דִיךְּ זֶעלִבּסְט אוּנְד קוּם אַרוּפ פוּן 08
דֶעם קרַייץ :אוּנְד אַזוֹי הָאבֶּען אוֹיךְּ דִיא רָאשִׁי כֹּהֵנִים צְוויד 18
שֶען זִיךְּ גֶעשְׁפֶּעם אוּנְד הָאבֶּען מִיט דִיא סוֹפְרִים גֶעוָאבְט,

אַנְדֶערֶע הָאט עֶר גֶערֶעטֶעט זִיךְ זֶעלְבּסְט קֶען עֶר נִיט רֶע-

טֶען :לָאז דֶער מָשִׁיחַ ,דֶער קֶענִיג פוּן יִשְׂרָאֵל ,אֵיצֶט אַרוּם 28
קוּמֶען פוּן דֶעם קרֵייץ ,דֶאם מִיִר זָאלֶען זֶעהֶען אוּנְד גְלוֹי-
בֶּען .אוּנְד דִיא ואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִיגְט גֶעוֶועזֶען
הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיךְּ אַזוֹי פֶערְאַכְטֶעט:
אוּנְד אִין דִיא זֶעקְסְטֶע שָׁעָה אִיז עִם פִינְסְטֶער גֶעוָארֶען 38
אִיבֶּער דֶעם גַאנְצֶען לַאנְד בִּיו פוּן דֶער נַיינְטֶער שָׁעֵָה:
אוּנְד אִין דֵיא נֵייעֶנְטֶע שָׁעָה הָאט יִשׁוּעַ גֶעשְׁרִיעֶן מִים אַ 48
דוֹיךָ קוּלאוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,אֶלָהִי! אֶלָהִי! לָמָה שְׁבַקְתֵּנִי;
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דָאס אִיז פֶערְמֵייסְֶשְט ,מֵיין נָאט ,מֵיין וָאט ,וָארוּם הָאסְט

 8דוא מִיךְּ פֶּערְלָאזֶען? אוּנְד עֶטְלִיכֶע װָאס זֶענֶען דֶערְבֵּייא
גֶעשְטַאנֶען ,וֶוען זייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
 6זֶעה ,עֶר רוּפְט אַלַיָהוּ :אוּנְד אֵיינֶער אִיז צוּגֶעלָאפֶען ,אוּנְד
הָאט אָנְגֶעפִילְט אַ שְׁוואם מִיט עֶסִיג ,אוּנִד הָאט עִם אוֹים
א שְטֶעקֶען אַרוֹיפְגֶעזֶעצְט ,אוּנָד הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען צוּ

טְרִינְקֶען ,אוּנְד הָאט גֶעוָאגְט ,לָאזְט זַיין ,מִיר וֶועלֶען זֶעהֶען
אוֹיבּ אַלַיָהוּ וֶועט קוּמֶען ,כְּדֵי עֶר זָאל אֵיהֶם אַרוּפְּנֶעמֶען:

 7אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךָ קוֹל ,אוּנְד אִיו פֶעך-
 8גַאנְנֶען :אוּנְד דָאם פָּרוֹכֶת פוּן בֵּית הַמִקְדֶשׁ אִיז אִין צְוֵוייעְן
 9צֶערְרִיסֶען נֶעוָארֶען ,פוּן אוֹיבֶּען בִּיו אַרוּפּ :אוּנְד וֶוען
דֶער הוֹיפְּטְמַאן וָואס אִיז קֶעגֶענְאִיבֶּער אֵיהֶם גֶעשְׁטַּאנֶען,
הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר הָאט אַזוֹי גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד אִיו פֶעך-
הַאנְנֶען ,הָאט עֶר גֶעזָאנְט ,דִיזֶער מַאן אִיז נֶעוִים גֶעוֶועזֶען
 0דֶער ווּהְן פוּן נָאט:

אוּנְד עִם וארֶען אוֹיךְּ פְרוֹיעְן ואס

הָאבֶּען .פוּן וֵוייטֶען צוּגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד צְוִוישֶׁען זֵייא אִיז
גֶעוֶועזֶען מִרְיָם הַמַנְדָלֵית ,אוּנְד מִרְיִם דִיא מוּטֶער פוּן יַעֲקֹב
 1דֶעם קְלֵיינֶעם אוּנְד דִיא מוּטֶער פוּן יוֹסִי ,אוּנְד שְׁלוּמִית :דִיזֶע

הָאבֶּען אֵיהֶם  אוֹיךְּ נָאכְנֶעפָאלְנְט װֶען עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען
אִין גָלִיל אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּעדִינְט; אוּנְד פִילֶע אַנְדֶערֶע

וָואם זֶענֶען מִיט אֵיהֶם אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם:
 9אוּנְד וֶוען עִם אִיז אָבֶּענְד נֶעוָוארֶען ,ווייל עֶס אִיז דיא
 8אָנְבְּרֵייטוּנְג ,דָאס הֵייסְט עֶרֶב שַׁבֶּת גֶעוֶועזֶען :אַזוֹי אִיז נֶע-
קוּמֶען יוֹסֵף הָרָמְתִּי ,אַוין אָנְגֶעזֶעהֶענֶער רַאטְהֶם-הַאר ,וָואס

4
2
6
:

הָאט אוֹיך אַלֵיין נֶעוַוארְט אוֹיף דֶעם קֶענִינְרֵייךְ פוּן נָאט.
אוּנְד הָאט זִיךְ גֶעוָאנְט ,אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען צוּ פִּילָטוֹם,
אוּנְד הָאט נֶעבֶּעטֶען פַאר דֶעם לֵייבּ פוּן יִשוּעַ :אוּנְד פֵּילְטוֹם
הָאט זִיךָּ גֶעוְואוּנְדֶערְט אַז עֶר אִיז שׁוֹין טוֹיט :אוּנְד וֶוען
עֶר הָאט דָאס נֶעוְואוּסְט פוּן דֶעם הוֹיפְּשְמַאן ,הָאט עֶר נֶע-
גֶעבֶּען דֶעם לֵייבּ צוּ יוֹסֵף :אוּנְד עֶר הָאט גֶעקוּיפְט אַ פַיין
לֵיילֶעךָ אוּנְד הָאט אֵיהֶם אַרוּפְּגֶענוּמֶען ,אוּנְד אִין דֶעם לֵיי-
לֶעךְ אַיינְגֶעוִויקֶעלְט ,אוּנְד אַרַיינְגֶעלֵייגְט אִין אַ קבֶּר וָאס
!אִיז גֶעוֶועוֶען אוֹיסְנֶעהַאקְט אוֹים אַ פֶעלְוֶען אוּנְד הָאט
אַרוֹיפְגֶעוַַאלְגֶערְט אַ שְׁמֵיין אוֹיף דֶער טִיר פֿוּן דֶעם קבֶּר;

:
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אוּנְד .מִרְיָם הַמַנְדָלִית ,אוֹנד מַרְיִם דִיא מוּטֶער פוּן יוֹסֵי 74
הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען וְואוּ עֶר אִיז גֶעלֶעגְט גֶעוָארֶען:

קאפיטעל טז
אוּנְד נָאךְּ מוֹצָאֵי שַׁבַּת הָאבֶּען מִרַיִם הַמִנְדָלִית אוּנְד מִרְיָם 1
דיא מוּטֶער פוּן יַעֲקֹב ,אוּנְד שְׁלוֹמִית גֶעקוֹיפְט בְּשָׂמִים אַייל,
אַז זֵייא זָאלֶען נֶעהְן אוּנְד זָאלֶען אֵיהֶם בַּאלְוַאמִירֶען :אוּנְד 2

זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּם קִבֶּר אָן דֶעם עֶרִשְׁטֶען טָאג פון

דֶער װָאךְּ גַאנְץ פְּרִיה; וֶוען דִיא זִין אִיז אוֹיפְגֶעגַאנְגֶען:
אוּנְד זייא הָאבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךְ גֶעזָאגְּט ,וֶער וֶועט אוּנָם 8
דֶעם שְׁטֵיין אַוֶועקְוַַאלְגֶערֶען פוּן דֶער טִיר פוּן קֵבֶר? אוּנְד 4
זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אוּמְגֶעזֶעְהֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז
דֶער שְׁטֵיין אִיז אַוֶועקְנֶעוַַאלְנֶערְט נֶעוָוארֶען .דֶען עֶר אִיז
זֶעהֶר .גְרוֹים גֶעוֶועזֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אִין דֶעם קֵבֶר 8

אַרַּיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַ יוּנְגֶען מַאן זִיצֶען

צוּ דיא רֶעכְטֶע הַאנְד ,גֶעקְלֵיידֶעט אִין אַ וֵוייס קְלַייד .אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ דֶערְשְׁרָאקֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא 6
גֶעזָאגְט .שְׁרֶעקְט אַייךָּ נִיט .אֵיהֶר זוּכְט יִשוּעַ הַנָצְרִי וָאס
אִיז גֶעקְרֵייצִיגְט גֶעוָארֶען ,עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,עֶר אִיז
נִיט הִיר .זֶעהְט דֶעם אָרְט וְואזּ זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעלֶענְט:
אָבֶּער גֶעהְט אוּנְד זָאנְט צוּ זֵיינֶע תִּלְמִידִים אוּנְד פָּשָרוֹם ,אַז 7
עֶר גֶעהְט פָאר אַייךְ קיין גָלִיל .דָארְט וֶועט אֵיהֶר אֵיהֶם
זֶעהֶען ויא עֶר הָאט צוּ אֵייךְ-גֶעזָאנְט :אוּנְד זֵייא זֶענֶען 8
אַרוֹיסְגֶעגַּאנְגֶען אוּנְד זֶענֶען אַוֶועקְגֶעלָאפֶּען פוּן דֶעם קֵבֶר,
וָארִין צִיטֶערְנִים אוּנְד שְׁרֶעקֶען אִיז זֵייא אָנְגֶעקוּמֶען .אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען צוּ קֵיינֶעם נָארְנִיט גֶעזָאנְט .וָארִין זֵייא הָאבֶּען
זִיךָּ גֶעפָארְכְטֶען :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אוֹיפְנֶעשְטַאנֶען פְרִיה 9

אָן דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג פוּן דֶער וָאךָּ .הָאט עֶר זִיךְּ צוּם

עֶרְשְׁטֶען בֶּעוִיזֶען צוּ מִרְיֶם הַמַגְדָלִית ,פוּן וֶעלְבֶער עֶר

הָאט זִיבֶּען שֵׁדִים אַרוֹיסְנֶעטְרִיבֶּען :זִיא אִיז גֶעגַאנְנֶען אוּנְד 01
הָאט עֶס דֶערְצֶעהְלְט צוּ דִיא וָאס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶע-
זֶען ,וַוייל זֵייא הָאבֶּען נֶעמְרוֹיעֶרְט אוּנְד גֶעוַויינְט :אוּנָד 11
וֶוען זֵייא הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז עֶר לֶעבְּט אוּנְד אִיז פוּן
אֵיהֶר גֶעזֶעהֶען נֶעוָארֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶר נִיט
נֶענְלוֹיבְּט :דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר זִיךְּ אִין אֵיינֶע אַנְדֶערֶע 91
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גֶעשְׁטַּאלְט בֶּעוִויזֶען צוּ צְוֵוייא פון זֵייא ,אַזוֹי זיא זֵייא
 3זֶענֶען אִין פֶעלְד אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַוֶועק-

גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאבֶּען עִם דֶערְצֶעהְלְט צוּ דיא אִיבְּרֵינֶע.

 4אזוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא אוֹיךְּ נִיט גֶענְלוֹיבְּט :צוּלֶעצְט הָאט
עֶר זִיךָּ בֶּעוִויזֶען צוּ דִיא עֶלֶף ,וֶוען זֵייא זֶענֶען גֶעזֶעמֶען צוּ
 טִיש ,אוּנְד הָאט זֵייא פַארְנֶעוָוארְפֶען זֵיירֶע אוּנְגְלוֹיבִּינְקייטאוּנְד פֶערְשְׁטָאפְּטֶעס הַארֶץ ,וֵוייל זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶענְלוּיבְּט
דִיא וָואס הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען נָאכְדֶעם דיא עֶר אִיז
 5אויפְגֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,נֶעהְט
אֵיהֶר צוּ דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט ,אוּנְד פְּרֶעדִיגְט דָאם עֲוַואנְנֶע-

דֶער וָואס גְלוֹיבְּט אוּנְד

 6לַֹּם צוּ אִיטְלֵיכֶע בֶּעשֶׁעפֶענִים:

וֶוערְט גֶעטוֹיפְט דֶער וֶועט נֶערֶעטֶעט וֶערֶען .אָבֶּער דֶער
 7וָואם גְלוֹיבְּט נִיט ,וֶועט פֶערְשוּלְדִינְט וֶערֶען :אוּנְד דִיזֶע

צֵייכֶען וֶֶעלֶען נָאכְפָאלְגֶען דיא וָאם גְלוֹיבֶּען .זייא וֶֶעלֶען
שׁדים אַרוֹיסְטְרִייבֶּען אִין מֵיין נָאמֶען .זֵייא וֶועלֶען רֶעדֶען
 8מִיט נֵייעַ שְׁפְּרַאכֶען :זֵייא וֶועלֶען שְׁלַאנְגֶען אוֹיפְּהֵייבֶּען.

אוּנְד וֶוען זֵייא וֶועלֶען עִפֶּעם טוֹיטְלִיבֶעם טְרִינְקֶען אַזוֹי
וֶועט זֵייא נִיט שָׁאדֶען .זֵייא וֶועלֶען זֵיירֶע הֶענְד לֶענֶען

 9אוֹיף קְרַאנְקֶע ,אוּנֶר זֵייא וֶועלֶען נֶעווּנְד וֶוערֶען:
נַאכְדֶעם

ויא

דֶער

הָאר

הָאט

צו

זֵייא גֶערֶעט,

אוּנָד
אִין

עֶר

אַרוֹיפְגֶענוּמֶען גֶעוָארֶען אִים הִימֶעל ,אוּנְד גֶעזֶעמֶען צוּ
 0דֵיא רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן נָאט :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַרוֹיסְנֶע-

גַאנְגֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעפְּרֶעדִיגְט אִין אַלֶע עֶרְטֶּער ,אוּנְד

דֶער

הַאר

הָאט

מִיט

זֵייא

גֶעוִירְקְט.

אוּנְד

הָאט

דָאס

וָארְט פֶערְשְׁטַארְקְט דוּרְךְ דיא זֵייכֶען וָאם הָאכֶּען
נָאכְגֶעפָאלְגְט:

אט אט

אינת יו ולוקאם

זֵייטְדֶעם פִּילֶע הָאבֶּען אוּנְטֶערְנוּמֶען אוֹיפְצוּשְׁטֶעלֶען אַ 1

דֶערְצֶעהְלוּנְג פוּן דִיא זַאכֶען ואם זֶענֶען צְוִוישֶׁען אוּנִם
זִיכֶער דֶערְפִילְט גֶעוָוארֶען :זיא זֵייא הָאבֶּען אוּנֶס אִיבֶּעך2 -
לִיפֶּערְט ,וָאס הָאבֶּען פוּן אֶנְהֵייבּ אָן זֶעלְבְּסְט גֶעזֶעהֶען,
אוּנְד זֶענֶען גֶעוֶועוֶען דִיא דִינֶער פוּן דֶעם וָוָארְט :אַזוֹי הָאבּ 3
אִיךָּ עֶס אוֹיךְּ פַאר גוּם אַיינְגֶעזֶעהֶען ,נָאכְדֶעם זיא אִיךְ

הָאבּ פוּן אָנְהַייבּ אַלֶעם זָארְגְפֶעלְטִיג נָאכְגֶעפָארְשְׁט ,אַז אִיךָ

זָאל דִיר שְׁרֵייבֶּען כְּסֵדֶר ,מֵיין לִיבֶּער תְּאוֹפְלוֹת :אַז דוּא 4

זָאלְסְט זִויסֶען דיא זִיכֶערְהֵייט פוּן דִיא זַאכֶען אִין וֶועלְכֶע

דוא בִּיסְט גֶעלֶעהְרְט:
עִֶם אִיז גֶעוֶועזֶען אִין דִיא טֶענ פוּן הוֹרְדוֹם קֶענִיב פוּן 8
יְהוּדָה ,אַ כֹּהֵן פוּן דֶעם מִשְׁמֶר פוּן אַבְוָה ,ואס הָאט
גֶעהֵיימֶען זְבַרְוָה; אוּנְד זַיין װייבּ אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן דיא
טֶעכְטֶער פוּן אַהָרֹן ,אוּנְד הָאט גֶעהֵייסֶען אֶלִישֶׁבַע :אוּנד 6
זֵייא זֶענֶען בֵּיידֶע נֶערֶעכְט גֶעוֶועזֶען פָאר נָאט ,אוּנְד הֶענֶען
נַאכְבֶעגַאנְגֶען אַלֶע מִצוֹת אוּנֶד גֶעזֶעץ פוּן דֶעם הַאר אָהְן
טָאדֶעל :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען קיין קִינְד נִיט נֶעהַאט ,וָארִין 7
אֶלִישִׁבַּע אִיז גֶעוֶועזֶען אֵיינֶע עַקָרָה ,אוּנד זֵייא זֶענֶען שוין

בֵּיידֶע גֶעוֶועזֶען אִין אֵיהְרֶע אַלְטֶע וָאהְרֶען:

אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר הָאט גֶעדִינְט פָאר נָאט אִין 8
דֶעם סֵדֶר פוּן זַיין מִשְׁמָר :אַזוֹי אִיז דָאם גֶעוֶועזֶען נָאךְ 9
דֶער גֶעוְואוֹינְהֵייט פוּן דֶער כְּהוּנָה זַיין גוֹרֶל ,אַז עֶר זָאל
אַרֵיינְגֶעהֶען אִים הֵיכֶל פוּן דֶעם הַאר כְּדֵי צוּ רֵייכֶערְן
קְטוֹרֶת :אוּנְד דָאם גַאנְצֶע פָאלְק הָאט דְרוֹיסֶען מִתְפַּלַל 01
גֶעוֶועזֶען אִין דֶער שֶׁעָה פוּן קְטוֹרֶת :אוּנְד אַ מַלְאֶךְ פוּן וו
דֶעם הַּאר הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם בֶּעוִויזֶען ,אוּנְד אִיז גֶעשְׁטַאנֶען
צוּ דֶער רֶעכְטֶער זַייט פוּן דֶעם מִזְבֵּחַ פוּן קְטוֹרֶת :אוּנַד 21

וֶוען זְכַּרְיָה הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען הָאט עֶר זִיךְּ דֶערְשְרָאקֶען,

אוּנְד אַ מוֹרָא אִיז אוֹיף אֵיהֶם נֶעפַאלֶען :אָבֶּער דֶער מַלְאךָּ 31
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פָארְכְט דִיךָּ גִיט ,זְכַרְיָה ,וָָארִין דַיין
143
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גֶעבֶּעט אִיז דֶערְהֶערְט גֶעוָארֶען ,אוּנְד דֵיין װוייבּ אֶלִישְׁבַע
וֶועט דִיר גֶעוִינֶען אַ זוּהְן ,אוּנְד דוּא זָאלְסְט זַיין נָאמֶען
 4רוּפֶען יוֹחָנָן :אוּנְד דוּא וֶועסְט הָאבֶּען שִׂמְחָה אוּנְד פְרֵייד,

 8אוּנד פִילֶע וֶועלֶען זִיךְּ פְרֵייעְן אִיבֶּער זַיינֶע גֶעבּוּרְט :וָארִין
עֶר וֶועט זַיין נְרוֹיס פָאר דֶעם הַאר; אוּנְד עֶר זָאל נִיט
מִ-ינְקֶען קיין וויין אוּנְד קֵיינֶע שְׁטַארְקַע גֶעטְרֶענְק ,אוּנְד עֶרּ
וֶועט דֶערְפִילְט וֶוערֶען מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ נָאךְּ פוּן זַיין
 6מוּטֶערְם לֵייבּ :אוּנְד עֶר וֶועט וִידֶערְקֶערֶען פִילֶע פוּן דִיא
 7דִיא קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל צוּ דֶעם הַאר זֵייעֶר נָאט :אוּנְד עֶר וֶועט
פָאר אֵיהֶם נֶעהֶען אִים גֵייסְט אוּנְד קְרַאפְט פוּן אַלְיָהוּ ,אַז
עֶר זָאל וִידֶערְקֶעהְרֶען דִיא הֶערְצֶער פוּן דִיא פֶעטֶער צַוּ
דִיא קִינְדֶער ,אוּנְד דִיא וִוידֶערְשְׁמֶּענִינֶע צוּ דֶער חָכְּמָה פוּן
דיא צַדִיקִים ,אֶנְצוּבְּרֵייטֶען פָאר דֶעם הַאר אַ פַארְבֶּערִיו-

 8מֶעטֶעם פָאלְק :אוּנְד זְכַרְיָה הָאט צוּ דֶעם מַלְאֶךָּ גֶעזָאגְט,
9
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מִיט וָאס זָאל אִיךְּ דָאם וויסֶען? וָוארִין אִיךְּ בִּין אֵיין אַל-
טֶער מַאן ,אוּנְד מֵיין וֵוייבּ אִיז שׁוֹין אִין אִיהְרֶע אַלְטֶע
וָאהְרֶען :אוּנְד דֶער מַלֶאֶךְּ הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אִיךָ בִּין נַבְרִיאֵל ,ואס שְׁטֶעהְט פָאר נָּאט.
אוּנְד אִיךְּ בִּין גֶעשִׁיקְט מִיט דִיר צוּ רֶעדֶען ,אוּנְד דִיר דִיזֶע
בְּשׂנרָה צו בְּרֶענְנֶען :אוּנְד זָעה ,דוּא וֶועסְט שְׁטוּם וֶוערֶען,
אוֹנְד וֶועסְט נִיט קֶענֶען רֶעדֶען ,בִּיז צוּ דֶעם טָאג וֶוען דָאם
וֶועט גֶעשֶׁעהֶען; ווייל דוּא הָאסְט נִיט גֶעגְלוֹיבְּט מֵיינֶע
וֶוערְטֶער ,וָָאם וֶועלֶען דֶערְפִּילְט וֶוערֶען אִין זֵייעֶר צֵייט;
אוּנְד דָאם פָאלְק הָאט גֶעוַוארְט אוֹיף זְכַרְיָה ,אוּנְד הָאבֶּען
זִיךְ גֶעוָואוּנְדֶערְט דָאס עֶר הָאט זִיךְּ אַזוֹי לַאנְג גֶעזוֹימְט
אִים הֵיכֶל  :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען הָאט עֶר נִיט
מִיט זֵייא גֶעקֶענְט רֶעדֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען בֶּעמֶערְקְט,
אַז עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אֵיינֶע ערְשֵׁיינוּנְג אִים הֵיבֶל אוּנְד
עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעוִינְקְט ,אוּנְד אִיו שְׁטוּם נֶעבְּלִיבֶּען:

 8אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶוען דִיא

טֶעג פוּן זֵיינֶע עַבוֹדָה

הָאבֶּען זִיךְּ גֶעעֶנְדִיגְט ,אִיז עֶר אַהֵיים גֶעגַאנְגֶען:
 4אוּנְד נָאךְּ דִיזֶע טֶעג אִיז זַיין זֵוייבּ אֶלִישְׁבַע מְעוּבֶּרֶת
ֶעוָארֶען אוּנְד זִיא הָאט זִיךָּ פֶערְבָּארְגֶען פִינֶף חָדָשִׁים,
 8אַוּנְד הָאט גֶעזָאנְט :אַזֹי הָאט דֶער הַאר צוּ מִיר גֶעמְּהוּן
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מַיינֶע שַאנְד פוּן צְוִוישֶׁען דִיא מֶענְשֶען:
אוּנְד אִים זֶעקְסְטֶען חוֹרֶשׁ אִיז דֶער מַלְאָךְּ נַבְרִיאֵל גֶעשִׁיקְט 69
גֶעוָוארֶען פון נָאט צוּ אַ שְׁמָאט אִֵין נָלִיל ,וָאם הֵייסְט
נָצָרֶת :צוּ אַ בְּתוּלָה פֶערְלוֹיבְּט מִיט אַ מַאן וָאם הָאט בֶע79 -
הֵייסֶען יוֹסֵם ,פוּן דֶעם הוֹיז פוּן דָור ,אוּנְד דִיא בְּתוּלָה הָאט
גֶעהֵייסֶען מֵרְיִם :אוּנְד עֶר אִיז צוּ אֵיהֶר גֶעקוּמֶען אוּנָד 89
הָאט גֶעזָאנְט ,שָׁלוֹם צוּ דִיר ,בֶּענְנֶעדִינְטֶע .דֶער הַאר אִיו

מִיט דִיר :אוּנְד זִיא אִיז דֶערְשְׁרָאקֶען גֶעוָוארֶען אִיבֶּער 99
דֶעם וָארְט .אוּנְד הָאט זִיךָּ גֶעדַאכְּט ,ואס פַאר אַ נָרִיס אִיז
דָאס? אוּנְד דֶער מַלְאָךְּ הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט פָארְכְט דִיךְ 02
נִיט ,מַרְיִם ,ווָארִין דוּא הָאסְט גֶעפִינֶען גְנָאד בֵּייא נָאט :אוּנְד 13
זְעה ,דוּא וֶועסְט מְעוּבֶּרֶת וֶוערֶען ,אוּנְד וֶעסְט גֶעוִוינֶען אַ
! = זוּהְן ,אוּנְד זָאלְסְט זַיין נָאמֶען רוּפֶען יֵשׁוּעַ :עֶר וֶועט זיין 93
נְרוֹיס ,אוּנְד וֶועט אָנְגֶערוּפֶען וֶוערֶען דֶער זוּהְן פוּן דֶעם
אוֹיבֶּערְשְׁמֶען .אוּנְד דֶער הַאר נָאט וֶועט אֵיהֶם נֶעבֶּען דֶעם
שְׁטוּהֶל פוּן זַיין פָאטֶער דָוד :אוּנְד עֶר װֶעט רֶעגִירֶען 33
אִיבֶּער דֶעם הוֹיז פוּן יעקב אוֹיף עִבִּיג אוּנְד צוּ זַיין קע-
נִיגְרֵייךָּ זֶעט נִיט זַיין קיין עֶנֶד :אוּנְד מִרְיָם הָאט צוּם מַלְאָךָּ 43
גֶעזָאנְט ,וויא אַזוֹי וֶעט דָאס גֶעשֶׁעהֶען ,דֶען אִיךָּ קֶען נִיט
קיין מַאן? אוּנְד דֶער מַלְאָךְּ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט 53
צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ וֶעט אוֹיף דִיר קוּמֶען,
אוּנְד דִיא מַאכְט פוּן דֶעם אוֹיבֶּערְשְטֶעןְ וֶעט דִיךְּ אִיבֶּעך-
שַאטֶען; דְרוּם וֶזעט אוֹיךָּ דָאס הֵיילִינֶע גֶעבּוֹירֶענֶע אָנְנֶע-
רוּפֶען וֶוערֶען דֶער זוּהֶן פון נָאט :אוּנְד זָעה ,דֵיינֶע קְרוֹבָה 63
אֶלִישְׁבַע אִיז אוֹיךְ מְעוּבֶּרֶת בֶעװָארֶען מִיט אַ זוּהְן אוֹיף
אִיהְרֶע עֶלְטֶער; אוּנְד דָאס אִיז דֶער זֶעקְסְטֶער חֹדֶשׁ בֵּייא
אֵיהֶר ,וֶועלְכֶע אִיז נֶערוּפֶען אֵיינֶע עִקָרָה :וָארִין בֵּייא נָאט 73

אִיז קיין זַאךְּ נִיט אוּנְמֶענְלִיךְ :אוּנְד מֵרָיִם הָאט גֶעזָאנְט83 ,
זָעה ,דִיא דִינְסְטְמוֹיד פוּן דֶעם הַאר ,לָאז עִם מִיר גֶעשֶׁעהֶען
אַזוֹי ויא דוּא הָאסְט גֶעזָאגְט .אוּנְד דֶער מַלְאָךְּ אִיז פוּן
אֵיהֶר אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען:
אוּנְד מִרְיִם אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אִין דִיזֶע טֶעג ,אוּנְד אִיז 93
א
נֶעשְׁוִוינְד גֶעגַאנְנֶען צוּם גֶעבִּירְג צוּ אַ שְׁטָאט פון
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 0אוּנְד אִיז אַרֵיין גֶעקוּמֶען אִים הוֹיז פוּן זְכַרְיָה ,אוּנְד הָאט
 1אֲלִישְׁבַע גֶענְרִיסְט:

אוּנְד עִם אִיז ֶעשֶׁעהֶען וֶוען אֶלִישְׁבַע

הָאט גֶעהֶערְט דֶעם נְרוּם פוּן מִרְיָם ,אִיז דָאם קֵינְד גֶע-

שִׁפְּרוְּגֶען אִין אִיהֶר לייבּ; אוּנְד אֶלִישְׁבַע אִיז דֶערְפִילְט

 2גֶעוֶועזֶען מיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש:

אוּנְד הָאט אוֹיסְנֶערוּפֶען

מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל אוּנְד גֶעזָאגְט ,גֶעבֶּענְשְׁט בִּיסְט דוא צְוִי-

שֶׁען פְרוֹיעֶן ,אוּנְד גֶעבֶּענְשְׁט אִיז דִיא פְרוּכְט פוּן דֵיין לֵייבּ;
 8אונד פוּן וַַאנֶען קוּמְט דָאס צוּ מִיר ,אַז דִיא מוּמֶער פוּן
 4מֵיין הַאר זָאל צוּ מִיר קוּמֶען? וָוארִין זֶעה נְלֵייךְּ זיא דיא
שְׁטִים פוּן דֵיין נְרוּם אִיז צוּ מֵיינֶע אוֹירֶען גֶעקוּמֶען ,הָאט
 8דָאם קִינְד גֶעשְׁפְּרוּנְגֶען אִין מֵיין לֵייבּ פַאר פְרֵייר :אוּנְד

גֶעבֶּענְשְׁט אִיז זִיא ואם נְלוֹיבְּט ,וארִין עֶם וֶועט דֶערְפִילְט

וֶוערֶען דָאם וָאס אִיז צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען פוּן דעם
 6הַאר :אוּנְד מִרְיָם הָאט גֶעזָאנְט,
מֵיינֶע זֶעלֶע דֶערְהֵייכְט דֶעם הַאר ,אוּנְד מֵיין גֵייסְט הָאט

7

זִךְ גֶעפְרֵייעֶט אִין גָאט מֵיין רֶעטֶער; וָארִין עֶר הָאט

84

אָנְגֶעזֶעהֶען דִיא נִידְרִינְקֵייט פוּן זֵיינֶע דִינֶערין :וָארִּין

9
0
1

גֶענֶען; וָארִין דֶער מֶעכְטִינֶער הָאט מִיר גְרוֹיסֶע זַאבֶען
בֶעמְהוּן ,אוּנְד הֵיילִיג אִיז זַיין נָאמֶען :אוּנְד זֵיינֶע נְנָאד
אִיז צוּ דִיא וָאס פָארְכְטֶען אֵיהֶם פוּן דוֹר צוּ דוֹר :עֶר
הָאט נֶעטְהוּן נְבוּרוֹת מִיט זַיין אָרֶעם; עֶר הָאט צֶעך-

9

הָרְץ :עֶר הָאט אַרוּפְגֶעוארְפֶען דִיא מֶעכְטִינֶע פוּן

זָעה ,פוּן אִיצְט אָן וֶעלֶען מִיךְּ אַלֶע דוֹרוֹת גְליקְלִיךְ

שְׁפְּרֵייט דִיא שְׁטָאלְצֶע אִין דִיא גֶעדַאנְקֶען פוּן זֵייעֶר

זֵייעֶרֶע שְׁטוּהֶלֶען ,אוּנְדּ הָאט דֶערְהוֹיבֶּען דִיא נִידְרִינֶע:

8
4
5

דֵיא הוּנְגֶערִינֶע הָאט עֶר גֶעזֶעמִינְט מִיט גוּטֶע זַאכֶען,
אוּנְד דִיא רֵייכֶע הָאט עֶר לֶעדִיג אַוֶועקְנֶעשִׁיקְט :עֶר

הָאט גֶעהָאלְפֶּען זיין קְנֶעכְט יִשְׂרָאֵל ,אוּן הָאט גֶעדֶענְקְט

אָן זֵיינֶע בַּארְמְהֶערְצִינְקייט :אַזוֹי זיא עֶר הָאט נֶערֶעט
צו אוּנְזֶערֶע אָבוֹת ,צוּ אַבְרָהֶם אוּנְד צוּ זַיין זָאמֶען אוֹיף
| = עָבִּיב:

 6אוּנְד מִרְיָם אִיז מִיט אֵיהֶר גֶעבְּלִיבֶּען קֶענֶען דְרֵייא חֲדָשִׁים,

אוּנְד הָאט זִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט צוּ אֵיהֶר הויז:
 7אוּנְד צוּ אֶלִישְׁבַע אִיז דִיא צֵייט דֶערְפִּילְט אַוּ זִיא זָאל
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גֶעוִוינֶען .,אוּנְד זִיא הָאט בֶעוְאוּנֶען אַ זוּהְן :אוּנְד אֵיהְרֶע 88
שְׁכֵנִים אוּנְד קְרוֹבִים הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז דֶער הַאר הָאט
מִיט אֵיהֶם גְרוֹים חֶסָד נֶעמְהָוּן ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ מִיט
אֵיהֶר נֶעפְרֵייט :אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אִים אַכְטֶען מָאב 98
אַז זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען דָאס קֵינְד מַל צוּ זַיין ,הָאבֶּען זֵייא
אֵיהֶם גֶערוּפֶען זְכַרְוָה ,נָאךְּ דֶעם נָאמֶען פוּן זַיין פָאטֶער:
אָבֶּער זַיינֶע מוּטֶער הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,נִיט 06
אַזוֹי ,נֵייעֶרְט עֶר זָאל גֶערוּפֶען וֶערֶען יוֹחָנָן :אוּנְד זֵייא 16

הָאבֶּען צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,עֶם אִיו קֵיינֶער נִיט צְוִִישֶׁען דיינֶע

קְרוֹבִים וָואס אִיז נֶערוּפֶען בֵּייא דִיזֶעם נָאמֶען :אוּנְד זֵייא 96
הָאבֶּען גֶעוִוינְקְט צוּ זַיין פָאטֶער ואס פַאר אַ נָאמֶען עֶר
זויל אֵיהֶם נֶעבֶּען :אוּנְד עֶר הָאט פֶערְלַאנְנְט אַ שְׁרֵייבִּי 30
טָאפֶעל ,אוּנְד הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען ,זַיין נָאמֶען אִיז יוֹחָנָן; אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אַלֶע פֶערְוואונְדֶערְט :אוּנְד זַיין מוֹיל אוּנְד 46
זֵיינֶע צוּנְב זֶענֶען נְלֵייךְּ אוֹיפְגֶעמַאכְט גֶעוָארֶען ,אוּנְד עֶר
הָאט נֶערֶעט אוּנְד הָאט נָאט גֶעלוֹיבְּט :אוּנְד אַ פוּרְכְט אִיז 86
גֶעפַאלֶען אוֹיף אַלֶע שְׁכֵנִים; אוּנְד אַלֶע דִיזֶע זַאבֶען זֶענֶען
דֶערְצֶעהְלְט גֶעוְוָארֶען אִיו דֶעם גַאנְצֶען נֶעבִּירְג פוּן וְהוּדָה;
אוּנְד אַלֶע וָאס הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט הָאבֶּען עִם זִיךְּ צוּ 66
הַארְץ גֶענוּמֶען ,אוּנְד גֶעזָאגְט ,ואס פַאר אַ קֵינְד וֶוועט דָאם
זיין  וָוארִין דִיא הַאנְד פוּן דֶעם הַאר אִיז מִיט אִיהֶם נֶע-
וֶועזֶען :אוּנְד זַיין פָאטֶער זְכַרְיָה אִיז דֶערְפִּילְט גֶעוֶועזֶען 76
מִיט דֶעם רוּחַ הַקוּדָש ,אוּנְד הָאט נְבוּאוֹת גֶעזָאגְם:

גֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער הַאר דֶער גָאט פוּן יִשְׂרָאֵל ,וָָארִין 86
עֶר הָאט בֶּעזוּכְט אוּנְד הָאט אוֹיסְלֶעזוּנְג גֶעוִוירְקְט פַאר
זַיין פָאלְק; אוּנְד הָאט אוּנִם אוֹיפְגֶעשְׁטֶעלְט אַ הָארְן 96
פוּן רֶעטוּנְג אִין דֶעם הוֹיז פוּן זַיין קְנֶעכְט דָוד :אַזוֹי 07
וויא עֶר הָאט נֶערֶעט דוּרְךְּ דֶעם מוֹיל פוּן זֵיינֶע הֵיילִינֶע

נְבִיאִים פוּן עִבִּיג אָן ,אַז מִיר זָאלֶען גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען 17

פוּן אוּנְזֶערֶע פַיינְד ,אוּנְד פוּן דִיא הַאנְד פוּן אַלֶע וָואס
הָאבֶּען אוּנֶם פַיינְד; אַז עֶר זָאל טְהוּן חֶסָד מִיט אוּנְזֶערֶע 27
אָבוֹת ,אוּנְד זָאל בֶערֶענְקֶען זַיין הֵיילִינֶען בְּרִית; דִיא 87
שְׁבוּעָה ואס עֶר הָאט נֶעשְׁוְואוֹירֶען צוּ אוּנְזֶער פָאטֶער
אַבְרָהֶם :אַז עֶר זָאל אוּנֶם גֶעבֶּען אַז מִיר זָאלֶען גֶערֶעטֶעט 47
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וֶוערֶען פוּן דֶער הַאנְד פון אוּנְזֶערֶע פַיינְד ,אוּנְד זָאלֶען
אֵיהֶם דִינֶען אֶהְן פוּרְכְט :אִין הַיילִינְקייט אוּנֶד גֶערֶעכ-
מִינְקֵייט פָאר אֵיהֶם אַלֶע מֶעג :אוּנְד דוּא קִינְד ,וֶעסְט

8
6

גֶערוּפֶען וֶוערֶען נְבִיא פוּן דֶעם אוֹיבֶּערְשְׁטֶען ,וָארִין

7
8
9

דוּא וֶועסְט גֶעהֶען פָאר דֶעם הַאר זַיין וֶועג צוּ בֶּערֵייטֶען;

פוּ גֶעבֶּען דֶערְקֶענְטְנִיס פוּן רֶעטוּנְג צוּ זַיין פָאלְק ,אִין
דֵיא פֶערְגֶעבּוּנְג פוּן זֵייעֶרֶע זִינֶד :דוּרְךְּ דִיא בַּארֶעמִ-
הֶערְצִיגְקייט פוּן אוּנְזֶער נָאט ,אִין זעם דֶער אוֹיפְנַאנְג
פוּן דֶער הוֹיךְּ הָאט אוּנְס בֶּעווּכְט :צוּ לֵייכְטֶען דיא וָאם

זִיצֶען אִין דֶער פִינְסְטֶער אוּנְד אִים שָׁאטֶען פוּן טוֹיט,

0

1
2
8
4

צוּ פִיהְרֶען אוּנְזֶערֶע פִיס אִין דֶעם וֶועג פוּן שָׁלוֹם,
אוּנְד דָאם קִינְד הָאט גֶעוַואקְסֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעשְׁטַארְקְט
אִים גֵייסְט ,אוּנְד עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אִין דֶער מִרְבָּר בִּיו צוּ
דֶעם טָאג וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ בֶּעוִויזֶען צוּ יִשְׂרָאֵל:
קאפיטעל ב
אוּנְד עֶם אִיז נֶעשֶׁעהֶען אִין יֶענֶע מֶעג ,דָאס אַ נֶעבָּאט אִיז
אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען פוּן דֶעם קֵייסֶר אוֹינוּסְטוּם אַז דִיא גַאנְצֶע
ֶועלְט זָאל אַיינְגֶעשְׁרִיבֶּען וֶוערֶען :דִיזֶע אֵיינְשְׁרֵייבּוּנָב אִיו
צוּעֶרְשְׁט גֶעשֶׁעהֶען ,וֶען קוּרינוֹם אִיז גֶעוֶועזֶען גובֶערְנֶער
פוּן סוּרְיָא :אוּנְד אַלֶע זֶענֶען גֶעגַאנְנֶען אֵיינְגֶעשְׁרִיבֶּען צוּ
וֶוערֶען אִיטְלִיכֶער צוּ זֵיינֶע אֵיינֶענֶע שְׁטָאט :אוּנְד יוֹסֵף

אִיז גֶעגַאנְנֶען פוּן גָלִיל פוּן דֶער שְׁטָאט נְצֶרֶת קיין וְהוּדָה

צוּ אַ שְׁטָאט פוּן דָדר ,וָאס אִיז נֶערוּפֶען בֵּית-לָחֶם ,ווייל
עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן דֶעם הוֹיז אוּנְד דֶער מִשְׁפָּחָה פוּן דָור;

 5אַז עֶר זָאל אֵיינְגֶעשְׁרִיבֶּען וֶוערֶען מִיט מִרָיִם זֵיינֶע פֶעך-

 6קְנַאסְטֶע ,אוּנְד זִיא אִיז מְעוּבֶּרֶת גֶעוֶועזֶען :אוּנְד וַוייל זייא

זֶענֶען דָארְט גֶעוֶועזֶען ,זֶענֶען אִיהֶרֶע טֶעג דֶערְפִילְט נֶע-

 7וָארֶען אַז זִיא זָאל גֶעוִוינֶען :אוּנְד זִיא הָאט גֶעוִוינֶען אֵיהֶר
עֶרְשְׁטנֶעבּוֹירֶענֶען זוּהְן ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אֵיינְגֶעוִויקֶעלְט

אִין ווינְדְלֶען ,אוּנד הָאט אִיהֶם אַרַיינְגֶעלֶעגְט אִין אַ שְׁלוֹיבּ

וָוארין עִם אִיז נִיט גֶעוֶועזֶען קיין אָרְט אִין דֶעם נַאסְטְהוֹיז:
 8אוּנְד עִם זֶענֶען נֶעוֶועוֶען פַּאסְטוּכֶער אִין דִיזֶעלְבִּינֶע
ֶעגֶענְד ,וָואס הָאבֶּען גֶענֶעכְטִיגְט אוֹיף דֶעם פֶעלֶר ,אוּנְד
 9הָאבֶּען גֶעהִיט זֵיירֶע סְטַאדֶע בֵּייא נַאכְט :אוּנְד אַ מַלְאָךְ
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פוּן דֶעם הַאר אִיז בֵּייא זֵייא גֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד דִיא הֶעךְ-
לִיכְקייט פוּן דֶעם הַאר הָאט אַרום זֵייא גֶעשֵׁיינְט ,אוּנְד זייא

הָאבֶּען זִיךְּ זֶעהֶר גֶעפָארְכְטֶען :אוּנְד דֶער מַלְאָךְּ הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאגְט ,פָארְכְט אַייךָּ נִיט ,וָארִין אִיךָּ בְּרֶענְג אַייךְ אַ
בִּשׂנּרָה טוֹבֶה פוּן נְרוֹיסֶע שִׂמְחָה ,ואס וֶועט זַיין צוּ אַלֶע
פֶעלְקֶער :הָארִין הַיינְט אִיז צוּ אֵייךְּ גֶעבּוֹירֶען נֶעוארֶען
אַ רֶעמֶער אִין דֶער שְׁמָאט פוּן דָוד ,וֶעלְכֶער אִיז דֶער הַאר
מָשִׁיחַ :אוּנְד דָאס וֶועט אֵייךְּ זַיין אַ צֵייכֶען אֵיהֶר וֶועט

10

11

גֶעפִינֶען דָאם קֵינְד אֵיינְגֶעוויקֶעלְט אִין וִוינְדְלֶען אוּנְד עִם
לֵינְט אִין אַ קָארִיטֶע :אוּנְד פְּלִיצְלִינְג אִיו מִיט דֶעם מַלְאָךְ
גֶעוֶועזֶען אַ גְרוֹיסֶע שַׁאר פוּן הִימֶעל ,וָואס הָאבֶּען גֶעלוֹיבְּט
גָאט אוּנְד גֶעזָאגְט:

עֶהֶרֶע צוּ גָאט אִין דֶער הוֹיךָ; אוּנְד פְרִידֶען אוֹיף דֶער

עֶרֶר ,צְוִוישֶען דיא מֶענְשֶׁען אַ נּוּמֶער וִוילֶען" :
אוּנִד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען דִיא מַלְאָכִים זֶענֶען פוּן זֵייא

אַוֶועקגֶעגַאנְגֶען אִין הִימֶעל אַרַיין ,הָאבֶּען דִיא פַּאסְטוּכֶער
אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען גֶעזָאגְט ,לָאזֶען מִיר אִיצְט גֶעהֶען
קיין בִּית"לָחֶם ,אוּנְד זֶעהֶען דִיזֶע זַאךְּ ָאס אִיז גֶעשֶׁעהֶען
וֶועלֶכֶע דֶער הַאר הָאט אוּנֶם צוּ װיסֶען נֶעטְהוּן:

אוּנֶר

10

זֵייא דֶעגֶען אֵיילֶענְדיג אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפוּנֶען

מָרְיִם אוּנְד יוֹסֵף אוּנְד דָאם קֵינְד לִיגֶענְדִיג אִין אַ קָארִיטֶע:
אוּנְד וֶען זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא בֶּעקַאנְט
נֶעמַאכְט דִיא זַאךְּ ואס אִיז צוּ זֵייא גֶעזָאנְט גֶעוארֶען ווע-
נֶען דִיזֶעם קֵינְד :אוּנְד אַלֶע חִאם הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט
הָאבֶּען זִיךָּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט אִיבֶּער דִיא זַאכֶען וִאם דִיא
פַּאסְטוּכֶער הָאבֶּען צוּ זֵייא גֶעזָאנְט :אָבֶּער מִרְיִם הָאט
אַלֶע דיא דָאזִינֶע זַאבֶען אִין אַכְט גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט
דֶערְאִיבִּינר גֶעמְרַאכְט אִין אֵיהֶר הַארְץ:

אוּנְד

דיא

פאס-

20

טוּכֶער זֶענֶען צוּרִיקְנֶעקֶעהְרְט ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעדַאנְקְט אוּנְד

ֶעלוֹיבְּט גָאט פַאר אַלֶע זַאכֶען אס זֵייא הָאבֶּען גֶעהֶערְט
אוּנַר גֶעזֶעהֶען ,אַזוֹי דדיא עִם אִיז צוּ זֵייא גֶעזָאגְט גֶעוְוָארֶען:

אַזּנֶד וֶוען אַכֶט טָאג זֶענֶען דֶערְפִילְּט גֶעוָוארֶען אֵיהֶם מַל 21

צוּ זַיין ,הָאט מֶען אֵיהֶם אַ נָאמֶען גֶעגֶעבֶּען יֵשׁוּעַ ,ואס אִיז

גֶעוֶועזֶען דֶער נָאמֶען וְאם דֶער מַלְאָךָּ הָאט גֶענֶעבֶּען
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אֵיידֶער עֶר אִיז גֶעשַאפֶען גֶעוָוארֶען אִים לֵייבּ;

 2אוּנְד וֶען דיא טֶעג פוּן אִיהְרֶע רֵיינִינוּנָג זֶענֶען דֶערְפִילְט
גֶעוארֶען נָאךְּ תּוֹרַת מֹשָׁה ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם אַרוֹיפְנֶע-
בְּרַאכְט קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם פָאר דֶעם הַאר
 8שְׁטֶעלֶען :אַזוֹי ויא עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דֶער תּוֹרָה
פוּן דֶעם הַאר ,אַז אִיטְלִיכֶער זָכָר וָואם עֶפֶענְט דֶעם מוּטֶערְם-
 4לֵייבּ זָאל גֶערוּפֶען וֶוערֶען הֵַיילִי :צוּם הַאר :אוּנְד אַז זייא

זָאלֶען בְּרֶענְגֶען א קִרְבֶּן אַזוֹי ויא עִם אִיז גֶעזָאגְט אִין

דֶער תּוֹרָה פוּן דֶעם הַאר ,אַ פָּאָר טוּרְטֶעל טוֹיבֶּען ,אָדֶער
צְוַוייא יוּנְנֶע טוֹיבֶּען:
 8אוּנְד זָעה ,עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ מַאן אִין יְרוֹּשְׁלָיִם ,ואס הָאט

גֶעהֵיימֶען שִׁמְעוֹן ,אוּנְד דִיזֶער מַאן אִיז גֶעוֶועזֶען גֶערֶעכְט

6
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2

אוּנְד פְרוּם אוּנֶר עֶר הָאט גֶעוַוארְט אוֹיף דֶער נְחָמָה פוּן
יִשְׂרָאֵל ,אוּנְד דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אִיז גֶעוֶועזֶען אוֹיף אֵיהֶם:
אוּנְד עֶס אִיז אֵיהֶם אַנְטפְּלֶעקְט גֶעוָוארֶען דוּרְךְּ דֶעם רוּחַ
הַקוֹדֶשׁ ,אַז עֶר וֶועט נִיט זֶעהֶען דֶעם טוֹיט אֵיידֶער עֶר הָאט
גֶעזֶעהֶען דֶעם מָשִׁיחַ פוּן דֶעם הַאר :אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען
דוּרְךְָ דֶעם גֵייסְט אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרֵיין; אוּנְד וֶוען דיא
עֶלְטֶערֶען הָאבֶּען דָאס קינְד אַרַיינְגֶעבְּרַאכְט ,אַז זֵייא זָאלֶען
מִיט אֵיהֶס מְהוּן נָאךְּ דֶעם מִנְהָג פוּן דֶער תּוֹרָה :אַזוֹי הָאטם
עֶר אֵיהֶם אֵין זַיינֶע אָרֶעם גֶענוּמֶען; אוּנְד הָאט גָאט נֶע-
לוֹיבְּט אוּנְד גֶעזָאגְט:
,אַצוּנְד שִׁיקְסְט דוּא אַוֶועק דֵיין קְנֶעכְט ,הַאר ,אִין פְּרִידֶען נָאךָּ דיין ָארְט :וָארִין מֵיינֶע אוֹינֶען הָאבֶּען נֶע-
וזֶעהֶען דִייְנֶע יִשׁוּעָה :וָָאס דוּא הָאסְט אָנְנֶעבְּרֵייט פַאר

אַלֶע פֶעלְקֶער :אַ לֵיכְט צוּ דֶערְלֵייכְטֶען דיא פֶעלְקֶער,

אוּנְד דִיא הֶערְלִיכְקייט פוּן דיין פָאלְק יִשְׂרָאֵלי;

 8אוּנְד זַיין פָאטֶער אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוְואוֹנִ
דֶערְט אִיבֶּער דיא זַאכֶּען וָאם זֶענֶען פוּן אֵיהֶם נֶערֶעט נֶע-
4

וָארֶען:

אוּנְד שִׁמְעוֹן הָאט זֵייא גֶעבֶּענְשְׁט אוּנְד הָאט

גֶעזָאנְט צוּ מִרְיִם זֵיינֶע מוּמֶער ,זְעה עֶר אִיז גֶעזֶעצְט צוּם
פַאל אוּנְד אוֹיפְשְׁטֶעהֶען פוּן פִילֶע אִין יִשְׂרָאֵל אוּנְד צוּ אַ
 9צֵייכֶען ואס וֶועט וִידֶערשְׁפְּרָאכֶען וֶערֶען :אוּנְד דוּרֶךָ
דיינֶע אֵייגֶענֶע זֶעלֶע וֶועט אַ שְׁוֶוערְד דוּרְבְנֶעהֶען ,אַז דיא
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גֶעדַאנְקֶען פוּן פִילֶע הֶערְצֶער זָאלֶען אַנְטפַּלֶעקְט וֶערֶען:
אוּנְד דָארְט אִיז גֶעוֶועזֶען אַ נְבִיאָה ,חֵנָה דִיא טָאכְטֶער 63
פוּן פּנוּאֵל ,פוּן שֵׁבֶט אֲשֶׁר; זִיא אִיז שׁוֹין זֶעהֶר אַלֶט נֶע-
וֶעזֶען ,אוּנְד הָאט גֶעלֶעבְּט מִיט אַ מַאן זִיבֶּען יָאהֶר פוּן
אֵיהְרֶע יוּנְנִפְרוֹישַׁאפְט :אוּנְד זִיא אִיז גֶעוֶוֶעזֶען אֵיינֶע אַלְמָנָה 78

קֶעגֶען פִיר אוּנְד אַכְצִיג יָאהֶר ,וֶועלְכֶע הָאט נִיט אָפְּנֶעלָאזְט

פוּן בֵּית הַמִּקְדָשׁ נֵייעֶרְט הָאט גֶעדִינְט מיט פַאסְטֶען אוּנְד
נֶעבֶּעט טָאג אוּנְד נַאכְט :אוּנְד צוּ דֶער זֶעלְבִּינֶער שָׁעָה 83
אִיז זִיא בֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט גֶעלוֹיבְּט דֶעם הַאר בָאט,
אוּנְד הָאט פוּן אֵיהֶם נֶערֶעט צוּ אַלֶע וָאס הָאבֶּען נֶעוַוארְט
אוֹיף דִיא אוֹיסְלֶעווּנְג פוּן יְרוֹשָׁלַיִם :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען 98
אַלֶעם דֶערְפִילְט נָאךְּ דֶער תּוֹרָה פוּן דֶעם הַאר ,הָאבֶּען

זֵייא זִיךְּ אזּמְגֶעקֶעהְרְט קיין גְלִיל צוּ זֵיירֶע אֵייגֶענֶע שְׁטָאט
נְצֶרֶת:

אוּנְד דָאס קִינְד הָאט גֶעוַואקְסֶען ,אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען שְׁטַארְק 04
אוּנְד דֶערְפִילְָט מִיט חָכְמָה ,אוּנְד דִיא גְנָאד פוּן גָאט אִיז
אוֹיף אֵיהֶם גֶעוֶעזֶען:
אוּנְד זֵיינֶע עֶלְטֶערֶען זֶענֶען אַלֶע יָאהֶר גֶעגַאנְגֶען קיין 14
יְרוּשָׁלַיִם צוּם חַג הַפֶּסַח :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז צְוֶועלְף יָאהֶר 24

אַלֶּט גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען זֵייא אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם

נָאךָּ דֶעם מִנְהָג פוּן יוֹם טוֹב :אוּנְד וֶוען דֵיא טֶעג זֶענֶען 34

נֶעעֶנְדִיגְט גֶעוָוארֶען הָאבֶּען זֵייא זִיךָּ אוּמְגֶעקֶעהְרְט ,אוּנְד

דָאס קִינְד יֵשׁוּעַ אִיז צוּרִיק גֶעבְּלִיבֶּען אִין יְרוּשָׁלַיִם; אוּנְד
זַיינֶע עִלְטֶערְן הָאבֶּען עֶס נִיט נֶעוְואוּסְט :אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען 44
נֶעדַאכְט אַז עֶר אִיז צְוִוישֶׁען דִיא אוֹרָחִים ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען

גֶעגַאנְגֶען אַ מָּאג רַיידֶע ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזוּכְט צְוִישֶׁען
זֵייעֶרֶע קְרֹבִים אוּנְד בֶּעקַאנְטֶע:

אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען 54

אֵיהֶם נִיט גֶעפוּנֶען זֶענֶען זֵייא אוּמְגֶעקֶעהְרְט קיין יְרוּשָׁלַיִ

אַזֹּנד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזוּכְט :אוּנֶד עֶם אִיו גֶעשֶׁעהֶען נָאךְּ 64
דְרֵייא טֶעג הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם בֶעפִינֶען אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ
זִיצֶענְדִיג צְוִוישֶׁען דִיא לֶעהְרֶער ,וְואוּ עֶר הָאט זֵייא אוֹיך
צוּנֶעהֶערְט ,אוּנְד הָאט זֵייא נֶעפְרֶענְט :אוּנְד אַלֶע וָאם 74
הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעהֶערְט זֶענֶען עֶרשְטוֹינְט אִיבֶּער זַיין פֶעך-
שְׁטַאנְד אוּנְד זֵיינֶע תשוּבוֹת:

אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵירֶם 84
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גֶעזֶעהֶען הָאבֶּען זייא זִיךְּ גֶעוָואוּנְדֶערְט ,אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,מֵיין קֵינְד ,זְארוּם הָאסְט דוּא אוּנֶם

דָאם נֶעטְהוּן +זָעה ,דֵיין פָאטֶער אוּנְד אִיךְּ הָאבֶּען דיך מִיט

 9זָארְג גֶעזוּכְט :אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,זָארוּם
הָאט אֵיהֶר מִיךְּ גֶעזוּכְט? וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אַז אִיךְּ מוּז זַיין
 0אִים הוֹיז פוּן מֵיין פָאטֶער? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט פֶעך-
 1שְׁטַאנֶען דָאס וָארְט וָואס עֶר הָאט צוּ זֵייא נֶערֶעט :אוּנְד
עֶר אִיז מִיט זֵייא אַרוּפְּגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען קיין
נְצֶרֶת ,אוּנְד אִיז צוּ זֵייא אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעוֶועזֶען .אוּנְד זֵיינֶע

מוּטֶער הָאט אַלֶע דִיזֶע וֶוערְטֶער בֶּעהַאלְטֶען אִין אֵיהְר
הַארְץ:

 2אוּנְד יְשׁוּעַ אִיז גֶעוַואקְסֶען אִין חָכְמָה אוּנְד אִין עֶלְמֶער.
אוּנְד אִין גְנָאד מִיט נָאט אוּנְד מֶענְשֶען:
קאפיטעל ב
 1אוּנְד אִים פוּפְצֶענְטֶען יָאהֶר פוּן דֶער רֶענִירוּנְג פוּן דֶעם
קֵייסֶער טִיבֶערִיוֹם ,וֶוען פֶּנְטִיוֹם פִּילְטוֹם אִיז גֶעוֶועזֶען גוּ-
בֶּערְנֶער פוּן יְהוּדָה אוּנְד הוּרְדוֹם דֶער מֶעטְרַארְכִים פוּן

נָלִיל ,אוּנְד זַיין בְּרוּדֶער פִילִיפּוֹם דֶער מֶעטְרַארְכִים פוּן
דִיא גֶענֶענְד פוּן אִיטוּרְיָא אוּנְד מְרַאכוּנָא ,אוּנֶד לוּמַאנִיאָם

 2דֶער טֶעטְרַארָכִים פוּן אַבִּילֶענְא; וֶען חֶנְן אוּנְד קַיָפָא

זֶענֶען גֶעוֶועזֶען דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אִיז דָאס וָָארְט פוּן

גָאט גֶעקוּמֶען צוּ יוֹחָנָן דֶעם זוּהְן פוּן זְכַרְיָה ,אִין דֶער

 2מִדְבָּר :אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען צוּ דִיא גַאנְצֶע גֶענֶענְד פוּן
יָרְדֵן ,אוּנִד הָאט גֶעפְּרֶעדִיגְט דיא טְבִילָה פוּן תְּשׁוּבָה צוּר
 4פֶערְגֶעבּוּנְג פוּן זִינְד; אַזוֹי ויא עֶס שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען
אִין דֶעם סֵפָּר פוּן דִיא וֶוערְטֶער פוּן ישַׁעֲיָה הַנָבִיצ( ,מ'ג' ד'),

;אַ קוֹל פוּן דֶעם וָואס רוּפְט אוֹים אִין דֶער מִדְבָּר ,מַאכְט
פַארְטִיג דֶעם וֶענ פוּן דֶעם הַאר מַאכְט נְלֵייךְּ זֵיינֶע
שְטֶענֶען :אִיטְלִיבֶעם ְהָאל זָאל אוֹיסְגֶעפִילְט זֶערֶען,
8
אוּנְד אִיטְלֵיכֶער בַּארְב אוּנְד הֵייךְּ זָאלֶען דֶערְנִידְרִינְט
וֶוערֶען ,אוּנִד דֶער קְרִימֶער וֶועג זָאל גְלֵייךְּ וֶֶערֶען;
אוּנד אַלֶעם פְלֵיישׁ זָאל זֶעהֶען דִיא יִשׁוּעָה פוּן בָאט*:
6
 7אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט צוּ דִיא לֵייט וָואס זֶענֶען אַרוֹיסְגֶע-
גַאנְנֶען כַּדִי בֵּייא אֵיהֶם גֶעמוֹבֵלְט צוּ וֶוערֶען .שִפְּרֶאצוּנְג
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פוּן שְׁלַאנְגֶען ,וֶוער הָאט אַייךְּ גֶעוָארְנְט אַז אִיהֶר זָאלְט

אַנְטְרִינֶען פוּן דֶעם קוּמֶענְדִיגֶען צָארְן? דְרוּם בְּרֶענְגְט 8

פְרוּכְט זוירְדִיג פוּן תִּשׁוּבָה; אוּנְד הֵייבְּט נִיט אָן זִיךְּ אֵיינָ-
צוּרֶעדֶען ,מִיר הָאבֶּען אִבְרָהֶם פַאר אוּנְזֶער פָאטֶער; וָארִין
אִיךָּ זָאג אֵייךְ; אַז גָאט קֶען פוּן דִיזֶע שְׁטֵיינֶער אוֹיפְשְׁטֶע-
לֶען קִינְדֶער צוּ אַבְרָהֶם :אוּנְד דִיא הַאק לֵיגְט שׁוֹין בֵּייא 9
דֶער וָוארְצֶעל פוּן דיא בֵּיימֶער; דְרוּם אִיטְלִיכֶער בּוֹים ואס

בְּרֶענְגְט נִיט גוּטֶע פְרוּכְט וֶועט אָפְּגֶעשְׁנִיטֶען ,אוּנְד אִין

דֶעם פֵייעֶר אַרַיינְגֶעוארְפֶען :אוּנְד דִיא לייט הָאבֶּען אֵיהֶם 01
נֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,וָאס זָאלֶען מִיר דֶען מְהוּן? אוּנָד 11
עֶר הָאט בֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,דֶער
ואס הָאט צְוֵוייא רעק לָאז עֶר גֶעבֶּען צוּ דֶעם וָואס הָאט
קֵיינֶעם נִיט; אוּנְד דֶער וָאם הָאט שְׁפַּייז לָאז עֶר דָאס
זֶעלְבֶּע מְהוּן :אוּנֶד עִם זֶענֶען אוֹיךְּ מוֹכְמִים גֶעקוּמֶען נֶעד 91
טוֹבֵלֶם צוּ וֶוערֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
לֶעהְרֶער ,וָאם זָאלֶען מִיר טְהוּן? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא 81
בֶעזָאגְט ,פָארְדֶערְט נִיט מְעהֶר זויא עֶס אִיז אֵייךָ בֶּעשְׁטִימֶם:
אוּנְד דִיא סָאלְדַאטֶען הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיךְ נֶעפְרֶעגְט אוּנִד 41
גֶעזָאגְט ,אוּנְד מִיר ,ואס זָאלֶען מִיר מְהוּן? אוּנְד עֶר הָאט
צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,מְהוּם קֵיינֶעם נִיט קיין נֶעוַאלְט ,אוּנְד
פֶערְקְלָאנְט קֵיינֶעם נִיט פַאלְשֶׁערְהֵייט ,אוּנְד זַייט צוּפְרִידֶען
מִיט אֵַייעֶרֶע שְכִירוֹת:

אוּנְד ווייל דָאם פָאלְק הָאט גֶעוַוארְט ,אוּנְד אַלֶע הָאבֶּען 21
גֶעדַאכְט אִין זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער וֶועגֶען יוֹחָנֶן אוֹיבּ עֶר אִיז
דֶער מָשִׁיחַ .הָאט יוֹחֲנֶן נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אַלֶע 61
יגֶעזָאנְט אִיךָ טוֹבֵל אֵייךָּ מִיט וַוַאסֶער ,אָבֶּער עִם קוּמְט אַ
שְׁטַארְקֶערֶער ויא אִיךָ; וָוָאם אִיךְּ בִּין נִיט וֶוערְט אוֹיפְצוּ-
בִּינְדֶען דָאם שְׁנִירֶעל פוּן זֵיינֶע שִׁיךְ .עֶר וֶועט אֵייךָּ טוֹבֵלְן
מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אוּנְד מִיט פֵייעֶר; אוּנְד דִיא וַארְפָ71 -
שוֹיפֶעל אִיז אִין זֵיינֶע הַאנְד אוּם זֵיינֶע שֵייעֶר נוּט אוֹיסְצוּ-

רֵיינִיגֶען ,אוּנְד עֶר וֶעט דָאם קָארְן איינְזַאמְלֶען אִין זֵיינֶע
שְׁפֵּייכְלֶער אָבֶּער דָאס

שְׁטְרוֹי װֶעם עֶר פֶערְבְּרֶענֶען

מִיט אוּנְפֶערְלֶאשֶׁענֶעם פַייעֶר;

וֶזענֶען פִּילֶע אֶנְדֶערֶע זַאכֶען הָאט עֶר גֶעוָוארְנְט אוּנְד הָאטְ 81
-
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 9צוּ דָאס פַאלְק נֶעפְּרֶעדִינְט :אָבֶּער הוֹרְדוֹם דֶער טֶעטִ-
רַארְכִים ,וֶען עֶר אִיז גֶעטָאדֶעלְט גֶעוָוארֶען וֶענֶען הוֹרוֹדיָא,
דֶאם וייבּ פוּן זַיין בְּרוּדֶער פִילִיפּוֹם ,אוּנְד וֶוענֶען אַלֶעם
 0שְׁלֶעכְטֶען וָואס הוֹרְדוֹם הָאט נֶעטְהוּן :הָאט עֶר דָאס אוֹיךְ

אִיבֶּער אַלֶעם צוּגֶעזֶעצְט ,אַז עֶר הָאט יוֹחָנְן אַיינְגֶעשְׁלָאסֶען

אִים גֶעפֶענְגְנִים:
א1וּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶען אַלֶע לֵייט זֶענֶען נֶעטוֹבָלְט
גֶעוָוארֶען ,אִיז יִשׁוּעַ אוֹיךְּ גֶעטוֹבָלְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד וֶוען
עֶר הָאט גֶעבֶּעמֶען ,הָאט זִיךְּ דֶער הִימֶעל אוֹיפְנֶעמַאכְט:
2

אוּנְד דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אִיז אוֹיף אֵיהֶם אַרוּפְגֶעקוּמֶען אִין

לֵייבְּלֵיכֶער גֶעשְׁטַאלְט ,ויא אַ טוֹיבּ ,אוּנְד אַ קוֹל אִיז פוּן
דֶעם הִימֶעל גֶעוֶועוֶען ,דוּא בִּיסְט מֵיין גֶעלִיבְּטֶער זוּהְן,

אִין דיר אִיז מֵיין וְואוֹילְגֶעפַאלֶען:

 3אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט זֶעלְבְּסְט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זַיין קֶענֶען דְרֵייסִי:

יָאהֶר אַלֶט ,אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען װיא מֶען הָאט אֵיהֶם נֶע-
הַאלְטֶען ,דֶער זוּהְן פוּן יוֹסֵף ,וָואם אִיז גֶעוֶועזֶען דֶער זוּהְן
 4פוּן עֵלֵי :זוּהְן פוּן מַתֶּת ,זוּהְן פוּן לוי ,זוּהְן פוּן מַלְכִּי ,זוּהְן
 8פוּן יֵנֵי ,זוּהְן פוּן יוֹמֵם:

זוּהְן פוּן מַתִּתְיָה ,זוּהְן פוּן אָמוֹץ,

 6זוהְן פוּן נַחוּם ,זוּהְן פוּן חֶסְלִי ,זוּהְן פוּן נֵנִי :זוּהְן פוּן מַחַת,
זוּהְן פוּן מַתִּתְיָה ,זוּהְן פוּן שִׁמְעִי ,זוּהְן פוּן יוסף ,זוּהְן פוּן
 7ווֹדָה :זוּהְן פוּן יוֹהָנְן ,זוּהְן פוּן רֵישָׁא ,זוּהְן פוּן זְרוּבֶּבֶל,

 8זוּהְן פוּן שְׁאַלְתִּיאֵל ,זוּהְן פוּן נַרי :זוּהְן פוּן מַלְכִּי ,זוּהְן פוּן

 9אַדִי ,זוּהְן ,פוּן קוֹמָם ,זוּהְן פוּן אַלְמָדֶם ,זוּהְן פוּן עַר :זוּהְן
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פוּן יוֹסִי ,זוּהְן פוּן אֶלִיעֶזֶר ,זוּהְן פוּן יוֹרים ,זוּהְן פוּן מַתָּת,
ווּהְן פוּן לוי :זוּהְן פוּן שִׁמְעוֹן ,זוּהְן פוּן יְהוּדָה ,זוּהֶן פוּן
יוֹסֵף ,זוּהְן פוּן יוֹנֶם ,זוּחְן פוּן אֶלְיָקִים :זוּהְן פוּן מַלְיָא ,זוּהְן
פוּן מֵנָא ,זוּהְן פוּן מַתַּתָא ,זוּהְן פוּן נָתֶן ,זוּהְן פוּן דָוד *
וזוּהְן פוּן ישֵׁי ,זוּהְן פוּן עוֹבֵד ,זוּהְן פוּן בּוֹעַז ,זוּהְן פוּן שַׂלְמֹן,
והֵן פוּן נַחְשׁוֹן :ווּהְן פוּן עַמִינֶדֶב ,זוּהְן פוּן אֲרָם,
זוהֵן פוּן חִצְרוֹן ,זוּהְן פוּן פֶּרֶץ ,ווּהְן פוּן יְהוּדָה :זוּהְן
פוּן יַעֲקֹב ,וּהְן פוּן יִצֶחָק ,ווּהְן פוּן אַבְרָהֶם ,זוּהְן פוּן
תְּרֵחַ ,זוּהְן פוּן נָחוֹר :זוּהְן פוּן שְׂרוּג ,זוּהְן פוּן רעוּ ,זוּהְן פוּן

 6פֶּלָג ,זוּהְן פוּן עֵבָר ,זוּהְן פוּן שָׁלַח ,זוּהְן פוּן קֵינְן ,זוּהְן פוּן

אַרְפַּכְשֵׁד ,וּהְן פוּן שֵׁם ,זוּהן פוּן נֹחַ ,זוהן פון לְמֶךְּ:
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זוּהְן פוּן מְתוּשִׁלַּח ,זוּהְן פוּן חֲנוֹךָּ ,זוּהְן פוּן יָרֶד ,זוּהְן פוּן 78
הַלַלָאֵל ,זוּהְן פוּן קנָן :זוּהְן פוּן אֶנוֹש ,זוּהְן פוּן שֶׁת ,זוּהְן 83
פוּן אָדָם ,זוּהְן פוּן נָאט:
קאפיטעל ר
אוּנְד יִשׁוּעַ דֶערְפִילְט מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹרֵשׁ ,הָאט זִיךְּ צו1 -

רִיקְגֶעקֶעהְרְט פוּן דֶעם יַרדַן ,אוּנְד אִיז אִים גֵייסְט גֶעפִיהְרְט

נֶעוָוארֶען אִין דֶער מִדְבָּר :אוּנְד עֶר אִיז גֶעפְּרוּפְט 2
גֶעוָארֶען בֵּייא דֶעם שָׂטָן פִירְצִיג טֶעג; אוּנְד אִין
יֶענֶע צַייּם הָאט עֶר גָארְנָיט גֶעגֶעסֶען ,אוּנְד וֶוען זייא
הָאבֶּען זִיךְּ הֶעעֶנְדִינֶט אִיזֹ עֶר הוּנְנְרִיג גֶעוָארֶען :אוּנְד 5

דֶער שָׂמֶן הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶוען דזא בִּיזְט דֶער זוּהְן
פוּן נָאט ,בֶּעפֶעהְל צוּ דִיזֶען שְׁטֵיין אַז עֶר זָאל בְּרוֹיט וֶוע-
רֶען  :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעעֶנְטְפֶערְט עִם שְׁטֶעהְט 4
גֶעשְׁרִיבֶּען ,אַז דער מֶענְש זָאל נִיט לֶעבֶּען פוּן בְּרוֹיט אַלֵיין:
אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אַרוֹיפְנֶעפִיהְרְט אוּנְד הָאט אֵיהֶם נֶע5 -

וִוידֶען אַלֶע קֶענִיגְרֵייכֶע פוּן דֶער וֶועלְט אִין אַיין אוֹיגֶענְ-

בְּלִיק :אוּנְד דֶער שָׂטֶן הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִיךָּ חִיל 6

דִיר נֶעבֶּען דִיזֶע נַאנְצֶע מַאכְט אוּנְד זֵיירֶע הֶערְלִיכְקֵייט,

וארִין עִם אִיז מִיר אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד אִיךְּ נִיבּ עִם צו

וֶועמֶען אִיךָּ װיל :דְרוּם וֶוען דוּא וֶועסְט דִיךְּ פָאר מִיר 7
בִּיקֶען ,אַזוֹי וֶועט דָאס אַלֶעם דַיין זַיין :אוּנְד יַשׁוּעַ הָאט 8

גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,עֶם שְׁטֶעהְט נֶע-

שְׁרִיבֶּען ,דוּא זָאלְסְט דִיךָּ בִּיקֶען צוּ דֶעם הַאר דַיין גָאט,
אוּנְד אֵיהֶם אַלֵיין זָאלְסְט דוּא דִינֶען :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם 9
גֶעפִּיהְרֶט קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם נֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף

דֶער שְׁפֵּיץ פוּן בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
וֶוען דוּא בִּיסְט דֶער ווּהְן פוּן נָאט ,ווַארְף דִיךָּ פוּן הִיר
אַרוּנְטֶער :וָארִין עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,אַז עֶר וֶועט 01

זֵיינֶע מַלְאָכִים בֶּעפֶּעהְלֶען וֶוענֶען דִיר ,אַז זֵייא זָאלֶען דִיךְ

הִיטֶען :אוּנְד זֵייא וֶֶעלֶען דִיךְּ אוֹיף דיא הֶענְד טְרָאגֶען ,אַז 11
דוּא זָאלְסְט נִיט דַיין פוּם אָנִשְׁטוֹיסֶען אָן אַ שְׁטֵיין :אוּנִד 91
יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,עֶס
אִיז גֶעזָאגְט ,דוּא זָאלְסְט נִיט פְּרִיפֶען דֶעם האר דַיין גָאט:

אוּנְד וֶוען דֶער שֵׂמְן הָאט נֶעעֶנְדִינְט דיא הַאנְצֶע פּרִיפוּנְג31 ,
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אִיז עֶר פוּן אֵיהֶם אוֹיף אַ צֵייט אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען:
 4אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז צוּרִיקְנֶעקֶעהְרְט אִין דֶער מַאכְט פוּן דֶעם
גֵייסְט קיין נָלִיל; אוּנְד אַ שֵׁם אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אִין דיא
 8גַאנְצֶע אוּמְגֶעגֶענְד וֶוענֶען אֵיהֶם :אוּנְד עֶר הָאט גֶעלֶעהְרְט
אִין זֵייעֶרֶע שׁוּלֶען ,אוּנְד אִיז פוּן אַלֶע גֶעלוֹיבְּט גֶעוֶועזֶען;
 6אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען קיין נְצֶרֶת ,וְואוּ עֶר אִיז אוֹיפְנֶעצַוֹי-
בֶען גֶעוָארֶען; אוּנְד עֶר אִיז נָאךָּ זַיין מִנְהָג גֶענַאנְגֶען אַם
שַׁבָּת אִין שׁוּל אַרַיין ,אוּנְד אִיז אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען צוּ לֵיינֶען;

 7אוּנְד מֶען הָאט אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען דָאס בּוּךָּ פוּן ישַׁעְיָה הַנָבִיא.
אוּנְד ויא עֶר הָאט דָאס בּוּךְּ אוֹיפְנֶעמַאכְט ,הָאט עֶר נֶע-
83

פִינֶען דֶעם אֶרְט וְואוּ עֶם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען:

,,דֶער גֵייסְט פוּן דֶעם הַאר אִיז אוֹיף מִיר ,וָוייל עֶר הָאט
מִיךָּ גֶעזַאלְבְּט אוּם צוּ דִיא אֶרְמֶע דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה צַוּ
פְּרֶעדִינֶען עֶר הָאט מִיךְּ נֶעשִׁיקְט צוּ דִיא גֶעפַאנְגֶענֶע
בֶּעפְרַייאוּנְג אוֹיסְצוּרוּפֶען ,אוּנְד דִיא בְּלִינְדֶע זֶעהֶענְדִיג צוּ

מַאכֶען דיא צֶערְשְׁלָאנֶענֶע פְרֵייא צוּ לָאזֶען ,צוּ פְּרֶעדִי-

 91בֶען דָאם אָנְנֶענֶעהְמֶע יָאהֶר פוּן דֶעם הַאר( *:ישעיה סא אי).
 0אוּנְד עֶר הָאט דָאס מֵפֶר צוּזַאמֶענְנֶערָאלְט אוּנֶד הָאט עִם

גֶענֶעבֶּען צוּם חַזֶן אוּנְד הָאט זִיךְּ אַנִירֶערְגֶעזֶעצְט; אוּנְד

דִיא אוֹינֶען פוּן אַלֶע וָאם זֶענֶען גֶעוֶועוֶען אִין דֶער
 1שוּל הָאבֶּען אוֹיף אֵיהֶם גֶעקוּקְט :אוּנְד עֶר הָאט אָנְבֶע-
הוֹיבֶּען צוּ זֵייא צוּ זָאנֶען ,הַיינְט אִיז דִיזֶע שְׁרִיפט אִין
 2אַיירֶע אוֹירֶען מְקוּיִם גֶעוָוארֶען :אוּנְד אַלֶע הָאבֶּען אוֹיף

אֵיהֶם צֵייגְנִים גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט

אִיבֶּער דִיא גְגֶעדִינֶע וֶוערְטֶער וָאס זֶענֶען פוּן זַיין מוֹיל
אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אִיז עֶר נִיט
 3דֶער זוּהְן פוּן יוֹסֵף? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר
וֶדעט נֶעוִוים צוּ מִיר דִיזֶעם שְׁפְּרִיכְוָארְט זָאבֶען ,רוֹפֵא ,הַייל
דִיךְּ אַלֵיין; וָאס מִיר הָאבֶּען גֶעהֶערְט אַז עִם אִיז גֶעשֶׁע-
הֶען אִין כְּפַר-נַחוּם ,דָאס טְהוּא אויך דָא אִין דֵיין אֵיינֶען
 4לַאנְד :אוּנְד עֶר הָאט בֶעזָאגְט ,בַּאֶמֶת זָאג אִיךָ אַייךְ ,אַז
 8קֵיין נָבִיא אִיז נִיט אָנְבֶענוּמֶען אִין זַיין אֵיינֶען לַאנְד :אוּנְד

בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךָ; עִם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פִילֶע אַלְמְנוֹת

אִין וִשְׂרָאֵל אִין דִיא טֶעג פוּן אַלִיָהוּ ,וֶוען דֶער הִימֶעל אִיז
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וֶוען עֶם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ נְרוֹיסֶער יַקרוֹת אִים גַאנְצֶען לַאנְד:
אוּנִד צוּ קֵיינֶעם פוּן זֵייא אִיז אַלַיָהוּ נֶעשִׁיקְט גֶעוָארֶען 62
אוֹימֶער קיין צָרְפַת אִין צִידוֹן ,צוּ אֵיינֶע אַלְמָנָה :אוּנָד 72
פִּילֶע קְרֶעצִינֶע זֶענֶען נֶעוֶועזֶען אִין יִשְׂרָאֵל צוּ דֶער צֵייט
פוּן אָלִישֶׁע הַנָבִיא ,אוּנְד קֵיינֶער פוּן זֵייא אִיז גֶערֵיינִיגְט

גֶעוָארֶען ,אוֹיסֶער .נַעֲמֶן דֶער אֲרָמִי :אוּנְד אַלֶע זֶענֶען אִין 82

דֶער שׁוּל דֶערְפִּילְט גֶעוֶועזֶען מִיט בַּעֵס ,וֶוען זֵייא הָאבֶּען
דָאס נֶעהֶערְט; אוּנְד זֵייא זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען ,אוּנְד 92
הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹים דֶער שְׁטָאט אַרוֹיסְגֶעמְרִיבֶּען ,אוּנְד הָא-

בֶּען אִיהֶם גֶעפִיהְרְט בִּיו צוּ דֶער שְׁפֵּיץ פוּן דֶעם בַּארְב,

אוֹיף וֶועלְכֶען זֵיירֶע שְׁמָאט אִיז גֶעבּוֹיעְֶט גֶעוָארֶען אַז
זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אַרוּנְטֶערְוַוארְפֶען :אָבֶּער עֶר אִיז צְװויד 03
שֶען זֵייא דוּרְכְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען:
אוּנְד עֶר אִיז אַרוּנְטֶער גֶעקוּמֶען קֵיין כְּפֵר"נַהוּם ,אַ שְׁטָאט 13
אִין נָלִיל; אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶעלֶעהְרְט אַם שַׁבָּת :אוּנָד 93
זֵייא הָאבֶּען זִיךָ פֶערְוואוּנְדֶערְט אִיבֶּער זֵיינֶע לֶעהרֶע ,וְא-

רין זַיין וָארְט אִיז גֶעוֶוען מִיט מַאכְט :אוּנְד עִם אִיז אִין 33
דֶער שׁוּל גֶעוֶועזֶען אַ מַאן וָאם הָאט נֶעהַאט אַ גֵייסְט פוּן
אַן אוּנְרֵיינֶעם שֶׁד ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְ
קוֹל :וָאס הָאבֶּען מִיר מִיט דִיר צוּ טְהוּן יִשׁוּעַ הַנָצְרִי? 13
בִּיסֶט דוּא גֶעקוּמֶען אוּנֶם צוּ פֶערְדַארְבֶּען? אִיךְּ קֶען
דִיךְּ ער דוּא בִּיסְט ,דֶער הֵיילִינֶער פוּן גָאט :אוּנְד יִשׁוּעַ 3

הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעשְׁרִיעֶן אוּנִד גֶעזָאגְט ,זֵייא פֶערְשְׁטוּמְט,

אוּנְד נָעה אַרוֹים פוּן אֵיהֶם .אוּנְד דֶער שֶׁד הָאט אִיהֶם אִין
מִיטֶען אַרוּנְטֶערְגֶעוָוארְפֶּען ,אוּנְד אִיז פוּן אֵיהֶם אַרוֹיסְנֶע-
גַאנְנֶען ,אוּנָד הָאט אֵיהֶם קיין שָׁאדֶען גֶעמְהוּן :אוּנְד אַ 63
שְׁרֶעק אִיז אוֹיף זֵייא אַלֶע גֶעפַאלֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
מִיט אַנַאנְדֶער גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאנְט ,וָאס אִיז דָאס פַאר
אַ וָארְט ,אַז עֶר בֶּעפֶעהְלְט דִיא אוּנְרֵיינֶע רוּחוֹת מִיט נֶע-

וַואלְט אוּנְד מִיט מַאכְט ,אוּנְד זֵייא קוּמֶען אַרוֹים? אוּנְד אַ73
שֵׁם אִיז אַרוֹיסְנֶענַאנְנֶען אִין יֶעדֶען אָרְט אִין דֶער גֶענֶענְד
וֶוענֶען אֵיהֶם:
אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹיסְנֶעגַאנְנֶען פוּן דֶער שול ,אוּנְד עֶר אִיז 83
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אַרֵיינְגֶעגַאנְגֶען אִין דֶעם הוֹיז פוּן שִׁמְעוֹן .אוּנְד דִיא שְׁוִוינֶעף
פוּן שִׁמְעוֹן אִיו גֶעלֶענֶען מִיט אַ שְׁמֶערְצֶען פִיבֶּער; אוּנְד
 9זייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען זֶענֶען אֵיהֶר; אוּנְד עֶר אִיז
אִיבֶּער אֵיהֶר גֶעשְטַאנֶען ,אוּנְד הָאט דָאם פִיבֶּער אָנְנֶע-

שְׁרִיעְן אוּנִד עִם הָאט זִיא פֶערְלָאזְט ,אוּנְד זִיא אִיז גְלֵייךְ

אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט זֵייא בֶּעדִינְט.
 0אוּנְד וֶוען דִיא זוּן אִיז אוּנְטֶערְגֶענַאנְגֶען ,אַלֶע דִיא וָאס
הָאבֶּען גֶעהַאט קְרַאנְקֶע מִיט פֶערְשִׁידֶענֶע וֶועהְטִיג הָאבֶּען
זֵייא צוּ אֵיהֶם נֶעבְּרַאכְט ,אוּנְד עֶר הָאט אוֹיף יֶעדֶען גֶע-
 11לֶעגְט דִיא הֶענְד אוּנֵד הָאט זֵייא נֶעהֵיילְט :אוּנֶר שִׁדִים
זֶענֶען אוֹיךְּ פוּן פִילֶע אַרוֹיסְנֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נֶע-
שְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,דוּא בִּיסְט דֶער זוּהְן פוּן גָאט .אוּנְד
עֶר הָאט זייא אָנְגֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד הָאט זֵייא נִיט גֶעלָאזְט
רֶעדֶען ,וָארִין זֵייא הָאבֶּען גֶעוְואוּסְט אַז עֶר אִיז דֶער
בין

מָשִׁיחַ:

 9אוּנְד וֶוען עִם אִיז טָאג גֶעוָוארֶען ,אִיז עֶר אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען,
אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען צוּ אַ וויסְטֶען אָרְט .אוּנְד דִיא לֵּייט
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזוּכְט ,אוּנְד זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד
הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיפְגֶעהַאלְטֶען אַז עֶר זָאל פוּן זֵייא נִיט
 8אַוֶועקְנֶעהֶען :אָבֶּער עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיךָּ מוּם
פְּרֶעדִינֶען דֶאם קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן גָאט אוֹיך אִין אַנְדֶערֶע
 4שִטֶעט,

וָארִין דֶערְפַאר בִּין אִיךְּ אוֹיסְגֶעשִיקְט :אוּנְד עֶר

הָאט גֶעפְּרֶערִיגְט אִין דִיא שׁוּלֶען פוּן נָלִיל:
קאפיטעל ה
 1אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען דִיא לֵייט הָאבֶּען זִיךְּ צוּ אֵיהֶם
גֶעדְרֶענְגְט אַז זֵייא זָאלֶען הֶערֶען דָאס וָארְט פוּן גָאט,
 2אִיז עֶר גֶעשְׁטַאנֶען בַּיים יַם נְנֵיסָר :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען
צְוִוייא שִיפֶען ,וָואס זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען בֵּיים יִם; אוּנְד דִיא

פִישֶׁער זֶענֶען פוּן זֵייא אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען זֵיירֶע
 8נֶעצֶען גֶעוואשֶען :אוּנְד עֶר אִיז אַרֵיינְגֶעגַאנְנֶען אין אַיינֶעם

פוּן דִיא שִׁיפֶען ,זָאס הָאט גֶעהֶערְט צוּ שִׁמְעוֹן ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל אַבִּיסֶעל אַוֶועקְפָארֶען פוּן דֶעם
לַאנְד .אוּנְד עֶר אִיז גֶעזֶעסֶען אוּנְד הָאט דיא לֵייט נֶע-
 4לֶעהְרְט פוּן דֶעם שִׁיף :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אוֹיפְנֶעהֶערְט
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צוּ רֶעדֶען ,הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ שִׁמְעוֹן ,פָאהְרְט וֵויימֶער
אִין דֶער טִיפָענִים אוּנְד לָאזְט אַרוּפּ אֵיירֶע נֶעצֶען צוּפַאנְגֶען:
אוּנְד שִׁמְעוֹן הָאט גֶעזָאנְט ,לֶעהְרֶער ,מִיר הָאבֶּען גֶעאַרְבֵּייט 5
דִיא גַאנְצֶע נַאכְט ,אוּנְד הָאבֶּען גָארְנִיט גֶעפַאנְנֶען; אֶבֶּער
אוֹיף דיין וָארְט זֶעל אִיךָּ דִיא נעץ אַרוּפּלָאזֶען :אוּנְד ויא 6
זֵייא הָאבֶּען דֶאם נֶעמְהוּן ,הָאבֶּען זֵייא גֶעפַאנְגֶען אַ ַךְ
פִישׁ; אוּנְד זֵייעֶר נֶעץ אִיז צֶערִיסֶען גֶעוָוארֶען :אוּנְד 7
זֵייא הָאבִּען גֶעוִוינְקְט צוּ זֵיירֶע חַבֵּרים אִין דֶעם אַנְדֶערְן

שִיף ,אַז זֵייא זָאלֶען קוּמֶען אוּנְד זָאלֶען זֵייא הֶעלְפֶען;
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען בֵּיירֶע שִׁיפֶען אָנ-

גֶעפִילְט ,בִּיז זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זִינְקֶען :אוּנְד 8

וֶוען שִמְעוֹן פֶּעמְרוֹם הָאט דָאס גֶעזֶעהֶען ,אִיז עֶר יִשוּעַ צו

דִיא פִּים גֶעפַאלֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,הַאר ,נָעה אַוֶועק
פוּן מִיר ,וָארִין אִיךְּ בִּין אַ זִינְדִינֶער מֶענְש :וָארִין עִם 9
אִיז אוֹיף אֵיהֶם אַ שְׁרֶעק אָנְגֶעקוּמֶען אוּנְד אוֹיף אַלֶע ואם
זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועוֶען ,וֶוענֶען דִיא פִישׁ וָָאם זייא
הָאבֶּען גֶעפַאנְבֶען :אוּנְד אוֹיךְּ אַזוֹי יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחָנֶן דִיא 01
זֵיהְן פוּן זַבְדֵי ,וָואס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען מִיט שִׁמְעוֹן אוּנְד יִשׁוּעַ
הָאט גֶעזָאנְט צוּ שִׁמְעוֹן פָארְכְט דִיךְּ נִיט ,פוּן אַצוּנְד אָן
וֶועסְט דוּא מֶענְשֶׁען פַאנְנֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דֵיאַ 11
שִׁיפֶען צוּם לַאנְד נֶעבְּרַאכְט ,הָאבֶּען זֵייא אַלֶעם פֶערְלָאזְט,

אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נָאבְגֶעפָאלְגְט:
אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶען עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אִין אֵיינֶע 21
פוּן דִיא שְׁטֶעט ,אִיז דָארְט גֶעוֶועזוֶען אַ מַאן פוּל מִיט
קְרֶעץ; אוּנְד וֶוען עֶר הָאט יִשׁוּעַ גֶעזֶעהֶען ,אִיז עֶר נֶע-

פַאלֶען אוֹיף זַיין פָּנִים ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען
אוּנד גֶעזָאנְט הַאר ,וֶען דוּא וִילְסְט ,קֶענְסְט דוּא
מִיךָּ רֵיין מַאכֶען :אוּנְד עֶר הָאט דיא הַאנְד אוֹיסְנֶע81 -
שְטְרֶעקְט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְגֶערֵיהְט אוּנְד גֶעזָאנְט אִיךְ
ווִיל ,זֵייא רֵיין ,אוּנְד .נְלֵייךְ הָאבֶּען אֵיהֶם דִיא קְרֶעץ פֶעך-
לָאזְט :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעזָאנְט ,אַז עֶר זָאל דֶאם 41
קֵיינֶעם נִיט זָאנֶען; נֵייעֶרְט נָעה אוּנְד ווייז דִיךְּ פָאר דֶעם
כֹּהֵן ,אוּנְד בְּרֶענְג אַ קֶרְבָּן פַאר דֵיינֶע רֵיינִיגוּנְג אַזוֹי ויא
מֹשָׁה הָאט גֶעבָּאטֶען ,פַאר אַ צֵיינְנִים צוּ זֵייא :אוּנִד דֶער 51

לוקאס ה

061

בֶּערִיכְט זֶוענֶען אֵיהֶם אִיז נָאךְּ מָעהֶר גֶעוָוארֶען ,אוּנְד אַ סַךְ
לֵייט זֶענֶען צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען צוּ הֶערֶען אוּנְד גֶעהֵיילְט צוּ
 6וֶוערֶען פוּן זֵייעֶרֶע קְרַאנְקְהֵייטֶען :אוּנְד עֶר אִיז אַוֶועקְנֶע-
גַאנְנֶען אִין דֶער מִדְבֶּר אַרֵיין ,אוּנְד הָאט גֶעבֶּעטֶען:
 7אַוּנְר עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אִין אֵיינֶעם פוּן דִיזֶע טֶעג ,ויא עֶר
הָאט גֶעלֶעהְרְט ,זֶענֶען פְּרוּשִׁים אוּנְד גֶעזֶעצְלֶעהְרֶער נֶע-
זֶעסֶען וְואם זֶענֶען גֶעקוּמֶען פוּן אַלֶע דֶערְפֶער פוּן נָלִיל
אוּנְד פוּן יְהוּדָה אוּנְד פוּן יְרוּשָׁלַיִם; אוּנְד דִיא מַאכְט פוּן
 8דֶעם הַאר אִיז גֶעוֶועזֶען זֵייא צוּ הֵיילֶען :אוּנְד זעה ,עִם
דֶענֶען גֶעוֶועוֶען מֶענְשֶׁען וָאס הָאבֶּען נֶעבְּרַאכְט אוֹיף אַ
בֶּעט אַ מַאן וָאס אִיז גֶעוֶועזֶען נִיכְטְבְּרִיכִיג ,אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען נֶעזוּכְט ויא אַזוֹי אֵיהֶם אַרֵיין צוּ בְּרֶענְגֶען אוּנְד

 9פָאר אֵיהֶם אַנִידֶער צוּ לֶענֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען קיין
פְלַאץ נִיט גֶעפוּנֶען ויא זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אַרַיינְבְּרֶענְגֶען
וֶוענֶען דיא לֵייט ,אַזוֹי זֶענֶען זֵייא אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אוֹיף
דֶעם דַאךְּ; אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוּפְּגֶעלָאזְט מִיט דֶעם בֶּעט
 0דוּרְדָּ .דִיא צִינֶעל אִין מִיטֶען פָאר יַשׁוּעַ :אוּנְד וֶוען עֶר
הָאט גֶעזֶעהֶען זֵייעֶר גְלוֹיבֶּען ,הָאט עֶר גֶעזָאנְט מֶענְשׁ
1

דֵיינֶע זִינְד זֶענֶען דִיר פֶערְנֶעבֶּען :אוּנְד דִיא סוּפְרִים אוּנְד

דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען אָנְגֶערוֹיבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךְּ צוּ טַעַנֶען,
אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וֶוער אִיז דִיזֶער ? עֶר רֶעט לֶעסְטֶערוּנְג,
 2וֶוער קֶען זִינְד פֶערְגֶעבֶּען אוֹיסֶער נָאט אַלֵיין? אָבֶּער
יִשׁוּעַ וִיסֶענְדִיג זֵיירֶע גֶעדַאנְקֶען הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוֹנְד
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וָאס דֶענְקְט אֵיהֶר אִין אֵיירֶע
 8הֶערְצֶער? וָאס אִיז נְרִינְנֶער ,צוּ זָאנֶען דֵיינֶע זִינֶד זֶענֶען
דִיר פֶערְנֶעבֶּען,

אָדֶער צוּ זָאנֶען שְׁמָעה אוֹיף ,אוּנְד נֶעם

 4דֵיין בּעט אוּנְד נָעה אַרוּם? אָבֶּער אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען
אַז דֶער בִּוְ-אָדָם הָאט מַאכְט זִינְד צוּ פֶערְנֶעבֶּען אוֹיף דֶער
עָרֶד ,הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּם גִיכְטבְּרִיכִינֶען ,אִיךְּ זָאנ דִיר
שִׁטָעה אויף ,אוּנְד נֶעם דֵיין בֶּעט אוּנְד גֶעה אֵין דֵיין הוֹיז;
 8אוּנְד בַּאלְד אִיז ער פָאר זֵייא אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנָד הָאט
גֶענוּמֶען דָאס אוֹיף וָאם עֶר אִיו גֶעלֶענֶען ,אוּנֶד אִיז אִין
 6זַיין הוֹיז גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט בָאט גֶעלוֹיבְּט :אוּנְד זֵייא
דֶענֶען אַלֶע אוֹיסֶער זִיךָּ גֶעוֶועוֶען פָאר עֶרְשְׁטוֹינֶען ,אוּנְד
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הָאבֶּען ָאט גֶעלוֹיבְּט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זָעהֶר גֶעפָארְכְמֶען
אוּנְד גֶעזָאנְט ,מִיר הָאבֶּען הַיינְט חְאוּנְדֶערְלִיבֶע זַאכֶען נֶע-
זֶעהֶען:
אוּנְד נָאכְדֶעם אִיז עֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען
אַ שְׁטֵייעֶר-אַיינְנֶעמֶער וָאם הָאט גֶעהֵיימֶען לוי ,זִאם אִיז

161

די פן

בֶעזֶעסֶען אִין דֶעם שְׁטֵייעֶרְ-הוֹיז ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם

גֶעזָאנְט פָאלְג מִיר נָאךְ :אוּנָד עֶר הָאט אַלֶעס פֶערְלָאזְט82 ,
אוּנְד אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם נָאכְגֶעפַאלְגְט:
אוּנָד לוי הָאט פַאר אֵיהֶם גֶעמַאכְט אַ נְרוֹיסֶע סְעוּדָה אִין 92
זַיין הוֹיז; אוּנְר עִם זֶענֶען דָא גֶעוֶועזֶען פיל לַייט פוּן דֵיא
שְׁטֵייעֶר-אַיינְנֶעמֶער ,אוּנְד אַנְדֶערֶע ואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם
בֶעזֶעסֶען בַּיים טיש:

אוּנְד זֵייעֶרֶע פְּרוּשִׁים אוּנְד סוֹפְרִים 08

הָאבֶּען נֶעמוּרְמֶעלְט קֶעגֶען זֵיינֶע תַּלְמִיִים ,אוּנְד גֶעזָאגְט.

פַארָוָואם עֶסְט אוּנְד טְרִינְקְט אֵיהֶר מִיט שְׁטֵייעֶר-אַיינְֶעמֶער -

אוּנְד זִינְדֶער? אוּנְד יִשוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט 13
צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דִיא וָאם זֶענֶען גֶעזוּנְד דַארְפֶען נִיט קיין
רוֹפֵא ,נֵייעֶרְט דִיא וָָאס זֶענֶען קרַאנְק :אִיךְּ בִֵּין נִיט בֶע98 -

קוּמֶען דיא צַדִיקִים צוּר תְּשׁוּבָה צוּ רוּפֶען ,נֵייעֶרְט דיא

זִינְדֶער :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דִיא תַּלְמִידִים 33
פוּן יוֹחֶנֶן פאסְטֶען אֶפְטְמָאל אוּנְד זֶענֶען מתְפַּלֵל ,אוּנד דֶעךְ-

גְלֵייכֶען אוֹיךְּ דִיא תַּלְמֵידִים פוּן דִיא פְּרוּשִׁים ,אָבֶּער דֵיינֶע
תַּלְמֵידִים עֶסֶען אוּנְד טְרִינְקֶען :אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאט צו זֵייא 43

גֶעזָאגְט ,קֶענְט אֵיהֶר דִיא אוּנְטֶערְפִיהְרֶער פַאסְטֶען מַאבֶען,

בְּשַׁעַת דֶער הָתָן אִיז מִיט זֵייא? אָבֶּער דִיא טֶעג וֶועלֶען 53
קוּמֶען וֶוען דֶער חָתָן וֶועם פוּן זֵייא אַוְוֶעקְנֶענוּמֶען וֶוערֶען,
דאן וֶועלֶען זֵייא אִין יֶענֶעם טָאג פַאסְטֶען;
אוּנִד עֶר הָאט זֵייא גֶעזָאנְט אַ מָשָׁל ,קֵיינֶער נֶעמְט נִים 65
אַ שְׁטִיק פוּן נֵייעֶם קְלַייד אוּנְד לֶענְט עִם אוֹיף אֵיין אֵלט
קְלַייד; וֶוען אַזוֹי דָאס שְׁטִיק וִאם אִיז פוּן דֶעם נֵייעְן
רֵייסְט אוֹים דָאס נֵייעַ אוּנִד פֶערְנְלֵייכְט זִיךְּ נִיט מִיט דֶעם

אַלְטֶען :אֹוּנִד קֵיינֶער גִיסְט נִיט נֵייעְן ויין אִין אַלְטֶּע לְאד 78
בֶעל אַרַיין; וֶוען אַזוֹי צוּשְׁפַּאלְט דֶער נֵייעֶר וויין דיא לָא-
בֶעל ,אוּנְד עֶם וֶוערְט אוֹיסְגֶעגָאסֶען ,אוּנְד דִיא לָאנֶעל וֶוערֶען
פֶערְדָארְבֶּען:

נֵייעֶרט נֵייעֶר וֵויין מוּם אִין נֵייעָ לַאנֶעל 85
11
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לוקאס ה ו

 9אַרַיינְגֶעגָאסֶען וֶוערֶען :אוּנְד קֵיינֶער וָאס הָאט אַלְמֶען

וויין גֶעטְרוּנְקֶען װויל נֵייעֶן הָאבֶּען ; וָארִין עֶר זָאנְט דֶער

אַלְטֶער אִיז בֶּעסֶער:
קאפיטעל ו
 1אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אוֹיף אַ שַׁבַּת אַז עֶר אִיז גֶעגַאנְגֶען

דוּרְךָ דִיא קָארְן פֶעלְדֶער; אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען

אָפְּגֶערִיסֶען דִיא זַאנְגֶען אוּנְד הָאבֶּען זֵייא צוּרִיבֶּען מִיט
דִיא הֶענְד אוּנְד הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען :אוּנְד עְטְלִיכֶע פוּן דיא
פְּרוֹשִׁים הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,וָארוּם טְהוּם אֵיהֶר דָאס וָואס מֶען
 8טור נִיט טְהוּן אַם שַׁבָּת ? אוּנְד יֵשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,הָאט אֵיהֶר נִיט גֶעלֵיינְט וָאס
דָור הָאט נֶעמְהוּן וֶוען עֶר אִיז הוּנְנְרִיג גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד דיא
 4ואס וַוארֶען מִיט אֵיהֶם? זיא עֶר אִיז אַרִיינְגֶעגַאנְגֶען אִין
דֶעם הוֹיז פוּן גָאט ,אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען דָאם לָחָם הַפָּנִים,
אוּנְד הָאט גֶענֶעסֶען ,אוּנד הָאט אוֹיךְ גֶענֶעבֶּען צוּ דיא
וָואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען ,וָואס קֵיינֶער טוּר נִיט עֶסֶען,
 8נֵייעֶרְט דִיא כֹּהֵנִים אַלֵיין? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זייא גֶעזָאגְט,
דֶער בֶּן אָדָם אִיז אוֹיךְּ הַאר אִיבֶּער דֶעם שַׁבָּת:
 6אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אוֹיף אֵיין אַנְדֶערְן שַׁבָּת אַז עֶר אִיז
אִין שוּל אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט גֶעלֶעהְרְט .אוּנְד עֶם
אִיז דָארְט גֶעוֶועזֶען אַ מַאן ,דֶעם זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד אִיז
 7פֶערְדַארְט גֶעוֶועזֶען :אוּנְד דִיא סוֹפְדִים אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוַַאכְט ,אוֹיבּ עֶר וֶועט שַׁכֶּת הֵיילֶען ,כְּדֵי

 8זֵייא זָאלֶען איין אָנְקְלָאנֶען אוֹיף אֵיהֶם גֶעפִינֶען :אָבֶּער עֶר

הָאט גֶעוָואוּסְט זֵיירֶע גֶעדַאנְקֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט צוּ
דֶעם ואס הָאט גֶעהַאט דיא פֶּערְדַארְטֶע הַאנְד ,שְׁטָעה
אוֹיף אוּנד שְׁטָּעה אִין מִיטֶען; אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ אוֹיפְגֶע-
 9דוֹיבֶּען אוּנְד אִיז גֶעשְׁטַאנֶען :אוּנֵד יִשׁוּעַ הָאט צוּ זייא
גֶעזָאנְט אִיךְ זֶועל אַייךְּ פְרֶעגֶען ,מֶעג מֶען אַם שַׁבֶּת גוּטֶעס

טְהוּן ,אָרער שְׁלֶעבְטֶעם ,לֶעבֶּען רֶעטֶען אָדֶער אוּמִצְרֶענְ-

 0נֶען? אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ אוֹיף זֵייא אַלֶע אַרוּמְגֶעקוּקְט,
אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,שְׁטְרֶעק אוֹיס דֵיינֶע הַאנְד; אוּנך
עֶר הָאט אַזוֹי גֶעטְהוּן .אוּנְד זֵיינֶע הַאנְד אִיז צוּריק נֶע-
שְׁטֶעלְט גֶעוָארֶען; אוּנְד זֵייא זֶענֶען נֶעוֶועוֶען פוּל מִיט

לוקאס ו
נְרִימְצָארְן ,אוּנְד הָאבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךְּ גֶערֶעט וָאם זֵייא
זָאלֶען טְהוּן צוּ יִשׁוּעַ:
אוּנַר עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אִין דיא טֶעב ,אִיז יַשׁוּעַ אַועק-
גֶענַאנְנֶען צוּ דֶעם בַּארְג מִתְפַּלֵל צוּ זַיין ,אוּנְד הָאט דיא
נַאכְט צוּנֶעבְּרַאכְט אִים גֶעבֶּעם צוּ נָאם :אוּנְד וֶוען עִם
אִיז טָאג גֶעוָוארֶען ,הָאט עֶר זַיינֶע תַלָמִידִים צוּ זִיךְּ נֶערוּ-
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פֶען ,אוּנְד הָאט פוּן זֵייא אוֹיסְרֶערְוֶועהְלְט צְוֶועלְף וֶועלְכֶע

עֶר הָאט אוֹיךְּ גֶערוּפֶען אַפָּאסטֶעל :שִׁמְעוֹן וֶועלְכֶען עֶר
הָאט אַ נָאמֶען גֶענֶעבֶּען פֶּעמְרוֹם ,אוּנָד זַיין בְּרוּדֶער
אַנְדָרֵי אוּנְד יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחָנֵן ,אוּנְד פִילִיפוֹם אוּנְד בַּרְתַּלָמַי:

18

אוּנָד מַתְּיֶה אוּנְד תּוֹמָה אוּנֶד יֶעקב דֶער זוּהְן פוּן חַלְפי ,אוּנְד 14
שִמְעוֹן וִאם אִיז אָנְגֶערוּפֶּען גֶעוָוארֶען הַקַנָאִי :אוּנְד וְהוּדָה 19

דֶער בְּרוּדֶער פוּן יַעֲקֹב ,אוּנְד יְהוּדָה אִיש-קָריוֹת ,וָואם אִיז
אוֹיךְּ גֶעוֶועזֶען דֶער מֶסָר :אוּנְד עֶר אִיז מִים זֵייא אַרוּם-
גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְר אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אוֹיף אַ הוֹיכֶען פְּלַאץ ,אוּנְד
פיל לֵייט פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים ,אוּנְד אַ נְרוֹים פָאלְק פוּן
גַאנְץ יְהוּדָה אוּנְד יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד פוּן דֶעם בָּארְטֶען פוּן צוֹר
אוּנְד צִידוֹן אס זֶענֶען נֶעקוּמֶען אֵיהֶם צוּ הֶערֶען אוּנְד פוּן
זֵייעֶרֶע קְרַאנְקְהֵייטֶען נֶעהֵיילְט צוּ וֶערֶען :אוּנְד דיא וָאס
דֶענֶען גֶעפְּלָאגְט גֶעוָוארֶען פוּן אוּנרֵַיינֶע גֵייסְטֶער זֶענֶען
נֶעהֵיילְט גֶעוָארֶען :אוּנְד דָאם גַאנְצֶע פָאלְק הָאט אֵיהֶם
נֶעזוּכְט אָננצוּריהְרֶען; וָארִין נְבוּרָה אִיז פוּן אֵיהֶם אַרוֹים-
גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט זֵייא אַלֶע גֶעהֵיילְט:
אוּנְד עֶר הָאט זַיינֶע אוֹינֶען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זַיינֶע תַּלְמִידִים
אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט:

גֶעבֶּענְשְׁט זֶענְט אֵיהֶר וֶאם זֶענֶען אָרֶעם ,וָארִין
דָאם קֶענִינְרֵייךְ פוּן גָאט אִיז אֵייעֶרֶם ,גֶעבֶּענְשְׁט זֶענְט

אֵיהֶר וָאס זֶענֶען אַצוּנְד דוּנְגְרִיג ,וָארִין אֵיהֶר וֶדעט זַאט
וֶערֶען :גֶעבֶּענשְׁט זֶענְט אֵיהֶר װָאם טְדוּן אַצוּנְד
וֵויינֶען וָארִין אִיהֶר וֶועט לַאכֶען :גֶעבֶּענְשְט זֶענְט

אֵיהֶר וֶוען דִיא מֶענְשֶׁען וֶועלֶען אַייך הַאסֶען ,אוּנִד ֶע-
לֶען אֵייךָ פוּן זֵייא אָפְּשֵׁיירֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אַייךְּ פֶעך-
שֶׁעמֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אֵייעֶר נָאמֶען פֶערְוַוַארְפֶען זיא

אַ שְׁלֶעכְטֶעם וֶוענֶען דֶעם בֶּןְ-אָדָם:
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לוקאס ו

 8פְרֵייעֶט אֵייךּ אִין יֶענֶעם טָאג אוּנְד טַאנְצְט; וָארִין זָעה,
אֵייעֶר שְׂכֵר אִיז נְרוֹים אִים הִימֶעל; וָארִין אַזוֹי הָאבֶּען .
זֵייא נֶעמְהוּן צוּ דִיא נְבִיאִים.
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האָבֶּער וָועה צוּ אֵייךָ רֵייכֶע ,וָארִין אֵיהֶר הָאט אֵייעֶר

5

מְּוֹיסְט אַוֵדִי בֶּעקוּמֶען :וועה צוּ אַייךְּ ואס זֶענְט אַצוּנְד
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פוּל וָוארִין אֵיהֶר וֶועט הוּנְגֶערְן וֶעה צוּ אֵייךְּ אס
לַאכֶען אַצוּנְד ,וָארִין אֵיהֶר וֶועט טְרוֹיעֶרְן אוּנְד וויינֶען:
הװְעה צוּ אַייךְ וֶען אַלֶע מֶענְשֶׁען וֶועלֶען אוֹיף אַייךְ
גוּטֶעם רֶעדֶען; וָארִין אַזוֹי הָאבֶּען זֵייעֶרֶע אָבוֹת נֶע-
מֵהוּן צוּ דִיא פַאלְשֶׁע נְבִיאִים:
אָבֶּער אִיךָ זָאג צוּ אֵייךָ ואס הֶערֶען ,לִיבְּט אֵייעֶרֶע פַיינְד,
מְהוּט גוּטֶעם צוּ דִיא ואס הַאסֶען אַייךְ :בֶּענְשְט דִיא וָאס
שֶׁעלְטֶען אֵייך אוּנְד בֶּעט פַאר דיא ואס פֶערְשֶׁעמֶען אַייץ:
צוּ דֶעם וָואם שְׁלָאגְט דִיךְּ אוֹיף אֵיינֶע בַּאק ,שְׁטֶעל אוֹיךְּ דיא
אַנְדֶערֶע אוֹיף; אוּנְד פוּן דֶעם וָואס נֶעמְט אַוֶועק דיין מַאנָ-
טֶעל ,הַאלְט דַיין רָאק אוֹיךְּ נִיט צוּריק :נִיבּ צוּ אִיטְלֵיכֶען
וָואם בֶּעט פוּן דִיר ,אוּנְד פוּן דֶעם זִאם נֶעמְט דָאם דַיינִינֶע
פֶערְלַאנְ עִם נִיט צוּרִיק :אוּנְד זיא אֵיהֶר זִוילְט אַז דיא
מֶענְשֶען זָאלֶען צוּ אֵייךְ מָהוּן ,טְהוּט אֵיהֶר אוֹיךְ אַזוֹי צו
זֵייא :אוּנֶד וֶוען אִיהֶר לִיבְּט דִיא ואס לִיבֶּען אַייךְ; ואס
פַאר אַ חֶסָד הָאט אֵיהֶר ? וָָארִין דיא זִינְדֶער לִיבֶּען אוֹיךָ
דִיא וָאם לִיבֶּען זֵייא :אוּנְד וֶען אֵיהֶר טְהוּּט גוּטֶעם צוּ דיא
וָאס טְהוּן נוּטֶעם צו אֵייךְ; ואס פַאר אַ חֶסֶר הָאט אֵיהֶר?
דֵיא זִינְדֶער מְהוּן אוֹיךְּ דָאם נֶעמְלִיכֶע :אוּנְד וֶוען אֵיהֶר
לֵייעֶט צוּ דִיא פוּן וֶועמֶען אֵיהֶר הָאפְט אֶסִצוּנֶעמֶען ,ואס
פַאר אַ חֶסֶד הָאט אֵיהֶר ? דִיא זִינְדֶער לֵייעְן אוֹיךְּ צוּ זִינָ-
דֶער ,אַז זֵייא זָאלֶען דָאס גְלֵייכֶע אָפְּנֶעמֶען :אָבֶּער לִיבְּט
אֵיהֶר אֵייעֶרֶע פַיינְד ,אוּנְד מְהוּם גוּטֶעם אוּנְד לֵייעֶט ,וֶוען
אֵיהֶר הָאפְּט נִיט צוּריקצוּנֶעמֶען; אוּנְד אֵייעֶר שְׂכֵר וֶועט
זַיין נְרוֹים ,אוּנְד אֵיהֶר וֶועט זַיין דִיא קִינְדֶער פוּן דֶעם אוי-
בֶּערְשְׁטֶען ,וָָארִין עֶר אִיז נוּם צוּ דיא אוּנְדַאנְקְבַּארֶע אוּנְד
דיא שְׁלֶעכְטֶע :זייט אִיהֶר בַּארֶעמְהֶערְציג ,אַזוֹי ויא אֵייעֶר
פָאטֶער אִיז בַּארֶעמְהֶערְצִיג :אוּנְד ריבְטֶּעט נִיט ,אוּנְד אֵיהֶר
וֶועט נִיט גֶערִיכְטֶעט וֶוערֶען; פֶערְשׁוּלְדִיגְט נִיט ,אוּנְד אֵיהֶר

לוקאס ו
וֶועם נִיט פֶערְשׁוּלְדִינְט וֶוערֶען; פֶערְגִיבְּט ,אוּנְד עֶם וֶועט
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אַייךָּ פֶּערְגֶעבֶּען וֶערֶען :גִיבְּט ,אוּנְד עֶס וֶועט אַייךְּ גע 83
נֶעבֶּען וֶוערֶען; אַ גוּטֶעם מָאם ,אָנְגֶעדְרִיקְט אוּנְד צוּגֶעשִׁי-
מֶעלְט ,אוּנְד וָואס לוֹיפְט אִיבֶּער וֶועט מֶען גֶעבֶּען אִין אֵייעֶר

שׁוֹיס אַרַיין ; וָָארִין מִיט דֶעמְזֶעלְבֶּען מָאס וָאס אֵיהֶר מֶעסְט
וֶועט אֵייךָ זוידֶער גֶעמָאסְטֶען וֶֶערֶען:
אוּנֶד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט אַ מֶשָׁל ,קֶען אַ בְּלִינְדֶער אַ93

בְּלִינְדֶערֶען פִיהְרֶען? וֶועלֶען זֵייא נִיט בֵּיידֶע אִין אַ נְרוּב

אַרֵיינְפַאלֶען? דֶער תַּלְמִיד אִיז נִיט אִיבֶּער זַיין לֶעהְרֶער; 04
אָבֶּער וֶוען אֵיינֶער אִיז פָאלְקַאמֶען גֶעוארֶען וֶועט
עֶר זַיין זיא זַיין לֶעהְרֶער :אוּנְד זָארוּם זֶעהְסְט דוּא 14
דֶעם שְׁפָּאן וָאס אִיז אִין דֵיין בְּרוּדֶערִם אוֹיג ,אוּנְד בַּע-
טְרַאכְּטסְט נִיט דֶעם בַּאלְקֶען זָא אִיז אִין דַיין אוֹיג? זיא 24
אַזוֹי קֶענְסְט דוּא זָאנֶען צוּ דַיין בְּרוּדֶער ,בְּרוּדֶער לָאז מִיךְ
אַרוֹיסְנֶעמֶען דֶעם שְׁטָּאן וָאס אִיז אִין דֵיין אוֹיג ,וֶוען דוּא
אַלֵיין זֶעהְסְט נִיט דֶעם בַּאלְקֶען ואס אִיז אִין דַיין אוֹיב.
דוּא הֵייכְלֶער ,נֶעם צוּם עֶרְשְׁטֶען אַרוֹים דֶעם בַּאלְקֶען פוּן
דַיין אוֹיג ,אוּנְד דֶערְנָאךָּ וֶזֶעסְט דוּא קְלָאר זֶעהֶען אַרוֹיםָ-
צוּנֶעמֶען דֶעם שְׁפָּאן וָאס אִיז אִין דַיין בְּרוּדֶערְם אוֹיב :

וָארִין אַ גוּמֶער בּוֹים טְרָאנְט נִיט קֵיינֶע שַׁלֶעכְטֶע פְרוּכְט34 ,
אוּנְד זוידֶער אַ שְׁלֶעכְטֶער בּוֹים טְרָאגְט נִיט קֵיינֶע גוּמֶע
פַרוּכְט :וָארִין מֶען דֶערְקֶענְט אִיטְלִיכֶען בּוֹים בֵּייא זַיינֶע 44
אֵיינֶענֶע פְרוּכְט; זָארִין פוּן דֶערְנֶער זַאמֶעלְט מֶען נִיט
קֵיינֶע פֵיינֶען ,אוּנְד פוּן אַ דָארְנְבּוּשׁ רֵייסְט מֶען נִיט אָם
קֵיינֶע וַויינְטְרוֹיבֶּען:

דֶער נוּטֶער מֶענְש בְּרֶענְנְט אַרוֹים 54

גוּטֶעם פוּן דֶעם גוּטֶען שַאץ פוּן זַיין הַארֶץ ,אוּנְד דֶער
שְׁלֶעכְטֶער מֶענְשׁ בְּרֶענְגְט אַרוֹים שְׁלֶעכְטֶעם פוּן דֶעם
שְׁלֶעכְּטֶען שַאץ פוּן זַיין הַארְץ; וָארִין דָאס מוֹיל רֶעט

פוּן דֶעם וָואס דָאס הַארְץ אִיז אִיבֶּערְפִילְט:
אוּנְד פַארְוָאס רוּפְט אֵיהֶר מִיךְּ הַאר ,הַאר ,אּנְד טְהוּם נָיט 64
ואס אִיךְָ זָאנ? אִיטְלֵיכֶער חִאם קוּמְט צוּ מִיר ,אוּנְד הֶערְט 74
מֵיינֶע וֶוערְטֶער אוּנְד טְהוּט זֵייא ,וֶעל אִיךָּ אֵייךָ וייזֶען צוּ
וֶועמֶּען עֶר אִיז נְלֵייךְּ :עֶר אִיז נְלֵייךָּ צוּ אַ מַאן ואס הָאט 84
גֶעבּוֹיעֶט אַ הוֹיז ,אוּנְד הָאט מִיף גֶעגְרוּבֶּען ,אוּנְד הָאט דֶעם
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גְרוּנְד גֶעלֶענְט אוֹיף דֶעם פֶעלְז; אוּנְד וֶוען אַ נְוֶעמֶער אִיז
בֶעשֶׁעהֶען ,הָאט דֶער שְׁמְרוֹים גֶעשְׁטוֹיסֶען קֶענֶען דֶעם הוֹיז,
אוּנִד הָאט עֶם נִיט גֶעקָאנְט בֶּעוֶוענֶען ,וָארִין עֶם אִיז גוּט
 9גֶעגְרִינְדֶעט גֶעוָארֶען :אָבֶּער דֶער וָואס הֶערְט אוּנְד טְהוּט
נִיט אִיז נְלֵייךְּ צוּ אַ מַאן וָואס הָאט גֶעבּוֹיעט אַ הוֹיז אוֹיף
דֶער עֶרְד אֶהְן אַ גְרוּנְד; אוּנְד דֶער שִׁמְרוֹים הָאט דַארַאן
אָנְגֶעשְׁטוֹיסֶען ,אוּנְד עִם אִיז בַּאלְד אֵיינְגֶעפַאלֶען ,אוּנְד
דִיא צוּשְׁטֶערוּנְג פוּן יֶענֶעם הוֹיז אִיז גְרוֹים גֶעוֶועזֶען;

קאפיטעל ז
 1וֶוען עֶר הָאט גֶעעֶנְדִינְט אַלֶע דִיזֶע רֶעדֶען אִין דיא אוֹיעֶרֶען
פוּן דֶעם פָאלְק ,אִיז עֶר גֶעגַאנְנֶען קֵיין כְּפַר-נַחוּם;
 2אוּנְד דֶער קְנֶעכְט פוּן אַ גֶעוִויסֶען הוֹיפְּטְמַאן וֶועלְכֶען עֶר
הָאט זֶעהֶר גֶעשַׁאצְט ,אִיז קְרַאנְק גֶעוֶועוֶען צוּ שְׁטַארְבֶּען;
 3אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעהֶערְט פוּן יֵשׁוּעַ הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם

בֶעשִׁיקְט דִיא עֶלְצְטֶע פוּן דִיא יזּדֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶע-

 4בֶּעטֶען אַז עֶר זָאל קוּמֶען זַיין קנֶעכְט צוּ הֵיילֶען :אוּנְד
וֶוען זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ יִשׁוּעַ ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם
זָעהֶר גֶעבֶּעטֶען אוּנְד גֶעזָאגְט ,אַז עֶר אִיז וֶערְט אַז דוּא
 8זָאלְסְט דָאס פַאר אֵיהֶם טְדוּן :וָארִין עֶר לִיבְּט אוּנְזֶער

 6פָאלְק ,אוּנְד הָאט אוּנִם דִיא שׁול גֶעבּוֹיעְט :אוּנְר יֵשׁוּעַ אִיז

מִיט זֵייא גֶעגַאנְגֶען .אוּנְד וֶוען עֶר אִיז שׁוֹין נִיט ווייט גֶע-
ודעזֶען פוּן דֶעם הוֹיז ,הָאט דֶער הוֹיפְּטְמַאן זֵיינֶע פְרֵיינְד גֶע-
שִׁיקְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר זֵייא דִיךְּ נִיט
מַטְּרִיחַ; וָארִין אִיךָ בִּין נִיט וֶוערְט אַז דוּא זָאלְסְט אוּנְטֶער
 7מֵיין דַאךְּ קוּמֶען :דֶעסְטְוֶוענֶען הָאבּ אִיךָ מִיךְּ זֶעלְבּסְטנִיט
וֶוערְט גֶעהַאלְטֶען אַז אִיךְּ זָאל צוּ דיר קוּמֶען; אָבֶּער זָאג
 8נזר אַ וָארְט ,אַזוֹי זֶעט מֵיין ינָג גֶעהֵיילְט וֶוערֶען :וָארִין

אִיךְּ בִּין אוֹיךְּ אַ מַאן ואם שְׁטֶעהְט אוּנְטֶער אֵיינֶע אָבֶּעך-

מַאכְט ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מָאלְדַאטֶען אוּנְטֶער מִיר ,אוּנד אִיךָ
זָאנ צוּ דֶעם ,נָעה אַהִין ,אוּנְד עֶר גֶעהְט ,אוּנְד צוּ אַיין אַנָ-
דֶערֶען ,קוּם אַהֶער ,אוּנִד עֶר קוּמְט ,אוּנְד צוּ מֵיין קְנֶעכְט,
 9טְהוּא דָאס ,אוּנֶר עֶר טְהוּט עִם :אוּנְד וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט דָאס
גֶעהֶערְט הָאט עֶר זִיךָּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט אִיבֶּער אֵיהֶם; אוּנְד
עֶר הָאט זִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט אוּנֵד הָאט גֶעזָאגְט צוּ דֵיא
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לייט וָואם זֶענֶען אֵיהֶם נָאבְגֶעגַאנְגֶען ,אִיךְּ זָאג אֵייךָּ; אַזֶעל-

כֶען גְלוֹיבֶּען הָאבּ אִיךָּ אַפִילוּ אִין יִשְׂרָאֵל נִיט גֶעפִינֶען:
אוּנְד וֶוען דִיא שְׁלוּחִים הָאבֶּען זִיךְּ אַהֵיים אוּמְגֶעקֶעהְרְט01 ,
הָאבֶּען זֵייא דֶעם קְנֶעבְט גֶעזוּנֵד גֶעפִינֶען:

אוּנֶר עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אִין דֶעם אַנְדֶערֶען מָאנ אַז עֶר אִיז 11
אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אִין אַ שְׁטָאט אַרַיין וָאס הֵייסְט נָעִין ,אוּנֵד
זֵיינֶע תַּלְמִידִים אוּנְד פִיל לֵייט זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעגַאנְגֶען:
אוּנְד וִויא עֶר הָאט זִיךְּ גֶענֶעהְנְט צוּם טוֹיעֶר פוּן דֶער שְׁטָאט91 ,
זָעה ,הָאט מֶען אַ טוֹיטֶען מַאן אַרוֹיסְגֶעטְרָאנֶען ,דֶעם אֵוינָ-
צִיגֶען זוהְן פוּן זֵיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד זִיא אִיז נֶעוֶועזֶען אֵיינֶע
אַלְמָנָה ; אוֹנְד פִיל לֵייט פוּן דֶער שְׁטָאט זֶענֶען מִיִט אֵיהֶר
גֶעוֶועזֶען :אוּנְד וֶוען דֶער הַאר הָאט זִיא גֶעזֶעהֶען ,הָאט 31
עֶר אִיבֶּער אֵיהֶר רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶר נֶע-
זָאנְט ,וויין נִיט :אוּנְד עֶר אִיז צוּנֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט דִיא 41
מִמָה אָנְגֶערִיהֶרְט ,אוּנְד דִיא וִאם הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעטְרָאגֶען
זֶענֶען שְׁטֶעהֶען גֶעבְּלִיבֶּען; אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,יוּנְנֶער
מַאן ,שְׁטָעה אוֹיף :אוּנְד דֶער טוֹיטֶער הָאט זִיךְּאוֹיפְנֶעצְט 51
אוּנְד הָאט אָננֶעהוֹיבֶּען צוּ רֶעדֶען; אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם
צוּרִיקְנֶענֶעבֶּען צוּ זֵיינֶע מוּטֶער :אוּנְד פוּרְכֶט הָאט זֵייא 61
אַלֶע אָנְגֶענוּמֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גָאט גֶעלוֹיבְּט ,אוּנְד
הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אַ גְרוֹיסֶער נָבִיא אִיז צְוִוישֶען אוּנֶם אוֹיםָ-

גֶעשְטַּאנֶען ,אוּנְד גָאט הָאט זַיין פָאלְק בֶּעזוּכְט :אוּנְד דִיזֶער 71
בֶּערִיכְט פוּן אֵיהֶם אִיז אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אִין גַאנְץ יְהוּדָה,
אוּנְד אִין דִיא גַאנְצֶע גֶענֶענְד:
אוּנְד דִיא תַּלְמֵידִים פוּן יוֹחָנָן הָאבֶּען אֵיהֶם פוּן אַלֶע דִיזֶע 81
זַאכֶען דֶערְצֶעהְלְט :אוּנְד יוֹחָנֶן הָאט צוּ זִיךְּ נֶערוּפֶען צְוַוייא 91
פוּן זֵיינֶע תַּלְמֵידִים ,אוּנְד הָאט זֵייא גֶעשִׁיקְט צוּ יַשׁוּעַ אוּנַד

גֶעזָאנְט בִּיסְט דוּא דֶער וָואם זָאל קוּמֶען ,אָדֶער זָאלֶען מִיר
ווארְטֶען אוֹיף אֵיין אַנְדֶערֶען? אוּנְד וֶוען דיא מֶענְשֶׁען 02
זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
יוֹחָנָן דֶער מְטַבָּל הָאט אוּנֶס צוּ דִיר גֶעשִׁיקְט אוּנְד גֶעזָאגְט,
בִּיסְט דוּא דֶער וָואם זָאל קוּמֶען ,אָדֶער זָאלֶען מִיר וַוַאךְ-
מֶען אוֹיף אֵיין אַנְדֶערֶען? אִין יֶענֶער שָׁעָה הָאט עֶר פִילֶע 19
גֶעהֵיילְט פוּן זֵייעֶרֶע קְרַאנְקְהֵייטֶען אוּנְד פְּלָאנֶען אוּנְד
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801

אוּנְרֵיינֶע גֵייסְטֶער ,אוּנְד הָאט פִילֶע בְּלִינְדֶע זֶעהֶענְדִיג נֶע-
 2בֶעמַאכְט :אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֶנְטפֶערְט אוּנְד הָאט צו זייא

גֶעזָאגְט ,גֶעהְט אוּנְד דֶערְצֶעהְלְט יוֹחָנָן וָואס אִיהֶר הָאט גֶע-
זֶעהֶען אוּנְד גֶעהֶערְט; אַז דִיא בְּלִינְדֶע זֶעהֶען ,דִיא קְרוּמֶע
גֶעהֶען אַרוּם ,דִיא מְצוֹרָעִים זֶענֶען נֶערֵיינִיגְט ,אוּנְד דִיא
וֹיבֶּע הֶערֶען ,דִיא טוֹיטֶע שטֶעהֶען אוֹיף ,צוּ דיא אָרֶמֶע
 8וֶוערְט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה נֶעפְּרֶעדִיגְט :אוּנְד גֶעבֶּענְשְט אִיז
דֶער וָואס וֶועט זִיךְּ נִיט אָן מִיר שְטְרוֹיכְלֶען:

 4אוּנְד וֶוען דִיא שְׁלוּחִים פוּן יוֹחָנָן זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען,
הָא עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ דִיא לֵייט צוּ רֶעדֶען וֶוענֶען יוֹחָנָן;
וָואס זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אין דֶער מִדְבָּר אַרֵיין צוּ
 8צז זֶעהֶען? אַ רָאהֶר ֶאם שָׁאקֶעלְט פוּן דֶעם ווינְד? אָבֶּער
ואם זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען צוּ זֶעהֶען? אַ מַאן אָנְבֶע-

קליידֶעט אִין פֵיינֶע קְלֵיידֶער? דֶעהְט ,דִיא אס זֶענֶען פַיין
גֶעקְלֵיידֶעטאוּנְד הָאבֶּען פֵיינֶע שְׁמֵּייזֶען זֶענֶען אִין דִיא הַייזֶער
 6פון קֶענִינֶע :וָואס דֶען זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען צוּ זֶעהֶען?

אַ נָבִיא? יָא ,אִיךְּ זָאל אֵייךְ ,אוּנְד נָאךְּ מֶעהֶר זויא אַ נָבִיא:

 7דָאם אִיז דֶער ,פוּן וֶועלְכֶען עִם שְׁטֶּעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען
זָעה ,אִיךְּ שִׁיק מֵיין מַלְאָךָ פָּאר דִיר ,דֶער וֶעט דיין
וֶועג פָאר דִיר אֶנְבְּרֵייטֶעןָי( :מלאכיג'א).
8

אִיךְּ זָאנ אֵייך צוִוישֶען דִיא וִָאם זֶענֶען גֶעבּוֹירֶען פוּן הֵויי"

בֶּער אִיז קיין גְרֶעסֶערֶער ויא יוֹחֶנֶן; אָבֶּער דֶער קְלֵיינְם-
 9מֶער אִים קֶענִינְרֵייךְ פוּן גָאט אִיז נְרֶעסֶער זיא עֶר :אוּנְד
דָאם גַאנְצֶע פָאלְק ,וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט ,אוּנְד

דִיא שְׁטֵייעֶר-אֵיינְנֶעמֶער הָאבֶּען נָאט נֶערֶעכְטְפֶּערְטִינְט,
וָוארִין זֵייא זֶענֶען גֶעטוֹבֵּלְט גֶעוָוארֶען מִיט דֶער מְבִילָה

 0פוּן יוֹחָנְן :אָבֶּער דִיא פְּרוּשִׁים אוּנְד דִיא גֶעזֶעצְלֶעהְרֶער

הָאבֶּען פֶעְאַכְטֶעט דִיא עֵצָה פוּן גָאט קֶעגֶען זִיךְּ זֶעלְבּסְט,

 1וָארִין זֵייא זֶענֶען נִיט גֶעטוֹבֵלְט גֶעוָארֶען פוּן אֵיהֶם:

צוּ

וֶועמֶען זָאל אִיך דֶען גְלֵייכֶען דִיא מֶענְשֶׁען פוּן דֶעם

 28דָאזִינֶען דוֹר ,אוּנְד צוּ זִאם זֶענֶען זֵייא נְלֵייךְּ? זֵייא זֶענֶען
נְלֵייךָּ צוּ דִיא קִינְדֶער וָאס זִיצֶען אוֹיף דֶעם מַארְק ,אוּנְד
רוּפֶען אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען; וָאם זָאנֶען
מִיח

הָאבֶּען

צו

אֵייךְ

גֶעפֵייפְט,

אוּנְד אֵיהֶר הָאט נִיט
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הָאט נִיט גֶעוִוינְט:

וָוארִין יוֹחָנֶן דֶער מְטַּבֵּל אִיז גֶעקוּמֶען נִיט עֶסֶענְדִיג קיין 83

בְּרוּיט : ,אוּנִד נִיט טְרִינְקֶענְדִיג קיין וֵויין ,אוּנֵד אֵיהֶר הָאט

גֶעזָאגְט עֶר הָאט אַ שֵׁר :דֶער בֶּן אָדֶם אִיז גֶעקוּמֶען עֶסֶענִד 43

דיג אוּנְד טְרִינְקֶענְדִיג ,אוּנְד אֵיהֶר זָאנְט דֶעה ,דֶער מֶענֶשׁ
אִיזּ אַ פְרֶעסֶער אוּנְד אַ זוֹיפֶער ,אַ פְרַיינְד פוּן שְׁמֵייעֶר-
אַיינְנֶעמֶער אוּנְד זִינְדֶער :אוּנְד דִיא חָכְמָה אִיז גֶערֶעכְט89 -

פֶּערְטִיגְט גֶעוָארֶען פוּן אַלֶע אִיהְרֶע קִינְדֶער:
אוּנְד אֵיינֶער פוּן דִיא פְּרוֹּשִׁים הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר 65

זָאל בֵַּייא אִיהֶם עֶסֶען; אוּנְד עֶר אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אִים
הוֹיז פוּן דֶעם פְּרוּשׁ אוּנְד הָאט זִיךְּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט :אוּנְד 78
זָעה ,אַ פְרוֹיא ,חִאם אִיז אַ זִינְדֶערִין ,אוּנְד וֶוען זִיא הָאט
נֶעוָאר גֶעוָוארֶען אַז עֶר אִיו צוּ טִישׁ אִין דֶעם הוֹיז פוּן
דֶעם פָּרוּשׁ ,הָאט זִיא גֶעבְּרַאכְט אֵיין אַלְבַּאסְטֶער קרִינֶעל
מִיט מֹר :אוּנְד אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְטֶער אֵיהֶם בַּייא זַיינֶע 88
פִּים אוּנָד הָאט גֶעוֵויינְט ,אוּנְד הָאט אָנְנֶעדוֹיבֶּען זֵיינֶע פּים
צוּ זאשֶׁען מִיט טְרֶעהְרֶען ,אוּנְד הָאט זֵייא אָפְּנֶעוִוישְט
מִיט דִיא הָאר פוּן אֵיהֶר קאפּ ,אוּנְד הָאט זַיינֶע פִים נֶע-
קישְט ,אוּנְד הָאט זֵייא נֶעזַאלְבְּט מִיט דֶעם מֹר :אוּנְד וען 98
דֶער פֵּרוּשׁ וָאס הָאט אֵיהֶם אֵיינְגֶעלַאדֶען הָאט דָאס נֶע-
זֶעהֶען הָאט עֶר בֵַּייא זִיךָּ גֶעדַאכְט אוּנָד גֶעזָאנְט ,וֶוען
דִיזֶער זָאל זַיין אַ נָבִיא ,אַזוֹי הֶעט עֶר נֶעוְואוּסְט ,וֶוער אוּנְד
ואס פַאר אַ פְרוֹיא דָאס אִיז וָאס הָאט אֵיהֶם אָנְנֶערִיהְרְט,
וָארִין זִיא אִיז אַ זִינְדֶערין :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט 04
אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,שִׁמְעוֹן ,אִיךְּ הָאבּ דִיר עִפֶּעס
צוּ זָאנֶען ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,זָאנ לֶעהְרֶער :עִם אִיז 14
גֶעוֶועזֶען אַ נֶעלְד לֵייעֶר ואס הָאט גֶעהַאט צָוַוייא בַּעֲלֵי
חוֹבוֹת ,אֵיינֶער אִיז שׁוּלְדִיג גֶעוֶועזֶען פִינְף דוּנְדֶערְט גוּל-
דֶען ,אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער פוּפְצִינ :אוּנְד וֶען זֵייא הָאבֶּען 24
נִיט גֶעהַאט צוּ צָאהְלֶען ,הָאט עֶר זֵייא בֵּיירֶע גֶעשֶׁענְקְט;
וֶועלְכֶּער פוּן זֵייא וֶועט אֵיהֶם דֶען מֶעהֶר לִיבֶּען? שִׁמְעוֹן 34

הָאט גֶּעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיךְּ דֶענְק ,וֶועלְכֶען עֶר
הָאט מֶעהֶר גֶעשֶׁענְקְט;

אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

01

לוקאס ז ח

 4רוא הָאסְט רֶעכְט גֶעמִשְׁפָּט :אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ נֶעקֶעהְרְט

צוּ דֶער פְרוֹיא אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט צוּ שִׁמְעוֹן ,זֶעהְסְט דוא
 8דִיזֶע פְרוֹיא :אִיךְּ בִּין אִין דיין הוֹיז אַריינְגֶעקוּמֶען ,דוא
הָאסְט מִיר קֵיין וַואסֶער נִיט גֶענֶעבֶּען צוּ מֵיינֶע פִים; אָבֶּער

זִיא הָאט מֵיינֶע פִים גֶעוַוַאשֶׁען מִיט טְרֶעהְרֶען ,אוּנְד הָאט
 6זייא אָפְּגֶעוִוישְׁט מִיט דִיא הָאר פוּן דֶעם קאפּ :דוּא הָאסְט

מִיר קיין קִישׁ נִיט גֶעגֶעבֶּען; אָבֶּער זִיא זִינְט זִיא אִיו

אַרֵיינְגֶעקוּמֶען ,הָאט נִיט אוֹיפְנֶעהֶערְט מֵיינֶע פִיס צוּ קִישֶׁען,
 7דוּא הָאסְט נִיט גֶעזַאלְבְּט מֵיין קָאפּ מִיט עֵהֶל; אָבֶּער זִיא
 8הָאט מֵיינֶע פִים גֶעזַאלְבְּט מִיט מֹר :דְרוּם זָאג אִיךְּ דִיר,
אֵיהרֶע זִינְדֶען ִאם זֶענֶען פִיל זֶענֶען אֵיהֶר פֶערְגֶעבֶּען,
וָוארִין זִיא הָאט פִיל גֶעלִיבְּט; אָבֶּער צוּ וֶעמֶען וֶוענִיג אִיז
 9פֶערְגֶעבֶּען ,דֶער לִיבְּט וֶוענִינ :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶר נֶע-

 0זָאגְט ,דֵיינֶע זִינְדֶען זֶענֶען דִיר פֶערְגֶעבֶּען :אוּנְד דִיא זָאם

זֶענֶען מִיט אֵיהֶם צוּ טִישׁ גֶעזֶעסֶען הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען

צְוִוישֶׁען זִיךְ צוּ זָאנֶען ,וֶוער אִיז דִיזֶער וָאס פֶערְגִיבְּט
 1אוֹיךְ זִינְדֶען? אוּנְד עֶר הָאט צוּ דֶער פְרוֹיא גֶעוָאגְט ,דיין

גְלוֹיבֶּען הָאט דִיךְּ גֶערֶעטֶעט; נֶעה אִין פְרִידֶען:

קאפיטעל ח
 1אוּנְד עֶם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אִים אַנְדֶערֶען טָאג אַז עֶר אִיז

אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען אִין עֶטְּלִיכֶע שְׁטֶעט אוּנְד דֶערְפֶּער ,אוּנְד

הָאט גֶעפְּרֶעדִינְט אוּנְד הָאט מְבַשֶׁר גֶעוֶועזֶען דָאס קֶענִינְרֵייךָ
פוּן גָאט; אוּנְד דיא טְוֶועלְף זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען
 9אוּנְד אֵיינִינֶע פְרוֹיעֶן וָאם זֶענֶען גֶעהֵיילְט גֶעוארֶען פוּן

שְׁלֶעכְטֶע גֵייסְטֶער אוּנְד פוּן קְרַאנְקְהֵייטֶען ,מִרְיִם ואם אִיז
אָנְגֶערוּפֶען הַמַנְדְלִית פוּן וֶועלְכֶער זִיבֶּען שֵׁדִים זֶענֶען
 8אַרוֹיסגֶעגַאנְנֶען :אוּנְד יוֹחָנָה ,דָאס וֵוייבּ פוּן כּוּזָה ,דֶער
פֶערְוַאלְטֶער פוּן דוֹרְדוֹםס ,אוּנְד שׁוֹשַׁנָה אוּנְד פִילֶע
אַנְדֶערֶע ,וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם מִיט זֵייעֶר פֶערְמֶענֶען בֶּעדִינְט:

 4אוּנְד וֶוען פִיל לֵייט הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט ,אוּנְד זֶענֶען
צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען פוּן דִיא שְטֶעט ,אַזוֹי הָאט עֶר גֶעזָאנְט,
 8דוּרָךְּ אַ מָשֶׁל :דֶער זֵייעֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען זַיין זָאמֶען

צוּ זֵייעֶן; אוּנִד ויא עֶר הָאט גֶעוֵייעֶט ,זֶענֶען עִטְלִיכֶע
זָאמֶען גֶעפַאלֶען בֵּיים וֶועג ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען צֶערְטְרֶעטֶען

|
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11

גֶעוָוארֶען ,אוּנִד דִיא פַיינֶעל פוּן דֶעם הִימֶעל הָאבֶּען
זֵייא אוֹיפְנֶעפְרֶעסֶען :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען גֶעפַאלֶען אוֹיף 6
דֶעם פֶּעלְז ,אוּנְד ויא זֵייא זֶענֶען אוֹיפְגֶעגַאנְגֶען זֶענֶען זייא

פֶערְדַארְט גֶעוָארֶען װייל זֵייא הָאבֶּען קֵיינֶע פֵייכְטְקֵייט

נִיט נֶעהַאט :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען נֶעפַאלֶען צְוִוישֶׁען דִיא 7
דֶערְנֶער ,אוּנְד דִיא דֶערְנֶער זֶענֶען דֶערְמִיט אוֹיפְגֶעגַאנְגֶען,
אוּנְד הָאבֶּען זֵייא דֶערְשְׁטִיקְט :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען נֶע8 -
פַאלֶען אוֹיף דֶעם גוּטֶען נְרוּנְד ,אוּנְד זויא זֵייא זֶענֶען אוֹים-
גֶעגַאנְנֶען הָאבֶּען זֵייא פְרוּכְט גֶעמְרָאגֶען הוּנְדֶערְטְפֶעלְטִיב;
וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעזָאנְט ,הָאט עֶר אוֹיסְגֶערוּפֶען ,דֶער
ואס הָאט אוֹיעֶרֶען צוּ הֶערֶען לָאז עֶר הֶערֶען :אוּנְד זיינֶע 9

תַּלְמֵידִים הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט ,וואם זָאל דָאם מֶשֶׁל

מַיינֶען? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,צוּ אֵייךְ אִיז גֶעגֶעבֶּען אַז 01
אֵיהֶר זָאלְט זִויסֶען דִיא סוֹדוֹת פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן גָאט,

אָבֶּער צוּ דִיא אִיבְּרִיגֶע אִין מְשָׁלִים ,זֶעהֶענְדִיג זֶעהֶען זֵייא

דָאךָּ נִיט אוּנְד הֶערֶענְדִיג פֶערְשְטֶעהֶען זייא דָאךָּנִיט :אוּנִד 11
דָאס אִיז דָאם מָשֶׁל דֶער זָאמֶען אִיז דָאס וָָארְט פוּן נָאט:
אוּנְד דִיא בַּיים וֶועג זֶענֶען דִיא ואס הֶערֶען ,דֶערְנָאךְ קוּמְט 91
דֶער שֶׂטָן אוּנְד נֶעמְט אַוֶועק דָאס וָָארְט פוּן זֵייעֶר הַארְץ,
אַז זֵייא זָאלֶען נִיט גְלוֹיבֶּען אוּנְד גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :אוּנְד 31
דִיא אוֹיף דֶעם פֶעלְז זֶענֶען דִיא ,ואס וֶוען זֵייא הֶערֶען נֶע-
מֶען זייא אָן דָאס וָארְט מִיט פְרֵייד; אוּנְד דִיזֶע הָאבֶּען
קֵיינֶע וְאוּרְצֶעל נִיט ,אוּנְד פַאר אַ צֵייט בְּלֵייבֶּען ,אָבֶּער
אִין דֶער צַייט פוּן פְּרִיפוּנְב פַאלֶען זֵייא אָפּ :אוּנְד דִיא 41
וא זֶענֶען גֶּעפַאלֶען צְוִוישֶׁען דִי דֶערְנֶער זֶענֶען דיא וָאס
הֶערֶען ,אוּנְד וויא זֵייא גֶעהֶען אַוֶועק זֶענֶען זֵייא דֶערְשְׁטִיקְט
דוּרְךָּ זָארְג אוּנְד רֵייכְטוּם אוּנְר פֶערְגְנִיגֶען פוּן לֶעבֶּען ,אוּנְד
בְּרֶענְנֶען קֵיינֶע רֶעכְטֶע פְרוּכְט נִיט :אָבֶּער דִיא אוֹיף דֶעם 51
גוּטֶען גְרוּנְד זֶענֶען דִיא וָאם הֶערֶען דָאס וָארְט אִין אֵיין
עֶהְרְליכֶען אוּנְד גוּטֶען הַארְץ ,אוּנְד בֶּעהַאלְטֶען עֶם אוּנְד
בְּרֶענְנֶען פְרוּכְט מִיט נֶעדוּלְד;

קֵיינֶער צִינְדֶעט נִיט אָן אַ לַאמְפּ אוּנְד דֶעקְט זִיא צוּ מִיט 61

אַ בַּלֵי ,אָדֶער שְׁטֶעלְט זִיא אוּנְטֶער אַ בֶּעט; נֵייעֶרְט מֶען

שְׁטֶעלְט זִיא אוֹיף אַ גֶעשְׁטֶעל ,כַּדֵי דִיא וִאם קוּמֶען אַרַיין

פלן
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 7זָאלֶען זֶעהֶען דָאם לֵיכְט :וָארִין עֶס אִיז קיינֶע זַאךְּ נִיט
פֶערְהוֹילֶען ,וָואס וֶועט נִיט אַנְטפְּלֶעקְט וֶוערֶען ,אוּנְד קֵיינֶע
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זַאךְּ אִיז נִיט פֶערְבָּארְגֶען ,וָואס וֶועט נִיט צוּ וִויסֶען נֶעטְהוּן

וֶוערֶען אוּנְד צוּם ליכְט קוּמֶען :דְרוֹּם נִיבְּט אַכְטוּנְג זיא אֵיהֶר
הֶערְט; וָארִין וֶוער עִם הָאט צוּ דֶעם וֶועט נֶענֶעבֶּען וֶוע-
רֶען ,אוּנְד וֶוער עִם הָאט נִיט ,פוּן דֶעם וֶועט אַוֶועקְגֶענוּמֶען
וֶוערֶען אוֹיךְּ דָאס וָואס עֶר מֵיינְט אַז עֶר הָאט:
אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד זֵיינֶע בְּרִידֶער זֶענֶען צוּ אֵיהֶם נֶע-
קוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען נִיט גֶעקַאנְט צוּ אֵיהֶם צוּטְרֶעטֶען וֶוע-
נֶען דִיא לֵייט :אוּנְד מֶען הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דֵיינֶע
מוּטֶער אוּנְד דֵיינֶע בְּרִידֶער שְׁמֶעהֶען דְרוֹיסֶען אוּנְד זִוילֶען
דִיךְ זֶעהֶען :אוּנְד עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאם צוּ זֵייא
גֶעזָאגְט ,מֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד מֵיינֶע בְּרִידֶער זֶענֶען דִיא ,וָואם
הֶערֶען דָאם וָוארְט פוּן נָאט אוּנְד טְהוּן עִם:
אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אָן אֵיינֶעם פוּן דִיא טֶעג אַז עֶר אוּנְד

זֵיינֶע תַּלְמִירִים זֶענֶען אַרֵיינְגֶענַאנְגֶען אִין אַ שִיף ,אוּנְד עֶר
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,לָאזֶען מִיר אַרִיבֶּערְנֶעהֶען צוּ דִיא
אַנְדֶערֶע זַייט פוּן דֶעם יַם; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַוֶועקְנֶע-
 3שֵיפְט :אוּנְד זיא זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ בֶעשִׁיפְט אִיז עֶר אַנְמַ-
שְׁלָאפֶען גֶעוָארֶען ,אוּנְד אַ שְטוּרְמְוִוינְד אִיז אַרוּפַּגֶעקוּמֶען
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אוּנִד זֵייא זֶענֶען אָנְנֶעפִּילְט גֶעוָוארֶען מִיט וַוַאסֶער ,אוּנְד
זֵייא זֶענֶען גֶעוֶועוֶען אִין אַסַכָּנָה :אוּנְד זֵייא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם
גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיפְנֶעוֶועקט אוּנְד גֶעזָאגְט,
מֵייסְטֶער ,מֵייסְטֶער ,מִיר וֶוערֶען פֶערְלוֹירֶען; אוּנָד עֶר אִיז
אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט אָנְנֶעשְׁרִיעֶן דֶעם וִינְד אוּנְד
דֶעם שְטּוּרֶם פוּן וַוַאסֶער ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְנֶעהֶערְט,
אוּנֵד עִם וָואר שְׁטִיל :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וְואוּ
אִיז אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען} אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ נֶעפָארְכְטֶען
אוּנְִד זייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶעוְואוּנְדֶערְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיינֶער
צוּם אַנְדֶערֶען גֶעזָאנְט ,וָאס פַאר אֵיינֶער אִיז דִיזֶער ,דָאם
עֶר בֶּעפֶעהְלְֶט אַפִּילוּ דֶעם וִוינְד אוּנְד דָאס וַוַאסֶער ,אוּנְד
זֵייא הֶערֶען אֵיהֶם צוּ:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אֵיינְנֶעשִׁיפְט צוּ דֶעם לַאנְד פוּן דִיא
נִדְרוֹנִים ,ואם אִיז קֶענֶענְאִיבֶּער נָלִיל :װֶען עֶר אִיז

לוקאס ח
אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען אוֹיף דֶעם לַאנְד ,אִיז אֵיהֶם אַ מַאן עָנִטְקֶע-
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נֶען נֶעקוּמֶען פוּן דֶער שְׁמָאט ,וָאם הָאט גֶעהַאט שֵׁדִים אַ
לַאנְנֶע צֵייט ,אוּנְד הָאט קיין קלייד נִיט נֶעהַאט ,אוּנְד הָאט
נִיט גֶעוְואוֹינְט אִין קיין הוֹיז ,נֵייעֶרְט צְוִוישֶׁען דִיא קְבָרים:

ויא עֶר הָאט יִשׁוּעַ דֶערְזֶעהֶען ,אִיז עֶר פָאר אֵיהֶם אַנִירֶעך82 -

בֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט נֶעשְׁרִיעֶן מיט אַ הוֹיךְּ קוֹל ,וָואס הָאבּ
אִיךְָּ מִיט דִיר צוּ מהוּן ,יֵשׁוּעַ ,זוּהְן פוּן נָאט דֶעם אוֹיבֶּעך-

שְׁטֶען? אִיךְּ בֶּעט דִיךְ ,פְּלָאג מִיךְּ נִים :וָארִין עֶר הָאט 92

דֶעם אוּנְרֵיינֶעם רוּחַ גֶעבָּאמֶען אַז עֶר זָאל אַרוֹיסְנֶעהְן פוּן
דֶעם מַאן ,וָארִין עֶר הָאט אֵיהֶם אֶפְטמָאל נֶעהַאפְט; אוּנְד
עֶר ואר נֶעבּוּנְדֶען מִיט קֵיימֶען ,אוּנְד ואר גֶעבּוּנְדֶען גֶע-
הַאלְטֶען ,אָבֶּער עֶר הָאט דִיא בֶּענְדֶער צֶערִיסֶען ,אוּנְד וָואר

גֶעטְרִיבֶּען פוּן דֶעם שֶׁד אִין דִיא וִויסְטֶע עֶרְמֶער :אוּנְד 08

יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,וָאס אִיז דַיין

נָאמֶען; אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,לֶענִיאָן ,חָארִין פִילֶע
שֵׁדִים זֶענֶען אִין אֵיהֶם אַרַיינְגֶעקוּמֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 18

אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל זֵייא נִיט בֶּעפֶעהְלֶען אִין דֶער
טִיפְּעֹנִים אַרַיינְצוּנֶעהְן :אוּנד דָארְט וַאר אַ סְטַאדֶע פוּן 23
חַזָּרִים וָואס הָאבֶּען זִיךְּ נֶעטַּאשְׁעט אוֹיף דֶעם בַּארְג ,אוּנד
זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל זֵייא דֶערְלוֹיבֶּען
צְוִוישֶׁען זֵייא אַרַיינְצוּנֶעהֶען אַזוֹי הָאט עֶר זֵייא דֶערְלוֹיבְּט:
אוּנְד דִיא שֵׁדִים זֶענֶען פוּן דֶעם מַאן אַרוֹיסְגֶענַאנְגֶען ,אוּנד 3
דֶענֶען אַריינְגֶעקוּמֶען צְוִוי'שֶׁען דִיא חַזֵרים ,אוּנד דִיא סְטַאדֶע
הָאט זִיךְּ אַרוּפְּנֶעשְׁטִירְצְש פוּן אַ מְשוּפֶּעדִיגֶען אָרט אִין יַם
אַרֵיין ,אוּנְד זֶענֶען דֶערְשְׁטִיקְט גֶעוָארֶען :וֶוען דִיא פַּאסד 43
טוּכֶער הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען וִאם אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,זֶענֶען זֵייא
אַוֶועקְגֶעלָאפֶען ,אוּנְר זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען עִם

דֶערְצֶעהְלְט אִין דִיא שְׁטֶעט אוּנְד אִין דִיא דֶערְפֶער :אוּנְד 53
זֵייא זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען צוּ זֶעהֶען ואס אִיזְ גֶעשֶׁעהֶען,
אוּנְד זַייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּ יֵשׁוּעֵ ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפונֶען

דֶעם מַאן פוּן וֶועלְכֶען .דיא שֵׁדִים זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען

זִיצֶען צוּ דִיא פִים פוּן יִשׁוּעַ ,אָנְגֶעקְלֵיידֶעט אוּנְד בֵּיים שֵׂכָל;
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ גֶעפָארְכְטֶען :אוּנְד דִיא וָאס הָאבֶּען 69
עִם גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען עֶס דֶערְצֶעהְלְט יא אַזוֹי דֶער וָואם
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 7הָאט גֶעהַאט דִיא שֵׁדִים אִיז גֶעהֵיילְט נֶעוָארֶען :אוּנְד
דָאם גַאנְצֶע פָאלְק פוּן דֶער גֶענֶענְד פוּן דִיא נִדְרוֹנִים הָא-

בֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען ,אַז עֶר זָאל פוּן זֵייא אַוֶועקְגֶעהְן

וארִין אַ גְרוֹיסֶע פוּרְכְט הָאט זֵייא אָנְגֶענוּמֶען ,אַזוֹי אִיז
עֶר אִין דֶעם שִיף אַרַיינְגֶענַאנְגֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ אוּמְגֶע-
 8קֶערְט :אוּנְד דֶער מַאן פוּן וֶועלְכֶען דִיא שָׁדִים זֶענֶען

אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען עֶר זָאל מִיט אֵיהֶם
זַיין ,אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם אַוֶועקְנֶעשִׁיקְט אוּנְד הָאט נֶע-
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זָאנְט :נָעה צוּריק צוּ דֵיין הוֹיז אַרֵיין אוּנְד דֶערְצֶעהְל וָאם
פַאר גְרוֹיסֶע זַאכֶען נָאט הָאט צוּ דִיר גֶעטְהוּן .אוּנָד עֶר
אִיז אַוֶועקְגֶענַאנְגֶען אוּנְד הָאט אוֹיסְגֶערוּפֶען אִין דֶער
הַאנְצֶער שְׁטָאט וָאס פַאר נְרוֹיסֶע זַאכֶען יִשוּעַ הָאט צוּ
אֵיהֶם נֶעטְהוּן :אוּנְד עֶס וַואר וֶוען יִשׁוּעַ הָאט זִיךְּ אוּמְנֶע-
קֶערְט ,אַזוֹי הָאט אֵיהֶם דָאם פָאלְק אוֹיפְגֶענוּמֶען .וָארִין
זֵייא הָאבֶּען אַלֶע אוֹיף אֵיהֶם גֶעוַארְט:
אוּנְד נוּן אִיו גֶעקוּמֶען אַ מַאן וָאס הָאט גֶעהֵייסֶען יָאִיר,
אוּנְד עֶר וָואר אַ פַּרְנַם פוּן דֶער שׁוּל .אוּנְד עֶר אִיז יְשׁוּעַ
צוּ דִיא פִים גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען אַז עֶר
זָאל אִין זַיין הוֹיז אַריינְקוּמֶען :וָארִין עֶר הָאט גֶעהַאט

אֵיינֶע אֵיינְצִינֶע טָאכְטֶער פוּן צְוֶעלְף יָאהֶר ,אוּנְד זִיא ואר

קְרוֹב לְמִיתָה ,אָבֶּער ויא עֶר אִיז גֶעגַאנְנֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען
אֵיהֶם דִיא לֵייט גֶעשְׁטוּפְט:
אוּנְד דָא ואר אַ פְרוֹיא ואס הָאט גֶעהַאט אַ בְּלוּטְפָלוּם

צְוֶועלְף יָאהֶר ,אוּנְד ואס הָאט פֶערְבְּרַאכְט אֵיהֶר גַאנְץ

| פֶערְמֶענֶען אוֹיף דָאקְטָארְם ,אוּנְד הָאט בָּייא קֵיינֶעם נִיט
 4גֶעקֶענְט גֶעהֵיילְט וֶוערֶען :אוּנְד זִיא אִיז פוּן הִינְטֶער אֵיהֶם

גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט אָנְגֶערִיהְרְט דִיא צִיצִית פוּן זַיין קלייד,

אוּנִד אֵיהֶר בְּלוּמִפְלוּם אִיז בַּאלְר שְׁטֶעהֶען גֶעבְּלִיבֶּען:
 8אוּנְד יַשוּעַ הָאט גֶעוָאנְט ,וֶער הָאט מִיךְּ אָנְגֶערִירְט?
וֶען אַלֶע הָאבֶּען גֶעלֵייקֶענְט ,אַזוֹי הָאט פֶּעמְרוֹם אוּנְד דיא
ואם וַוַארֶען מִיט אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,הַאר דָאם פַָאלְק שְׁטִּיפֶּען
אוּנְד דְרִיקֶען דִיךָּ אוּנְד דוּא זָאנְסְט וֶוער הָאט מִיךְּ אָנְגֶע-
 6רִיהָרְט? אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאנְט ,אִימֶעצֶער הָאט מִיךְ
אָנְגֶערִירְט ,וָארִין אִיךְּ װיים אַז נְבוּרָה אִיזו פוּן מִיר
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אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען :וֶוען דיא פְרוֹיא הָאט גֶעזֶעהֶען אַז זִיא ואר 74
נִיט פֶערְבָּארְנֶען ,אַזוֹי אִיז זִיא גֶעקוּמֶען צִימֶערְנְדִיג ,אוּנֵד
אִיז פַָאר אֵיהֶם אַנִידֶערְנֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט עִם גֶעזָאגְט

פָאר דֶעם גַאנְצֶען פָאלְק וָארוֹּם זִיא הָאט אֵיהֶם אָנְגֶערִירְט,

אוּנְד ויא אַזוֹי זִיא אִיז בַּאלְר גֶעהֵיילְט גֶעוָארֶען :אוּנְד עֶר 84

הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט ,זֵייא גֶעטְרֵייסְט טָאכְטֶער ,דַיין גְלוֹי-
בֶּען הָאט דִיךּ גֶעזוּנְד גֶעמַאכְט .נָעה אִין פְרִידֶען:
וַייל עֶר הָאט נָאךְּ גֶעשְׁפְּרָאכֶען ,אִיז אֵיינֶער גֶעקוּמֶען פוּן 94
דֶעם פַּרְנֵם פוּן דֶער שׁוּהֶל ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דֵיינֶע
טָאכְטֶער אִיז טוֹיט ,בָּעמִיה דֶעם רַבִּי נִיט מֶעהֶר! אָבֶּער 08
וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט דָאס גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר אֵיהֶם נֶעעֶנְטְפֶּערְט,

פָארְכְט דִיךָּ נִיט .גְלוֹיבּ נוּר אַזוֹי וֶעט זִיא גֶעזוּנד וֶערֶען:

אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִין דֶעם הוֹיז אַרַיינְגֶענַאנְנֶען הָאט עֶר 15
קֵיינֶעם נִיט גֶעלָאזְט אַרַיינְקוּמֶען ,נֵייעֶרְט פֶּעמְרוֹם אוֹנָד
יַעֲקֹב אוּנְד יוֹהָנָן ,אוּנְד דֶעם פָאטֶער אוּנְד דִיא מוּטֶער פוּן

דֶעם קֵינְד :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַלֶע גֶעוֵויינְט ,אוּנְד הָאבֶּען 95

אִיבֶּער אֵיהֶר גֶעקְלָאגְט ,אָבֶּער עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,וַויינְט נִיט,

זִיא אִיז נִיט טוֹיט ,נֵייעֶרְט זִיא שְׁלַאפְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 35
אֵיהֶם אוֹיסְגֶעלַאכְט ,ווָארִין זֵייא הָאבֶּען גֶעוָואוּסְט אַז זִיא אִיז
טוֹיט :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אַלֶע אַרוֹיסְנֶעשִׁיקְט ,אוּנְד עֶר 45
הָאט זִיא אָנְגֶענוּמֶען בַּייא דֶער הַאנְד .אוּנְד הָאט גֶערוּפֶען
אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,מֶערֶעל ,שְׁטָעה אוֹיף :אוּנְד אֵיהֶר גֵייסְט 85
אִיז צוּרִיק גֶעקוּמֶען .אוּנְד עֶר הָאט בֶּעפוֹילֶען מֶען זָאל

אֵיהֶר גֶעבֶּען צוּ עֶסֶען :אוּנְד אֵיהְרֶע עִלְטֶערְן הָאבֶּען זִיךְ 65
זֶעהֶר פֶּערְוְואוּנְדֶערְט ,אָבֶּער עֶר הָאט זֵייא אָנְבֶעזָאגְט אַז

זֵייא זָאלֶען קֵיינֶעם זָאנֶען ואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען:
קאפיטעל ט
אוּנד עֶר הָאט צוּזַאמֶענְגֶערוּפֶען זֵיינֶע צְוֶועלְף תִּלְמִידִים1 ,
אוּנד הָאט זֵייא גֶעגֶעבֶּען מַאכְט אוּנְד גֶעוַואלְט אִיבֶּער אַלֶע
 :שֵׁדִים ,אוּנְד קְרַאנְקְהֵייטֶען צוּ הֵיילֶען :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא 2
אוֹיסְנֶעשִׁיקְט צוּ פְּרֶעדִיגֶען דָאם קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן גָאט ,אוּנֶר

צוּ הֵיילֶען דיא קְרַאנְקֶע :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט 3
נֶעמְט גָארְנִיט מִיט אוֹיף דֶעם וֶועג ,קיין שְׁטֶעקֶען ,קיין זַאק
קיין בְּרוֹיט אוּנְד קיין זִילְבֶּער ,אוּנְד הָאט נִיט צְוֵוייא רֶעק
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16
4

פַאר אֵיין מַאן :אוּנְד אִין וָאס פַאר אַ הוֹיז אֵיהֶר וֶועט

5

אַרַיינְקוּמֶען בְּלֵייבְּט דָארְטֶען ,אוּנְד פוּן דַאנֶען גֶעהְט וֵויי-
טֶער אוּנְד וֶוער עִם וֶועט אֵייךָּ נִיט אוֹיפְנֶעמֶען ,וֶוען אֵיָהֶר
גֶעהְט אַרוֹים פוּן דִיזֶער שְׁטָאט ,אַזוֹי שָאקֶעלְט אַפִּילוּ אָסּ

 0דֶעם שְִטוֹיבּ פוּן אֵיירֶע פִיס ,פַאר אֵיין עֵדוּת צוּ זֵייא:

אוּנְד

-זייא דֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד זֶענֶען אַרוּמְגֶעגַאַנְגֶען אִין

7

8
9

10

1

2

דיא דֶערְפֶער ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפְּרֶעדִיגְט דִיא נוּטֶע בְּשׂוּרָה,
אוּנְד הָאבֶּען גֶעהֵיילְט אִין אַלֶע עֶרְטֶער:
אוּנְד הוֹרְדוֹם דֶער פִירְשְׁט הָאט גֶעהֶערְט פוּן אַלֶע זַאכֶען
וָואס זֶענֶען נֶעמְהוּן גֶעוָארֶען ,אוּנְד עֶר וַאר בֶּעזָארְגְט,
זַזייל עֶטְלִיבֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְט אַז יוֹחֶנְן אִיז פוּן טוֹיט אוֹים-
גֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד עֶמְלִיכֶע אַז אַלְיָהוּ הָאט זִיךְּ בֶּעוִויזֶען;
אוּנְד אַנְדֶערֶע ,אַז אֵיינֶער פוּן דִיא אַלְטֶע נְבִיאִים אִיז אוֹיפ-
גֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד הוֹרְדוֹם הָאט גֶעזָאנְט ,יוֹחָנֶן הָאבּ אִיךָ
דֶעם קָאםּ אַרוּפְּנֶענוּמֶען .אָבֶּער וֶוער אִיז דֶער פוּן וֶועל-
בֶען אִיךְּ הֶער דִיזֶע זַאכֶען? אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעוִוינְשְט
צוּ זֶעהֶען:
וֶוען דִיא שְׁלוּחִים הָאבֶּען זִיךְּ אוּמְנֶעקֶערְט ,אַזוֹי הָאבֶּען
זייא אֵיהֶם דֶערְצֶעהְלְט אַלֶעם וָואס זֵייא הָאבֶּען גֶעמְהוּן.
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶענוּמֶען ,אוּנְד אִיז אַליין אַוֶועקְגֶעגַאנָ-
נֶען צוּ אַ וויסְטֶען אָרְט פוּן דֶער שְׁטָאט וִאם הֵייסְט בֵּית-
שַיְדָה :אוּנְד וויא דָאם פַאלְק הָאט דָאס גֶעוָואָוּסְט ,הָאבֶּען
זֵייא אֵיהֶם נָאכְגֶעפַאלְגְט .אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אוֹיפְגֶענוּמֶען
אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶערֶעט פוּן דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן גָּאט,
אוּנְד עֶר הָאט גֶעהֵיילְט דִיא וָואס הָאבֶּען בֶּעדַארְפְט רְפוּאָה;
וֶוען דֶער טָאג הָאט אָנְנֶעהוֹיבֶּען פֶערְבֵּייא צוּ גֶעהְן ,זֶענֶען
דִיא צְוֶועלְף צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם נֶע-

זָאגְט ,שִׁיק דָאס פָאלְק אַוֶועק ,אַז זֵייא זָאלֶען אַרוּמְנֶעהֶען

צוּ דִיא דֶערְפֶּער אוּנְד פֶעלְדֶער ,אוּנְד זָאלֶען אִיבֶּערְגֶעכִּ-

15

אטִִיגֶען אוּנֶר זָאלֶען שִׁפַּייז בֶּעקוּמֶען ,וארין מִיר זֶענֶען דָא
ין אַ זויסְטֶען

אָרֶט:

אָבֶּער

עֶר

הָאט

צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,

גִיבְּט אֵיהֶר זֵייא צוּ עֶסֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,מִיר
הָאבֶּען נִיט מֶעהֶר ויא פִינֶף בְּרוֹיט אוּנְד צְוֵוייא פִיש,

אוֹיסְגֶענוּמֶען מִיר וֶועלֶען גֶעהֶען אוּנֵד קוֹיפֶען עֶסֶען פַאר

|

771

לוקאס ט

דֶעם גַאנְצֶען פָּאלְק :וָוארִין זֵייא זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אֵיין עֶרֶך 41
פוּן פִינֶ טוֹיזֶענְד מֶענְשֶׁען ,אָבֶּער עֶר הָאט צוּזֵיינֶע תַּלְמִידים
גֶעזָאגְט ,זֶעצְט זֵייא אַנִידֶער אִין חֶבְרוֹת צוּ פַוֹּפָצִינ:

אוּנְר 91

זֵייא הָאבֶּען אַזוֹי גֶעמְהוּן אוּנְד הָאבֶּען זֵייא אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט:
אוּנֶד עֶר הָאט גֶענוּמֶען דִיא פִינֶף בְּרוֹיט אוּנְד דִיא צְוֵוייא 61
פִיש ,אוּנְד הָאט אַרוֹיפְנֶעקוּקְט צוּם הִימֶעל ,אוּנְד הָאט אִי-
בֶּער זֵייא אַ בְּרָבָה נֶעמַאכְט ,אוּנְד עֶר הָאט עֶס צֶערבְּרָאכֶען,
אוּנֶר הָאט עַם גֶעגֶעבֶּען צוּ דִיא תַּלְמִידִים אַז זֵייא זָאלֶען

עֶס דֶעם פָּאלְק פָארְלֶענֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען 71

אוּנִד זֶענֶען אַלֶע זַאט נֶעוָארֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען

ואם אִיז זֵייא אִיבֶּערְגֶעבְּלִיבֶּען פוּן דִיא בְּרֶעקלֶעךְּ; צְוֶועלְף
קֶערבּ;

אוּנִד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר הָאט בֶּעזוּנְדֶער בֶעבֶּעמֶען81 ,
אַזוֹי ַארֶען זֵיינֶע תַּלְמִידִים מִיט אֵיהֶם ,הָאט עֶר זֵייא נֶע-
פְרֶעגְט אוּנְר גֶעזָאגְט ,וֶוער זָאנֶען דִיא לייט אַז אִיךְּ בִּין?
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,יוֹחָנֶן דֶער 91

מְשַׁבֵּל .אָבֶּער אַנְדֶערֶע אֵלַָהוּ ,אוּנְד אַנְדֶערֶע ,אַז אַ נָבִיא

פוּן דִיא אַלְטֶע נְבִיאִים אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד עֶר הָאם 09
צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אָבֶּער וֶוער זָאגְט אֵיהֶר אַז אִיךְ בֵּין? אוּנְד

פֶּעטְרוֹם הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,דֶער בָשִׁיחַ פוּן

נָאט :אָבֶּער עֶר הָאט זֵייא אָנְנֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד הָאט זֵייא 19
אָנְבֶעזָאגְט זֵייא זָאלֶען דָאס קֵיינֶעם נִיט זָאנֶען :אוּנֶר עֶר 22
הָאט גֶעזָאגְט ,דֶער בֶּוְ-אָדָם מוּם פִיל לֵיידֶען ,אוּנְד פֶעך-

וָוארְפֶּען וֶוערֶען פוּן דִיא עֶלְצְטֶע אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים

אוּנְד סוֹפְרִים ,אוּנְד גֶעמֵיימֶעט וֶוערֶען ,אוּנְד אוֹיפְשְׁטֶעהֶען
אוֹיף דֶעם דְרִיטֶען מָאב:
אוּנְד עֶר הָאט צוּ אַלֶע גֶעזָאנְט ,וֶוער עִם װויל מִיר נָאבְקוּ82 -

מֶען דֶער זָאל זִיךְ זֶעלְבְּסְט פֶערְלֵייקֶענֶען ,אוּנְד לָאז עֶר

טֶעבְלִיךְ מֶעמֶען זַיין קרייץ אוּנְד מִיר נָאכְפָאלְנֶען :זָארִין 42

זֶער עֶס זויל זַיין לֶעבֶּען רֶעטֶען ,דֶער וֶועט עֶס פֶערְלִירֶען,

אָבֶּער וֶוער עִם וֶועט זַיין לֶעבֶּען פֶערְלִירֶען פוּן מֵיינֶעט
וֶוענֶען ,דֶער וֶועט עַס וֶעטֶען :וָארִין וָואס הֶעלְפְט עִם דֶעם .89

מֶענְשׁ ,וֶען עֶר גֶעוִוינְט דִיא גַאנְצֶע וֶעלְט ,אוּנְד פֶערְלֵירְט
זִיךְָ אַלֵיין אָדֶער עֶר וֶוערְט בֶּעשֶׁעדִינְט? וָוארִין זֶוער עֶם 62
19
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וֶועט זִיךְּ שֶעמֶען מִיט מִיר אוּנְד מֵיינֶע וֶוערְטֶער ,מִיט דֶעם

וֶועט זִיךְ דֶער בִּוְאָדֶם אוֹיךְ שֶׁעמֶען ,וֶוען עֶר וֶועט קוּמֶען

אִין זֵיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד פוּן זיין פָאטֶער אוּנְד פוּן דיא

 7הֵיילִינֶע מַלְאָכִים :אָבֶּער בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אייך; עִם זֶענֶען
דָא עֶטְלִיכֶע וָואס שְׁמֶּעהֶען הִיר ,וָואס וֶועלֶען נִיט פֶערְזוּבֶען

 דֶעם טוֹיט ,בִּיז זֵייא וֶועלֶען זֶעהֶען דָאס קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן נָאט: 8אוּנְד עִם ואר אִין אַכְט טָאג נָאךְּ דִיזֶע רֶעדֶען ,אַזוֹי הָאט

עֶר גֶענוּמֶען פֶּעמְרוֹם אוּנְד יוֹחָנֶן אוּנְד יַעֲקֹב ,אוּנְד אִיז

 9אַרוֹיפְגֶענַאנְנֶען אוֹיף דֶעם בַּארְג צוּ בֶּעטֶען ,אַזוֹי הָאט זִיךְ

דיא גֶעשְׁטַאלְט פוּן זַיין פָּנִים פֶּערְעֶנְדֶערְט אוּנְד זֵיינֶע

 0ללֵיידֶער זֶענֶען װוייס גֶעוָוארֶען :אוּנְד זָעה ,צְוֵוייא מֶענֶער
הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם נֶערֶעט,י דִיא וַוַארֶען מֹשֶׁה אוּנְד אַלְיָהוּ;
 1וֶועלְכֶע הָאבֶּען זִיךְּ בֶּעוִויזֶען אִין הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד הָאבֶּען
גֶערֶעט פוּן זַיין אוֹיסְגַאנְג ,ואס עֶר וֶועט דֶערְפִּילֶען אִין
 2יְרוּשָלַיִם :אָבֶּער פֶּעטְרוֹם אוּנְד דִיא וָואס וַוארֶען מִיט אֵיהֶם

הָאבֶּען שְׁטַארְק גֶעשְׁלַאפֶען ,אוּנְד ויא זֵייא זֶענֶען אוֹיםְ-

גֶעוַואכְט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא גֶעזֶעהֶען זֵיינֶע הֶערְלִיבְקֵייט,
אוּנְִד דִיא טְוֵוייא מֶענֶער וִאם זֶענֶען בֵּייא אֵיהֶם גֶעשְׁטֵא-
 8נֶען :אוּנְד עִם וַאר וֶוען זֵייא זֶענֶען פוּן אֵיהֶם אַוֶועקְגֶע-
בַאנְנֶען ,הָאט פֶּעְרוֹם גֶעזָאנְט צוּ יִשוּעַן עִם אִיז גוּט פַאר
אוּנִם דָא צוּ זַיין .אוּנְד לָאזֶען מִיר מַאכֶען דְרֵייא גֶע-
צֶעלְטֶען ,אֵיינִם פַאר דִיר ,אוּנְד אֵיינֶם פַאר מֹשָה ,אוּנְד
אֵיינֶם פַאר אֵלְיָהוּ .וָארִין עֶר הָאט נִיט גֶעוְואוּסְט ואס עֶר
 4זָאנְט :וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶערֶעט ,אִיז אַ זָָאלְקֶען נֶעקוּמֶען
אוּנְד הָאט זייא אִיבֶּערְגֶעדֶעקְט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ גֶע-

פָארְכְטֶען וֶוען זֵייא זֶענֶען אִין דֶעם וָואלְקֶען אַרִיינְגֶעגַאנְגֶען:

 8אוּנְד עֶס וַואר אַ קוֹל פוּן דֶעם וָואלְקֶען ,וָואס הָאט גֶעזָאגְט,
 6דִיזֶער אִיז מֵיין גֶעלִיבְּשֶער זוּהְן ,הֶערְט אֵיהֶם צוּ :אוּנְד וויא
דיא שְׁטִימֶע וַאר פֶערְבֵּייא ,אִיז יִשׁוּעַ אַלֵיין גֶעבְּלִיבֶּען,
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען שְטִיל גֶעשְׁוִויגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען קֵיינֶעם

נִיט גֶעזָאגְט אִין דִיזֶע טֶעג פוּן קֵיינֶע זַאךְּ ואס זֵייא הָאבֶּען
גֶעזֶעהֶען;
 7אזּנְד עִם ואר אוֹיף דֶעם אַנְדֶערְן טָאג ,וֶוען זֵייא זֶענֶען
אַרוּפְּנֶעקוּמֶען פוּן דֶעם בַּארְג ,הָאט אֵיהֶם אַ גְרוֹים
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פַּאלְק בֶּענֶענְנֶעם :אוּנְד זָעה אַ מַאן פוּן דֶעם פָאלְק 83
הָאט נֶעשְׁרִיעֶן אוּנָד גֶעזָאגְט ,רַבִּי ,אִיךְּ בֶּעט דִיךְּ; זְעה אוֹיף
מיין זוּהְן ,וָארִין עֶר אִיז מֵיין אֵיינְצִינֶער  :אוּנְד זָעה ,אַ 93
רוּחַ נֶעמְט אֵיהֶם ,אוּנְד עֶר שְׁרֵייעֶט פְּלִיצְלִינְג ,אוּנְד עֶר
רַייסְט אֵיהֶם בִּיז עֶר שׁוֹימְט ,אוּנְד עֶר גֶעהְט קוֹים פוּן אֵיהֶם
אַוֶועק ,וֶוען עֶר הָאט אֵיהֶם צוּשְמוֹיסֶען :אוּנְד אִיךָּ הָאבּ 04

דֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעבֶּעטֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אַרוֹיםָ-
טְרייבֶּען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקֶענְט :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאם 14
בֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאנְט אֵיהֶר אוּנְגְלוֹיבִּיגֶעס אוּנְד פֶעך-
קֶערְטֶעס דוֹר ,זיא לַאנְג וֶועל אִיךְ נָאךְּ מִיט אֵייךְּ גֶעדוּלְד
הָאבֶּען ? בְּרֶענְג דֵיין זוּהְן אַהֶער :אוּנְד וֶען עֶר אִיז צוּ 94
אֵיהֶם גֶעגַאנְנֶען ,הָאט אִיהֶם דֶער שֶׁד גֶערִיסֶען אוּנִד נֶע-
מִיטְִשֶׁעט; אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט דֶעם אונְרֵיינֶעם רוּחַ אָנְבֶעײ
שְׁרִיעֶן ,אוּנְד הָאט דָאם קֵינְד גֶעהֵיילְט ,אוּנְד הָאט אִיהֶם
גֶעגֶעבֶּען צוּ זַיין פָאטֶער :

|

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ אַלֶע פֶערְוְואוּנְדֶערְט אִיבֶּער דִיא הֶעךְ84 -
לִיבְקייט פוּן גָאט ,אוּנְד וֶוען אַלֶע הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט
אִיבֶּער אַלֶעם וָוָאס יִשׁוּעַ הָאט גֶעטְהוּן ,הָאט עֶר צוּ זֵיינֶע
תַּלְמִידִים גֶעזָאנְט :לֶענְט דִיזֶע וֶערְטֶער אִין אֵייעֶרֶע 44
אוֹירֶען ,וָארִין דֶער בִּוְיאָדָם זֶעט אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען וְזֶערֶען
אִין דִיא הֶענְר פוּן מֶענְשֶׁען  :אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען דִיזֶע זַאךְ 54
נִיט פֶערְשְׁטַאנֶען ,אוּנְד עִם וַוַאר פוּן זֵייא פֶערְבָּארְנֶען אַז
זייא זָאלֶען עִם נִיט בֶּעגְרֵייפֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶע-
פָּארְכְטֶען אֵיהֶם וֶוענֶען דִיא דָאזִינֶע זַאךְּ צוּ פְרֶענֶען:
אוּנְד .דָא אִיז אַ גֶעדַאנְקֶען אִין זֵייא אַרִיינְגֶעקוּמֶען וֶעלְ64 -
כֶער פוּן זֵייא אִיז דֶער גְרֶעסְטֶער  :אָבֶּער יִשוּעַ הָאט נֶע74 -
וְואוּסְט דִיא גֶעדַאנְקֶען פוּן זֵייעֶר הַארְץ ,אוּנְד עֶר הָאט אַ
קֵינְד אָנְגֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט עִם בֵּייא זִיךְּ גֶעשְׁטֶעלְט:
אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶוער עִם וֶועט דָאס קִינְד 84
אוֹיפְנֶעמֶען אִין מַיין נָאמֶען ,דֶער נֶעמְט מִיךְּ אוֹיף; אוּנְד
וֶוֶער עֶס וֶועט מִיךְּ אוֹיפְנֶעמֶען ,דֶער נֶעמְט אוֹיף אֵיהֶם וָואס
הָאט מִיךָּ נֶעשִׁיקְט; וָארִין דֶער וָאס אִיז דֶער קְלֶענְסְטֶער

צְוִוישֶׁען אַייך אַלֶע ,דֶער וֶועט דֶער עֶרְשְׁטֶער זַיין:
אוּנְד יוֹחָנֶן הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,הַאר ,מִיר 94
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הָאבֶּען אִימִיצֶען גֶעזֶעהֶען וָאס טְרֵייבְּש אַרוֹיס שֵׁדִים אִין
דֵיין נָאמֶען ,אוּנְד מִיר הָאבֶּען אֵיהֶם פֶערְוֶוערְט ,ווייל עֶר
 0פָאלְגְט אוֹנֶם נִיט נָאךָּ :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

פֶערְוֶוערְט אֵיהֶם נִיט .וָארִין וֶוער עִם אִיז נִיט קֶעגֶען אוּנֶם

 1אִיז פַאר אוּנִם :אוּנְד עֶס וַואר וֶוען דִיא צֵייט ואר דֶעך-
פִילְט אַז עֶר זָאל אַרוֹיפְגֶענוּמֶען וֶוערֶען ,הָאט עֶר זַיין פָּנִים
 2מִיט בַּוְנָה גֶעקֶעהְרְט קיין יְרוּשָלַיִם :אוּנְד עֶר הָאט שְׁלוּחִים
פָאר זִיךְּ גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד

זֶענֶען אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִין א דָארְף פון דיא שֹׂמְרוֹנִים,

 8כְּדִי זֵייא זָאלֶען פַאר אֵיהֶם פֶערְטִיג מַאכֶען :אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען אֵיהֶם נִיט אָנְגֶענוּמֶען ,ווייל זַיין פָנִים וַואר גֶעקֶעהְרְט

 4נְלֵייךְּ ויא עֶר וָאלְט נֶעהְן קיין יְרוּשָׁלַיִם :וֶען זֵיינֶע
תַּלְמִידִים יַעֲקֹב אוּנְד יוֹחָנָן הָאבֶּען דָאס גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען
זֵייא גֶעזָאגְט ,הַאר ,זוילְסְט דוא אַז מִיר זָאלֶען הֵייסֶען פִיי-
עֶר פוּן הִימֶעל אַרוּפְקוּמֶען ,אַז עֶס זָאל זֵייא פֶּערְצֶערֶען,
 8אַזוֹי ויא אַלַיָהוּ הָאט נֶעטָהוּן? אָבֶּער עֶר הָאט זִיךְ אוּמְ-
נֶעקֶערְט ,אוּנְד הָאט זֵייא אָנְנֶעשְׁרִיעֶן( ,אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט
 6פוּן ואם פַאר אַ גֵייסְט אֵיהֶר זֶענְט) :וָארִין דֶער בֶּןְ-אָדָם

אִיז נִיט גֶעקוּמֶען דָאס לֶעבֶּען פוּן מֶענְשֶׁען אוּמְצוּבְּרֶענְגֶען
גֵייעֶרְט צוּ דֶערְהַאלְטֶען .אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען אִין
אַיין אַנְדֶערְן דָארְף אַרַיין:

 7אוּנְד עֶס וַואר זיא זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְנֶען אוֹיף דֶעם וֶועב,
הָאט אַ מַאן צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,אִיךְּ וֶעל דִיר נָאבְ-
8

פָאלְנֶען וְאוּ אַהִין דוּא וֶועסְט נֶעהְן:

אוּנָד יִשׁוּעַ הָאט צו

אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דִיא פוּקסֶען הָאבֶּען לֶעכֶער ,אוּנְד דִיא פַיי-

נֶעל פוּן דֶעם הִימֶעל הָאבֶּען נֶעסְטֶען ,אָבֶּער דֶער בֶּןְ-אָדָם

 9הָאט נִיט זְאוּ דֶעם קָאטּ אַנִידֶערְצוּלֶענֶען:

אוּנְד עֶר הָאט

צוּ אֵיין אַנְדֶערְן גֶעזָאנְט ,פָאלְג מִיר נָאךְּ; אֶבֶּער עֶר הָאט

גֶעזָאגְט ,הַאר ,דֶערְלוֹיבּ מִיר צוּעֶרְשְט צוּ נֶעהְן אַז אִיךְּ זָאל
 0מֵיין פָאטֶער בֶּענְרָאבֶּען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם

גֶעזָאגְט ,לָאזֶען דיא טוֹיטֶע זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע טוֹיטֶע בָּע-

נְרָאבֶּען ,אָבֶּער דוּא נָעה אוּנְד פְּרֶעדִיג דֶאם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן
 1נָאט :אוּנְד זִוידֶער אֵיין אַנְדֶערֶער הָאט גֶעזָאנְט ,הַאר ,אִיךָ
װיל דִיר נָאכְפָאלְנֶען אֶבֶּער דֶערְלוֹיבּ מִיר צוּעֶרְשְט אַז

:
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אִיךְּ זָאל מִיךְּ גֶעזֶעגְנֶען מִיט מֵיין הוֹיזְנֶעזִינְד :אָבֶּער יַשוּעַ 26
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,קיין מֶענְשׁ וָאם לֶעגְט זַיינֶע הַאנְד
צוּם אַקֶער אוּנְד קוּקט הִינְטֶער זִיךְ ,טוֹיג פַאר דֶעם
קֶענִינְרֵייך פוּן גָאם:
קאפיטעל י
נָאךְּ דִיזֶע זַאכֶען הָאט דֶער הָאר אָנְגֶעשְׁטֶעלְט נָאךָּ זִיבְּצֵיג 1
אַנְדֶערֶע ,אוּנִד הָאט זֵייא פָאר אֵיהֶם אוֹיסְנֶעשִׁיקְט אִין

אִיטְלֵיכֶער שְׁמָּאט אוּנְד אָרְט אַרַיין ,וְואוּ אַהִין עֶר הָאט
גֶעוָאלְט קוּמֶען:

אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,דֶער 9

שְׁנִיט נפוּן תְּבוּאָה) אִיז גְרוֹים ,אָבֶּער דֵיא אַרְבֵּייטֶער זֶענֶען
וֶוענִיג ,דְרוּם בֶּעט דֶעם הַאר פוּן דֶעם שְׁנִיט ,אַז עֶר זָאל

שִׁיקֶען אַרְבֵּייטֶער צוּ זַיין שְׁנִיט :בֶעהְט ,זֶעהְט אִיך שִׁיק 3
אַייךְּ זיא שָׁאף צְוִוישֶׁען וֶועלְף :טְרָאנְט נִיט מִיט קיין בַּייי 4

טֶעל ,אוּנְד קיין רֵייזֶע טַאשׁ ,אוּנְד קֵיינֶע שִׁיךְּ; אוּנְד נְרִיסְט
קֵיינֶעם אוֹיף דֶעם וֶועג :אוּנְד אִין ָאס פַאר אַ הוֹיז אֵיהֶר 8
וֶועט אַרַיינְקוּמֶען זָאנְט צוּ עֶרְשְׁט שָׁלוֹם צוּ דֶעם הוֹיז:

אוּנְד וֶען אַ זוּהְן פוּן שָׁלוֹם וֶועט דָארְמֶען זַיין ,וֶועט אֵייעֶר 6
שָׁלוֹם אוֹיף אֵיהֶם רוּהֶען ,אוּנְד וֶוען נִיט אַזוֹי זֶעט עִם זִיךְ
צוּ אַייךְּ אוּמְקֶערֶען :אוּנְד בְּלַייבְּט אִין דֶעם דָאדִינֶען הוֹיז 7
אוּנִד עֶסֶט אוּנְד טְרִינְקְט וָואס זֵייא הָאבֶּען ,וָארִין דֶער אַר-
בֵּייטֶער אִיז וֶוערְט זַיין שְׂכַר ; נֶעהְט נִיט פוּן הוֹיז צוּ הוֹיז:
אוּנְד אִין ואס פַאר אַ שְׁטָאט אֵיהֶר וֶועט אַרַיינְקוּמֶען ,אוּנְד 8

זֵייא וֶועלֶען אַייך אוֹיפְנֶעמֶען ,עֶסְט וָואס מֶען שְׁמֶעלְט אַייךָ

פָאר :אוּנְד הֵיילְט דִיא וְאם זֶענֶען קרַאנְק ,אוּנְד זָאנְם צוּ 9
זֵייא ,דָאם קֶענִינְרֵייךְ פוּן נָאט אִיז צוּ אֵייךְּ נָאהְנְט נֶעקוּ-
מֶען :אִֶבֶּער אִין וָאם פַאר אַ שְׁטָאט אֵיהֶר וֶעט אַרַיינְקוּ01 -
מֶען אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אַייץ נִיט אוֹיפְנֶעמֶען ,נֶעהְט אַרוֹים .
אִין אִיהְרֶע נַאסֶען אוּנְד זָאנְט :אַפִילוּ דֶעם שְׁטוֹיבּ פוּן 11

אֵייעֶרֶע שְׁמָאט וָאס קְלֶעבְּט אָן אוּנֶם ,מְהוּן מִיר קֶענֶען
אֵייךְ אֶפְּשָׁאקְלֶען ,אָבֶּער זֵוייסְט דָאס אַז דָאס קֶענִינְרֵייךְ
פוּן נָאט אִיז צוּ אַייךָּ נָאהְנְט גֶעקוּמֶען :אִיךְּ זָאג אֵייף; אַז 91
עִם וֶעט נְרִינְנֶער זַיין פַאר סְדוֹם אִין דִיזֶען טָאג ,ויא פַאר
דִיזֶער שְׁמָאט:
 -עה צוּ דִיר כּוֹרָזִין ,וועה צוּ דִיר בֵּית-צֵידָה ,וָארִין וען 31
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דיא נְבוּרוֹת וָאם זֶענֶען אִין אֵייךְּ נֶעמְהוּן נֶעוָוארֶען ,וָֹאל-
טֶען נֶעמְהוּן וֶערֶען אִין צוֹר אוּנְד צִידוֹן ,אַזוֹי וָאלְטֶען
זֵייא שׁוֹין לַאנְג ֶעזֶעסֶען אִין זַאק אוּנְד אַש אוּנְד תִּשׁוּבָה
בֶעטְהוּן :אָבֶּער עֶם וֶועט בֵּיים מִשְׁפָּט גְרִינְגֶער זַיין פאר
צוֹר אוּנְד צִידוֹן ויא פַאר אֵייךָּ :אוּנְד דוּא כְּפַר-נָחוּם ,וָואם
דוא בִּיסְט דֶערְהֵייכְט בִּיז צוּם הִימֶעל ,וֶועסְט עֶרְנִידֶערְט
וֶוערֶען בִּיז אִין דֶעם שְׁאוֹל :דֶער וָאס הֶערְט אַייךָּ צוּ,
הֶערְט מִיךָּ צוּ .אוּנְד וֶער עֶס פֶערְוַארְפְט אֵייךְּ .פֶעך-
וַוארְפְט מִיךָ; אוּנְד וֶוער עִם פֶערְוַוארְפְט מִיךְּ דֶער פֶעך-
וַוארְפְּט דֶעם וָואס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אוּנְד דִיא זִיבְּצִיב
זֶענֶען צוּרִיקְנֶעקוּמֶען מִיט פְרֵייר ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט,
הַאר ,אַפִילוּ דִיא שֵׁדִים זֶענֶען צוּ אוּנָם אוּנְטֶערְטֶענִיג אין
דיין נָאמֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא בֶעזָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ
גֶעזֶעהֶען דֶעם שֵׂמֶן אַרוּפְפַּאלֶען פוּן הִימֶעל ויא אַ בְּלִיק:
זֶעהְט ,אִיךְּ נִיבּ אֵייךְ מַאכְט צוּ טְרֶעטֶען אוֹיף שְׁלַאנְגֶען אוּנְד
שְׁקַארְפְּיָאנֶען אוּנְד אִיבֶּער דֶער גַאנְצֶען מַאכְט פוּן דֶעם
פַיינְד ,אוּנְד קיין זַאךְּ װֶעט אַייךְּ שָׁאדֶען :אָבֶּער פְרֵייט
אֵייךְ נִיט אִיבֶּער דֶעם ,וָאס דִיא רוּחוֹת זֶענֶען צוּ אַייךְ
אוּנְטֶערְטֶענִיג .פְרֵייט אַייךָּ לִיבֶּער ,זייל אֵיירֶע נֶעמֶען

זֶענֶען אֵיינְגֶעשְׁרִיבֶּען אִין דֶעם הִימֶעל:

 1אִין דֶער דָאזִינֶער שָׁעָה הָאט זִיךְּ יִשׁוּעַ גֶעפְרֵייט אִין דֶעם
גֵייסְט ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְ דַאנְק דִיר פָאטֶער ,הַאר פוּן
הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד ,דָאס דוּא הָאסְט דִיזֶע זַאכֶען פֶערְהוֹילֶען
פוּן דִיא חַכָמִים אוּנְד פֶערְשְׁמֶענְדִינֶע ,אוּנד דוּא הָאסְט זייא

אַנְטְפְּלֶעקְט צו יּנְגֶע קִינְדֶער .יוֹא ,פָאטֶער זָארִין עִם אִיז

 2דִיר אַזוֹי וְואוֹיל גֶעפַאלֶען :אַלֶעס אִיז מִיר אִיבֶּערְגֶענֶע-
 ,בֶּען פוּן מֵיין פָאטֶער ,אוּנְד קֵיינֶער וֵוייסְט נִיט וֶער דֶער
זוּהְן אִיז אוֹיסֶער דֶער פָאטֶער ,אוּנְד וֶוער דֶער פָאטֶער אִיז
אוֹיסֶער דֶער זוּהְן ,אוּנְד דֶער צוּ וֶעמֶען דֶער ווּהְן װיל

אֵיהֶם אַנְטְפְּלֶעקֶען:

 8אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ גֶעקֶערְט צוּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים אוּנְד נֶע-
זָאגְט ,גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דִיא אוֹינֶען וָואס זֶעהֶען דָאם וָואס
 4אֵיהֶר זֶעהְט :וָוארִין אִיךְ זָאג אִייךְ ,אַז פִילֶע נְבִּיאִים אוּנָד
מְלָכִים הָאבֶּען גֶעוָואלְט זֶעהֶען ואס אֵיהֶר זֶעהְט ,אוּנְד
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הָאבֶּען

נִיט גֶעזֶעהֶען.
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אוּנְד צוּ הֶערֶען וָאס אֵיהֶר הֶערְט,

אוּנֵד הָאבֶּען נִיט גֶעהֶערְם:

אוּנְד זָעה ,אַ נֶעוִויסֶער בַּעַל תּוֹרָה אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד 52
הָאט אֵיהֶם גֶעפְּרוּפְט אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,לֶעהְרֶער ,ואס זָאל

אִיךְּ טְהוּן אַז אִיךְּ זָאל יַרְשְׁנִין דָאם עֶבִּיגֶע לֶעבֶּען :אָבֶּער

20

עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,ואס שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען אִין
דֶער תּוֹרָה! זיא אַזוֹי לַיינְסְט דוּא! אוּנְד עֶר הָאט נֶע27 -

עֶנְטְּפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,דוּא זָאלְסְט דֶעם הַאר ,דֵיין גָאט,
לִיבֶּען מִיט דֵיינֶע גַאנְצֶע זֶעלֶע אוּנִד מִיט דַיינֶע גַאנְצֶע

קְרַאפְט אוּנְד מִיט דיין גַאנְצֶען פֶערְשְׁטַאנְד ,אוּנְד לִיבּ דַיין

חַבַר וויא דִיךְּ אַלֵיין :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דוּא 28

הָאסְט רֶעכְט נֶעעֶנְטְפֶּערְט;

טְהוּא דָאס אוּנְד דוּא וֶועסְט

לֶעבֶּען :אָבֶּער עֶר הָאט זִיךְּ גֶעוָאלְט רֶעכְטְפֶערְטִינֶען

29

אַזוֹי הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ יֵשׁוּע ,אוּנְד וֶער אִיז מֵיין חַבָר ?
אוּנֶד יַשׁוּעַ הָאט בֶעעֶנְטְפֶערט אוּנְד בֶעזָאנְט אַ מַאן אִיז
אַרוּפְּגֶעגַאנְנֶען פוּן יְרוּשָׁלַים קיין יְרִיחוֹ אוּנְד אִיז אַרַיינְנֶע-
פַאלֶען צְוִוישֶׁען רוֹיבֶּער וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיסְנֶעצוֹינֶען,
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁלָאנֶען ,אוּנְד זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען,
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם הַאלְבּ טוֹיט אִיבֶּערְנֶעלָאזְט :אוּנד
עֶס הָאט זִיךָּ גֶעמְרָאפֶען אַז אַ כֹּהֵן אִיז דֶעם זֶועג אַרוּנְטֶער

גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען אִיז עֶר
דֶעמְנְלֵייבֶען אַ 32

אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶער זַייט:
לֵוי אִיז צוּ דֶעם אָרְט בֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען,
אוּנְד עֶר אִיז פֶערְבֵּייא גֶעגַאנְנֶען אוֹיף דֶער אַנְדֶעדֶער זַייט:
אָבֶּער אַ גֶעוִויסֶער שֹׂמְרוֹנִי ואס הָאט גֶערֵייזְט ,אִיז צוּ 38
אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד וויא עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען הָאט עֶר
אִיבֶּער אֵיהֶם רַחְמָנוֹת נֶעהַאט :אוּנְד עֶר אִיז צוּגֶעגַאנְנֶען34 ,
אוּנְד הָאט זַיינֶע וְואוּנְדֶען פֶערְבּוּנְדֶען ,אוּנְד הָאט אִין זֵייא
אַרַיינְגֶענָאסֶען אֵייל אוּנְד וַיין .אוּנְד הָאט אֵיהֶם אוֹיף זֵיינֶע

בְּהֵמָה אַרוֹיפְגֶעזֶעצְט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אִין אֵיינֶע הֶערְבֶּערְנֶע
אַרַיינְגֶעבְּרַאכְט,

אוּנְד הָאט אוֹיף אֵיהֶם אַכְטוּנְג גֶענֶעבֶּען:

דֶער

עֶר אִין אַוֶוֶעקְגֶעגַאנְגֶען ,אַזוֹי

אוּנְד

אִין

פְרִיא

וֶוען

הָאט עֶר אַרוֹיסְגֶענוּמֶען צְוֵוייא גִילְדֶען אוּנְד הָאט זֵייא גֶע-
גֶעבֶּען צִוּם זוירם,

אוּנְד הָאט צִוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

גִיבּ אוֹיף

זש

שש
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אֵיהֶם אַכְטוּנֶג ,אוּנד וָאס דוּא וֶועסְט מֶעהֶר אוֹיסְגֶעבֶּען,
אַזוֹי וֶועל אִיךְ דִיר בֶּעצָאלֶען וֶען אִיךָ וֶעל צוּריקְקוּמֶען;
 6וֶועלְכֶער פוּן דִיא דְרֵייא ,דַאכְט זִיךְּ דִיר אִיז גֶעוֶועזֶען אַ
חַבַר פוּן דֶעם וָואם אִיז גֶעפַאלֶען צְוִוישֶׁען דִיא רוֹיבֶּער;
 7אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,דֶער וָאס הָאט מִיט אֵיהֶם חֶסָד
נֶעטְהוּן ,אַזֹי הָאט יִשׁוּעַ צוּ אֵיהֶם גֶעוָאגְט נָעה אוּנְד
טְהוּא דוּא דֶעסְנְלֵייכֶען:

 8אוּנְד עֶם וַואר וויא זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען ,אַזוֹי אִיז עֶר אִין
אֵיין דָארְף אַרַיינְגֶעקוּמֶען .אוּנד אַ פְרוֹיא װָאם הָאט
גֶעהֵייסֶען מַרְתָּא הָאט אֵיהֶם אַרֵיינְנֶענזּמֶען אִין אֵיהֶר הויז;
 9אוּנָד זִיא הָאט גֶעהַאט אַ שְׁוֶועסְטֶער וָואס הָאט גֶעהֵייסֶען
מִרְיָם ,ואם אִיז אוֹיךְּ גֶעוֶעמֶען בַּייא דִיא פִים פוּן יֵשׁוּעַ,
 0אוּנְד הָאט צוּנֶעהֶערְט זֵיינֶע רֵייד :אָבֶּער מַרְתָּא הָאט זִיךְ
בְּעמִיהְט מִיט פִּיל דִינֶען; אוּנְד זִיא אִיז צוּנֶעקוּמֶען אוּנְר
הָאט גֶעזָאגְט ,הַאר ,פְרֶענְסְט דוא נִיט דֶערְנָאךְּ דָאס מֵיינֶע

שְׁוֶועסְטֶֶער הָאט מִיךְּ אַליין אִיבֶּערְגֶעלָאוְט צוּ בֶּעדִינֶען!

 1דְרוּם זָאנ אֵיהֶר אַז זִיא זָאל מִיר הֶעלְפֶען :אָבֶּער יֵשוּעַ
הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט ,מַרְתָּא,
מַרְתָּא ,דוּא זָארְגְסְט אוּנְד בֶּעמִיהְסְט זִיךְּ וֶוענֶען פִילֶע זַא-
 2בֶען :אָבֶּער אֵיין זַאךְּ אִיז נֵייטִיג .אוּנְד מִרְיָם הָאט זִיךְ
דָאס נוּטֶע טֵייל אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט ,ואם וֶועט נִיט פוּן אֵיהֶר
אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶוערֶען:
קאפיטעל יא
 1עֶס אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶוען עֶר אִיז גֶעוֶועוֶען אוֹיף אַ גֶעוִויסֶען
אָרְט הָאט עֶר מִתְפַּלֵל גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אוֹיפְנֶע-
הֶערְט ,אַזוֹי הָאט אֵיינֶער פוּן זֵיינֶע תִּלְמִידִים צוּ אֵיהֶם נֶע-
זָאנְט ,הַאר ,לֶעהֶר אוּנִם צוּ בֶּעמֶען ,אַזוֹי זויא יוֹחָנֶן הָאט
 2אוֹיךְּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעלֶעהְרְט :אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא
גֶעזָאנְט ,וֶוען אֵיהֶר בֶּעט ,זָאגְט ,אוּנְזֶער פָאטֶער ואם דוּא
בִּיסְט אִיִם הִימֶעל ,גֶעהֵיילִיגְט זָאל זַיין דיין נָאמֶען .מֶעג

דיין קֶענִיגְרֵייךְ קוּמֶען .דֵיין וִוילֶען זָאל נֶעטְּהוּן ֶוערֶען

 8אוֹיף דֶער עֶרְד ,אַזוֹי ויא אִים הִימֶעל :נִיבּ אוּנִם יֶעדֶען
 4טָאג אוּנְזֶער בְּרוֹיט :אוּנְד פֶערְנִיבּ אוּנֶם אוּנְזֶערֶע זִינְדֶען.
וָוארִין מִיר פֶערְנֶעבֶּען אוֹיךְ אַלֶע דִיא וָואס זֶענֶען אוּנִם

501

לוקאס יא

שוּלְדִיג .אוּנְד בְּרֶענְג אוּנֶם נִיט אִין קיינֶער פְּריפוּנָג ,גַייעֶרְּט
בֶּעהִיט אוּנֶם פוּן דֶעם אִיבֶּעל :אוּנְד עֶר הָאט צוּזֵייא בֶע5 -
וָאנְט ,וֶועלְכֶער פוּן אֵייךְָּ וָָאם הָאט אַ פְרֵיינְד ,אוּנְד עֶר
וֶועט צוּ אֵיהֶם בֶעהְן אִין מִיטֶען דֶער נַאכְט ,אוּנְד וֶועט צוּ

אֵיהֶם זָאבֶען ,פְרַיינְד ,בָּארְג מִיר דְרֵייא בְּרוֹים :וָארִין אַ 6
פְרֵיינְד אִיז צוּ מִיר נֶעקוּמֶען פוּן דֶעם וֶועג ,אוּנְד אִיךָּ הָאבּ
אֵיהֶם נִיט ואס פָארְצוּלֶענֶען! אוּנְד דֶער פוּן אִינְוֶוענִיג זֶדֶעט 7
עֶנְטְפֶערֶען אוּנְד זָאנֶען ,זֵייא מִיךָּ נִיט מַטְרִיחַ .דִיא טיר אִיז

שׁוֹין פֶערְשְׁלָאסֶען ,אוּנְר מֵיינֶע קִינְדֶער זֶענֶען מִיט מִיר

אִים בּעט ,אִיךָּ קֶען נִיט אוֹיפְשְׁטֶעהְן אוּנְד צוּ דִיר גֶעבֶּען:

אִיךְּ זָאג אֵייך ,וֶען עֶר זֶֶעם אוֹיךּ נִיט וֶעלֶען אוֹיפְשְׁטֶעהְן 8
אוּנְד אֵיהֶם גֶעבֶּען װוייל עֶר אִיז זֵיין פְרֵיינְד ,אִבֶּער וֶוענֶען

זַיין חוּצְפַּאדִינֶעס בֶּעטֶען ועט עֶר אוֹיפְשְׁטֶעהְן אוּנֵד וֶדעט
אֵיהֶם נֶעבֶּען אַזוֹי פִיל ויא עֶר בֶּעדַארְף :אוּנְד אִיךְּ זָא 9

אֵייךּ; בֶּעטֶעט ,אוּנְד עֶס וֶועט אַייך גֶעגֶעבֶּען וֶֶערֶען ,זוּכֶט,
אוּנְד אִיהֶר זֶועט גֶעפִּינֶען .קְלַאפְּט אָן ,אוּנְד עֶם דֶדעט אַייךָ

אוֹיפְנֶעמַאכְט וֶוערֶען:
קְרִיגְט,

וָארִין אִיטְלֵיכֶער וֶאם בֶּעטֶעט01 ,

אוּנְד דֶער וִאם זוּכְט ,גֶעפִינְט ,אוּנְד צוּ דֶעם װָאם

קְלַאפְּט אָן ,וֶועט עִם אוֹיפְגֶעמַאכְט וֶועךֶּען :אוּנְד וֶער אִיז 11
אַ פַאטֶער צְוִוישֶען אַייךָּ; וָאס וֶוען זֵיין זוּהְן וֶועט בֶּעמֶען
אוּם בְּרוֹיט ,וֶועט עֶר אֵיהֶם נֶעבֶּען אַ שְׁטֵיין? אוּנְד וֶוען עֶר

וֶועט בֶּעטֶען אַ פִיש ,וֶעט עֶר אֵיהֶם גֶעבֶּען אַ שְׁלַאנְג אַנְ-
שְטַאט אַ פִּיש? אָדֶער וֶוען עֵרּ וֶען עֶר וֶועט בֶּעטֶען אַיין 21

אַײ ,וֶעט עֶר אֵיהֶם גֶעבֶּען אַ שְׁקַארְפִּיאָן :דְרוּם וֶוען אֵיהֶר - 81
וָואס זֶענְט שְׁלֶעכְט ,וֵוייסְט צוּ גֶעבֶּען נוּמֶע מַתָּנוֹת צוּ אֵיירֶע
קִינְדֶער זיא פִיל מֶעהֶר וֶועט דֶער פָאטֶער אִים הִימֶעל

נֶעבֶּען דֶעם רוּחַ הֲקוֹדֶשׁ צוּ דִיא וָואס בֶּעמֶען אֵיהֶם:
אוּנְד עֶר הָאט אַרוֹיסְנֶעטְרִיבֶּען אַ שֵׁד ,אוּנְד עֶר וַואר שִׁטוּם41 ,
אוּנְד עֶס ואר וֶוען דֶער שֵׁד אִיז אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען ,הָאט דֶער
שְׁטוּמֶער גֶערֶעט .אוּנְד דָאס פַאלְק הָאט זִיךָּ גֶעוְואוּנְדֶערְט:
אָבֶּער עֶמְלִיכֶע פוּן זֵייא הָאבֶּען גֶעוָאגְט ,עֶר טְרֵייבְּט אַרוֹים 51

שֵׁדִים דוּרְךָּ בַּעַל-זְבוּב דֶעם פִירְשְט פוּן דִיא שֵׁדִים:
אַנְדֶערֶע

הָאבֶּען

אֵיהֶם

גֶעפְּרוּפֶם,

אוּנְד 61

אוּנְד הָאבֶּען פון אֵיהֶם

פֶערְלַאנְגְט אַ צֵייבֶען פוּן הִימֶעל :אָבֶּער עֶר זִויסֶענְדִיג זֵיירֶע 71
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61

גֶעדַאנְקֶען ,הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיטְלִיכֶעם קֶענִיגְרֵייךְּ ואס
אִיז מִיט זִיךָּ צוּטְהֵיילְט ,וֶֶערְט פֶערְוִויסְט ,אוּנְד אַ הוֹיז זָואס
 8אִיז מִיט זִיךְּ צוּטְהֵיילְט ,פַאלְט אֵיין :אוּנְד וֶוען דֶער שָׂטֶן
אִיז מִיט זִיךְ צוּטְהֵיילְט,

שְטֶעהְן?

זיא אַזוֹ זָאל זַיין קֶענִינְרֵייךְּ בֶּע-

וָארִין אֵיהֶר זָאנְט ,אַז אִיךָּ טרַייבּ אַרוֹים שֵׁדִים

 9דוּרְךָּ בַּעַל-זְבוּב :אוּנְד וֶוען אִיךָּ טְרֵייבּ אַרוֹיס שֵׁדִים דוּרְךָ
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בַּעַליזְבוּב ,דוּרְךָּ וֶועמֶען מְדוּן זֵייא אֵיירֶע קִינְדֶער אַרוֹים-
טְרֵייבֶּען? דְרוּם וֶועלֶען זֵייא זַיין אֵיירֶע רִיכְטֶער :אָבֶּער
וֶען אִידָּ מְרֵייבּ אַרוֹיס שֵדִים מִיט דֶעם פִינְנֶער פוּן נָאט,
אַזוֹי אִיז דָאס קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט אַוֵדֵי צוּ אֵייךְָ נֶעקוּמֶען:
וֶוען אֵיין שְׁטַארְקֶער אוּנֶר גֶעוַאפֶענְטֶער מַאן הִיט זיין
אֵיינֶען הוֹיז ,אַזוֹי אִיז זַיין פֶערְמֶענֶען זִיכֶער :אָבֶּער וֶוען
אַיין שְׁטַארְקֶערֶער פוּן אֵיהֶם וֶועט קוּמֶען אוּנְד זֶזעט אֵיהֶם
בֵּייקוּמֶען ,אַזוֹי וֶועם עֶר אַוֶועקְנֶעמֶען זיין וַאפֶען אִין וֶעל-
כֶער עֶר הָאט זִיךְּ פֶערְזִיכֶערְט ,אוּנְד וֶועט זַיין רוֹיבּ צו-
מְהֵיילֶען :דֶער וִאם אִיז נִיט מִיר ,אִיז קֶענֶען מִיר ,אוּנְד
דֶער וָואס זַאמֶעלְט נִיט מִיט מִיר ,דֶער צֶערְשְׁפְּרֵייט :וֶוען
דֶער אוּמְרֵיינֶער רוּחַ נֶעהְט אַרוֹיס פוּן אַמֶענְש ,אַזוֹי נֶעהְט
עֶר אַרזּם אִין מְרוּקֶענֶע עֶרְטֶער ,אוּנְד זוּכֶט רוּה ,אוּנְד גֶע-
פִינֶט זִיא נִיט .אַזוֹי זָאגְט עֶר ,אִיךְּ וְזֶעל מִיךְּ אוּמְקֶערֶען צוּ
מֵיין הוֹיז ,פוּן וַוַאנֶען אִיךְּ בִּין אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען :אוּנְד וֶוען
עֶר קוּמְט ,נֶעפִינְט עֶר עֶס אוֹיסְנֶעקֶערְט אוּנְד אוֹיסְנֶעצִירְט:
אַזוֹי נֶעהְט עֶר אוּנְד נֶעמְט זִיבֶּען אַנְדֶערֶע רוּחוֹת נָאךְָּ עֶרְ-
=נֶער זיא עֶר ,אוּנְד קוּמֶען אוּנְד וְואוֹינֶען דָארְט .אוּנְד דעו
סוֹף פוּן דֶעם מֶענְשׁ אִיז אַרְנֶער זיא דֶער אָנְהַייבּ:

 7אוּנְד עֶס וַואר וֶוען עֶר הָאט דִיא דָאזִיגֶע זַאכֶען גֶעזָאגְט,
אַזוֹי הָאט אַ פְרוֹיא פוּן צְוִוישֶׁען דֶעם פָאלְק אֵיהֶר קוֹל
אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען אוּנְד גֶעזָאנְט ,גֶעבֶּענְשְט אִיז דֶער לייבּ חָאם
הָאט דִיךָּ גֶעטְרָאנֶען ,אוּנְד דִיא בְּרִיסְטֶען ואס דוּא הָאסְּט
 8בֶעזֵיינְט :אָבֶּער עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,לִיבֶּער זֶענֶען דִיא גֶע-
בֶּענְשְׁט ,ואס הֶערֶען דָאס וָארְט פוּן גָאט אוּנְד הַאלְמֶען
עֶס:
 9אוּנְד וֶוען דָאם פָאלְק הָאט זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט ,הָאט עֶר

אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זָאנֶען רֶאם אִיז אַ שְׁלֶעכְטֶעם דוֹר עֶס
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אָבֶּער קֵיין אַנְדֶער צֵייכֶען וֶעט זֵייא נִיט

נֶענֶעבֶּען וֶוערֶען ,אוֹיסֶער דָאם צֵייכֶען פוּן יוֹנָה הַנָבִיא:
וָארִין אַזוֹי זיא יוֹנָה אִיז נֶעוֶועזֶען אַ צֵייכֶען צוּ דִיא לֵייט 03
פוּן נִינְוֵה ,אַזוֹי וֶועט דֶער בֶּן אָדָם זַיין צוּ דִיזֶען דוֹר :דִיא 13
מַלְכָּה פוּן דָרוֹם וֶדעט אוֹיפְשְׁטֶעהְן אִין דֶעם מִשְׁפָּט מִיט דִיא

לֵייט פוּן דִיזֶען דוֹר ,אוּנְד וֶועט זֵייא פֶערְשוּלְדִיגֶען .וָארִין
זִיא אִיז גֶעקוּמֶען פוּן דֶעם עֶק וֶועלְט צוּ הֶערֶען דִיא חָכְמָה
פוּן שִׁלמֹה ,אוּנְד זָעה ,אַ נְרֶעסֶערֶער יא שְׁלֹמֹה אִיז דָא:

דִיא לֵייט פוּן נִינְוֵה וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֶעהְן אין דֶעם מִשְׁפָּט 23
מִיט דִיזֶען דוֹר ,אוּנְד וֶועלֶען עִם פֶערְשוּלְדִינֶען; וָארין

זֵייא הָאבֶּען תְּשׁוּבָה נֶעמְהוּן בֵּייא דֶער דִרָשָׁה פוּן יוֹנָה,
אַוּנֶד זָעה ,אַ גְרֶעסֶערֶער פוּן יוֹנָה אִיז דָא :אוּנְד קֵיינֶער 83
צִינְדֶעט נִיט אָן אַ לָאמְפּ אוּנְד שְׁטֶעלְט זִיא אִין אַ פֶעךְ-
בָּארְנֶענֶעם אָרֶט ,אָדֶער אוּנְטֶער אַ מֶעסְטֶעל ,נֵייעֶרְט אוֹיף

אַ גֶעשְׁטֶעל אַז דִיא וָאס קוּמֶען אַרֵיין זָאלֶען זֶעהֶען דָאם

לֵיכְט :דָאם לֵיכְט פוּן דֶעם לֵייבּ אִיז דָאם אוֹיג .דָרוּם וֶוען 45

דֵיין אויג אִיז אֵיינְפַאךְּ אַזוֹי אִיז דַיין גַאנְצֶער לֵייבּ לֵיכְטִיב,

אָבֶּער וֶוען עִם אִיז אִיבֶּעל ,אַזוֹי אִיז דיין לייבּ פִינְסְטֶער:

דְרוּם זָעה ,אַז דָאס לֵיכְט ואס אִיז אִין דִיר זָאל נִיט פִינִם53 -
מֶער זַיין :דְרוֹּם וֶוען דַיין נַאנְצֶער לֵייבּ אִיז ליכְטִיג ,אוּנִד 68
קיין טְהֵייל דֶערְפוּן אִיז נִיט פִינְסְטֶער ,אַזוֹי וֶעט דָאס גַאנְצֶע
לֵיכְֵּיג דַיין ,אַזוֹי ויא אַ לָאמְּ וָאס לֵייכְט דִיר בַּייא זֵיינֶע

שֵׁיינוּנְב:
אוּנְד וֶוען עֶר הָאט נֶערֶעט,

אַזוֹי הָאט אֵיהֶם אַ פַּרוֹּש 78

נֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל בֵּייא אֵיהֶם מִיטָאג עֶסֶען .אוּנְד
עֶר אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ צוּם טִישׁ גֶעזֶעצְט:
וֶוען דֶער פָּרוּשׁ הָאט דָאם גֶעזֶעהֶען ,הָאט עֶר זִיךְּ גֶעוְואוּנָד 83
דֶערְט ווייל עֶר הָאט זִיךָּ נִיט פְרִיהֶער גֶעוַאשֶׁען פַאר דֶער
מָאלְצֵייט :אָבֶּער דֶער הַאר הָאט צוּ אֵיהֶם נֶעזָאנְט אֵיהֶר 93
פְּרוּשִׁים רֵיינִיגְט אַצוּנְד דֶעם בֶּעכֶער אוּנְד דִיא שִׁיסֶעל פוּן
אוֹיסְוֶוענִיג ,אָבֶּער אִינְוֶוענִיג זֶענֶען זֵייא פוּל מִיט רוֹיבּ אוּנְד
רַשְׁעוֹת :אִיהֶר נַארֶען הָאט נִיט דֶער וָאם הָאט גֶעמַאכְט 04
דֶאם אוֹיסְוֶוענִיגְסְטֶע ,אוֹיךְּ דָאם אִינְוֶוענִינְסְטֶע גֶעמַאכְט?
אָבֶּער גִיבֶּט צְדָקָה פוּן דֶעם ואס אִיהֶר הָאט ,אוּנְד אַזוֹי 14

לוקאם יא
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 2אִיז אַלֶעס רֵיין צוּ אַייךְ :אָבֶּער וְועה צוּ אֵייךְ פְּרוּשִׁים !

4
5
6

7
8

וָוארִין אֵיהֶר נִיבְּט מַעֲשֵׂר פוּן מִינְט אוּנְד פִּינַם אוּנְד אַלֶעך-
לֵייא גֶעוִוירֶץ; אוּנְד גֶעהְט פַארְבֵּייא דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט
אוּנְד דִיא לִבְּשַׁאפְש פוּן נָאט! דִיזֶע זֶענְט אִיהֶר מְחוּיִב
צו מֵהוּן ,אוּנְד וֶענֶע אוֹיךְּ נִיט צוּ פֶערְלָאזֶען! וְועה צוּ
אֵייךְ פְּרוּשִׁים! וָארִין אֵיהֶר לִיבְּט אוֹיבֶּען אָן צוּ זִיצֶען אִין
דִיא שׁוּלֶען אוּנְד נֶענְרִיסְט צוּ וֶוערֶען אִין דִיא גַאסֶען:
וָועה צוּ אֵייךְ סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים! אֵיהֶר הֵייכְלֶערְס!
אֵיהֶר זֶענְט ויא אוּנְגֶעזֶעהֶענֶע קְבָרִים ,וָואס דיא לֵייט גֶעהְן
אויף זֵייא אוּנְד וִויסֶען עֶם נִיט :אוֹנְד אֵיינֶער פוּן דִיא בַּעֲלֵי
תּוֹרָה הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צו אֵיהֶם גֶעזָאנְט,
לֶעהְרֶער ,וֶזען דוּא זָאגְסְט דָאס ,אַזוֹי מְהוּסְט דוּא אוּנָם אוֹיךְ
בֶּעלֵיידִינֶען :אָבֶּער עֶר הָאט גֶעזָאנְט .ועה צוּ אֵייךְָּ אויך,
אֵיהֶר בַּעֵלִי תּוֹרָה! וָָארִין אֵיהֶר טְהוּם דִיא לֵייט בֶּעלָאדֶען
מִיט לַאסְטֶען וִאם זֶענֶען שְׁוֶוער צוּ דֶערְטְרָאנֶען ,אוּנְד
אֵיהֶר זֶעלְבּסְט טְהוּט דִיא לַאסְטֶען נִיט אָנְרִירֶען מִיט אֵיינֶעם
פוּן אֵיירֶע פִינְנֶער :עה צוּ אַייךָּ ָארִין אֵיהֶר בּוֹיעט אוֹיף
דיא קְבָרִים פוּן דִיא נְבִיאִים ,אוּנְד אֵייעֶרֶע אָבוֹת הָאבֶּען
זֵייא אוּמְנֶעבְּרַאכְט :אַוֹי בֶּעצֵייגְט אִיהֶר אוּנְד בֶּעוִוילִיגְט
דִיא מַעֲשִׂים פוּן אֵייעֶרֶע אָבוֹת ,וָארִין זֵייא הָאבֶּען זייא

אוּמְנֶעבְּרַאכְט ,אָבֶּער אֵיהֶר בּוֹיעט אוֹיף זֵייעֶרֶע קְבָרִים:

 9דְרוּם זָאנְט אוֹיךְּ דִיא חָכְמָה פוּן נָאט ,אִיךְּ זֶעל צוּ זייא
שִׁיקֶען נְבִיאִים אוּנְד שְׁלוּחִים ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אַיין מְהַייל

 0פוּן זֵייא אוּמְבְּרֶענְגֶען אוּנְד פֶערְפָאלְנֶען :כְּדֵי דָאם בְּלוּט
פון אַלֶע נְבִיאִים ,וְואם אִיז פֶערְגָאסֶען גֶעוָוארֶען פוּן אָנָ-

פַאנְג פוּן דֶער וֶועלְט ,זָאל פֶערְלַאנְגְט וֶוערֶען פוּן דִיזֶען

 1דוֹר :פוּן דֶעם בְּלוּט פוּן הֶבָל בִּיז צוּ דֶעם בְּלוּט פוּן זְכַרְיָה,
ואס אִיז פֶערְנָאסֶען גֶעוָוארֶען צְוִוישֶׁען דֶעם מִזְבֵּחַ אוֹנְד

בֵּית הַמִקְדֶש ,יוֹא ,אִיךָ זָאג אַייךְ; עֶם וֶועט פֶערְלַאנְגְט וֶוע-

 2וֶוערֶען פוּן דִיזֶען דוֹר :וָועה צו אֵייךְ בַּעֲלִי תּוֹרָה! וָארִין
אֵיהֶר הָאט אַוֶועקְנֶענוּמֶען דֶעם שְׁלִיסֶעל פוּן וִויסֶענְשַאפְּט.
אִיהֶר אַלֵיין קוּמְט נִיט אַרַיין ,אוֹנְד אֵיהֶר פֶערְהִיט דִיא וָאם
8

וִוילֶען אַרִֶיינְקוּמֶען:

ויא עֶר הָאט דָאס צוּ זֵייא נֶערֶעט,

הָאבֶּען זִיךָּ דִיא סוֹפְרִים אוּנְד פְּרוּשִׁים אָנְגֶעהוֹיבֶּען מִיט

לוקאס יא יב
אִיהֶם זֶעהֶר צוּ קְרִינֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶערֵייצְט צוּ
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רֶעדֶען פוּן פִּילֶע זַאכֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיף אֵיהֶם 45
גֶעלוֹיעֶרט ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזוּבְט אַז זֵייא זָאלֶען עֶסֶּעם חֵא-
פֶּען פוּן זַיין מוֹיל (כְּדִי זֵייא זָאלֶען אוֹיף אִֵיהֶם אַ מְסִירָה

אָנְגֶעבֶּען):

קאפיטעל יב

אוּנְד וֶוען פִיל טוֹיזֶענְדֶע פוּן דֶעם פָאלְק הָאבֶּען זִיךְּ פֶעךְ1 -

זַאמֶעלְט ,בִּיז זֵייא הָאבֶּען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן גֶעטְרֶעטֶען,

אַזוֹי הָאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זָאנֶען צוּ זֵיינֶע תַּלְמֵידִים,
צוּעֶרְשְׁט הִיט אַייךְָּ פַאר דֶעם זוֹיעֶרְטֵייג פוּן דִיא פְּרוּשִׁים,
וָאס אִיז הֵייכְלֶערֵייא :וָארִין קיין זַאךְּ אִיז נִיט פֶערְהוֹילֶען2 ,
וָואס וֶועט נִיט אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען ,אוּנְד פֶערְבָּארְנֶען ,ואס
וֶועט נִיט צוּ וויסֶען גֶעמְהוּן וֶערֶען :דָרוּם ואס אֵיהֶר הָאט 3

גֶעזָאגְט אִין דֶער פִינְסְטֶער ,וֶועט גֶעהֶערְט וֶוערֶען בַּיים

לֵיכְט .אוּנְד ָאס אֵיהֶר הָאט אִין דֶעם אוֹיעֶר אַיינְגֶערוֹימְט
אֵין דִיא שְׁטוּבֶּען ,וֶעט אוֹיסְגֶערוּפֶען וֶוערֶען אוֹיף דיא
דֶעכֶער :אוּנְד אִיךְּ זָאג צוּ אַייךְ מַיינֶע פְרֵיינְר ,פָארְכְט 4
אַייךְ נִיט פָאר דִיא וָואס מֵייטֶען דֶעם לֵייבּ אוּנְד דֶערְנָאךְ
קֶענֶען זֵייא נִיט מֶעהֶר טְהוּן :אָבֶּער אִיךָ על אִייךָ וייזֶען 5
וֶועמֶען אֵיהֶר זָאלְט פָארְבְטֶען ,פָארְכְט אַייךְּ פַאר דֶעם
וֶועלְכֶער נָאכְדֶעם עֶר הָאט גֶעטֵייטֶעט הָאט עֶר מַאכְט אִין

גֵיהְנָם אַרַיינְצוּוַארְפֶּען;  יוֹא אִיךְ זָאג אַייךְ ,פָארְכְט אייךָ

פָאר אֵיהֶם :וֶערֶען נִיט פִינֶף פַיינֶעל פֶערְקוֹיפְט פַאר 6
צְוַייא אֵטָר ,אוּנְד נִיט אֵיינֶער פוּן זֵייא אִיז פוּן נָאט פֶעך-
בֶעסֶען :אוּנְד אַפִילוּ דִיא הָאר פוּן אֵייעֶר קָאםּ זֶענֶען אַלֶע 7
בֶעצֶעהְלְט ,פָארְכְט אַייךָּ נִיט .אֵיהֶר זֶענְט מֶעהֶר וֶוערְט ויא
פִילֶע פֵיינֶעל :אוּנְד אִיךְּ זָאג אֵייךָּ; אִיטְלֵיכֶער וָאס וֶעט 8

מִיךְּ בֶּעקֶענֶען פָאר מֶענְשֶׁען ,דֶעם וֶועט אוֹיךָּ דֶעם בֶּןְ-אָדָם

בֶּעקֶענֶען פָאר דִיא מַלְאָכִים פוּן גָאט :אָבֶּער וֶוער עֶס וֶועט 9

מִיךָּ פֶערְלֵייקֶענֶען פָאר מֶענְשֶען ,דֶער וֶועט פֶערְלֵייקֶענְט

וֶוערֶען פָאר דִיא מַלְאָכִים פוּן נָאט :אוּנְד וֶוער עֶם וֶועם 01

רֶעדֶען אַ וָארְט קֶעגֶען דֶעם בֶּן-אָדָם ,דֶעם וֶועט עָם פֶעךְ-

נֶעבֶּען וֶוערֶען .אָבֶּער צוּ דֶעם וָאס לֶעסְטֶערְט דֶעם רוּחַ

הַקוֹדֶשׁ וֶועט עֶס נִיט פֶערְגֶעבֶּען וֶוערֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא 11
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וֶועלֶען אַייךּ בְּרֶענְנֶען אִין דיא שׁוּלֶען אַרַיין פָאר דיא
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הֶערְשֶׁער אוּנְד גֶעוֶועלְטִינֶער ,זָארְנְט נִיט ויא אַזוֹי אָדֶער
וָואס אֵיהֶר זָאלְט זָאנֶען :וָארִין דֶער רוּחַ הַקוּךשׁ וֶועט
אַייך לֶערְנֶען אִין דִיזֶער שָׁעָה ואס אֵיהֶר בֶּעדַארְפְט צוּ
זָאנֶען:
אוּנְד אֵיינֶער פוּן דֶעם פַאלְק הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,לֶעה-
רֶער ,זָאג צוּ מֵיין בְּרוּדֶער אַז עֶר זָאל דִיא יְרוּשָׁה מִיט
מִיר צוּטְהֵיילֶען :אָבֶּער עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,מֶענְש,
וֶוער הָאט מִיךְּ גֶעזֶעצְט פַאר אַ שׁוֹפֶט אָדֶער אַ צוּטֵיילֶער
שְוִוישֶׁען אֵייךָ :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט גִיט אַכְטוּנְב
אוּנְד הִיט אֵייךָּ פַאר גֵייצִינְקייט ,וָארִין דָאס לֶעבֶּען פוּן
דֶעם מֶענְשׁ בֶּעשְׁטֶעהְט נִיטּ אִין פִיל פֶערְמֶענֶען :אוּנְד עֶר
הָאט צוּ זֵייא גֶערֶעט אַ מֶשֶׁל אוּנְד גֶעזָאגְט ,דָאס לַאנְד פוּן
אַ רֵייבֶען מַאן הָאט פִּיל פְרוּכְט גֶעטְרָאגֶען :אוּנְד עֶר הָאט
בֵּייא זִיךְ גֶעטְרַאכְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,וָאס זָאל אִיךְּ מְהוּן?
וָוארִין אִיךָּ זִויים נִיט וְואוּ מֵיינֶע פְרוּכְט אַיינְצוּזַאמְלֶען:

 8אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְּ וֶועל אַזוֹי מְהוּן .אִיךְּ זֶעל

מֵיינֶע שְׁפֵּייכְלֶער אָפְּבְּרֶעכֶען ,אוּנְד זִויל גְרֶעמֶערֶע בּוֹיעֶן.

אוּנְד אִיךְּ וֶועל דָארְטֶען אַיינְזַאמֶעלְן אַלֶע מֵיינֶע תְּבוּאוֹת
 9אוּנְד מֵיין פֶערְמֶענֶען :אוּנְד אִיךְָּ וֶועל זָאנֶען צוּ מֵיינֶע
זֶעלֶע ,זֶעלֶע דוּא הָאסְט לִינֶען פִיל גוּטֶעם אוֹיף פִילֶע

יָאהְרֶען ,הָאבּ רוּה ,עִם אוּנֶר טְרִינְק אוּנְד זֵייא פְרֶעלִיך:

 0אָבֶּער נָאט הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,דוּא נַאר ,דִיזֶע נַאכְט
וֶועט מֶען דֵיינֶע נְשָׁמָה פוּן דִיר פֶערְלַאנְגֶען ,אוּנְד וֶועמֶעם
 1וֶועט דָאס זַיין ואס דוּא הָאסְט אָנְנֶעבְּרֵייט :אַזוֹי אִיז דֶער
וָואס זַאמֶעלְט זִיךְּ אֵיין אוֹצָר ,אוּנֵד אִיז נִיט רֵייךְּ צוּ בָאט:
 2אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעזָאנְט ,דְרוּם זָאג אִיךְ

אַייך; זָארְגְט נִיט פַאר אֵייעֶר לֶעבֶּען ,ואס אִיהֶר זָאלְט

עֶסֶען ,אוּנְד פַאר דֶעם לֵייבּ ,חָאם אֵיהֶר זָאלְט אָנְטְהוּן:
 8דָאם לֶעבֶּען אִיז מֶעהֶר וִויא דִיא שְׁפֵּייז אוּנְד דֶער לֵייבּ
 4ויא דָאס קְלַייר :בֶּעטְרֵאֵכֶט דיא רָאבֶּען .וָארִין זֵייא
זֵייעֶן נִיט אוּנְד שְׁנֵיידֶען נִיט .אוּנְד הָאבֶּען נִיט קֵיינֶע קא-

מֶערְן אוּנִד קֵיינֶע שְׁפֵּייכְלֶער ,אוּנִד נָאט שְׁפֵּייזְט זֵייא.

 8ויא פִיל מֶעהֶר זֶענְט אֵיהֶר וֶוערְט ויא דִיא פֵיינֶעל? אוּנְד
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וֶועלְכֶער פוּן אַייך קֶען דזּרך זָארְגֶען אֵיינֶע אֵייל צוּזֶעצֶען

צוּ זֵיינֶע הוֹיךְ? דְרוּם וֶוען אֵיהֶר קֶענְט נִיט טְהוּן דָאס וֶוע69 -
נִיגְסֶּטֶע ,וָָארוּם זָארְנְט אֵיהֶר פַאר דֶעם אִיבְּרִיגֶען? קוּקט 72
אָן דיא רוֹיזֶען ויא זֵייא וַוַאקְסֶען .זֵייא אַוִבֵּייטֶען נִיט אוּנְד
שְׁפִּינֶען נִיט .אוּנְר אִיךָ זָאב אַייךְּ; אַז שִׁלמה אִין זֵיינֶע גַאנָ-
צֶע הֶערְלִיכְקֵייט וַואר נִיט גֶעקלֵיידֶעט זיא אֵיינְס פוּן דִיזֶע:
אוּנִד וֶוען גָאט בֶּעדֶעקְט אַזוֹי דָאס נְרָאז ,ואס אִיז הַיינְט 82
אוֹיף דֶעם פֶעלֶד ,אוּנְד מָארְנֶען וֶוערְט עִם אִין אוֹיפֶען

אַרַיינְגֶעוָארְפֶען ,זיא פִּיל מֶעהֶר וֶעט עֶר אַייךּ קְלֵיידֶען
אֵיהֶר קְלַיינְגְלוֹיבִּינֶע :אוּנְד זוּכְט אֵיהֶר נִיט וָואס אֵיהֶר זָאלְט 92
עֶסֶען ,אוּנְד ואס אֵיהֶר זָאלְט טְרִינְקֶען ,אוּנְד הָאט נִיט קיין
אוּנְרוּהִיג נֶעמִיט :וָארִין דָאס אַלֶעם זוּבֶען דִיא פֶעלְקֶער 03
פוּן דֶער וֶועלְט ,אוּנְד אֵייעֶר פָאטֶער וֵוייסְט אַז אֵיהֶר הָאט
דָאם נַייטִיג :אֶבֶּער זוּכְט אֵיהֶר דָאם קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן גָאט ,אוּנְד 18
דָאס אַלֶעם וֶועט אַייךְ צוּגֶענֶעבֶּען וֶוערֶען; פָארְבְט אַייךְָּ 23
נִיט ,אֵיהֶר קְלֵיינֶע סְטַאדֶע ,וָארִין עִם אִיז אֵייעֶר פָאטֶערְם
וְואוֹילְגֶעפַאלֶען אַז עֶר זָאל אֵייךְּ גֶעבֶּען דָאס קֶענִינְרֵייךְּ:
פֶערְקוֹיפְט וִָאם אֵיהֶר הָאט ,אוּנְד נִיבֶּט צְדָקָה .מַאכְט 83
אֵייךָ בֵּייטֶעל ואס וֶוערֶען נִיט אַלְט ,אַ שַׁאץ אִין דֶעם
הִימֶעל וָאם וֶערְט נִיט גֶעמִינֶערְט ,חְאוּ קיין נֵנָב קוּמְט
נִיט נָאהְנְט ,אוּנד וְואוּ דִיא מִילְבּ פֶערְדַארְבְּט נִיט :וָארִין 45
חְואוּ אֵייעֶר אוֹצֶר אִיז ,דָארְטֶען וֶועט אֵייעֶר הַארְץ אוֹיךָ
זַיין :

לָאזֶען אֵיירֶע לֶענְדֶען זַיין גֶענַארְטֶעלְט ,אוּנְד אֵיירֶע לֵיכְט 83

בְּרֶענֶען :אוּנְד זֵייט אֵיהֶר נְלֵייךְּ צוּ דִיא לייט וָואס וַוארְטֶען 68
אוֹיף זֵייעֶר הַאר ,וֶוען עֶר וֶדֶעט צוּרִיקקוּמֶען פוּן דֶער חַתוּנָה,
כְּדִי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם בַּאלְד אוֹיפְמַאכֶען ,וֶוען עֶר וֶועט

קוּמֶען אוּנְד וֶועט אָנְקְלַאפֶּען :גֶעבֶּענְשְׁט זֶענֶען דִידֶע 73

קְנֶעכְט וֶעלֶכֶע ,וֶען דֶער הַאר װֶעט קוּמֶען .אוּנְד
וֶדעט זֵייא גֶעפִינֶען וַאכֶען .בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייךְ .אַז עֶר
וֶועט זִיךְּ אַרוּמְנַארְטֶעלְן ,אוּנְד וֶועט זֵייא לָאזֶען אַנִידֶער-
זֶעצֶען ,אוּנְד וֶועט קוּמֶען אוּנְד זֶדעט זֵייא בֶּערִינֶען :אוּנִד 83
וֶוען עֶר וֶועט קוּמֶען אִין דֶעם אַנְדֶערְן מִשְׁמֶָר פוּן דֶער
נַאכְט ,אָדֶער אִין דֶעם דְרִיטֶען מִשְׁמָר ,אוּנְד וֶועט זֵייא אַזוֹי
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גֶעפִינֶען גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דִיזֶע קְנֶעכְט :אוּנֶר דָאס זָאלְט
אֵיהֶר וִוימֶען ,אַז וֶוען דֶער בַּעַל הַבַּיִת וָאלְט וויסֶען אִין
וֶועלְבֶער שָׁעָה דֶער נֵנָב וֶדעט קוּמֶען ,אַזוֹי הֶעט עֶר נֶע-
וַואכְט ,אוּנד הֶעט נִיט גֶעלָאזְט זַיין הוֹיז אֵיינְבְּרֶעכֶען:
דְרוּם זַייט אִיהֶר אוֹיךְּ בֶּערֵייט .וָארִין דֶער בֶּןְ-אָדָם וֶועט
קוּמֶען אִין אַ שָׁעָה וֶוען אִיהֶר וֶועט אֵייךָּ נִיט רִיכְטֶען:
אוּנְד מפֶּעטְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט הַאר זָאנְסְט דוּא
דָאם מֶשָׁל צוּ אוּנְם ,אָדֶער אוֹיךְָּ צוּ אַלֶע ? אָבֶּער דֶער הַאר
הָאט גֶעזָאנְט ,װֶער אִיו דֶען אַ נֶעמְרֵייעֶר אוּנְד קְלוּנֶער
הוֹיזְהַאלְטֶער ,ואס זַיין הַאר וֶועט אֵיהֶם זֶעצֶען אִיבֶּער זַיין
דוֹיזְנֶעזִינְד ,אַז עֶר זָאל זֵייא נֶעבֶּען זֵיירֶע שְׁפֵּייז צוּ דֶער
צֵייט :גֶעבֶּענְשְׁט אִיז דֶער קְנֶעכְט ,ואס וֶוען זַיין הַאר וֶועט
קוּמֶען אוּנְד וֶועט אֵיהֶם גֶעפִינֶען אַזוֹי טְהוּן :בָּאֶמֶת זָאג

אִיךְּ אַייך; אַז עֶר זֶעט אֵיהֶם זֶעצֶען אִיבֶּער אַלֶע זֵיינֶע

 9גִיטֶער :אָבֶּער וֶוען דִיזֶער קְנֶעכְט וֶועט זִיךְּ טְרַאכְטֶען אִין
זַיין הַארְץ ,מֵיין הַאר זוֹימְט זִיךְּ קוּמֶען ,אוּנְד וֶועט אָנְהֵייבֶּען
צוּ שְׁלָאנֶען דִיא יוּנְנֶען אוּנְד דִיא דִינְסְטמֶעדֶען ,אוּנְד צוּ
 6עֶסֶען אוּנְד טְרִינְקֶען אוּנְד שִׁכּוּרְן :אַזוֹי ועט דֶער הַאר פוּן
יֶענֶעם קְנֶעכְט קוּמֶען אִין א טָאג וֶוען עֶר וֶועט זִיךְּ נִיט
רִיכְטֶען אוֹיף אֵיהֶם ,אוּנְד אִין אַ שָׁעָה וֶוען עֶר וֶועט נִיט

וִוימֶען ,אוּנְד וֶועט אֵיהֶם אִין שְטִיקֶער צֶערְשְׁנֵיירֶען ,אוּנְד
 7וֶועט אֵיהֶם גֶעבֶּען זַיין חֵלָק מִיט דִיא אוּמִנְלוֹיבִּינֶע :אָבֶּער
דֶער קְנֶעכְט ואס ויים זַיין הַארִים וִוילֶען ,אוּנֶד אִיז נִיט
בֶּערֵייט ,אוּנֶד טְהוּט נִיט נָאךְּ זַיין זוילֶען ,דֶער וֶועט אַ סַךָ
 8שְׁלֶענ בֶּעקוּמֶען :אָבֶּער דֶער וָואס וֵוייסְט נִיט ,אוּנְד מְהוּט
דָאס ואס אִיז וֶוערְט שְׁלֶענ ,דֶער וֶועט וֶוענִיג שְׁלֶעג בֶּע-
קוּמֶען ,וָוארִין צוּ דֶעם וָאס וֶוערְט פִיל גֶענֶעבֶּען ,פוּן דֶעם
וֶועט פִיל פֶערְלַאנְנְט וֶוערֶען ,אוּנְד דֶעם ואס מֶען טְהוּט

פִיל פֶערְטְרוֹיעֶן ,פוּן דֶעם וֶועט מֶען פִיל פָארְדֶערְן:

 9אִיך בִּין גֶעקוּמֶען אַ פֵייעֶר צוּ וַוארְפֶּען אוֹיף דֶער עֶרֶד,
 0אוּנְד וָואס וויל אִיךְּ וֶוען עֶס אִיז שׁוֹין אָנְגֶעצוּנְדֶען אוּנְד
אִיךְ הָאבּ אַ טְבִילָה גֶעטוֹבֵלְט צוּ וֶערֶען ,אוּנְד וִויא עִם

 1אִיז מִיר אַנְנְסְט בִּיז עִם וֶועט זִיךְּ עֶנְדִיגֶען :מֵיינְט אֵיהֶר אַז

אִיךָ בִּין גֶעקוּמֶען צוּ גֶעבֶּען שָׁלוֹם אוֹיף דֶער עֶרד! אִיךְ
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זָאג אֵייך; נֵיין ,נֵייעֶרְט אַ מַחְלוֹקָה :וָארִין פוּן אַצוּנְד אָן 28
וֶועלֶען פִינְם צֶערְטְהֵיילְט זַיין אין אַיין הויז,

דְרֵייא קֶענֶען

צְוַוייא אוּנְד צְוַוייא קֶענֶען דְרֵייא :דֶער פָאטֶער וֶועט זַיין 5
קֶענֶען דֶעם זוּהְן ,אוּנְד דֶער זוּהְן קֶעגֶען דֶעם פָּאטֶער; דֵיא
מוּטֶער קֶענֶען דִיא טָאכְטֶער ,אוּנְד דִיא מָאכְטֶער קֶעגֶען
דֶער מוּטֶער; דִיא שְדִוינֶער קֶענֶען דֶער שְׁנִיר; אוּנְד דִיא
שְׁנִיר קֶענֶען דֶער שְוִוינֶער:

אוּנִד עֶר הָאט גֶעזָאנְט צוּם פָאלְק ,וֶוען אֵיהֶר זֶעהְט דֶעם 48
וָואלְקֶען אוֹיפְגֶעהְן פוּן מַעֵרֶב זַייט ,אַזוֹי זָאנְט אֵיהֶר בַּאלְד,
עִם קוּמְט רֶענֶען ,אוּנד עֶס אִיז טַאקִי אַזוֹי :אוּנֶר וֶוען דֶער 88
דָרוֹם וִינְר בְּלָאזְט ,אַזוֹי זָאנְט אֵיהֶר ,עִם וֶועט זַיין היץ,
אוּנְד עֶם אִיז טַאקִי אַזוֹי :אֵיהֶר הֵייכְלֶער ,אֵיהֶר וֵוייסְט זיא 65

צוּ רִיכְטֶּען דִיא גֶעשְׁטַאלְט פוּן דֶעם הִימֶעל אוּנְד דִיא עָרֶד,

אָבֶּער דִיזֶע צֵייט וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אוֹיסְצוּפַארְשֶׁען :אוּנְד 78
וָארוִם טְהוּט אֵיהֶר נִיט פוּן אֵייךָּ זֶעלְבְּסְט רִיכְטֶען ואס אִיז
רֶעכְט :וֶוען דוּא נֶעהְסְט מִיט דֵיין קְרִינֶער צוּם רִיכְטֶער85 ,
אַזוֹי נִיבּ דִיר מִיה אוֹיף דֶעם וֶועג ,אַז דוּא זָאלְסְט פוּן אֵיהֶם
לוֹיז וֶוערֶען; וָארִין טָאמֶער וֶועט עֶר דִיךְּ שְׁלֶעפֶּען צוּם
רִיכְטֶער ,אוּנְד דֶער רִיכְטֶער וֶעט דִיךְּ אִיבֶּערְגֶעבֶּען צוּם
נֶערִיכְטִם-דִינֶער ,אוּנְד דֶער גֶערִיכְטֶם-דִינֶער וֶועט דִיךְ אִין
דֶעם גֶעפֶענְנְנִים אַרַיינְוַארְפֶען :אִיךְּ זָאנ דִיר ,דוּא וֶועסְט 95
פוּן דָארְט נִיט אַרוֹיסְקוּמֶען ,בִּיז דוּא וֶועסְט בֶּעצָאלֶען דיא
לֶעצְטֶע פְּרוּמָה:
קאפיטעל ינ
אוּנְד צוּ וֶענֶער צֵייט וַארֶען עֶטְלִיכֶע מִיט אֵיהֶם וָואס הָא1 -
בֶּען אֵיהֶם דֶערְצֶעהְלְט פוּן דִיא נְלֵילִים ,ואס פִּילְטוֹם הָאט
זֵייעֶר בְּלוּם נֶעמִישְׁט מִיט זַיירֶע הִרְבָּנוֹת :אוּנְד יַשׁוּעַ 2
הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דֶענְקְט אֵיהֶר
אַז דִיזֶע נְלֵילִים זֶענֶען נֶעוֶועזֶען גְרֶעסֶערֶע זִינְדֶער זיא אַלֶע

אַנְדֶערֶע גְלילִים ,וַוייל זֵייא הָאבֶּען דָארְטֶען גֶעלִיטֶען? אִיךְּ 3
זָאב אֵייךָּ ,ניין ,נֵייעֶרְט וֶוען אֵיהֶר וֶועט נִיט תְּשׁוּבָה טְהוּן

אַזוֹי זֶעם אֵיהֶר אַלֶע אוֹיךְּ אוּמְקוּמֶען :אָדֶער דִיא אַכֶט4 -

צֶעהְן אוֹיף וֶועלְכֶע דֶער מְהוּרֶם אִיז גֶעפַאלֶען אִין שִילחַ,
אוּנְד הָאט זֵייא גֶעטֵייטֶעט ,דֶענְקְט אֵיהֶר אַז זֵייא וַארֶען
18
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מָעהֶר שוּלְדִיג זיא אַלֶע אַנְדֶערֶע לייט וָואס הָאַבֶּען גֶע-
5

וְואוֹינְט .אִין יְרוּשָׁלַיִם? אִיךְּ זָאג אַייך ,גֵיין ,גֵייעֶרְט וֶוען

אִיהֶר וֶועט נִיט תְּשׁוּבָה מֵהוּן ,אַזוֹי וֶועט אֵיהֶר אַלֶע אוֹיךְ
אַזוֹי אוּמְקוּמֶען:

 6אַוֹּנֶד עֶר הָאט רָאם מֶשֶׁל גֶעזָאנְט ,אַ גֶעוִויסֶער מַאן הָאט
ֶעפְלַאנְצְט אַ פַייגֶענְבּוֹים אִין זיין וִויינְגָארְטֶען; אוּנְד .עֶר
אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט דְרוֹיף גֶעזוּכְט פְרוּכְט אוּנד הָאט
 0קֵיינֶע גֶעפוּנֶען :אַזוֹי הָאט עֶר צו זַיין וִויינְגֶערְטְנֶער גֶע-
זָאגְט ,זֶעה ,אִיךְּ קוּם שׁוֹין דְרֵייא יָאהֶר זוּכֶענְדִיג פְרוּכְט פוּן
דֶעם פֵייגֶענְבּוֹּים אוּנְד נֶעפִין קֵיינֶע; הַאק אֵיהֶם אָפּ ,וְארוּם
 8מַאכְט עֶר דֵיא עֶרֶד אוּנְנוּצִיב? אָבֶּער עֶר הָאט גֶעעֶנְט-
פֶערְם אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,הַאר ,לָאז אֵיהֶם נָאךְ
שְׁטֶעהֶען דָאס יָאהֶר ,בִּיז אִיךְּ וֶועל אֵיהֶם אַרוּמְנְרְוּבֶּען,
 9אוּנְד וֶועל אֵיהֶם מִיסְטִינֶען? מָאמֶער וֶועט עֶר פְרוּכְט
בְּרֶענְנֶען .אוּנְד וֶוען נִיט אַזוֹי זָאלְסְט דוּא אֵיהֶם דֶערְנָאךְ
אָפְּהַאקֶען:
 10אוּנְד עֶר הָאט גֶעלֶעהְרְט אִין אֵיינֶע פוּן דִיא שוּלֶען אַם
 11שַׁבָּת :אוּנְד דָא וַוַאר אַ פְרוֹיא ואס הָאט גֶעהַאט אַקְרַאנָ-
קֶעם נֶעמִיט שׁוֹין אַכְטְצֶעהְן יָאהֶר; אוּנְד זִיא וַואר אֵיינָ-
גֶעבּוֹינֶען אוּנְד הָאט זִיךָּ בְּשׁוּם אוֹפְן נִיט גֶעקֶענְט אוֹיִם-
 12הֶעבֶּען :וֶוען יִשׁוּעַ הָאט
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גֶעזֶעהֶען ,הָאט עֶר זִיא

גֶערוּפֶען ,אוּנְד הָאט צו אֵיהֶר גֶעזָאגְט ,פְרוֹיא דוּא בִּיזְט
לוֹיז פוּן דֵיינֶע קְרַאנְקְהֵייט :אוּנְד עֶר הָאט דיא הֶענְד אוֹיף
אֵיהֶר גֶעלֶענְט ,אוּנְד זִיא וַואר גְלֵייךְּ אוֹיפְגֶערִיכְטֶּעט ,אוּנְד
הָאט נָאט גֶעלוֹיבְּט :אָבֶּער דֶער פַּרְנַם פוּן דֶער שׁוּהֶל הָאט
זִיךְ גֶעבֵּייזֶערְט ,וֵוייל יִשוּעַ הָאט גֶעהֵיילְט אַם שַׁבָּת .,אִזּנְד

עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד צוּם פָאלְק גֶעזָאגְט ,דָא זֶענֶען
זֶעקִם טֶעג אִין וֶועלְכֶע מֶען דארְף אַרְבֵּייטֶען; דרוּם קוּמְט

15

אִין דִיזֶע טֶעג אוּנְד וֶוערְט גֶעהֵיִילְט ,אָבֶּער נִיט אַם שַׁבֶּת:
אָבֶּער דֶער הַאר הָאט אֵיהֶם גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט,

16

פֵיהָרֶט אֵיהֶם אָנְטְרִינְקֶען? אוּנְד דִיזֶע פְרוֹיא ואס אִיז אַ

אֵיהֶר הֵייכְלֶער ,טְהוּט נִיט אִיטְלִיכֶער פוּן אַייךְ אַם שַׁבֶּת
זַיין אָקֹם אָדֶער זַיין עֶזֶעל פוּן דֶעם שְׁטַאל אָפְּבִּינְדֶען ,אוּנְד
טָאכְטֶער

פוּו אַברָהֶם,
חי

קאר

1

וָאס דֶער שָׁטֶן הָאט זִיא שון

|
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לוקאס יג

אַכְמְצֶעהְן וָאהֶר בֶעבּוּנְדֶען ,זָאל זיא נִיט אִם שַׁבָּת פוּן דִיזֶען
בּוּנְד לוֹיז גֶעמַאכְט וֶערֶען :אונד וֶוען עֶר הָאט דָאס נֶעד 71
זָאגְט ,אַזוֹי זֶענֶען אַלֶע זֵיינֶע שׂוֹנְאִים פֶערְשֶׁעמְט גֶעוָוארֶען.
אוּנֶד דֶאם גַאנְצֶע פָאלְק הָאט זִיךְּ נֶעפְרֵייט אִיבֶּער אַלֶע

וְואוּנְדֶערְבַּארֶע זַאכֶען ואם וַוארֶען דוּרךּ אֵיהֶם גֶעשֶׁעהֶען:

אוּנְד .עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,צוּ ואס אִיִז דָאס קֶענִיגְרֵייךְ פוּן 81
נָאט גְלֵייךְּ אוּנד צוּ ואס זָאל אִיךְּ עִם גְלֵייכֶען עִם אִיז 91
גְלֵייךְ צוּ זָאמֶען פוּן זֶעַנְפְט ,וָאם אַ מַאן הָאט גֶענוּמֶען
אוּנְד הָאט אִֵין זַיין גָארְטֶען אַרַיינְגֶעוָארְפֶען.

אוּנְד עֶם

הָאט אוֹיפְגֶעוַַאקְסֶען ,אוּנְד אִיז גֶעוָוארֶען אַ גְרוֹיסֶער בּוֹים,

אוּנְד .דִיא פֵיינֶעל פוּן הִימֶעל הָאבֶּען גֶעוְואוֹינְט צְוִוישֶׁען
זֵיינֶע צְוויינֶען:

אוּנִד עֶר הָאט וִוידֶער גֶעזָאנְט ,צוּ ואס זָאל אִיךְּ גְלֵייבֶען 02
דָאס קֶענִיגְרֵייךְ פוּן נָאט? עֶס אִיז נְלֵייךָּ צוּ זוֹיעֶרְטֵייג ואם 12

א פְרוֹיא הָאט גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט פֶערְבָּארְגֶען אִין דְרֵייא

מֶעסְטְלֶעךְּ מֶעהְל ,בִּיז דָאס גַאנְצֶע אִיז זוֹיעֶר גֶעוָוארֶען;
אוּנָד עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אִין דיא שְטֶעט אוּנְד דֶעך92 -
פֶער .,אוּנְד הָאט גֶעלֶעהְרְט ,אוּנְד הָאט זַיין וֶועג גֶעננְמֶען
קייַן יְרוּשָׁלַיִם:
אַזּנָד אֵיינֶער הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,הַאר ,וֶועלֶען וֶוענִיב 32
גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען? אָבֶּער עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט :בָּע42 -

מֵיהֶט אַייךָּ אֵיהֶר זָאלְט דוּרְךְּ דֶעם עֶנְנֶען טוֹיעֶר אַרֵיינָ
קוּמֶען .וָארִין אִיךּ זָאג אֵייךָּ פִילֶע וֶועלֶען זוּכֶען אַרֵיינצוּ-
וֶוען דֶער בַּעַל-הַבַּיִת וֶעט  5פין
קוּמֶּען ,אוּנָד וֶועלֶען נִיט קֶענֶען:

אוֹיפְשְׁמֶעהְן ,אוּנְד וֶועט דִיא טִיר צוּשְלִיסֶען ,אוּנְד אֵיהֶר

וֶועט אָנְהֶעבֶּען פוּן דְרוֹיסֶען צוּ שְׁטֶעהְן ,אוּנְד :אָן דֶער טִיר

צוּ קְלַאפֶּען .אוּנְד צוּ זָאנֶען ,הַאר ,הַאר! עֶפֶען אוּנְס ,אַזוֹי
ועט עֶר עֶנְסְפֶערְן אוּנְד וֶועט צוּ אַייךְ זָאנֶען ,אִיךְּ קֶען
אֵייךְּ נִיט פוּן וַוַאנֶען אִיהֶר זֶענְט :דַאן ועט אֵיהֶר אָנְהֶעד 69
בֶּען צוּ זָאגֶען ,מִיר הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען אוּנָד גֶעטְרוּנְקֶען פַאר
דיר ,אוּנְד דוּא הָאסְט גֶעלֶעהְרְט אִין אוּנְזֶערֶע גאסֶען :אַזוֹּי 72
וֶועט עֶר זָאנֶען ,אִיךְּ זָאג אֵייךְּ ,אִיךְּ קֶען אֵייךְּ נִיט פוּן

וַאנֶען אֵיהֶר זֶענְט ,גֶעהְט אַוֶועק פוּן מִיר אֶלֶע ,אֵיהֶר

אִיבֶּעלְטְהֶעטֶער  :דָארְטֶען וֶועט זיין גֶעוֵויין אוּנְד צִיינְקרִיצֶען82 ,
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29
30

וֶוען אִיהֶר וֶועט זֶעהֶען אִבְרָהֶם יִצְֶחָק אוּנְד יַעֲקֹב ,אוּנְד אַלֶע
נְבִּיאִים ,אִין דֶעם קֶענִיגְרֵייךְ פוּן נָאט ,אוּנְד אֵייךְ זֶעלְבּסְט
אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶען :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען קוּמֶען פוּן מִזָרַח אוּנְד
מַעֵרֶב ,אוּנְד פוּן צָפוֹן אוּנְד דָרוֹם ,אוּנְד וֶועלֶען זִיךְ אַנִידֶער
זֶעצֶען אִים קֶענִינְרֵייךְ פוּן גָאט :אוּנְד זָעה ,דָא זֶענֶען
לֶעצְטֶע וָאם זֶענֶען עֶרְשְׁטֶע אוּנְד דָא זֶענֶען עֶרְשְׁטֶע וָואס

וֶועלֶען זֵיין לֶעצְטֶּע:

81

אִין דִיזֶען טָאג זֶענֶען עֶטְּלִיכֶע פוּן דִיא פְּרוּשִׁים צוּ אִיהֶם
בֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,נָעה אַרוֹים ,אוּנְד
קוּם אַוֶועק פוּן דַאנֶען,

וָָארִין הוֹרְדוֹם וויל דִיךָּ הַרְגֶענֶען:

82

אוּנְד עֶר.הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט גֶעהְט אוּנְד זָאנְט דֶעם
דָאזִיגֶען פוּקס ,זֶעה ,אִיךְּ טְרֵייבּ אַרוֹים שֵׁדִים אוּנִד אִיךְ
טְהוּא הֵיילֶען הַיינְט אוּנְד מָארְנֶען אוּנְד אִין דֶעם דְרִיטֶען
טָאג וֶועל אִיךְּ פָאלְקַאמֶען וֶערֶען :אָבֶּער אִיךְָּ מוּם אַרוּמֵ-
נֶעהֶען הַיינְט ,מָארְגֶען אוּנְד אִיבֶּערְמָארְנֶען; וָארִין עֶס קֶען
נִיט זַיין אַז אַ נָבִיא זָאל אוּמְקוּמֶען אוֹיסֶער פוּן יְרוּשָׁלַיִם:
יְרוּשָׁלַיִם ,יְרוּשָׁלַיִם ,וָאס הַרְנֶעסְט דִיא נְבִיאִים ,אוּנֶד
שְׁטֵיינִיגְסט דִיא וָאס זֶענֶען צוּ דִיר גֶעשִׁיקְט; ויא פִּיל
מָאל הָאבּ אִיךְּ גֶעוָאלְט דֵיינֶע קִינְדֶער אֵיינְזַאמְלֶען ,אַזוֹי

35

אִיהְרֶע פְלִיגֶעל אוּנְד אֵיהֶר הָאט נִיט גֶעוָאלְט :זֶעהְט ,אַייעֶר
הוֹיז וֶוערְט אֵייךְּ אִיבֶּערְגֶעלָאזְט וִיסְט ,אוּנְד אִיךְּ זָאג
אֵייךָּ; אֵיהֶר וֶועם מִיךָּ נִיט זֶעהֶען בִּיז אֵיהֶר וֶועט זָאנֶען,
גֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער וָאם קוּמְט אִין דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם
הַאר (נָאט):
קאפיטעל יד
אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אִין הוֹיז אַרֵיין
פוּן אַיין עֶלִצְטֶען פוּן דִיא פְּרוּשִׁים ,אַז עֶר זָאל בְּרוֹיט עֶסֶען

38

34

ויא אַ הֵין זַאמֶעלְט אֵיין אִיהְרֶע יוּנְגֶע הִינְלֶעךְּ אוּנְטֶער

 2אִם
8
4

שַׁבָּת ,הָאבֶּען

זֵייא אֵיהֶם

בֶּעוַאכְט:

אוּנְד

זֶעה,

דָא ואר אַ מַאן פָאר אֵיהֶם ואס הָאט גֶעהַאט ,דִיא וואסֶער-
זוּבֶט :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט
צוּ דִיא גֶעוֶעצְלֶעהְרֶער אוּנְד פְּרוּשִׁים מֶעג מֶּען הֵיילֶען
אם שַׁבָּת אָדֶער נִיט? אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען גֶעשְׁוִויגֶען .אוּנְד
עֶר הָאט אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעהֵיילְט ,אוּנְד הָאט
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אֵיהֶם גֶעלָאזְט גֶעהְן :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעעֶנְטְפֶערְט 5

אוּנְד גֶעזָאנְט ,וֶוער פוּן אֵייךּ ,וֶוען זֵיין עֶזֶעל אָדֶער זַיין

אָקס וֶועט אַרַיינְפַאלֶען אִין אַ בְּרוּנֶען ,וֶועט עֶר עִם נִיט
בַּאלְר אַרוֹיסְצִיהֶען אַם שַׁבָּת ? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיף 6

דֶעם נִיט גֶעקָאגְט עַנְטְפֶּערְן:

אוּנִד עֶר הָאט גֶעזָאנְט אַ מָשֶׁל צוּ דֵיא אַיינְגֶעלַאדֶענֶע
נֶעסְט ,ויא עֶר הָאט נֶעמֶערְקְט אַז זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אוֹיסְגֶע-
וֶועהְלְט אוֹיבֶּען אָן צוּ זִיצֶען ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט:
וֶוען דוּא וֶועסְט בָּייא אֵיינֶעם אַיינְגֶעלַאדֶען אוֹיף אַ חַתוּנָה8 ,
אַזוֹי זֶעץ דִיךְּ נִיט אוֹיבֶּען אָן .וָארִין טָאמֶער זֶעט אַ גְרֶע-
סֶערֶער גַאסְט בֵַּייא אֵיהֶם אַיינְגֶעלַאדֶען וֶוערֶען :אוּנְד 9
דֶער וָָאס הָאט דִיךְּ אוּנְד אֵיהֶם אֵיינְגֶעלַאדֶען וֶדעט קוּמֶען,
אוּנְד וֶעט צוּ דִיר זָאנֶען ,מַאךְּ פְּלַאץ פַאר דִיזֶען; אוּנֵר
דוּא וֶועסְט אָנְהֶעבֶּען מִיט בּוּשָׁה דֶעם אוּנְטֶערְשְׁטֶען אָרְט
צוּ נֶעמֶען :אָבֶּער וֶוען דוּא וֶוערְסְט אַיינְגֶעלַאדֶען ,אַזוֹי01
בי

נָעה אוּנֶד זֶעץ דִיךָּ אוֹיף דֶעם אוּנְטֶערְשְׁטֶען אָרְט; דָאם

וֶוען דֶער וָאס הָאט דִיךְּ אֵיינְגֶעלַאדֶען וֶדֶעט קוּמֶען ,וועט
עֶר צוּ דִיר זָאנֶען ,פְרֵיינְד ,גֶעה וִוייטֶער אַרוֹיף ,אַזוֹי חֶעסְט
דוּא הָאבֶּען כַּבוֹר פָאר דיא וָָאס זִיצֶען מִיט דִיר צוּ מִיש:
וָוארִין אִיטְליכֶער וָאס וֶועט זִיךְּ דֶערְהֵייכֶען וועט דֶעך-
ִידְרִינְט וֶוערֶען ,אוּנְד דֶער וָאס וֶעט זִיךְּדֶערְגִידְרִיגֶען
דֶער וֶועט דֶערְהֵייכְט וֶוערֶען:
אוּנִד עֶר הָאט גֶעזָאגְט צוּ דֶעם וָאס הָאט אֵיהֶם אַיינְגֶעלַאד
דֶען ,וֶען דוּא מַאכְסְט אֵיין מִיטָאנְסְמָאל ,אָדֶער אֵיין
אַבֶּענְדְמָאל ,רוף נִיט דֵיינֶע פְרַיינְד אוּנֵד דַיינֶע בְּרִידֶער
אוּנְד .דיינֶע קְרוֹבִים ,אָדֶער דֵיינֶע רֵייכֶע שְׁכֵנִים; וָארִין
טָאמֶער וֶועלֶען זֵייא דִיךְּ אוֹיךְּ אֵיינְלַאדֶען אוּנְד דוּא וֶֶעסְט
הָאבֶּען אַ בֶּעלוֹינוּנְג :אָבֶּער וֶען דוּא מַאכְסְט אַ סְעוּדָה,
אַזוֹי רוּף דיא אָרֶעמֶע אוּנְד דִיא קְרִיפֶּעל ,אוּנְד דִיא הִינְקֶעךָ-
דִינֶע ,אוּנְד דִיא בְּלִינְדֶע :אוּנֶד דוּא וֶֶעסְט גֶעבֶּענְשְט זַיין;
וָארִין זֵייא הָאבֶּען דִיר נִיט מִיט וָָאס צוּ בֶּעלוֹינֶען ,אָבֶּער
עִם וֶועט דִיר בֶּעצָאלְט וֶוערֶען אִין דִיא אוֹיפְשְׁטֶערוּנָג פוּן

דִיא צַדִיקִים:
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לוקאס יד
גֶעזֶעסֶען הָאט דָאס גֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט גֶעבֶּענְשְט אִיז דֶער וָואס וֶועט עֶסֶען בְּרוֹיט אִין
דֶעם קֶענִינְרֵייךְ פוּן נָאט :אָבֶּער עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
אַ מַאן הָאט גֶעמַאכְט אַ גְרוֹים אָבֶּענְדְמָאהֶל ,אוּנְד הָאט
פִּילֶע אֵיינְגֶעלַאדֶען :אוּנְד צוּ דֶער שָׁעָה פוּן דֶער מָאלְצֵייט
הָאט עֶר זַיין קְנֶעכְט גֶעשִׁיקְט עֶר זָאל זָאנֶען צוּ דִיא וָאםס
וַוארֶען גֶעלַאדֶען ,קוּמְט; וָארִין אַלֶעם אִיז שׁוֹין פַארְטִינ:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַלֶע מִיט אֵיין מָאל צוּ
עֶנְטְשוּלְדִינֶען .דֶער עֶרְשְׁטֶער הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אִיךְ
הָאבּ גֶעקוֹיפְט אַ פֶעלְד ,אוּנְד אִיךָּ מוּז גֶעהְן אוּנְד עִם זֶע-
הֶען .אִיךְּ בֶּעט דִיךְּ זֵייא מִיר מוֹחֵל :אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער
הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ גֶעקוֹיפְט פִינֶף וָאךְ אָקְסֶען ,אוּנְד
אִיךְ נָעה זֵייא פְּרוּבֶען; אִיךְּ בֶּעט דִיךְּ זֵייא מִיר מוֹחֵל:

 0אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ אַ וֵוייבּ נֶע-
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נוּמֶען ,אוּנְד דֶעסְטְוֶוענֶען קֶען אִיךְּ נִיט קוּמֶען :אוּנְד דִיזֶער
קְנֶעכְט אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט דָאס זַיין הַאר דֶערְצֶעלְט,
אַזוֹי הָאט זִיךְּ דֶער בַּעַל הַבַּיִת גֶעבֵּייזֶערְט ,אוּנְד הָאט נֶע-
זָאנְט צוּ זַיין קְנֶעכְט ,נָעה נֶעשְׁוִוינְד אַרוֹיס אִין דִיא גַאסֶען
פוּן דֶער שְׁטָאט ,אוּנְד בְּרֶענְגְט אַהֶער דִיא אָרֶעמֶע ,אוּנְד
בְּלִינְדֶע .אוּנְד דִיא קְרִיפּעל :אוּנְד דֶער קְנֶעכְט הָאט גֶע-
זָאגְט ,הַאר ,עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַזוֹי יא דוּא הָאסְט בֶּע-
פוֹילֶען ,אוּנְד עִם אִיז נָאךְּ דָא פְּלַאץ :אוּנְד דֶער הַאר הָאט
גֶעזָאגְט צוּם קְנֶעכְט ,נָעה אַרוֹים צוּ דִיא לַאנְד שְׁטְרַאסֶען
אוּנְד דִיא צוֹימֶען אוּנְד נֵייט זֵייא אַרִיינְצוּקוּמֶען ,כְּדִי מֵיין
הוֹיז זָאל זַיין פוּל :וָארִין אִיךְּ זָאנ אֵייךְּ אַז קֵיינֶער פוּן
דִיזֶע לֵייט וָואס וַוַארֶען אִיינְגֶעלַאדֶען וֶועלֶען פֶערְזוּכֶען
פוּן מֵיינֶע מָאהְלְצֵיים:
אוּנְד פִיל פלָאק אִיז מִיט אֵיהֶם גֶעגַאנְנֶען ,אוּנד עֶר הָאט
זִיךְ אוּמְנֶעקֶערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט :וֶוען אֵיינֶער
קוּמְט צוּ מִיר ,אוּנְד הָאט נִיט פֵיינְד זַיין אֵיינֶענֶעם פָאטֶער
אוּנְד מוּטֶער ,אוּנְד וֵוייבּ אוּנְד קִינְדֶער ,אוֹנְד בְּרוּדֶער אוּנְד
שְׁוֶועסְטֶער ,אוּנְד אַפִּילוּ זֵיין אֵיינֶענֶעם לֶעבֶּען ,דֶער קֶען
נִיט זֵיין מֵיין תַּלְמִי :אוּנְד וֶוער עֶס טְרָאנְט נִיט מֵיין קרייץ
אוּנְד קוּמְט נָאךְ מִיר דֶער קֶען נִיט זַיין מֵיין תַּלָמִיד:
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וָוארִין וֶועלְכֶער פוּן אֵייך; זָואס וֶועט וֶועלֶען אַ מְהוּרֶם בּוֹיעֶן82 ,
דֶדעט זִיךָּ נִיט צוּעֶרְשְׁט אַנִידֶערְזֶעצֶען אוּנְד בֶּערֶעכְנֶען דֵיא
הוֹצָאוֹת ,אוֹיבּ עֶר הָאט עֶס מִיט וָאם אוֹיסְצוּפִיהְרֶען?
וָוארִין טָאמֶער וֶוען עֶר וֶועט לֶענֶען דֶעם גְרוּנְד ,אוּנְד וֶֶעם 92

עִם נִיט קֶענֶען עֶנְדִיגֶען ,אַזוֹי וֶעלֶען אֵיהֶם אַלֶע וָואס זֶעהֶען
עִם אָנְהֶעבֶּען אוֹיסְצוּשְׁפֶּעטֶען :אוּנְד וֶועלֶען זָאגֶען ,דִיזֶער 03

מַאן הָאט אָנְנֶעהוֹיבֶּען צוּ בּוֹיעֶן ,אוּנְד הָאט נִיט גֶעקֶענְט
עֶנְדִינֶען :אָדֶער וֶועלְכֶער קֶענִיג ואס נֶעהְט אַרוֹים מִלְחָמָה 13

צוּ הַאלְטֶען מִיט אֵיין אַנְדֶערְן קֶענִיג ,זֶעצְט זִיךְּ נִיט צוּעֶרְשְט

אַנִידֶער ,אוּנְד טְהוּט זִיךְּ בֶּערָאטֶען ,אוֹיבּ עֶר קֶען מִיט
צֶעהְן טוֹיזֶענְד אַנְטְקֶענֶען גֶעהְן דֶעם וָאם קוּמְט קֶענֶען
אֵיהֶם מִיט צְוַוַאנְצִיג טוֹיזֶענְד :וֶוען נִיטּ ,זֶען דֶער אַנְדֶערֶער 93
אִיז נָאךָּ וֵוייט ,אַזוֹי שִׁיקְט עֶר אַ שָׁלִיחַ אוּנְד בֶּעט פַאר
שָׁלוֹם :אַזוֹי אוֹיךְּ אִיטְלֵיכֶער פוּן אֵייךְ ואס פֶערְלָאזְט נִיט 33
אַלֶעם וָאס עֶר הָאט ,קֶען נִיט זַיין מֵיין תֵּלָמִיד :זַאלְץ אִיז 43
וּט ,אָבֶּער וֶוען דָאס זַאלֶץ פֶערְלִירְט דֶעם טֵעַם ,מִיט וָואס
זָאל עִם גֶעזַאלְצֶען וֶערֶען} עִם טוֹינְט נִיט מֶעהֶר ,נִיט 53
פַאר דֶעם לַאנְד ,אוּנְד נִיט פַאר דֶעם מִיסְט .נֵייעֶרְט מֶען
וַארְפְט עִם אַרוֹיס; דֶער וָואס הָאט אוֹירֶען צוּ הֶערֶען לָאז
עֶר הֶערֶען:
קאפיטעל מו
אוּנֵד אַלֶע שְׁטֵייעֶרְ-אֵיינְנֶעמֶער אוּנְד זִינְדֶער הָאבֶּען זִיךְ צוּ 1
אֵיהֶם גֶענֶעהְנְט ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם הֶּערֶען :אוּנִד דִיא 2
פִּרוּשִׁים אוּנְד סוּפְרִים הָאבֶּען גֶעמוּרְמֶעלְט אוּנְד הָאבֶּען
גֶעזָאנְט ,דִיזֶער נֶעמְט אוֹיף זִינְדֶער ,אוּנְד עֶסְט מִיט זֵייא:
אָבֶּער עֶר הָאט צוּ זֵייא דָאס מָשָׁל נֶערֶעט ,אוּנְד גֶעזָאנְט3 :
וֶועלְכֶער מֶענְשׁ צְוִוישֶׁען אֵייךְ אס הָאט הוּנְדֶערְט שָׁאף4 ,

אוּנָד פֶערְלִירְט אֵיינְס פוּן זֵייא ,לָאזְט נִיט אִיבֶּער דִיא ניין
אוּנְד נֵיינְצִיג אִין דֶער וִויסְטֶע ,אוּנְד גֶעהְט נָאךְ דָאם פֶעך-
לוֹירֶענֶע ,בִּיו עֶר גֶעפִינְט עִם! אוּנְד וֶוען עֶר הָאט עִם 5

גֶעפוּנֶען אַזוֹי לֶענְט עֶר עֶס אוֹיף זֵיינֶע אַקְסֶעל ,אוּנֶד פְּרֵייעֶט
זִיךְ :אוּנְד וֶוען עֶר קוּמְט אַהֵיים ,רוּפְט עֶר צוּזַאמֶען זֵיינֶע 6
פְרֵיינְד אוּנְד שְׁכֵנִים ,אוּנְד זָאגְט צוּ זֵייא ,פְרֵייעְט אַייךְּ מִיט
מִיר ,וָארִין אִיךָּ הָאבּ גֶעפוּנֶען מֵיין שָׁאףָ וָאס ואר
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 7פֶערְלוֹירֶען :אִיךְּ זָאג אֵייךְ; אַז אַזוֹי וֶועט אוֹיך זיין אַ
שִׂמְחָה אִיבֶּער אֵיין זִינְדֶער ואס טְהוּט תֵּשׁוּבָה ,מֶעהֶר ויא
אִיבֶּער נֵיין אוּנְד גֵיינְצִיג צַדִיקִים ,וְואם בֶּעדַארְפֶען נִיט
תְּשוּבָה:
 8אָבֶּער וֶועלְכֶע פְרוֹיא וָאס הָאט צֶעהְן מַטְּבָּעוֹת ,וֶוען זִיא

פֶערְלִירְט אֵיינֶע ,צִינְרֶעט זִיא נִיט אָן אַ לֵיכְט ,אוּנְד קֶעהְרְט
 9אוֹיס דָאס הוֹיו ,אוּנְד זוּכְט גוּט ,בִּיז זִיא גֶעפִינְט עִם? אוּנְד

וֶוען זיא הָאט עַם גֶעפוּנֶען ,רוּפְט זִיא צוּזַאמֶען אֵיהְרֶע
פְרֵיינְד אוּנֶר שְׁכֵנִים ,אוּנְד זָאגְט ,פְרֵייעֶט אִייךְ מִיט מִיר,
וָוארִין אִיךְּ הָאבּ גֶעפוּנֶען דִיא מְַּבָּעַ אס אִיךָּ הָאבּ פֶעךְ-
 0לוֹירֶען :אִיךָּ זָא אֵייךְ ,אַז אַזוֹי וֶועט זַיין אַ שִׂמְחָה פָאר
דִיא מַלְאָכִים פוּן נָאט אִיבֶּער אֵיין זִינְדֶער וָואם טְהוּט
תִּשׁוּבָה:

 1אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,אַ מַאן הָאט גֶעהַאט צְוֵוייא זִיהְן:
 2אוּנְד דֶער יּנְגֶערֶער פוּן זֵייא הָאט גֶעזָאגְט צוּם פָאטֶער,
פָאטֶער ,גִיבּ מִיר דָאס חֵלֶק פוּן דֶעם פֶערְמֶענֶען ואם
גֶעהֶערְט מִיר .אוּנְד עֶר הָאט זַיין פֶערְמֶעגֶען צְוִוישֶׁען זייא
 8גֶעטְהֵיילְט :אוּנְד נָאךְּ עֶטְלִיכֶע טֶעג הָאט דֶער יוּנְנֶער זוּהְן
אַלֶעם צוּזַאמֶען גֶענוּמֶען ,אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעפָאהְרֶען אִין אַ

ווייט לַאנְד אַרַיין ,אוּנִד הָאט דָארְטֶען זַיין פֶערְמֶענֶען

 4פֶערְשְׁוֶוענְדֶעט אִין אֵיין אוֹיסְגֶעלַאסֶענֶעם לֶעבֶּען :וֶוען עֶר

הָאט אַלֶעם פֶערְצֶעהְרְט ,אַזוֹי ואר אַיין שְׁטַארְקֶער הוּנְנֶער
אִין דֶעם לַאנְד.

5
6
7
8

אוּנְד עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען אִין דֶער נוֹיט

צױּ זַיין :אוּנְד עֶר אִיז גֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ בֶּעהֶעפְט
צוּ אֵיין אֵיינְוְואוֹינֶער פוּן דֶעם לַאנְד .אוּנֶד עֶר הָאט אֵיהֶם
בֶעשִׁיקְט אִין זיינֶע פֶעלְדֶער אַרֵיין חַזרים צוּ הִיטֶען :אוּנְד
עֶר הָאט גֶעוָואלְט זַיין בּוֹיךָּ אָנְפִילֶען מִיט שָׁאלֶעכְץ וָאס
דִיא חַזָרִים הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען .אוּנְד קֵיינֶער הָאט אֵיהֶם נִיט
גֶענֶעבֶּען :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז צוּ זִיךְּ נֶעקוּמֶען ,הָאט עֶר
גֶעזָאגְט ,ויא פִיל מְשָׁרָתִים פוּן מֵיין פָאטֶער הָאבֶּען בְּרוֹיט
גֶענוּג אוּנְד אִיבְּרִיג ,אוּנְד אִיךְּ קוּם אוּם פַאר הוּנְנֶער :אִיךְ
וֶעל אוֹיפְשְׁטֶעהְן אוּנְד וֶועל גֶעהְן צוּ מֵיין פָאמֶער ,אוּנְד
וֶועל צוּ אֵיהֶם זָאגֶען ,פָאטֶער ,אִיךָּ הָאבּ גֶעזִינְדִיגְט קֶענֶען

 9דֶעם הִימֶעל ,אוּנְד פַָאר דִיר :אִיךָּ בִּין נִיט מֶעהֶר וֶוֶערְט
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מַאךְּ מִיךְּ ויא אֵיינֶעם פוּן דֵיינֶע

נֶעדוּנְגֶענֶע מְשְׁרָתִים :אוּנִד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנָד 09

אִיז גֶעקוּמֶען צוּ זַיין פָאטֶער; אוּנְד וֶען עֶר וַוַאר נָאךָּ זֵדייט
פוּן אֵיהֶם ,אַזוֹי הָאט אֵיהֶם זַיין פָאטֶער גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט
רַחֲמָנוֹת בֶּעקוּמֶען ,אוּנְד אִיז גֶעלָאפֶען אוּנְד אִיז אֵיהֶם אוֹיף
דֶעם הַאלְז גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעקִישְׁט :אָבֶּער 19
דֶער זוּהְן הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פָאטֶער ,אִיךְּ הָאבּ גֶעזִינִי
דִיגט קֶענֶען דֶעם הִימֶעל אוּנְד קֶענֶען דִיר ,אוּנְד בִּין נִיט
מֶעהֶר וֶוערְט דַיין זוּהְן צוּ הֵייסֶען :אוּנְד דֶער פָאטֶער הָאט 22
גֶעזָאגְט צוּ זֵיינֶע קְנֶעבְט ,בְּרֶענְגְט גִיךְּ אַרוֹיס דָאם בֶּעסְטֶע
קְלֵייר אוּנְד טְהוּט אֵיהֶם אָן ,אוּנְד גִיבְּט אֵיהֶם אַ רִינְג אוֹיף
זֵיינֶע הַאנְד ,אוּנֵר שִׁיךָּ אוֹיף דיא פִים :אוּנְד בְּרֶענְגט דָאם 89

פֶעטֶע קַאלְבּ אוּנֶר שֶׁעבְט עִֶם; אוּנְד לָאזֶען מִיר עֶסֶען
אוּנְד זִיךָּ פְרֵייעָן :וָארִין דִיזֶער מֵיין זוּהֶן וַאר טוֹיט 42
אוּנְד עֶר לֶעבְּט וִוידֶער; עֶר וַוַאר פֶערְלוֹירֶען ,אוּנְד עֶר אִיז

גֶעפּוּנֶען .,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען פְרֶעהְלִיךְּ צוּ זַיין:

אָבֶּער זַיין עֶלְצְטֶער זוּהְן ואר אִים פֶעלְד ,אוּנְד זיא עֶר 82
אִיז נָאהֶענְט גֶעקוּמֶען צוּם הוֹיז ,אַזוֹי הָאט עֶר נֶעהֶערְט
זִינְנֶען אוּנְד טַאנְצֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶערוּפֶען אֵיינֶעם פוּן 62
זֵיינֶע יוּנְגֶען ,אוּנְד הָאט נֶעפְרֶענְט וָאם דָאם בֶּעדֵייט;
אוּנֵד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דַיין בְּרוּדֶער אִיז גֶעקוּמֶען72 .
אוּנְד דַיין פָאטֶער הָאט גֶעשָאכְטֶען דָאם פֶעמֶע קַאלְבּ,
װוייל עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעזוּנְד זוידֶער אַנְטְפַאנְנֶען :אַזוֹי הָאט 82

עֶס אֵיהֶם פֶערְדְרָאסֶען ,אוּנֶד עֶר הָאט נִיט גֶעוָאלְט אַרֵיינְ-

קוּמֶען .אוּנְד זַיין פָאטֶער אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנִד הָאט
אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען :אָבֶּער עֶר הָאט דֶעם פָאטֶער נֶעעֶנְטְפֶערְט 92
אוּנְד גֶעזָאגְט ,זָעה ,אִיךָּ דֵין דִיר שׁוֹין אַזוֹי פִיל יָאהֶר ,אוּנְד
הָאבְּ נָאךְ קֵיינְמָאל נִיט עוֹבֵר גֶעוֶועזֶען דיין נֶעבָּאט ,אוּנְד
דוּא הָאסְט מִיר נָאךָּ קֵיינְמָאל גֶעגֶעבֶּען אַ צִיגֶעלֶע אַז אִיךָ
זָאל מִיךָּ פְרֶעהְלִיךְ מַאכֶען מִיט מֵיינֶע פְרֵיינְד  :אָבֶּער זדען 08
דִיזֶער דֵיין זוּהְן אִיז גֶעקוּמֶען ,וָאם הָאט דַיין פֶערְמֶעגֶען
פֶערְבְּרַאכְט מִיט הוּרֶען ,הָאסְט דוּא אֵיהֶם גֶעשָׁאכְטֶען
דָאס פֶעטֶע קַאלְבּ :אָבֶּער עֶר הָאט צוּ אִירֶם גֶעזָאגְט ,מֵיין 18
זוּהְן דוּא בִּיסְט בֶּעשְׁטֶענְדִיג מִיט מִיר אוּנְד אַלֶעם וָואס אִיךְ
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 2הָאבּ אִיז דֵיין :מֶען הָאט זִיךְּ בֶּעדַארְפְט פְרֵייעֶן אוּנְד
פְרֶעהְלִיץ זיין ,זָוארִין דִיזֶער דֵיין בְּרוּדֶער וָואר טוֹיט ,אוּנְד
עֶר לֶעבְּש וִוידֶער; עֶר וַואר פֶערְלוֹירֶען אוּנְד אִיז גֶעפוּנֶען;
קאפיטעל מז
 1אוּנְד עֶר הָאט אוֹיךְּ צוּ זֵיינֶע תִּלְמִידִים גֶעזָאגְט עִם ואר אַ
רֵייכֶער מַאן וָאס הָאט גֶעהַאט אַ דוֹיזְהַאלְטֶער ,אוּנְד עֶר

ואר בֵּייא אֵיהֶם אָנְגֶעקְלָאנְט ,אַז עֶר הָאט זֵיין פֶערְמֶעגֶען

 2פֶערְשְׁוֶוענְדֶעט :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם גֶערוּפֶּען אוּנְד הָאט
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,ואס אִיז דָאס ואס אִיךְּ הֶער פוּן דִיר ? גִיבּ
אָפּ אַ רֶעכֶענוּנְג פוּן דֵיינֶע הוֹיזְהַאלְטוּנג ,וָוארִין דוּא קֶענְסְט
 3נִיט מֶעהֶר מֵיין הוֹיזְהַאלְטֶער זַיין :אוּנְד דֶער הוֹיזְהַאלְטֶער
הָאט זִיךְּ גֶעטְרַאכְט ,וָאס זָאל אִיךְּ טִהוּן? מֵיין הַאר נֶעמְּט
פוּן מִיר אַוֶועק דִיא הוֹיזְהַאלְטוּנְג .נְרוּבֶּען קֶען אִיךְ נִיט,
 4אוּנְד צוּ בֶּעטְלֶען שֶעם אִיךְּ מִיךָ :אִיךָּ זייס ואס אִיךְּ זָאל
טְהוּן ,אַז וֶוען אִיךָ בִּין אָפְּנֶעזֶעצְט פוּן דִיא הוֹיזְהַאלְטוּנְג,
 8זָאלֶען זֵייא מִיךָּ אִין זֵיירֶע הֵייזֶער אַרֵיינְנֶעמֶען :אוּנְד עֶר
הָאט גֶערוּפֶען אַלֶע בַּעֵלִי חוֹבוֹת פוּן זֵיין הַאר ,אוּנְד הָאט
צוּם עִרְשְׁטֶען נֶעזַאנְט ,ויא פִיל בִּיסְט דוא מֵיין הַאר שול-
 6דִיג? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט הוּנְדֶערְט מָאס עֶהֶל ,אוּנְד עֶר
הָאט גֶעזָאגְט נֶעם דֵיין שְׁטַר חוֹב ,אוּנְד זֶעץ דִיךְּ נִיךְּ אַנֵי

 7דֶער ,אוּנְד שְׁרֵייבּ אוֹיף פוּפְצִינ :דֶערְנָאךְ הָאט עֶר צוּם
אַנְדֶערְן גֶעזָאנְט ,אוּנְד זיא פִיל בִּיסְט דוא שוּלְדִיג? אוּנְד

עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,הוּנְדֶערְט מֶעסְטְלֶעךְּ וייץ; אַזוֹי הָאט

עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,נֶעם דַיין שְטַר חוֹב ,אוּנְד שְׁרֵייבּ נִיךָ
 8אַכְטְצִיג :אוּנְד דֶער הַאר הָאט גֶעלוֹיבְּט דֶעם אוּנְגֶערֶעבֵ-
טֶען הוֹיזְהַאלְטֶער ,ווייל עֶר הָאט קלוּ :נֶעטְהוּן; וָארִין דיא
קִינְדֶער פוּן דִיזֶער וֶועלְט זֶענֶען קלוּנֶער פַאר זֵייעֶר נֶע-
 9שְׁלֶעכְט זיא דִיא קִינְדֶער פוּן דֶעם לֵיכְט :אוּנד אִיךְ זָאג

אֵייךְ; מַאכְט אַייךָּ פְרֵיינְד פוּן דֶעם אוּנְגֶערֶעכְטֶען מָמוֹן ,אַז

וֶוען עִם וֶועט פֶעהְלֶען ,אַזוֹי זָאלֶען זייא אֵייךְּ אַרֵינְגֶעמֶען

 0אִין אֵייבִּינֶע וְואוֹינוּנְנֶען :דֶער ואס אִיז נֶעמְרֵייא אִין דֶעם
וֶוענִיגְסְטֶען ,אִיז אוֹיךְּ גֶעטְרֵייא אִין פִילֶען ,אוּנְד דֶער וָואס
אִיז אוּמְנֶערֶעכְט אִין דֶעם וֶוענִינְסְטֶען ,אִיז אוֹיךְ אוּמְנֶע-
 1רֶעכְט אִין פִילֶען :דְרוּם וֶוען אֵיהֶר זֶענְט נִיט גֶעטְרֵייא
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גֶעוֶועזֶען אִין דֶעם אוּמְנֶערֶעכְטֶען מָמוֹן ,וֶוער וֶועט אַייךָ
אָנְפֶערְטְרוֹיעְן דָאס וָאהְרְהַאפְטִינֶע :אוּנְד וֶען אֵיהֶר זֶענְט 91
אִין דֶעם פַרֶעמְדֶענְס נִיט נֶעמְרֵייא גֶעוֶועזֶען ,וֶוער וֶועט אַייךְ
דָאם אֵיירִינֶע גֶעבֶּען? קיין קְנֶעכְט קֶען דִינֶען צְוֵוייא הַא31 -
רֶען;

וָארִין עֶנְסְוֶועדֶער עֶר וֶועט אֵיינֶעם פֵיינְד הָאבֶּען

אוּנְד דֶעם אַנְדֶערֶען לִיבֶּען; אָדֶער עֶר וֶועט זִיךְּ הַאלְטֶען
אָן אֵיינֶעם ,אוּנְד וֶועט דֶעם אַנְדֶערְן פֶערְאַכְטֶען ,אֵיהֶר קֶענְט
 :נִיט דִינֶען נָאט אוּנְד מָמוֹן;
אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים וִאם וַַארֶען גֵייצִיג ,הָאבֶּען דָאס אַלֶעם 41
נֶעהֶערְט; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיסְנֶעשְפֶּעט :אוּנָד עֶר 51
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר זֶענְט דֵיא וָאס מְדוּן זִיךָ
רֶעכְטְפֶערְטִינֶען פָאר מֶענְשֶׁען אָבֶּער גָאט קֶענְט אֵיי-
רֶע הֶערְצֶער ,וָארִין דָאס וָאס אִיז הוֹיך גֶעמַאכְט
צְווישֶׁען מֶענְשֶׁען ,אִיז אַיין גְרֵייעֶל פָאר נָאט :דִיא תּוֹרָה 61
אוּנְד דִיא נְבִיאִים זֶענֶען גֶעוֶועזֶען בִּיז צוּ יוֹחָנֶן ,אוּנְד פוּן
דֶענְסְמָאל אָן וֶוערְט דָאס קֶענִיגְרֵייךְ פוּן גָאט גֶעפְּרֶעדִיגְט,
אוּנְד אִיטְלִיכֶער דְרִינְגְט זִיךְּ אַרֵיין :אַבֶּער עֶס אִיז גְרִינְגֶער 71
אַז הִימֶעל אוּנְד עֶרְד זָאל פַארְגֶעהֶען אֵיידֶער אֵיינֶע נְקוּדָה
! פוּן דֶער תּוֹרָה זָאל פַאלֶען :אִיטְלִיכֶער וָאס שֵׁיידֶעט זַיין 81
וַזייבּ ,אוּנְד נֶעמְט אֵיינֶע אַנְדֶערֶע ,דֶער אִיז מְזֵנָה ,אוּנְד וֶער
עִם נֶעמְט דִיא וָאם אִיז אֵיינֶע גְרוּשָׁה פוּן אִיהֶר מַאן אִיז

מִזֵנָה:

עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען אַ רֵייכֶער מַאן וָואס ואר נֶעקְלֵיידֶעט אִין 91
פּוּרְפּוּר אוּנְד פֵיינֶע לַיינְוַיַאנְד ,אוּנְד הָאט אַלֶע טָאג גֶעלֶעבְּט
מִיט תַּעֲנוּג אוּנְד פְרֵייד :אוּנְד דָא וַוַאר אֵיין אָרֶעמֶער מַאן 02
וָאם הָאט גֶעהֵייסֶען אֶלְעָזֶר ,ואס וַואר אַנִידֶערְגֶעלֶענְט
בֵּייא זַיין טוֹיעֶר פול מִיט בְּלָאטֶערְן :אוּנְד עֶר הָאט בַּא-ד 19

גֶעהְרְט זִיךְּ צוּ זֶעטִינֶען מִיט דִיא בְּרֶעקְלֶעךְּ ואס פַאלֶען

אַרוּפּ פוּן דֶעם רֵייכֶען מַאנֶם טִיש ,אבֶּער דִיא הִינְט זֶענֶען

נָאךְ גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעלֶעקְט זַיינֶע בְּלָאטֶערְן:

אוּנְד עֶם אִיז גֶעוֶועוֶען וֶוען דֶער אָרֶעמֶער מַאן אִיז נֶע2 -
שְׁטָאַרְבֶּען אִיז עֶר פוּן דִיא מַלְאָכִים נֶעטְרָאגֶען נֶעוָארֶען

פיו

צוּ אַבְּרָהֶם'ס שוֹיס ,אוּנְד דֶער רֵייכֶער אִיז אוֹיךְּ גֶעשְטָאךְ-

בּען אוּנְד אִיז בֶּענְרָאבֶּען נֶעוָארֶען :אוּנְד וֶוען עֶר ואר 32
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אִין יִסוּרִים אִין גִיהֵנָם ,אַזוֹי הָאט עֶר זֵיינֶע אוֹינֶען אוֹיפְנֶע-

הוֹיבֶּען ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען אַבְּרָהֶם פוּן וֵוייטֶען אוּנְד
אֶלְעָזֶר אִין זַיין שוֹים :אוּנְד עֶר הָאט גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד נֶע-

זָאגְט ,פַאטֶער אַבְרָהֶם ,דֶערְבַּארֶם דִיךְּ אִיבֶּער מַיִר ,אוּנד
שִׁיק אֶלְעָזָר ,אַז עֶר זָאל אֵיינְטוּנְקֶען דֶעם שְׁפִּיץ פוּן זַיין

פִינְגֶער אִין דֶעם וַואסֶער ,אוּנֶר זָאל מֵיינֶע צוּנְג אֶפְּקִיהְלֶען
וָוארִין אִיךְּ לֵייד יִסוּרִים אִין דֶער פְלֵאם :אָבֶּער אַבְּרָהֶם
הָאט גֶעזָאגְט ,קֵינְד ,נֶערֶענְק אַז דוּא הָאסְט גוּטֶע זַאכֶען

אֶפְּגֶענוּמֶען בֵּייא דֵיין לֶעבֶּען ,אוּנְד אֶלְעֶזֶר הָאט אוֹיךְּ דיא -
20

שְׁלֶעכְטֶע אָפְּנֶענוּמֶען; אוּנְד אַצוּנְדיוֶוערְט עֶר גֶעטְּרֵייסְט,
אוּנְד דוּא הָאסְט יִסוּרִים :אוּנֶר אִיבֶּער דֶעם אַלֶעם אִיז דָא
צְוִוישֶׁען אוּנֶם אוּנְד אַייךְ אַ גְרוֹיסֶער אָפִּנְרוּנְד גֶעזֶעצְט ,אַז
דִיא וָואס ווילֶען פוּן דַאנֶען צוּ אֵייךְּ אַרִיבֶּערְגֶעהֶען ,קֶענֶען
נִיט ,אוּנְד דִיא פוּן יֶענֶער זַייט קֶענֶען אוֹיךְּ נִיט צוּ אוּנִם
אַרִיבֶּערְקוּמֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,דְרוּם בֶּעט אִיךְ
דִיךְּ פָאטֶער ,אַז דוּא זָאלְסְט אֵיהֶם שִׁיקֶען צוּ מֵיין פָא-
טֶערִים

80
31

הוֹיז:

וָארִין אִיךְּ הָאבּ פִינֶף בְּרִידֶער,

אַז עֶר

זָאל צו זֵייא בֶּעצֵיינֶען ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען אוֹיךְּ נִיט אַרֵיינָ-
קוּמֶען צוּ דִיזֶען אָרֶט פוּן יִסוּרִים :אוּנְד אַבְרָהֶם הָאט צַוּ
זֵייא גֶעזָאנְט ,זֵייא הָאבֶּען תּוֹרַת מֹשֶׁה אוּנְד דִיא נְבִיאִים
לָאזֶען זֵייא זֵייא צוּהֶערֶען :אָבֶּער עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,נֵיין,
פָאטֶער אַבְּרָהֶם ,נֵייעֶרְם וֶדען אֵיינֶער וֶדעט צוּ זֵייא קוּמֶען
פוּן דִיא טוֹיטֶע וֶועלֶען זֵייא תְּשׁוּבָה טְהוּן :אוּנְד עֶר הָאט
צוּ אֵיהֶם גֶעוָאגְט,

וֶוען זייא הֶערֶען נִיט צוּ תּוֹרַת מֹשֶה

אזּנְד דִיא נְבִיאִים ,אַזוֹי וֶֶעלֶען זֵייא אוֹיךְּ נִיט גְלוֹיבֶּען ווען
אֵיינֶער וֶועט פוּן דִיא טוֹיטֶע אוֹיפְשְׁטֶעהֶען:

קאפיטעל יז
1

עֶר הָאט צוּ זֵיינֶע תַּלְמִירִים גֶעזָאגְט ,עִם אִיז אוּנמֶענְלִיךְ אַז

שְׁטְרוֹיכְלוּנְגֶען זָאלֶען נִיט קוּמֶען ,אָבֶּער װעה צוּ דֶעם
דוּרְךְּ וֶועמֶען זֵייא קוּמֶען :עִם וָָאלְט פַאר אֵיהֶם בֶּעמֶער

גֶעוֶועזֶען ,אַז אַ מִיהִלשְטִייִן זָאל אוֹיף זיין הַאלְז גֶעהָאנְגֶען
וֶערֶען ,אוּנְד מֶען זָאל אֵיהֶם אִין יַם אַרֵיינְַארְפֶען ,אֵיידֶער

עֶר זָאל גוֹרֵם זַיין אֵיינֶעם פוּן דִיזֶע קְלֵיינֶע צוּ שְׁטְרוֹיכְלֶען:

3

גִיט אַכְטוּנָג אוֹיף אייךָּ זֶעלְבְּסְט ,וֶוען דיין בְּרוּדֶער זִינְדִינְט

|
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קֶענֶען דֵיר אַזוֹי שְׁטְרָאף אֵיהֶם; אוּנד וֶוען עֶר וֶועט חֲרָמָּה
הָאבֶּען אַזוֹי פֶערְגִיבּ אֵיהֶם :אוּנְד וֶוען עֶר וֶועט קֶענֶען דִיר 4

זִיבֶּען מָאל אַ טָאג זִינְדִינֶען ,אוּנְד וֶעט זִיךְ זִיבֶּען מָאל אִין

טָאג צוּ דִיר אוּמְקֶערֶען ,אוּנְד וֶועט זָאנֶען ,אִיךְּ הָאבּ חַרֶמָה,
אַזוֹי זָאלְסְט דוּא אֵיהֶם פֶערְנֶעבֶּען;
ט
ן
אוּנְד דֵיא אַפָּאסְטֶעל ושְׁלִיחִים) הָאבֶּע גֶעזָאנְ צוּ דֶעם 8
הַאר ,נִיבּ אוּנֶם מֶעהֶר נְלוֹיבֶּען :אָבֶּער דֶער הַאר הָאט נֶע6 -
זָאנְט ,וֶוען אֵיהֶר וָאלְט נֶעהַאט גְלוֹיבֶּען אַזוֹי יא אַ זָאמֶען
פוּן זֶענְפְט ,אַזוֹי וָאלְט אִיהֶר גֶעזָאנְט צוּ דִיזֶען מוֹילְכֶער-
בּוֹים ,וֶער דוּא אוֹיסְנֶעוָוארְצֶעלְט ,אוּנְד זֵייא נֶעפְלַאנְצְט
אִין דֶעם יַם ,אַזוֹי וֶעט עֶר אַייךְָּ צוּהֶערֶען :אוּנְד וֶועלְכֶער 7
פוּן אֵייךְּ ואס הָאט אַ קנֶעכְט זִאם אַקֶערְט אָדֶער פִיטֶערְט
דִיא שָאף ,אוּנְד וֶעט צוּ אֵיהֶם זָאנֶען אַזוֹי בַּאלְד וִויא עֶר
קוּמְט פוּן דֶעם פֶעלְד ,נָעה אוּנְד זֶעץ דִיךְּ צוּם טיש :אָבֶּער 8

וֶעט עֶר דֶען נִיט צוּ אֵיהֶם זָאנֶען ,מַאךְּ פַארְטִיג וָואס אִיךְ
זָאל עֶסֶען צוּם אָבֶּענְדמָאל ,אוּנְד נַארְטֶעל דִיךְּ אַרוּם ,אוּנָד
בֶּעדִין מִיךְּ בִּיז אִיךָּ הָאבּ גֶענֶעסֶען אוּנְד גֶעטְרוּנְקֶען אוּנְד
דֶערְנָאךְּ זָאלְסְט דוּא עֶסֶען אוּנְד טְרִינְקֶען :וֶועט עֶר זִיִךְּ 9
בֶּעדַאנְקֶען צוּ דֶעם קְנֶעכְט ,וַוייל עֶר הָאט נֶעמְהוּן ווָאס עֶר

הָאט אֵיהֶם בֶּעפוֹילֶען? אִיךְּ דֶענְק אַז נֵיין :אַזוֹי אוֹיךְ אֵיהֶר01 .

וֶוען אֵיהֶר וֶועט הָאבֶּען אַלֶעם נֶעטְהוּן זָאס אִיז אֵייךְּ נֶע-
בָּאטֶען ,אַזוֹי זָאנְט ,מִיר זֶענֶען אוּנְנִיצְלִיבֶע קְנֶעכְט וָארִין
מִיר הָאבֶּען נֶעטְהוּן ,דָאס וָואס מִיר זֶענֶען מְחוּיִב נֶעוֶועזֶען
צוּ טְהוּן:

אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר אִיז גֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם11 ,
אַזוֹי אִיז עֶר אוֹיךְּ דוּרךָ שׁוֹמְרוֹן אוּנְד בָלִיל נֶעגַאנְגֶען:
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז אִין אַ דָארְף אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען 1

אֵיהֶם בֶּעגֶענֶענְט צֶעהְן קְרֶעצִיגֶע וָואס זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען פון

וַוייטֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייעֶר קוֹל אוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען אוּנְד נֶע31 -
זָאנְט ,יִשׁוּעַ ,מֵייסְטֶער ,הָאבּ רַחְמָנוֹת אִיבֶּער אוּנָם :אוּנְד 41

ויא עֶר הָאט זֵייא גֶעזֶעהֶען ,הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נֶעהְט
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זֵייא זֶענֶען אַזְוקְנֶענַאנְנֶען אַזוֹי זַארֶען זֵייא גֶערֵיינִיגְ:
אוּנְד אֵיינֶער פוּן זֵייא וֶוען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר אִיז 21
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| לוקאס יז
גֶעהֵיילְט ,הָאט עֶר זִיךְ אוּמְגֶעקֶערְט ,אוּנְד הָאט גָאט נֶע-
לוֹיבְּט מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל :אוּנְד עֶר אִיו אוֹיף דֶעם פָּנִים
בֶעפַאלֶען פַאר .זֵיינֶע פִים אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעדַאנְקְט ,אוּנְד
עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אַ שׂמְרוֹנִי :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט
אוּנְד הָאט גֶעוָאגְט ,זֶענֶען נִיט צֶעהְן גֶערֵיינִיגְט גֶּעוָאָרֶען?
אָבֶּער וְאוּ זֶענֶען דיא נֵיין :הָאט זִיךְּ קֵיינֶער נִיט נֶע-
פוּנֶען זָואס הָאט זִיךְּ אוּמְגֶעקֶערְט בָּבוֹד צוּ גֶעבֶּען צוּ גָאט,
אוֹיסֶער דִיזֶער פְרֶעמְדֶער :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
שְׁטְעה אוֹיף אוּנְד גֶעה דֵיין וֶועג ,דֵיין גְלוֹיבֶּען הָאט דִיך
גֶעזוּנְד גֶעמַאכְט:
אוּנְד וֶדען עֶר וַואר גֶעפְרֶענְט בֵּייא דִיא פְּרוּשִׁים ,וֶוען דָאם
קֶענִיגְרֵייךְ פוּן נָאט וֶועט קוּמֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ זֵייא

גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנֶר גֶעזָאגְט ,דֶאם קֶענִיגְרֵייךְ פוּן גָאט

קוּמְט נִיט מִיט בֶּעמֶערְקוּנְג :אוּנְד מֶען וֶועט נִיט זָאגֶען
דְעה ,הִיר אִיז עִם ,אָדֶער זְעה דָארְט ,וָוארִין זְעה דָאס קע-
נִינְרֵייךָּ פוּן נָאט אִיז אִין אַייךְ;
אַוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵיינֶע תִּלְמֵידִים גֶעזָאנְט דִיא טֶעג קוּ-
מֶען ,וֶען אֵיהֶר וֶועט בֶּעגֶעהְרֶען צוּ זֶעהֶען ,אֵיינְס פוּן דִיא
טֶעג פוּן דֶעם בֶּוְ-אָדֶם אוּנְד אֵיהֶר וֶועט עֶס נִיט זֶעהֶען:
אוּנְד זֵייא וֶועלֶען צוּ אֵייךְּ זָאנֶען זָעה דָא ,אָדֶער זְעה
דָארְט ,גֶעהְט נִיט אַרוֹיס ,אוּנְד פָאלְגְט זֵייא נִיט נָאךְ:וָוארין
אַזוֹי דיא דֶער בְּלִיץ ואס בְּלִיצְט פוּן אֵיין עֶק פוּן אוּנְטֶער
דֶעם הִימֶעל; אוּנְד שֵׁיינְט בִּיז צוּם אַנְדֶערֶען עֶק אוּנְטֶער
דֶעם הִימֶעל ,אַזוֹי זֶעט דֶער בִּןְ-אָדָם זַיין אִין זַיין טָּאה:
אָבֶּער צוּעֶרְשְט מוּם עֶר פִיל לֵיידֶען ,אוּנְד פֶערְוָוארְפֶּען
וֶוערֶען פוּן דִיזֶען דוֹר :אוּנְד אַזוֹי יא עִם אִיז גֶעוֶועזֶען
אִין דִיא טֶעג פוּן נֹחַ ,אַזוֹי זֶועט עֶס אוֹיךְ זַיין אִין דיא טעב

 7פוּן דֶעם בִּוְדְאָדָם :זֵייא הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען ,זֵייא הָאבֶּען גֶע-
טְרוּנְקֶען .,זֵייא הָאבֶּען חַתוּנָה נֶעהַאט ,אוּנְד הָאבֶּען חַתוּנָה
גֶעמַאכְט ,בִּיז צוּ דֶעם טָאג וֶוען נֹחַ אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אין
דֶער תִּיבָה ,אוּנְד דָאס מַבּוּל אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט זֵייא
 8אַלֶע אוּמְנֶעבְּרַאכְט :גְלַייךְּ דֶעם ויא עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַין
דִיא טֶעגּ פוּן לוֹט ,זֵייא הָאבֶּען גֶענֶעסֶען ,זֵיִיא הָאבֶּען גָע*
מְרוּנְקֶען ,זֵייא הָאבֶּען גֶעקוֹיפְט ,זֵייא הָאבֶּען פֶערְקוֹיפְט,
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זֵייא הָאבֶּען גֶעפְלַאנְצְט ,זֵייא הָאבֶּען גֶעבּוֹיעֶט :אָבֶּער אִין

דֶעם טָאג וֶוען לוֹם אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אוֹים סְדוֹם הָאט
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עִם גֶּערֶענֶענְט מִיט פֵייעֶר אוּנְד שְׁוֶועבֶּעל פוּן הִימֶעל ,אוּנְד
הָאט זֵייא אַלֶע אוּמְנֶעבְּרַאכְט :אַזוֹי וֶדעט עִם זַיין אִין דֶעם
30
טָאג וֶדען .דֶער בִּזְאָדָם וֶועט אַנְטפְּלֶעקְט וֶוערֶען :אִין יֶענֶעם 81
טָאנ ,דֶער ואם וֶועט זַיין אוֹיף דֶעם דַאךְּ אוּנָר זִיינֶע

בָּלִים אִין הויז ,לָאז עֶר נִיט אַרוּפְנֶעהֶען כְּדִי זייא צוּ נֶע-

ָד דֶער וָוִאם אִיז אִים פֶעלֶד ,לָאז עֶר זִיךְּ אוֹיך נִיט
מֶען ,אוּנ

צוּרַיִק אוּמְקֶעהְרֶען :גֶעדֶענְקְט אָן דֶעם װַייבּ פון לוֹט:

דֶער וָואס וֶועט זוּכֶען זַיִין לֶעבֶּען מַצִּיל צוּ זַיין ,דֶער וֶועט

עֶס פֶערְלִירֶען ,אוּנְד וֶוער עִם וֶועט זַיין לֶעבֶּען פֶערְלִירֶען,

דֶער

וֶועט עֶס דֶערְהַאלְטֶען;

אִיךְ זָא אַייךְּ ,אִין יֶענֶער

נַאכְט וֶועלֶען זַיין צְווייא אִין אַיין בּעט ,אֵיינֶער וֶועט אַוֶועק-

גֶענוּמֶען וֶוערֶען ,אוֹנְד דֶער אַנְדֶערֶער וֶועט אִיבֶּערְגֶעלָאזְט

וֶערֶען .:צְוַוייא וֵוייבֶּער וֶועלֶען צוּזַאמֶען מָאלֶען ,אַיינֶע 5
וֶועט אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶוערֶען ,אוּנְד דִיא אַנְדֶערֶע וֶעטאִיבֶּעך-

גֶעלָאזְט וֶוערֶען( :צְוַוייא וֶועלֶען זַיין אִין אֵיין פֶעלְד ,אַיי-

נֶער וֶועט אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶווערֶען ,אֲוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער וֶועט
אִיבֶּערְגֶעלָאזְט וֶוערֶען) :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעעֶנְטְפֶערְט
אוּנְד צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אַוְואוּ הַאר? אוּנְד עֶר הָאט צו זייא
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גֶעזָאגְט ,וְואוּ דִיֵא נְבִלָה אִיז ,דָארְטֶען וֶועלֶען זִיךָּ דיא
אָדְלֶער אַיינְזַאמְלֶען:
קאפיטעל יח

אוּנְד עֶר הָאְט זֵייא גֶעזָאגְט אַ מֶשֶׁל ,אַז זַיִיא זָאלֶען תָּמַיר
בֶּעמֶען אוּנְד נִיט מִיד וֶוערֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,עִם
אִיז נֶעוֶועזֶען אַ רִיכְטֶער אִין אַ שְמָאט וָָאס הָאט זִיךְּ נָיט
גֶעפָארְכְטֶען פָאר נָאט ,אוּנְד הָאט קיין מֶענְש גֶעשֶׁעצְט:

אוּנֶר עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַיינֶע אַלְמָנָה אִין יֶענֶער שְׁטָאט
אוּנְד זִיא אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,זייא
דִיךְּ נוֹקֶם אַן מֵיין קרִינֶער:

אוּנְד עֶר הָאט פַאר אַ צֵייט

ניִטּ נֶעוָואלְט; .אָבֶּער דֶערְנָאךְ הָאט עֶר גֶעטְרַאכְט ,הָאטְשֶׁע

אִיִךָ .פָארֶכְט נִיט גָאט ,אוּנְך שֶׁעץ קיין מֶענְש-;:דָאךָּ ווייל
דִיזֶע אַלְמָנָה נִיבְּט מִיר אַזוֹי פִיל מִיה ,אַזוֹי זֶעל אִיךְּ פַאר
אֵיהֶר אַ נְקָמָה מְהוּן ,אַז זִיא זָאל מִיךְּ יט מִיד מַאכֶען מִיט

זש
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לוקאם יח
אֵיהֶר פיל קוּמֶען ,דֶער הַאר הָאט גֶעזָאגְט ,הֶערְט וָאס דֶער
אוּמְגֶערֶעכְטֶער רִיכְטֶער זָאנְט :אוּנְד זָאל נִיט גָאט אֵיינֶע
נְקְמָה טְהוּן פַאר זֵיינֶע אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע ,וָאס שְׁרֵייען צוּ
אֵיהֶם טָאג אוּנְד נַאכְט ,חָאטְשֶׁע עֶר הָאט מִיט זֵייא גֶעדוּלְד?
אִיךְּ זָאג אַייךָ; אַז עֶר וֶועט בַּאלְד פַאר זֵייא אֵיינֶע נְקָמָה

טְהוּן; אָבֶּער וֶוען דֶער בִּוְ-אֶדֶם וֶועט קוּמֶען וֶועט עֶר נֶע-

פִינֶען גְלוֹיבֶּען אוֹיף דֶער עֶרֶד ?
 9אוּנְד עֶר הָאט אוֹיךְּ דָאם מֶשֶׁל גֶעזָאנְט צוּ עֶמְלִיכֶע וָאם
הָאבֶּען פֶערְטְרוֹיעְט אִין זִיךְּ אַליין אַז זֵייא זֶענֶען צַדִיקִים,

 0אוּנְד .הָאבֶּען דִיא אִיבְּרינֶע פֶערְאַכְטֶעט :צְוייא מֶענְשֶׁען
זֶענֶען אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען אִין בִּית הַמִקְדֶשׁ צוּ בֶּעטֶען .אֵיינֶער
וואר אַ פַּרוֹּש ,אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער וַואר אַ שְׁטֵייעֶר-אֵיינָ-

 11נֶעמֶער :דֶער פָּרוּשׁ אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט אַזוֹי נֶע-
בֶּעטֶען ,אוֹי נָאט! אִיךְּ דַאנְק דִיר דָאם אִיךְּ בִּין נִיט ויא
אַנְדֶערֶע מֶענְשֶׁען ,רוֹיבֶּער ,אוּמְנֶערֶעכְטֶע אוּנְד נוֹאַפִּים,
 9אָדֶער אַזוֹי ויא דִיזֶער שְׁטֵייעֶר-אֵיינְנֶעמֶער :אִיךְּ פַאסְט
צְוִוייא מָאל אַ וָאךְּ; אִיךְּ נִיבּ מַעֲשֵׂר פוּן אַלֶעם ואס אִיךְ
3

בֶּעזִיץ :אָבֶּער דֶער שְׁטֵייעֶר-אֵיינְנֶעמֶער

אִיז גֶעשְטַאנֶען

פוּן ווייטֶען ,אוּנְד הָאט נִיט אַפִּילוּ נֶעוָואלְט אוֹיפְהֶעבֶּען דיא
אוֹינֶען צוּם הִימֶעל ,נֵייעֶרְט עֶר הָאט זִיךְּ אוֹיף דֶעם הַארְץ
גֶעשְׁלָאנֶען ,אוּנְד הָאט גֶעוָאנְט ,אוֹי נָאט דֶערְבַּארִַם דיך

 4אִיבֶּער מִיר ,דֶעם זִינְדֶער :אִיךְּ זָאג אִייך; דֶער מַאן אִיז

אַהַיים גֶעגַאנְנֶען מֶעהֶר גֶערֶעכְטְפֶערְטִינְט זיא דֶער אַנָ-

דֶערֶער; וָארִין אִיטְלֵיכֶער וָאס דֶערְהֵייכְט זִיךְּ זֶעלְבּסְט,
וֶעט דֶערְנִידְרִיגְט וֶוערֶען ,אָבֶּער דֶער וָואס דֶערְנִידְרִיגְט
זִיךְּ זֶעלְבּסְט ,וֶועט דֶערְהֵייכְט וֶערֶען:
 8אוּנָד מֶען הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,אַז עֶר

זָאל זֵייא אָנְרִירֶען; וֶען דֵיא תַּלְמִירִים הָאבֶּען עִם גֶעזֶע-

 6הֶען הָאבֶּען זֵייא זֵייא אָנְגֶעשְׁרִיעֵן :אָבֶּער יַשׁוּעַ הָאט זֵייא

צוּ זִיךָּ נֶערוּפֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,לָאזְט דִיא קִינְדֶעך-
לֶעךְּ צוּ מִיר קוּמֶען ,אוּנְד פֶערְבִּיט זֵייא נִיט; וָארִין פוּן
 7אַזוֹינֶע אִיז דָאס קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט :בָּאֶמֶת זָאנ אִיךְּ אַייך,
וֶוער עֶס וֶועט נִיט אָנְנֶעמֶען דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט וויא

אַ קליין קֵינְד ,דֶער וֶעט דְרִינֶען נִיט אַרִיינְקוּמֶען:

|
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אוּנְד אַיין עֶלְצְטֶערהָאט אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאגְם גוּטֶער 81
לֶעהְרֶער ,װִאם זָאל אִיךְּ טְהוּן אַז אִיךְּ זָאל יַרְשֶׁענֶען דָאס
עֶבִּינֶע לֶעבֶּען? אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וָארוֹּם 91
רוּפְסֶּט דוּא מִיךָּ גוּטֶער? קֵיינֶער אִיז נִיט גוּט נֵייעֶרְט
אֵיינֶער דָאם אִיז נָאט :דוּא קֶענְסְט דִיא מִצְוֹת; דוּא זָאלְסְט 02
נִיט מִזֵנָה זַיין ,דוּא זָאלְסְט נִיט גִנְבֶענֶען ,דוּא זָאלְסְט נִיט
טוֹיט שְׁלָאנֶען ,דוּא זָאלְט נִיט פַאלְשׁ עֵדוּת זָאנֶען; עֶהְרֶע

דַיין פָאטֶער אוּנְד דַיינֶע מוּטֶער :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט12 .
דֶאם אַלֶעם הָאבּ אִיךָּ גֶעהַאלְטֶען פוּן מִיינֶע יוּגֶענְד אוֹיף:
ויא יִשׁוּעַ הָאט דָאם נֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם בֶע99 -
זָאגְט ,נָאךָּ אֵיינֶע זַאךָּ פֶעהְלְט דִיר; פֶערְקוֹיף אַלֶעס וָאם
דוּא הָאסְט ,אוּנְד פֶערְטֵייל עֶם צוּ דִיא אָרֶעמֶע לַייט ,אוּנְד
דוא וֶועסְט הָאבֶּען אֵיין אוֹצָר אִין הִימֶעל ,אוּנְד קוּם פַאלְב
מִיר נָאךָּ :אָבֶּער וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעהֶערְט ,אִיז עֶר 82
זֶעהֶר טְרוֹירִיג גֶעוָוארֶען ,וָארִין עֶר ואר אַ גְרוֹיסֶער עוֹשֶׁר;
וֶוען יִשׁוּעַ הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר ואר טְרוֹירִיג ,אַזוֹי הָאט 12
עֶר גֶעזָאגְט ,ויא שְוֶוער אִיז עִם פַאר דִיא וָאם הָאבֶּען
רַיִיכְטְהוּם אַרַיינְצוּקוּמֶען אִים קֶענִינְרֵייךְּ פוּן גָאט :זָארִין 89
עָם אִיז גְרִינְנֶער פַאר אַ קֶעמֶעל דוּרְכְצוּגֶעהֶען דוּרֶךָ
דֶעם לָאךְּ פוּן אַ נָאדֶעל זיא פַאר אַ רֵייכֶען אַרַיינְצוּ-
קוּמֶען אִין קֶענִיגְרֵייךְ פוּן נָאט :אוּנְד דִיא וָואס הָאבֶּען דָאס 69
גֶעהֶערְט הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,זֶדער קֶען דֶען גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען?
אָבֶּער עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,דָאס וָואס עִם אִיז אוּנְמֶעגְלִיךְ בֵּייא 72

מֶענְשֶׁען אִיז מֶעגְלִיךְּ בֵּייא גָאט:

אוּנָד פֶּעמְרוֹם הָאט גֶעזָאנְט ,זְעה ,מִיר הָאבֶּען אַלֶעם פֶעך8 -
לָאזְט ,אוּנְד הָאבֶּען דִיר נָאכְנֶעפַאלְגְט:
אוּנִד עֶר הָאט צוּ  9פוין
זֵייא גֶעזָאגְט ,בְּאֵמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךְ עִם אִיז קֵיינֶער נִיט
פֶערְהַאנֶען .,ואס הָאט פֶערְלָאזְט אַ הוֹיז ,אָדֶער עֶלְטֶערְן,
אָדֶער בְּרִידֶער ,אָדֶער וֵוייבּ ,אָדֶער קִינְדֶער ,וֶוענֶען דֶעם

קֶענִינְרֵייךְ פוּן גָאט :וָאס וֶועט נִיט דֶערְהַאלְטֶען פִיל 03
מָאל מֶעהֶר אִין דִיזֶע צֵייט ,אוּנְד עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען אוֹיף
יֶענֶער וֶועלְט:
אוּנְד עֶר הָאט גֶענוּמֶען דִיא צְוֶועלְף אוּנְד הָאט צוּ זֵייא 13
גֶעזָאגְט .,נוּן גֶעהֶען מִיר אַרוֹיף קיין יְרוּשָׁלַיִם אוּנְד אַלֶעס
41
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01

וָואם אִיז נֶעשְׁרִיבֶּען דוּרְךָּ דִיא נְבִיאִים אוֹיף דֶעם בִּוְ-אָדֶם

 2וֶועט אוֹיסְגֶעפִיהְרְט וֶוערֶען :וָארִין עֶר וֶדעט אִיבֶּערְגֶעעֶנְט-
פֶערְט וֶוערֶען צוּ דִיא גוֹיִם ,אוּנְד וֶדעט אוֹיסְגֶעשְפֶּעט וֶוע-

רֶען אוּנְד שְׁלֶעכְט בֶּעהַאנְדֶעלְט וֶוערֶען ,אוּנְד אָנְגֶעשְׁפִּיגֶען

 8וֶוערֶען :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אֵיהֶם שְׁמֵייסֶען מִיט רִיטֶער,
4

5
6
7
8
9

אוּנְד וֶועלֶען אֵיהֶם טֵייטֶען ,אוּנְד אִין דֶעם דְרִיטֶען טָאג

וֶועט עֶר זוידֶער אוֹיפְשְׁטֶעהְן :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען קֵיינֶע פוּן
דִיזֶע זַאכֶען פֶערְשְׁטַאנֶען .אוּנְד דִיזֶע רֵייד וַוַאר פוּן זייא
פֶערְבָּארְנֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיךָּ נִיט גֶעוְואוּסְט וָואס
אִיז גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען:
אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר אִיז נֶעקוּמֶען נָאהְנְט צוּ
יְרִיחוֹ ,אִיז אַ בְּלִינְדֶער גֶעזֶעסֶען בֵּיים וֶועג ,אוּנְד הָאט בֶע-
בֶּעטֶעלְט :ויא עֶר הָאט גֶעהֶערְט דָאם פָאלְק פֶערְבֵּייא
בֶעהֶען ,הָאט עֶר נֶעפְרֶענְט וָאס דָאס אִיז :אוּנְד זֵייא הָא-
בֶּען אֵיהֶם גֶעזָאגְט .אַז יְשׁוּעַ הַנוֹצְרֵי נֶעהְט פֶערְבֵּייא :אוּנְד
עֶר הָאט גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,בִּוְְדָוד דֶערְבַּארֶם דִיךְ
אִיבֶּער מִיר :אוּנְד דִיא וָאס זֶענֶען פָאר אֵיהֶם גֶעגַאנְנֶען

הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְֶעשְׁרִיעֶן אַז עֶר זָאל שְטִיל שְׁוַויינֶען.
אָבֶּער עֶר הָאט נָאךְּ מֶעהֶר גֶעשְׁרִיעְן ,בֶּןְ-דָוד דֶערְבַּארֶם
 0דִיךְּ אִיבֶּער מִיר :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז שְׁטִיל גֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד

הָאט אֵיהֶם גֶעהֵייסֶען צוּ זִיךְ בְּרֶענְגֶען; אוּנְד חִיא עֶר אִיז

 1נָאהְנְט גֶעקוּמֶען ,הָאט עֶר אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט :אוּנְד הָאט
גֶעזָאנְט ,ואס וִוילְסְט דוּא אַז אִיךָּ זָאל דִיר מְהוּן אוּנֵד עֶר
 9הָאט גֶעזָאגְט ,הַאר ,אַז אִיךָ זָאל זֶעהֶענְדִיג וֶוערֶען :אוּנְד יֵשׁוּעַ
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וֶוער זֶעהֶענְדִיג ,דֵיין נְלוֹיבֶּען הָאט
 8דִיךָּ גֶעזוּנְד גֶעמַאכְט :אוּנְד עֶר אִיז גְלייךְּ זֶעהֶענְדִיג גֶעוְא-
רֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם נָאכְגֶעפָאלְגְט ,אוּנד הָאט גָאט

גֶעלוֹיבְּט ,אוּנְד דֶאם גַאנְצֶע פָאלְק וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאס
גֶעזֶעהֶען הָאבֶּען גָאט גֶעלוֹיבְּט:
קאפיטעל יט
 1אוּנֵר עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד אִיז גֶענַאנְנֶען דוּרְךְ
 9יְרִיחוֹ :אוּנֶר עִם אִיז גֶעוֶעזֶען אַ מַאן ואס הָאט נֶעהֵיי-
סֶען זַכִיאוּס,

אוּנְד עֶר וַאר

דֶער

אוֹיבֶּערְשְׁטֶער

פוּן

דִיא שְׁטֵייעֶרְ-אֵיינגֶעמֶער ,אוּנְד עֶר אִיו גֶעוֶעזֶען רֵייךְּ
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אוּנָד עֶר הָאט גֶעזוּכְט יִשׁוּעַ צוּ זֶעהֶען ער עֶר אִיז ,אוּנְד 3
הָאט נִיט גֶעקָאנְט ,וֶוענֶען דֶעם גֶעדְרֶענְג ,ווייל עֶר ואר אַ
קְלַיינֶער מַאן :אוּנְד עֶר אִיז פָאר אֵיהֶם גֶעלָאפֶען ,אוּנְד אִיז 4
אַרוּיפְּגֶעקְלֶעטֶערְט אוֹיף אַ מוֹילְכֶער-בּוֹים ,בְּדֵי עֶר זָאל
אֵיהֶם זֶעהֶען ,וָארִין עֶר הָאט גֶעזָאלְט דָארְטֶען פֶערְבֵּייא
גֶּעהֶען :אוּנָד
וֶוען יֵשׁוּעַ אִיז צוּ דֶעם אָרְט גֶעקוּמֶען ,אַזוּ זש
הָאט עֶר אַרוֹיפְגֶעקוּקְט אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד עֶר
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,זַכִיאוּם קוּם נֶעשְׁוינְד אַרוּפּ וָארִין
אִיךְָ מוּם הֵיינְט אִין דֵיין הוֹיז בְּלֵייבֶּען :אוּנְד עֶר אִיו נֶע6 -
שְׁוִוינְד אַרוּפְּגֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אַנְטְפַאנְנֶען מִיט
פְרַייד :אוּנְד זיא זֵייא הָאבֶּען דָאם גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זייא די
אַלֶע גֶעמוּרְמֶעלְט אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,עֶר גֶעהְט אַרַיין
צוּ זַיין אַ נַאסְט צוּ אַזִינְדִינֶען מַאן :אוּנְד זַבִיאוּם אִיז 8
בֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט צוּם הַאר ,זָעה ,הַאר ,אִיךָ
גִיבּ דִיא הֶעלְפְט פוּן מֵיין פֶערְמֶעגֶען צוּ דִיא אָרֶעמֶע ,אוּנְד
וֶוען אִיךָּ הָאבּ פוּן אֵיינֶעם עֶפֶּעם גֶערוֹיבְּט ,אַזוֹי נִיבּ אִיךָ
עִם אָפּ פִירְפֶעלְטִיג :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט9 ,
הַיינְט אִיז דִיא יְשׁוּעָה אַרֵיינְגֶעקוּמֶען צוּ דִיזֶעם הוֹיז ,ווייל
עֶר אִיז אוֹיךְ אַ זוּהן פוּן אַבְרָהָם :וָארִין דֶער בִּוְ-אָדָם אִיז 01
גֶעקוּמֶען צוּ רֶעטֶען דָאס ואס אִיז פֶערְלוֹירֶען;
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאס צוּנֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאט עֶר װי11 -
דֶער אַ מָשֶׁל גֶעזָאנְט ,וַוייל עֶר וַואר נָאהְנְט צוּ יִרוּשָׁלַיִם,
אוּנְד װַייל זֵייא הָאבֶּען גֶעדֶענְקְט אַז דָאס קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן
גָאט וֶועט בַּאלְד דֶערְשׁיינֶען :דְרוּם הָאט עֶר גֶעזָאנְט ,אַ 91
גֶעוִויסֶער עֶדֶעלְמַאן אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אִין אַ ווייט לַאנְד
אַרַיין ; -כְּדִי עֶר זָאל אַ קֶענִיגְרֵייךְ אֵיינְגֶעמֶען ,אוּנְד זוידֶער
צוּרִיקְקוּמֶען :וֶוען עֶר הָאט גֶערוּפֶען זֵיינֶע צֶעהְן קְנֶעכְט 31
הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶענֶעבֶּען צֶעהְן פוּנְט אוּנְד הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאנְט ,הַאנְדֶעלְט דֶערְמִיט בִּיו אִיךָּ זֶעל צוריק
קוּמֶען :אוּנְד זֵיינֶע שְׁטָאטְלֵייט הָאבֶּען אֵיהֶם פֵיינֶד 41
גֶעהַאט אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְגֶעשִׁיקְט שְׁלוּחִים ,אוּנְד
גֶעזָאנְט ,מִיר וִוילֶען נִיט אַז דִיזֶער זָאל אִיבֶּער אוּנֶם גֶע-
וֶועלְטִינֶען :אוּנִד עִם אִיז נֶעוֶועזֶען וֶוען עֶר אִיז צוּרִיקְנֶע81 -
קוּמֶען ,זיא עֶר הָאט דָאם קֶענִיגְרֵייךְ אֵיינְגֶענוּמֶען ,אַזוֹ
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הָאט עֶר גֶעהֵייסֶען דִיא קְנֶעכְט צוּ זִיךְּ רוּפֶען ,צוּ וֶועלְכֶע
עֶר הָאט דָאם גֶעלְד גֶעגֶעבֶּען ,כְּדִי עֶר זָאל וִויסֶען וזאם
אִיטְלִיכֶער הָאט פֶערְדִינְט מִיט הַאנְדֶעלְן :אַזוֹי אִיז דֶער
עֶרְשְׁטֶער גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,הַאר ,דֵיין פוּנְט
הָאט פֶערְדִינְט צֶעהְן פוּנְט :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
פַיִין ,דוּא גוּטֶער קְנֶעכְט .וֵוייל דוא בִּיסְט נֶעטְרֵייא גֶעוֶוע-
זֶען אִין אַבִּיסֶעל ,אַזוֹי הָאבּ דוּא צוּ הֶערְשֶׁען אִיבֶּער צֶעהְן
שִטֶעט :אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער אִיז נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט נֶע-
זָאגְט ,הַאר ,דֵיין פוּנְט הָאט פֶערְדִינְט פִינְף פוּנְט :אוּנְד עֶר
הָאט אוֹיךְ צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,זֵייא דוּא אִיבֶּער פִינְף שְׁטֶעט:
אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,הַאר,
דָא אִיז דיין פוּנְט ,וָואם אִיךְ הָאבּ בֶּעהַאלְטֶען אִין אַ טִיכֶעל:
וָוארִין אִיךְּ הָאבּ פָאר דִיר מוֹרָא גֶעהַאט ,ווייל דוּא בִּיסְט
אַ הַארְטֶער מֶענְשׁ .דוא נֶעמְסְט ואס דוּא הָאסְט נִיט אַנָי-
דֶערְגֶעלֶעגְט ,אוּנְד שְׁנֵיידֶעסְט ואס דוּא הָאסְט נִיט גֶעזֵייעֶט:
עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט .פוּן דֵיין אֵיינֶען מוֹיל וֶועל אִיךָ
דִיךְ רִיכְטֶען ,דוּא שְׁלֶעכְטֶער קְנֶעכְט .דוּא הָאסְט גֶעוְואוּסְט
אַז אִיךְ בִּין אַ הַארְטֶער מֶענְש ,אוּנְד אַז אִיךְּ נֶעם וָאס אִידְּהָאבּ
נִיט אַנִידֶערְגֶעלֶעגְט אוּנְד שְׁנֵייד ואס אִיךָּ הָאבּ נִיט גֶעזֵייעֶט;
וָוארוֹּם הָאסְט דוּא דֶען נִיט מֵיין נֶעלְד אַרַיינְגֶענֶעבֶּען אִין
דֶער בַּאנְק? דָאס בַּייא מֵיין צוּריקְקוּמֶען וָאלְט אִיךְּ עֶם
פֶערְלַאנְגְט מִיט פְּרָאצֶענְט :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט צוּ דיא
וָואס זֶענֶען דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען ,נֶעמְט פוּן אֵיהֶם דָאס
פוּנְט אוּנְד נִיבֶּט עֶס צוּ דֶעם ואס הָאט דִיא צֶעהְן פוּנְט;
אוּנְד זייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,הַאר עֶר הָאט צֶעהְן
פוּנְט :וָוארִין אִיךָּ זָאג אֵייךְ; אַז צוּ אִיטְלִיכֶען ָאס הָאט
וֶדעט גֶענֶעבֶּען וֶוערֶען ,אוּנְד פוּן דֶעם וָואס הָאט נִיט ,וֶועט
דָאס ואס עֶר הָאט אוֹיךְ אַוְדֶעקְגֶענוּמֶען וֶוערֶען :אָבֶּער

דִיזֶע מֵיינֶע פֵיינְד ,ואם הָאבֶּען נִיט גֶעוָאלְט אַז אִיךְּ זָאל
אִיבֶּער זֵייא הֶערְשֶׁען ,בְּרֶענְגְט זֵייא אַהֶער אוּנְד הַרְנֶעט
פָאר מִיר;
 8אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעזָאנְט ,אִיז עֶר בֶּעפָאר זֵייא
 9אַרוֹיפְגֶענַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד עִם וַוַאר וֶוען עֶר אִיז
גֶעקוּמֶען נָאהְנְט צוּ בֵּית-פַּנִי אוֹנְד בֵּית-הִינִי ,צוּם בַּארְג וָואס
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וֶוערְט גֶערוּפֶען הַר הַזֵּיתִים ,אַזוֹי הָאט עֶר גֶעשִׁיקְט צְוַוייא
פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט גֶעהְט אִין דֶעם 30

דָארְף אַרַיין וָאס אִיז קֶענֶען אִיבֶּער אַייךְּ .אוּנִד וֶוען

אִיהֶר זֶעט דְרִינֶען אַרִיינְקוּמֶען ,וֶועט אֵיהֶר גֶעפִינֶען אַ יוָּג
עֶזֶעלֶע אָנְגֶעבּוּנְדֶען ,אוֹיף וֶועלְכֶען קיין מֶענְשׁ אִיז נָאךְ
נִיט גֶעזֶעסֶען .בִּינְט עִם לוֹיז אוּנְד בְּרֶענְגט עֶס אַהֶער :אוּנְד
וֶוען אִימִיצֶער וֶעט אֵייךָּ פְרֶענֶען ,וָארוּם לָאזְט אֵיהֶר עִם
לוֹיז? אַזוֹי זָאלְט אֵיהֶר צוּ אֵיהֶם זָאנֶען ,אַז דֶער הַאר בֶּע-
דַארְף עִס :אוּנְד דִיא וָאס וַוַארֶען גֶעשִיקְט ,זֶענֶען אַוֶועק-

81

82

בֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נֶעפוּנֶען אַזוֹי ויא עֶר הָאט נֶע-

זָאנְט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאם יּנְנֶע עֶזֶעלֶע אוֹיפ33 -
גֶעבּוּנְדֶען אַזוֹי הָאבֶּען דִיא הַארֶען דֶערְפוּן צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
וָארזֹּם בִּינְט אֵיהֶר אוֹיף דָאס יוּנְגֶע עֶוֶעלֶע :אוּנָד זֵייא
הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דֶער הַאר בֶּעדַארְף עִם :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
עִם נֶעבְּרַאכְט צוּ יִשׁוּעַ ,אוּנְד הָאבֶּען זֵיירֶע קְלֵיידֶער אַרוֹים-

נֶעוארְפֶען אוֹיף דֶעם יוּנְנֶען עְזֶעלֶע .אוּנְד הָאבֶּען יֵשׁוּעַ
דְרוֹיף גֶעזֶעצְט :אוּנְד זויא זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען ,אַזוֹי הָא-
בֶּען זֵייא זֵייעֶרֶע קְלֵיידֶער אוֹיסְגֶעשְׁפַּרֵייט אוֹיף דֶעם וֶועג:
אוּנְד ויא עֶר אִיז שׁוֹין גֶעקוּמֶען נָאהְנְט צוּם אַרוּפְגַאנְג פוּן

87

הַר הַזִּיתִים ,הָאבֶּען דִיא גַאנְצֶע מֶענְגֶע תַּלְמִידִים אָנְגֶעהוֹי-

בֶּען נָאט צוּ לוֹיבֶּען מִיט שִׂמְחָה אוּנְד מִיט אַ הוֹיךְ קול
פַאר אַלֶע נְבוּרוֹת וָָאס זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען :אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,גֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער קֶענִיג וואם קוּמְט אִין
דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר ,שָׁלוֹם אִין הִימֶעל אוּנָד
ִ:ין דֶער הַייךְ :אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא פִּרוּשִׁים פוּן
כָּבוֹד א

89

שְׁרֵייא אָן דֵיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנְד עֶר הָאט גֶעעֲנְטְפֶערְט

40

צְוִישֶׁען דֶעם פָאלְק הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,לֶעהְרֶער,

28

אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אִיךְּ זָא אַייךְּ .אַז וֶוען דִיזֶע
וֶועלֶען שְׁטִיל שְׁוֵוייגֶען ,אַזוֹי וֶועלֶען דֵיא שְׁטֵיינֶער אוֹיס-
שְׁרֵייעְן:

אוּנִד וֶוען עֶר אִיז נָאהְנְט גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט דיא שְׁטָּאט
נֶעזֶעהֶען הָאט עֶר אִיבֶּער אֵיהֶר גֶעוֵויינְט :אוּנְד עֶר הָאט
גֶעזָאגְט ,הַלְוואי וָואלְסְט דוּא גֶעוְואוּסְט ,אַפִילוּ אִין דִיזֶען
טָאג דִיאַ זַאכֶען ואס קֶערֶען צוּ דֵיין פְרִידֶען! אָבֶּער נוּן

41
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לוקאס יט כ

 3זֶענֶען זֵייא פֶערְבָּארְנֶען פוּן דֵיינֶע אוֹינֶען :וָארִין דיא טֶעג

וֶעלֶען אִיבֶּער דִיר קוּמֶען ,וֶוען דֵיינֶע פַיינְד וֶועלֶען אַ גְרוּב

ארוּם דִיר גְרוּבֶּען ,אוּנְד וֶועלֶען דִיךְּ אַרוּמְרִינְגְלֶען ,אוּנְד
 4וֶועלֶען דִיךָּ בֶּעלַאגֶערְן פוּן אַלֶע זֵייטֶען :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען

דִיךְָ אַנִידֶערְוַוארְפֶען ,אוּנְד דֵיינֶע קִינְדֶער אִין דִיר; אוּנְד
זֵייא וֶועלֶען אִין דִיר נִיט אִיבֶּערְלָאזֶען אֵיין שְׁטֵּיין אוֹיף

דֶעם אַנְדֶערֶען ,ווייל דוּא הָאסְט נִיט נֶעוְואוּסְט דיא צֵייט
וֶדען דוּא בִּיסְט גֶעדֶענְקְט גֶעוָוארֶען:
 8אוּנְד עֶר אִיז אַרֵיינְגֶעקוּמֶען אִין דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד
הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַרוֹיסְצוּוַארְפֶּען דִיא וָואס הָאבֶּען דְרִינֶען
 6גֶעקוֹיפְט אוּנְד פַארְקוֹיפְט :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,

עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,מֵיין הוֹיז אִיז אַ הוֹיז פוּן נֶעבֶּעט :

אָבֶּער אֵיהֶר הָאט עִם גֶעמַאכְט צוּ אַ הֶעלֶע פוּן רוֹיבֶּער;
 7אוּנְד עֶר הָאט מֶעגְלִיךְּ נֶעלֶעהְרְט אִין בֵּית-הַמִקְדֶש; אוּנְד

דִיא רֶאשִׁי כֹּהֲנִים אוּנְד סוֹפְרִים ,אוּנְד דִיא עֶלֶצְטֶע פוּן דֶעם
 8פָאלֶק הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזוּכְט אוּמְצוּבְּרֶענְנֶען :אוּנְד זייא
הָאבֶּען נִיט גֶעפוּנֶען ואס צוּ טְהוּן .וָוארִין דָאם גַאנְצֶע פָאלְק

הָאט זִיךְ אָן אֵיהֶם גֶעהַאלְטֶען אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם הֶערֶען:

קאפיטעל ב
 1אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען אַן אֵיינֶעם פוּן דִיא טֶעג ,וֶוען עֶר
הָאט דִיא לֵייט נֶעלֶעהְרְט אִין דֶעם בֵּית-הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד הָאט
גֶעפְּרֶעדִיגְט דִיא גוּטֶע בְּשׂוּרָה זֶענֶען דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים
אוּנְד דִיא סוֹפְרִים אוּנד דִיא עֶלֶצְטֶע צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאגְט ,זָאג אוּנִם
דוּרְךָּ וֶועלְכֶער מַאכְט טְהוּסְט דוּא דִיא דָאזִינֶע זַאבֶען,
אָדֶער וֶוער אִיז דֶער וָאס הָאט דִיר דִיזֶע מַאכְט גֶענֶעבֶּען:
 2אוּנד עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט,
אִיךְּ וֶועל אֵייךְָּ אֵיין זַאךָּ פְרֶענֶען אוּנֵד זָאגְט עִם מִיר ;
 4דִיא טְבִילָה פוּן יוֹחָנָן ואר זִיא פוּן הִימֶעל אָדֶער פוּן מֶענָ-
כּ שֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךְּ גֶעטַעַנְהֶעט אוּנָד

הָאבֶּען נֶעזָאגְט ,וֶוען מִיר וֶועלֶען זָאנֶען פוּן הִימֶעל ,וֶועט
 6עֶר זָאנֶען וָארוּם הָאט אֵיהֶר אֵיהֶם נִיט גֶענְלוֹיבְּט :אוּנְד
וֶוען מִיר וֶועלֶען זָאנֶען פוּן מֶענְשֶׁען ,אַזוֹי וֶועט אוּנֶס דָאס

גָאנְצֶע פָאלְק פֶערְשְׁטֵיינִינֶען; וָארִין זייא הָאבֶּען גֶעגְלוֹיבְּט

לוקאס כ
אַז יוֹחָנֶן ואר אַ נָבִיא :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעעֶנְטְפֶּערְט אַז
זֵייא וֵוייסֶען נִיט פוּן וַואנֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאם צו זֵייא נֶע-
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זָאגְט ,אַזוֹי זֶעל אִיךְּ אייךְָ אוֹיךְּ נִיט זָאנֶען ,דוּרְךְּ וֶועלְכֶע
מַאכְט אִיךָּ טְהוּא דִיזֶע זַאכֶען:

אוּנְד עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּם פָאלְק דָאם מֶשֶׁל צוּ זַאנֶען9 ,

אַ מַאן הָאט גֶעפְלַאנְצְט אַ וַויינְגָארְטֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם

אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּ וַויינְגֶערְטְנֶער ,אוּנְד אִיז אַוֶועקגֶעפָארֶען

אוֹיף אַ לַאנְנֶע צֵייט :אוּנֶד צוּ דֶער פְרוּכְטצֵייט הָאט עֶר
גֶעשִׁיקְט אַ קְנֶעכְט צוּ דִיא וִיינְנֶערְטנֶער ,אַז זֵייא זָאלֶען
אֵיהֶם גֶעבֶּען פוּן דִיא פְרוּכְט פוּן דֶעם וַויינְנָארְטֶען .אָבֶּער

10

אֵיהֶם לֶעדִיג אַוֶועקְנֶעשִׁיקְט :אוּנְד עֶר הָאט וִוידֶער אֵיין

11

דֵיא וַויינְגֶערְטְגֶער הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁלָאנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען

אַנְדֶערְן קְנֶעכְט גֶעשִׁיקְט אֶבֶּער זֵייא הָאבֶּען דֶעם אוֹיךְ גֶע-
שְׁלָּאגֶען .,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם שְׁלֶעבְט בֶּעהַאנְדֶעלְט אוּנִד

הָאבֶּען אֵיהֶם לֶעדִיג אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט :אוּנִד עֶר הָאט זִוידֶער
גֶעשִׁיקְט אַ דְרִיטֶען אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם פֶערְוְואוּנְדֶעט
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוֹיסְנֶעוָוארְפֶען :אַזוֹי הָאט דֶער הַאר 18
פוּן דֶעם וֵויינְגָארְטֶען גֶעזָאנְט ,וָאס זָאל אִיךְ טְהוּן ? אִיךְ

12

וֶועל שִׁיקֶען מֵיין גֶעלִיבְּשֶען זוּהֵן ,מָּאמֶער ,וֶוען זֵייא זע-
לֶען אֵיהֶם זֶעהֶען ,וֶועלֶען זֵייא אֵיהֶם אִין בָּבוֹד הַאלְטֶען:
אָבֶּער וֶוען דֵיא וויינְגֶערְטְנֶער הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,הָא-
בֶּען זֵייא צְוִוישֶׁען זִיךְּ גֶערֶעט אוּנְד הָאבֶּען נֶעזָאגְט ,דִיזֶער

14

אִיז דֶער יוֹרֵשׁ ,קוּמְט לָאזֶען מִיר אֵיהֶם טוֹימֶען ,כְּדִי דיא
יְרוּשָׁה זָאל אוּנְזֶער זַיין :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוֹיסְגֶע-
וָוארְפֶּען פוּן דֶעם וַויינְגָארְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעטוֹי-
טֶעט; דְרוּם וָואס וֶועם דֶער הַאר פוּן דֶעם וויינְגָארְטֶען צוּ
זֵייא מַהוּן? עֶר וֶועם קוּמֶען אוּנְד וֶעט דִיא דָאזִינֶע וֵויינִ16 -
נֶערְטְנֶער אוּמְבְּרֶענְגֶען ,אוּנְד וֶועט דֶעם ויינְגָארְטֶען צוּ
אַנְדֶערֶע גֶעבֶּען; אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט,

הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאנְט ,חָלִילָה :אָבֶּער עֶר הָאט זֵייא אָנְֶע-

זֶעהֶען אוּנְד הָאט בֶעזָאגְט ,וָואס אִיז דָאס וָואס שְׁמֶעהְט נֶע-

שְׁרִיבֶּען? דֶער שְׁטֵיין ואס דִיא בּוֹיעֶרֶם הָאבֶּען פֶערְוָואךְ-

פֶּען ,דֶער אִיז גֶעוָארֶען צוּם עֶקְשְׁטֵיין :אִיטְלֵיכֶער וָואס
פָאלְט אוֹיף דִיזֶען שְטֵיין וֶועט צוּבְּרָאכֶען וֶוערֶען ,אָבֶּער

לוקאס כ
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אוֹיף וֶועמֶען עֶר וֶועט פַאלֶען ,דֶעם וֶועט עֶר צוּמָאלֶען:
אוּנְד דיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד סוֹפְרים הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזוּפְט

צוּ פַאנְגֶען אִין דִיזֶער שָׁעָה ,אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶע-

פָארְבְטֶען פַאר דֶעם פָאלְק .וָארִין זייא הָאבֶּען גֶעוְואוּסְט
 20אַז עֶר הָאט אוֹיף זֵייא דָאם מֶשֶׁל גֶעזָאנְט :אוּנְד זֵייא הָא-

בֶּען אֵיהֶם בֶּעוַַאכְט אוּנְד הָאבֶּען אוֹיסְגֶעשִׁיקְט שְׁפִּיאָנֶען
ואם הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְשְׁטֶעלְט אַז זֵייא זֶענֶען פְרוּם ,כְּדִי זֵייא

זָאלֶען אִיהֶם פַאנְגֶען אִין זֵיינֶע רֶעדֶען ,אוּנְד זָאלֶען אֵיהֶם

אִיבֶּע-גֶעבֶּען צוּ דֶער מַאכְט אוּנְד גֶעוַוַאלְד פוּן דֶעם גוּבֶּעך-
 21נֶער  :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,לֶעה-
רֶער ,מִיר וִויסֶען אַז דוּא רֶעדְסְט אוּנְד לֶעהְרְסְט רִיכְטִיג ,אוּנְד
בִּיסְט קֵיינֶעם נִיט פּוֹשָׂא פָּנִים ,נֵייעֶרְט דוּא לֶעהְרְסְט דֶעם
וְדעג פוּן גָאט וָָאהְרְהַאפְטִינ :אִיז עִם אוּנְס דֶערְלוֹיבְּט צוּ
גֶעבֶּען מַס צוּם קֵיסֶר ,אָדֶער נִיט? אָבֶּער עֶר הָאט פֶעך-
שְׁטַאנֶען זֵיירֶע לֵיסְט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וארוּם
פְּרוּפְט אֵיהֶר מִיךְּ? וֵוייזְט מִיר אַ גִילְרֶען .וֶעמֶעס צוּרָה
אוּנְד אוֹיפְשְׁרִיפְט הָאט עִם? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶּערְט
אוּנְד גֶעזָאגְט ,דֶעם קֵיסָרים :אַזוֹיהָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאנְט,
דְרוּם נִיבֶּם צוּ דֶעם קֵיסֶָר וָואס גֶעהֶערְט צוּם קֵיסֶר ,אוּנְד
צוּ נָאט וָאס נֶעהֶערְט צוּ נָאט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם

נִיט גֶעקֶענְט פַאנְנֶען אִין זֵיינֶע רֶעדֶע פַאר דֶעם פָאלְק,
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט אִיבֶּער זֵיינֶע עֶנְטפֶער,

אוּנְד הָאבֶּען שְׁטִיל גֶעשְׁוִויגֶען:

24

אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא צַדוּקִים זֶענֶען צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען,

וָאם זָאנֶען עִם אִיז נִיט פֶערְהַאנֶען קיין מִחְיַת הַמֵּתִים,
 28אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנְד גֶעזָאנְט :לֶעהְרֶער,
מֹשֶה הָאט אוּנֶם נֶעשְׁרִיבֶּען ,וֶוען אַ בְּרוּדֶער וֶאם הָאט אַ
ווייבּ ,שְׁטַארְבְּט אָהְן קִינְדֶער ,אַזוֹי זָאל זיין בְּרוּדֶער דָאס
װֵוייבּ נֶעמֶען אוּנְד זָאל אוֹיפְשְׁטֶעלֶען קִינְדֶער צו זֵיין בְּרוּ-
 2דֶער:

נוּן עִֶם זֶענֶען

עֶרְשְׁטֶער הָאט
אָהְן קִינְדֶער:
ווייבּ ,אוּנְד אִיז
דְרִיטֶער הָּאט

גֶעוֶועזֶען

זִיבֶּען בְּרִידֶער ,אוּנְד דֶער

אַ זֵוייבּ גֶענוּמֶען ,אוּנְד אִיז נֶעשְׁטָארְבֶּען
אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער הָאט נֶענוּמֶען דָאם
אוֹיךְּ גֶעשֶׁאטֶרְבֶּען אֶהֶן קִינְדֶער :אוּנְד דֶער
זִיא גֶענוּמֶען ,אוֹנְד אַזוֹי אוֹיךְּ אֶלֶע זִיבֶּען,
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אוּנְד זֵייא הָאבֶּען קֵיינֶע קִינְדֶער אִיבֶּערְגֶעלָאזְט ,אוּנְד זֶענֶען

גֶעשְׁטָארְבֶּען ,אוּנְד צוּ לֶעצְט פוּן אַלֶע אִיז דָאס וִוייבּ 93
אוֹיךָ נֶעשְׁטָארְבֶּען :דְרוּם אִין תִּחָיַת הַמָתִים ,וֶוֶעמֶעס וֵוייבּ 83
וֶועט זִיא זַיין צְוִוישֶׁען זֵייא :וָארִין אַלֶע זִיבֶּען הָאבֶּען זיא
נֶעהַאט פַאר אַ זוייבּ :אוּנְד יַשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אונד 45
צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,דִיא קִינְדֶער פוּן דִיזֶער וֶועלְט הָאבֶּען
חַתוּנָה אוּנְד מַאכֶען חַתוּנָה  :אָבֶּער דִיא ואס זֶענֶען ווערְט 83
יֶענֶע וֶעלְט צוּ הָאבֶּען אוּנְד תִּחֵיֵת הַמֵתִים ,הָאבֶּען נִיט
חַתוּנָה אוּנְד מַאכֶען נִיט חַתוּנָה :אוּנֶד זֵייא קֶענֶען אוֹיךְנִים 63

מֶעהֶר שְׁטַארְבֶּעןָ ,ארִין זֵייא זֶענֶען נְלֵייךְּ צוּ דִיא מַלְאָכִים,

אוּנְד זֶענֶען דִיא קִינְדֶער פוּן גָאט ,וַוייל זֵייא זֶענֶען דִיא קֵינָ-
דֶער פוּן תִּחְיַת הַמַּתִים :אוּנְד אַז דִיא טוֹיטֶע וֶֶעלֶען אוֹיפָ73 -
שְׁטֶעהֶען ,הָאט אַפִילוּ מֹשֶׁה גֶעוִויזֶען אִים דָארְנְבּוּש ,וֶוען
עֶר רוּפְּט דֶעם הַאר ,דֶעם נָאט פון אַבְרָהֶם ,אוּנְד דֶעם גָאט
פֿוּן יִצָחָק ,אוּנְד דֶעם נָאט פוּן יַעֲקֹב :נוּן אִיז עֶר נִיט דֶער 83
גָאט פוּן דיא

טוֹיטֶע ,נֵייעֶרְט פוּן דִיא לֶעבֶּעדִינֶע .וָוארִין

אַלֶע לֶעבֶּען צוּ אֵיהֶם :אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא סוֹפְרִים הָא93 -
בֶּען נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,לֶעהְרֶער דוּא הָאסְט רֶעכְט
גֶעזָאגְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ נִיט מֶעהֶר אוּנְטֶערְשְׁטַאנֶען 04

אֵיהֶם עִפֶּעם צוּ פְרֶעגֶען:

אוּנד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט ,זיא אַזוֹי זָאנֶען זֵייא אַז 14
מָשִׁיחַ אִיז דֶער זוּהְן פוּן דָדד ? וָארִין דָוַד אַלֵיין זָאגְט אִין 24
סֵפֶּר תְּהֵלִים ,דֶער הַאר הָאט גֶעזָאגְט צוּ מֵיין הַאר ,דֶעץ

דִיךָּ צוּ מֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד:

בִּיז אִיךְּ דעל מַאכֶען דִיינֶע 34

פֵיינְד פַאר אֵיין פוּסְבֶּענְקֶעל צוּ דַיינֶע פִים :דְרוּם וֶוען דָדד 44
רוּפְט אֵיהֶם הַאר ,ויא אַזוֹי אִיז עֶר דֶען זַיין זוּהְן?

אוּנְד וֶוען דָאס נַאנְצֶע פָאלְק הָאט גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר צוּ 84
זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעזָאנְט:

הִיט אִייךְּ פַאר דִיא סוֹפְרִים64 ,

וָואם הָאבֶּען גֶערְן אַרוּמְצוּגֶעהְן אִין לַאנְגֶע קְלֵיידֶער ,אוּנְד

הָאבֶּען לִיבּ גֶענְרִיסְט צוּ וֶוערֶען אִין דִיא גַאסֶען ,אוּנְד אוֹי-
בֶּען אָן צוּ זִיצֶען אִין דיא שוּלֶען ,אוּנֵד אוֹיבֶּען אָן צוּ זִיצֶען
אוֹיף סֶעוּדוֹת :ואם מְהוּן אֵיינְשְׁלִינְגֶען דיא הֵייזֶער פוּן 74
אַלְמָנוֹת ,אוּנְד בֶּעטֶען לַאנְנ .פַאר אֵיין אוֹיסְרֶעד; דִיזֶע

וֶעלֶען בֶּעקוּמֶען ,אַ גְרֶעסֶערֶעם מִשְׁפֶּט:
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קאפיטעל בא
 1אוּנְד אַרוּמְקוּקֶענְדִיג הָאט .עֶר גֶעזֶעהֶען רֵייכֶע לֵייט ואס

הָאבֶּען אַרֵיינְגֶעוָוארְפֶען זֵייעֶרֶע נְדָבוֹת אִין דֶעם אוֹצֶר אַרֵיין
 2פוּן זֵייעֶר עַשִׁירוֹת :אוּנְד עֶר הָאט אוֹיךָּ גֶעזֶעהֶען אֵיינֶע

אָרֶעמֶע אַלְמָנָה ואס הָאט דָארְטֶען אַרִיינְגֶעוָארְפֶען צְווייא

 8פְּרוּטוֹת :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,בַּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייך ,אַז

דִיזֶע אָרֶעמֶע אַלְמָנָה הָאט מֶעהֶר אַרַיינְגֶעוָארְפֶען זיא זֵייא

 4אַלֶע :וָארִין אַלֶע דִיזֶע הָאבֶּען אַריינְגֶעוָוארְפֶען צוּ דֶער
נְדָבָה פוּן גָאט פוּן דֶעם וָאם זֵייא הָאבֶּען אִיבְּרִיג ,אָבֶּער

זִיא הָאט פוּן אִיהְרֶע אֶרֶעמְקֵייט אַרַיינְגֶעוארְפֶּען דיא

נַאנְצֶע מִחְיָה וָואס זִיא הָאט נֶעהַאט:
 5אוּנְד וֶוען עֶטְלֵיכֶע הָאבֶּען גֶערֶעט פוּן דֶעם בֵּית הַמַּקְדֶש,
וויא עִם אִיז גֶעצִירְט מִיט נוּטֶע שְׁטֵיינֶער אוּנְד מִיט מַתָּנוֹת
 6הָאט עֶר גֶעזָאגְט :דָאם וָָאס אֵיהֶר זֶעהְט ,עֶס וֶועלֶען קוּ-

מֶען דִיא טֶעג ,וֶוען אֵיין שְׁטֵיין וֶעט נִיט אִיבֶּערְבְּלֵייבֶּען
אוֹיף דֶעם אַנְדֶערְן,

וָאס

וֶועט נִיט צוּוָארְפֶען זֶערֶען:

 7אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנֶד גֶעזָאגְט ,לֶעהֶרֶער,
וֶוען זֶועט דָאם זַיין? אוּנְד ואס אִיז דָאס צֵייכֶען זֶען דִיזֶע
 8זַאכֶען וֶועלֶען גֶעשֶׁעהֶען? אָבֶּער עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,זֶעהְט

אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט פֶערְפִיהְרְט וֶֶערֶען ,וארִין פִילֶע זֶע
לֶען קוּמֶען אִין מֵיין נָאמֶען ,אוּנְד וֶועלֶען דָאנֶען ,אִיךְּ בִּין

עִם ,אוּנְד דִיא צֵייט אִיז נָאהְנְט ,דְרוּם נֶעהְט זֵייא נִיט נָאךְ:
 9אוּנְד וֶוען אֵיהֶר זֶוֶעט הֶערֶען פוּן מִלְחָמוֹת אוּנֶד גֶעטִימֶעל

אַזוֹי דֶערְשְׁרֶעקְט אֵייךָ נִיט .וָארִין דִיזֶע זַאכֶען מּוּזֶען,

צוּעֶרְשְׁט נֶעשֶׁעהֶען; אִֶבֶּער דֶער סוֹף אִיז נִיט בַּאלְד,
 0דַאן הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיין פַאלְק וֶוענ אוֹיפְשְׁטֶעהְן:

קֶעגֶען דֶעם אַנְדֶערְן פָאלְק ,אוּנְד אֵיין קֶענִיגְרֵייךְּ קֶעגֶען
1

דֶעם אַנְדֶערְן קֶענִינְרֵייךְ :אוּנְד עִם וֶועט זַיין נְרוֹים עֶרֶָר-

צִיטֶערְנִים אִין פֶערְשִׁידֶענֶע עֶרְטֶער ,אוּנְד הוּנְנֶער אוּנְד

מַנְפָה .אוּנְד עִם וֶועלֶען זַיין פִירְכְטֶערְלִיכֶע אוּנָד גְרוֹיסֶע

 2צֵייכֶען פוּן הִימֶעל :אוּנְד בֶּעפָאר אַלֶע דִיזֶע זַאכֶען זעלֶען

זֵייא דִיא הֶענְד אוֹיף אֵייךְ לֶעגֶען ,אוּנְד וֶֶעלֶען אֵייך פֶעך-
פָאלְגֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אֵייךְ אִיבֶּערְגֶעבֶּען אִין דיא שוּלֶען
אוּנְד אִין גֶעפֶענְגְנִיס ,אוּנְד אִֵיהֶר וֶועט נֶעבְּרַאכְט וֶערֶען
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פָאר מְלַכִּים אוּנְד נוּבֶּערְנֶערֶם פוּן מֵיין נָאמֶענְם וֶוענֶען;
אוּנְד דָאס וֶועט אַייךְּ זַיין פַאר אַיין עֵדוּת :דְרוּם נֶעמְט
אֵייךָּ צוּם הַארְצֶען ,אַז אִיהֶר זָאלְט נִיט פְרֵיהֶר זָארְנֶען זיא

אַזוֹי אִיהֶר זָאלְט אִייך פֶערַעֶנְטְפֶּערְן :זָארִין אִיךָזעל אַיךְ

נֶעבֶּען אַ מוֹיל אוּנְד חָכְמָה ,ואס אַלֶע אֵיירֶע נֶענְנֶער,

וֶועלֶען אֵייךְּ נִיט קֶענֶען װידֶערשְׁפְּרֶעכֶען אוּנְד װידֶעךְ-

שְׁטֶעהֶען :אוּנְד אֵיהֶר וֶועט אוֹיךָּ אִיבֶּערְנֶעלִיפֶערְט וֶוערֶען,
פוּן אֵיירֶע עֶלְטֶערְן ,אוּנְד בְּרִידֶער ,אוּנְד קְרוֹבִים ,אוּנְד

16

פְרַייְר ,אוּנְד עֶמְלִיכֶע פוּן אֵייךָּ וֶועלֶען זֵייא לָאזֶען אוּמְ-

בְּרֶענְנֶען :אוּנְִד אִיהֶר וֶועט פוּן אַלֶע נֶעהַאסְט וֶוערֶען
וֶוענֶען מֵיין נָאמֶען :אָבֶּער אַיין הָאר פוּן אֵייעֶר קָאפּ וֶועט
אוֹיךְּ נִיט פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען :אִין אֵיירֶע גֶעדוּלְד דֶעךְ-
הַאלְט אַיירֶע נְשָׁמוֹת :אוּנְד וֶוען אֵיהֶר וֶועט זֶעהֶען יְרוּשָלַיִם
בֶּעלַאנֶערְט מִיט חַיָלוֹת ,דֶענְסְטמָאל זָאלְט אֵיהֶר וויסֶען אַז

אִיהָרֶע פֶערְוִויסְטוּנֶג אִיז נָאהְנְט :דֶענְסְטמָאל לָאזֶען דיא

וָואס זֶענֶען אִין יְהוּדָה אַנְטְלוֹיפֶען צוּ דִיא בֶּערְג ,אוּנְד דיא
וָואם זֶענֶען אוֹיף דֶעם לַאנְד ,לָאזֶען זֵייא דְרִינֶען נִיט אַרֵיינָ-
קוּמֶען :וָארִין דֶאם זֶענֶען דיא טֶעג פוּן נִקָמָה ,אַז אַלֶעם 
וָואס אִיז גֶעשְׁרִיבֶּען זָאל מְקוּיִם וֶוֶערֶען :אוּנְד וָעה צוּ דֵיא
וִאם זֶענֶען שְוַַאנְנֶער ,אוּנְד וִאם גֶעבֶּען צוּ זֵיינֶען אִין
יֶענֶע טֶעג; וָארִין עֶם וֶועט זַיין אַ נְרוֹיסֶע צָרָה אִים לַאנְד,
אוּנְד אֵיין גְרִימְצָארְן אִיבֶּער דִיזֶען פָאלְק :אוּנְד זֵייא זע-
לֶען פַאלֶען דוּרְךָּ דֶער שַׁארְף פוּן דֶעם שְׁוֶוערְד ,אוּנְד וֶוע-
לֶען פֶערְטְרִיבֶּען וֶוערֶען צוּ אַלֶע פֶעלְקֶער ,אוּנְד יְרוּשָׁלַיִם
וֶזעט צוּטְרֶעטֶען וֶוערֶען פוּן דיא נוֹיִם ,בִּיז דִיא צֵייטֶען פוּן

דִיא נוֹיִם וֶועלֶען דֶערְפֵילְט וֶוערֶען:
אוּנְד עִם וֶועלֶען זַיין צֵייכֶען אִין דֶער זוּן ,אוּנְד אִין דֶער
לְבָּנָה ,אוּנִד אִין דֵיא שְׁמֶערְן ,אוּנְד אוֹיף דֶער עֶרֶד צָרוֹת
פוּן פֶעלְקֶער פַאר אַנְנֶסְט וֶוענֶען דֶעם רוֹישֶׁען פוּן דֶעם יַם;
דיא מֶענְשֶׁען וֶועלֶען חַלֶעשֶׁען פַאר פוּרְכְט ,אוּנְד וַארְטֶען
אוֹיף דֵיא זַאכֶען וָואס וֶועלֶען קוּמֶען אִין דֶער וֶועלְט ,זָוא-
רין דיא מַאכְט פוּן הִימֶעל וֶועט זִיךְּ בֶּעוֶוענֶען :אוּנְד דַאן

וֶועלֶען זֵייא זֶעהֶען דֶעם בֶּןְ-אָדָם קוּמֶען אִין אַ וָאלְקֶען

20

27

מִיט מַאכְט אונְד מִיט גְרוֹיסֶע הֶערְלִיכְקֵייט :אוּנד וֶוען 82

לוקאס כא כב

022

דִיזֶע זַאכֶען וֶעלֶען אָנְהֶעבֶּען צוּ גֶעשֶׁעהֶען ,אַזוֹי זֶעהְט
29
80

81

אַרוֹיף אוּנְד הֶעבְּט אוֹיף אֵיירֶע קֶעפּ ,וָארִין אֵיירֶע נְאוּלָה
אִיז נָאהְנְט :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט אַ מָשָׁל ,זֶעהְט
אָן דֶעם פֵייגֶענְבֵּיים אוּנְד אַלֶע בֵּיימֶער :וֶוען זייא שִׁפְּרָא-
צֶען שׁוֹין אַרוֹיס ,אַזוֹי זֶעהְט אֵיהֶר אוּנְד וֵוייסְט בַּייא אֵייךְ
אַז דֶער זוּמֶער אִיז שׁוֹין נָאהְנְט :אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְּ אֵיהֶר,

וֶוען אֵיהֶר וֶועט זֶעהֶען אַז אַלֶע דִיזֶע זַאכֶען גֶעשֶׁעהֶען,

383

זָאלְט אֵיהֶר וִויסֶען אַז דָאס קֶענִינְרֵייךְ אִיז נָאהְנְט :פַאךְ-
וָוֹאהֶר אִיךְ זָאג אֵייךְ ,אַז דָאס דָאזִיגֶע גֶעשְׁלֶעכְט וֶועט נִיט
פַארְבֵּייא גֶעהְן ,בִּיו אַלֶעם וֶועט גֶעשֶׁעהֶען :הִימֶעל אוּנְד

234

עֶרְד וֶועלֶען פֶערְגֶעהֶען ,אְבֶּער מֵיינֶע וֶוערְטֶּער וֶועלֶען נִיט
פֶערְגֶעהְן:
אָבֶּער הִיט אֵייךְּ אַז אֵיירֶע הֶערְצֶער זָאלֶען נִיט שְׁוֶוער

32

זַיין מִיט פְרֶעסֶען אוּנְד זוֹיפֶען ,אוּנְד מִיט דִיא זָארְנֶען פוּן
דִיזֶען לֶעבֶּען ,אוּנְד אַזוֹי וֶעט דִיזֶער טָאג פְּלוּצְלוּנְג אוֹים
אַייךְָ קוּמֶען :וָארִין עֶר וֶועט קוּמֶען אַזוֹי ויא אַ שְטְרוֹיכ-
לוּנְג אִיבֶּער דִיא וָאס וְאוֹינֶען אוֹיף דֶער גַאנְצֶע עֶרֶר;
; דְרוּם ו
ַאכְט אוּנְד בֶּעט אַלֶע צֵייט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט שְׁטַארְק
זַיין צוּ עֶנְדִינֶען דָאס אַלֶעם וָואם וֶועט גֶעשֶׁעהֶען ,אוּנָד צַוּ
שְׁטֶעהְן פָאר דֶעם בִּזְאָדָם:
 87אוּנְד עֶר הָאט גֶעלֶעהְרְט יֶעדֶען טָאג אִין בֵּית הַמִקְדֶש,
אוּנְד יֶעדֶע נַאכְט אִיז עֶר אַרוֹיסְנֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט אִיבֶּעך-
נֶעכְטִינט אוֹיף דֶעם בַּארְג וָָאס וֶוערְט גֶערוּפֶען דֶער הַר
 28הַזְתִים :אוּנְד דָאם גַאנְצֶע פָאלְק אִיו צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען

גַאנְץ פְרִיה אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרַיין ,זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם

הֶערֶען:

קאפיטעל כב
אוּנְד דֶער יוֹם טוב ,חַג הַמַצוֹת ,אִיז נָאהְנְט גֶעקוּמֶען ,וָואס
וֶוערְט אָנְגֶערוּפֶען פַּסַח :אוּנְד דִיא רָאשִׁי כֹּהֲנִים אוּנִד דִיא
סוֹפָרִים הָאבֶּען גֶעזוּכְט ויא אַזוֹי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אוּמ-
בְּרֶענְנֶען; וָארִין זֵייא הָאבֶּען מוֹרָא נֶעהַאט פַאר דֶעם 

פָאלְק:
3

אוּנְד דֶער שֶׂמֶן אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִין יְהוּדָה ,ואס הָאט

גֶעהֵייסֶען אִישׁ קְרִיוֹת ,אוּנְד עֶר װָאר אֵיינֶער פוּן דיא

לוקאס כּב

192

צְוֶועלְף :אוּנְד עֶר אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט גֶערֶעט 4
מִיט דיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא הוֹיפְּטְלֵייט ,זיא אַזוֹי
עֶר זָאל אֵיהֶם צוּ זֵייא אִיבֶּערְגֶעבֶּען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ 5
נֶעפְּרֵייט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם צוּגֶעזָאנְט גֶעלְד צוּ גֶעבֶּען;
אוּנְד עֶר הָאט אַיינְגֶעוִוילִיגְט אוּנְד הָאט אָפְּנֶעוַוארְטאַ בֶע6 -

לֶענֶענְהֵייט ,אַז עֶר זָאל אֵיהֶם צוּ זֵייא אִיבֶּערְגֶעבֶּען ,וֶוען
דָאם פָאלֶק אִיז נִיט מִיט אִיהֶם:

אוּנְד דֶער טָאג פוּן מַצוֹת אִיז נֶעקוּמֶען ,וֶוען מֶען מוּז מַקְרִיב 7
זֵיין דָאס קִרְבֶּן פָּמַח :אוּנְד עֶר הָאט גֶעשִׁיקְט פֶעמְרוֹם אוּנְד 8
יוֹחָנֶן אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,נֶעהְט אוּנְד גְרֵייט אָן פַאר אוּנִם

דֶאם קִרְבֶּן פָּמַח ,אַז מִיר זָאלֶען עִם עֶסֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 9

צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וְואוּ וִוילְסְט דוּא אַז מִיר זָאלֶען עִם אָנָ-
נְרֵייטֶען? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,זֶעהְט וֶוען אֵיהֶר 01
וֶועט קוּמֶען אִין דִיא שְׁמָאט אַרַיין ,וֶועט אֵייך בֶּעגֶעגֶענֶען
אַ מַאן ואס טְרָאנְט אַ קְרִיג מִיט וַוַאסֶער .פָאלְגְט אִיהֶם
נָאךְּ צוּ דֶעם הוֹיז וְואוּ עֶר נֶעהְט אַרַיין :אוּנְד זָאנְט צוּ {ן
דֶעם בַּעַל הַבַּיִת ,דֶער לֶעהְרֶער זָאנְט צוּ דִיר ,וְאוּ אִיז דָאס

גַאסְטְ-צִימֶער ,וְואוּ אִיךְּ זָאל עֶסֶען דֶאם קֶרְבֶּן פָּמַח מִיט

מַיינֶע תַּלְמִידִים? אוּנְד עֶר וֶועט אַייךְּ וֵייזֶען נאְַרוֹיסֶע 2
אוֹיבֶּערְשְטֶע שְׁטוּבּ אוֹיסְנֶעצִירְט .דָארְטֶען גְרֵייט אָן :אוּנְד 31
זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפוּנֶען אַזוֹי זיא עֶר
הָאט גֶעזָאגְט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעגְרֵייט דָאס קִרְבָּן
פֶּסַח :אוּנְד וֶוען דִיא שֵׁעָה אִיז גֶעקוּמֶען ,הָאט עֶר זִיךְּ 41
אַנִידֶערְנֶעזֶעצְט ,אוּנְד דִיא צַוֶועלְף אַפָּאסְטֶעל מִיט אֵיהֶם:
אוּנְד עֶר הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ זֶעהֶר גֶעוִוינְשְט 81
אוּנְד בֶּענֶעהְרְט דִיזֶעס קִרְבֶּן פָּסַח מִיט אֵייךָּ צוּ עֶסֶען ,פָאר
מַיין לֵיידֶען :וָארִין אִיךְּ זָאג אֵייךְּ אַז אִיךְּ זֶועל נִיט מֶעהֶר 61
דֶערְפוּן עֶסֶען ,בִּיז עֶס וֶועט דֶערְפִּילְט וֶוערֶען אִים קֶענִיגְ-
רֵייךְּ פוּן נָאט :אוּנְד עֶר הָאט נֶענוּמֶען דֶעם בֶּעכֶער אוּנְד 71
הָאט גֶעדַאנְקְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,נֶעמְט דָאם ,אוּנְד פֶערְטֵיילְט
עִם צְוִוישֶׁען אַייךָ :וָארִין אִיךְּ זָאנ אַייךְ; אַז אִיךְ על 81
נִים מָעהֶר טְרִינְקֶען פוּן דֶער פְרוּכְט פוּן דֶעם וַווינְשְׁטָאק
בִּיז דָאם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן גָאט וֶועט קוּמֶען;
אוּנד עֶר הָאט גֶענוּמֶען בְּרוֹיט אוּנְד הָאט גֶעדַאנְקְט אוּנְד 91

22

לוקאם כב
הָאט עֶס צוּבְּרָאכֶען .אוּנְד הָאט עֶס צִוּ זֵייא נֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד

הָאט גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז מֵיין לֵייבּ ,וָואס וֶערְט פַאר אַייךָ
גֶעגֶעבֶּען ,טְהוּט דָאס צוּ מֵיין גֶעדֶעכְטָנִים :אַזוֹי אוֹיךְּ דֶעם

בֶּעכֶער נָאךְּ דֶעם אבֶענְד-עֶסֶען; אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט,
דִיזֶער בֶּעכֶער אִיו דֶער נֵייעֶר בְּרִית אִין מֵיין בְּלוּט ,ואס

 .וֶוערְט פֶערְגָאסֶען פַאר אֵייךָּ:

אָבֶּער זֶעהְט דִיא הַאנְד פוּן דֶעם מוֹסָר אִיז מִיט מִיר בָּייא

20

29

דֶעם טִישׁ :דֶען דֶער בֶּוְ-אָדֶם נֶעהְט טַאקֶע אַזוֹי ויא עֶם אִיז
בֶּעשְׁטִימְט (נִנְזַר גֶעוָארֶען) ,אָבֶּער וָועה צוּ דֶעם מֶענְשׁדוּרֶךָ
וֶועלְכֶען עֶר וֶוערְט אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנִ-
גֶעהוֹיבֶּען צְוִוישֶען זִיךְ צוּ פְרֶעגֶען ,וֶועלְכֶער פוּן זֵייא וֶועט
דֶער זַיין ואס וֶועט דָאס מֵהוּן ;
אוּנְד עִם אִיז עֶנְטשְׁטַאנֶען אַ װיכּוּחַ צְוִישֶׁען זֵייא וֶועלְכֶער
פוּן זֵייא זָאל אַז דֶער גְרֶעסְטֶער בֶּעטְרַאכְט וֶוערֶען :אָבֶּער
עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,דִיא מְלָכִים פוּן דִיא פֶּעלְקֶער
הֶערְשֶׁען אִיבֶּער זֵייא ,אוּנְד דִיא וָואם גֶעוֶועלְטִינֶען אִיבֶּער
זֵייא הֵייסֶען וְואוֹילְטְהֶעטֶער :אָבֶּער זַייט אֵיהֶר נִיט אַזוֹי,
נֵייעֶרְט דֶער גְרֶעסְטֶער צְוִוישֶׁען אֵייךְ זָאל זיין אַזוֹי ויא
דֶער יוּנְנְסְטֶער ,אוּנְד דֶער פִיהְרֶער אַזוֹי ויא דֶער מְשָׁרַת:
וָוארִין וֶוער אִיז נְרֶעמֶער ,דֶער וָָאס זִיצְט בַּיים טִישׁ ,אָדֶער
דֶער וָאס בֶּעדִינְט? אִיז עֶס נִיט דֶער וָאס זִיצְט בַּיים טִישׁ?
אָבֶּער אִיךְּ בִּין צְווישֶׁען אַייךְּ אַזוֹי װיא אַ מְשֶׁרַת :אָבֶּער
אֵיהֶר זֶענְט דִיא ואס זֶענֶען מִיט מִיר גֶעבְּלִיבֶּען אִין מַיינֶע
פְּרִיפוּנְנֶען :אוּנְד אִיךְּ זֶדעל אַייךְ בֶּעשְׁטֶעלֶען אַ קֶענִיגְרייך
אַזוֹי זיא מֵיין פָאמֶער הָאט מִיר בֶּעשְׁטֶעלְט :אַז אִיהֶר

זָאלְט עֶסֶען אוּנד טְרִינְקֶען בֵּייא מיין טִישׁ אִין מֵיין קֶענִיגְ
רֵייך; אוּנְד זָאלְט זִיצֶען אוֹיף שְׁטוּהְלֶען ,אוּנְד רִיכְּטֶען דיא
צְוֶועלְף שִׁבָשִים פוּן יִשְׂרָאֵל;

31

אוּנְד .דֶער הַאר הָאט גֶעזָאגְט ,שִׁמְעוֹן ,שִמְעוֹן ,זְעה ,דֶער

שֵׂמָן הָאט פֶּענֶעהְרְט אַז עֶר זָאל אַייךָּ זִיפֶּען ויא װייץ:

32

אָבֶּער אִיךָּ הָאבּ פַאר דִיר גֶעבֶּעטֶען ,אַז דֵיין נְלוֹיבֶּען זָאל
דִיר נִיט פֶעהְלֶען .אוּנְד וֶוען דוּא הָאסְט אַמָאל תְּשׁוּבֶּה גֶע-

38

טְהוּן ,אַזוֹי שְׁטַארְק דֵיינֶע בְּרִידֶער :אוּנִד עֶר הָאט צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,הַאר אִיך בִּין בֶּערֵייט מִיט דִיר אִין
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גֶעפֶענְגְנִים צוּ גֶעהְן ,אוּנְד אוֹיךְּ צוּם טוֹיט :אָבֶּער עֶר הָאט
גֶעזָאגְט ,אִיךְּ זָאג דִיר פֶּעמְרוֹם ,דֶער הָאן וֶועט הַיינְט נִיט
קְרַיִיעֶן ,אֵיידֶער דוּא וֶועסְט דְרֵייא מָאל אָפַּלֵייקֶענֶען אַז
דוּא קֶענְסְט מִיךְָּ נִיט;
אוּנד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוען אִיךְ הָאבּ אַייךְּ נֶע-
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שִׁיקְט אֶהֵן אַ בֵּייטֶעל ,אוּנְד אֶהְן אַ זַאק אוּנד אָהֶן שִׁיךְ

הָאט אֵייךָּ עֶפֶּעם בֶעפֶעהְלְט? אוּנָד זֵייא הָאבֶּען גֶעוָאגְט
קיין שׁוּם זַאך :אַזוֹי הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אָבֶּער אַצוּנֶד,

30

וֶער עֶס הָאט אֵיין בֵּייטֶעל ,לָאז עֶר אֵיהֶם מִיט נֶעמֶען,
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אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְּ אַ רֵייזֶע טאש .אוּנְד וֶוער עִם הָאט נִיט

קיין שְׁוֶוערְד ,לָאז עֶר זַיין קְלֵייד פֶערְקוֹיפֶען אוּנָד לָאז עֶר
זִיךְּ אֵיינֶם קוֹיפֶען :וָארִין אִיךְ זָאג אֵייךְּ; אַז דָאס מוּז דֶעךְ-

פֵּילֶט וֶֶערְען אִין מִיר ,וָאם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,אוּנְד עֶר
וַואר גֶעצֶעהְלְט צְוִישֶׁען דִיא אוּמְנֶערֶעכְטֶע ,וָארִין דָאם
וָואס מִיר בֶּעטְרֶעפְט הָאט אַתַּכְלִית :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
בֶעזָאנְט הַאר ,דָא זֶענֶען צְוַוייא שְׁוֶוערְדֶען .אוּנְד עֶר הָאט
צוּ זייא גֶעזָאגְט ,עִם אִיז גֶענוּג:
אוּנְד .עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ויא גֶעוֶעהְנְלִיךְּ צוּם הַר
הַזָּתִים .אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמֵידִים הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְגֶעפָאלְגֶט:
וֶוען עֶר וַוַאר אוֹיף דִיזֶען אָרֶט ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶע-
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זָאנְט ,בֶּעט אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט קוּמֶען אִין קיינֶע פְּרִיפוּנֶב:
אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ פוּן זֵייא אָפְּגֶעשֵׁיירֶעט ,אַזוֹי וַויים ויא

מֶען קֶען אַ שְׁטֵיין ווַארְפֶען ,אוּנְד עֶר הָאט אַנִידֶערְגֶע-

41

קְנִיעֶט אוּנְד גֶעבֶּעטֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,פָאטֶער,
וֶוען דוּא וִוילְסְט ,נֶעם אַוֶועק דִיזֶען בֶּעכֶער פוּן מִיר .דָאךָ

נִיט מֵיין זוילֶען ,נֵייעֶרְט דֵיין וִוילֶען זָאל גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד

א מַלְאָךָּ פוּן הִימֶעל הָאט זִיךְ צוּ איהֶם בֶּעוִויזֶען ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם גֶעשְׁטַארְקְט :אוּנְד וֶען עֶר אִיז גֶעוֶועוֶען אִין אַ

שְׁמֶערְצְלִיךְ קַאמְפְּף ,הָאט עֶר עֶרְנִסְּטֶער גֶעבֶּעטֶען .אוּנְד

זַיין שְׁוַַייס אִיז אַרוּסְנֶעפַאלֶען צוּ דֶער עֶרֶד אַזוֹי זיא גְרוֹיסֶע
טְרָאפֶּען בְּלוּט :אוּנְד וֶען עֶר אִיז פוּן דֶעם גֶעבֶּעט אוֹים-
גֶעשְׁטַאנֶען ,אִיז עֶר גֶעקוּמֶען צוּ זַיינֶע תַּלְמִידִים ,אוּנְד הָאט
זייא גֶעפוּנֶען שְלָאפֶען פַאר צַעַר :אוּנִד עֶר הָאט צוּ זייא
גֶעזָאנְט וָארוֹּם שְׁלָאפְט אֵיהֶר? שְׁטֶעהְט אוֹיף אוּנְד בֶּעמֶּעט,

40
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אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט קוּמֶען אִין קֵיינֶע פְּרִיפוּנְב:
 7ווייל עֶר הָאט נָאךְּ גֶעדֶעט ,אַזוֹי זֶענֶען לייט גֶעקוּמֶען ,אוּנְד
אֵיינֶער פוּן דִיא צְוֶועלְף ואס הָאט גֶעהֵייסֶען יְהוּדָה ,אִיז
פָאר זֵייא גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶענֶעהְנְט צוּ יָשוּעַן
 8אֵיהֶם צוּ קִישֶׁען :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט צו אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

 9יְהוּדָה ,אִיבֶּערְגִיבְּסְט דוּא דֶעם בֶּןְ-אָדֶם מִיט אַ קִישׁ :וֶוען
דִיא ואס וַוארֶען מִיט אֵיהֶם הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אס עִם וֶועט
גֶעשֶׁעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,זָאלֶען מִיר
שְׁלָאנֶען מִיט דֶעם שְׁוֶוערְד;
 0אוּנְד אֵיינֶער פוּן זֵייא הָאט גֶעשְׁלָאנֶען דֶעם קְנֶעכְט פון
דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם דָאס רֶעכְטֶע אוֹיעֶר אִפַּ-
 1נֶעשְׁנִיטֶען :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנָד הָאט
גֶעזָאנְט ,לָאזְט עֶם אַזוֹי וֵוייט זַיין .אוּנְד עֶר שאט אֵיהֶם
 2דָאם אוֹיעֶר אָנְגֶערִירְט ,אוּנְד אֵיהֶם גֶעהֵיילְט :אוּנְד יְשׁוּעַ

הָאט גֶעזָאנְט צוּ דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֵנִים ,אוּנְד דִיא אוֹיבֶּערְשְטֶע
פוּן דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד דִיא עֶלֶצְטֶע ,וָואס זֶענֶען צוּ
אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,זֶענְט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען זויא קֶענֶען אַ
 2רוֹיבֶּער מִיט שְׁוֶוערְדֶען אוּנְד מִיט שׁטֶעקֶען? וֶוען אִיךְּ ַאר
מִיט אֵייךּ טֶענְלִיךְּ אִין דֶעם בִּית הַמַקְדֶשׁ ,הָאט אֵיהֶר נִיט
דִיא הֶענְד אוֹיפְנֶעשְׁטְרֶעקְט קֶענֶען מִיר ; אָבֶּער דָאם אִיז
אֵיירֶע שָׁעָה ,אוּנְד דִיא מַאכְט פון פִינְסְטֶערְנִים:
 4אונְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַוָועק-
גֶעפִירְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעבְּרַאכְט אִין הוֹיז אַרֵיין פוּן
דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אָבֶּער פֶּעטְרוֹם הָאט

:
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אִֵיהֶם פוּן וֵוייטֶען

גָאבְגֶעפָאלְגְט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעצִינְדֶען אַ פֵייעֶר
אִין מִיטֶען הוֹיף ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט ,אַזוֹיא
הָאט זִיךָּ פֶּעטְרוֹם צְוִוישֶׁען זֵייא גֶעזֶעצְט :אוּנְד אַ גֶעוִויסֶעם
מֶעדֶעל הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען זִיצֶען בֵּיים פֵייעֶר ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם שַׁארְף אָנְגֶעקוּקְט אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,דִיזֶער ואר
אוֹיךָּ מִיט אֵיהֶם :אָבֶּער עֶר הָאט אֵיהֶם פֶערְלֵייקֶענְט ,אוּנְד
הָאט גֶעזָאגְט ,װִייבּ אִיךְּ קֶען אֵיהֶם נִיט :אוּנְד נָאךְּ אַ קְלֵּיינֶע
וויילֶע הָאט אֵיהֶם אַיין אַנְדֶערֶער גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט גֶע-
זָאגְט ,דוא בִּיסְט אוֹיךְּ פוּן זֵייא; אִבֶּער פֶעטְרוֹם הָאט גֶעזָאגְט
מֶענְש אִיךָ בִּין נִים :אוּנְד קֶענֶען אַ שָׁעֶה שְׁפֶּעטֶער הָאט

לוקאס כב כנ

אֵיין אַנְדֶערֶער גֶעזָאנְט מִיט גֶעוִויסְהֵייט ,בְּאָמֶת ,דִיזֶער ואר
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אוֹיךְ מִיט אֵיהֶם ,וֵייל עֶר אִיז אוֹיךְּ פוּן נָלִיל :אָבֶּער 06
פֶּעטְרוֹם הָאט גֶעזָאגְט ,מֶענְשׁ אִיךְּ וויים נִיט חֶאם דוא
זָאנְסְט ,אוּנְד וֶען עֶר הָאט נָאךָּ גֶערֶעט ,הָאט דֶער הָאן
גֶעקְרֵייעֶט :אוּנְד דֶער הַאר הָאט זִיךְּ אזּמְגֶעקֶעהְרְט אוּנִד 16
הָאט פֶּעמְרוֹם אָנְגֶעזֶעהֶען .אוּנֶד פֶּעטְרוֹם הָאט זִיךְּ דֶעך-
מַאנְט אָן דֶעם וָארְט פוּן דֶעם הַאר ,זיא עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאנְט ,אֵיידֶער דֶער הָאן וֶעט קְרֵייעֶן ,וֶועסְט דוא מִיךְ
דְרֵייא מָאל פֶערְלֵייקֶענֶען :אוּנְד פֶּעמְרוֹם אִיז אַרוֹיסְנֶע26 -
גַאנְנֶען אוּנְד הָאט בִּיטֶערְלִיךְּ גֶעוַויינְט:

אוּנְד דִיא לֵייט וָואס הָאבֶּען יַשׁוּעַ גֶעהַאלְטֶען ,הָאבֶּען אֵיהֶם 86
אוֹיסְגֶעשְפֶּעט

אוּנְד גֶעשְׁלָאנֶען:

אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען 46

אֵיהֶם דִיא אוֹינֶען פֶערְבּוּנְדֶען ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם אִיבֶּער
דֶעם פָּנִים גֶעפַּאמְשְׁט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט אוּנָד
גֶעזָאנְט ,זָאנ נְבוּאוֹת ,וֶוער דָאס אִיז וָאס הָאט דִיךְּ גֶע-
שְׁלָאנֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען פִילֶע אַנְדֶערֶע לֶעסְטֶערוּנְגֶען 86
קֶענֶען אֵיהֶם גֶערֶעט:
אוּנְד וֶוען עִם אִיז טָאג גֶעוָארֶען הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְזַאמֶעלְט 66

דִיא עֶלִצְטֶע פוּן דֶעם פָאלְק ,אוּנְד דִיא עֶרֶשְׁטֶע כֹּהֲנִים,

אוּנד דִיא סוֹפְרִים ,אוּנְדּ זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעבְּרַאכְט צוּ
זֵייעֶרֶע כַנְהָדְרִין ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט :וֶוען דוּא בִּיסֶט 76
דֶער מְשִׁיחַ זָאנ אוֹנָם ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וֶוען

אִיךְּ ועל עִם אֵייךָּ זָאנֶען וֶעט אִיהֶר עִם נִיט גְלוֹיבֶּען:

אוּנְד וֶוען אִיךְָּ וֶועל אֵייךָּ פְרֶענֶען ֶעט אֵיהֶר מִיר נִיט עָנֶמֶד 86
פֶערְן :פוּן אַצוּנְד אָן וֶעט דֶער בֶּןְאָדָם זִיצֶען צוּ דֶער 96
רֶעכְטֶער הַאנְד פוּן דֶער נְבוּרָה פוּן נָאט  :אוּנְד זֵייא הָא07 -
בֶּען אַלֶע גֶעזָאנְט ,בִּיסְט דוא דֶער זוּהְן פוּן נָאט ? אוּנְד עֶר
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר זָאנְט אַז אִיךָּ בִּין :אוּנְד זֵייא 17
הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וָאס בֶּעדַארְפֶען מִיר נָאךְּ מֶעהֶר עֵדוּת ?
וָארִין מִיר הָאבֶּען אַלֵיין נֶעהֶערְט פוּן זַיין אוֹינֶען מויל:
קאפיטעל כנ
אוּנְד דִיא גַאנְצֶע פֶערְזַאמְלוּנְג זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנִד 1
הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעבְּרַאכְט צוּ פֵּילְטוֹם :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 2

אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹיבֶּען אָנְצוּקְלָאנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעוָאגְט ,מִיר
951
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הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפוּנֶען דָאם פָאלְק פֶערְפִירֶען אוּנְד פֶערְבִּיטֶען

דֶעם קֵיסֶר מַס צוּ נֶעבֶּען .,אוּנְד עֶר זָאגְט אַז עֶר אִיז דֶער
 8מֶלֶךְּ הַמָשִׁיחַ :אוּנְד פִּילְטוֹם הָאט אֵיהֶם נֶעפְרֶעגְט אוּנְד
בֶעזָאנְט ,בִּיסְט דוּא דֶער מֶלֶךְּ פוּן דיא יוּדֶען? אוּנְד עֶר
הָאט אֵיהֶם נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,דוּא זָאנְסְט עִם:
 4אַזוֹי הָאט פִּילְטוֹם גֶעזָאנְט צוּ דיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד

צוּם פָאלְק ,אִיךּ גֶעפִּין נִיט קיין אוּמְרֶעכְט אִין דִיזֶען מֶענְשׁ:

 2אָבֶּער זייא הָאבֶּען נָאךְּ שְׁטַארְקֶער גֶעזָאגְט ,עֶר הֶעצְט

אוֹיף דָאם פָאלְק אִים גַאנְצֶע לַאנְד יְהוּדָה ,אוּנְד הֶעבְּט אָן
 6פוּן נָלִיל בִּיז צוּ דִיזֶעם אָרֶט :אָבֶּער ויא פִּילְטוֹם הָאט עִם
גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר גֶעפְרֶעגְט אוֹיבּ דֶעֶר מַאן אִיז פוּן גָלִיל;
 7אוּנְד וֶוען עֶר הָאט נֶעוָאר גֶעוָוארֶען אַז עֶר נֶעהֶערְטם צוּ
דֶער רֶעגִירוּנְג פוּן הוֹרְדוֹם ,הָאט עֶר אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט צוּ
הוֹרְדוֹם ,דֶער אוֹיךָּ זֶעלְבְּסְט וַואר אִין יְרוּשָׁלַיִם אִין יֶענֶער
צֵיים;

 8אוּנְד וֶוען הוֹרְדוֹם הָאט יִשׁוּעַ גֶעזֶעהֶען הָאט עֶר זִיךְּ זֶעהֶר
נֶעפְרֵייט .וָוארִין עֶר הָאט אֵיהֶם שׁוֹין לַאנְג פֶערְלַאנְנְט צו
זֶעהֶען ווייל עֶר הָאט פִילֶע זַאכֶען פוּן אֵיהֶם גֶעהֶערְט.
אוּנְד עֶר הָאט גֶעהָאפְט צוּ זֶעהֶען ,אַז אַ ואוּנְדֶער זָאל
 9דוּרְךְּ אֵיהֶם גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אוֹיסְנֶעפְרֶענְט

מִיט א ַךָּ וֶוערְטֶער ,אָבֶּער עֶר הָאט אֵיהֶם גָארְנִיט גֶעד

 0עֶנְטְפֶערְט :אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְִד דִיא סוּפְרַים
זֶענֶען גֶעשְטַאנֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם זֶעהֶר שְׁטַארְק אָנְנֶע-

נג קְלָאנְט :אוּנְד הוֹרְדוֹם מִיט זֵיינֶע אָפִיצְ ירֶען הָאבֶּען אֵיהֶם

פֶערְשֶׁעמְט אוּנְד אוֹיסְגֶעשְׁפֶּעט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַ גְלענְ-
צִיגֶעם קְלֵייד אָנְגֶעטְהוּן ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם צוּריקְגֶעשִׁיקְט

 9צוּ פִּילְטוֹם :אוּנְד פִּילְטוֹם אוּנְד הוֹרְדוֹם זֶענֶען אִין דֶעם
דָאזִינֶען טָאג פְרֵיינְד גֶעוארֶען .וָארִין פְרֵיהֶר זֶענֶען זֵייא
מִיט אֵיינַאנְדֶער אִין פֵיינְדְשַׁאפְט גֶעוֶועוֶען:
 8אוּנְד וֶוען פִּילְטוֹם הָאם צוּזַאמֶענְגֶערוּפֶען דיא עֶרְשְׁטֶע
 4כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא אוֹיבֶּערְשְטֶע פוּן דָאם פַאלְק :הָאט עֶר
צוּ זֵיִיא בֶעזָאגְט ,אֵיהֶר הָאט צוּ מִיר דִיזֶען מַאן .גֶעבְּרַאכְט
ויא אַ פֶערְפִיהְרֶער פוּן דֶעם פָאלְק ,אוּנְד זְעה ,אִיךָּ הָאבּ
אֵיהֶם פֶערְהֶערְט ,פַאר אַייךְּ ,אוּנְד הָאבּ נָאר קיין אוּמְרֶעבְט

לוקאם כג
נִיט בֶעפוּנֶען אִין דִיזֶען מֶענְשׁ ,פוּן וֶוענֶען דִיא זַאכֶען ואס

7

אֵיהֶר .הָאט אִֵיהֶם אָנְגֶעקְלָאגְט :אוּנְד אַפִּילוּ הוֹרְדוֹם אוֹיךְּ 81
נִיט ,וָארִין אִיךְּ הָאבּ אֵייךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד עֶר
הָאט אֵיהֶם גָארְנִיט נֶעמְהוּן ואס אִיז וֶֶערְט דֶעם טוֹים:
דְרוּם וֶועל אִיךְּ אֵיהֶם לָאזֶען שְׁלַאנֶען אוּנְד ועל אֵיהֶם בָּע61 -
פְרֵייעָן( :וָארִין עֶר הָאט זֵייא גֶעמוּסְט אַיינֶעם לוֹיז לָאזֶען 71
אוֹיף יוֹם מוֹב) :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַלֶע מִיט אַיין מָאל 81
גֶעשְׁרִיגֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אַוֶועק מִיט דִיזֶען ,אוּנְד
לָאז אוּנֶם פְרֵייא בַּר-אַבָּא( :דֶער וָאס וַואר אִין דֶעם נֶע91 -
פֶענְגְנִים אַרַיינְגֶעוארְפֶען וֶוענֶען אֵיין אוֹיפְשְׁטַאנְד וָאס
אִיז נֶעשֶׁעהֶען אִין דֶער שְׁטָאט ,אוּנָד פַאר אַ רְצִיחָה):

דָארוּם הָאטּ פִּילְטוֹם וִוידֶער צוּ זֵייא אוֹיסְגֶערוּפֶען ,וַוייל 02
עֵר הָאט גֶעוָואלְט יִשוּעַ בֶּעפְרֵייעֶן :אִבֶּער זֵייא הָאבֶּען נֶע12 -
שְׁרַיְגֶען אוּנְו גֶעזָאנְט ,קְרֵייצִיג אֵיהֶם :אוּנֵד עֶר הָאט דָאם 92

דְרִיטֶע מָאל צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,וָאס פַאר אַ שְׁלֶעכְטֶעם הָאט

עֶר דֶען נֶעטְהוּן? אִיךְּ הָאבּ אִין אֵיהֶם נָיט גֶעפוּנֶען קֵיינֶע
אַוּרְזַאךָ פוּן טוֹיט; דָרוּם וֶועל אִיךָּ אֵיהֶם לָאזֶען שְׁלָאנֶען,
אוּנְד וֶדעל אֵיהֶם לוֹיז לָאזֶען :אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען דְרוֹיף 32
גֶעדְרוּנְנֶען מִיט גְרוֹיסֶע קוֹלוֹת ,אוּנְד הָאבֶּען פֶערְלַאנְגְט אַז
עֶר זָאל גֶעקְרֵייצִיגְט וֶוערֶען :אוּנְד זֵייעֶרֶע קוֹלוֹת אוּנְד דֵיא
קוֹלוֹת פוּן דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים הָאבֶּען בֵּיינֶעקוּמֶען :אוּנָד 49
פִילְטוֹם הָאט גֶעמִשְׁפָּט אַז עִם זָאל גֶעשֶׁעהֶען ויא זייא
הָאבֶּען פֶערְלַאנְגְט :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא בֶּעפְרֵייט דֶעם 82
וָאס וַואר אִין דֶעם גֶעפֶענְנְנִים אַרַיינְגֶעוָארְפֶען פַאר אֵיין

אוֹיפְשְׁטַאנְד אוּנְד רְצִיחָה ,וֶועלְכֶען זֵייא הָאבֶּען פֶערְלַאנְגְט

אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט עֶר אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּ זֵייעֶר ווילֶען;
אוּנְד .וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַוֶועקְגֶעפִירְט ,הָאבֶּען זייא 62
אָנְגֶענוּמֶען אֵיינֶעם שִׁמְעוֹן פוּן קוּרֵינִי ,ויא עֶר אִיז בֶע-
קוּמֶען פוּן דֶעם פֶעלְד ,אוּנְד הָאבֶּען אוֹיף אֵיהֶם אַרוֹיפְגֶע-
לֶענְט דָאס קרֵייץ ,אַז עֶר זָאל עֶס טְרָאנֶען נָאךְּ ישׁוּעַ:
אוּנְד אַ גְרוֹיסֶע פֶערְזַאמְלוּנְג פוּן לֵייט הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְ72 -
גֶעפָאלְנְט ,אוּנְד וֵייבֶּער וָאם הָאבֶּען גֶעקְלָאנְט אוּנְד
נֶעטְרוֹיעֶרְט אִיבֶּער אֵיהֶם :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט זִיךְּ צוּ זֵייא 89

אוּמְנֶעקֶערְט אוּנד הָאט גֶעזָאגְט ,מֶעכְטֶער פוּן יְרוּשָׁלַיִם,
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וויינְט נִיט אִיבֶּער

מִיר,

נֵיייעֶרְט וִויינְט אִיבֶּער אַייךְ אַלײן,

 9אוּנְד אִיבֶּער אֵייעֶרֶע קִינְדֶער :וָארִין זְעה ,דִיא טֶעג קוּמֶען
וֶוען מֶען וֶועט זָאנֶען גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דיא אוּמְטְרַאכְטִינֶע,
אוּנְד דִיא לֵייבֶּער וָאס הָאבֶּען נִיט גֶעוְואוּנֶען ,אוּנְד דִיא
 0בְּרִיסְטֶען וָואס הָאבֶּען נִיט גֶעגֶעבֶּען צוּ זֵיינֶען :דֶענְסְּטְמָאל
וֶועלֶען זֵייא אָנְהֶעבֶּען צוּ זָאנֶען צוּ דִיא בֶּערְג ,פַאלְט אִיבֶּער
 1אוּנִם ,אוּנְד צוּ דִיא הוֹיכֶע בֶּערְג ,דֶעקְט אוּנֵס צוּ :וָארִין
וֶען זֵייא טְהוּן דִיזֶע זַאכֶען צוּ אַ גְרִינֶעם בּוֹים ,וָואס וֶועט
נֶעשֶׁעהֶען צוּ דֶעם פֶערְדַארְמֶען?

 2אוּנְד צְוֵוייא אַנְדֶערֶע רְשָׁעִים וַַארֶען אוֹיךְּ אַהִין נֶעפִיהְרְט,
 2אַז זֵייא זָאלֶען מִיט אֵיהֶם גֶעהַרְנֶעט וֶערֶען :אוּנְד וֶען
זֵייא זֶענֶען אָנְגֶעקוּמֶען צוּ אַיין אָרְט וָואס וֶוערְט אָנְגֶערוּפֶען

נִלְגוֹלֶת ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם אוּנְד דִיא רְשָׁעִים דָארְטֶען
גֶעקְרֵייצִינְט,

אֵיינֶעם

צוּ זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד ,אוּנְר דֶעם

אַנְדֶערְן צוּ דֶער לִינְקֶען:

 4אוּנֶר יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאנְט ,פָאטֶער ,פֶערְנִיבּ זֵייא; וָארִין
זֵייא וִויסֶען נִיט וָאס זֵייא טְדוּן; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵיינֶע
 9קְלֵיידֶער גֶעטֵיילְט ,אוּנְד הָאבֶּען גוֹרָל גֶעוָארְפֶּען :אוּנְד
דָאס פָאלְק אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט צוּנֶעזֶעהֶען; אוּנְד
דִיא עֶלְצְטֶע הָאבֶּען אֵיהֶם מִיט זֵייא אוֹיסְנֶעשְטֶּעט ,אוֹנְד
הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,עֶר הָאט אַנְדֶערֶע בֶעהָאלְפֶען לָאז עֶר זִיךָ
אַלֵיין הֶעלְפען; וֶען עֶר אִיז דֶער מְשִיחַ דֶער אוֹיסְדֶער-

וֶועהְלְטֶער פוּן בָאט:

 6אוּנְד דִיא זֶעלְנֶער הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיךְּ אוֹיסְגֶעשְׁטֶעט ,אוּנְד

זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט

 7עֶסִינ :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וֶוען דוּא בִּיסְט דֶער
 8קֶענִיג פוּן דִיא יזּרֶען ,אַזוֹי רֶעטֶע דִיךְּ אַלֵיין :אוּנְד אֵיינֶע
אוֹיפְשְׁרִיפְט ואר אִיבֶּער אֵיהֶם נֶעשְׁרִיבֶּען מִיט נְרִיכִישֶׁע

אוּנְד לַאטֵיינִישֶׁע אוּנְד הֶעבְּרֶעאֵישֶׁע בּוּכְשְטַאבֶּען

דיוער אין דעה קעניב

פוף דיא יה י

 9אזּנְד אֵיינֶער פוּן דִיא רְשָׁעִים ואס ואר גֶעקְרֵייצִינְט ,הָאט
אֵיהֶם גֶעלֶעסְטֶערְט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט וֶזען דוּא בִּיסְט דֶער
 0מְשִׁיחַ ,אַזוֹי הֶעלְף דִיר אַלֵיין אוּנְד אוּנָם :אָבֶּער דֶער אֵנָ-

דֶערֶער הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעשְׁרִיעֶן
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אוּנֵר הָאט גֶעזָאגְט ,הָאסְט דוא דֶען נִיט מוֹרָא פַאר נָאט,

זֶעהֶענְדִיג זיא דוּא בִּיסְט אוֹיךְּ אִין דֶער זֶעלְבֶּער שְׁטְרָאף?
אוּנְד מִיר זֶענֶען מִיט רֶעכֶם פֶערְשׁוּלְדִינְט; וָארִין מִיר 14
בַּאקוּמֶען מִיט רֶעכְט דָאס וִאם אוּנְזֶערֶע מַעֲשִׂים הָאבֶּען

פֶערְדִינְט .אָבֶּער דִיזֶער מַאן הָאט נָאר קיין אוּמְרֶעכְט

בֶעמְהוּן :אוּנֶר עֶר הָאט צוּ יִשׁוּעַ בֶעזָאגְט ,הַאר ,גֶעדֶענְק 54
אָן מִיר ,וֶען דוּא קוּמְסֶם אַרַיין אִין דַיין קֶענִיגְרֵייךְּ :אוּנְד 84
ישׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,פַארְֵאהֶר אִיךָּ זָאנ דִיר,
הַיינְט וֶעסְט דוּא מִיט מִיר זיין אִין גֵן עֵדָן:
אוּנְד עִם וַואר קֶענֶען דֶער זֶעקְסְטֶער שָׁעָה ,אוּנְד עֶס ַאר 44
פִינְסְטֶער אִיבֶּער דֶעם נַאנְצֶען לַאנְד בִּיו צוּ דֶער נַיינְטֶער
שִעָה :אוּנְד דִיא זוּן אִיז פִינְסְטֶער גֶעוָארֶען ,אוּנְד דָאם 54
פָּרוֹכֶת פוּן דֶעם מֶעמְפֶּעל אִיז אִין מִימֶען צוּרִיסֶען נֶעוְוא-
רֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט בֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל ,אוּנְד 64
הָאט גֶעזָאבְט ,פָאטֶער ,אִיךְּ בֶּעפֶעהְל מֵיין גֵייסְט אִין דַיינֶע
הַאנְד אַרַיין; אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעזָאגְט ,הָאט עֶר

דיא נְשָׁמָה אוֹיסְגֶעלָאזְט!
ויא דֶער הוֹיפְּטְמַאן הָאט גֶעזֶעהֶען וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען74 ,
הָאט עֶר גָאט גֶעלוֹיבְּט ,אוּנְר גֶעזָאגְט ,װוירקליך דִיזֶער
מֶענְשׁ ואר אַ צַדִיק :אוּנְד אַלֶע לֵייט וָוֶאם זֶענֶען צוּזאד 84
מֶענְגֶעקוּמֶען צוּ דִיזֶער זֶערוּנג ,וֶוען זייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען
וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ גֶעשְׁלַאגֶען אוֹיף דֶער
בְּרוּסְט ,אוּנְֶד הָאַבֶּען זִיךְּ אוּמְנֶעקֶערְט :אוּנְד אַלֶע זֵיינֶע 94
פְרֵיינֶד ,אוּנְד דִיא וֵוייבֶּער וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְגֶעפָאלְבְט
פוּן גָלִיל ,זֶענֶען פוּן וֵויימֶען גֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען דָאס
צוּנֶעזֶעהֶען:
אוּנְד דָא וַוַאר אַ מַאן ואס הָאט גֶעהֵייסֶען יוֹסף ,זָואס ואר 08
אַ יוֹצץ ,אוּנְד אַ נוּטֶער אוּנְד גֶערֶעכְטֶער מַאן( :וֶועלְכֶער 18
הָאט נִיט בֶּעוִוילִיגְט אִין זֵייעֶרֶע עֵצָה אוּנְד זֵייעֶר וֶוערְק).
עֶר ואר פוּן אַרַמָתִי ,אַ יוּרִישֶׁע שְׁמָאט ,אוּנְד הָאט אַלֵיין
אוֹיךְּ גֶעוַוארְט אוֹיף דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן נָאט :דִיזֶער אִיז 95
גֶעקוּמֶען צוּ פִּילְטוֹם אוּנְד הָאט גֶעבֶּעטֶען דֶעם לֵייבּ פוּן
יִשׁוּעַ:

אוּנְד עֶר הָאט עֶס אַרוּפְגֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט עִם 25

אַיינְגֶעוִויקֶעלְט אִין אַ לֵיילֶעךְּ אוּנְד הָאט עֶס אַרַיינְבֶעלֶענְט
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אִין אֵיין אוֹיסְגֶעהַאקְטֶען קֹבֶר אִין דֶעם פֶעלְז וְואוּ קֵיינֶער
 4אִיז נָאךְּ נִיט גֶעלֶענֶען :אוּנְד עֶס וַוַאר עֶרֶב יוֹם טוֹב ,אוּנְד
 5נָאהְנְט צו שַׁבָּת :אוּנְד אוֹיךְּ דִיא וֵוייבֶּער וָָאס זֶענֶען מִיט

אֵיהֶם צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען פוּן גָלִיל ,הָאבֶּען נָאכְגֶעפָאלְגְט,

אוּנְד הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דָאס קֵבֶר ,אוּנְד וְואוּ זֵיין לֵייבּ ואר
 6אַרֶיינְגֶעלֶענְט:

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אוּמְנֶעקֶערְט ,אוּ;=

הָאבֶּען אָנְגֶענְרֵייט בְּשָׂמִים ,אוּנְד מֹר .אוּנְד אַם שַׁבֶּת הָאבֶּען
זֵייא גֶערוּהְט נָאךְּ דֶעם גֶעבָּאט נָאךָ:

קאפיטעל כד
1
2
8
4

אוּנִד אָן דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג פוּן דֶער ָאךְּ זֶענֶען זֵייא
גַאנְץ פְרִיה גֶעקוּמֶען צוּם קבֶר ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעבְּרַאכְט דיא
בְּשָׂמִים וָואס זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעגְרֵייט ,אוּנְד אַנְדֶערֶע וַוַארֶען
מִיט זֵייא :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעפוּנֶען דֶעם שְׁטֵיין אַוֶועק-
גֶעוַואלְנֶערְט פוּן דֶעם קֵבֶר :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַרֵיינ-
גֶעקוּמֶען ,הָאבֶּען זֵייא נִיט גֶעפוּנֶען דֶעם לֵייבּ פוּן דֶעם הַאר
יִשׁוּעַ :אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶעוֶען וֶוען זֵייא וַארֶען זֶעהֶר
פֶערְצָאנְט וֶענֶען דֶעם אַזוֹי זֶענֶען צְוֵוייא מֶענְשֶען בֵּייא
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זֵייא גֶעשְׁטַאנֶען אִין נְלַאנְצֶענְדִיגֶע קְלֵיידֶער :אוּנְד זיא
זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייעֶר פָּנִים צוּ
דֶער עֶרֶד גֶענֵיינְט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא צוּ זייא גֶעזָאנְט ,וָארוּם
זוּכְט אֵיהֶר דֶעם לֶעבֶּעדִינֶען צְוִוישֶען דִיא טוֹיטֶע? עֶר אִיז
נִיט דָא ,נֵייעֶרְט עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען .גֶערֶענְקְט וָואס
עֶר הָאט אֵייךְּ גֶעזָאנְט ,וֶוען עֶר ואר נָאךְּ אִין נָלִיל :זיא
עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אַז דֶער בִּוְאָדֶם מוּם אִיבֶּערְגֶעבֶּען
וֶדֶערֶען אִין דִיא הֶענְד פוּן זִינְדֶער ,אוּנְד גֶעקְרֵייצִיגְט וֶוערֶען,
אוּנְד אִים דְרִיטֶען טָאג אוֹיפְשְׁטֶערְן :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ
דֶערְמָאנְט אָן זֵיינֶע וערְטֶער :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ אוּמ-
גֶעקֶערְט פוּן דֶעם קֵבֶר ,אוּנְד הָאבֶּען דָאס אַלֶעס דֶערְצֶעהְלְט
צוּ דִיא עֶלֶף אוּנְד צוּ אַלֶע אִיבְּרִינֶע :אוּנְד עִם וַַארֶען
מַרְיָם מַגְדַלְנָה {אוּנֵד יוֹחָנָה ,אוּנְד מִרְיָם דיא מוּטֶער פוּן יַעֲקֹב,
אוּנְךְ דִיא אִיבְּרִינֶע מִיט זֵייא ,ואס הָאבֶּען דָאס דֶערְצֶעהְלְט
צוּ דִיא שְׁלוּחִים :אוּנְד דִיזֶע וֶוערְטֶער זֶענֶען בֵּייא זֵייא
אָנְגֶעזֶעהֶען גֶעוֶועוֶען ויא נַארִישְׁקֵייט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
זֵייא נִיט גֶעגְלוֹיבְּט:

|
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אָבֶּער פַּעְרוֹם אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אִיז גֶעלָאפֶען צוּם
קֹבֶּר .אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ אַרוּפְּגֶעבּוֹיגֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען
דִיא תִּכְריָכִים בֶּעזוּנְדֶער לִינֶען .אַזוֹי אִיז עַר אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען
אוּנְד הָאט זִיךָּ גֶעוְואוּנְדֶערְט ואס עֶס אִיז גֶעשֶׁעהֶען:
אוּנְד צְוֵוייא פוּן זֵייא זֶענֶען דֶעמְזֶעלְבִּינֶען טָאג גֶעגַאנְנֶען
אִין אַ דָארְף ואס הֵייסְט עַמָאוּם ואס אִיז זֶעכְצִיג אַקֶער
פֶעלְד וֵוייט פוּן יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען מִיט אֵיינְאַנֶד
דֶער נֶעשְׁמוּסְט וֶוענֶען אַלֶע דִיזֶע זַאכֶען ואס הָאבֶּען זִיךְ
גֶעטְרָאפֶען :אוּנְד עִם ואר װִיא זֵייא הָאבֶּען גֶעשְׁמוּסְט

21

31
41
51

אוּנֶר גֶעטַּעַנֶעט ,אַזוֹי הָאט זִיךְ יִשׁוּעַ זֶעלְבְּסְט גֶענֶעהְנְט

אוּנְד אִיז מִיט זֵייא גֶעגַאנְנֶען :אָבֶּער זַיירֶע אוֹינֶען ַארֶען 61
צוּנֶעהַאלְטֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם נִיט דֶערְקֶענֶען :אוּנְד 71
עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,ואס פַאר עִנְיָנִים זֶענֶען דֵיא
אִיבֶּער וֶועלֶכֶע אֵיהֶר טעַנֶעט מִיט אֵיינַאנְדֶער גֶעהֶענְדִיג אוּנְד
זֶענְט טְרוֹיעֶרִיג? אוּנְד אֵיינֶער פוּן זֵייא זָאס הָאט גֶעהֵייסֶען 81
קְלֶעאָפַּאם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט בִּיסְט דוא דֶען אַלֵיין
אַ פְרֶעמְדֶער אִין יְרוּשָׁלַיִם .אוּנְד זֵוייסְט נִיט וָאס אִיז
דְרִינֶען נֶעשֶׁעהֶען אִין דִיזֶע טֶעג? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא 91
גֶעזָאנְט .וָאס פַּאר זַאכֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט .דָאם פוּן וֶענֶען יִשׁוּעַ הַנוֹצְרִי ,זָאס וַאר אַ

נָבִיא ,מֶעבְּטִיג אִין מַעֲשִׂים פָאר גָאט אוּנְד דֶעם גַאנְצֶען
פָאלְק:

אוּנְד זיא דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד אוּנְזֶערֶע 09

! אוֹיבֶּערְשְׁטֶע הָאבֶּען אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּם מִשְׁפָּט פוּן

טוֹיט אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִינְט :אָבֶּער מִיר הָאבֶּען 12
נֶעהָאפְּט אַז עֶר אִיו דֶער וִאם וֶועט יִשְׂרָאֵל אוֹיסְלֶעזֶען.
אוּנְד אִיבֶּער דֶעם אַלֶעם ,אִיז הַיינְט דֶער דְרִיטֶער טָאג זִינְט
דָאס אַלֶעם אִיז גנֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד עֶמְלִיכֶע וֵייבֶּער פוּן 92
אוּנָם הָאבֶּען אוּנָם דֶערְשְׁרָאקֶען ,וָוארִין זֵייא זֶענֶען גֶעוֶוע-
זֶען נַאנְץ פְרִיה בָּייא דֶעם קֵבֶר :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען 32
נִיט גֶעפוּנֶען זַיין לֵייבּ ,זֶענֶען זֵייא בֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען
גֶעזָאגְט ,אַז זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַ גֶעזִיכְט פוּן מַלְאָכִים:
אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא וָואס וַוארֶען מִיט אוּנִם זֶענֶען אַוֶועק42 -
גֶעגַאנְנֶען צוּם קֵבֶר ,אוּנְד הָאבֶּען אַזוֹי גֶעפוּנֶען יא דֵיא
וֵוייבֶּער הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אָבֶּער אֵיהֶם הָאבֶּען זֵייא נִיש
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 2גֶעזֶעהֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר אוּנְפֶער-
שְׁטֶענְדִינֶע אוּנְד שְוֶוערְהַארְצִינֶע!

ואס אֵיהֶר נְלוֹיבְּט נִיט

 6אַלֶעם וָואם דִיא נְבִיאִים הָאבֶּען גֶעזָאגְט :מוּס דֶען ניט דֶערּ
מָשִׁיחַ דָאס לֵיידֶען ,אוּנְד אִין זֵיינֶער הֶערְלִיכְקֵייט אַרֵיינְקוּ-
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מֶען? אוּנְד עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען פוּן (תוֹרַת) משָה אוּנְד
אַלֶע נְבִיאִים ,אוּנְד הָאט זֵייא אוֹיסְנֶעלֶעגְט אִין דֶער גַאַנְצֶען
שְׁרִיפְט ואס אִיז אוֹיף אֵיהֶם גֶעשְׁרִיבֶּען :אוּנְד זייא הָאבֶּען
זִיךְּ גֶענֶעהְנֶם צוּם דָארְף וְואוּ אַהִין זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען.
אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ גֶעמַאכְט גְלֵייךְּ ויא עֶר הָאט גֶעוָואלְט
וִוייטֶער גֶעהְן :אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם זְעהֶר גֶעבֶּעטֶען
אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,בְּלֵייבּ מִיט אוּנִם ,וָארִין עֶם אִיז פַאר
נַאכְט ,אוּנְד דֶער טָאג נֵייגְט זִיךָּ אָפּ ,אַזוֹי אִיז עֶר אַרַיינְנֶע-
גַאנְגֶען מִיט זֵייא צוּ בְּלֵייבֶּען :אוּנְד עִם וַואר וֶוען עֶר הָאט
זִיךְּ מִיט זֵייא צום טִיש גֶעזֶעצְט ,הָאט עֶר גֶענוּמֶען בְּרוֹיט
אוּנְד הָאט אַ בְּרָכָה נֶעמַאכְט ,אוּנֶד הָאט עִם צוּבְּרָאכֶען אוּנְד
עֶם צו זֵייא גֶענֶעבֶּען :אוּנְד זֵיירֶע אוֹינֶען וַארֶען אוֹיפְנֶע-
מַאכְט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם דֶערְקֶענְט ,אָבֶּער עֶר אִיז
פוּן זֵייא פֶערְשְׁוָואוּנְדֶען נֶעוָוארֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיינֶער
צוּם אַנְדֶערְן גֶעזָאגְט ,הָאט נִיט אוּנְזֶער הַארֶץ אִין אוּנֶם
גֶעבְּרֶענְט ,וֶוען עֶר הָאט מִיט אוּנֶם נֶערֶעט אוֹיף דֶעם וֶועב,
אזנְד וֶוען עֶר הָאט אוּנִם דִיא שְׁרִיפְט אוֹיסְגֶעלֶעגְט? אוּנְד
זֵייא זֶענֶען אִין דֶער זֶעלְבֶּער שָׁעָה אוֹיפְגֶעשְׁטַּאנֶען ,אוּנְד

זֶענֶען צוּריקְגֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפוּנֶען
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דִיא עֶלֶף אוּנְד דִיא וָאס וַוַארֶען מִיט זֵייא פֶערְזַאמֶעלְט!
וָואס הָאבֶּען נֶעזָאגְט ,דֶער הָאר אִיז בָּאֶמֶת אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען
אוּנְד הָאט זִיךְּ בֶּעוִיזֶען צוּ פֶּעמְרוֹם :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
דֶערְצֶעהְלְט וָואס הָאט זִיךְּ גֶעטרָאפֶען אוֹיף דֶעם וֶועג ,אוּנְד
זויא זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם דֶערְקֶענְט בַּיים בְּרוֹיט צוּבְּרֶעכֶען:
אונְד וויא זֵייא הָאבֶּען דִיזֶע זַאכֶען גֶערֶעט ,אַזוֹי אִיז עֶר
זֶעלְבְּסְש צְווישֶׁען זֵייא גֶעשְׁטַאנֶען .אוּנְד הָאט צוּ זֵייא
גֶעזָאגְט ,שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם :אוּנְד זֵייא וַארֶען דֶערְשְׁרָאקֶען
אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעדַאכְט אַז
זֵייא זֶעהֶען אַ גֵייסְט :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זייא גֶעזָאנְט ,וָארוּם
זַייט אֵיהֶר דֶערְשְׁרָאקֶען? אוּנְד וָארוּם קוּמֶען זָאלְכֶע
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גֶעדַאנְקֶען אִין אֵיירֶע הֶערְצֶער אַרֵיין? זֶעהְט מֵיינֶע הֶענְד 93

אוּנְד מֵיינֶע פִים ,אַז אִיךְּ בִּין דָאס זֶעלַבְּסְט .פִאיוהְּנלְְדט בַמִּיייךןְ,

אוּנְד זֶעהְט .וָארִין אַ גֵייסְט הָאט קֵיין פְלֵיישׁ
אַזוֹי זיא אִיהֶר זֶעהְט אַז אִיךָּ הָאבּ :אוּנְד ויא עֶר הָאט 04
דָאס גֶעזָאגְט ,הָאט עֶר זֵייא גֶעוִויזֶען זֵיינֶע הֶענְד אוּנְד זֵיינֶע

פִיס :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען נָאךְ נִיט גֶעגְלוֹיבְּטּפַאר שִׂמְחָה14 ,
אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט; הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
חָאט אֵיהֶר דָא עִפֶּעם צוּ עֶסֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם 94

גֶעגֶעבֶּען אַ שְׁטִיק גֶעבְּרָאטֶענֶע פִיש :אוּנְד עֶר הָאט עִם 34
גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט פַאר זֵייא גֶעגֶעסֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ 44
זֵייא גֶעזָאנְט ,דֶאם זֶענֶען דִיא זַאכֶען ואס אִיךָ הָאבּ צוּ
אֵייךָּ נֶערֶעט וֶוען אִיךְּ וַואר נָאךָּ מִיט אַייךְ אַז אַלֶעם מוּם
מְקוּיִם וֶוערֶען ואס אִיז גֶעשְׁרִיבֶּען וֶוענֶען מִיר אִין תּוֹרַת

מֹשָׁה .,אוּנְד אִין דִיא נְבִיאִים ,אוּנְד אִין תְּהֵלִים :דַאן הָאט 54

עֶר זֵייעֶר פֶערְשְׁטַאנְד אוֹיפְגֶעמַאכְט ,אַז זֵייא זָאלֶען פֶעךְ-
שְׁמֶעהְן דִיא שְׁרִיפְט :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט אַזוֹי 64
אִיז גֶעשְׁרִיבֶּען ,אַז דֶער מָשִׁיחַ זָאל לֵיידֶען ,אוּנְד פוּן דֶעם
טוֹיט אוֹיפְשְׁטֶעהְן דֶעם דְרִיטֶען טָאנ :אוּנְד אַז מֶען זָאל 74
אִין זַיין נָאמֶען פְּרֶעדִינֶען תְּשׁוּבָה אוּנְד פֶערְגֶעבּוּנג פוּן
זִינְדֶען צוּ אַלֶע פֶעלְקֶער ,אוּנְד מֶען זָאל אָנְהֵייבֶּען אִין
יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט צֵיינֶען פוּן דִיזֶע זַאכֶען :אוּנד 84

זֶעהְט ,אִיךְ וֶעל אוֹיף אֵייךְּ שִׁיקֶען דיא הַבְּשָחָהַ פוּן מֵיין 94
פָאטֶער .אָבֶּער בְּלַייבְּט אֵיהֶר אִין דֶער שְׁטָאט ,בִּיז אֵיהֶר
וֶועט אָנְנֶעטְהוּן וֶוערֶען מִיט מַאכְט פוּן דֶער הַייךָּ:
אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אַרוֹיסְגֶעפִיהְרְט בִּיז בֵּית-הֵינִי ,אוּנְד הֶאם 05

זֵיינֶע הֶענְד אוֹיפְגֶערוֹיבֶּען.

אוּנְד הָאט זֵייא גֶעבֶּענְשְט:

אַוּנֶד עֶס וַואר וֶוען עֶר הָאט זֵייא גֶעבֶּענְשְט ,אִיז עֶר אַוֶועק 15
פוּן זֵייא ,אוּנְד ואר אַרוֹיפְגֶעטְרָאגֶען אֵין דֶעם הִימֶעל אַרַיין;

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט ,אוּנְד זֶענֶען צוּריק25 -

גֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם מִיט גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה :אוּנְד זֵייא 32

זֶענֶען בֶּעשְטֶענְדִיג גֶעוֶועזֶען אִין דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד
הָאבֶּען גָאט גֶעלוֹיבְּט:
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אים אָנְהֵייבּ אִיז גֶעוֶועזֶען דָאס וָוארְט ,אוּנְד דָאס וָוארְט

אִיז גֶעוֶועוֶען מִיט גָאט אוּנְד דָאס וָארְט אִיז גֶעוֶועזֶען
גָאט :דָאם זֶעלְבִּינֶע אִיז גֶעוֶועזֶען אִים אָנְהֵייבּ מִיט נָאט:
אַלֶעם אִיז דוּרֶךְּ אֵיהֶם גֶעמַאכְט גֶעוָארֶען ,אוּנְד אֶהֶן אֵיהֶם
אִיז גָארְנִיט גֶעמַאכְט גֶעוָוארֶען ,ואס אִיז גֶעמַאכְט :אִין
אֵיהֶם אִיז גֶעוֶועזֶען דֶאם לֶעבֶּען ,אוּנְד דָאס לֶעבֶּען אִיו
גֶעוֶועזֶען דָאם לִיכְט פוּן דִיא מֶענְשֶׁען :אוּנְד דָאם לֵיכְט
שֵׁיינְט אִין דֶער פִינְסְטֶערְנִים ,אוּנְד דִיא פִינְסְטֶערְנִים הָאט

עֶס נִיט בֶּעגְרִיפֶען:

 6עִם אִיז גֶעוֶועוֶען אַ מַאן גֶעשִׁיקְט פוּן נָאט ,זָָאס הָאט נֶע-
ר הֵייסֶען יוֹחָנָן :דִיזֶער אִיו נֶעקוּמֶען פַאר אַ צֵייגְנִים ,אַז עֶר
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זָאל בֶּעצֵיינֶען וֶוענֶען דֶעם לֵיכְט ,כְּדִי אַלֶע זָאלֶען דוּרְךְ

אֵיהֶם נְלוֹיבֶּען :עֶר אִיו נִיט נֶעוֶועזֶען דֶאם לֵיכְט ,נֵייעֶרְט
עֶר אִיו גֶעשִׁיקְט גֶעוָארֶען צוּ בֶּעצֵיינֶען וֶענֶען דֶעם לִיכְט;
דָאס אִיז דִיא וָאהֶרֶע לֵיכְט ,זָואס לֵייכְט אִיטְלִיכֶען מֶענְשׁ
וָואס קוּמְט אִין דֶער וֶעלְט אַרַין :עֶר אִי אִין דֶער
וֶדעלְט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד דִיא וֶעלְט אִיז דוּרְךָּ אֵיהֶם גֶעמַאכְט
אזּנְד דִיא וֶועלְט הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעקֶענְט :עֶר אִיז גֶעקוּמֶען
צוּ זֵיינֶע אֵייגֶענֶע ,אוּנְד דִיא זֵיינִינֶע הָאבֶּען אֵיהֶם נִיט אָנָ-
גֶענוּמֶען :אָבֶּער ויא פִיל עִם הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶענוּמֶען

צוּ דִיא הָאט עֶר גֶעגֶעבֶּען מַאכְט אַז זֵייא זָאלֶען וֶוערֶען
קִינְדֶער פוּן נָאט ,צוּ דִיא וָָאס גְלוֹיבֶּען אִין זַיין נָאמֶען:
 2וָואם זֶענֶען נִיט פוּן בְּלוּם נֶעבּוֹירֶען אוּנְד נִיט פוּן דֶעם
זִוילֶען פֿוּן פְלֵייש ,אוּנְד נִיט פוּן דֶעם וִוילֶען פוּן מֶענְשֶען
נֵייעֶרְט פוּן נָאט:
 4אזּנְד דָאס וָוארְט אִיז גֶעוָוארֶען פְלֵייש ,אוּנְד הָאט צְוִוישֶׁען
אוּנֶם גֶעוְואוֹינְט ,אוּנְד מִיר הָאבֶּען נֶעזֶעהֶען זֵיינֶע הֶערְלִיכְ-
קייט ,װיא דִיא הֶערְלִיכְקייט פוּן דֶעם אֵיינְצִינֶען זוּהְן פוּן
 2דֶעם פָאטֶער ,פוּל מִיט גֶענָאד אוּנְד וָאדְרְהֵייט :יֹחָנֶן
הָאט אוֹיף אֵיהֶם בֶּעצֵייגְט אוּנְד הָאט נֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד
גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז דֶער פוּן וֶועלְכֶען אִיךְּ הָאבּ גֶעזָאנְט ,דֶער
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וָואס קוּמְט נָאךָּ מִירּ אִיז פָאר מִיר גֶעוֶועזֶען ווָארִין עֶר אִיז

פָאר מֵיר גֶעוֶועזֶען:

אוּנְד פוּן זֵיינֶער פוּלְהֵייט הָאבֶּען 61

מִיר אַלֶע דֶערְהַאלְטֶען ,אוּנְד גֶענָאד אוֹיף גֶענָאד :וָארִין 71
דִיא תּוֹרָה אִיז דוּרְךְּ מֹשֵה גֶענֶעבֶּען גֶעוָוארֶען ,גֶענָאד אוֹנְד
וָאהְרְהֵייט אִיז נֶעוֶועזֶען דוּרְךָּ יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :קֵיינֶער הָאם 81

נָאט קֵיינְמָאל גֶעזֶעהֶען; דֶער אֵיינְצִינֶער זוּהְן ,וָאס אִיז
אִין דֶעם שוֹיס פוּן דֶעם פָאטֶער ,דֶער הָאט אֵיהֶם בֶּעקַאנְט
גֶעמַאכְט:
אוּנְד דָאם אִיז דָאס צֵייגְנִים פוּן יוֹחֲנָן ,וֶען דיא יוּדֶען פוּן 91
יְרוּשָׁלַיִם הָאבֶּען גֶעשִׁיקְט כֹּהֲנִים אוּנְד לָויִם אַז זֵייא זָאלֶען
אֵיהֶם פְרֶענֶען

וֶוער בִּיסְט דוא?

אוּנְד עֶר הָאט

מוֹדָה 09

נֶעוֶועזֶען אוּנְד הָאט נִיט גֶעלֵייקֶענְט ,נֵייעֶרְט הָאט מוֹדָה
גֶעוֶועזֶען ,אִיךְּ בִּין נִיט דֶער מָשִׁיחַ :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 12
אֵיהֶם נֶעפְרֶענְט ,וָאס דֶען? בִּיסְט דוא אֲֵלָיָהוּ? אוּנְד עֶר
הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךָ בִּין נִיט .בִּיסְט דוּא דֶער נָבִיא? אוּנְד

עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט נַיין :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם 22
ֶעזָאנְּט ,וֶוער בִּיסֶט דוּא? אַז מִיר זָאלֶען אֵיין עֶנְטְפֶער
גֶעבֶּען צוּ דִיא וָואס הָאבֶּען אוּנִָם גֶעשִׁיקְט; וָאס זָאנְסְט
32
דוּא וֶוענֶען דִיר זֶעלְבְּסְט? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְ
"אִיךָ בִּין אַ קוֹל פוּן אֵיינֶעם וָאס שְׁרֵייעְט אִין דֶער
מַדְבָּר; מַאכְט נְלֵייךְּ דֶעם וֶועג פוּן דֶעם הַאר ,אַזוֹי
ויא יִשַׁעְיָה הַנָבִיא הָאט גֶעזָאגְט" :אוּנְד זייא זֶענֶען 42
נֶעשִיקְט גֶעוֶועזֶען פוּן דִיא פְּרוּשִׁים:

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען 52

אֵיהֶם נֶעפְרֶענְט ,אוּנְד צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וָארוּם טוֹבַלְסְט
דוּא דֶען ,וֶדען דוּא בִּיסְט נִיט דֶער מָשִׁיחַ אוּנְד נִיט אַלְיָהוּ
אוּנְד נִיט דֶער נָבִיא? יוֹחָנָן הָאט זֵייא גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנָד 69
גֶעזָאגְט ,אִיךָּ טוֹבֵל מִיט וַואסֶער ,אָבֶּער דָא שְׁמֶעהְט אֵיינֶער
צְוִוישְׁען אַייךּ; וֶועלְכֶען אֵיהֶר קֶענְט נִיט; דֶער אִיז עֶר זאם 72

קוּמְט נָאךָּ מִיר ,וָאס אִיךְּ בִּין נִיט וֶערְט אַז אִיךְּ זָאל דָאס

שְׁנִירֶעל פוּן זֵיינֶע שִיךְּ אוֹיפְבִּינְדֶען :דָאס אִיז גֶעשֶׁעהֶען 82
אִין בֵּית-הֵינִי אוֹיף דִיא אַנְדֶערֶע זַייט יֵרֶדֵן ,וְואוּ יוֹחֶנֶן הָאט
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אוֹיף דֶעם אַנְדֶערְן טָאג הָאט יוֹחֶנֶן גֶעזֶעהֶען יִשׁוּעַ צוּ אֵיהֶם 92
קוּמֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט זֶעה ,דָאס לֵאם פוּן נָאט ואס
.

יוחנן א
 30נֶעמְט.אַוֶעק דִיא זִינֶד פוּן דֶער וֶועלְט :דָאס אִיז דֶער פוּן
וֶועמֶען אִיךְ הָאבּ גֶעזָאגְט ,נָאךְּ מִיר קוּמְט אַ מַאן ,זָאס אִיז
פָאר מִיר גֶעוֶועזֶען ,וָָארִין עֶר אִיו צוּעֶרְשְט פָאר מִיר:
 31אוּנְד אִיךְּ הָאבּ אֵיהֶם נִיט גֶעקֶענְט ,נֵייעֶרְט אַז עֶר זָאל

אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען צוּ יִשְׂרָאֵל ,דְרוּם בִּין אִיךָּ גֶעקוּמֶען אוּנְד

32

טוֹבֵל מִיט וַואסֶער :אוּנְד יוֹחנֶן הָאט בֶּעצֵייגְט אוּנְד גֶעזָאגְט

אִיךָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען דֶעם גֵייסְט אַרוּפְּקוּמֶען פוּן הִימֶעל וויא

323

אַ טוֹיבּ ,אוּנְד עֶר אִיו אוֹיף אֵיהֶם נֶעבְּלִיבֶּען :אוּנְד אִיךְ
הָאבּ אֵיהֶם נִיט גֶעקֶענְט; נֵייעֶרְט דֶער וָאס הָאט מִיךְ
גֶעשִׁיקְט צוּ טוֹבֵלְן מִיט וַואסֶער ,דֶער הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט,
אוֹיף וֶועמֶען דוּא

וֶועסְט

זֶעהֶען

דֶעם

גֵייסְט

אַרוּפְקוּמֶען,

אוּנְד אוֹיף אֵיהֶם בְּלֵייבֶּען ,דֶער אִיז עֶר ואם טוֹבֵלְט מִיט
 234דֶעם רוּחַ הַקוֹרֶש:

אוּנֶר אִיךְ

הָאבּ

גֶעזֶעהֶען

אוּנְד

הָאבּ

בֶּעצֵיינְט ,אַז דִיזֶער אִיז דֶער זוּהְן פוּן נָאט:

 8אויף דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג אִיז יוֹחָנֶן ווידֶער גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד
 6צְוֵוייא פוּן זֵיינֶע מִלְמִידִים :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען יִשׁוּעַ
זיא עֶר נֶעהְט ,אוּנְד הָאט גֶעוָאגְט ,זָעה דָאס לֵאם פון
 87נָאט :אוּנְד דִיא צְוִוייא תִלְמֵידִים הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעהֶערְט
 85רֶעדֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען יֵשׁוּעַ נָאכְגֶעפָאלְגְט :אוּנְד יִשׁוּעַ
הָאט זִיךָּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט ,אוּנְד הָאט זֵייא גֶעזֶעהֶען נָאב-
פָאלְגֶען ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,ואס זוּכֶט אִיהֶר ?
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,רַבִּי ,חְוִאם אִיז פֶערְ-
 89טֵייטְשְׁט לֶעהְרֶער ,וְואוּ וְואוֹינְסְט דוּא? עֶר הָאט צוּ זייא
גֶעזָאגְט ,קוּמֶט אוּנְד זֶעהְט .זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד
הָאבֶּען נֶעזֶעהֶען וְאוּ עֶר הָאט גֶעוְאוֹינְט .אוּנְד זֶענֶען
יֶענֶעם טָאג בֵּייא אֵיהֶם גֶעבְּלִיבֶּען; אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען
 40קֶענֶען דִיא צֶעהְנְטֶע שָׁעָה :אַנְדְרִי דֶער בְּרוּדֶער פוּן שׁמְעוֹן

פֶעטְרוֹם אִיז נֶעוֶועזֶען אֵיינֶער פוּן דִיא צְוַוייא וָואס הָאבֶּען
גֶעהֶערְט יוֹחָנָן רֶעדֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נָאכְנֶעפָאלְגְט:
 11דִיזֶער הָאט צוּם עֶרְשְׁטֶען נֶעפִינֶען זַיין אֵיינֶענֶעם בְּרוּדֶער
שִׁמְעוֹן ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,מִיר הָאבֶּען גֶעפִינֶען
דֶעם מָשִׁיחַ ואס אִיז פֶערְטֵייטְשְט אוֹיף נְרִיכִישׁ קְרִיסְטוּם:
 42עֶר הָאט אֵיהֶם נֶעבְּרַאכְט צוּ יִשוּעַ; אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם
גֶעזֶעהֶען; אוּנְד גֶעזָאנְט .דוּא בִּיסְט שִׁמְעוּן ,זוּהְן פוּן יוֹחֶנֶך,

יוחנן א ב

7

2

דוּא זָאלְסְט גֶערוּפֶען וֶוערֶען כֵּיפָא ,ואם אִיז פֶערְטֵיימְשְט
אַ פֶעלְז:
אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג הָאט יִשׁוּעַ גֶעוָאלְט נֶעהֶען קיין 34
בָלֵיל ,אוּנְד הָאט גֶעפִינֶען פִילִיפּוֹם ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶע-

זָאגְט פָאלְג מִיר נָאךָּ :אוּנְד פִילֵיפּוֹם אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן בֵּית-

ב

צַיְדָה דִיא שְׁטָאט פוּן אַנְדְרֵי אוּנְד פֶּעטְרוֹם :פִילִיפּוֹם הָאם ?
גֶעפִינֶען נְתַנְאֵל ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,מִיר הָאבֶּען

גֶעפִינֶען דֶעם פוּן וֶעלְכֶען מֹשָׁה הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דֶער
תּוֹרָה ,אוּנְד דִיא נְבִיאִים ,יֵשׁוּעַ דֶער זוּהְן פון יוֹסֵף אוֹיס
נְצָרַת :אוּנְד נְתַנְאֵל הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,קֶען עִמֶּעם

גוּטֶעם אַרוֹיסְקוּמֶען פוּן נְצָרַת? פִּילִיפּוֹם הָאט צו אֵיהֶם 1 6
גֶעזָאנְט ,קוּם אוּנְד זָעה:

אוּנְד יִשוּעַ הָאט גֶעזֶעהֶען נְתֲנָאֵל 7

צוּ אֵיהֶם קוּמֶען ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זֶעה ,אֵיין

אֶמְתֶער בֶּן יִשְׂרָאֵל ,אִין וֶועלְכֶען עִם אִיז נִיט דָא קֵיינֶע
פַאלְשְׁהֵייט:

נְתַנְאֵל הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,פוּן װַאנֶען 81

קֶענְסְט דוּא מִיךְּ? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,אוּנְד הָאט צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אֵיידֶער פִילִיפּוֹם הָאט דִיךְּ גֶערוּפֶען ,וֶוען

דוּא בִּיסט גֶעוֶועזֶען אוּנְטֶער דֶעם פִייגֶענְבּוֹים ,הָאבּ אִיךְ
דִיךְּ גֶעזֶעהֶען :נְתַנָאֵל הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט ,רַבִּי ,דוא בִּיסְט דֶער 94

זוּהְן פוּן ָאט ,דוּא בִּיסְט דֶער מֶלֶךְּ פוּן יִשְׂרָאֵל :יִשׁוּעַ הָאט 0

נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֵייל אִיךָּ הָאבּ
דִיר גֶעזָאגְט ,אִיךְּ הָאבּ דִיךְּ גֶעזֶעהֶען אוּנְטֶער דֶעם פֵיינֶענָ-
בּוֹים גְלוֹיבְּסְט דוּא? דוּא וֶועסְט זֶעהֶען גְרֶעסֶערֶע זַאכֶען
ויא

דִיזֶע:

אוּנְד

עֶר הָאט

צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט,

בָּאָמֶת1 ,

בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייך ,אֵיהֶר וֶועט זֶעהֶען דֶעם הִימֶעל אָפֶען,

אוּנְד
דִיא מַלְאָכִים פוּן גָאט אַרוֹיפְנֶעהֶען אוּנְד אַרוּפְּקוּמֶען

אוֹיף דֶעם בֶּן אָדָם:

קאפיטעל ב
אוּנְד אִים דְרִיטֶען טָאג אִיז גֶעוֶוע
ז
ֶ
ע
ן
א
ַ
ח
ַ
ת
ו
ּ
נ
ָ
ה אִין קָנָה 1
פוּן גָלִיל ,אוּנְד דִיא מוּטֶער פוּן יִשׁוּע
ַ
א
ִ
י
ז
ְ
ד
ָ
א
ר
ְ
ט
ג
ֶ
עוֶועזֶען:

אווָּונאְרדֶעןיִשׁואּעוַֹיאףוּנְד זַיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען אוֹיךָּ גֶעבֶּעטֶען גֶע2 -
דֶער חֲתוּנָה :אוּנְד וֶען עֶס הָאט זֵייא נֶע3 -
פֶעהְלְט װויין ,הָאט דִיא מְוּטֶער פון יִשׁוּעַ צו אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

זֵי
יא הָאבֶּען קֵיין וויין :אוּנְד ישׁוּעַ הָאט צו אִיהֶר גֶעזָאגְט1 ,
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וָואס הָאבּ אִיךְ מִיט דִיר צוּ טְהוּן פְרוֹיא? מֵיינֶע שֶעָה אִיז
 3נָאךְּ נִיט גֶעקוּמֶען :זֵיינֶע מוּטֶער הָאט גֶעזָאנְט צוּ דיא
 6מִשְׁרָתִים ,וָואס עֶר וֶועט אֵייךְּ זָאנֶען דָאם טְהוּט :אוּנְד עִם
זֶענֶען דָארְט אַנִירֶערְנֶעשְׁטֶעלְט גֶעוֶועזֶען זֶעקם שְׁטֶייִגֶערְנֶע

וַואסֶערְקְריג נָאךָּ דֶער נֶעוְואוֹינְהֵייט פוּן דֶער רֵיינִינוּנְב פוּן
דִיא יוּדֶען ,אוּנָד אִיטְלִיכֶעם הָאט גֶעהַאלְטֶען צְוִוייא אָדֶער
 7דְרֵייא מָאם :יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,פִילְט אָן דיא
קְרינ מִיט

וַואסֶער.

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זייא אָנְגֶעפִילְט בִּיל

 8אַרוֹיף :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט נוּן שֶׁעסְּט אָן
אוּנְד טְרָאנְט צוּ דֶעם אוֹיבֶּערְשְׁטֶען פוּן דֶער סְעוּדָה .אֲוּנְד
 9זֵייא הָאבֶּען גֶעמְרָאנֶען :וֶען דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער פוּן דֶער
ְעוּדָה הָאט פֶערְזוּכְט דָאס וַוַאסֶער וָואס אִיז וִויין גֶעוָוארֶען,
נאוּנְד הָאט נִיט גֶעוְואוּסְט פוּן וַוַאנֶען עִם אִיז ,אָבֶּער דיא

מִשְׁרְתִים ווִאם הָאבֶּען דָאס וַאסֶער אָנְגֶעשֶׁעפְּט הָאבֶּען

10

נֶעוְואוּסְט); הָאט דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער פוּן דֶער סֶעוּדָה נֶע-
רוּפֶען דֶעם חָתָן :אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אִיט-
לֵיבֶער מֶענְש שְׁטֶעלְט צוּעֶרְשְט אַנִידֶער דֶעם גוּטֶען וויין,
אוּנְד וֶוען מֶען הָאט זִיךְּ אָנְבֶעטְרוּנְקֶען ,אַזוֹי נִיבְּט עֶר דֶעם
עֶרְגֶערֶען ,אָבֶּער דוּא הָאסְט גֶעהַאלְטֶען דֶעם גוּטֶען וויין

 6בִּיז אַצוּנְד:

12

18
14

15

דָאם אִיז דָאס עֶרְשְׁטֶע וְואוּנְדֶער וָואס יִשׁוּעַ

הָאט נֶעטְהוּן אִין קָנָה פוּן נָלִיל ,אוּנְד הָאט אַנְטפַּלֶעקְט
זֵיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט ,אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמֵידִים הָאבֶּען אִין אֵיהֶם
גֶעגְלוֹיבְּט :נָאכְדֶעם אִיז עֶר אַרוּפְּגֶעגַאנְגֶען קיין כְּפֵר נַחוּם,
אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד זֵיינֶע בְּרִידֶער אוּנְד זֵייפֶע תִּלְּמֵידִים
מִיט אֵיהֶם; אוּנְד זֵייא זֶענֶען דָארְט נִיט לַאנְג נֶעבְּלִיבֶּען:
אוּנְד דֶער פֶּסַח פוּן דִיא יוּדֶען אִיז נָאהְנְט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד
יִשוּעַ אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד עֶר הָאט
גֶעפִינֶען אִין דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ דִיא וָואס הָאבֶּען פֶערְקוֹיפְט
אָקְסֶען אוּנְד שָׁאף אוּנְד טוֹיבֶּען ,אוּנְד דִיא וֶועקְסְלֶער
זִיצֶענְדִיג ::אוּנְד עֶר הָאט גֶעמַאכְט אַ קַאנְטְשִיק פוּן

שְטְרִיקְלֶעךָּ; אוּנְד הָאט אַלֶע אַרוֹיסְגֶעְּרִיִבֶּען פוּן דֶעםּ בֵּית
הַמִקְדֶשׁ ,אוּנְד דִיא שָׁאף אוּנד אוֹיך דיא אָקְסֶען .אוּנְד הָאט
אוֹיסְגֶעשִׁיט דָאס גֶעלֶר פוּן דִיא וֶועקְסְלֶער ,אוּנְד הָאט אוּמ-
נֶעוָארְפֶען

דִיא

טִישֶׁען:

אוּנְד

עֶר

הָאט

צו

דיא

|
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טוֹיבֶּענְהֶענְדְלֶער גֶעזָאנְט ,נֶעמְט דִיזֶע זַאבֶען פוּן דַאנֶען
אַוֶועק ,מַאכְּט נִיט דָאס הוֹיז פוּן מֵיין פָאטֶער ,אַ הוֹיז פוּן

הַאנְדֶעל :אוּנְד זַיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען זִיךְּ דֶערְמָאנְט ,אַז 71
עִם שְׁטֶּעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,דִיא קִנְאָה פוּן דֵיין הוֹיז הָאט מִיךְ
פֶערְצֶעהְרְט :דֵיא יוּדֶען הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶערְט ,אוּנְד הָאבֶּען 81
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וָָאס פַאר אַ צֵייכֶען זֵוייזְט דוּא אוּנִם,
אַז דוּא טְהוּסְט דִיזֶע זַאכֶען? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנָד 91
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,צוּשְׁטֶערְט דִיזֶעם מֶעמְפֶּעל ,אוּנְד
אִין דְרֵייא טעג וֶועל אִיךָּ אֵיהֶם אוֹיפְשְׁטֶעלֶען :אַזוֹי הָאבֶּען 02
דיא יוּדֶען גֶעזָאנְט ,אִין זֶעקֶם אוֹנְד פִירְצִיג וָאהֶר אִיז דִיזֶער
מֶעמְפֶּעל גֶעבּוֹיעט גֶעוָארֶען ,אוּנְד וֶעסְט דוּא אֵיהֶם אִין
דְרֵייא טֶעג אוֹיפְשְׁטֶעלֶען? אָבֶּער עֶר הָאט נֶערֶעט וֶוענֶען 12
דֶעם מֶעמְפֶּעל פוּן זַיין לֵייבּ :דְרוּם וֶען עֶר אִיז פוּן דֶעם 99

מוֹיט אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵּיינֶע תַּלְמִידִים נֶעדֶענְקְט
אַז עֶר הָאט דָאס גֶערֶעם; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעגְלוּיבְּט אִין
דֶער שְׁרֵיפָט אוּנְד אִין דֶעם וָוארְט וָאס יִשׁוּעַ הָאט צוּ זייא

גֶעזָאבְט:
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אִין יְרוּשָׁלַיִם אַם פֶּסַח אוֹיף 32

דֶעם יוֹם טוֹב הָאבֶּען פִּילֶע גֶעגְלוֹיבְּט אָן זַיין נָאמֶען ,וֶען

זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען זֵיינֶע וְואוּנְדֶער וָואס עֶר הָאט גֶעמָהוּן:
אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט זִיךָּ צוּ זֵייא נִיט פֶערְטְרוֹיעֶט ,וַוייל עֶר 49
הָאט-אַלֶע גֶעקֶענְט :אוּנְד עֶר הָאט נִיט בֶּעדַארְפְָט אַז 89
אִימִיצֶער זָאל צֵייגְנִים גֶעבֶּען אוֹיף מֶענְשֶׁען ,וָארִין עֶר הָאט
נֶעוְואוּסְט ואס אִיז אִין דֶעם מֶענְש:

קאפיטעל ב
עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ מַאַן פוּן דִיא פְּרוֹּשִׁים ,וָאס הָאט נֶע1 -
הֵייסֶען נִיקוֹדִימוֹם ,אַ קְצוֹן פוּן דִיא יודֶען :דִיזֶער אִיז בֶע2 -
קוּמֶען צוּ יִשׁוּעַ בֵּייא נַאכְט ,אוּנָד הָאם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
רִבִּי ,מִיר וִויסֶען אַז דוּא בִּיסְט גֶעקוּמֶען פוּן נָאם ויא אַ
לֶעהְרֶער ,וָארִין קֵיינֶער קאן נִיט טְהוּן דִיא וואוּנְדֶער וָואס
דוּא טְהוּסְט אוֹיסֶער נָאט אִיז מִים אֵיהֶם :יָשׁוּע הָאט נֶע3 -
=

עֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,בְּאֵמֶת ,בְּאֶמֶת זָאג
אִיךָ דִיר ,עִם זייא דֶען אַ מֶענְשׁ וֶערְט וִידֶער אַמָאל
נֶעבּוֹירֶען ,קָאן עֶר נִיט זֶעהֶען

דָאם קֶענִינְרֵייךְּ פוּן גָאט:

:
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יוחנן ג

 4נִיקוּדִימוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,ויא אַזוֹ קאן אַ מַאן

גֶעבּוֹירֶען וֶוערֶען וֶוען עֶר אִיז אַלְט? קָאן עֶר דָאם צְוֵוייטֶע

מָאל אַרֵיינְקוּמֶען אִין זַיין מוּטֶערִם לֵייבּ ,אוּנְד גֶעבּוֹירֶען

 9וֶוערֶען? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְסְפֶערְט ,בָּאֶמֶת ,בָּאֶמֶת זָאנ אִיךְ

דִיר ,עִם זֵייא דֶען אַ מֶענְשׁ וֶוערְט גֶעבּוֹירֶען פוּן וַואסֶער
אוּנְד פוּן דֶעם גֵייסְט ,קָאן עֶר נִיט אַרַיינְקוּמֶען אִים קֶע-
 0נִיגְרֵייךְּ פוּן גָאט :דָאס וָואס אִיז נֶעבּוֹירֶען פוּן דֶעם פְלֵיישׁ
אִיז פְלֵייש ,אוּנְד דָאס וָואס אִיז גֶעבּוֹירֶען פוּן דֶעם גֵייסְט
 7אִיז גֵייסְט :פֶערְוָואוּנְדֶער דִיךְּ נִיט אַז אִיךְּ הָאבּ דִיר גֶע-
 8זָאגְם ,אֵיהֶר מוּסְט וִוידֶער אַמָאל גֶעבּוֹירֶען וֶוערֶען :דֶער
ווינְד בְּלָאזְט וְאוּ עֶר װיל ,אוּנְד דוּא הֶערְסְט זַיין קוֹל,
אָבֶּער דוּא וֵייסְט נִיט פוּן וַאנֶען עֶר קוּמְט ,אוּנְד וְוֹאוּ
אַהִין עֶר נֶעהְט; אַזוֹי אִיז אִיטְלִיכֶער ואס אִיז גֶעבּוֹירֶען
 9פוּן דֶעם גֵייסְט :נִיקוֹדִימוֹם הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט
 10צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,ויא אַזוֹי קאן דָאס זַיין? יִשׁוּעַ הָאט

גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,בִּיסְט דוא דֶער
לֶעהְרֶער פוּן יִשְׂרָאֵל ,אוּנְד וֵוייסְט נִיט דִיזֶע זַאכֶען:
 51בָּאֵמָת ,בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ דִיר ,אַז מִיר וֶעדֶען וָאס מִיר
וויסֶען ,אוּנְד בֶּעצֵיינֶען װָאס מִיר הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד
 12אֵיהֶר נֶעמְט נִיט אָן אוּנְזֶער צֵיינְנִים :וֶוען אִיךְ הָאבּ צַוּ
אֵייךְּ עֶרְדִישֶׁע זַאכֶען גֶעזָאנְט אוּנְד אֵיהֶר גְלוֹיבְּט נִיט ,ויא
אַזוֹי וֶעם אֵיהֶר גְלוֹיבֶּען ,וֶוען אִיךְּ זָאג אַייךְּ הִימְלִישֶׁע
זַאכֶען? אוּנְד קֵיינֶער אִיז נִיט אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אִין דֶעם
הִימֶעל אַרַיין ,נֵייעֶרְט דֶער וָאס אִיז אַרוּפְנֶעקוּמֶען פוּן
דֶעם הִימֶעל ,דֶער בֶּןְ-אָדָם וָואס אִיז אִים הִימֶעל :אוּנְד

וויא מֹשֶׁה הָאט אוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען דִיא שְׁלַאנְג אִין דֶער מִדְבָּר,

16

אַזוֹי מוּם דֶער בֶּן אָדָם אוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען וֶוערֶען :אַז אִיטָלֵי-
כֶער ואס גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם זָאל הָאבֶּען דָאם עְבִּינֶע
לֶעבֶּען. :
וָארִין נָאט הָאט דִיא וֶועלְט אַזוֹי גֶעלִיבְּט ,דָאס עֶר הָאט
גֶעגֶעבֶּען זַיין אֵיינְגֶעבּוֹירֶענֶען זוּהְן ,אַז אִיטְלִיכֶער וָאס

גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם זָאל נִיט פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען נֵייעֶרט,

17

זָאל הָאבֶּען דֶאם עֶבִּינֶע לֶעבֶּען :זָארִין נָאט הָאט נִיט
גֶעשִׁיקְט זַיין זוּהְן אִין דֶער וֶועלְט אַרֵיין אַז עֶר זָאל דיא

יוחנן ג
וֶועלְט פֶערְשוּלְדִיגֶען;

אֵיהֶם גֶערֶעטֶעט וֶערֶען:
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נֵייעֶרְט אַז דִיא וֶועלְט זָאל דוּרְךָ

דֶער וָאם גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם אִיז

18

נִיט פֶערְשׁוּלְדִינְט; דֶער וָאם גְלוֹיבְּט נִיט אִיז שׁוֹין פֶעך-

פֶערְשׁוּלְדִיגְט ,ווייל עֶר הָאט נִיט גֶעגְלוֹיבְּט אָן דֶעם נָאמֶען
פוּן דֶעם אִיינְגֶעבּוֹירֶענֶען זוּהְן פוּן גָאט:

אוּנְד דָאם אִיז 19

דָאס מִשְׁפָּט ,אַז דֶאם לֵיכְט אִיז אִין דִיא וֶעלְט אַרֵיינְגֶע-
קוּמֶען ,אוּנְד דִיא מֶענְשֶׁען הָאבֶּען גֶעלִיבְּט דִיא פִינְסְטֶעךְ-

נִים מֶעהֶר ויא דָאם לֵיכְט ,וָארִין זֵייעֶרֶע מַעֲשִׂים זֶענֶען
שְׁלֶעבְט גֶעוֶועזֶען :וָוארִין אִיטְלֵיכֶער וָאס טְהוּט בֵּייזֶעם
הָאט פֵיינֶר דָאם לֵיכְט ,אוּנְד קוּמְט נִיט צוּם לֵיכְט .כָּדֵי

זֵיינֶע מַעֲשִׂים זָאלֶען נִיט בֶּעשְׁטְרָאפְט וֶוערֶען :אָבֶּער דֶער
ואס טְהוּט דִיא וָאהְרְהֵייט קוּמְט צוּם לֵיכְט ,אַז זַיינֶע

מַעשִׂים זָאלֶען אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען ,אַז זֵייא זֶענֶען אִין גָאט

נֶעמְהוּן:
נָאכְדֶעם אִיז יִשׁוּע אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעקוּמֶען צוּ דֶעם
לַאנְד פוּן יְהוּדָה ,אוּנְד דָארְט הָאט עֶר זִיךְּ מִיט זייא אוֹיםָ-
בֶעהַאלְמֶען .,אוּנְד הָאט גֶעטוֹבֵלְט :אוּנְד יוֹהָנָן הָאט אוֹיךְ
בֶעטוֹבַלֵט אִין עֵינוֹן נָאהֶענְט צוּ שָׁלוֹם ,וָָארִין עִם אִיז דָארְט

28

גֶעוֶועזֶען פיל וַַאסֶער ,אוּנְד מֶענְשֶׁען זֶענֶען גֶעטוֹבֵלְט
גֶעוארֶען :וָארִין יוֹחָנָן אִיז נָאךְּ נִיט גֶעוֶועזֶען אִין דֶעם

בֶעפֶענְגְנַיִם אַרַיינְגֶעוָוארְפֶען:
עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ קריג צְוִוישֶׁען דִיא תַּלְמִידִים פוּן יוֹחָנָן
אוּנְד יוּדֶען וֶענֶען דֵיא רֵיינִיגוּנְג :אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶע-
קוּמֶען צוּ יוֹחָנֶן אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,דֶער
וָואם אִיז מִיט דִיר גֶעוֶועזֶען אוֹיף דִיא אַנְדֶערֶע זֵייט יִרְדֵן
אוֹיף וֶועלְכֶען דוּא הָאסְט בֶּעצֵייגְט ,זָעה עֶר טוֹבֵלְט ,אוּנְד

אַלֶע קוּמֶען צוּ אֵיהֶם :יוֹחָנֶן הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶע27 -

גֶעזָאגְט ,אַ מֶענְשׁ קָאן קיין זַאךְּ נִיט דֶערְהַאלְטֶען ,אוֹיסֶער

עִם וֶיֶערְט אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען פוּן דֶעם הִימֶעל :אִיהֶר אַלַיין
זֶענְט מֵיינֶע עֵדוּת ,אַז אִיךְ הָאבּ גֶעזָאנְט ,אִיךְּ בִּין נִיט דֶער
מָשִׁיחַ ,נֵייעֶרְט אִיךְּ בִּין פָאר אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט :וֶוער עֶס הָאט 92

28

דיא כַּלָה ,דֶער אִיז דֶער חָתָן; אָבֶּער דֶער פְרֵיינְד פוּן דֶעם

חָתָן ,ואם שְׁטֶעהְט אוּנְד הֶערְט אֵיהֶם ,דֶער פְרֵייט זִיךְ זֶעהֶר

וֶענֶען דֶעם קוֹל פוּן דֶעם חָתָן; דְרוּם אִיז דִיזֶע מֵיינֶע
16
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 0פְּרַייד דֶערְפִילְט :עֶר מוּו נְרֶעסֶער וֶוערֶען אָבֶּער אִיךְּ מוּז

קְלֵיינֶער וֶוערֶען:

דֶער וָואס קוּמְט אַרוּש פון אוֹיבֶּען אִיז אִיבֶּער אַלֶעס; דֶער
וֶואם אִיז פוּן דֶער עֶרֶד גֶעהֶערְט צוּ דֶער עֶרֶד ,אוּנְד רֶעט
פוּן דֶער עֶרֶד; דֶער וָואס קוּמְט פוּן דֶעם הִימֶעל אִיז אִיבֶּער
אַלֶעס :וָאס עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אוּנְד גֶעהֶערְט דָאס בָּע-
צֵיינְט עֶר אוּנְד קֵיינֶער נֶעמְט נִיט אָן זַיין צֵיינְנִים :דֶער
וָואם נֶעמְט אָן זַיין צֵיינְנִים הָאט זֵיינֶע חַתִימָה גֶענֶעבֶּען אַז
גָאט אִיז אֶמֶת :וָארִין וֶועמֶען נָאט הָאט גֶעשִׁיקְט ,דֶער
רֶעט דִיא וֶוערְטֶער פוּן נָאט; וָארִין גָאט גִיבְּט נִיט דֶעם
גֵייסְט מִיט מָאס :דֶער פָאטֶער לִיבְּט דֶעם זוּהְן ,אוּנְד הָאט
אַלֶעס אִין זֵיינֶע הַאנְד נֶענֶעבֶּען :דֶער וָאם נְלוֹיבְּט אָן

1

2
3
4
5
6

דֶעם זוּהְן הָאט עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען; אָבֶּער דֶער וָואם גְלוֹיבְּט

נִיט אָן דֶעם ווּהְן וֶועט נִיט זֶעֶהֶען לֶעבֶּען ,נֵייעֶרְט דֶער

1
2
8
4
5
6

צָארְן פוּן נָאט בְּלֵייבְּט אוֹיף אִיהֶם:
קאפיטעל ד
דָרוּם וֶוען דֶער הַאר הָאט נֶעוְואוּסְט אַז דִיא פְּרוּשִׁים הָא-
בֶּען גֶעהֶערְט אַז יִשׁוּעַ מַאכְט אוּנְד טוֹבֵלְט מֶעהֶר מַּלְמִידִים
ויא יוֹחָנן :חָאטְשׁ יִשוּעַ אַלֵיין הָאט נִיט גֶעטוֹבּלְט ,נֵייעֶרְט
זֵיינֶע תַּלְמִידִים :אַזוֹי הָאט עֶר פֶערְלָאזְט יְהוּדָה ,אוּנְד אִיז
װידֶער גֶעגַאנְנֶען קיין נָלִיל :אוּנְד עֶר הָאט נֶעמוּזְט דוּרָבֵ-
נֶעהֶען דוּרְךְּ שֹׂמְרוֹן :דְרוּם אִיז עֶר גֶעקוּמֶען צוּ אַ שְׁטָאט
פוּן שֹׂמְרוֹן וָואס הֵייסְט סוּכֵר ,נָאהֶענְט צוּ דֶעם לַאנְד וָאס
יַעֲקֹב הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ זיין זוּהְן יוֹסֶף :אוּנד דָארְט אִיז
גֶעוֶועזֶען דֶער בְּרוּנֶען פוּן יַעקֹב; אוּנר יִשׁוּעַ אִיז דְרוּם
מִיד גֶעוֶועזֶען פוּן דֶעם וֶועג ,אוּנְד הָאט זִיךָּ אַזוֹי אַנִידֶער-
גֶעזֶעצְט בָּייא דֶעם בְּרוּנֶען; אוּנְד עִם אִיז נֶעוֶועזֶען קֶענֶען

 7דֶער זֶעקְסְטֶער

שָׁעָה :אוּנְד אַ פְרוֹיא אִיז גֶעקוּמֶען פוּן

שֹׂמְרוֹן וַאסֶער צוּ שֶׁעפֶען; יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט,
 8נִיבּ מִיר צוּ טְרִינְקֶען :וָארִין זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען אַוֶועק-

גֶעגַאנְנֶען אִין דִיא שְׁטָאט ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען קוֹיפֶען צוּ עֶסֶען:

 9דִיא פְרוֹיא פוּן שִׁמְרוֹן הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,יא אַזוֹי
פֶערְלַאנְנְסְט דוא צוּ טְרִינְקֶען פוּן מִיר ,ואס דוּא בִּיסְט אַ
יְהוּדִי אוּנְד אִיךְּ בִּין אַ שִׁמְרוֹנִית ? וָארִין דִיא יוּדֶען הָאבֶּען
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נִיט קֵיינֶע גֶעמִיינְשַׁאפְט מִיט דִיא שׂמְרוֹנִים :יִשׁוּעַ הָאט 01
נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט ,וֶוען דוא זָאלְסְט
וִויסֶען דִיא מתָּנָה פוּן נָאט ,אוּנְד וֶוער עִם אִיז ואס זָאנְט
צוּ דִיר נִיבּ מִיר צוּ טְרִינְקֶען ,אַזוֹי וָאלְסְט דוּא אֵיהֶם נֶע-
בֶּעטֶען ,אוּנְד עֶר וָואלְט דִיר גֶענֶעבֶּען לֶעבֶּעדִינֶעס וַואסֶער:
זִיא הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,דוּא הָאסְט דָאךָּ נִיט קיין 11
אֵיימֶער ,אוּנְד דֶער בְּרוּנֶען אִיז טיף; פוּן וַאנֶען הָאסְט דוּא
דֶען דָאם לֶעבֶּעדִינֶע ואסֶער? בִּיסְט דוּא נְרֶעסֶער ויא 91
אוּנְזֶער פָאטֶער יַעֲקֹב ,וָואס הָאט אוּנֶם דָאס בְּרוּנֶען נֶע-
נֶעבֶּען ,אוּנְד עֶר הָאט דֶערְפוּן נֶעמְרוּנְקֶען ,אוּנְד זֵיינֶע קִינְדֶער
אוּנְד זֵיינֶע בְּהֵמוֹת? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ 31
אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,אִיטְלִיכֶער וָאס טְרִינְקְט פוּן דִיזֶען ואסֶער
וֶועט וִוידֶער דוּרְשְׁטִיג וֶוערֶען :אָבֶּער וֶוער עֶס וֶועט טְרִינָד 41
קען פֿון דֶעם וַואסֶער וָואס אִיךְּ זְזֶעל אֵיהֶם גֶעבֶּען ,דֶער
וֶוועט אוֹיף עֲבִּינ נִיט דוּרְשְׁטִיג זַיין ,נֵייעֶרְט דָאס וַוַאסֶער

וָאס אִיךָּ וֶועל אֵיהֶם נֶעבֶּען ,וֶעט אִין אֵיהֶם וֶוערֶען אַ

בְּרוּנֶען פוּן וַאסֶער וָאס קְוֶועלְט צוּם עַבִּינֶען לֶעבֶּען:
דִיא פְרוֹיא הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,נִיבּ מִיר דִיזֶעם 51
וַוַאסֶער ,כְּדֵי אִיךְּ זָאל נִיט דוּרְשְטִיג זַיין; אוּנֶד זָאל נִיט
אַהֶער קוּמֶען צוּ שֶׁעפֶּען :עֶר הָאם צוּ אֵיהֶר נֶעזָאגְט נָעה 61
רוּף דַיין מַאן ,אוּנְד קוּם אַהֶער :דִיא פְרוֹיא הָאט נָעֶנֶט71 -
פֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ נִיט קיין מַאן; יַשוּעַ הָאט
צוּ אֵיהֶר נֶעזָאגְט ,דוּא הָאסְט רֶעכְט גֶעזָאגְט ,אִיךְּ הָאבּ נָיט
קיין מַאן :וָוארִין דוּא הָאסְט גֶעהַאט פִינֶף מֶענֶער ,אוּנִד 81
דֶעם וָואס דוּא הָאסְט אַצוּנְד אִיז נִיט דֵיין מַאן ,דָאס הָאסְט
דוּא וָאהֶר גֶעזָאנְט :דִיא פְרוֹיא הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט 91
הַאר ,אִיךְָּ זָעה אַז דוּא בִּיסֶט אַ נָבִיא :אוּנְזֶערֶע פֶעטֶער 09
הָאבֶּען אוֹיף דִיזֶען בַּארְג גֶעבֶּעטֶען; אוּנְד אֵיהֶר זָאגְט ,אַז
אִין יְרוּשָׁלַיִם אִיז דֶער אָרְט וְואוּ מֶען מוּז בֶּעטֶען :יִשׁוּעַ 12

הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,פְרוֹיא נְלוֹיבּ מִיר אַז עֶס קוּמְט אַ
שָׁעֵה ,וֶוען אִיהֶר וֶועט נִיט בֶּעטֶען צוּם פָאטֶער אוֹיף דִיזֶען
בַּארְג אוּנְד אוֹיךָּ נִיט אִין וְרוּשָׁלַיִם :אֵיהֶר בֶּעטֶעט ִאם 2
אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט ,מִיר בֶּעטֶען זָאס מִיר זויסֶען; זָארִין דיא
יִשׁוּעָה אִיז פוּן דִיא יוּרֶען :אָבֶּער עִם קוּמְט אַ שֶׁעָה82 ,
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אוּנְד אַצוּנְד איז ,וֶוען דִיא וָואהְרֶע אָנְבֶּעמֶער וֶועלֶען בֶּעמֶען
צוּם פָאטֶער אִים גֵייסְט אוּנְד אִין וָאהְרְהֵייט; וָארִין דֶער
 24פָאטֶער זוּכְט אַזֶעלְכֶע אָנְבֶּעטֶער :נָאט אִיז גֵייסְט; אוּנְד דיא
וָואס בֶּעטֶען אֵיהֶם אָן ,מוּזֶען אֵיהֶם אָנְבֶּעטֶען אִים גֵיִיסְט
 25אוּנִד אִין וָאהְרְהֵייט :דִיא פְרוֹיא הָאט צו אִיהֶם גֶעזָאגְט,
אִיךָּ ווייס אַז דֶער מָשִׁיחַ קוּמְט ,ואס הֵייסְט קְרִיסְטוּם; וֶוען
 26עֶר וֶועט קוּמֶען וֶועט עֶר אוּנֶם אַלֶעס זָאנֶען :יִשׁוּעַ הָאט
צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בִּין דֶערְזֶעלְבֶּע וָאס רֶעד מִיט
הוה:

אוּנְד דֶערְנָאךְּ זֶענֶען זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען

זִיךְּ גֶעוָואוּנְדֶערְט אַז עֶר הָאט מִיט אַפְרוֹיא גֶערֶעט;
אָבֶּער קֵיינֶער הָאט נִיט גֶעזָאגְט ,וִאם זוּכְסְט דוּא ,אָדֶער
וָואס רֶעדְסְט דוּא מִיט אֵיהֶר? דַאן הָאט דִיא פְרוֹיא אֵיהֶר
וַואמֶערְקְרִיג אִיבֶּערְגֶעלָאזְט ,אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען אִין
דִיא שְׁטָאט ,אוּנְד הָאט צוּ דִיא מֶענְשֶׁען גֶעזָאנְט :קוּמְט
זֶעהְט אַ מַאן וִאם הָאט מִיר גֶעזָאנְט אַלֶעם וָואס אִיךְּ הָאבּ

; גֶעמְהוּן; אִיז עֶר נִיט דֶער מָשִיחֵ?

זֵייא זֶענֶען אוֹיס דֶער

שְטַאט אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען:

אִין דֶער צְוִוישֶׁען הָאבֶּען אֵיהֶם זֵיינֶע תַּלְמֵידִים גֶעבֶּעטֶּען,
אוּנְד הָאבֶּען

גֶעזָאנְט,

רַבִּי ,עִם:

אָבֶּער עֶר הָאט צוּ

זֵייא גֶעזָאנְט ,אִיךְּ הָאבּ שְׁפַּייו צוּ עֶסֶען .וָאס אֵיהֶר

; וֵוייסְט נִיט :דְרוּם הָאבֶּען דִיא תַּלְמִידִים צְוִוישֶׁען זִיךְּ נֶע-
זָאגְט ,הָאט אֵיהֶם אִימֶעצֶער עִמֶּעס גֶעבְּרַאכְט צוּ עֶסֶען?
יִשׁוּעַ הָאט צו זֵייא בֶעזָאגְט ,מֵיינֶע שְׁפֵּייז אִיז אַז אִיךְּ זָאל
טְהוּן דֶעם וִילֶען פוּן דֶעם וָואס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד

אַז אִיךָּ זָאל זַיין וֶוערְק פָאלְקָאמֶען מַאכֶּען :זָאגְט אֵיהֶר
נִיט אַז עִם זֶענֶען נָאךָּ פִיעֶר חֵדָשִׁים ,אוּנְד דֶערְנָאַךְּ זֶועט

דִיא שְׁנִיטְצֵיים קוּמֶען? זָעה ,אִיךְּ זָאנ אַייךְּ; הֶעבְּט אוֹיף
אֵייעֶרֶע אוֹיגֶען ,אוּנְד קוּקְט אָן דִיא פֶעלְדֶער ,אַז זֵייא זֶענֶען

 30שוֹין ווייס פַאר דִיא שְׁנִיטְצֵייט :אוּנְד דֶער וָאס שְׁנַיידֶעט
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בַּאקוּמְט לוֹין ,אוּנְד זַאמֶעלְט פְרוּכְט צוּם עֶבִּינֶען לֶעבֶּען,
אַז דֶער וָואס זֵייעְט אוּנְד דֶער וָואס שְׁנֵיידְט זָאלֶען זִיךְּ צוּ-
זַאמֶען פְרֵייעְן :וָוארִין אִין דֶעם אִיז דָאס וָארְט וָאהֶר,
אַז אֵיינֶער אִיז דֶער וָואס זֵייעֶט אוּנְד אַ אַנְדֶערֶער אִיז דֶער

יוחנן ד

245

וואם שְׁנֵיידֶעט :אִיךָּ הָאבּ אַייךְָּ גֶעשִׁיקְט צוּ שְׁנֵיירֶען אִין

38

אדֶַרעם וָואס אואֵּיהֶר אהֵיָאט נִדיֶטע נֶעאַארְִיבֵּיזיֵטי; אַנְדאֶַעררֶע הָאבֶאַּעין נֶע-
ְבֵּייט,

נֶר

הֶר

נְט

ן

יעֶרֶע

ְבֵּייט

ינְנֶע-

טְרֶעטֶען:
אוּנְד פִילֶע פוּן דִיא שמְרוֹנִים אוֹיס דִיזֶער שְטָאט ,הָאבֶּען
אָן אֵיהֶם

נֶעגְלוֹיבְּט ,דוּרֶךָּ דֶעם

וָארְט

פוּן דֶער

פְרוֹיא,

וָאם זִיא הָאט בֶּעצֵייגְט ,אַז עֶר הָאט מִיר אַלֶעם גֶעזָאגְט

ואס אִיךָּ הָאבּ נֶעטְהָוּן :דָרוּם וֶוען דִיא שֹׂמְרוֹנִים זֶענֶען 04
צוּ אֵיהֶם נֶעקוּמֶען ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען אַז עֶר זָאל
בֵּייא זֵייא בְּלֵייבֶּען; אוּנְד עֶר אִיז דָארְט נֶעבְּלִיבֶּען צְווייא /
טֶענ :אוּנְד פִיל מֶעהֶר הָאבֶּען נֶענְלוֹיבְּט דוּרְךָּ זַיין אֵיינֶען 14
וָארְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ דֶער פְרוֹיא גֶעזָאנְט ,מִיר
נְלוֹיבֶּען נִיט מֶעהֶר דוּרְךָּ דֵיינֶע רֶעדֶע; וָארִין מִיר הָאבֶּען
אֵיהֶם גֶעהֶערְט ,אוּנֵד וִויסֶען אַז עֶר אִיז בָּאֲמָת דֶער מָשִׁיחַ,
דֶער דֶערְלֶעזֶער פוּן דֶער וֶועלְט:
אוּנְד נָאךְּ דִיא צַוַוייא טֶעג אִיז עֶר פוּן דָארְמֶען אַוֶועק-
גֶעגַאנְנֶען קיין גָלִיל :וָארִין יֵשׁוּעַ זֶעלְבּסְט הָאט בֶּעצֵייגְט,
אַז אַ נָבִיא הָאט נִיטָ קיין כָּבוֹר אִֵין זַיין אֵיינֶען לַאנְד:
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דרוּם וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען קיין נָלִיל ,הָאבֶּען אִיהֶם דִיא

מֶענְשֶׁען פוּן נָלִיל אוֹיפְגֶענוּמֶען ,ווייל זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען
אַלֶעס וִאם עֶר הָאט נֶעטְהוּן אִין יְרוּשָׁלַיִם אוֹיף דֶעם יוֹם
טוֹב; וָארִין זֵייא זֶענֶען אוֹיךְּ נֶעקוּמֶען צוּם יוֹם טוֹב;
עֶר אִיז דְרוּם זִוידֶער גֶעקוּמֶען קיין קָנָה אֵין נָלִיל ,וְואוּ עֶר
הָאט דָאס וַוַאסֶער גֶעמַאכְט וֵויין ,אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַן
עֶדֶעלְמַּאן וָאס זַיין זוּהְן אִיז קְרַאנְק גֶעוֶועזֶען אִין כִּפַּר-
נַחוּם :וֶוען עֶר הָאט גֶעהֶערְט אַז יִשׁוּעַ אִיז בֶעקוּמֶען פוּן

40

זי בנ

יְהוּדָה קֵיין נָלֵיל ,אִיז עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט

אֵיהֶם נֶעבֶּעמֶען אַז עֶר זָאל אַרוּפְּקוּמֶען אוּנְד זָאל זַיין

זוּהֶן הֵיילֶען; וָארִין עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען נָאהֶענְט צוּם טוֹיט:
יְשׁוּעַ הָאט דְרוּם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶוען אֵיהֶר וֶועט נִיט 84

זֶעהֶען קֵיינֶע וְאוּנְדֶער אוּנְד צֵייכֶען װוילְט אֵיהֶר נִיט גְלוֹי-
בֶּען :דֶער עֶדֶעלְמַאן הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,קוּם
אֵיידֶער מֵיין קִינְד שְׁטַארְבְּט :יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

נָעה אַהֵיים ,דֵיין זוּהְן לֶעבְּט; אוּנְד דֶער מַאן הָאט גֶענְלוֹיבְּט

49
90
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דָאס וָארְט וָאס יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אוּנְד אִיז
 1אַהֵיים גֶעגַאנְנֶען :אוּנְד װִיא עֶר אִיז אַרוּסְגֶעגַאנְגֶען

דֶענֶען אֵיהֶם זֵיינֶע קְנֶעכְט אַנְטְּקֶענֶען גֶעקוּמֶען ,אוּנֶד

 2הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דֵיין קִינְד לֶעבְּט :עֶר הָאט דְרוּם זֵייא
גֶעפְרֶעגְט דיא שִׁעָה וֶוען עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען בֶּעסֶער צוּ

וֶוערֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעוָאגְט ,נֶעכְמעְן
אִין דֶער זִיבֶּעטֶער שָׁעֶה הָאט אֵיהֶם דָאם פִיבֶּער פֶערְלָאזְט:

 8אַזוֹי הָאט דֶער פָאטֶער גֶעוְואוּסְט אַז עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען אִין
דֶער זֶעלְבֶּער שָׁעָה ,וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט דַיין
זוּהְן לֶעבְּט; אוּנְד עֶר הָאט נֶענְלוֹיבְּט ,אוֹנְד זַיין גַאנְצֶעס
 4דוֹיזְגֶעזִינְד :דָאס אִיז וִוידֶער דָאס צְוֵוייטֶע וְואוּנְדֶער ואס
יִשוּעַ הָאט גֶעמְהוּן ,וֶוען עֶר אִין גֶעקוּמֶען פוּן וְהוּדָה קיין
גְלִיל:
קאפיטעל ה
 1נָאכְדֶעם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ יוֹם טוֹב פוּן דִיא יוּדֶען ,אוּנְד
 2יִשׁוּעַ אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד עֶס אִיז אִין
יְרוּשָׁלַיִם בֵּייא דֶעם שָׁאפְטוֹיעֶר אַ טֵייךְּ; וָואס אִיז גֶערוּפֶען

אוֹיף הֶעבְּרֶעאִישׁ בֵּית"-חַמְדָא ,וָואס הָאט פִינֶף הַאלְלֶען:
 8אִין דִיזֶע זֶענֶען גֶעלֶענֶען אַ סֵךּ קְרַאנְקַע ,בְּלִינְדֶע ,הִינְקֶענְ-

דִינֶע ,פֶערְדַארְטֶע ,ואס הָאבֶּען גֶעוַוארְט אַז דָאס וַוַאסֶער
 4זָאל זִיךָּ בֶּעוֶוענֶען :וָארִין אַ מַלְאָךְּ אִיז צוּ צֵייטֶען אִין
דֶעם טֵייךָּ אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט דָאס וַואסֶער בֶּע-
וְואוֹינֶען; דְרוּם וֶוער עֶס אִיז צוּם עֶרְשְׁמֶען אַרִיינְגֶעגַאנְגֶען
נָאךְּ דֶער בֶּעוֶוענוּנְג פוּן דֶעם וַוַאסֶער ,דֶער אִיז גֶעווּנְד
גֶעוָוארֶען פוּן וָאס פַאר אַ קְרַאנְקְהֵייט עֶר הָאט גֶעהַאט:
אוּנְד דָארְט אִיז גֶעוֶועזֶען אַ מַאן וָאס אִיז אַכֶּט
 6אוּנְד דְרֵייסִינ יָאהֶר קְרַאנְק גֶעוֶועוֶען :דיא יִשׁוּעַ הָאט
אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען לִינֶען ,אוּנִד הָאט גֶעוְאוּסְט אַז עֶר אִיז
שׁוֹין לַאנְג אַזוֹי גנֶעלֶענֶען ,הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט
 7וִוילְסְט דוּא גֶעהֵיילְט וֶוֶערֶען? דֶער קְרַאנְקֶער הָאט אֵיהֶם
גֶעעֶנְטְפֶערְט .הַאר אִיךְּ הָאבּ נִיט קיין מֶענְש ,אַז עֶר זָאל
מִידָּאִין דֶעם טֵייךּ אַריינְלָאזֶען וֶוען דָאס וַאסֶער בֶּעוֶוענְט זִיךְ
אוּנְד ווייל אִיךְ קוּם ,גֶעהְט אֵיין אַנְדֶערֶער פַאר מִיר אַרַיין;
 8יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,שְׁטָעה אוֹיף ,נֶעם דֵיין בֶּעט
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אוּנֵד נָעה אַרוּם :אוּנְד נְלֵייךָּ אִיז דֶער מַאן נֶעהֵיילְט 9
גֶעוָוארֶען ,אוּנְד הָאט נֶענוּמֶען זַיין בֶּעט ,אוּנְד אִיז אַרוּמ-
גֶעגַאנְנֶען:

1

אוּנְד עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען שַבָּת אִין יֶענֶעם מָאג; אַזוֹי הָאבֶּען 01
דִיא יוּדֶען גֶעזָאנְט צוּ דֶעם וָואס אִיז גֶעהֵיילְט גֶעוָארֶען,
עִם אִיז שַׁבָּת ,אוּנְד עִם אִיז נִיט דֶערְלוֹיבְּט אַז דוּא זָאלְסְט

טְרָאגֶען דיין בֶּעט :אוּנְד עָר הָאט זֵייא נֶעעֶנְטְפֶערְט דֶער {1
וָואס הָאט מִיךְּ גֶעהֵיילְט ,דֶער הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט ,נֶעם
דֵיין בֶּעט אוּנְד נֶעה אַרוּם :זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט21 .
וֶוער אִיז דֶער מַאן וָאם הָאט צוּ דִיר גֶעזָאגְט ,נֶעם דיין
בֶּעט אוּנְד נָעה אַרוּם? אוּנְד דֶער ואס אִיז גֶעהֵיילְט נֶע31 -
וָארֶען הָאט נִיט נֶעוְואוּסְט זֶדער עֶר אִיז; וָארִין יֵשׁוּעַ אִיז
אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,ווייל עֶם זֶענֶען פִּיל לֵייט גֶעוֶועזֶען אִין
דֶעם אָרְט :דֶערְנָאדָּיי הָאט אֵיהֶם יִשׁוּעַ גֶעפוּנֶען אִין דֶעם 41
בֵּית הַמִקְדָשׁ ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זְעה דוּא בִּיסְט

גֶעהַיֵּילְט גֶעוָוארֶען; זִינְדִיג נִיט מֶעהֶר ,כְּדִי עֶס זָאל דִיר
נִיט עֶרְנֶער וֶוערֶען :אוּנְד דֶער מַאן אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען51 ,
אוּנְד הָאט צוּ דִיא יוּדֶען גֶעזָאנְט אַז עִם אִיז ישׁוּעַ ,וָאם
הָאט אֵיֵהֶם נֶעהֵיילְט :אוּנְד דְרוּם הָאבֶּען דיא יוּדֶען יֵשׁוּעַ 61
פֶערְפַאִלֶּנְט ,ווייל עֶר הָאט דָאם נֶעטְהוּן אַם שַׁבָּת :אָבֶּער 71
עֶר הָאט זֵייא נֶעעֶנְטְפֶערְט ,מֵיין פָאטֶער וֶוערְקְט בִּיז אַצוּנְד,
אַּנֶד אִיךָּ וֶוערְק :דָרוּם הָאבֶּען דיא יוּדֶען נָאךְּ מֶעהֶר נֶע= 81
זוּכְט אֵיהֶם צוּ הַרְגֶענֶען ,ווייל עֶר הָאט נִיט אַלֵיין מְחַלל
שַׁבֶּת גֶעוֶועוֶען ,נֵייעֶרְט הָאט אוֹיךְ גֶעזָאנְט ,אַז גָאט אִיז
זַיין .אֵיינֶענֶער פָאטֶער ,אוּנְד הָאט זִיךְּ גְלֵייךְּ נֶעמַאכְט צוּ
גָא:
דְרוּם הָאט יִשׁוּעַ נֶעעֶנְטְפֶערְט .,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט91 ,
בָּאֶמֶת ,בָּאמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךָ; דֶער זוּהְן קָאן נָארְנִיט מְהוּן
פוּן זִיךְּ .זֶעלְבּסְט ,חוּץ דָאס וָָאס עֶר זֶעהְט דֶעם פָאטֶער
טְהוּן; וָארִין דִיא זַאכֶּען ואס עֶר טְהוּט ,דִיזֶע טְהוּם אוֹיךְ
דֶער זוּהְן :וָארִין דֶער פָאטֶער לִיבֶּט דֶעם זוּהְן ,אוּנְד 02
וֵוייזְט אֵיהֶם אַלֶעס ואס עֶר טְהוּט ,אוּנְד עֶר וֶועט אֵיהֶם
נְרֶעסֶערֶע וֶוערְקֶע ויא דִיזֶע וֵוייזֶען ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵייךְ
וְואוּנְדֶערְן :וָוארִין אַזוֹי ויא דֶער פָאטֶער וֶועקט אוֹיף דִיא 12
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טוֹיטֶע אוּנְד מַאכְט זֵייא לֶעבֶּען ,אַזוֹי מַאכְט דֶער זוּהְן אוֹיך

2
8

4
8

6

לֶעבֶּען וֶועמֶען עֶר װִיל :וָארִין דֶער פָאטֶער רִיכְטֶעט
קֵיינֶעם ,נֵייעֶרְט עֶר הָאט דָאס נַאנְצֶע מִשְׁפָּט צוּ דֶעם זוּהְן
גֶענֶעבֶּען :כְּדֵי אַלֶע זָאלֶען עֶהְרֶען דֶעם זוּהְן ,אַזוֹי װיא
זַיִיא עֶהְרֶען דֶעם פָאטֶער; וֶוער עִם עֶהְרֶט נִיט דֶעם זוּהְן,
דֶער עֶהְרֶט נִיט דֶעם פָאטֶער וָאם הָאט אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט:
בָּאָמָת ,בְּאֵמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךְּ; וֶועך עֶס הֶערְט מֵיין וָארְט,
אוּנְד גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם ואס הָאט מִיךְּ נֶעשִׁיקְט ,דֶער הָאט
עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען; אוּנְד עֶר וֶועט נִיט קוּמֶען צוּם גֶערִיבְט,
נִיועֶרְט אִיז אִיבֶּערְגֶעגַאנְגֶען פוּן טוֹיט צוּם לֶעבֶּען :בָּאֶמֶת,
בְּאֶמֶת זָאג אִיךָּ אַייךְּ ,אַז עִם קוּמְט אַ שָׁעָה ,אוּנֵד אִיז
אַצוּנֶר ,וֶזען דִיא טוֹיטֶע וֶועלֶען הֶערֶען דֶאם קוֹל פוּן
דֶעם זוּהְן פוּן נָאט ,אוּנְד דִיא וָָאס הֶערֶען וֶועלֶען לֶע-
בֶּען :וָָארִין אַזוֹי זויא דֶער פָאטֶעייהָאט לֶעבֶּען אִין זִיךְ
זֶעלְבּסְט ,אַזוֹי הָאט עֶר אוֹיךְּ צוּם זוּהְן גֶענֶעבֶּען אַז עֶר זָאל

 7הָאבֶּען לֶעבֶּען אִין זִיך זֶעלְבּסְט :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם אוֹיךְ

מַאבְט גֶענֶעבֶּען אַז עֶר זָאל מִשְׁפָּט הַאלְטֶען ,װֵוייל עֶר אִיז
 8דֶער בֶּן אָדֶם :פֶעוְואוּנדֶערְט אֵייךְּ נִיט אִיבֶּער דֶעם ,וָוארִין
עִם קוּמְט אַ שָעָה ,וֶוען אַלֶע ואס זֶענֶען אִין דִיא קִבְרים
 9וֶועלֶען הֶערֶען זַיין קוֹל :אוּנְד וֶעלֶען אַרוֹיסְנֶעהֶען
דִיא וָאס הָאבֶּען נוּמֶעם נֶעמְהוּן צוּ אוֹיפְשְׁטֶעהוּנְג פוּן
לֶעבֶּען ,אוּנְד דִיא וָוִאם הָאבֶּען שְׁלֶעכְטֶעם נֶעטְהוּן צוּ
אוֹיפְשְטֶעהוּנְג פוּן מִשְׁפֶּט:

 0אִיךְּ קָאן פוּן מִיר אַלֵיין גָארְנִיט טְהוּן; אַזוֹי זיא אִיךְּ הֶער
1
2
8
4

רִיכְטֶע אִיך; אוּנְד מֵיין מִשְׁפָּט אִיו גֶערֶעכְט ,וָארִין אִיךְ
זוּךָ נִיט מֵיין וִוילֶען נֵייעֶרְט דֶעם וִילֶען פוּן דֶעם וָואס
הָאט מִיךָּ גֶעשִׁיקְט :וֶען אִיךְּ בֶּעצֵייג אוֹיף מִיר זֶעלְבּסְט,
אִיז מֵיין צֵיינְנִים נִיט וָֹאהֶר :עֶס אִיז אֵיין אַנְדֶערֶער וָאס
בֶּעצֵיינְט אוֹיף מִיר ,אוּנְד אִיךְ וֵוייס דָאס צֵיינְנִים וָאס עֶר
בֶּעצֵיינְט אוֹיף מִיר אִיז וָאהֶר :אֵיהֶר הָאט גֶעשִׁיקְט צוּ
יוֹחָנָן ,אוּנִד עֶר הָאט בֶּעצֵיינְט צוּ דֶער וָאהְרְהֵייט :אָבֶּער
אי

נֶעם נִיט קיין צֵיינְנִים פוּן אַ מֶענְש,

אָבֶּער דָאס

 5זָאג אִיךְּ; אַז אֵיהֶר זָאלְט נֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :עֶר אִיו נֶע-
וֶועזֶען דִיא בְּרֶענְלַאמְפּ וִאם שֵׁיינְט ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט

:
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אַייך גֶעוָאלְט פַאר אַ צֵייט פְרֵייעֶן אָן זַיין ליכְט :אָבֶּער 63

אִיךָּ הָאבּ אַ נְרֶעסֶערֶעם צֵיינְנִים װִיא דֶאם צֵייגְנִים פוּן
יוֹחָנֵן; וָארִין דִיא וֶוערְקֶע וָאס דֶער פָאטֶער הָאט מִיר

גֶעגֶעבֶּען אַז אִיךְּ זָאל זֵייא פָאלְקָאמֶען מַאכֶען ,דִיֶע וֶוערְקֶע
וָואס אִיךָּ טְדוּא בֶּעצֵיינֶען אוֹיף מִיר ,אַז דֶער פָאטֶער הָאט

מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אוּנְד דֶער פָאטֶער וָָאס הָאט מִיךְּ נֶעשִׁיקְט 73

הָאט זֶעלְבּסְט אוֹיף מִיר בֶּעצֵיינְט; אֵיהֶר הָאט זַיין קוֹל
קֵיינְמָאל נִיט גֶעהֶערְט ,אוּנְד זֵיינֶע גֶעשְׁטַאלְט נִיט גֶעזֶע-
הֶען :אוּנְד אֵיהֶר הָאט נִיט זַיין וָארְט אִין אִייךְּ וָואוֹינֶען83 ,
וָוארִין וֶועמֶען עֶר הָאט גֶעשִׁיקְט דֶעם גְלוֹיבְּט אֵיהֶר נִיט:

אֵיהֶר פָארְשְׁט דיא שְׁרִיפְטֶען ,זָארִין אֵיהֶר מַיינְט אַז אִין 93

זֵייא הָאט אִיהֶר עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען; אוּנְד דִיזֶע זֶענֶען עֶס
וָואס בֶּעצֵיינֶען אוֹיף מִיר :אוּנְד אֵיהֶר װִילֶם נִיט צוּ מִיר 04
קוּמֶען ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט הָאבֶּען לֶעבֶּען :אִיךְּ נֶעם נִיט קיין 14
כָּבוֹר פוּן מֶענְשֶׁען :אָבֶּער אִיךְּ קֶען אִייךְּ אַז אֵיהֶר הָאט נִיט 24

דִיא לִיבֶּע פוּן גָאט אִין אֵייךָ :אִיךּ בִּין גֶעקוּמֶען אִין מֵיין 4
פָאטֶערֶם נָאמֶען ,אוּנְד אֵיהֶר נֶעמְט מִיךְּ נִיט אָן; וֶוען אַיין

אַנְדֶערֶער וֶועט קוּמֶען אִין זַיין אֵיינֶענֶעם נָאמֶען ,דֶעם וֶועט
אֵיהֶר אָנְנֶעמֶען :זיא אַזוֹי קֶענְט אֵיהֶר גְלוֹיבֶּען וזָאם נֶעמְט 44
כָּבוֹד אֵיינֶער פוּן דֶעם אַנְדֶערֶען ,אוּנְד זוּכְט נִיט דֶעם כָּבוֹד
וָואס אִיז פוּן גָאט אַלֵיין? דֶענְקְט נִיט אַז אִיךְּ זֶעל אֵייךְ 54
פֶערְקְלָאנֶען פַאר דֶעם פָאטֶער; עִם אִיז אֵיינֶער װָאס

פֶערְקְלָאגְט אֵייךָ; מֹשָׁה ,אוֹיף דֶעם אֵיהֶר זֶעצְט אֵייעֶרֶע

הָאפְּנוּנְב :וָארִין וֶוען אֵיהֶר וָואלְט אָן מֹשָׁה גֶענְלוֹיבְּט ,אַזוֹי 64
וָואלְט אֵיהֶר אָן מִיר אוֹיךָּ גֶענְלוֹיבְּט ; וָארִין עֶר הָאט פוּן
מִיר נֶעשְׁרִיבֶּען :אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר גְלוֹיבְּט ניט זֵיינֶע שְׁרִיפְט74 ,

ויא אַזוֹי וֶעט אֵיהֶר נְלוֹיבֶּען מֵיינֶע וֶוערְטֶער?
קאפיטעל ו
נָאכְדֶעם אִיז יֵשׁוּעַ אַוֶועקְנֶענַאנְנֶען אוֹיף דִיא אַנְדֶערֶע זַייט
פוּן דֶעם יַם הַנָלִיל :וָאס אִיז דָאס יַם פוּן טְבַרְיָה :אוּנְד
פיל לֵייט זֶענֶען אֵיהֶם נָאכְנֶעגַאנְנֶען ,וָארִין זֵייא הָאבֶּען
נֶעזֶעהֶען זֵיינֶע װְאוּנְדֶער וָאס עֶר הָאט נֶעמְהוּן צוּ דיא
קְרַאנְקֶע :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז אוֹיף דֶעם בַּארְ :אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען
אוּנְד אִיז נֶעזֶעסֶען מִיט זַיינֶע תַּלְמִידִים :אוּנָד עֶס אִיז
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נָאהֶענְט גֶעוֶועזֶען צוּם חַג הִפֶּמֵחַ ,ואס אִיִז דֶער דוֹם מוֹבּ

=
(3

פוּן דִיא יּדֶען :דְרוּם װֶען יִשׁוּעַ הָאט דִיא אוֹינֶען
אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען ,אוּנְד הָאטְ גֶעוֶעהֶען אַז פִיל לייט זֶענֶען

צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּ פִילִיפוֹם גֶעזָאגְט ,פוּן
וַואנֶען זָאלֶען מִיר בְּרוֹיט קוֹיפֶען אַז דִיוֶע זָאלֶען עֶסֶען?
אוּנְד דָאס הָאט עֶר גֶעזָאגְט כְּדִי אֵיהֶם צוּ פְּרוּפֶען; ווארִין
עֶר הָאט נֶעוְואוּסְט װָאס עֶר וֶעט מֵהוּן :פִילִיפוֹם הָאט

אֵיהֶם גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,צְווייא הוּנְדֶערְט גוּלְדֶען בְּרוֹיט אִיז נִיט

גֶענוּג פַאר זֵייא ,אַז אִיטְלִיכֶער פוּן זייא זָאל נוּר אַ .שְׁמֵי-

קֶעל נֶעמֶען :אַנְדרֵי ,אֵיינֶער פון זֵיינֶע תַּלְמִיָדִים ,דֶער

10

בְּרוּדֶער פוּן שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם ,הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט :דָא
אִיו אַ יוּנְנֶעל ,ואס הָאט פִינֶף גֶערְשְטֶענֶע בְּרוֹיט אוּנְד
צְוֵוייא פִישְׁלֶעךְ; אֶבֶּער וָאס אִיז דָאס פַאר אַזוֹי פִיל:
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאגְט ,הֵייסְט דיא מֶענְשֶׁען אַז זייא
זָאלֶען זִיךְ אַנִידֶערְזֶעצֶען; אוּנְד דָא אִיז פִיל גְרָאז גֶעוֶועוֶען

אוֹיף דֶעם אֶרְט; אַזוֹי הָאבֶּען זִיךְּ דיא מֶענְשֶׁען אַנִידֶעך-

11

נֶעוֶעצְט קֶענֶען פִינֶם טוֹיזֶענְד אִין דֶער צָאל :יִשׁוּעַ הָאט
בֶענוּמֶען דֶאם בְּרוֹיט ,אוּנְד הָאט אַ בְּרָכָה גֶעמַאכְט ,אוּנְד
הָאט עֶס פֶּערְטְהֵיילְט צוּ דִיא וָואס הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶערְגֶע-
זֶעצְט ,אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְּ פוּן דִיא פִישְׁלֶעךָּ זיא פִיל זייא

12

הָאבֶּען גֶעוָואלְט :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען גֶעזֶעטִיגְט נֶע-
וארֶען ,הָאט עֶר צוּ זֵיינֶע מִלְמִידִים גֶעזָאנְט ,נֶעמְט צוּזַאמֶען

18

פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא צוזַאמֶענְגֶענוּמֶען,

דיא אִיבֶּערְגֶעבְּלִיבֶּענֶע בְּרֶעקְלֶעךְ; אַז עִם זָאל גָארְנִיט

אוּנְד הָאבֶּען אָנְגֶעפִילְט צְוֶועלְף קֶערְבּ מִיט בְּרֶעקלֶעךְּ פוּן
דיא פִּינֶף נֶערְשְׁטֶענֶע בְּרוֹיט ,וָָאס אִיז אִיגֶּערְגֶעבְּלַיִבֶּען

14

19

פוּן דֶעם וָואס אִיז אִיבְּרִיג פוּן דִיא וָואס הָאבֶּען גֶענֶעסֶען:
דְרוּם וֶוען דִיא מֶענְשֶׁען הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דָאס וואוּנְדֶער
ואם יַשוּעַ הָאט נֶעמְהוּן הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז
גֶעוִויס דֶער נָבִיא ,ואס זָאל קוּמֶען אִין דֶער וֶועלְט;
וארִין וֶוען יֵשוּעַ הָאט גֶעוְאוּסְט אַז זֵייא וֶועלֶען קוּמֶען
אוּנְד וֶועלֶען אֵיהֶם נֶעמֶען מִיט גֶעוַוַאלְד ,אַז זייא זָאלֶען

אֵיהֶם פַארְ .אַ מֶלֶךְּ .מַאכֶען ,אַזוֹי .אִיז עֶר װִוידֶער .אַליין
אַוֶוֶעקְנֶעגַאנְנֶען צוּ דֶעם בַּארְב;

|
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152

אוּנְד וֶוען עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען אָבֶענְד ,זֶענֶען זֵיינֶע תַּלְמִידִים 61

צוּם יַ אַרוּפְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אִין אַ שִׁיף אַרַייני 71
גֶעגַאֲנְגֶען .,אוּנד זֶענֶען אִיבֶּער דֶעם יַם אַרִיבֶּערְגֶעפָארֶען

קיין כָּפַר נָחוּם; אוּנִד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען פִּינְסְטֶער ,אוּנְד
יִשׁוּעַ אִיז צוּ זֵייא נִיט נֶעקוּמֶען :אוּנְד דָאס יַם הָאט זִיךְ 81
גֶעהוֹיבֶּען ,דוּרְךָּ אַ גְרוֹיסֶען ווינְד ואס הָאט גֶעבְּלָאזֶען:
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶערוּדֶערְט קֶענֶען פִינְף אוּנְד צְוַוַאנְ-
צִיג אָדֶער דְרֵייסִיג אַקֶער פֶעלְד וֵוייט :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא 91
גֶעזֶעהֶען יִשׁוּעַ אַרוּמְגֵיין אַוֹיף דֶעם יַם ,אוּנְד עֶר וַואר
נָאהֶענְט צוּ דֶעם שִׁיף .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען;
אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בִּין דָאם ,פַָארְכְט אַייךְ 09
נִיט :אַזּוֹיא הָאבֶּען זייא אֵיהֶם גֶעוָאלְט אִין דֶעם שִיף 19
אַרֵיינְנֶעמֶען; אוּנֶד דָאם שִׁיף אִיז בַּאלְד גֶעוֶועזֶען בֵּייא
דֶעם לַאנְד וְואוּ אַהִין זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְנֶען:

אִוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג הָאבֶּען דִיא לֵייט וִאם זֶענֶען כפ
גֶעשְׁטַאנֶען אוֹיף דֵיא אַנְדֶערֶע זַייט יַם גֶעזֶעהֶען אַז
עֶס אִיז נִיט דָארְט גֶעוֶועזֶען קיין אַנְדֶערֶעם שִׁיף אוֹיסֶער
אֵיינֶם .אוּנְד אַז יִשׁוּעַ אִיז נִיט אַרֵיינְגֶעקוּמֶען מִיט זִיינֶע

תַּלְמִידִים אִין דֶעם שִׁיף ,נֵייעֶרְט זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען אַלֵיין
אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען :עִם זֶענֶען אַנְדֶערֶע שִיפֶען גֶעקוּמֶען 82
פוּן טִבַּרְיָה ,נָאהֶענְט צוּ דֶעם אָרְט וְואוּ זֵייא הָאבֶּען דָאס
בְּרוֹיט גֶענֶעסֶען ,נָאכְדֶעם עֶר הָאט אַבְּרָכָה גֶעמַאכְט:
דְרוּם וֶוען דִיא לייט הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז יִשוּעַ אִיז נִיט 12
דָארְט ,אוּנְד זַיינֶע תַּלְמִידִים אוֹיךְּ נִיט ,זֶענֶען זֵייא אִין דיא
שִׁיפֶּען אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד זֶענֶען גֶעקוּמֶען קֵיין כְּפַר-נַחוּם,
אוּנְד הָאבֶּען יִשׁוּעַ בֶעזוּכְט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם 59

בֶעפִינֶען אוֹיף דִיא אַנְדֶערֶע זַייט הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם נֶע-
זָאגְט ,רַבִּי ,וֶוען בִּיסֶט דוּא אַהֶער גֶעקוּמֶען? יִשׁוּעַ הָאט 629
זֵייא נֶעעֶנְמְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,בָּאֵמָת ,בָּאֶמֶת זָאג אִיךְ
אֵייך; אֵיהֶר זוּכְט מִיךְּ נִיט וֵוייל אֵיהֶר הָאט וְואוּנְדֶער נֶע-
זֶעהֶען ,ניִיעֶרְט ווייל אֵיהֶר הָאט גֶענֶעסֶען פוּן דֶעם בְּרוֹיט
אוּנְד זֶענְט זַאט גֶעוָארֶען :אַרְבֵּייט נִיט פַאר דִיא שְפַּייז 79
וָאס וֶוערְט פֶערְלוֹירֶען ,נייעֶרְט פַאר דיא שְׁפַּייז וָואס בְּלֵייבְּט
צוּם עֶבִּינֶען לֶעבֶּען ,ואס דֶער בֶּן אָדָם וֶועט אֵייךְּ גֶעבֶּען;
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וָוארִין אֵיהֶם הָאט נָאט דֶער פָאטֶער פֶערְזִינֶעלְט :אַזוי
הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וָאס זָאלֶען מִיר טְהוּן ,אַז
מִיר זָאלֶען וֶערְקֶען דִיא וֶערְק פוּן נָאט? יִשׁוּעַ הָאט גֶע-
עֶנְשְׁפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז דָאס וֶוערְק
פֿוּן גָאט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט נְלוֹיבֶּען אָן אֵיהֶם וֶועלְכֶען עֶר
הָאט גֶעשִׁיקְט :דְרוּם הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,וָואס
פַאר אַ וְואוּנְדֶער מְהוּסְט דוּא דֶען ,אַז מִיר זָאלֶען זֶעהֶען
אוּנְד זָאלֶען דִיר גְלוֹיבֶּען? וָואס וֶוערְקסְט דוּא? אוּנְזֶערֶע
אָבוֹת הָאבֶּען גֶענֶעסֶען מֶן אִין דֶער מִדְבָּר ,אַזוֹי ויא עֶס
שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,עֶר הָאט זֵייא גֶענֶעבֶּען בְּרוֹיט פוּם
הִימֶעל צוּ עֶסֶען :אַזוֹי הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,בָּאָמֶת
בָּאָמֶת זָאנ אִיךְּ אֵייך; מֹשָׁה הָאט אֵייךְּ נִיט גֶענֶעבֶּען דָאס
בְּרוֹיט פוּם הִימֶעל ,אָבֶּער מֵיין פָּאטֶער נִיבְּט אֵייךְּ דָאם
וָואהְרֶע בְּרוֹיט פוּם הִימֶעל :וָארִין דָאס בְּרוֹיט פוּן גָאט
אִיז דֶער ואס קוּמְט אַרוּפּ פוּן הִימֶעל אוּנְד נִיבְּט לֶעבֶּען
צזוּ דֶער וֶועלְט :דְרוּם הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט,
הַאר נִיבּ אוּנִם בֶּעשְׁטֶענְדִיג דִיזֶעס בְּרוֹיט :יִשׁוּעַ הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בִּין דָאס בְּרוֹיט פוּן לֶעבֶּען ,דֶער ואס
קוּמְט צוּ מִיר וֶועט נִיט דוּנְגְריג זַיין ,אוּנְד דֶער וָאם נְלוֹיבְּט
אָן מִיר וֶועט קֵיינְמָאל נִיט דוּרְשְׁטִיג זַיין :אָבֶּער אִיךָּ הָאבּ

צוּ אִייךָ גֶעזָאגְט ,אַז אֵיהֶר הָאט מִיךָּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט

 7נֵיט נֶענְלוֹיבְּט :אַלֶעס ואס דֶער פָאָטֶער נִיבֶּט מִיר וֶועט
צוּ מִיר קוּמֶען ,אוּנְד דֶער װָאס קוּמְט צוּ מִיר דֶעם וֶועל
 8אִיךְּ נִיט אַרוֹיסְוַוארְפֶען :וָארִין אִיךָ בִּין אַרוּפְּגֶעקוּמֶען פוּן

דֶעם הִימֶעל ,נִיט אַז אִיךְּ זָאל מֵיין וִילֶען טְהוּן ,נֵייעֶרט

 9דֶעם ווילֶען פוּן אֵיהֶם ואס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אוּנְד דָאס
אִיז דֶער וִוילֶען פוּן דֶעם פָאטֶער וָואס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט,
אַז אִיךְּ זָאל נִיט פֶערְלִירֶען פוּן אַלֶעם וָאס עֶר הָאט מִיר

גֶעגֶעבֶּען ,נֵייעֶרְט אַז אִיךְּ זָאל עֶס אוֹיפְשְׁטֶעלֶען אִין דֶעם

 0לֶעצְטֶען טָאנ :אוּנְד דָאס אִיז דֶער וִוילֶען פוּן מֵיין פָאטֶער,
אַז אִיטְלִיכֶער וָואס זֶעהְט דֶעם זוּהְן אוּנְד נְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם,

זָאל הָאבֶּען עִבִּיגֶעם לֶעבֶּען ,אוּנְד אִיךָּ וֶועל אֵיהֶם אוֹיפָ-
שְׁטֶעלֶען אִין דֶעם לֶעצְטֶען טָאב:

 1אַזוֹי הָאבֶּען דִיא יוּדֶען וֶענֶען אֵיהֶם גֶעמוּרְמֶעלְט ,ווייל עֶר

3

יוחנן ו
,יךָּ בִּין דָאס בְּרוֹיט וָואם אִיז אַרוּסְגֶעקוּמֶען
הָאט גֶעזָאנְט אִ

פוּם הִימֶעל :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אִיז עֶר נִיט יִשׁוּעַ54 ,

דֶער ווּהְן פוּן יוֹסֵף ,וִאם מִיר קֶענֶען דֶעם פָאטֶער אוּנְד
דיא מוּטֶער? ויא אַזוֹי זָאגְט עֶר דֶען ,אִיךְּ בִּין אַרוּפַגֶע-
קוּמֶען פוּם הִימֶעל? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד צוּ זייא 34
גֶעזָאגְט ,מוּרְמֶעלְט נִיט צְוִוישֶׁען אֵיינַאנְדֶער? קֵיינֶער קֶען 44
צוּ מִיר קוּמֶען ,אוֹיסֶער דֶער פָאטֶער ואס הָאט מִיךָּ בֶע-

שִׁיקְט צֵיהְט אֵיהֶם ,אוּנְד אִיךָּ וֶעל אֵיהֶם אוֹיפְשְׁטֶעלֶען אִין

דֶעם לֶעצְטֶען טָאג :עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דִיא 24

נְבִיאִים ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אַלֶע גֶעלֶעהְרְט זַיין פוּן גָאט;

אִיטְלִיכֶער ואס הָאט גֶעהֶערְט פוּם פָאטֶער ,אוּנְד הָאט
פוּן אֵיהֶם נֶעלֶערְנְט ,קוּמְט צוּ מִיר :נִיט אַז אִימֶעצֶער הָאט 64
גֶעזֶעהֶען דֶעם פָאטֶער ,נֵייעֶרְט דֶער וָאס אִיז פוּן גָאט,
דֶער הָאט גֶעזֶעהֶען דֶעם פָאטֶער :בָּאֶמֶת ,בָּאֶמֶת זָאג אִיךְ 74

אֵייך; וֶוער עִם גְלוֹיבְּט אָן מִיר הָאט עֶבִּיגֶעם לֶעבֶּען :אִיךְּ 54

בִּ-ין דֶאם בְּרוֹיט פוּן לֶעבֶּען :אֵייעֶרֶע אָבוֹת הָאבֶּען גֶענֶע94 -

סֶען מֶן אִין דֶער מִרְבָּר אוּנְד זֶענֶען גֶעשְׁטָארְבֶּען :דָאם 05

אִיז דָאס בְּרוֹיט וָאס קוּמְט אַרוּפּ פוּם הִימֶעל ,אַז אַ מֶענְש
וֶועט דֶערְפוּן עֶסֶען וֶועט נִיט שְׁטַארְבֶּען:

אִדְּ בִּין דָאס 18

לֶעבֶּעדִינֶע בְּרוֹיט ,ואס אִיז פוּם הִימֶעל אַרוּפְּגֶעקוּמֶען;
וֶער עִם וֶעט עֶסֶען פוּן דִיזֶעם בְּרוֹיט ,וֶועט אוֹיף עִבִּיג
לֶעבֶּען; אוּנְד דָאס בְּרוֹיט ואס אִיךְ װועל גֶעבֶּען אִיז מֵיין
פְּלֵיישׁ פַאר דֶעם לֶעבֶּען פוּן דֶער וֶועלְט:
אַזוֹי הָאבֶּען דיא יוּדֶען צְוִוישֶׁען זִיךְּ גֶעקְרִיגְט אוּנְד גֶעזָאגְט95 ,
זויא אַזוֹי-קָאן אוּנֶם דִיזֶער גֶעבֶּען זַיין פְלֵיישׁ צוּ עֶסֶען?

יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעָאגְט ,בְּאֶמֶת בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייך8 ,
וֶוען אֵיהֶר וֶועט נִיט עֶסֶען דָאס פְּלֵייש פוּן דֶעם בֶּן אָדָם

אוּנְד וֶועט נִיט טְּרִינְקֶען זַיין בְּלוּט ,הָאט אֵיהֶר קֵיין לֶעבֶּען

נִיט אִין אַייךָּ :וֶוער עִם עֶסְט מֵיין פְלֵיישׁ אוּנְד טְרִינְקְט 45

מֵיין בְּלוּט ,הָאט עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען ,אוּנְד אִיךּ וֶעל אֵיהֶם
אוֹיפְשְׁטֶעלֶען אִין דֶעם לֶעצְטֶען טָאג :הָארִין מַיין פְלֵיישׁ אִיז 88

וָאהְרְהַאפְטִינֶע שְׁפַייו ,אוּנִד מֵיין בְּלוּש אִיז וְָאהְרְהַאפְטִינֶעם

נֶעטְרֶענְק :וֶער עִם עֶסְט מֵיין פְלֵיישׁ אוּנד טְרִינְקְט מֵיין 65
בְּלוּט .דֶער וְואוֹינְט אִין מִיר ,אוּנְד אִיךָ אִין אֵיהֶם :אַזוֹי 75

יוחנן ו

42
ויא
אִיךְּ
 8דֶער
וָואם

דֶער לֶעבֶּעדִינֶער פָאטֶער הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד
לֶעבּ דוּרְךְ דֶעם פָאטֶער ,אַזוֹי וֶער עֶס עֶסֶט מִיךְ
וֶועט אוֹיךְּ לֶעבֶּען דוּרְךְָּ מִיר :דָאס אִיז דָאס בְּרוּיט
אִיז אַרוּפְּגֶעקוּמֶען פוּן הִימֶעל ,נִיט אַזוֹי וויא אֵיירֶע

אָבוֹת הָאבֶּען גֶענֶעסֶען אוּנְד זֶענֶען גֶעשְׁטָארְבֶּען; וֶוער עִם
 98עֶסְט דִיזֶעם בְּרוֹיט וֶועט עִבִּינ לֶעבֶּען :דִיזֶעם הָאט עֶר

גֶעזָאגְט אִין דֶער שׁוּל ,וֶוען עֶר הָאט גֶעלֶעהְרְט אִין כְּפֵר
נַחוּם;

 0פִילֶע פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים ,וֶוען זייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט

הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,דָאם אִיז אַ הַארְטֶעס וָארְט; וֶוערּ קָאן
 1עָם הֶערֶען :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט אִין זִיךְּ גֶעוְואוּסְט אַז זֵיינֶע
תַּלְמִידִים הָאבֶּען אִיבֶּער דֶעם נֶעמוּרְמֶעלְט ,אוּנְד הָא צוּ
 2זֵייא גֶעזָאנְט ,אִיז דָאם אַ שְׁטְרוֹיכְלוּנְג צוּ אַייךְ? ויא,
וֶוען אֵיהֶר וֶועט זֶעהֶען דֶעם בֶּן אָדָם אַרוֹיפְנֶעהֶען וְואוּ עֶר
 8אִיז פְרִיהֶער גֶעוֶועזֶען? עִם אִיז דֶער נֵייסְט וִאם מַאכְט

לֶעבֶּעדִיג דָאם פְּלֵיישׁ נִיצְט גָארְנִיט; דיא וֶוערְטֶער וִאם.

אִיךְּ הָאבּ צוּ אִייךְּ גֶערֶעט דִיא זֶענֶען גֵייסְט ,אוּנְד דיא

 4זֶענֶען לֶעבֶּען :אֶבֶּער דָא זֶענֶען עֶטְלֵיכֶע פון אֵייךְּ אס
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גְלוֹיבֶּען נִיט; וָארִין יִשׁוּעַ הָאט גֶעוְואוּסְט פוּן אָנְהֵייבּ
וֶועלְכֶע דִיא זֶענֶען ואס הָאבֶּען נִיט גֶעגְלוֹּיבְּט ,אוּנְד וֶועל-
בֶער עִם אִיז וָואס וֶועט אֵיהֶם אִיבֶּערְנֶעבֶּען :אוּנד עֶר הָאט
גֶעזָאגְט ,דְרוּם הָאבּ אִיךְ צוּ אֵייךְּ גֶעזַאנְט ,אַז קֵיינֶער קָאן
נִיט צוּ מִיר קוּמֶען עִם זֵייא דֶען אַז עִם אִיז אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען
פוּן דֶעם פָאטֶער:
נָאכְדֶעם זֶענֶען פִילֶע פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים צוּרִיקְנֶעגַאנְנֶען,
אוּנְד זֶענֶען נִיט מֶעהֶר מִיט אֵיהֶם אַרוּמְנֶעגַאנְנֶען :אוּנְד
יִשׁוּעַ הָאט נֶעזָאגְט ,צוּ דִיא צְוֶועלְף ,זילְט אֵיהֶר אוֹיךְ
אַוֶועקְנֶעהֶען? שִׁמְעוֹן פֶּעטְרוֹם הָאט אֵיהֶם נֶעעֶנְטְפֶערְט,
הַאר צוּ וֶועמֶען זָאלֶען מִיר נֶעהֶען? דוּא הָאסְט דִיא וֶועך-
שֶער פוּן עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען; אוּנְד מִיר הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט
אוּנְד דֶערְקֶענְט אַז דוּא בִּיסֶט דֶער הֵילִינֶער פֿוּן
גָאט ,יִשׁוּע הָאט זֵייא נֶעעֶנְטְפֶערְט ,הָאבּ אִיךְּ אַייךְּ נִיט
צְוֶועלְף אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט? אוּנד אֵיינֶער פון אִייךְּ אִיז אַ
שֶׂשָׁן :דָאס הָאט עֶר גֶעזָאגְט אוֹיף יְהוּדָה דֶער זוּהְן פוּן אִישׁ

יוחנן וז
קָריוֹת ,וָוארִין עֶר וֶעט אֵיהֶם אִיבֶּערְנֶעבֶּען,

52
וָאס אִיז

אֵיינֶער פוּן דיא צְוֶועלְף;

קאפיטעל ז
אוּנֵד נָאכְדֶעם אִיז יִשׁוֹּעַ אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען אִין נָלִיל;וָארִין 1

עֶר הָאט נִיט גֶעוָאלְט אַרוּמְנֶעהֶען אִין יְהוּדָה ,ווייט דיא

יוּדֶען הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעוּכְט צוּ הַרְנֶענֶען :אוּנד דֶער 2
יוּדִישֶׁער יוֹם טוֹב חַנ הַסוּכּוֹת אִיז נָאהֶענְט גֶעוֶועזֶען:
אַזוֹי הָאבֶּען זֵיינֶע בְּרִידֶער צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,נָעה אַוֶועק 3
פוּן דַאנֶען ,אוּנְד גֶעה קֵיין יְהוּדָה ,אַז דַיינֶע תַּלְמִידִים זָאלֶען
זֶעהֶען דִיא וֶערְקֶע װָאס דוּא מְהוּסְט :וָארִין קֵיינֶער מְהוּט 4

עֶפֶּעם אִין פֶערְבָּארְגֶענֶעם ,אוּנְד װִויל זֶעלְבּסְט עֶפֶענְטְלִיךְ

בֶּעקַאנְט זַיין; וֶען דוּא טְהוּסְט דִיזֶע זַאכֶען ,וַוייז דִיךְּ צוּ
דֶער וֶועלְט :הָארִין זיינֶע בְּרִידֶער הָאבֶּען אוֹיךְּ נִיט אָן אֵיהֶם 8
גֶענְלוֹיבְּט :דְרוּם הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,מַיינֶע צֵייט 6

אִיז נָאךְ נִיט גֶעקוּמֶען ,אֶבֶּער אֵיירֶע צֵייט אִיז בֶּעשְׁטֶענְדִיג

פַארְטִינ :דִיא וֶועלְט קָאן אֵייךְּ נִיט הַאסֶען ,אָבֶּער מִיךְ

=

הָאט זִיא גֶעהַאסְט ,ווייל אִיךָּ בֶּעצֵייג קֶענֶען אֵיהֶר ,אַז

אֵיהֶרֶע וֶוערְקֶע זֶענֶען שְׁלֶעכְט :נֶעהְט אִיהֶר אַרוֹיף צוּ 8

דִיזֶען יוֹם טוֹב; אִיךָּ נָעה נָאךְָּ נִיט אַרוֹיף צוּ דִיזֶען יום
טוֹב .וָארִין מֵיינֶע צֵייט אִיז נָאךָּ נִיט דֶערְפִילְט :וֶוען עֶר 9
הָאט דָאס צוּ זֵייא גֶעזָאגְט אִיז עֶר נֶעבְּלִיבֶּען אִין גָלִיל:
אָבֶּער וֶוען זֵיינֶע בְּרִידֶער זֶענֶען אַרוֹיפְנֶעגַאנְנֶען צוּם יוֹם 01

טוֹב ,דַאן אִיז עֶר אוֹיךְּ אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען ,נִיט עֶפֶענְטְלִיךְ,
נֵייעֶרְט אִים פֶערְבָּארְנֶענֶעם; דִיא יוּדֶען הָאבֶּען אֵיהֶם נֶע11 -
זוּכְט אִים יוֹם טוֹב ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וְאוּ אִיז עֶר?

אוּנְד דָא אִיז גֶעוֶעזֶען אַ נְרוֹים גֶעמִוּרְמֶעל צְוִוישֶען דֶעם

פָאלְק וֶוענֶען אֵיהֶם; עֶטְלִיכֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,עֶר אִיז אַכן
גוּטֶער מַאן; אָבֶּער אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,ניין ,נֵייעֶרְט
עֶר פֶערְפִיהְרְט דָאם פַאלְק :אָבֶּער קֵיינֶער הָאט פוּן אֵיהֶם 81

נִיט עֶפֶּענְטְלִיךְ נֶערֶעט ,פָאר פוּרְכְט פַאר דִיא יוּדֶען:
אוּנְד שׁוֹין אין מִיטֶען יום טוֹב אִיז יִשׁוּעַ אִים בֵּית הַמִקְדֶשׁ 41

אַרוֹיפְגֶענַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט גֶעלֶעהְרְט :דְרוּם הָאבֶּען זִיךְ 1
דיא יוּדֶען פֶערְוְואוּנְדֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,דיא אַזוֹי קֶען
דִיזֶער מַאן דִיא שְׁרִיפְטֶען ,וֶוען עֶר הָאט קֵיינְמָאל נִיט גֶע-
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יוהנן ז

 6לֶערְנְט? יִשׁוּעַ הָאט זֵייא גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,מֵיינֶע
לֶעהֶרֶע אִיז נִיט מֵיינֶע ,נֵייעֶרְט פוּן אִיהֶם ואס הָאט מִיךְ
 7גֶעשִׁיקְט :וֶוען אֵיינֶער װיל זַיין וִוילֶען טְהוּן ,אַזוֹי זֶעט עֶר
וויסֶען פוּן דֶער לֶעהֶרֶע ,אוֹיבּ עֶס אִיז פוּן גָאט ,אָדֶער אִיךְ
 8רֶעד פוּן מִיר אַלֵיין :דֶער ואס רֶעט פוּן זִיךְּ אַליין זוּכֵט
זֵיין אֵיינֶענֶעם כָּבוֹד ,אָבֶּער דֶער וָואס זוּכְט דֶעם בָּבוֹד פוּן
דֶעם וָואס הָאט אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט .דֶער אִיז וָוְאהֶר ,אוּנְד עִם

 9אִיז קיין אוּנְדֶעכְט נִיט אִין אֵיהֶם :הָאט אֵייךְּ נִיט מֹשֶׁה

גֶעגֶעבֶּען דִיא תּוֹרָה ,אוּנְד קֵיינֶער פוּן אַייךְּ הַאלְט דיא
 0תּוֹרָה? וָארוּם זוּכְט אֵיהֶר מִיךְּ  צוּ טֵיטֶען? דיא לייט
הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶערְט דוּא הָאסְט אַ שֶׁר ,וֶוער זוּכְט דִיךָּ צַוּ
 1סֵייטֶען?

יִשׁוּעַ הָאט

נֶעעֶנְטְפֶערְם אוּנְד צו

זֵייא

נֶע-

זָאנְט ,אֵיין וֶוֶערְק הָאבּ אִיךְּ נֶעמְהוּן אוּנְד אֵיהֶר וְואוּנְדֶערְט
 2אֵייךָּ אַלֶע :דֶעסְטְוֶוענֶען הָאט אַייךְ מֹשָׁה גֶעגֶעבֶּען דיא
מִילָה ,נִיט ווייל עִם אִיז פוּן מֹשֶׁה נֵייעֶרְט פוּן דִיא אָבוֹת,
 8אזּנְד אֵיהֶר טְהוּט אַם שֵׁבֶּת אַ מֶענְשׁ מַל זַיין :וֶוען אַ
מֶענְשׁ עֶנְמְפַאנְגְט אַם שַׁבָּת מִילָה ,כְּדִי מוֹרַת מֹשָׁה זָאל נִיט
פֶערְשְׁטֶערְט וֶוערֶען ,עֶרְנֶערְט אֵיהֶר אֵייךָּ אִיבֶּער מִיר ,וַוייל

 4אִיךְ הָאבּ אַ מֶענְש גַאנְץ גֶעווּנְד גֶעמַאכְט

אַם שַׁבָּת?

רִיכְטֶעט נִיט
ֶעוִיעכְט מִשְׁפָּט:
 8דָרוּם הָאבֶּען עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא פוּן ירוֹּשְׁלַיִם גֶעזָאנְט ,אִיז
 6דָאם נִיט דֶער וֶועלְכֶען זֵייא זוּכֶען צוּ טֵייטֶען? זָעה עֶר וֶעט
נָאךְּ דֶעם

אָנְזֶעהֶען

נֵייעֶרְט

רִיכְטֶעט

עֶפֶענְטְלִיךְּ אוּנְד זֵייא זָאנֶען אֵיהֶם נָארְנִיט; וויסֶען דֶען

 7דיא עֶלֶצְטֶע נָעוִוים אַז עֶר אִיז דֶער מָשִׁיחַ :אָבֶּער מִיִר
קֶענֶען דָאךָּ דִיזֶען ,פוּן וַַאנֶען עֶר אִיז; אָבֶּער וֶען דֶער
8

מְשִׁיחַ קוּמְט וֵוייסְט קֵיינֶער נִיט פוּן וַוַאנֶען עֶר אִיז:

יִשוּע

הָאט גֶעשְׁרִיעֶן וֶוען עֶר הָאט גֶעלֶעהְרְט אִין בֵּית הַמִקְרֶשׁ

אוּנד גֶעזָאגְט ,אִיהֶר קֶענְט מִיךְ; אוּנְד אֵיהֶר ווייסְט פוּן
וַאנֶען אִיךְּ בִּין; אוּנְד אִיךְָּ בִּין נִיט גֶעקוּמֶען פוּן מִיר
זֶעלְבְּסְט ,אָבֶּער דֶער וָאס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט ,אִיז הָאהֶר
 9וֶעלְכֶען אֵיהֶר קֶענְט נִיט :אָבֶּער אִיךְ קֶען אֵיהֶם ,וָארִין

אִיךְּ בִּין פוּן אֵיהֶם ,אוּנְד עֶר הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט:

 0זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזוּכְט צוּ נֶעמֶען ,דְרוּם הָאט קֵיינֶער

7

יוחנן ז
אוֹיף אֵיהֶם דִיא הַאנְ גֶעלֶענְט ,וָארִין זֵיינֶע שָׁעָה אִיז נָאךְ

נִיט גֶעקוּמֶען :אָבֶּער פִּילֶע פוּן דיא לֵייט הָאבֶּען אָן אִירֶם 13
בֶעגְלוִּיבְּט אוּנְד גֶעזָאנְט ,וֶען דֶער מָשִׁיחַ קוּמֶט ,וֶועט עֶר
דֶען מֶעהֶר וְואוּנְדֶער מְהוּן זיא דִיזֶע וָואס עֶר הָאט נֶעמְהוּן?
דִיא פְּרוֹשִׁים הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז דִיא לֵייט הָאבֶּען דָאם 23
וֶענֶען אֵיהֶם נֶעמוּרְמֶעלְט ,אוּנְד דִיא עֶרֶשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנָד

דִיא .פְּרוּשִׁים הָאבֶּען גֶעשִׁיקְט מְשָׁרְתִים ,אַז זייא זָאלֶען

אֵיהֶם נֶעמֶען :אַזוֹי הָאט יָשוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נָאךְ אַ 33
קְלַיינֶע צֵייט בִּין אִיךָּ מִיט אֵייךָּ; אוּנְד אִיךָּ נָעה צוּ דֶעם
וָאס הָאט מִיךָּ נֶעשִׁיקְט :אֵיהֶר וֶועט מִיךְּ זוּכֶען אוּנְד וֶועם 48
מִיךְּ נִיט גֶעפִינֶען; אוּנְד זְאוּ אִיךְּ בִּין ,דָארְט אַהִין קֶענְט
אֵיהֶר נִיט קוּמֶען :אַזוֹי הָאבֶּען דִיא יוּדֶען אֵיינֶער צוּם אֵנָד 83
דֶערֶען גֶעזָאנְט ,וְאוּ אַהִין וֶעט עֶר גֶעהֶען אַז מִיר

וֶועלֶען אֵיהֶם נִיט גֶעפִינֶען ,וֶועט עֶר גֶעהֶען צְוִוישֶׁען דיא
פֶערְשְׁטוֹיסֶענֶע צְוִוישֶׁען דִיא גוֹיִם אוּנְד זֶזעט דִיא גוֹיִם לָעה-

רֶען? וָואס אִיז דָאס וָארְט וָאס עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אִיהֶר 63
וֶעט מִיךְּ זוּכֶען אוּנְד וֶועט מִיךְּ נִיט גֶעפִינֶען; אוּנְד חְאוּ

אִיךָּ בִּין קֶענְט אֵיהֶר נִיט אַהִין קוּמֶען?

אוּנְד אָן דֶעם לֶעצְטֶען טָאג ,וָאס אִיז דֶער גְרוֹיסֶער טָאג 73
פוּן דֶעם יוֹם טוֹב ,אִיז יִשׁוּעַ גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט נֶע-
שְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאגְט ,וֶער עֶם אִיז דוּרְשְׁטִיג ,לָאז עֶר צוּ
מִירּ קוּמֶען אוּנְד טְרִינְקֶען :דֶער װָאם נְלוֹיבְּט אָן מִיר83 ,

זיא דִיא שְׁרִיפְט זָאגְט ,פוּן זַיין לֵייבּ וֶועלֶען אַרוֹיסְפְלִיסֶען

טֵייכֶען פוּן לֶעבֶּעדִינֶע וַוַאסֶער :אוּנְד דָאס הָאט עֶר נֶע93 -
זָאנְט וֶוענֶען דֶעם רוּחַ הַקוֹדֵשׁ אס דִיא וָואס נְלוֹיבֶּען אָן
אֵיהֶם וֶועלֶען דֶערְהַאלְטֶען; וָארִין דֶער רוּחַ הַקוּדֵשׁ אִיז
נָאך נִיט גֶענֶעבֶּען גֶעוָארֶען ,װייל יִשׁוּעַ אִיז נָאךְנִיט פֶעךָ-
הֶערְלֵיכְט גֶעוָארֶען :דָרוּם אֵיינִינֶע פוּן דִיא לֵייט ,וֶוען זֵייא 04

הָאבֶּען דִיזֶע וֶוערְטֶער גֶעהֶערְט הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דִיזֶער אִיז

נָעוִוים דֶער נָבִיא :אַנְדֶערֶע הָאבֶּען נֶעזָאנְט ,דִיזֶער אִיז דֶער 14

מָשִׁיחַ;

אוּנְד אַנְדֶערֶע הָאבֶּען נֶעזָאנְט קוּמְט

דֶען דֶער

מָשִׁיחַ אַרוֹיס פוּן נָלִיל? הָאט נִיט דִיא שְׁרֵיפְט גֶעזָאנְט24 ,
אַז דֶער מָשִׁיחַ קוּמְט אַרוֹים פוּן זָרַע דָוָד ,אוּנְד פוּן בֵּית-
לָחֶם ,דִיא שְׁטָאט וְואוּ דָוִד אִיז גֶעוֶועוֶען? דְרוּם אִיז נֶע84 -
17

82

יוחנן זח
וֶועזֶען אַ קְרִינֶערֵייא אִיבֶּער אֵיהֶם צְוִוישְׁען דיא לֵייט:

 4אוּנְד עֶמְלִיכֶע פוּן זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוָאלְט נֶעמֶען
אָבֶּער קֵיינֶער הָאט נִיט דִיא הֶענְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעלֶענְט:

 5דְרוּם זֶענֶען דיא מְשָׁרָתִים גֶעקוּמֶען צוּ דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים
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אוּנְד פְּרוּשִׁים ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צו זֵייא גֶעזָאגְט ,וָארוּם
הָאט אֵיהֶר אֵיהֶם נִיט גֶעבְּרַאכְט? דיא מְשָׁרְתִים הָאבֶּען
גֶעעֶנְטְפֶערְט קֵיינְמָאל הָאט אַ מֶענְש גֶערֶעט אַזוֹי זיא דִיוֶער
מַאן :דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען צוּ זֵייא גֶעעֶנְטְפֶערְט ,זֶענְט
אֵיהֶר אוֹיךָּ פֶערְפִיהְרט? הָאט אֵיינֶער פוּן דִיא אוֹיבֶּערְשְׁטֶע
אָדֶער פוּן דִיא פְּרוּשִׁים אָן אֵיהֶם גֶענְלוֹיבְּט? אָבֶּער דִיזֶע
לֵייט ואס קֶענֶען נִיט דִיא תּוֹרָה זֶענֶען פֶערְשָׁאלְטֶען:
נִיקוֹדִימוֹם הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט( ,דֶער וִאם אִיז אֵיינֶער
פוּן זֵייא אוּנְד צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען בֵּייא נַאכְט) :רִיכְטֶעט
אוּנְזֶערֶע תּוֹרָה אַ מֶענְש ,אֵיידֶער מֶען הָאט אֵיהֶם פֶערְהֶערְט

 9אוּנְד מֶען וֵוייסְט ואס עֶר הָאט נֶעטְהוּן? זֵייא הָאַבֶּען נֶע-
עֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,בִּיסְט דוּא דֶען
אוֹיךְ פוּן נָלִיל :פָארְשׁ אוּנֶר זָעה ,אַז פוּן נָלִיל שְׁטֶּעהְט
 8נִיט אוֹיף קיין נָבִיא :אוּנְד אִיטְלִיכֶער אִיז אַהֵיימְגֶעגַאנְגֶען;
קאפיטעל ח
 1יִשׁוּעַ אִיז אַוֶועקְנֶענַאנְנֶען צוּם הַר הַזָתִים :אוּנְד אִין דֶער
 2פְרִיה אִיז עֶר װִידֶער גֶעקוּמֶען אִין בִֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרֵיין,
אוּנְד דָאם גַאנְצֶע פַאלְק אִיו צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען; אוּנְד עֶר
 3הָאט זִיךְ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט אוּנְד הָאט זייא נֶעלֶעהְרְט :אוּנְד
דִיא סוֹפְרִים אוּנְד דִיא פְּרוּשִׁים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט
אַ פְרוֹיא וָאס מֶען הָאט גֶעחַאפְּט אִין זְנוּת ,אוּנְד זייא

 4הָאבֶּען זִיא אִין מִיטֶען נֶעשְטֶעלְט :אוּנְד זייא הָאבֶּען צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,לֶעהְרֶער ,דִיזֶע פְרוֹיא אִיז גֶעחַאפְּט גֶע-
 5וָָארֶען בְּשַׁעַת מַעֲשֶׂה אִין זְנוּת  :אוּנְד מֹשָׁה אִין דֶער תּוֹרָה

הָאט אוּנס גֶעבָּאטֶען ,אַז מֶען זָאל אַזֶעלְכֶע פֶערְשְׁטֵיִינִיגֶען;

 6דְרוּם וָָאס זָאנְסֶם דוּא? אוּנְד דָאם הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאנְט,
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְּרוּפְט ,אַז זֵייא זָאלֶען עִפֶּעס הָאבֶּען
אֵיהֶם צוּ פֶערְקְלָאגֶען .אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט זִיךְּ אַרוּפְּגֶעבּוֹינֶען,
אוּנְד הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען מִיט דֶעם פִינְנֶער אוֹיף דֶער עֶרֶר;
 7אָבֶּער וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם וֵוייטֶער גֶעפְרֶעגְט ,הָאט עֶרְ
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זִיךְּ אוּיפְנֶעהוֹיבֶּען אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,דֶער וָואם

אִיז אָהֶן זִינֶד צְוִוישֶׁען אַייךְ; דֶער זָאל צוּם עֶרְשְׁטֶען דֶעם

שְׁטֵיִין אוֹיף אֵיהֶר וַַארְפֶען :אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ זִידֶער 8
אַרוֹיפְּגֶעבּוֹינֶען אוּנְד הָאט נֶעשְׁרִיבֶּען אוֹיף דֶער עֶרֶד:
אוּנְד וִויא זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט ,אוּנְד זֶענֶען אִין זֵייעֶר 9
הַארֶץ גֶעשְׁטְרָאפְט גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען זֵייא אֵיינֶער נָאךְּ דֶעם
אַנְדֶערֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען פוּן דֶעם עֶלְצְטֶען בִּיז דֶעם יוּנְגֶם-

מֶען; אוּנָד יִשׁוּעַ אִיז אַלֵיין גֶעבְּלִיבֶּען ,אוּנְד דִיא פְרוֹיא

אִיז אִין מִיטֶען גֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט זִיךְּ אוֹיפְנֶע01 -
הוֹיבֶּען ,אוּנְד הָאט קֵיינֶעם נִיט גֶעזֶעהֶען ,אוֹיסֶער דִיא
פְרוֹיא ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,פְרוֹיא ,וְואוּ זֶענֶען דיא
וָאס הָאבֶּען דִיךְּ פֶערְקְלָאנְט? הָאט דִיךְּ קֵיינֶער נִיט פֶעך-
שוּלְדִינְט? אוּנְד זִיא הָאט גֶעזָאנְט קֵיינֶער נִיט ,הַאר11 ,
אוּנְד יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,אִיךָּ פֶּערְשׁוּלְדִיג
דִיךָּ .אוֹיךְ נִיט ,נָעה ,אוּנְד זִינְדִיג נִיט מֶעהֶר:
דְרוּם הָאט יִשוּעַ װִידֶער צוּ זֵייא נֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאגְט91 ,
אִיךָ בִּין דָאס לִיכְט פוּן דֶער וֶועלְט; וֶוער עִם פַָאלְנְט מִיר
נָאךְּ זֶדעט נִיט אַרוּמְגֶעהֶען אִין דֶער פִינְסְטֶער ,נֵייעֶרְט עֶר

וֶועט הָאַבֶּען דָאס לֵיכְט פוּן לֶעבֶּען :דָרוּם הָאבֶּען דיא 31
פְּרוּשִׁים צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דוא בֶּעצֵיינְסְט אוֹיף דִיר אַלין;
דיין צֵייגְנִים אִיז נִיט וָאהֶר :יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד 41
הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,חָאטְשֶׁע אִיךְּ בֶּעצֵייג אוֹיף מִיר אַלֵיין
אִיז דָאךָּ מֵיין צֵיינְנִים ָאהֶר ; וְָארִין אִיךָּ וֵוייס פוּן וַַאנֶען
אִיךְּ קוּם אוּנְד וְאוּ אַהִין אִיךָּ נָעה; אָבֶּער אִירֶר וֵוייסְט
נִיט פוּן וַוַאנֶען אִיךְּ קוּם ,אוּנְד וְואוּ אַהִין אִיךְ נָעה :אִיהֶר 51
ריבְטֶּעט נָאךְּ דֶעם פְלֵיישׁ ,אִיךְּ רִיכְטֶע קֵיינֶעם נִיט :אוּנְד 61
וֶוען אִיךְּ רִיכְטֶע ,אַזוֹי אִיז מֵיין מִשְׁפָּשׁ חָאהֶר ; וָָארִין אִיךָ
בִּין נִיט אַלֵיין ,נֵיִיעֶרְט אִיךָּ אוּנְד דֶער פַאטֶער וָאס הָאט
מִיךְ גֶעשִיקְט :אוּנְד עֶס שְטֶעהְט אוֹיךְּ גֶעשְׁרִיבֶּען אֵין אַיי" 71

רֶע תּוֹרָה ,אַז דָאם צֵיינְנִיס פוּן צְוַוייא מֶענְשֶׁען אִיז וָאהֶר;
אִיךָּ בִּין אֵיינֶער וָאס בֶּעצֵייג אוֹיף מִיר אַלַיין ,אוּנְד דֶער 81
פָאטֶער וָאס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט בֶּעצֵיינְט אוֹיף מִיר  :אַזוֹי 91
הָאַבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וְואוּ אִיז דַיין פָאטֶער? יִשׁוּעַ
הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אֵיהֶר קֶענְט מִיךְּ נִיט ,אוּנְד אוֹיךְּ נִיט מֵיין
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פָאטֶער; וֶוען אֵיהֶר וָואלְט מִיךְּ גֶעקֶענְט ,אַזוֹי וָאלְט אֵיהֶר
 0מֵיין פָאטֶער אוֹיךְ גֶעקֶענְט :דִיזֶע'וֶוערְטֶער הָאט עֶר נֶע-

י הרֶַמעִקטְדֶשאִׁ;ין דֶעם אוֹצָר ,וֶוען עֶר הָאט -גֶעלֶעהְרְט אִין בֵּית
אוּנְד קֵיינֶער הָאט אֵיהֶם נִיט גֶענוּמֶען ,וָארִין

זֵיינֶע שָׁעָה אִיז נָאךּ נִיט גֶעקוּמֶען:

 1אַזוֹי הָאט יִשׁוּע װִידֶער צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיךְ נָעה אַוֶועק,

אוּנְד אֵיהֶר וֶועט מִיךְּ זוּכֶען ,אוּנְד וֶועט שְׁטַארְבֶּען אִין

אֵיירֶע זִינְד; וְואוּ אִיךְּ גָעה ,דָארְט אַהִין קֶענְט אֵיהֶר נִיט
 22קוּמֶען :דְרוּם הָאבֶּען דִיא יוּדֶען גֶעוָאגְט ,װֶעט עֶר זִיךְ
אַליין טֵייטֶען ,אַז עֶר זָאנְט ,וְואוּ אִיךְ נְעה קֶענְט אֵיהֶר נִיט
 8קוּמֶען? אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר זֶענְט פוּן
אוּנְטֶען ,אִיך בִּין פוּן אוֹיבֶּען; אֵיהֶר זֶענְט פוּן דִיזֶער וֶועלְט,

 4אִיךְּ בֵּין נִיט פוּן דִיזֶער וֶועלְט :דְרוּם הָאבּ אִיךְּ גֶעזָאנְט ,אַז
אֵיהֶר וֶועט שְׁטַארְבֶּען אִין אֵיירֶע זִינְד; וָארִין וֶוען אֵיהֶר
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וֶועט נִיט גְלוֹיבֶּען אַז אִיךְּ בִּין עֶר ,וֶועט אֵיהֶר שְׁטַארְבֶּען

אִין אֵיירֶע זִינְד :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם נֶעזָאגְט ,וֶוער
בִּיסְט דוּא? יִשׁוּעַ הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט דֶער וָאם אִיךְ
הָאבּ צוּ אַייך פוּן אָנְהַייבּ נֶעזָאגְט :אִיךְּ הָאבּ פִיל וֶוענֶען
אַייךְ צוּ רֶעדֶען אוּנְד צוּ רִיכְטֶען; אָבֶּער דֶער וָואס הָאט
מִיךְּ נֶעשִׁיקְט אִיז ואהֶר ,אוּנְד וָאס אִיךָּ הָאבּ גֶעהֶערְט פוּן
אֵיהֶם ,דָאס רעד אִיךְּ צוּ דֶער וֶועלְט :זֵייא הָאבֶּען נִיט בֶע-
וְואוּסְט ,אַז עֶר הָאט צוּ זֵייא נֶערֶעט וֶוענֶען דֶעם פָאטֶער:
אַזוֹי הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶוען אֵיהֶר וֶועט דֶעם בֶּן
אָדָם אוֹיפְהֶעבֶּען ,דַאן וֶעט אֵיהֶר וויסֶען אַז אִיךָ בִּין עֶר,
אוּנִד אִיךְ טְהוּא נָארְנִיט פוּן מִיר אַליין ,נֵייעֶרְט אַזוֹי זיא
מֵיין פָאטֶער הָאט מִיךְּ גֶעלֶעהְרְֶט ,דָאם רֶער אִיךְּ :אוּנְד
דֶער וָאס הָאט מִיךְּ נֶעשִׁיקְט אִיז מִיט מִיר; דֶער פָאטֶער
הָאט מִיךְ נִיט גֶעלָאזְט אַלײן ,וָארִין אִיךְּ שְהוּא בֶּעשְׁטֶענְדִיג
דָאם וָואס גֶעפֶּעלְט אֵיהֶם :וֶוען עֶר הָאט דִיזֶעם נֶערֶעט

הָאבֶּען פִילֶע אָן אֵיהֶם גֶענְלוֹיבְּט:

 1דְרוּם הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאנְט צוּ דִיא יוּדֶען וִאם הָאבֶּען אָן
אֵיהֶם גֶעגְלוֹיבְּט ,וֶוען אֵיהֶר בְּלֵייבְּט בַּייא מֵיין וָארְט ,אַזוֹי
 2זֶענְט אֵיהֶר בְּאֲמֶת מֵיינֶע תַּלְמִידים :אוּנְד אִיהֶר וֶועט זויסֶען
דִיא .וָאהְרְהֵייט ,אוּנְד דִיא וָאהְרְהֵייט וֶועט אַייךְּ פְרֵייא
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מַאכֶען :זַיֹיֵא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם בֶעעֶנְטְפֶערְט מִיר זֶענֶען דֶער 38

זָאמֶען פוּן אַבְרָהֶם :אוּנְד מִיר זֶענֶען קֵיינְמָאל נִיט צוּ

אִימִיצֶען קְנֶעכְט גֶעוֶועזֶען ,ויא אַזוֹי זָאנְסְט דוּא אִיהֶר וֶדעט
בֶּעפְרֵייט
בָּאֶמֶת

וֶוערֶען:

יִשוּעַ הָאט זֵייא נֶעעֶנְטְפֶערְט,

בָּאָמָת,

זָאג אִיךְּ אַייךְ ,אַז אִיטְלִיכֶער ואס זִינְדִינֶט אִיז אַ

קְנֶעכְט פוּן דֶער זִינֶד :אוּנְד דֶער קְנֶעכְט בְּלַייבְּטּ נִיט 5
תְּמִיד אִים הוֹיז; דֶער ווּהְן בְּלֵייבְּט תָמִיר :דְרוּם וֶוען דער

זוּהְן זֶדעט אֵייךָּ פְרֵייא מַאכֶען וֶעט אֵיהֶר וִוירְקְלִיךְ פְרֵייא

זֵיין :אִיךְ יי אַז אִיהֶר זֶענְט דֶער זָאמֶען פוּן אִבְרָהֶם 7
אָבֶּער אֵיהֶר זוּכְט מִיךְּ צוּ הַרְגֶענֶען ,וארִין מַיין זָארְט הָאט
נִיט קיין פְּלַאץ אִין אַייךָ :אִיךָּ רֶער וָאם אִיך הָאבּ גֶעזֶעהֶען
בֵּייא מַיין פָאטֶער ; אוּנְד אֵיהֶר טְהוּוְוֹאסאֵיהֶר הָאט גֶעזֶעהֶען
בֵּייא אֵייעֶר פָאמֶער :זֵייא הָאבֶּען נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאבֶּען
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,אַבְרָהֶם אִיז אוּנְזֶער פָאטֶער; יִשׁוּעַ הָאט
צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,וֶוען אֵיהֶר וָאלְט גֶעוֶועזֶען דִיא קִינְדֶער
פוּן אַבְרָהֶם ,וָאלְט אֵיהֶר נֶעטְהוּן דִיא וֶוערְקֶע פוּן אַבְרָהֶם:
אָבֶּער אַצוּנְד זוּכֶט אֵיהֶר מִיךָּ צוּ הַרְנֶענֶען ,מאֶַענְשׁ וָאס
הָאט דִיא וָאהְרְהֵייט צוּ אַייךְָּ גֶעזָאגְט ,הָאס אִיךְּ הָאבּ נֶע-
הֶערְט פוּן נָאט; דָאם הָאט אַבְרָהֶם נִיט נֶעטְהוּן :אִיהֶר
טְהוּט דִיא וֶערְק פוּן אֵייעֶר פָאטֶער .זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
נֶעזָאנְט ,מִיר זֶענֶען נִיט נֶעבּוֹירֶען פוּן זְנוּת; מִיר הָאבֶּען
אַ פָאטֶער ,דֶער אִיז נָאט :יִשׁוּעַ הָאט צו זֵייא גֶעזָאגְט,
וֶוען נָאט וָואלְט גֶעוֶועזֶען אֵייעֶר פָאטֶער ,וָאלְט אֵיהֶר מִידּי
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גֶעלִיבְּש ,וָארִין אִיךּ בִּין אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד בִּין גֶעקוּמֶען

פוּן גָאט; דֶען אִיךְּ בִּין נִיט פוּן מִיר אַלֵיין גֶעקוּמֶען ,ניי-
עֶרְט עֶר הָאט מִיךָ גֶעשִׁיקְט :וָארוּם פֶערְשְׁטֶעהְט אֵיהֶר
נִיט מַיינֶע רֶעד? װוייל אֵיהֶר קֶענְט נִיט הֶערֶען מַיין וָארְט.
אֵיהֶר זֶענְט פוּן אֵייעֶר פָאטֶער דֶעם שָׂמֶן ,אוּנְד אֵיהֶר ווילְט

48
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טְהוּן דיא גְלִיסְטֶען פוּן אֵייעֶר פָאטֶער ,עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אַ
רוֹצֵחַ פון אָנְהֵייבּ,

אוּנִד אִיז נִיט בֶּעשְטַאנֶען אִין דֶער

ָאהְרְהֵייט ,ווייל עֶם אִיז קיין אַמָת נִיט אִין אִיהֶם; וֶוען עֶר

רֶעט אַ לִינֶען ,אַזוֹיי רֶעט עֶר פוּן זִיךְּ זֶעלְבּסְט ,וָארִין עֶר
אִיו אַ .לִינְנֶער ,אוּנְד דֶער פַּאטֶער דֶערָפוּן :אָבֶּער ווייל
אִיך .זָאג .דִיא וָאַהְרְהֵייט ..,אָזוֹי .גְלוֹיבְּט אֵיהֶר מִיר נִיט:

45

962

יוחנן ח

 6וֶועלְכֶער פוּן אֵייךְּ קֶען מִיךְּ בֶּעוֵוייזֶען אִין אַ זִינֶד1וֶוען

אִיךְּ זָאג דִיא וָאהְרְהֵייט וָוארוּם גְלוֹיבְּט אֵיהֶר מִיר נִיט ?
 7דֶער וָואס אִיו פוּן נָאט ,הֶערְט דִיא וֶוערְטֶער פוּן נָאם;
וַוייל אֵיהֶר זֶענְט נִיט פוּן נָאט דָארוּם הֶערְט אֵיהֶר נִיט:

 8דִיא יוּדֶען הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם

גֶעזָאנְט ,הָאבֶּען מִיר נִיט רֶעכְט גֶעוָאגְט ,אַז דוּא בִּיסְט אַ

 9שִׂמְרוֹנִי ,אוּנְד הָאסְט אַ שֵׁד? יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט ,אִיךְ

הָאבּ נִיט קיין שֵׁד ,נֵייעֶרְט אִיךְּ עֶהֶרֶע מֵיין פָאטֶער ,אוּנְד

 0אֵיהֶר זֶענְט מִיךְּ מְבַיִשׁ :אָבֶּער אִיךְּ זוּךְ נִיט מֵיין כְּבוֹד,
 1עֶס אִיז דָא אֵיינֶער ואס זוּכְט אוּנְד רִיכְטֶעט :בָּאֶמָת ,בָּאָמֶת
זָאג אִיךְ אַייךְּ .וֶוער עִם וֶועט הַאלְטֶען מֵיין וָוארְט ,וֶועט
 9נִים זֶעהֶען דֶעם טוֹיט אוֹיף עֶבִּינ :דִיא יוּדֶען הָאבֶּען צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אַצוּנְד וִויסֶען מִיר אַז דוּא הָאסְט אַ שֵׁד;
אַבְרָהֶם אִיז נֶעשְמָארְבֶּען אוּנְד דִיא נְבִיאִים ,אוּנְד דוא

זָאנְסְט ,וֶוער עִם וֶועט הַאלְטֶען מֵיין וָארְט וֶועט נִיט פֶעךְ-

 8זוּכֶען דֶעם טוֹיט אוֹיף עְבִּינ :בִּיסְט דוא נְרֶעסֶער חִיא
אוּנְזֶער פָאטֶער אַבְרָהֶם ,ואס אִיז נֶעשְׁטָארְבֶּען? אוּנְד דיא

נְבִיאִים זֶענֶען נֶעשְׁטָארְבֶּען; וֶעמֶען מַאכְסְט דוּא זִיךְ

 4אַלֵיין? יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטפֶערְט ,וֶוען אִיךְּ טְהוּא מִיךְּ אַלַיין
עֶהְרֶען ,אַזוֹי אִיז מֵיין בְּבוֹד גָארְנִיט; עִם אִיז מֵיין פָאטֶער
וָואס טְהוּט מִיךְּ עֶהְרֶען ,אוֹיף דֶעם אִיהֶר זָאנְט אַז עֶר אִיז
 8אֵייעֶר נָאט :אוּנְד אִיהֶר הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעקֶענְט ,אָבֶּער

אִיךְּ קֶען אֵיהֶם .אוּנְד וֶוען אִיךְ זָאג אַז אִיךְּ קֶען אֵיהֶם נִיט,

וֶעל אִיךְ זיין אַ לִינְגֶער גְלֵייךְּ זיא אִיהֶר ,אָבֶּער אִיךְ קֶען

 6אֵיהֶם אוּנְד הַאלְט זַיין וָוארְט :אַבְרָהֶם אֵייעֶר פָאטֶער הָאט.
זִיךְּ גֶעפְרֵייט אַז עֶר זָאל זֶעהֶען מֵיין טָאנ; אוּנְד עֶר הָאט
 7בֶעזֶעהֶען אוּנְד אִיז פְרֶעהְלִיךְּ גֶעוֶועזֶען :דְרוּם הָאבֶּען דיא
יוּדֶען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט .דוּא בִּיסְט נָאךְּ נִיט פוּפְצִי :יָאהֶר
 8אֵלְט ,אוּנְד הָאסְט דוּא אַבְרָהֶם גֶעזֶעהֶען? יִשׁוּעַ הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאגְט ,בָּאֶמָת ,בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךּ ,אֵיידֶער אַבְרָהֶם

 9אִיז גֶעוֶועזֶען בִּין אִיךָ :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא גֶענוּמֶען שְׁטֵיינֶער

זֵייא זָאלֶען אוֹיף אֵיהֶם וַארְפֶען; אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט זִיךְ

פֶערְבָּארְנֶען ,אוּנְד אִיז פוּן בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען,
אוּנְד צְוִוישֶׁען זֵייא דוּרְבְגֶעקוּמֶען ,אוּנְד אִיז פֶערְבֵּייגֶעגַאנְגֶען:
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קאפיטעל ט
אוּנְד זיא עֶר אִיז פֶערְבֵּייא גֶעגַאנְגֶען הָאט עֶר גֶעזֶעהֶען 1
אַ מַאן וָואס אִיז גֶעוֶוען בְּלֵינְד פוּן זַיינֶע גֶעבּוּרְט אָן :אוּנד 2

זֵיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,רַבֵּי

וֶוער הָאט גֶעזִינְדִינְט ,דִיזֶער אָדֶער זַיינֶע עֶלְטֶערְן ,אַז עֶר
אִיז בְּלִינְד גֶעבּוֹירֶען גֶעוָארֶען? יַשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערט8 ,
נִיט עֶר אַליין הָאט גֶעזִינְדִינְט ,אוּנְד אוֹיךָּ נִיט זֵיינֶע עֶלְטֶערְן;

נֵייעֶרְט כְּדֵי דִיא וֶערְק פוּן גָאט זָאלֶען אִין אֵיהֶם בַּאזִויזֶען

וֶוערֶען :אִיךְּ מוּם וֶוערְקֶען דֵיא וֶערְק פוּן אֵיהֶם וָואס הָאט 4
מִיךְּ בֶעשִיקְט אַזוֹי לַאנְג עֶם אִיז טָאג; דִיא נַאכְט קוּמְט,
וֶען קֵיינֶער קָאן נִיט וֶוערְקֶען :בְּשַׁעַת אִיךְּ בִּין אוֹיף דֶער 8
וֶועלְט בִּין אִיךְּ דָאם לִיכְט פוּן דֶער וֶועלְט :וֶוען עֶר הָאט 6
דֶאם גֶעזָאגְט ,הָאט עֶר נֶעשְׁפִּינֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד ,אוּנְד
הָאט גֶעמַאכְט לֶעהֶם פוּן דֶעם שְׁפֵּייעֶכֶץ אוּנְד הָאט בֶּעשְׁמִירֶט
דִיא אוֹינֶען פוּן דֶעם בְּלִינְדֶען מִיט דֶעם לֶעהֶם; אוּנְד עֶר 7

הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,נָעה וזֵאשׁ דִיךְ אִין דֶעם טֵייךְּ שִׁילֹחַ,
ואס אִיז פֶּערְטֵייטְשְׁט גֶעשִׁיקְט; דְרוּם אִיז עֶר אַוֶועקְגֶע-

גַאנְגֶען אוּנְד הָאט זִיךְ גֶעוַאשֶׁען ,אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען זֶעהֶענְ-

דִיג :דיא שְׁכֵנִים ,אוּנְד דִיא וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם פְרִיהֶער 8
גֶעזֶעהֶען אַז עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אַ בֶּעטְלֶער ,הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
אִיז עִם נִיט דֶער וִאם אִיז גֶעזֶעסֶען אוּנְד הָאט גֶעבֶּעטֶעלְט?

מַאנְכֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אַז עֶס אִיז דֶער; אַנְדֶערֶע הָאבֶּען 9
גֶעזָאנְט ,נֵיין ,עֶר אִיז אֵיהֶם עֶהִנְלִיךָּ; עֶר הָאט גֶעזָאגְט,

אִיךְ בִּין עִם :דָרוּם הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,יא 01
זֶענֶען דֶען דַיינֶע אוֹינֶען אוֹיפְנֶעמַאכְט גֶעוָארֶען? עֶר הֶאט 11
נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,דֶער מַאן וָאס הֵייסְט יִשׁוּעַ הָאט גֶעמַאכְט
לָעהֶם ,אוּנְד הָאט מֵיינֶע אוֹינֶען בֶּעשְׁמִירְט .אוּנְד הָאט צוּ
מִיר גֶעזָאנְט,

נָעה צוּם טֵייךָ שִילֹחַ אוּנְד ואש דִיךְּ; אַזוֹי

בִּין אִיךָּ אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאבּ מִיךְ גֶעוַואשֶׁען ,אוּנ-
אִיךְּ בִּין זֶעהֶענְדִיג גֶעוָארֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם 21
גֶעזָאגְט ,חְאוּ אִיז עֶר ? עֶר הָאט גֶעזָאנְט אִיךְּ זַדיים נִיט:
זֵייא הָאבֶּען נֶעבְּרַאכְּט צוּ דִיא פְּרוּשִׁים דֶעם וָאס אִיז 31

פְריהֶער בְּלינְד גֶעוֶעזֶען; אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען שַׁבֶּת וֶען 41
יְשׁוּעַ הָאט גֶעמַאכְט דֶעם לֶעהֶם ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם דִיא

וב
8
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אוֹינֶען אוֹיפְגֶעמַאכְט :דְרוּם הָאבֶּען אֵיהֶם דִיא פְּרוּשִׁים אוֹיךְ
זִוידֶער נֶעפְרֶענְט ,ויא אַזוֹי עֶר אִיז זֶעהֶענְדִיג גֶעוָארֶען.

אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,עֶר הָאט גֶעלֶענְט לֶעהְם
אוֹיף מֵיינֶע אוֹיגֶען ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מִיךְּ גֶעוַואשֶׁען ,אוּנְד
 6בִּין זֶעהֶענְדִיג :אַזוֹי הָאבֶּען עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא פְּרוּשִׁים
גֶעזָאגְט ,דִיזֶער מַאן אִיז נִיט פוּן גָאט ,וָָארִין עֶר הַאלְט נִיט

דֶעם שַׁבָּת .אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,ויא אַזוֹי קֶען אַ מֶענֶשׁ

וָואס אִיז אַ זִינְדֶער אַזֶעלְכֶע וְואוּנְדֶער טְהוּן} אוּנְד עֶס אִיז
 7גֶעוֶועזֶען אַ צַאנְקֶערֵייא צְוִוישֶׁען זֵייא :אַזוֹי הָאבֶּען זייא
ווידֶער צום בְּלִינְדֶען גֶעזָאגְט ,וָואס זָאנְסְט דזא וֶוענֶען אֵיָהֶם,
אַז עֶר הָאט דֵיינֶע אוֹינֶען אוֹיפְגֶעמַאכְט? אוּנְד עֶר הָאט
 8גֶעזָאגְט ,עֶר אִיז אַ נָבִיא :דְרוּם הָאבֶּען דיא יוּדֶען וֶועגֶען
אֵיהֶם נִיט גֶענְלוֹיבְּט ,אַז עֶר אִיז בְּלֵינֶד גֶעוֶעזֶען אוּנְד אִיז

זֶעהֶענְדִיג גֶעוָארֶען ,בִּיו זֵייא הָאבֶּען גֶערוּפֶען דיא עִלְטֶערְן

 9פוּן דֶעם וָואם אִיז זֶעהֶענְדִיג גֶעוָארֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
זֵייא גֶעפְרֶענְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיו דֶער אֵייעֶר זוּהְן ,ואם
אֵיהֶר זָאנְט אַז עֶר אִיז בְּלִינֶד גֶעבּוֹירֶען נֶעוָארֶען? ויא
 0אַזוֹי אִיז עֶר דֶען אַצוּנָד זֶעהֶענְדִיג?

אַזוֹי הָאבֶּען זֵיינֶע

עֶלְטֶערְן גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,מִיר וִויסֶען אַז עֶר אִיז

אוּנְזֶער זוּהְן אוּנְד אַז עֶר אִיז בְּלִינְד גֶעבּוֹירֶען גֶעוָארֶען;
 1אָבֶּער ויא אַזוֹי עֶר זֶעהְט אַצוּנְד וִויסֶען מִיר נִיט; אָדֶער
וֶוער עִם הָאט אֵיהֶם דִיא אוֹינֶען אוֹיפְנֶעמַאכְט וויסֶען מִיר
נִיט; עֶר אִיז שׁוֹין גְרוֹים ,פְּרֶענְט אֵיהֶם עֶר וֶועט פַאר זִיךְ

 2אַלֵיין רֶעדֶען :דָאם הָאבֶּען זיינֶע עֶלְטֶערְן גֶעזָאנְט ,װייל

זֵייא הָאבֶּען מוֹרָא גֶעהַאט פָאר דִיא יוּדֶען; וָארִין דיא יוּדֶען
הָאבֶּען זִיךְּ שוין פֶערְאֵיינִיגְט ,אַז וֶוען אַיינֶער וֶועט אֵיהֶם
בֶּעקֶענֶען פַאר דֶעם מָשִׁיחַ ,זָאל עֶר פוּן דֶער שׁוּל אַרוֹיסָ-

 8גֶעוְוָארְפֶען וֶוערֶען :דֶעסְטְוֶוענֶען הָאבֶּען זַיינֶע עֶלְטֶערְן
גֶעזָאגְט ,עֶר אִיז שוֹין נְרוֹּים פְּרֶעגְט אֵיהֶם:

 4דְרוּם הָאבֶּען זֵייא דָאם צְוֵוייטֶע מָאל גֶערוּפֶען דֶעם מַאן
ואס אִיז בְּלִינֶד גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
נִיבּ כָּבוֹר צוּ נָאט; מִיר וִויסֶען אַז דִיזֶער מַאן אִיז אַ זִינְדֶער:
 2דָרוּם הָאט עֶר נֶעעֶנְטְפֶערְט ,אוֹיבּ עֶר אִיז אַ זִינְדֶער ווייס
אִיךְּ נִיט; אֵיין זַאךְּ זייס אִיךְ; אַז אִיךָּ בִּין בְּלֵינְד גֶעוֶועזֶען
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80

אוּנְד אַצוּנָד זָעה אִיךָ :דָרוּם הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט62 ,
וָואס הָאט עֶר דִיר נֶעטְהוּן? זיא אַזוֹי הָאט עֶר דֵיינֶע אוֹינֶען
אוֹיפְנֶעמַאכְט? עֶר הָאט זֵייא גֶעעֶנְטְפֶערְט ,אִיךְּ הָאבּ אֵייךְּ 72

שׁוֹין גֶּעזָאגְט ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט נִיט גֶעהֶערְט; וָארוּם זילְט
אֵיהֶר עֶם וִוידֶער הֶערֶען? װִילְט אֵיהֶר אוֹיךָּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים
וֶערֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזִידֶעלְט אוּנֶר גֶעזָאגְט89 ,
דוּא בִּיסְט זַיין תַּלָמִיד ,אָבֶּער מִיר זֶענֶען דִיא תַלְמִידִים פוּן

משֶה :מִיר וִויסֶען אַז נָאט הָאט נֶערֶעט צוּ משָׁה; אָבֶּער 92

דִיזֶען ,וִויסֶען מִיר נִיט פוּן ווַאנֶען עֶר אִיז :דֶער מַאן הָאט 03
נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,אִין דֶעם אִיז דָאס
וְואוּנְדֶער אַז אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט פוּן וַַאנֶען עֶר אִיז ,אוּנְד דָאךְ
הָאט עֶר מֵיינֶע אוֹינֶען אוֹיפְגֶעמַאכְט :מִיר וויסֶען אַז נָאט 13
דֶערְהֶערְט נִיט קֵיין זִינְדֶער :נֵייעֶרְט וֶוער עִם אִיז אַ יָרֵא
אָלֹהִים אוּנְד טְהוּט זַיין וִוילֶען ,דֶעם דֶערְהֶערְט עֶר :פוּן 93
עִבִּיב אָן אִיז עִם נִיט גֶעהֶערְט גֶעוארֶען ,אַז אִימִיצֶער הָאט
אוֹיפְנֶעמַאכְט דִיא אוֹינֶען פוּן אַ גֶעבּוֹירֶענֶעם בְּלִינְדֶען;
וֶוען דִיזֶער זָאל נִיט זַיין פוּן נָאט ,וָאלְט עֶר גָארְנִיט גֶעקָאנְט 33
טִהוּן :זֵייא הָאבֶּען נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנד הָאבֶּען צו אֵיהֶם 43
גֶעזָאגְט ,דוּא בִּיסְט גָאר אִין גַאנְצֶען אִין זִינְדֶען נֶעבּוֹירֶען,
אוּנְד לֶערֶענְסְט רוּא אוּנָם? אוּנָד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוֹים-
גֶעוָארְפֶען:
יַשׁוּעַ הָאט נֶעהֶערְט אַז זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶען83 ,
אוּנְד וֶזען עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעפִינֶען הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
גְלוֹיבְּסְט דוּא אָן דֶעם זוּהְן פוּן גָאט? עֶר הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט 63
אוּנְד גֶעזָאנְט ,הַאר ,וֶוער אִיז עֶר דֶען אַז אִיךְּ זָאל אָן אֵיהֶם
גְלוֹיבֶּען? יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,דוּא הָאסְט אֵיהֶם 73
אוֹיךְּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד דֶער וָאס רֶעט מִיט דִיר ,אִיז עֶר:
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,הַאר ,אִיךְּ גְלוֹיבּ; אוּנְד עֶר הָאט 83
זִיךְּ צוּ אֵיהֶם גֶעבִּיקְט :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעזָאנְט צוּם מִשְפָּט 93

בִּין אִיךּ אִין דִיזֶער וֶעלְט גֶעקוּמֶען ,אַז דִיא וָאס זֶעהֶען
נִּיט זָאלֶען זֶעהֶען ,אוּנְךְ דִיא וָאס זֶעהֶען זָאלֶען בְּלֵינֶר

וֶוערֶען :עֶמְלֵיכֶע פוּן דִיא פְּרוּשִׁים וָָאס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם 04
נֶעוֶועזֶען הָאבֶּען דָאס נֶעהֶערְט ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,זֶענֶען מִיר דֶען אוֹיךְ בְּלִינד? יַשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא 14

60
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גֶעזָאגְט ,וֶען אֵיהֶר זָאלְט בְּלִינְד זֵיין ,אַזוֹי וָאלְט אֵיהֶר נִיט
קֵיינֶע זִינְד נֶעהַאט; אָבֶּער אַצוּנְד ,זָאגְט אֵיהֶר ,מִיר זֶעהֶען
אַזוֹי בְּלֵייבְּט אֵיירֶע זִינְד;

קאפיטעל י
 1בְּאֶמֶת בָּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אֵייךְּ ,דֶער ואס קוּמְט נִיט אַרֵיין
אִין דֶעם שָׁאפְשְׁטַאל דוּרְךְּ דִיא טְהִיר ,נֵייעֶרְט עֶר שְׁטֵיינְט
אַנְדֶערְשְט וְאוּ אַרֵיין ,דֶער אִיז אַ נֵנָב אוּנְד אַ רוֹיבֶּער:

 2אָבֶּער דֶער וָואס קוּמְט אַרַיין דוּרְךְּ דִיא טְהִיר אִיז דֶער
 3פַּאסְטוּךְּ פוּן דִיא שָׁאףָ :דֶער מְהִיר הִיטֶער עֶפֶּענְט אֵיהֶם,
אוּנְד דִיא שָׁאף הֶערֶען זַיין קוֹל; אוּנְד עֶר רוּפָט זֵיינֶע
 4אֵיינֶענֶע שָׁאף בַּיים נָאמֶען ,אוּנְד פִיהְרְט זֵייא אַרוֹיס :וֶוען

עֶר פִיהְרְט אַרוֹים אַלֶע זֵיינֶע אֵיינֶענֶע ,נֶעהְט עֶר פָאר זייא,
אוּנְד דִיא שָׁאף פָאלְנֶען אֵיהֶם נָאךְ; ווייל זֵייא קֶענֶען זַיין קוֹל:

 8אָבֶּער אַ פְרֶעמְרֶען וֶועלֶען זֵייא נִיט נָאכְפָאלְנֶען ,נַייעֶרט
6
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8

9
0

לוֹיפֶען פוּן אֵיהֶם אַוָועק ,וָוארִין זֵייא קֶענֶען נִיט דָאס קוּל
פוּן דִיא פְרֶעמְדֶע :דִיזֶעם מֶשֶׁל הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא נֶע-
זָאנְט ; אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען נִיט פֶערְשְׁטַאנֶען ואס עֶר הָאט
צוּ זֵייא נֶערֶעט:
דְרוּם הָאט יִשׁ
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זָאנ אִיךָּ אַייךָ ,אִיךְּ בִּין דִיא טְהִיר פוּן דִיא שָׁאףָ :אַלֶע
וָואם זֶענֶען פָאר מִיר נֶעקוּמֶען זֶענֶען נֵנָבִים אוּנְד רוֹיבֶּער;
אָבֶּער דִיא שָׁאף הָאבֶּען זֵייא נִיט צוּנֶעהֶערְט :אִיךְּ בִּין
דִיא טְהִיר; וֶוער עֶס וֶועט דוּרְךְּ מִיר אַרִיינְקוּמֶען ,דֶער
וֶועט גֶערֶעטֶעט וֶערֶען אוּנְד וֶעט אַרַיינְגֶעהֶען אוּנְד
אַרוֹיסְנֶעהֶען ,אוּנְד וֶועט פַּאשֶׁע גֶעפִינֶען :דֶעךְ נֵנֶב קוּמְט

נִיט אַרַיין ,נֵייעֶרְט אַז עֶר זָאל גַנְבֶענְן אוּנְד שֶׁעכְטֶען אוּנִד
אוּמְבְּרֶענְגֶען ,אִיךְּ בִּין גֶעקוּמֶען אַז זֵייא זָאלֶען הָאבֶּען
1
2
8

לֶעבֶּען ,אוּנְד זָאלֶען עִם נָאךְּ מָעהֶר הָאבֶּען :אִיךְּ בִּין דֶער
גוּטֶער פַּאסְטוּךָּ .דֶער גוּטֶער פַּאסְטוּךְּ לֶענְט זַיין לֶעבֶּען
אַנִידֶער פַאר דִיא שָׁאף :דֶער גֶעדוּנְגֶענֶער וָואס אִיז נִיט
דֶער פַּאסְטוּךְּ וָאם דֵיא שָׁאף זֶענֶען נִיט זֵיינֶע אֵייגֶענֶע,
זֶעהְט דֶעם וָָאלְף קוּמֶען ,אוּנְד פֶערְלָאזְט דִיא שָׁאף אוּנְד
אַנְטְלוֹיפְט ,אוּנְד דֶער וָאלְף חַאפְּט אוּנְד צוּשְׁפַּרֵייט זֵייא:
עֶר אָנְטְלוֹיפְט ווייל עֶר אִיז אַ גֶעדוּנְגֶענֶער ,אוּנְד זָארְגְט

'

יוחנן י

762

נִיט פַאר דִיא שָׁאףָ :אִיךְּ בִּין דֶער גוּטֶער פַּאסְטוּךָ אוּנִד 41
אִיךְ קֶען דִיא מֵיינֶע ,אוּנְד דִיא מַיינֶע קֶענֶען מִיךְ :אַזוֹי 51

ויא דֶער פָאטֶער קֶען מִיךְּ; אוּנְד אִיךְּ קֶען דֶעם פָאטֶער,

אוּנְד אִיךָּ לָעג אַנִידֶער מֵיין לֶעבֶּען פַאר דִיא שָׁאף :אוּנִד 61
אִיךָּ הָאבּ אַנְדֶערֶע שָׁאף ,וָואס זֶענֶען נִיט פוּן דִיזֶען שְטַאל,

אוֹיךְ דִיזֶע מוּם אִיךְּ בְּרֶענְגֶען ,אוּנְד זֵייא וֶעלֶען מֵיין קוֹל

הֶערֶען ,אוּנְד עִם וֶדעט זַיין אֵיינֶע הֶערְדֶע אוּנְד אַיין פַּאםָ-
טוּךְ :דְרוּם לִיבְּט מִיךְּ דֶער פָאטֶער ,וַוייל אִיךְּ לֶעג אַנִידֶער 71

מַיין לֶעבֶּען ,אַז אִיךְ זָאל עִם װִידֶער דֶערְהַאלְטֶען:

קֵיינֶער נֶעמְט עִם נִיט פוּן מִיר ,נֵייעֶרְט אִיךָּ לֶעג עִם אַנֵיי 81
דֶער פוּן מִיר זֶעלְבּסְט; אִיךְּ הָאבּ מַאכְט עִם אַנִידֶערְצוּ-
לֶענֶען ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מַאכְט עִם װִידֶער צוּ נֶעמֶען;
דִיזֶעם נֶעבָּאט הָאבּ אִיךָּ בֶּעקוּמֶען פוּן מֵיין פָאטֶער:
עִס אִיז זִוידֶער גֶעוֶועזֶען אַ קְריג צְוִוישֶען דִיא יוּדֶען אִיבֶּער 91

דִיזֶע וֶוערְטֶער :אוּנְד פִילֶע פוּן זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,עֶר הָאט 02
אַ שֵׁד אוּנְד אִיז מְשׁוּנֶע; פַארְוָאס הֶערְט אֵיהֶר אֵיהֶם צוּ?

אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,דִיזֶע רֶעדֶען זֶענֶען נִיט פוּן אֵיינֶעם 19
ואס הָאט אַ שֶׁד; קֶען אַ שֵׁד אוֹיפְמַאכֶען דִיא אוֹינֶען פוּן

אַ בְּלִינְדֶען?

עִם אִיז גֶעוֶועזֶען חַנוּבָּה אִין יִרוּשָׁלַיִם; אוּנְד עֶם אִיז בֶע99 -

וֶועזֶען וִוינְטֶער :אוּנְד יַשוּעַ אִיז אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען אִין בֵּית 32

הַמִקְדָשׁ אִין דֶעם פָּלִישׁ פוּן שִלֹמֹה :אַזוֹי הָאבֶּען אֵיהֶם דִיא 12
יוּדֶען אַרוּמְנֶערִינְגֶעלְט ,אוּנְד הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,יא
לַאנְג וֶועסְט דוּא אוּנִם אִין סָפק הַאלְטֶען? וֶוען דוּא בִּיסְט
מָשִׁיחַ זָאג אוּנֶם עֶפֶּענְטְלִיךְ :יֵשׁוּעַ הָאט זֵייא גֶעעֶנְטְפֶּערט82 ,
אִיךְּ הָאבּ צוּ אֵייךְּ גֶעזָאנְט ,אוּנְד אֵיהֶר גְלוֹיבְּט נִים; דיא
וֶוערְק וָאס אִיךְּ טְהוּא אִים נָאמֶען פוּן מֵיין פָאטֶער ,דִיזֶע
בֶּעצֵיינֶען אוֹיף מִיר :אָבֶּער אִיהֶר גְלוֹיבְּט נִיט ,וָארִין 69
אֵיהֶר זֶענְט נִיט פוּן מֵיינֶע שָׁאף :מֵיינֶע שָׁאף הֶערֶען מיין 72
קוֹל .,אוּנד אִיךְּ קֶען זֵייא ,אוּנְד זֵייא פָאלְנֶען מִיר נָאךָ:
אוּנְד אִיךְּ גִיבּ זֵייא עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען אוּנְד זֵייא וֶועלֶען קֵיינְ82 -
מָאל נִיט פֶערְלוֹירֶען וֶערֶען ,אוּנְד קֵיינֶער וֶֶעט זֵייא נִיט
פוּן מֵיינֶע הַאנְד אוֹיסְרֵייסֶען :מֵיין פָאטֶער ואס הָאט זֵייא 92
מִיר בֶעגֶעבֶּען אִיז גְרֶעסֶער זיא אַלֶע ,אוּנְד קֵיינֶער קאן
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 0פוּן דֶער הַאנְד פוּן דֶעם פָאטֶער אוֹיסְרֵייסֶען .אִיךְּ אוּנְד דֶער
 1פָאטֶער זֶענֶען אֵיינֶם :דיא יוּדֶען הָאבֶּען וִירֶער אוֹים-
גֶעהוֹיבֶּען שְׁטֵיינֶער אַז זֵייא זָאלֶען אוֹיף אֵיהֶם וַוַארְפֶּען:

 28יִשׁוּעַ הָאט זֵייא גֶעעֶנְטפֶּערְט ,פִילֶע גוּטֶע וֶערְק הָאבּ אִיךְ
אִייךְּ גֶעוִיזֶען פוּן דֶעם פָאטֶער;

וֶעגֶען וֶועלְכֶע פוּן

 8דִידֶע וֶוערְק פֶערְשְׁטִינִיגְט אִיהֶר מִיך? דיא יוּדֶען הָאבֶּען
אֵיהֶם גֶעעֶנְטְפֶערְט ,מִיר פֶערְשְׁטִינִיגֶען דִיךְּ נִיט פַאר אַ

בוּטֶעם וֶוערְק ,נֵייעֶרְט פַאר אַ לֶעסְטֶערוֹנְג ,אוּנְד ווייל דוא
 4בִּיסְט אַ מֶענְשׁ אוּנְד מַאכְסְט דִיךְ זֶעלְבּסְט אַ נָאט :יַשוּעַ

הָאט זֵייא גֶעעֶנְטְפֶּערט ,שְׁטֶּעהְט עִם נִיט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין

 3אֵיירֶע תּוֹרָה ,אִיךְּ הָאבּ גֶעזָאגְט ,אִיהֶר וֶענְט גֶעמֶער ? וֶוען
עֶר רוּפֶּט זֵייא נֶעטֶער צו וֶעלְכֶע דָאס וָארְט פוּן נָאט
אִיז גֶעקוּמֶען ,אוּנְד דִיא שְׁרִיפְט קֶען נִיט צוּשְׁטֶערְט וֶוערֶען:

 6זָאגְט אֵיהֶר אוֹיף אֵיהֶם דֶעם דֶער פָאטֶער הָאט גֶעהֵיילִינְט
אוּנְד אִין דֶער וֶועלְט גֶעשִׁיקְט ,דוּא לֶעסְטֶערְסְט ,וֵוייל אִיךְ

 7הָאבּ גֶעזָאגְט ,אִיךָ בִּין דֶער זוּהְן פוּן נָאט? וֶוען אִיךְּ טְהוּא
 8נִיט דִיא וֶוערְק פון מֵיין פָאטֶער ,גְלוֹיבְּט מִיר נִים :אָבֶּער
וֶוען אִיךְּ טְהוּא ,וֶוען אַפִּילוּ אֵיהֶר גְלוֹיבְּט מִיר נִיט ,אַזוֹי

גְלוֹיבְּט דִיא וֶוערְק ,כְּדִי אִיהֶר זָאלְט וִויסֶען ,אוּנד זָאלְט

דֶערְקֶענֶען אַז דֶער פָאטֶער אִיז אִין מִיר ,אוּנְד אִיךְּ אִין
 9דֶעם פָאטֶער :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם וִוידֶער גֶעזוּכֶט צוּ
נֶעמֶען; אָבֶּער עֶר אִיו פוּן זֵיירֶע הֶענְד אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען;
 0אוּנְד עֶר אִיז זידֶער אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען צוּ דִיא אַנְדֶערֶע זֵייט
יַרְדֵן ,צוּ דֶעס אָרְט וְאוּ יוֹחָנֶן הָאט צוּעֶרְשְׁט גֶעטוֹבֵלְט,
 1אוּנְד עֶר אִיז דָארְט גֶעבְּלִיבֶּען :אוּנְד פִילֶע זֶענֶען צוּ אֲוהֶם

גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזַאגְט ,יוֹחָגָן הָאט קיין וְואוּנְדֶער

נִיט ;בֶעמְהוּן ,אָבֶּער אַלֶעם וָָאס יוֹחֶנָן הָאט פוּן אֵיהֶם בֶע-
 2זָאגְט אִיז װָאהֶר:

גֶעגְלוֹיבְּט:

אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען דָארְט אָן אָיהֶם

קאפיטעל יא

|  1אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ גֶעוִויסֶער קרַאנְקֶער ,אֶלְעָזָר פוּן

בֵּית-הִינִי ,פֿוּן דֶעם דָארְף פון מִרְיָם אוּנְד אִיהֶרֶע שְׁוֶועםְ-

 2מֶער מַרְתָּא :עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען מִרְיִם וָואס הָאט דֶעם הַאר

מִיט מֹר גֶעזַאלְבְּט ,אוּנְד הָאט אָפְּנֶעוִוישְט זִיינֶע פִים מִיסְ

יוחנן יא
אִיהֶרֶע הָאר ,ואס אִיהֶר בְּרוּדֶער אֶלְעָזָר אִיז קְרַאנְק גֶע-

902

וֶועזֶען :דָרוּם הָאבֶּען דִיא שְׁוֶועסְטֶער צוּ אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט 8
אוּנִד גֶעזָאנְט ,הַאר ,זָעה ,דֶער וֶועמֶען דוּא לִיבְּסְט אִיז
קְרַאנְק :וִויא יִשׁוּעַ הָאט דָאס נֶעהֶערְט ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט4 ,
דִיזֶע קְרַאנְקְהֵייט אִיו נִיט צוּם טוֹיט ,נֵייעֶרְט צוּ דֶעם כָּבוֹד
פוּן נָאט ,כְּדֵי דֶער זוּהְן פוּן נָאט זָאל דוּרְךְּ דֶעם פֶעךְ-
הֶערְלֵיכְט וֶוערֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעלִיבְּט מַרְתָּא אוּנְד 8
אִיהְרֶע שְׁוֶועסְטֶער ,אוּנד אֶלְעָזֶר :דְרוּם וֶוען עֶר הָאט נֶע6 -

הֶערְט אַז עֶר אִיז קרַאנְק אִיז עֶר גֶעבְּלִיבֶּען צְוַוייא טֶעג

אִין דֶעם אָרְט וְאוּ עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען :דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר 7

צוּ זֵיינֶע תַּלְמִידִים גֶעזָאגְט ,לָאזֶען מִיר וִידֶערְגֶעהֶען קֵיין

יְהוּדָה :דִיא מִּלְמִידִים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,רַבִּי ,דיא 8

יוּדֶען הָאבֶּען דִיךָּ עֶרְשְׁט נֶעזוּכְט צוּ פֶערְשְׁטֵיינִינֶען ,אוּנְד

נֶעהְסְט דוּא ווידֶער אַהִין? יַשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטפֶערְט ,זֶענֶען 9
נִיט צְוֶועלְף שָׁעָה אִין דֶעם טָּאג? וֶוען אֵיינֶער גֶעהְט אַרוּם
בֵּייא טָאג אַזוֹי שְׁטְרוֹיכֶעלְט עֶר זִיךְּ נִיט ,וָארִין עֶר
זֶעהְט דָאס לֵיכְט פוּן דִיזֶער וֶועלְט :אָבֶּער וֶוער עִם נֶעהְֶט 01

אַרזּם בֵּייא נַאכְט ,שְׁטְרוֹיכֶעלְט זִיך ,װוייל עֶס אִיז קיין לֵיכְט
נִיט אִין אֵיהֶם :דִיזֶע וֶוערְטֶער הָאט עֶר גֶעזָאנְט.

אוּנְד 11

דֶערְנָאךָּ הָאט עֶר צוּ זייא גֶעָאנְט ,אוּנְזֶער פְרֵיינְד אֶלְעָזֶר

שְׁלָאפְּט; אָבֶּער אִיךְּ נָעה אַז אִיךְּ זָאל אֵיהֶם אוֹיפְוֶועקֶען:
אַזוֹי הָאבֶּען דִיא מַּלְמֵידִים צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר וֶוען עֶר 91
שְׁלַאפְט וֶועט עֶר נֶעזוּנְד וֶוערֶען :אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט נֶע3 -
רֶעט פוּן זַיין מוֹיט ,דָאךָּ הָאבֶּען זֵייא גֶעמֵיינְט אַז עֶר רֶעט
פוּן זַיין רוּהֶען אִין שְׁלָאף :דַאן הָאט יִשוּעַ עֶפֶענְטלִיךְ צוּ 41

זֵייא בֶעזָאנְט ,אֶלְעֵזֶר אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען:

אוּנד אִיךְּ 21

פְרֵייעָ מִיךְּ פוּן אֵיירֶעט וֶוענֶען ,אַז אִיךְּ בִּין נִיט דָארְט גֶע-
וֶועזֶען ,אַז אֵיהֶר זָאלְט נְלוֹיבֶּען ,אָבֶּער לָאזֶען מִיר צוּ
אֵיהֶם נֶעהֶען :אַזוֹי הָאט תּוֹמָא ,ואס אִיז נֶערוּפֶען דִידוֹמוֹם61 ,
צוּ זֵיינֶע מִיטְ-תַּלְמֵידִים גֶעזָאנְט .לָאזֶען מִיר אוֹיךָּ גֶעהֶען,
אַז מִיר זָאלֶען מִיט אֵיהֶם שְׁטַּארְבֶּען:
דְרוּם וֶוען יֵשׁוּעַ אִיז נֶעקוּמֶען הָאט עֶר גֶעפוּנֶען אַז עֶר אִיז 71
שׁוֹין גֶעוֶועזֶען פִּיעֶר טֶעג אִים קֹבֶּר :אוּנְד בֵּית-הִינִי אִיז 81

נָאהֶענְט גֶעוֶועזֶען צו וְרוּשָׁלַיִם ,קֶעגֶען פוּפְצֶען אַקֶער פֶעלְד
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 9ווייט :אוּנְד פִילֶע פוּן דיא יוּדֶען זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ מַרְתָּא
אוּנְד מִרְיָם ,אַז זֵייא זָאלֶען זֵייא טְרֵייסְטֶען וֶוענֶען זֵייעֶר
 0בְּרוּדֶער :אוּנְד וֶוען מַרְתָּא הָאט גֶעהֶערְט אַז יֵשׁוּעַ קוּמְט
אִיז זִיא אֵיהֶם אַנְטְקֶענֶען גֶעגַאנְנֶען; אָבֶּער מִרְיִם אִיז אֵין
 1הוֹיז גֶעזֶעסֶען :אַזוֹי הָאט מַרְתָּא גֶעזָאגְט צוּ יִשׁוּעַ .הַאר,
וֶוען דוּא וָאלְסְט דָא גֶעוֶועזֶען ,אַזוֹי וָואלְט מֵיין בְּרוּדֶער
נִ2ים נֶעשְׁטָארְבֶּען :אוּנְד אִיךָּ זֵויים אַז אַפִילוּ אַצוּנִד ,וָאס
 2דוּא וֶועסְט בֶּעמֶען פוּן גָאט ,זעט דִיר גָאט גֶעבֶּען :יִשׁוּעַ
הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט ,דיי בְּרוּדֶער וֶועט אוֹיפְשְׁטֶעהֶען:
 4מַרְתָּא הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִיךְּ ווייס אַז עֶר וֶועט אוֹיפ-
שְׁטֶעהֶען אִין דֶער אוֹיפְעֶרְשְׁטֶעהוּנְג אִין דֶעם לֶעצְטֶען טָאג:
 8יִשׂוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט אִיךְּ בִּין דיא אוֹיפְעֶרְשְׁטֶעהַוּנְב
אוּנְד דָאס לֶעבֶּען :וֶוער עַם גְלוֹיבְּט אָן מִיר ,וֶוען עֶר אַיִז
 6אוֹיךְ גֶעשְׁטָארְבֶּען ,אַזוֹי וֶועט עֶר דָאךָּ לֶעבֶּען :אוּנְד דֶער
וֶוער עִם לֶעבְּט אוּנְד גנְלוֹיבְּט אָן מיר ,וֶועט אוֹיף עֶבִּיג נִיט
 7שְׁטַארְבֶּען ,גְלוֹיבְּסְט דוּא דָאם? זִיא הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט,
יְא הַאר ,אִיךְּ נְלוֹיבּ אַז דוּא בִּיסְט דֶער מָשִׁיחַ ,דֶער זוּהְן
 8פוּן גָאט וָואם קוּמְט אִין דֶער וֶועלְט :אוּנְד וֶוען זִיא הָאט
דָאס גֶעזָאגְט ,אִיז זִיא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאט גֶערוּפֶען
אִיהֶרֶע שְׁוֶועסְטֶער מִרְיִם שְׁטִּילֶערְהֵייט ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט,
 9דֶער לֶעהְרֶער אִיז דָא אוּנְד עֶר רוּפְט דִיךָּ :אוּנְד וֶוען זיא
הָאט דָאם גֶעהֶערְט אִיז זִיא נֶעשְׁוִוינְר אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען ,אונֵד

 0אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען :אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז נָאךָ ניט אִים דָארְף
אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,נֵייעֶרְט אִיז גֶעוֶועזֶען אִין דֶעם אָרְט ְאוּ
מַרְתָּא הָאט אֵיהֶם גֶעטְרָאפֶען:
 1דְרוּם דִיא יוּדֶען ,ואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶר אִים הוֹיז גֶעוֶועזֶען
אוּנְד הָאבֶּען זִיא נֶעטְרֵייסְט ,וֶוען זֵייא הָאבֶּען נֶעזֶעהֶען אַז
מִרְיָם אִיז פְּלִיצְלִינְג אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אִיז אַוֶועקְנֶע-
גַאנְגֶען ,זֶענֶען זֵייא אֵיהֶר נָאכְגֶעגַאנְגֶען .אוּנִד הָאבֶּען
גֶעזָאגְט ,זִיא נֶעהְט אַוֶועק צוּם קֵבֶר ,אַז זִיא זָאל דָאָרְט
 2וֵויינֶען :דְרוּם וֶוען מִרְיִם אִיז אַהִין גֶעקוּמֶען וְואוּ ישׁוּעַ אִיז
גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,אִיז זִיא אֵיהֶם צוּ דיא
פִים גֶעפַאלֶען אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,חַאַר ,וֶוען דוּא
וָואלְסְט דָא גֶעוֶועזֶען ,אַזוֹי .וָאלְט מֵיין בְּרוּדֶער נִיט נַע-

:
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גֶעזָאנְט ,זֶעהְט זיא עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעלִיבְּט :אוּנְר עֶמְלִיכֶע 63
פוּן זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,דֶער וָאס הָאט דִיא אוֹינֶען פוּן 73
דֶעם בְּלִינְדֶען אוֹיפְגֶעמַאכְט ,וָואלְט עֶר נִיט גֶעקַאנְט מַאכֶען
אַז אוֹיךְּ דִיזֶער זָאל נִיט שְׁטַארְבֶּען? אַזוֹי הָאט יִשׁוּעַ ווידֶער 83

אִין זִיךְּ גֶעזִיפְצְט ,אוּנָד אִיז גֶעקוּמֶען צוּם קֵבָר ,אוּנְד עֶם
אִיז גֶעוֶועזֶען אַ הֶעלֶע ,אוּנְד אַ שְׁטֵיין אִיז דְרוֹיף גֶעלֶענֶען:
יַשׁוּעַ הָאט גֶעזָאנְט ,נֶעמְט אַוֶועק דֶעם שְׁטֵיין ,מַרְתֵּא דיא 98
שְׁוֶועסְטֶער פוּן דֶעם טוֹיטֶען ,הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר,
עֶר שְׁטִינְקְט שוֹין ,וָארִין עֶר אִיז פִיעֶר טֶענ טוֹיט :יִשׁוּעַ 04

הָאט

צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,הָאבּ אִיךְּ דִיר נִיט גֶעזָאגְט ,וֶוען

דוּא וֶועסְט נְלוֹיבֶּען אַזוֹי וֶעסְט דוּא זֶעהֶען דִיא הֶערְלִיכְ-
קייט פוּן נָאט :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא דֶעם שְטֵיין אַוֶועקְגֶענוּמֶען14 ,
אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט זֵיינֶע אוֹינֶען אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען אוּנָד הָאט
גֶעזָאגְט ,פָאטֶער אִיךְּ דַאנְק דִיר אַז דוּא הָאסְט מִיךְּ נֶע-
הֶערְט :אִיךְּ הָאבּ נֶעוְואוּסְט אַז דוּא הֶערְסְט מִיךְּבֶּעשְׁטֶענְדִיב94 ,
אָבֶּער וֶוענֶען דֶעם פָאלְק וָואס שְׁטֶעהְט אַרוּם הָאבּ אִיךְּ דָאס
בֶעזָאנְט .,אַז זֵייא זָאלֶען גְלוֹיבֶּען אַז דוּא הָאסְט מִיךְּ נֶע-
שיקט :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאס גֶעזָאנְט ,הָאט עֶר גֶעשְׁרִיעֶן 34

מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל ,אֶלְעָזָר ,קוּם אַרוֹיס :אוּנְד דֶער טוֹיטֶער 44
אִיז אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען ,נֶעבּוּנְדֶען פִים אוּנְד הֶענְד מִיט דִיא
תַּכְרִיכִין ,אוּנְד זַיין פָּנִים אִיז פֶערְבִּוּנְדֶען גֶעוֶועזֶען מִיט אַ
מִיבֶעל .יִשׁוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,בִּינְדֶעם אֵיהֶם אוֹיף,

אוּנְד לָאזְט אֵיהֶם גֶעהֶען:
דְרוּם פִּילֶע יוּדֶען וִאם זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ מִרָיִם ,אוּנְר 54
הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען ואס יִשׁוּעַ הָאט נֶעטְהוּן ,הָאבֶּען אָן אֵיהֶם
בֶעגְלוֹיבְּט :אָבֶּער עֶמְלִיכֶע פוּן זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען 64
צוּ דִיא פְּרוּשִׁים ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייא דֶערְצֶעהְלְט וָואס יַשׁוּעַ
הָאט נֶעטָהוּן:

יוחנן יא יב
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 7אַזוֹי הָאבֶּען דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דיא פְּרוֹשִׁים פֶעך-

זַאמֶעלְט דיא מַנְהֶדרין ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וָאס זָאלֶען מִיר

 8שָרוּן ,וָארִין דִיזֶער מַאן טְהוּט פִיל צֵייכֶען? וֶוען מִיר וֶוע-

לֶען אֵיהֶם אַזוֹי לָאזֶען ,וֶועלֶען אַלֶע אָן אֵיהֶם נְלוֹיבֶּען;

9
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8

אוּנְד דִיא רוֹימֶער וֶועלֶען קוּמֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אַוֶועקְנֶעמֶען
אוּנְזֶער אֶרֶם אוּנְד אוּנְזֶער פָאלְק :אוּנְד אֵיינֶער פוּן זייא
וָואס הָאט גֶעהֵייסֶען קַיָפָא ,וֶועלְכֶער אִיז גֶעוֶועזֶען דֶער
כֹּהֵן נָדוֹל אִין יֶענֶעם יָאהֶ ,-הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר
וֵוייסְט גָארְנִיט :אוּנְד אֵיהֶר בֶּעטְרַאכְט נִיט אַז עֶַס אִיז גוּט
פַאר אוּנִם אַז אֵיין מֶענְשׁ זָאל שְׁטַארְבֶּען פַאר דֶעם פָאלְק,
אוּנְד אַז דָאם גַאנְצֶע פָאלְק זָאל נִיט פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען;
אוּנְד דָאם הָאט עֶר נִיט גֶעזָאנְט פוּן זִיךְּ זֶעלְבּסְט ,נֵייעֶרְט
ווייל עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען דֶער כֹּהַן נָדוֹל אִין יֶענֶעם יָאהֶר,
הָאט עֶר נְבִיאוֹת גֶעוָאנְט אַז יָשׁוּעַ וֶועט פַאר דֶעם פָאלְק
שְׁטַארְבֶּען :אוּנְד נִיט פַאר דֶעם פָאלְק אַלֵיין נֵייעֶרְט אַז
עֶר זָאל אִין אֵיינֶעם אַיינְזַאמְלֶען דִיא קִינְדֶער פוּן נָאט ואם
זֶענֶען צוּשְׁפְּרֵייט :אַזוֹי הָאבֶּען זייא פוּן דֶעם טָאג אָן
אֵיינֶע עֵצָה גֶעהַאלְטֶען אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם טֵייטֶען;
דָרוּם אִיז יִשׁוּעַ נִיט מֶעהֶר פֶפֶענְטְלִיךְ אַרוּמְגֶעגַאנְֶען
צְוִוישֶׁען דִיא יוּדֶען ,נֵייעֶרְט אִיז פוּן דָארְטֶען אַוֶועקְגֶע-
גַאנְנֶען צוּ אֵיין אָרֶט נָאהֶענְט פוּן דֶער מִדְבֵּר ,צוּ אַ שְׁטָאט
ואס הֵייסְט אֶפְרַיִם; אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ דָארְט אוֹיפְנֶעהַאלְטֶען
מִיט דִיא תַּלְמִידִים :אוּנְד עֶס אִיז נָאהֶענְט גֶעוֶועזֶען צוּם
יוּרִישֶׁען חַנ הַפֶּסַח ,אוּנְד פִילֶע זֶענֶען אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען פוּן

דֶעם לַאנְד קֵיין יְרוּשָׁלַיִם אוֹיף פֶּסַח ,כְּדִי זייא זָאלֶען זִיךְ

 6רֵיינִיגֶען :אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא גֶעזוּכְט יִשׁוּעַ ,אוּנְד הָאבֶּען

צְוִוישֶׁען זִיךְ גֶערֶעט וֶוען זֵייא זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען אִין בֵּית
הַמִקְדֶשׁ ,וָואס דֶענְקְט אֵיהֶר? אַז עֶר וֶועט נִיט קוּמֶען צוּם

 7יוֹם טוֹב?

אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנד דִיא פּרוּשִׁים

הָאבֶּען אוֹיסְגֶענֶעבֶּען אַ נֶעבָּאט ,אַז וֶוען אִימֶעצֶער וֶועט

ִויסֶען וְואוּ עֶר אִיז ,זָאל עֶר עִם אָנְזָאנֶען ,כְּדִי זייא זָאלֶען

אֵיהֶם נֶעמֶען:

קאפיטעל יב

 1דְרוּם זֶעקְס טֶענ פַאר דֶעם פֶּסַח ,אִיו יִשׁוּעַ נֶעקוּמֶען קיין

:
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בִּית"הִינָי , וְוֹאוּ אֶלְעֶזֶר דֶער גֶעשְׁטָארְבֶּענֶער אִיז גֶעוֶועזֶען,

וֶועלְכֶּען יַשׁוּעַ הָאט פוּן דֶעם טוֹיט אוֹיפְגֶעוֶועקְט :אוּנְד 2

זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם דָארְט אֵיין אָבֶּענְדְמָאהְל גֶעמַאכְט ,אוּנְד
מַרְתָּא הָאט בֶּעדִינְט; אָבֶּער אֶלְעָזֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אֵיינֶער

פוּן דִיא ואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם בַּיים טיש גֶעזֶעסֶען :אַזוֹי 8

5

הָאט מְרִיִם גֶעננּמֶען אַ פוּנְט פוּן טֵייעֶרֶען מֹר נֶרֶךְ ,אוּנְד

הָאט גֶעזַאלְבְּט דִיא פִים פוּן יִשׁוּעַ ,אוּנַד הָאט זֵיינֶע פִים
אֶבְּנֶעוִישְׁט מִיט אִידְרֶע הָאר; אוּנְד דָאס הוֹיזּ אִיז פִיל גֶע-
וֶועזֶען מִיט דֶעם רֵיהַ פוּן דֶעם מֹר :אוּנְד אֵיינֶער פוּן זֵיינֶע 4
תַּלְמִידִים יְדוּדָה אִישׁ קְרַיוֹת ,ואס הָאט אֵיהֶם גֶעזָאלְט
אִיבֶּערְגֶעבֶּען ,הָאט גֶעזָאנְט:

וָארוּם אִיז נִיט דִיזֶעם מר 8

פֶערְקוֹיפְט גֶעוָארֶען פַאר דְרֵייא הוּנְדֶערְט גִילְדֶען ,אוּנְד
צוּ דִיא אָרֶעמֶע לייט גֶענֶעבֶּען :אוּנֶר דָאס הָאט עֶר 6
בֶעזָאגְט ,נִיט וֵוייל עֶר הָאט פַָאר דִיא אָרֶעמֶע לייט גֶעזָארְגְט,
נֵייעֶרְט וַוייל עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אַ נֵנֶב ,אוּנְד הָאט דֶעם בַּיי-
מֶעל בֶעהַאט ,אוּנְד הָאט גֶעמְרָאנֶען וָאס אִיז דְרִינֶען
אַרַיינְגֶעוָארְפֶען גֶעוָארֶען :דָרוּם הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאגְט ,לָאז 7
זִיא ,זִּיא הָאט עֶס בֶּעהַאלְטֶען צוּם טָאג פוּן מֵיינֶע קְבוּרָה;

וָארִין דיא אָרֶעמֶע לייט הָאט אֵיהֶר בֶּעשְׁטֶענְדִיג מִיט אַייך; 8
אָבֶּער מִיךָּ הָאט אֵיהֶר נִיט בֶּעשְׁטֶענְדִיב:
פִיל לייט פוּן דִיא יוּדֶען הָאבֶּען גֶעוְואוּסְט אַז עֶר אִיז דָארְט9 ,
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען ,נִיט וֶוענֶען יִשׁוּעַ אַליין ,נֵייעֶרְט

אַז זֵייא זָאלֶען אוֹיךְּ אֶלְעֶזֶר זֶעהֶען וֶועלְכֶען עֶר הָאט פוּן
דֶעם טוֹיט אוֹיפְגֶעוֶועקְט :אָבֶּער דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים הָאבֶּען 01

אֵיינֶע עֵצָה גֶעהַאלְטֶען אַז זֵייא זָאלֶען אֶלְעֲזֶר אוֹיךְּ הַרְגֶע-

נֶען :וָארִין פִילֶע פוּן דִיא יוּדֶען זֶענֶען דוּרְךְּ אֵיהֶם אִיבֶּעךְ-
גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אָן יֵשׁוּעַ גֶעגְלוֹיבְּט:
דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג וֶוען פיל לֵייט וָוָאס זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּם 91
יוֹם טוֹב ,הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז יִשׁוּעַ קוּמְט קֵיין יְרוּשָׁלַיִם:
הָאבֶּען זֵייא גֶענוּמֶען דִיא צְוַויינֶען פוּן טֵייֶעלְבּוֹימֶער31 ,
אוּנָד זֶענֶען אֵיהֶם אַנְטְנֶעגֶען גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען
גֶעשְרַיעֶן,

הוֹשַׁעֲנָא ,גֶעלוֹיבְּט אִיז דֶער וֶועלְכֶער קוּמְט אִין דֶעם
נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר ,דֶער מֶלֶךְּ פוּן יִשְׂרָאֵל :תהלים קי"ח.
18
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 4אוֹנְד יִשׁוּעַ וֶען עֶר הָאט גֶעפוּנֶען אַ יוּנְנֶעם עֶזֶעלֶע ,הָאט
2

זִיךְּ דְרוֹיף גֶעזֶעצְט ,אַזוֹיא ויא עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען:

פָארְכְט דִיךְ נִיט דוּא טָאכְטֶער פוּן צִיוֹן ,זֶעה ,דֵיין קֶענִיג
קוּמְט ,רֵייטֶענְדִיג אוֹיף אַ פִילְכֶען פוּן אַן עֶזֶעל :זכריה י"בּ

 6זֵיינֶע תִּלְמִידִים הָאבֶּען עִם צוּעֶרְשְׁט נִיט פֶערְשְׁטַּאנֶען.

נֵייעֶרְט וֶוען יֵשׁוּעַ אִיז פֶערְהֶערְלִיכְט גֶעוָארֶען ,דַאן הָאבֶּען

זֵייא גֶערֶענְקְט ,אַז דִיזֶע זַאכֶען זֶענֶען וֶוענֶען אֵיהֶם נֶעשְׁרִיבֶּען

 7אוּנְד אַז זֵייא הָאבֶּען דָאם צו אֵיהֶם נֶעטְהוּן :דְרוּם דִיא
לייט וָואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעוֶועוֶען וֶוען עֶר הָאט אֶלְעֲזֶר

אַרוֹיסְנֶערוּפֶען פוּן דֶעם קֹבֶר ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אוֹיפְגֶעוֶועקט
 8פון דִיא טוֹיטֶע :דֶעסְטְוֶוענֶען זֶענֶען אֵיהֶם דיא לֵייט אַנְמִ-

קֶענֶען גֶעקוּמֶען ,װייל זֵייא הָאבֶּען גֶעהֶערְט אַז עֶר הָאט

 9דִיזֶעם צֵייכֶעֹן גֶעמְהוּן :אַזוֹי הָאבֶּען דיא פְּרוּשִׁים אֵיינֶערּ

צוּם אַנְדֶערְן גֶעוָאנְט ,זֶעהְט אֵיהֶר ,אַז עֶם נוּצֶט גָארְנִיט;

דִיא וֶועלְט גֶעהְט אֵיהֶם נָאךָ:

 0אוּנְד עִם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען עֶטְלִיכֶע גְרִיכֶען צְוִוישֶׁען דיא

וָואם זֶענֶען אַרוֹיפְגֶענַאנְנֶען אוֹיף דֶעם יוֹם טוֹב צוּ בֶּעטֶען;
 1אַזוֹי זֶענֶען דִיזֶע גֶעקוּמֶען צוּ פִילִיפּוֹס אוֹים בֵּית-צַירָה אִין

גָלֵיל ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט אוּנד גֶעזָאגְט ,הַאר,

 2מִיר וִוילֶען יֵשׁוּעַ זֶעהֶען :פִילֵיפוֹם אִיז נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט
עִם גֶעזָאנְט צוּ אַנְדְרֵי; אַנְדְרֵי אוּנְד פִילִיפּוֹם זֶענֶען נֶע-
 8קוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען עֶם גֶעזָאנְט צוּ יִשׁוּעַ :אוּנד יִשׁוּעַ הָאט

זֵייא גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,דִיא שָׁעָה אִיז גֶעקוּמֶען
 4אַז דֶער בֶּן אָדָם זָאל פֶערְהֶערְלִיכְט וֶוערֶען :בָּאֲמָת ,בָּאֲמָת
זָאג אִיךְּ אֵייךָּ; וֶוען דָאס קֶערֶענְדֶעל פוּן ווייץ פַאלְט נִיט

אִין דֶער עֶרְד אוּנְד שְׁטַארְבְּט ,בְּלייבְּט עִם אַלֵיין; אָבֶּער

 8וֶוען עִם שְׁטַארְבְּט ,אַזוֹי טְרָאנְט עֶס פִיל פְרוּכֶט:

וֶוער עִם

לִיבְּט זֵיין לֶעבֶּען פֶערְלִירְט עֶס; אוּנְד זֶוער עִם הַאסְט זַיין

לֶעבֶּען אִין דִיזֶער וֶועלְט ,דֶער וֶועט עִם דֶערְהַאלְטֶען צוּם

 6עֶבִּינֶען לֶעבֶּען :וֶוען אֵיינֶער וויל מִיר דִינֶען ,לָאז עֶר מִיר

נָאכְפָאלְגֶען ,אוּנְד וְואוּ אִיךְּ בִּין ,דָארְט וֶועט מֵיין דִינֶער

אוֹיךְּ זַיין; וֶדער עֶם וִויל מִיר דִינֶען דֶעם וֶועט מֵיין פָאטֶער
 7עֶהְרֶען :אַצוּנְד אִיז מֵיינֶע זֶעעֶלֶע בֶּעמְרִיבְּט גֶעוָארֶען

אוּנְד וָאם זָאל אִיךְּ זָאנֶען ,פָאטֶער ,זֵייא מִיךָּ מַצִּיל פוּן
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87

רִיזֶער שָׁעָה; אָבֶּער דֶעסְטְוֶוענֶען בִּין אִיךְָּ צוּ דִיזֶער שָׁעָה

גֶעקוּמֶען :פָאטֶער פֶערְהֶערְלִיךְ דיין נָאמֶען .אַזוֹי אִיז אַ 82

קוֹל פוּן הִימֶעל גֶעקוּמֶען ,אִיךְּ הָאבּ עִם אוֹיךְּ פֶערְהֶערְלֵיכְם,
אוּנְד אִיךָּ זֶעל עֶס וִוידֶער פֶּערְהֶערְלִיכֶען :דְרוּם דִיא לֵייט 92
וֶואם דֶענֶען גֶעַשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאבֶּען עֶס גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען
בֶעזָאגְט ,אַז עֶם אִיז גֶעוֶועזֶען אַ דוּנֶער; אַנְדֶערֶע הָאבֶּען
גֶעזָאנְט אַז אַ מַלֶאָךְּ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶערֶעט :יִשׁוּעַ הָאט 03
נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט דָאם קוֹל אִיז נִיט גֶעוֶועזֶען פוּן
מֵיינֶעט וֶענֶען :אַצוּנְד אִיז דָאם גֶערִיכְט פוּן דִיזֶער וֶועלְט; 13
אַצוּנְד וֶערְט דֶער פִירְשְט פוּן דִיזֶער וֶועלְט דְרוֹיסֶען

אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶּען :אוּנְד אִיךְּ ,וֶוען אִיךְּ וֶדעל אוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען 3
וֶוערֶען פוּן דֶער עֶרֶד ,וֶועל אִיךְּ אַלֶע מֶענְשֶען צוּ מִיר
צִיהֶען :דָאס הָאט עֶר נֶעזָאנְט צוּ בֶּעדֵייטֶען מִיט וָאס 83
פַאר אַ טוֹיט עֶר וֶועט שְׁטַארְבֶּען :דְרוּם הָאבֶּען אֵיהֶם דיא 48

לֵייט נֶעעֶנְטְפֶערְט ,מִיר הָאבֶּען גֶעהֶערְט פוּן דֶער תּוֹרָה ,אַז
דֶער מָשִׁיחַ וֶועט עֶבִּיג בְּלֵייבֶּען ,אוּנְד ויא אַזוֹי זָאגְסְט דוּא
אַז דֶער בֶּן אָדֶם מוּז אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען וֶערֶען? וֶוער אִיז
דִיזֶער בֶּן אָדָם? אַזוֹי הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נָאךְ 23

אַ קוּרְצֶע צֵייט אִיז דָאם לֵיכְט בָּייא אַיךָ; נֶעהְט
אַרוּם בְּשַׁעַת אֵיהֶר הָאט דָאס לֵיכְט ,כָּדֵי דִיא פִינְסטֶערנִים
זָאל אֵייךְּ נִיט אִיבֶּערְפַאלֶען; וָארִין דֶער וָואס גֶעהְט אַרוּם
אִין דֶער פִינְסְטֶערְנִים וֵוייסְט נִיט וְאוּ אַהִין עֶר נֶעהְט:

בְּשַׁעַת אֵיהֶר הָאט דָאס לֵיכְט נְלוֹיבְּט אָן דֶעם לֵיכְט ,אַז 63
אֵיהֶר זָאלְט וֶוֶערֶען קִינְדֶער פֿוּן לֵיכֶט:

דָאם הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאנְט .אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד

הָאט זִיךְּ פוּן זייא פֶערְבָּארְנֶען :אָבֶּער חָאטְשֶׁע עֶר הָאט :7

אַזוֹי פִיל צֵייכֶען פָאר זֵייא גֶעטְהוּן ,הָאבֶּען זֵייא דָאךְּ נִיט
אָן אֵיהֶם גֶענְלוֹיבְּט; כָּדֵי דָאס וָוארְט פוּן יְשַׁעְיָה הַנָבִיא 83
זָאל מְקוֹּיִם וֶוערֶען ,וָואס עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,הַאר ,וֶוֶער הָאט
גֶענְלוֹיבְּט אוּנְזֶער בֶּערִיכְט? אוּנְד צוּ וֶעמֶען אִיז דֶער
אָרֶעם פוּן דֶעם הַאר אַנְמְפְּלֶעקְט גֶעוארֶען? דֶעסְטְוֶוענֶען 93
הָאבֶּען זֵייא נִיט גֶעקֶענְט גְלוֹיבֶּען ,וָארִין יְשַׁעְיָה הָאט ווידֶער
גֶעזָאנְט; עֶר הָאט זֵיירֶע אוֹינֶען בְּלִינֶד נֶעמַאכְט ,אוּנִד הָאט 04

פֶערְהַארְטֶעט זֵייעֶר הַארְץ ,כְּדֵי זֵייא זָאלֶען נִיט זֶעהֶען מִיט
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דִיא אוֹיגֶען ,אוּנְד פֶערְשְׁטֶעהֶען מִיט דֶעם הָארֶץ ,אוּנָ
 1זָאלֶען אוּמְקֶעהְרֶען ,אוּנְד אִיךָּ וֶועל זֵייא הֵיילֶען :דִיזֶע
זַאכֶען הָאט וְשַׁעְיָה גֶעזָאגְט ,ווייל עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען זַיינֶע

 2הֶערלִיכְקֵייט ,אוּנְד הָאט פוּן אֵיהֶם נֶערֶעט :אָבֶּער דָאךְ

הָאבֶּען פִילֶע פוּן דיא עֶלְצְטֶע אוֹיךּ אָן אֵיהֶם גֶעגְלוֹיבְּט

גֵייעֶרְט וֶועגֶען דִיא פְּרוֹּשִׁים הָאבֶּען זֵייא עֶס נִיט בֶּעקֶענְט,
אַז זֵייא זָאלֶען נִים אוֹיס דֶער שזל אַרוֹיסְגֶעוארְפֶען וֶוערֶען;

 8וָָארִין זֵייא הָאבֶּען גֶעלִיבְּט דֶעם כְּבוֹד פוּן מֶענְשֶׁען מְעהֶר

וויא דֶעם בָּבוֹד פוּן גָאט:

א4וּנְד יִשׁוּעַ הָאט גֶעשְׁרִיעְן אוּנְד גֶעזָאנְט ,וֶוער עִם גְלוֹיבְּט

אָן מִיֹד ,דֶער גְלוֹיבְּט נִיט אִין מִיר ,גֵייעֶרְט אָן אֵיהֶם ָאם

 2הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אוּנְד דֶער ואס זֶעהְט מִיךָּ; זֶעהְט אֵיהֶם
 6וָאם הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אִיךְ בִּין גֶעקוּמֶען אִין דֶער
וֶועלְט פַאר אַ לֵיכְט ,אַז אִיטְלִיכֶער וָָאס גְלוֹיבְּט אָן מִיר
 7זָאל נִיט בְּלֵייבֶּען .אִין דֶער פִינְסְטֶערְנִים :אוּנְד וֶוער עִם
הֶערְט מֵיינֶע וֶֶערְטֶער אוּנְד הַאלְט זֵייא נִיט ,דֶעם רִיכְטֶע

אִיךְ נִיט; וָארִין אִיך בִּין נִיט גֶעקוּמֶען אַז אִיךְּ זָאל דיא
וֶועלְט רִיכְטֶּען ,נֵייעֶרְט אַז אִיךְ זָאל דִיא וֶועלְט רֶעמֶען:

 8וֶוער עֶס אִיז מִיךְּ מְבַזָה ,אוּנְד נֶעמְט נִיט אָן מֵיינֶע וֶועך-
מֶער ,דֶער הָאט אֵיינֶעם ואם רִיכְטֶעט אֵיהֶם; דָאם וָארְט
וָואם אִיךְּ הָאבּ גֶערֶעט ,דָאם וֶועט אֵיהֶם רִיכְטֶען אִין דֶעם
 9לֶעצְטֶען טָאג :וָָארִין אִיךְּ הָאבּ נִיט פוּן מִיר אַלֵיין גֶערֶעט,
נֵייעֶרְט דֶער פָאטֶער ואס הָאט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט ,הָאט מִיר אַ
גֶעבָּאט גֶעגֶעבֶּען ,ואס אִיך זָאל זָאנֶען אוּנְד ואס אִיךְּ זָאל
 0רֶעדֶען :אוּנְד אִיךְּ זויים אַז זַיין גֶעבָּאט אִיז עֲבִּינֶעם לֶעבֶּען.
דְרוּם וָאט אִיךְּ רֶעד ,דָאס רֶעד אִיךְּ אַזוֹי ויא דֶער פָאטֶער
הָאט מִיר גֶעזָאגְט:
קאפיטעל יג
 1אוּנְד פַאר דֶעם יוֹם טוֹב פוּן כֶּסַח ,וֶוען יִשׁוּעַ הָאט
גֶעוְואוּסְט אַז זֵיינֶע שְׁעָה אִיז גֶעקוּמֶען אַז עֶר זָאל אַוֶועק-
גֶעהֶען פוּן דִיזֶער וֶועלְט צוּם פָאטֶער ,ויא עֶר הָאט גֶעלִיבְּט
דִיא זַיינִינֶע ואם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִין דֶער וֶועלְט ,הָאט עֶר
 2זייא גֶעלִיבְּט בִּיז צוּם עֶנֶד :אוּנְד בְּשַׁעַת דֶעם אָבֶענְדְמָאל,
וֶדען דֶער שֶׁטֶן הָאט שׁוֹין אַרֵיינְגֶעמְהוּן אִין דֶעם הַארְץ

|
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פוּן יְהוּדָה אִישׁ קריוֹת ,זוּהְן פוּן שִמְעוֹן אַז עֶר זָאל אֵיהֶם
פֶערְמַסָרְן :יִשׁוּעַ ויסֶענְדִיג אַז דֶער פָאטֶער הָאט אֵיהֶם 3

אַלֶעם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען אִין זֵיינֶע הֶענְד אַרַיין ,אוּנְד אַז עֶר

אִיז פֿוּן גָאט גֶעקוּמֶען אוּנְד נֶעהְט צוּ בָאט :אִיז עֶר אוֹיפְנֶע4 -

גֶעשְׁטַּאנֶען פוּן דֶעם אָבֶענְדְמָאל ,אוּנְד הָאט דִיא קְלֵיידֶער

אָן דֶער זַייט גֶעלֶעגְט ,אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען אַ הַאנְדְטוּךְּ
אוּנְד הָאט זִיךְּ אַרוּמְנֶענַארְטֶעלְט :דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר אַרֵיינָד 5
נֶענָאסֶען זַאסֶער אִים בֶּעקֶען אוּנְד הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ
וַואשֶׁען דִיא פִים פוּן דִיא תַּלְמִידִיס ,אוּנְד אָפִּצוּווישֶׁען מִיט

דֶעם הַאנְדְטוּךָּ מִיט וֶועלְכֶעם עֶר אִיז אַרוּמְגֶענַארְטֶעלְט
גֶעוֶועזֶען :וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען צוּ שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם ,הָאט
עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,וַאשְסְט דוּא מַיינֶע פִּים?
יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט,
וֹאם אִיךָּ טְהוּא דָאס וֵוייסְט דוּא נִיט אַצוּנְד ,אָבֶּער דוּא
וֶועסְט עִם שְׁפֶּעטֶער וִויסֶען :פֶּעמְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם בֶע-
זָאגְט ,דוּא זָאלְסְט קֵיינְמָאל נִיט וַאשֶׁען מֵיינֶע פִים ,יִשׁוּע
הָאט אִיהֶם נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,וֶוען אִיךְּ ואש דִיךְ נִיט אַזוֹי
הָאסְט דוּא קיין טְהֵייל אָן מִיר :שִׁמְעוֹן פֶּעטְרוֹם הָאט צו
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,נִיט אַלֵיין מֵיינֶע פִּיס ,נֵייעֶרְט אוֹיךְ דֵיא
הֶענְד אוּנְד דֶעם קָאפּ :יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶער
עֶס אִיז אָפּנֶעוַוַאשֶׁען גֶעוָוארֶען בֶּעדַארְף נִיט מֶעהֶר נֵייעֶרְט
דִיא פִים צוּ וַוִאשֶׁען ,אָבֶּער אִיז נַאנְץ רֵיין; אוּנְד אֵיהֶר
זֶענְט רֵיין ,אָבֶּער נִיט אַלֶע :וָָארִין עֶר הָאט נֶעוְואוּסְט וער
עִם וֶעט אֵיהֶם אִיבֶּערְנֶעבֶּען :דָרוּם הָאט עֶר גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר
זֶענְט נִיט אַלֶע רֵיין;
אַזוֹי זֶען עֶר הָאט זֵיירֶע פִים גֶעוַואשֶׁען הָאט עֶר גֶענוּמֶען
זַיינֶע קְלַיידֶער ,אוּנְד הָאט זִיךְּ וִוידֶער אָנְגֶעלֶעהְנְט ,אוּנְד
הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,וֵוייסְט אֵיהֶר וָאס אִיךְּ הָאבּ צוּ אַייךְ
נֶעטְהוּן? אֵיהֶר רוּפְט מִיךָּ לֶעהְרֶער אוּנְד הַאר ,אוּנְד אֵיהֶר
זָאנְט רֶעכְט ,וָארִין אִיךָּ בִּין עִס :דֶען וֶוען אִיךָּ אֵייעֶר הַאר
אוּנֶד לֶעהְרֶער ,הָאבּ אֵיירֶע פִים גֶעוַואשֶׁען ,אַזוֹי זָאלְט אֵיהֶר
אוֹיךָּ אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן דִיא פִים וִַאשֶׁען :וָארִין אִיךְ
הָאבּ אַייךְּ אַ בֵּיישְׁפִּיל גֶענֶעבֶּען ,אַז אִיהֶר זָאלְט טְהוּן זיא
אִיךְּ הָאבּ צוּ אַייךְ נֶעמהוּן :בָּאֶמֶת ,בָּאֶמֶת זָאנ אִיךְּ אִייךָ;
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אַ קְנֶעכְט אִיז נִיט נְרֶעסֶער פוּן זַיין הַאר ,אָדֶער אַ שֶׁלִיחַ
 7בְרֶעסֶער וִויא דֶער וָואס הָאט אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט :וֶוען אֵיהֶר
וֵוייסְט דִיזֶע זַאכֶען,

נֶעבֶּענְשְט זֶענֶם אֵיהֶר וֶוען אֵיהֶר טַהוּט

 8זֵייא :אִיךְּ זָאב עִם נִיט וֶוענֶען אֵייךְ אַלֶע; אִיךָּ זויים וֶועמֶען

אִיךְּ הָאבּ אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט ,נֵייעֶרט אַז דִיא שְׁרִיפְט זָאֵל
מְקוּיִם וֶוערֶען ,וֶוער עִם עֶסְט מֵיין בְּרוֹיט ,הָאט זַייִן טְריט

 9קֶעגֶען מִיר אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען :אַצוּנְד זָאג אִיךְּ עֶס אֵייךְּ אֵיידֶער
20
:-

עִם בֶעשֶׁעהְט ,אַז עֶם וֶועט גֶעשֶׁעהֶען זָאלְט אֵיהֶר גְלוֹיבֶּען אַז
אִיךְּ בִּין עִם :בָּאָמֶת ,בְּאֶמֶת זָא; אִיךָּ אִייך; דֶער וָואס נֶעמְט
אוֹיף דֶעם וֶועמֶען אִיךָּ וֶעל שִׁיקֶען ,דֶער נֶעמְט מִיךְ אוֹיף
אוּנְד דֶער וָָאס נֶעמְט מִיךְּ אוֹיף ,נֶעמְט אוֹיף דֶעם וָאס
הָאט מִיךְ בֶעשיקט:

 1וֶוען יִשוּעַ הָאט דָאם גֶעזָאנְט ,אִיז עֶר בֶּעמְרִיבְּט גֶעוָארֶען

אִין דֶעם גֵייסְט ,אוּנְד הָאט בֶּעצֵיינְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,בּאָמָת
בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייך; אֵיינֶער פוּן אייךְ וֶעט מִיךְּ אִיבֶּעך-

 2נֶעבֶּען :דִיא מִלְמִיָדִים הָאבֶּען אֵיינֶער אוֹיף דֶעם אַנְדֶערְן
בֶעקוּקְט ,אוּנֶר זֶענֶען אִין סָפֶק גֶעוֶועזֶען אוֹיִם וֶועמֶען עֶר

 2הָאט דָאם גֶעזָאנְט :אֵיינֶער פון זֵיינֶע תַּלְמִידִים ,וֶועלְכֶען
4

יִשׁוּעַ הָאט גֶעלִיבְּט ,אִיז אָנְגֶעלֶעהְנְט גֶעוֶועזֶען אָן דֶער
בְּרוּסְט פוּן יִשׁוּעַ :אַזוֹי הָאט שִׁמְעוֹן פֶּעטְרוֹם צוּ אֵיהֶם

גֶעוִינְקְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פָארְשׁ נָאךְּ וֶוער עִם
 8אִיז אוֹיף וֶועמֶען עֶר הָאט עִם גֶעזָאגְט :אוּנְד דֶער וָּאס
וָואר אָנְגֶעלֶעהְנְט אוֹיף דֶער בְּרוּסְט פון יְשׁוּעַ ,הָאט צוּ
 6אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,וֶוער אִיז עֶר ? .יֵשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט,
עֶס אִיז דֶער צוּ וֶועלְבֶען אִיךְּ וֶועל גֶעבֶּען דֶעם בִּיסֶען ,וֶזֶען

אִיךְ הָאבּ עִם אֵיינְגֶעטוּנְקְט .וֶוען עֶר הָאט דֶעם בִּיסֶען
אֵיינְגֶעטוּנְקְט ,הָאט עֶר עִם גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ
 7יְהוּדָה זוּהְן פוּן שִׁמְעוֹן אִיש-קרְיוֹת :אוּנִד נָאףְּ דֶעם

בִּיסֶען אִיז דֶער שֶׂמֶן אִין אֵיהֶם אַרֵיינְגֶעקוּמֶען .דְרוּםּ הָאט

יִשׁוּעַ צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,ואס דוּא מְהוּסְט ,טְהוּא גֶעשְׁוֵוינָד:
 8אוּנְד קֵיינֶער פוּן דִיא וָואס זֶענֶען בֵּיים טִישׁ גֶעזֶעסֶען הָאט
 9בֶעוְואוּסְם צוּ וִאם עֶר הָאט אִיהֶם דָאם גֶעזָאנְט :וָארִין

עֶטְלִיכֶע הָאבֶּען גֶעמֵיינְט ,װוייל יְהוּדָה הָאט דֶּעם בֵּייטֶעל

גֶעהָאט ,אָז יִשׁוּעָ הָאט צוּ אִיהֶם גֶעזָאגְט ,קוֹיף אֵיין הָאס
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מִיר הָאבֶּען נַייטִיג אוֹיף דֶעם יוֹם טוֹב ,אָדֶער אַז עֶר זָאל
עִפֶּעם צוּ דִיא אָרְמֶע לֵייט נֶעבֶּען :אַזוֹי וֶוען עֶר הָאט בֶע03 -

נוּמֶען דֶעם בִּיסֶען אִיז עֶר גְלֵייךְּ אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען; אוּנְד עִם
אִיז נַאכְט גֶעווָארֶען:
דְרוּם וֶוען עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען הָאט יִשׁוּעַ גֶעזָאנְט 13
אַצוּנְד אִיז דֶער בֶּוְ-אָדָם פֶערְהֶערְלֵיכְט אִין אֵיהֶם; אִיז 23
גָאט פֶערְהֶערְלִיכְט אִין אֵיהֶם ,אַזוֹי זֶעם אֵיהֶם גָאט אוֹיךְ

אִין זִיךְּ פֶערְהֶערְלִיכֶען .,אוּנְד גְלֵייךְ וֶעט עֶר אֵיהֶם פֶערָ-
הֶערְלֵיכֶען :קְליינֶע קִינְדֶער ,נָאךְּ אַ קְלַיִינֶע וֵויילֶע בִּין אִיךְ 3
בַּייא אֵייךָּ; אֵיהֶר וֶועט מִיךְּ דוּכֶען ,אוּנְד אַזוֹי זיא אִיךְּ הָאבּ

גֶעזָאגְט צוּ דִיא יוּדֶען ,וואוּ אַהִין אִיךְ נָעה ,קֶענְט אֵיהֶר נָיט
קוּמֶען .,אַזוֹי זָאג אִיךָ צוּ אֵייךְּ אַצוּנְד :אַ נַייעֶם גֶעבָּאט 43

גִיבּ אִיךְּ אַייך ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן לִיבֶּען;

אַזוֹי זיא אִיךָּ הָאבּ אַייךְּ גֶעלִיבְּט ,אַזוֹי זָאלְט אֵיהֶר אוֹיךְ
אַיינֶער .דֶעם אַנְדֶערֶען לִיבֶּען :אִין דִיזֶעם וֶועלֶען אַלַע 83

וַימֶען אַז אִיהֶר זֶענְט מֵיינֶע תַּלְמִידִים ,וֶוען אִיהֶר הָאט לִיבֶּע

אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען:
שַׁמְעוֹן פֶּעטְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,וְואוּ אַהִין 63
נֶעהְסְט דוּא? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט ,וְואוּ אַהִין אִיךְ נָעה,

קֶענְסְט דוּא מִיר אַצוּנָד נִיט נָאכְפָאלְגֶען ,אָבֶּער דֶערְנָאךְ

וֶוֶעסְט דוּא מִיר נָאכְפָאלְנֶען :פֶּעטְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם נֶע73 -
זָאגְט ,הַאר ,וָארוּם קָאן אִיךְ דִיר אַצוּנֵד נִיט נָאכְפָאלְנֶען?
אִיךְּ זֶדעל מֵיין לֶעבֶּען פַאר דִיר אַנִידֶערְלֶעגֶען :יֵשׁוּעַ הָאט 83
נֶעעֶנְטְפֶערְט וֶועסְט דוּא דַיין לֶעבֶּען פַאר מִיר אַנִידֶעך-

לֶענֶען? בָּאֶמֶת .,בְּאֶמֶת זָאג אִיךְ דִיר ,דֶער הָאן ועט נִיט
קְרֵייעֶן ,בִּיִז דוּא וֶועסְט מִיךְּ דְרֵייא מָאל פֶערְלַייקֶענֶען:
קאפיטעל יד

לָאז אֵייעֶר הַארְץ נִיט דֶערְשְׁרָאקֶען זיין; אִיהֶר גְלוֹיבְּט 1

אָן בָאט ,גְלוֹיבְּט אוֹיך אָן מִיר :אֵין מֵיין פָאטֶערֶם הוֹיז 2
זֶענֶען דָא פִילֶע וְואוֹינוּנְגֶען; וֶוען עִם וָאלְט נִיט אַזוֹי זַיין,
וָואלְט אִיךְ אַייךְ גֶעזָאגְט; זָארִין אִיךְּ נָעה אַוֶועק ,אַז אִיךְ

זָאל פַּאר אַייךָ אַיין אָרְט צוּבֶּערֵייטֶען :אוּנְד וֶוען אִיךְ נֶעה 3
אַוֶועק אוּנִד אַיין אָרְט פַאר אַייךָּ .צוּבֶּערֵייטֶען ,וֶעל אִיךְ
וִוידֶער קוּמֶען אוּנְד וֶועל אִייךְ צוּ מִיר אוֹיךְּ נֶעמֶען ,אַז
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יוחנן יד
אֵיהֶר זֶעלְבּסְט זָאלְט דָארְט זַיין וְואזּ אִיךְ בִּין :אוּנְד וואוּ
אַהִין אִיךְָּ עה זֵוייסְט אֵיהֶר ,אוּנְד דֶעם וֶועג זֵוייסְט אִיהֶר;
תְוֹמָא הָאט צוּ אֵיהֶם ֶעזָאנְט ,הַאר ,מִיר וִויסֶען נִיט וְואוּ
אַהִין דוּא נֶעהְסְט ,זיא אַזוֹי וויסֶען מִיר דֶעם וֶועג? יַשוּעַ
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִיךְּ בִּין דֶער וֶע :אוּנְד דִיא
וָָאהְרְהֵייט אוּנְד דָאם לֶעבֶּען; קֵיינֶער קוּמְט נִיט צוּם פָּא-
טֶער ,אוֹיסֶער דוּרְךְּ מִיר :וֶען אֵיהֶר וָואלְט מִיךְּ גֶעקֶענְט,
אַזוֹי הָאלְט אֵיהֶר מֵיין פָאטֶער אוֹיךְּ גֶעקֶענְט ,פוּן אַצוּנְד
אָן קֶענְט אֵיהֶר אֵיהֶם ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען :פִּילִיפּוֹם
הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,הַאר ,וֵוייז אוּנֶס דֶעם פָאטֶער ,אוּנְד
עִם אִיז נֶענוּנ פַאר אוּנִם :יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאבְט,
אִיךְ בִּין אַזוֹי לַאנְג מִיט אֵייךְּ גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד הָאסְט דוּא
מִיך נִיט גֶעקָאנְט ,פִילִיפּוֹם? וֶוער עִם הָאט מִיךְּ גֶעזֶעהֶען
הָאט דֶעם פָאמֶער גֶעזֶעהֶען; ויא אַזוֹי זָאנְסְט דוּא ,ויז
אזוּנֶם דֶעם פָאטֶער? גְלוֹיבּסְט דוּא נִיט אַז אִיךְּ בִּין אִין דֶעם
פַאטֶער ,אוּנְד דֶער פָאמֶער אִין מִיר ? דִיא וֶוֶערְטֶער וָואס
אִיךְּ זָאנ צוּ אַייךְ דִיא רֶעד אִיךְּ נִיט פוּן מִיר זֶעלְבּסְט,
נֵייעֶרְט דֶער פָאטֶער וָאס וְואוֹינְט אִין מִיר טְהוּט דֵיא
וֶוערְקֶע :גְלוֹיבְּט מִיר אַז אִיךְ בִּין אִים פָאטֶער ,אוּנְד דֶער
פַאטֶער אִין מִיר; אָבֶּער וֶוען נִיט ,אַזוֹי נְלוֹיבְּט מִיר זֶוע-
נֶען דִיא וֶוערְקֶע :בְּאֶמָת ,בְּאֶמֶת זָאג אִיךְּ אַייךְ; דֶער זָאס
נְלוֹיבְּט אָן מִיר ,וֶועט אוֹיךְ טְהוּן דִיא וֶוערְקֶע וָאם אִיךְ
טְהוּא ,אוּנְד עֶר וֶועט נְרֶעסֶערֶע זיא דִיזֶע מֵהוּן ,ווייל אִיךְ
נָעה צוּם פָאטֶער :אוּנְד וָאס אֵיהֶר וֶועט בֶּעטֶען אִין מיין,
נָאמֶען ,דָאס וֶועל אִיךְּ מָהוּן ,אַז דֶער פָאטֶער זָאל פֶעך-
הֶערְלֵיכְט וֶוערֶען אִים זוּהְן  :וֶזען אֵיהֶר וֶועט עִמֶּעם בֶּעמֶען

אִים מיין נָאמֶען ,ועל אִיךְּ עִם טָהוּן:

|

 8וֶדען אֵיהֶר לִיבְּט מִיךְּ; וֶזעט אֵיהֶר מֵיינֶע גֶעבָּאטֶע הַאלְטֶען:
 6אוּנְד אִיךָּ וֶדעל בֶּעמֶען דֶעם פָאטֶער ,אוּנְד עֶר וֶועט אַייךְ
גֶעבֶּען אֵיין אַנְדֶערְן טְרֵייסְטֶער ,אַז עֶר זָאל בֵּייא אַייךְ

 7אויף עֶבִּיג בְּלֵייבֶּען :דֶעם גֵייסְט פוּן ואהְרְהֵייט ,וֶועלְבֶען
דִיא וֶועלְט קָאן נִיט אַנְנֶעמֶען ,ווייל זִיא זֶעהְט אֵיהֶם נִיט,
אוּנְד קאן אֵיהֶם נִיט; אֵיהֶר קֶענְט אֵיהֶם וָָארִין עֶר בְּלַייבְּט
 8בֵּייא אֵייךְ; אוּנְד וֶועט אִין אֵייךְ זַיין :אִיךְּ על אִייךְּ נִיש

18

ןיי

אִיבֶּערְלָאזֶען יְתוֹמִים ,אִיךְ װֶעל צו אַייךְ קוּמֶען :נָאךְ אַ 91
קְלֵיינֶע וֵויילֶע אוּנְד דִיא וֶועלְט זֶעהְט מִיךָּ נִיט מֶעהֶר ; אָבֶּער

אֵיהֶר זֶעהְט מִיךְ ,װוייל אִיךְָּ לֶעבּ וֶֶעט אֵיהֶר אוֹיךְּ לֶעבֶּען:
אִין יֶענֶעס טָאג וֶועט אֵיהֶר דִויסֶען אַז אִיךּ בִּין אִין מֵיין 02

פַאטֶער,

אוּנְד מֵיין

פָאמֶער אִיז

אִין מִיר ,אוּנְד אִיךְ אִין

אַייךָ :דֶער וָאס הָאט מֵיינֶע גֶעבָּאטֶע אוּנְד הַאלְט זֵייא12 ,
דֶער אִיזּ עִם וָאס לִיבְּט מִיךְּ; אוּנְד דֶער ואם לִיבֶּט מִיךְ
וֶועט גֶעלִיבְּט זַיין בֵּייא מֵיין פָאמֶער ,אוּנְד אִיךָּ זֶזעל אֵיהֶם
לִיבֶּען ,אוּנְד זֶעל מִיךְָּ צוּ אֵיהֶם בֶּעוַוייזֶען :יְהוּדָה .ננִיט 22
אִיש-קריות) הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,ואם אִיז דָאם
אַז דוּא וֶועסְט דִיךְּ צוּ אוּנָם בֶּעוֵוייזֶען ,אוּנְד נִיט צוּ דֶער
וֶעלְט :יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם נֶע89 -

זָאגְט ,וֶוער עִם לִיבְּט מִיך; דֶער וֶועט מֵיין ווָארְט הַאלְטֶען;

אוּנְד מֵיין פָאטֶער וֶעט אֵיהֶם לִיבֶּען ,אוּנְד מִיר וֶועלֶען צוּ
אֵיהֶם קוּמֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אַ וְואוֹינונְג בֵּייא אֵיהֶם מַאכֶען:
וֶוער עִם לֵיבֶּט מִיךָּ נִיט ,דֶער הַאלְט נִיט מֵיינֶע וֶוערְטֶער; 12
אוּנד דָאס וָארְט וָאס אֵיהֶר הֶערְט אִיז נִיט מֵיין ,נייעֶרְט
פוּן דֶעם פָאטֶער וָאם הָאט מִיךְּ גֶעשִׂיקְט:
דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְּ צוּ אַייךָ גֶעזָאגְט .ווייל אִיךָּ בִּין נָאךְ 32
בֵּייא אֵייךָּ; אָבֶּער דֶער טְרֵייסְטֶער דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ69 ,
דֶעם דֶער פָאטֶער וֶועט שִׂיקֶען אִין מֵיין נָאמֶען ,עֶר וֶדעט

אַייךְ אַלֶעס לֶעהְרֶען ,אוּנְד וֶועט אַייךְּ דֶערְמָאנֶען אָן אַלֶעם

וָואם אִיךָּ הָאבּ צוּ אֵייךְ גֶעזָאנְט :פְרִידֶען לָאז אִיךְּ אַייךְּ 79
אִיבֶּער ,מֵיין פְרִידֶען נִיבּ אִיךְ אֵייך.

לָאז אֵייעֶר הַארְץ נִים

דֶערְשְׁרָאקֶען זַיין ,אוּנְד לָאז עִם זִיךְּ נִיט פָארְכְטֶען :אֵיהֶר 82
הָאט נֶעהֶערְט אַז אִיךְּ הָאבּ צוּ אַייךְּ גֶעזָאנְט ,אִיךְּ נָעה
אַועק אוּנְד קוּם וִידֶער צוּ אֵייךָּ .וֶוען אֵיהֶר וָואלְט מִיךְ
גֶעלִיבְּט ,אַזוֹי וזָאלְט אֵיהֶר אֵייךָּ נֶעפְרֵייט ,װֵוייל אִיךְּ נָעה
צוּם פָאטֶער ,וָארִין דֶער פָאטֶער אִיז גְרֶעסֶער ויא אִיךָ:
אוּנְד אַצוּנְד הָאבּ אִיךָּ עֶס צוּ אֵייךְּ גֶעזָאנְט ,אֵיידֶער עֶם 92
אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,אַז וֶוען עֶס וֶועט גֶעשֶׁעהֶען זָאלְט אֵיהֶר
גְלוֹיבֶּען :אִיךָּ וֶועל וֵיימֶער נִיט פִיל מִיט אַייךְּ רֶעדֶען03 ,
וָוארִין דֶער פִירְשְט פוּן דֶער וֶועלְט קוּמְט ; אוּנְד עֶר הָאט
גָארְנָיט אִין מִיר :אָבֶּער אַז דיא וֶועלְט זָאל וִויסֶען אַז אִיךְּ 13
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יוחנן יד מו

לִיבּ דֶעם פָאטֶער ,אוּנְד אַזוֹי זיא דֶער פַאטֶער הָאט מַיר
גֶעבָּאמֶען ,אַזוֹי מְהוּא אִיךְּ .שְׁמֶעהְט אוֹיף ,לָאזְט אוּנִם פוּן
דַאנֶען אַוֶועקְנֶעהֶען:
קאפיטעל מו
 1אִיךָ בִּין דֶער וָואהְרֶער וִויינְשְטָאק ,אוּנְד מֵיין פָאטֶער אִיז
 2דֶער וַויינְגֶערְטְנֶער  :אִיטְלֵיכֶער צְוֵוייג אִין מִיר וָואס טְרָאגְט
נִיט קֵיינֶע פְרוּכְט ,דֶעם נֶעמְט עֶר אַוֶועק ; אוּנְד אִיטְלֵיכֶער
צְווייג וְואם טְרָאגְט פְרוּכְט ,רֵיינִיגְט עֶר ,כְּדִי עִם זָאל
 3מֶעהֶר פְרוּכֶם טְרָאנֶען:

אֵיהֶר זֶענְט שׁוֹין רַיין דוּרְךְּ דֶעם

 4וָוארְט וָואס אִיךְּ הָאבּ צוּ אֵייךְ גֶעזָאנְט :בְּלֵייבְּט אִין מִיר
אוּנִד אִיךָּ אִין אַייךּ .אַזוֹי ויא דִיא צְוַויי :קאן קֵיינֶע פְרוּכְט

נִיט טְרָאגֶען פוּן ִיךְ אַליין ,עִם זֵייא דֶען אַז עֶם בְּלֵייבְּט אִין

דֶעם וֵויינְשְׁטָאק ,אַזוֹי קָאנְט אֵיהֶר אוֹיךְנִיט ,עִם זֵייא דֶען אַז

 2אֵיהֶר .בְּלֵייבְּט אִין מִיר :אִיךּ בִּין דֶער וַויינְשְׁטָאק ,אֵיהֶר

זֶענְט דִיא צְוַויינֶען .דֶער וָאס בְּלֵייבְּ אִין מִיר ,אוּנְד אִיךָ

אִין אֵיהֶם דֶער מְרָאנְט פִיל פְרוּכְט ,וָארִין אֶהֶן מִיר קָאנְט
 6אֵיהֶר נָארְנִיט טְהוּן :וֶוער עֶם בְּלֵייבְּט נִיט אִין מַיִר ,וֶוערְט
אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶען אַזוֹי זיא אַ צְווייג אוּנְד וֶוערְט פֶערְדַארְט,
אוּנְד מֶען נֶעמְט זֵייא צוּנוֹיף אוּנְד וַוארְפְט זֵייא אִים פֵייעֶר

 7אַרַיין אוּנְד זֵייא זֶענֶען פֶערְבְּרֶענְט :וֶוען אֵיהֶר בְּלַיּבְּט אִין
8
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מִיר ,אוּנְד מֵיינֶע וֶערְטֶער בְּלֵייבֶּען אִין אֵייך; וֶעט אֲיָהֶר
בֶּעטֶען ואס אֵיהֶר זוילְט ,אוּנְד עֶס וֶועט אַייךְּ גֶעשֶׁעהֶען:
דַארִין אִיז מֵיין פָאטֶער פֶערְהֶערְלִיכְט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט פיל
פְרוּבְט מְרָאנֶען; אוּנְד אַזוֹי וֶֶעט אֵיהֶר זַיין מֵיינֶע תַּלְמִידִים:
אַזוֹי זיא דֶער פָאטֶער הָאט מִיךְּ גֶעלִיבְּט ,אַזוֹי הָאבּ אִיךָ
אֵייך גֶעלִיבְּט; בְּלַייבְּט אִין מֵיינֶע לִיבֶּע :וֶוען אֵיהֶר וֶועט
הַאלְטֶען מִיינֶע גֶעבָּאטֶע ,וֶעט אִיהֶר בְּלֵייבֶּען אִין מֵּיינֶע
לִיבֶּע ,אַווֹי זיא אִיךָּ הָאבּ גֶעהַאלְטֶען דִיא גֶעבָּאטֶע פוּן
מיין פָאטֶער ,אוּנְד בְּלֵייבּ אִין זֵיינֶע לִיבֶּע:
דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיך צוּ אַייך גֶעזָאנְט ,אַז מֵיינֶע פְּרֵייר
זָאל אִין אֵייךָּ זיין ,אוּנד אַז אֵיירֶע פְרֵייד זָאל דֶערְפִּילְט
וֶוערֶען :דָאס אִיז מֵיין נֶעבָּאם ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵיינֶער דֶעם
אַנְדֶערֶען לִיבֶּען אַזוֹי יא אִיךְּ הָאבּ אַייךָּ גֶעלִיבְּט :קֵיינֶער
הָאט נִיט גְרֶעמֶערֶע לִיבֶּע ויא דִידֶע ,אַז אִיינֶער זָאל זַיין

יוהנן מו
לֶעבֶּען אַנִידֶערְלֶענֶען פַאר זֵיינֶע פְרַיינְד :אֵיהֶר זֶענְט מַיינֶע
פְרַיינְד וֶען אֵיהֶר מְהוּט וָאס אִיךְּ נֶעבִּיט אַייךְ :אִיךְּ רוּף
אֵייך נִיט מֶעהֶר קְנֶעכְט ,וָארִין דֶער קְנֶעכְט וֵוייסְט נִיט
וָואס זַיין הַאר מְהוּט; אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ אַייך נֶערוֹּפֶען פְרֵיינְד,
וָוארִין אַלֶעס וֶאם אִיךְּ הָאבּ גֶעהֶערְט פוּן מֵיין פָאטֶער,
הָאבּ אִיךָּ אַייךְ צוּ זויסֶען נֶעמְהוּן :אֵיהֶר הָאט נִיט מִיךְ
אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט ,אָבֶּער אִיךָּ הָאבּ אַייךְּ אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט,
אוּנְד הָאבּ אֵייךְּ אָנְגֶעשְׁמֶעלְט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט גֶעהֶען אוּנְד
טְרָאנֶען פְרוּכְט ,אוּנְד אֵיירֶע פְרוּכְט זָאל בְּלייבֶּען ,אַז וָאס
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16

אֵיהֶר וֶועט בֶּעטֶען דֶעם פָאטֶער אִין מיין נָאמֶען ,זָאל
עֶר אֵייךָּ .גֶעבֶּען :דָאס גֶעבִּיט אִיךָּ אַייךְ אַז אֵיהֶר זָאלְט

17

וֶוען דֵיא וֶועלְט הַאסְט אַייךְ; אַזוֹי וֵוייסְט אֵיהֶר אַז זִיא הָאט
מִיךָּ פְרִיהֶער פוּן אַייךָּ נֶעהַאסְט :וֶוען אֵיהֶר זָאלְט זַיין פוּן
דֶער וֶועלְט ,אַזוֹי וָאלְט דִיא וֶועלְט דִיא אִיהְרִינֶע גֶעלִיבְּט;

18

אַיַינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען לִיבֶּען:

אָבֶּער -ווייל אֵיהֶר זֶענְט נִיט פוּן דֶער וֶועלְט ,נֵייעֶרְט אִיךְ

הָאבּ אַייך אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט פוּן דֶער וֶועלְט דָרוּם הַאסְט

אֵייךְּ דִיא וֶעלְט :גֶעדֶענְקְט דָאס וָארְט זָאס אִיךְּ הָאבּ
אַייךְ גֶעזָאגְט ,דֶער קְנֶעכְט אִיז נִיט נְרֶעסֶער זיא זַיין הַאר,

וֶוען זֵייא הָאבֶּען מִיךָּ פֶערְפָּאלְגְט ,אַזוֹי וזֶעלֶען זֵייא אִייךְ

אוֹיךְּ פֶערְפָאלְנֶען; וֶוען זֵייא הָאבֶּען מיין ָארְט גֶעהַאלְטֶען,
אַזוֹי וֶֶעלֶען זֵייא אוֹיךְּ אֵייעֶרֶם הַאלְטֶען :אָבֶּער דָאם אַלֶעס
וֶועלֶען זֵייא אֵייךָּ טְהוּן פוּן מֵיין נָאמֶענְם וֶועגֶען ,וייל זֵייא
קֶענֶען נִיט דֶעם וָאס הָאט מִיךְּ נֶעשִׁיקְט :וֶוען אִיךְּ וָואלְט 292
נִיט גֶעקוּמֶען אוּנְד וָאלְט צו זֵייא נִיט נֶערֶעט ,אַזוֹי וָאל-
טֶען זֵייא קֵיינֶע זִינְד גֶעהַאט; אָבֶּער אַצוּנְד הָאבֶּען זייא קֵיינֶע
אוֹיסְרֶעד נִיט פַאר זֵיירֶע זִינְד :וֶוער עֶס הַאסְט מִיךְּ דֶער
הַאסְט אוֹיךָּ מֵיין פָאטֶער :וֶוען אִיךְּ וָואלְט נִיט צְוִוישֶׁען זֵייא
גֶעטְהוּן דיא מַּעֲשִׂים זָזאס קֵיין אַנְדֶערֶער הָאט נִיט נֶעטְּהוּן,
21

וָָאלְטֶען זֵייא קֵיינֶע זִינֶד גֶעהַאט; אַצוּנְד הָאבֶּען זייא גֶע-

זֶעהֶען אוּנִד גֶעהַאסְט מִיךְּ אזּנְד אוֹיךְּ מֵיין פָאטֶער :אָבֶּער
דָאס אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַז דָאס הָארְט זָאל מְקזּיִם וֶוערֶען אס
אִיז נֶעשְׁרִיבֶּען אִין זֵיירֶע תּוֹרָה ,זֵייא הָאבֶּען מִיךְּ אוּמְזִיסְט
גֶעהָּאסְט :וֶוען דֶער טְּרֵייסְטֶער וזֶעט קוּמֶען ,וֶועלְכֶען אִיךְ

26
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יוחנן מו מז

וֶדעל אֵייך שִׁיקֶען פוּן דֶעם פָאטֶער ,דֶעם גֵייסְט פוּן וָאה--
הֵייִט .זִאם קוּמְט אַרוֹים פוּן דֶעם פָאטֶער ,דֶער וֶועט אוֹיף
 27מִיר בֶּעצֵיינֶען :אוּנְד אֵיהֶר בֶּעצֵייגְט אוֹיךְּ; זָוארִין .אִיהְר
|
זֶענְט מִיט מִיר פוּן אֶנְהֵייבּ גֶעוֶועזֶען:
קאפיטעל מז
 1דִיזֶע זַאבֶען הָאבּ אִיךְ צוּ אֵייךְּ נֶערֶעט אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵייךְ
 2נִיט אָנִשְׁטוֹיסֶען :זֵייא וֶעלֶען אִייךְ אוֹים דיא שוּלֶען אַרוֹים-
וַוארְפֶען; אוּנְד דִיא שָׁעָה קוּמְט ,אַז אִיטְלִיכֶער ואס הַרְנֶעט
 3אייךְ וֶועט מֵיינֶען אַז עֶר טְהוּם גָאט אַ דִינְסְט :אוּנְד דָאס
וֶדעלֶען זֵייא טְהוּן ,וֵוייל זייא הָאבֶּען נִיט דֶעם פָאטֶער נֶע-
 4קֶענְט אוּנְד אוֹיךְּ נִיט מִיךְ :אָבֶּער דָאס הָאבּ אִיךְּ צוּ אַייךְ
נֶערֶעט ,אַז וֶוען דיא שֶׁעָה קוּמְט ,אֵיהֶר זָאלְט דְרַאן נֶע-
דֶענְקֶען ,אַז אִיךְּ הָאבּ זֵייא אֵייךְּ גֶעזָאנְט; אוּנְדּ דִיזֶעם הָאבּ
אִיךָ אַייךְ נִים גֶעזָאנְט פוּן אָנְהַייבֿ ,ווייל אִיךְ בִּין מיט אֵייךָ

גֶעוֶועזֶען :אָבֶּער אַצוּנְד נָעה אִיךְּ אַוֶועק צוּ דֶעם וָואם
הָאט מִיךְּ גֶעשִיקְט ,אוּנְד קֵיינֶער פוּן אֵייךְּ פְרֶענְט מִיךְּ וְואוּ
אַהִין נֶעהְסְט דוּא? אָבֶּער וִוייל אִיךְּ הָאבּ דִיזֶעם צוּ אַייך
גֶערֶעט אִיז אֵייעֶר הַארְץ פוּל מִיט צַעַר :אָבֶּער אִיךְּ זָאג
אֵייךָּ דִיא וָאהְרְהֵייט ,עִם פַּאסְט פַאר אֵייךְּ אַז אִיךְּ זָאל
אַוֶועקְגֶעהֶען; וָארִין וֶוען אִיךְָּ נָעה נִיט אַוֶועק ,אַזוֹי וֶעט

דֶער טְרֵייסְטֶער צוּ אַייך נִיט קוּמֶען; אָבֶּער וֶוען אִיךְ נָעה,
 8וֶועל אִיךָּ אֵיהֶם צוּ אַייךְ שִׁיקֶען :אוּנְד וֶוען ער אִיז נֶע-
קוּמֶען וֶועם עֶר דיא וֶועלְט שְׁטְרָאפֶען וֶוענֶען זִינְד אוּנְד

וֶועגֶען גֶערֶעכְטִיגְקייט אוּנְד וֶוענֶען מִשְׁפֶּט :וֶוענֶען זִינד
וַוייל זייא הָאבֶּען נִיט אָן מִיר גֶענְלוֹיבְּט :וֶוענֶען גֶערֶעכְטִיגְ-
קייט ווייל אִיךְּ נְעה צוּ דֶעם פָאטֶער ,אוּנְד אֵיהֶר זֶעהְט מִיךְ
נִיט מֶעהֶר  :וֶוענֶען מִשְׁפָּט ,ווייל דֶער פִירְשְט פוּן דִיזֶער

וֶועלְט וֶֶערְט גֶערִיכְטֶעט :אִיךְּ הָאבּ נָאךָּ פִילֶעם צוּ אייך
צוּ זָאנֶען אֶבֶּער אֵיהֶר קָאנְט עִם אַצוּנֶד נִיט דֶערְטְרַאנֶען:

אָבֶּער וֶוען דֶער נֵייסְט פוּן וְוַאהְרְהֵייט וֶועט קוּמֶען ,וֶועט עֶר

אֵייךָ פִיהְרֶען אִין אַלֶער וָאהְרְהֵייט; וָארִין עֶר וֶועט נִיט
רֶעדֶען פוּן זִיךְּ זֶעלְבּסְט ,גֵייעֶרְט וָאס עֶר וֶועט הֶערֶען
וֶועט עֶר רֶעדֶען ,אוּנְד עֶר וֶועט אֵייךָּ זָאנֶען דָאם וָאס

14

וֶועט  מִיךְּ פֶערְהֶערְלִיכֶען ,וָארִין עֶר װֶעט פוּן דֶעם
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8

מֵיינֶעם נֶעמֶען אוּנְד וֶועט עִם אֵייךְ אָנְזָאגֶען :אַלֶע זַאכֶען 81

וֶועלְכֶע דֶער פָאטֶער הָאט זֶענֶען מֵיינֶע ,דְרוּם הָאבּ אִיךָ
גֶעזָאנְט ,אַז עֶר וֶועט פוּן דֶעם מֵיינֶעם נֶעמֶען אוּנְד וֶועט

עִם אֵייךְ אֶנְדָאגֶען:

אִין אַ קְלֵיינֶע וויילֶע ועט אֵיהֶר מִיךָּ נִיט זֶעהֶען ,אוּנֶד 61

ווידֶער אִין אַ קְלֵיינֶע זֵיילֶע וֶעט אֵיהֶר מִיךְ זֶעהֶען:
אַזוֹי הָאבֶּען עֶטְלִיבֶע פוּן זַיינֶע תַּלְמִידִים צְװִישֶׁען זִיךְ גֶע7 -

בי --ן

זָאגְט ,וָואם אִיז דָאם וָואם עֶר זָאגְט צוּ אוּנֶם ,אִין אַ קְלֵיינֶע
וויילֶע זֶועט אֵיהֶר מִיךָּ נִיט זֶעהֶען ,אוּנְד וִוידֶער אִין אַ קְלַיינֶע
וויילֶע וֶעט אֵיהֶר מִיךָּ זֶעהֶען? אוּנְד וֵוייל אִיךָּ גְעה צוּם
פָאטֶער? אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאגְט ,ואס אִיז דָאס וָואס עֶר 81
זָאנְט דִיא קְלַיינֶע וויילֶע? מִיר זִיסֶען נִיט ואס עֶר רֶעם:
יִשׁוּעַ הָאט גֶעוְאוּסְט אַז זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוָאלְם 91
פְרֶעגֶען ,אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,פְרֶעגְט אֵיהֶר אַייךָ

וֶוענֶען דִיזֶען צְוִוישֶׁען אֵיינְאַנְדֶער וַוייל אִיךְ הָאבּ גֶעזָאגְט,

אִין אַ קְלַיינֶע ויילֶע ועט אִיהֶר מִיךָּ נִיט זֶעהֶען ,אוּנְד
זוידֶער אֵין אַ קְלַיינֶע וֵויילֶע וֶוֶעט אֵיהֶר מִיךְּ זֶעהֶען? בָּאָמֶת 02

בָּאָמֶת זָאג אִיךְּ אַייךְ; אַז אֵיהֶר וֶועט וֵויינֶען אוּנֶר קְלָאגֶען,

אָבֶּער דִיא וֶועלְט וֶעט זִיךְּ פְרֵייעֶן; אֵיהֶר זֶוֶעט טְרוֹירִיג
זַיין ,אֶבֶּער אֵייעֶר טְרוֹיעֶר וֶעט וֶוערֶען צוּ פְרֵייד :אַ פְרוֹיא 12
וֶוען זִיא נֶעהְט צוּקִינְד אִיז טְרוֹירִיג ,װוייל אִיהְרֶע צֵייט אִיז
גֶעקוּמֶען; אָבֶּער וֶוען דָאס קֵינְד אִיז נֶעבּוֹירֶען אַזוֹי גֶע=
דֶענְקְט זִיא נִיט מָעהֶר דִיא אַנְגסְט ,פַאר פְרֵייד אַז אַ מֶענְש

אִיז אִין דֶער וֶועלְט גֶעבּוֹירֶען גֶעוָארֶען :דְרוּם הָאט אֵיהֶר 92
אוֹיךְּ אַצוּנְד צַעַר; אָבֶּער אִיךָ וֶעל אַייךָ וִידֶער זֶעהֶען,
אוּנְד .אַייעֶר הַארְץ וֶועט זִיךָּ פְרֵייעֶן ,אוּנְד קֵיינֶער וֶועט
אֵיירֶע פְרֵייד פוּן אַייךָּ נִיט נֶעמֶען :אוּנְד אִין יֶענֶעם טָאג 32

וֶועט אֵיהֶר מִיךָּ גָארְנִיט פְרֶענֶען :בָּאֲמָת בַּאֶמֶת זָאג אִיךָ

אֵייךְ ,וָואם אֵיהֶר וֶועט בֶּעטֶען דֶעם פָאטֶער אֵין מֵיין נָאמֶען
וֶועט עֶר אֵייךָּ גֶעבֶּען :בִּיז אַצוּנְד הָאט אֵיהֶר נָארְנִיט בֶע42 -
בֶּעטֶען אִין מֵיין נָאמֶען; בֶּעטֶעט אוּנְד אֵיהֶר וֶועם דֶעךְ-
הַאלְטֶען ,אַז אֵיירֶע פְרֵייד זָאל נַאנְץ פוּל זַיין:

דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְּ צוּ אֵייךְּ גֶעזָאט אִין מְשָׁלִים ,אָבֶּער 82
דיא שָׁעֶה קוּמְט וֶוען אִיךָּ וֶועל נִיט מֶעהֶר אִין מְשָׁלִים צוּ
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אֵייךְּ רֶעדֶען ,נֵייעֶרְט עֶפֶענְטְלֶיךְּ וֶועל אִיךְּ אֵייךְ זָאנֶען וע-

 6נֶען דֶעם פָאטֶער :אִין יֶענֶעם טָאג וֶועט אִֵיהֶר בֶּעטֶען אִין
מֵיין .נָאמֶען ,אוּנְד אִיךְּ זָאנ אֵייךְּ נִיט אַז אִיךְ וֶוֶעל דֶעם

 7פָאטֶער וֶוענֶען אֵייךְּ בֶּעטֶען :וָארִין דֶער פָאטֶער
זֶעלְבֹּסְט לִיבְּט אֵייךְ; וֵוייל אֵיהֶר הָאט מִיךְּ גֶעלִיבְּט ,אוּנְד

 8הָאט בֶעגְלוֹיבְּט אַז אִיךְ בִּין פוּן נָאט אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען :אִיךְ
בִּין פוּן דֶעם פָאטֶער אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד בִּין נֶעקוּמֶען אִין
דֶער וֶועלְט; ווידֶער פֶערְלָאז אִיךְּ דִיא וֶועלְט ,אוּנְד נָעה צוּם
 9פָאטֶער :זֵיינֶע תַּלְמִידִים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,זעה,
אַצוּנְד רֶעדְסְט דוּא עֶפֶענְטְלִיך ,אוּנְד זָאגְסְט גָארְנִיט קיין

 0מָשֶׁל :אַצוּנְד וִויסֶען מִיר אַז דוּא ווייסט אַלֶעם אוּנְד בָּע-

דַארְפְפְט נִיט אַז אִימִיצֶער זָאל דִיךְּ פְרֶענֶען ,דַאדוּרְךָּ גְוֹיי

 1בֶּען מִיר אַז דוּא בִּיסְט פוּן גָאט אוֹסְגֶעגַאנְנֶען :יִשׁוּעַ הָאט
 28זֵייא גֶעעֶנְטְפֶערְט ,אַצוּנְד גְלוֹיבְּט אֵיהֶר? זְעה עִם קוּמְט אַ
שִׁעָה ,אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען ,אַז אֵיהֶר וֶועם צוּשְׁפּרֵייט וֶוע-
רֶען אִיטְלִיכֶער צוּ זֵיינֶע ,אוּנְד וֶדעט מִיךְּ אַליין אִיבֶּערְלָאזֶען,
אָבֶּער אִיךְּ בִּין נִיט אַלֵיין ,וָארִין דֶער פָאטֶער אִיז מִיט מִיר:
 8דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְּ צוּ אַייך נֶערֶעט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אִין
מִיר הָאבֶּען פְרידֶען ,אִין דֶער וֶועלְט וֶועט אֵיהֶר הָאבֶּען
צָרוֹת; אָבֶּער זַיים אֵיהֶר גֶעטְרֵייסְט ,אִיךְָּ הָאבּ דִיא וֶועלְט
בֵּיינֶעקוּמֶען;
קאפיטעל יז
 1דִיזֶע זַאכֶען הָאט יִשׂוּעַ גֶערֶעט ,אוּנְד הָאט זֵיינֶע אוֹינֶען

אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען קֶענֶען הִימֶעל ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,פָאטֶער,

דיא שָׁעָה אִיז גֶעקוּמֶען; פֶערְהֶערְלִיךּ דיין זזּהְן ,אַז דֶער זוּהְן

 2זָאל דִיךְּ אוֹיךְּ פֶערְהֶערְלִיכֶען:

אַזוֹי וויא דוא הָאסְט

אֵיהֶם מַאכְט גֶעגֶעבֶּען אִיבֶּער אַלֶעם פְלֵייש ,אַז עֶר זָאל

בֶעבֶּען עֶבִּינֶעס לֶעבֶּען צוּ אַלֶע ואס דוּא הָאסְט אֵיהֶם נֶע-
 8נֶעבֶּען :אוּנְד דָאם אִיז דֶאם עֶבִּינֶע לֶעבֶּען ,אַז זֵייא זָאלֶען

דִיךּ קֶענֶען ,דֶעם אַיינְצִינֶען וָאהְרֶען גָאט ,אוּנְד יִשׁוּעַ

 4הַמָשִׁיחַ דֶעם דוּא הָאסְט גֶעשִיקְט :אִיךְּ הָאבּ דִיךְּ פֶעך-
הֶערְלִיכְט אוֹיף דֶער עֶרֶד ; אִיךְּ הָאבּ נֶעעֶנְדִיגְט דָאסּ וֶערְק
 2וָואס דוּא הָאסְט מִיר גֶענֶעבֶּען צוּ טְהוּן :אוּנְד אַצוּנְד פָא-

מֶער ,פֶערְהֶערְלִיךּ דוּא מִיךְזֶעלְבּסְט ,מִיט דֶער הֶערְלִיבְּקייט
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וֹאם איף הָאבּ בֵּייא דֵיר גֶעהַאט ,אֵיידֶער דִיא וֶועלְט אִיז

בֶּעשַׁאפֶּען גֶעוָוארֶען  :אִיךְּ הָאבּ דַיין נָאמֶען אַנְטְפְּלֶעקְט צוּ 6

דִיא מֶענְשֶׁען אס דוּא הָאסְט מִיר גֶענֶעבֶּען פוּן דֶער זֶועלְט,

זֵייא זֶענֶען דֵיינֶע גֶעוֶועוֶען ,אוּנְד דוּא הָאסְט זֵייא מִיר גֶע-

גֶעבֶּען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דַיין וָארְט גֶעהַאלְמֶען :אַצוּנָד
הָאבֶּען זֵייא נֶעוְואוּסְט ,אַז אַלֶעם וָאס דוּא הָאסְט מִיר גֶע-
גֶעבֶּען אִיז פוּן דִיר:
מִיר גֶעגֶעבֶּען

7

וָארִין דִיא וֶוערְמֶער וָואס דוא הָאסְֶט 8

הָאבּ אִיךְ זֵייא גֶעגֶעבֶּען,

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

זֵייא אָנְבֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נָעוִוים גֶעוְואוּסְט אַז אִיךְ בִּין

פוּן דִיר אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט אַז דזא

הָאסְט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אִיךְּ בֶּעט וֶועגֶען זֵייא ,אִיךְּ בֶּעט
נִיט וֶוענֶען דֶער וֶועלְט ,נֵייעֶרְט וֶוענֶען דִיא וָואס דוּא הָאסְט
מִיר גֶענֶעבֶּען ,וָארִין זֵייא זֶענֶען דַיינֶע :אוּנְד אַלֶעם וָאם

10

בִּין אִין זֵייא פֶערְהֶערְלִיכְט :אוּנֶר אִיךָ בִּין נִיט מָעהֶר אִין

11

אִיז מֵיין אִיז דֵיין ,אוּנְד ואס אִיז דַיין אִיז מֵיין ,אוּנְד אִיךָ
דֶער וֶועלְט ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען אִין דֶער וֶועלְט ,אוּנָד אִיךָ

קוּם צוּ דִיר ,הֵיילִינֶער פָּאטֶער ,דֶערְהַאלְט זֵייא אִין דַיין
נָאמֶען ואס דוּא הָאסְט מַיִר גֶעגֶעבֶּען ,אַז זֵייא זָאלֶען זיין
אֵיינֶס אַזוֹי זיא מִיר :וֶוען אִיךְּ בִּין מִיט זֵייא נֶעוֶועזֶען הָאבּ
אִיךָּ זֵייא דֶערְהַאלְטֶען אִין דַיין נָאמֶען ואס דוּא הָאסְט
מִיר גֶענֶעבֶּען ,אוּנְד אִיךְָּ הָאבּ זֵייא גֶעהִיט ,אוּנְדּ קֵיינֶער
פוּן זֵייא אִיז נִיט פֶערְלוֹירֶען ,חוּץ דֶער זוּהְן פוּן פֶערְדַאךְ-

בּען ,כְּדֵי דיא שְׁרֵיפְט זָאל דֶערְפִילְט וֶוערֶען :אָבֶּער אַצוּנְד

שש1:

קוּם אִיךְּ צוּ דִיר ,אוּנְד דִיזֶע זַאכֶּען רֶעד אִיךְּ אִין דֶער

וֶועלְט ,אַז זֵייא זָאלֶען מֵיינֶע פְרֵייד אִין זִיךְּ זֶעלְבּסְט דֶעךְ-

פִילְט הָאבֶּען :אִיךְּ הָאבּ זֵייא דַיין וָוארְט גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד

14

דִיא וֶועלְט הָאט זֵייא גֶעהַאסְט .וֵייל זֵייא זֶענֶען נִיט
פוּן דֶער וֶועלְט אַזוֹי זיא אִיךְּ בִּין נִיט פוּן דֶער וֶועלְם:
אִיךְּ בֶּעט נִיט אַז דוּא זָאלְסְט זֵייא פוּן דֶער וֶועלְט אַרוֹים-
נֶעמֶען ,נֵייעֶרְט אַז דוּא זָאלְסְט זֵייא הִיטֶען פוּן דעם אִיבֶּעל:
זֵייא זֶענֶען נִיט פוּן דֶער וֶועלְט אַזוֹי ויא אִיךָ בִֵּין נִיט פוּן {
דֶער וֶועלְט :הֵיילִיג זֵייא אִין דִיא וָאהְרְהֵייט ,דַיין וָוארְט
אִיז חָאהְרְהֵייט :אַזוֹי זיא דוּא הָאסְט מִיךְּ אִין דֶער וֶועלְט
נֶעשִׁיקְט ,הָאבּ אִיךְּ זֵייא אִין דֶער וֶעלְט גֶעשִׁיקְט:
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 91אוּנְד פוּן זֵייעֶרְט וֶוענֶען הֵיילִיגֶע אִיךְ מִיךְ ,אַז זֵייא זָאלֶען

אוֹיךְּ גֶעהֵיילִיגְט וֶוערֶען אִין דֶער וָאהְרְהֵייט:
 0אָבֶּער אִיךְּ בֶּעט נִיט פַאר דִיא דָאזִיגֶע אַלֵיין ,נֵייעֶרְט אוֹיךְ
פַאר דִיא ואס וֶועלֶען אָן מִיר נְלוֹיבֶּען דוּרְךָּ זֵייעֶר וָוארְט;
 1אַז אַלֶע זָאלֶען אֵיינֶם זַיין ,אַזוֹי ויא דוא פָאטֶער ,בִּיסְט
אִין מִיר ,אוּנְד אִיךְּ אִין דִיר ,אַזוֹי זָאלֶען זֵייא אוֹיךְ זיין
אֵיינִם אִין אוּנִם אַז דִיא וֶועלְט זָאל גְלוֹיבֶּען אַז דוּא הָאסְט
 2מִיךּ גֶעשִׁיקְט :אוּנְד דִיא הֶערְלִיכְקייט ואס דוּא הָאסְט מִיר

גֶענֶעבֶּען הָאבּ אִיךְּ זֵייא גֶענֶעבֶּען ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען זַיין

 8אֵיינֶם אַזוֹי זיא מִיר זֶענֶען אֵיינֶם :אִיךְ אִין זֵייא ,אוּנָד דוא

אִין מִיר ,אַז זֵייא זָאלֶען פָאלְקַאמֶען זַיין אִין אֵיינֶעם ,כְּדֵי

דִיא וֶועלְט זָאל וִויסֶען אַז דוּא הָאסְט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד
הָאסְט זֵייא גֶעלִיבְּט אַזוֹי ויא דוּא הָאסְט מִיךָּ גֶעלִיבְּם:
 4פָאטֶער ,אִיךָּ זזיל אַז אוֹיךְּ דִיא ואס דוּא הָאסְט מִיר גֶענֶע-
בֶּען זָאלֶען מִיט מִיר זַיין וְואוּ אִיךְ בִּין ,אַז זֵייא זָאלֶען
זֶעהֶען מֵיינֶע הֶערְלִיכְקייט ואס דוּא הָאסְט מִיר גֶענֶעבֶּען,
וָוארִין דוּא הָאסְט מִיךְּ גֶעלִיבְּט פָאר דִיא גְרִינְדוּנְב פוּן דיא
 5וֶועלְט :גֶערֶעכְטֶער פָאמֶער ,דִיא וֶועלְט הָאט דִיךְּ נִיט

.בֶּער אִיךְּ הָאבּ דִיךְּ גֶעקֶענְט ,אוּנְד דִידֶע הָאבֶּען
גֶעקֶענְט ,אֶ

 6גֶעוְואוּסְט אַז דוּא הָאסְט מִיךְּ גֶעשִׁיקְט :אוּנד אִיךְ הָאבּ זייא
דֵיין נָאמֶען צוּ וִויסֶען נֶעטְהוּן אוּנְד וֶועל זֵייא צוּ וויסֶען
טְהוּן ,אַז דִיא לִיבֶּע מִיט וֶועלְכֶער דוּא הָאסְט מִיךְּ גֶעלִיבְּט
זָאל אִין זֵייא

יז אוּנְר אִיךְ אִין זֵייא;

קאפיטעל יח
 1וֶוען יֹשׁוּעַ הָאט דָאם גֶעזָאגְט ,אִיו עֶר אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען מיט

זֵיינֶע תַּלְמִידִים אִיבֶּער דֶעם בָּאךְּ קַדְרוֹן; דָארְט אִיז גֶעוֶוען
אַ גָארְטֶען ,אוּנְד עֶר אוּנְד זֵיינֶע תַּלְמִידִים זֶענֶען דְרִינֶען

 9אַרִיינְגֶעגַאנְנֶען :אוּנְד יְהוּדָה דֶער מוֹסֶר הָאט פוּן דֶעם
אָרֶט גֶעוְואוּסְט ,וָארִין יֹשׁוּע אִיז דָארְט אָפְט צוּזַאמֶענְנֶע-
 8קוּמֶען מִיט זֵיינֶע תַּלְמִידִים :אַזוֹי הָאט יהוּדָה גֶענוּמֶען דיא

בַּאנְדֶע פוּן סָאלְדַאטֶען אוּנְד מְשְׁרָתִים פוּן דִיא עֶרְשְׁטָע

כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא פְּרוֹּשִׁים .אוּנְד אִיז אַהִין גֶעקוּמֶען מִיט
 4לָאמְפֶּען אוּנְד פַאקֶעל אוּנְד וַוַאפֶען :דְרוּם וֶוען יִשׁוּעַ הָאט
אַלֶעם גֶעוָואוּמְט וָואם וֶועט אוֹיף אֵיהֶם קוּמֶען ,אִיז עֶר אַרוֹים

9
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גֶעגַאנְנֶען אוּנָד הָאט צוּ זֵייא יא וְזֶעמֶען זוּכֶט אִיהֶר ?
זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעעֶנְטְפֶערְט ,יֵשׁוּעַ הַנְצָרִי .עֶר הָאט צוּ 5
זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בִּין עֶר .אוּנָד יְהוּדָה דֶער מוֹסָר אִיז אוֹיךְ
מִיט זֵייא גֶעשְׁטַאנֶען :דְרוּם וֶוען עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאבְט0 ,
אִיךָ בִּין עֶר; אַזוֹי זֶענֶען זֵייא צוּרִיקְגֶעמְרֶעטֶען אוּנְד זֶענֶען
צוּ דֶער עֶרֶד גֶעפַּאלֶען :אַזוֹי הָאט עֶר זֵייא זִוידֶער גֶעפְרֶענְט 1
וֶועמֶען זוּכְט אֵיהֶר? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען בֶעזָאגְט ,יִשׁוּעַ
הַנָצְרִי :יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט ,אִיךְּ הָאבּ אַייךְּ גֶעזָאגְט8 ,
אַז אִיךָּ בִּין עֶר ; דְרוּם וֶוען אֵיהֶר זוּכְט מִיךְּ :לָאזְט דִיזֶע
נֶעהֶען :כְּדֵי עֶס זָאל דֶערְפִילְט וֶוערֶען וָאס עֶר הָאט 9
גֶעזָאגְט ,פוּן דִיא וָואס דוּא הָאסְט מִיר גֶעגֶעבֶּען הָאבּ אִיךָ
קֵיינֶעם נִיט פֶערְלוֹירֶען :דָרוּם הָאט שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם אַ 10
שְׁוֶוערְד גֶעהַאט ,אוּנְד הָאט עָם אַרוֹיסְגֶעצוֹינֶען אוּנִד הָאט
נֶעשְׁלַאנֶען דֶעם קִנְעֹכֶט פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם דָאס רֶעכְטֶע אוֹיעֶר אָפְּנֶעהַאקְט; אוּנְד דֶער קְנֶעבְט
הָאט גֶעהֵייסמֶען מַלָכוֹם :דְרוּם הָאט יִשוּעַ גֶעזָאנְט צוּ
זָאל

פֶּעטְרוֹס ,שְטֶעק דֵיין שְוֶוערְד אַרֵיין אִין דֶער שֵייד;

אִיךָ נִיט טְרִינְקֶען דֶעם כּוֹם וֶאם מֵיין פָאטֶער הָאט מִיר
גֶעגֶעבֶּען?
דְרוּם הָאבֶּען דִיא בַּאנְדֶע אוּנְד דֶער הוֹיפְּטמַאן אוּנְד דֵיא

12

ימְשָׁרְתִים פוּן דִיא יוּדֶען יֵשׁוּעַ גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם

גֶעבּוּנְדֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם צוּם עֶרְשְׁטֶען גֶעפִיהְרְט
צוּ חָנָן ,וָָארִין עֶר אִיז גֶעוֶועוֶען דֶער שְׁוער פוּן קַיָפֵא ,וָואס
אִיז גֶעוֶועזֶען כֹּהַן גָדוֹל אִין יֶענֶעם יָאהֶר :עֶס אִיז קַיָפָא ואם 14
הָאט דֵיא יוּדֶען גֶערָאטֶען ,אַז עֶס אִיז גוּט אַז אַיין מֶענְשׁ
זָאל שְׁטַארְבֶּען פַאר דֶעם פָאלְק:
אוּנְד שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם אוּנְד אֵייִן אַנְדֶערֶער תַּלְמִיד הָאבֶּען
יִשוּעַ נָאכְגֶעפַאלְנְט ,אוּנְד וֶענֶער תַּלְמִיר אִיז בֶּעקַאנְט
גֶעוֶועזֶען בֵּייא דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד עֶר אִיז מִיט יַשׁוּעַ
אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אִין דֶעם הוֹיף פוּן דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל :אָבֶּער 16
פֶּעטְרוֹם אִיז דְרוֹיסֶען גֶעשְׁטַאנֶען פַאר דֶער טָהִיר .אַזוֹי אִיז
דֶער אַנְדֶערֶער תַּלְמִיד וָאס אִיז בֶּעקַאנְט גֶעוֶועזֶען בֵּייא
דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנִד הָאט נֶערֶעט מִיט דֶער
טְהִיר-הִיטֶערְן ,אוּנְד הָאט פֶּעטְרוֹס אַרַיינְגֶעבְּרַאכְט :אַזוֹי 17
19
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הָאט דָאס מֶעדֶעל וָואס הָאט דִיא מָהִיר נֶעהִיט צוּ פֶּעטְרוֹם
גֶעזָאנְט ,בִּיסְט דזא נִיט אוֹיךְ פוּן דִיא תִּלְמִידִים פוּן דִיזֶען
 8מַאן? עֶר הָאט גֶעזָאגְט אִיךְ בִּין נִיט :אוּנד דִיא קְנֶעכְט
אוּנְד דִיא מְשָׁרְתִים זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעמַאכְט
אַ פֵייעֶר פוּן קוֹילֶען ,וָארִין עִם אִיז קַאלְט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד
הָאבֶּען זִיךְּ נֶעוַַארְמְט; אוּנְד פֶּעטְרוֹם אִיז אוֹיךְּ מִיט זייא
נֶעשְטַאנֶען אוּנְד הָאט זִיךָּ גֶעוַוארְמְט:

 9אַזוֹי הָאט דֶער כֹּהֵן נָדוֹל יִשׁוּעַ גֶעפְרֶעגְט וֶוענֶען זֵיינֶע
 0תִּלְמִידִים אוּנְד וֶוענֶען זֵיינֶע לֶעהְרֶע :יִשוּעַ הָאט אֵיהֶם

גֶעעֶנְטְפֶערְט ,אִיךְ הָאבּ עֶפֶענְטְלִיךּ נֶערְעט צוּ דֶער וֶועלְט;

אִיךְ הָאבּ בֶּעשְׁטֶענְדִיג גֶעלֶעהְרְט אִין דֶער שׁוּל אוּנְד אִין
דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,וְאוּ אַלֶע יוּדֶען קוּמֶען צוּזַאמֶען ,אוּנְד
 1אִין .פֶערְבָּארְגֶענֶעם הָאבּ אִיךְּ נָארְנִיט נֶערֶעט; פַארְוָואס
פְרֶענְסְט דוּא מִיךְּ? פְרֶעג דִיא וָאס הָאבֶּען מִיךָּ נֶעהֶערְט
ואס אִיךְּ הָאבּ צוּ זֵייא נֶערֶעט; זֶעה זֵייא וִויסֶען וָאס אִיךְ
 2הָאבּ גֶעזָאנְט :אוּנְד װיא עֶר הָאט דָאס גֶעזָאנְט ,אַזוי הָאט
אֵיינֶער

פוּן דִיא מִשְׁרָתִים ואס אִיז דֶערְבֵּייא גֶעשְטַאנֶען

יִשׁוּעַ אוֹיף דֶעם פָּנִים גֶעשְׁלָאגֶען אוּנְד גֶעזָאגְט ,עִנְטְפֶּערְסְט
 2דוּא אַזוֹי דֶעם כֹּהֵן נָדוֹל? יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם גֶעעֶנְטְּפֶערְט,
וֶוען אִיךְּ הָאבּ שְׁלֶעכְטֶעם גֶערֶעט ,זָאנ עְדוּת אוֹיף דֶעם
שְלֶעכְמֶען; אָבֶּער וֶוען גוּטֶעס וַוַארוּם שְׁלָאנְסְט דוּא מִיךְ?
 4דְרוּם .הָאט אֵיהֶם חָנֶן נֶעשִׁיקְט וֶעבּוּנְדֶען צוּ קַיָפָא דֶעם

כֹּהַן גָדוֹל:

:

 2אוּנְד שַׁמְעוֹן מֶּעמְרוֹם אִיז נֶעשְׁטַאנֶען אוּנִד הָאט זִיךְ
גֶעוַארְמְט; אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא צו' .אֵיהֶם גֶעזָאנְט בִּיסְט דוא

נִיט אוֹיךּ אַיִיגֶער פוּן זֵיינֶע תַּלְמִידִים! עֶר הָאט גֶעלֵייקֶענְט

 6אונר בֶעזָאנְט ,אִיךָ בִּין נִיט + אֵיינֶער
דֶעם כֹּהֵן גָדוֹל ,ואס אִיז גֶעוֶועזֶען אַ
יפִּטְרוֹם הָאט דֶאם אוֹיעֶר אָפְּנֶעהַאקְט;
 7אִיךְּ דִיךְּ נִיט גֶעזֶעהֶען אִים נָארְטֶען

פוּן דִיא קְנֶעכְט פוּן
קְרוֹב פוּן דֶעם וָואס
הָאט גֶעזָאנְט ,הָאבּ
אַזֹי
מִיט אֵיהֶם?

'ְהָאט פֶּעטְרוֹם װִידֶער גֶעלֵייקֶענְט+ ,אוּנְד נְלֵייךְ הָאט דֶער

הָאן גֶעקְרֵייעֶט:
 8דְרוּם הָאבֶּען זֵייא יִשׁוּעַ גֶעפִיהְרְּטּ פוּן קַיָפָא צוּם גֶערִיכְּטם-
הוֹיף; אוּנְד עִם אִיז גֶעוֶועוֶען פְריה .אוּנְד זֵייא זֶעלְבְּסט

יוחנן יח
זֶענֶען נִיט אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אִין דֶעם גֶערִיכְטְסְהוֹיף אַז זֵייא

זָאלֶען נִיט מָּמֵא וֶוערֶען כְּדֵי זֵייא זָאלֶען קֶענֶען צְמֶען

דָאס קֶרְבֶּן פֶּסַח :אַזוֹי אִיז פִּילָטוֹם צוּ זֵייא אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען
אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,וָאס פַאר אַ פַארְקְלָאג בְּרֶענְגְט אֵיהֶר

קֶענֶען דִיזֶען מֶענְשׁ! זֵייא הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶערְט אוּנְד
הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶען דִיזֶער וָאלְט נִיט קיין
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גֶענֶעבֶּען :דְרוּם הָאט פִּילְטוֹם צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נֶעמְט
אֵיהֶר אֵיהֶם; אוּנְד ריכְטֶעט אֵיהֶם נָאךָּ אֵייעֶר גֶעזֶעץ .דִיא
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שְׁלֶעכְטֶעם נֶעטְהוּן וְוָאלְטֶען מיר אֵיהֶם נִיט צוּ דִיר אִיבֶּעך-

יוּדֶען הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,מִיר טָארֶען קֵיינֶעם נִיט
טֵייטֶען:

וָאס
פַאר
אַזוֹי
אוּנְד

כְּדֵי דָאס וָארְט פוּן יָשׁוּעַ זָאל דֶערְפִילְט וֶוערֶען

עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,וֶוען עֶר הָאט בֶּעצֵייכֶענְט וָאס
אַ טוֹיט עֶר וֶועט שְׁטַארְבֶּען:
אִיז פִּילְטוֹם וִוידֶער אִים נֶערִיכְטִסְהוֹיף אַרַיינְגֶענַאנְנֶען,
הָאט יִשׁוּעַ גֶערוּפֶען אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאבְט,

בִּיסְט דוּא דֶער מֶלֶךְּ פוּן דִיא יוּדֶען?

יַשׁוּעַ הָאט נֶעעָנְם} -

פֶערְט ,זָאנְסְט דוּא דָאס פוּן דִיר זֶעלְבְּסְטן אָדֶער
דִיר

אַנְדֶערֶע

וֶענֶען

מִיר

גֶעזָאנְט?

פִילְטוֹם

הָאבֶּען
9

הָאט

גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,בִּין אִיךְּ דֶען אַ יוּד? דַיין אֵייגֶענֶעם פָאלְק

אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים הָאבֶּען דִיךְּ צוּ מִיר אִיבֶּערְנֶענֶע-
בֶּען; וָאס הָאסְט דוּא נֶעמְהוּן} יַשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערט
מֵיין קֶענִיגְרֵייךְּ אִיז נִיט פוּן דִיזֶער וֶעלְט; וֶוען מֵיין

.
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קֶענִיגְרֵייךָּ זָאל זַיין פוּן דִיזֶער וֶעלְט ,אַזוֹי וָאלְטֶען מֵיינֶע

מְשָׁרָתִים גֶעפָאכְטֶען אַז אִיךְּ זָאל נִיט אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען

וֶוערֶען צוּ דִיא יוּדֶען; אָבֶּער אַצוּנְד ,אִיז מֵיין קֶענִינְרֵייךָ
נִיט פוּן דַאנֶען:

אַזוֹ הָאט פִּילְטוֹם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְטו

בִּיסְט דוּא דֶען אַ קָענִיב? יִשׁוּעַ הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט ,דוא
זָאגְסְט אַז אִיךְּ בִּין אַ קֶענִינ .דָארְפַאר בִּין אִיךְּ גֶעבּוֹירֶען
נֶעוָארֶען אוּנְד דָארְפַאר בִּין אִיךְּ אִין דֶער וֶועלְט גֶעקוּמֶען
אַז אִיךָּ זָאל בֶּעצֵיינֶען אוֹיף דֶעם אָמָת אִיטְלִיכֶער וָאס
אִיז פוּן דֶעם אָמֶת הֶערְט מַיין קוֹל :פִּילְטוֹם זָאנְט צוּ
אֵיהֶם ,ואס אִיז אֶמֶת ? אוּנְד וֶוען עִר הָאט דָאם גֶעזָאנְט
אִיז עֶר זוידֶער אַרוֹיסְגֶענַאנְנֶען צוּ דִיא יוּדֶען ,אוּנְד הָאט
צוּ' זֵייא גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בֶעפִין קֵיינֶע שׁוּלְד נִיט אִין -אֵיהֶם:
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יוחנן יח יט

 9אָבֶּער אֵיהֶר הָאט אַ מִנְהָג אַז אִיךְ זָאל אַייךְּ אֵיינֶעם

בֶּעפְרֵייעֶן אוֹיף פֶּסַח; ווילְט אִיהֶר דֶען אַז אִיךְּ זָאל אייךְ

 0בֶּעפְרֵייעֶן דֶעם קֶענִיג פוּן דִיא יוּדֶען?

אַוֹי הָאבֶּען זֵייא

זִוידֶער גֶעשְׁרִיעֶן אוּנֶר גֶעזָאגְט ,נִיט דִיזֶען נֵייעֶרְט בַּר-אַבָּא.

אוּנְד בַּר-אַבָּא אִיז גֶעוֶועזֶען אַ רוֹיבֶּער;
קאפיטעל יט
 1דָאן הָאט פִּילְטוֹם גֶענוּמֶען יִשׁוּעַ אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעשְׁמֵי-
סֶ2ען :אוּנְד דִיא סָאלְדַאטֶען הָאבֶּען גֶעפְלַאכְטֶען אַ קְרוֹין
פוּן דֶערְנֶער ,אוּנְד הָאבֶּען עִם אֵיהֶם אוֹיף דֶעם קָאטּ

אוֹיפְגֶעזֶעצְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעטְהוּן אַ קְלֵייד פוּן

 3פּוּרְמּוּר :אוּנְד זֵייא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען

בֶעוָאגְט ,שָׁלוֹם ,אָ קֶענִיג פוּן דִיא יוּדֶען .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

4
2
6

7
8
9

אֵיהֶם פֶּעטְשׁ גֶעגֶעבֶּען :אוּנְד פִּילְטוֹם אִיז זוידֶער אַרוֹיסְנֶע-
נַאנְגֶען אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,זֶעה ,אִיךְּ בְּרֶענְג אֵיהֶם
צו אַייךְ אַדוֹיס ,אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען אַז אִיךְ גֶעפִין קֵיינֶע
שוּלְד אִין אֵיהֶם :אַזוֹי אִיז יִשׁוּעַ אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט
גֶעטְרָאנֶען דִיא קרוֹין פוּן דֶערְנֶער אוּנֶד דָאם קלֵייר פוּן
פּוּרְפּוּר .אוּנְד פִּילְטוֹם הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,זֶעהְט דֶעם
מֶענְש :אוּנְד וֶוען דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דִיא מְשָׁרְתִים
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאגְט,
קְרֵייצִיג ,קְרֵייצִיג אִיהֶם ,פִּילְטוֹם הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאבְט,
נֶעמְט אֵיהֶר אֵיהֶם אוּנְד קְרֵייצִינְט אֵיהֶם ,וָארין אִיךָּ גֶעפִין
קֵיינֶע שׁולְד נִיט אִין אֵיהֶם :דִיא יוּדֶען הָאבֶּען אֵיהֶם
הֶעעֶנְטְפֶערְט ,מִיר הָאבֶּען אַ נֶעזֶעץ ,אוּנְד נָאךְּ אוּנְזֶער
גֶעזֶעץ אִיז עֶר חַיָב צוּ שְׁטַארְבֶּען .וָארִין עֶר הָאט זִיךָ
גֶעמַאכְט זוּהְן פוּן גָאט :וֶוען פִּילְטוֹם הָאט דָאס גֶעהֶערְט,
הָאט עֶר זִיךְּ נָאךְּ מְעהֶר גֶעפָארְכְטֶען :אוּנְד עֶר אִיז זוידֶער
אִין דֶעם גֶערִיכְטְסְהוֹיף אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנֵד הָאט צוּ יִשוּעַ

נֶעזָאגְט פוּן וַַאנֶען בִּיסְט דוּא ? אָבֶּער יִשׁוּעַ הָאט אֵיהֶם קיין
 0עֶנְטְפֶּער נִיט גֶעגֶעבֶּען :אַזוֹי הָאט פִּילְטוֹם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
רֶעדְסְט דוּא נִיט מִיט מִיר ? וֵוייסְט דוּא נִיט אַז אִיךְּ הָאבּ
מַאכְט דִיךְּ צוּ בֶּעפְרֵייעֶן אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מַאכְט דִיךְּ צוּ
 1קְרֵייצִינֶען? יִשׁוּעַ הָאט נֶעעֶנְטְפֶערְט ,דוּא וָָאלְסְט נָאר
קֵיינֶע מַאכְט נִיט אִיבֶּער מִיר נֶעהַאט ,עֶס זֵייא דֶען עֶס אִיז דִיר
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פֿוּן אוֹיבֶּען גֶענֶעבֶּען; דָרוּם דֶער ואס הָאט מִיךְָּ צוּ דִיר
אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען הֶאם אַ גְרֶעסֶערֶע זִינֶד:
פוּן דֶענְסְמָאל אָן הָאט אֵיהֶם פִּילְטוֹם גֶעוָואלְט בֶּעפְרֵייעֶן; 21
אָבֶּער דיא יוּדֶען הָאבֶּען נֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד גֶעזָאנְט ,זֶדען דוא

וֶועסְט דִיזֶען בֶּעפְרֵייעָן ,אַזוֹיא בִּיסְט דוּא קיין פְרַיינְד
פוּן דֶעם קֵיסֶר; וֶוער עִם מַאכְט זִיךְּ אַ קֶענִינ ,דֶער רֶעט
קֶענֶען דֶעם קֵיסֶר :אַזוֹי וֶען פִּילְטוֹם הָאט דִיזֶע וֶוערְטֶער 31
גֶעהֶערְט ,הָאט עֶר יִשוּעַ אַרוֹיסְנֶעפִיהֶרְט ,אוּנְד הָאט זִיךְ

אַנִירֶערְגֶעזֶעצְט אוֹיף דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּהֶל ,אוֹיף אֵיין אָרֶט
ָאם הֵייסְט דֶער פְלַאסְטֶער ,אָבֶּער אוֹיף הֶעבְּרֶעאִיש ,נִבָּתָא:
אוּנד עִם אִיז נֶעוֶועזֶען עֶרֶב פֶּסַח ,קֶענֶען דֶער זֶעקְסְטֶער 41
שָׁעָה; אוּנְד עֶר הָאט צוּ דִיא יוּדֶען גֶעזָאגְט ,זֶעהְט אָן
אֵייעֶר קֶענִינ :דָרוּם הָאבֶּען זֵייא נֶעשְׁרִיעֶן ,אַוֶועק ,אַוֶועק31 ,

קְרֵייצִיג אֵיהֶם .פִּילְטוֹם הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,זָאל אִיךְ
אֵייעֶר קֶענִיג קְרֵייצִינֶען? דיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים הָאבֶּען גֶע-
עֶנְשְפֶערְט ,מִיר הָאבֶּען קיין קֶענִיג נִיט אוֹיסֶער דֶעם קֵיסֶר :
דַאן הָאט עֶר אֵיהֶם צוּ זֵייא אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען ,אַז עֶר זָאל 61
גֶעקְרֵייצִינְט וֶוערֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען יִשׁוּעַ גֶענוּמֶען אוּנָד
הָאבֶּען אֵיהֶם אַוֶועקְנֶעפִיהְרְט :אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען 71
אוּנִד הָאט גֶעטְרָאגֶען זיין קרייץ צוּ אַ פַּלַאין ואס הֵייסְט,
דֶער פּלַאץ פוּן אַ קָאפְּשֵׁייטֶעל ,אָבֶּער אוֹיף הֶעבְּרֶעאֵיש
נִלֶגְתָּא :דָארְטֶען הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִיגְט אוּנְד צְוַוייא 81
אַנְדֶערֶע מִיט אֵיהֶם ,אֵיינֶעם פוּן יֶעדֶערֶע זֵייט ,אוּנד יִשוּעַ
אִין דֶער מִיטֶען :אוּנְד פִּילְטוֹם הָאט אֵיינֶע אוֹיפְשְׁרִיפְט נֶע91 -
שְׁרִיבֶּען ,אוּנְד הַאט עֶס אוֹיף דֶעס קרייץ גֶעשְׁטֶעלְט ,אוּנְד
עֶס ואר נֶעשְׁרִיבֶּען ,יַשׁוּעַ הַנָצְרִי ,דֶער קֶענִיג פוּן
דיא יוּדֶען :אַזוֹי הָאבֶּען פִילֶע פוּן דִיא יזּדֶען דיא אוֹיפָ02 -
שְׁרִיפְט גֶעלֶעזֶען ,וָארִין דֶער פְּלַאץ וְואוּ יֵשׁוּעַ אִיז נֶע-
! קְרֵייצִינְט גֶעוָארֶען ואר נָאהְנְט צוּ דֶער שְטָאט ,אוּנְד עִם
ואר נֶעשְׁרִיבֶּען אוֹיף הֶעבְּרֶעאִיש ,אוּנְד נְרִיכִיש ,אוּנְד
לַאמֵיינִיש :אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כּהֲנִים פוּן דִיא יוּדֶען הָאבֶּען 12
צוּ פִּילְטוֹם גֶעזָאנְט ,שְׁרֵייבּ נִיט ,דֶער קֶענִיג פוּן דִיא יוּדֶען,
נֵייעֶרְט אַז עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְּ בִּין דֶער קֶענִיג פוּן דִיא
יוּדֶען :אוּנְד פִּילְטוֹם הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,וָאם אִיךְּ הָאבּ 92
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 3גֶעשְׁרִיבֶּען ,הָאבּ אִיךְּ גֶעשְׁרִיבֶּען :אוּנְד דֵיא זֶעלְנֶער וֶוען
זֵייא הָאבֶּען יֵשׁוּעַ גֶעקְרֵייצִיגְט ,הָאבֶּען גֶענוּמֶען זַיינֶע קְלֵיי-
דֶער ,אוּנְד הָאבֶּען דְרוֹים גֶעמַאכְט פִיר טֵיילֶען ,אִיין טֵייל
צוּ אִיטְלֵיכֶען זֶעלְנֶער; אוּנְד אוֹיךְּ דֶעם רָאק ,אוּנְד דֶער רָאק
 4וואר אָהְן אֵיין נָאט ,פוּן אוֹיבֶּען אִין גַאנְצֶען גֶעוֶעבְּט :אַזוֹי

הָאבֶּען זֵייא אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען גֶעזָאגְט ,לָאזֶען מִיר עִם
נִים צוּרֵייסֶען,

נֵייעֶרְט מִיר וֶועלֶען דְרוֹיף גוֹרֶל וַוארְפֶען

וֶועמֶעם עִם זָאל זַיין .כְּדִידִיא שְׁריפְט זָאל דֶערְפִילְט וֶוערֶען

וָואס זָאגְט ,זֵייא הָאבֶּען מֵיינֶע קְלֵיידֶער צְוִוישֶׁען זִיךָּ צוּ-
מֵיילְט ,אוּנְד .אוֹיף מֵיין רָאק הָאבֶּען זֵייא גוֹרָל גֶעוָוארְפֶען.
דְרוּם הָאבֶּען דיא זֶעלְנֶער דָאס גֶעטְהוּן :תהלים ב'ב ,ייח.
 2אַוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶערִם שְוֶועסְטֶער ,אוּנְד

מִרְיִם דָאם וֵזייבּ פוּן קְלֶעאָפַאס ,אוּנְד מִרְיָם מַנְדַלֶנָה זֶענֶען

 6בֶעשְטַאנֶען בֵּיים קְרֵייץ פוּן יִשוּעַ :אוּנְד וֶוען יִשוּעַ הָאט

7
8
9
0

גֶעזֶעהֶען זַיינֶע מוּטֶער ,אוּנְד דֶעם תֵּלְמִיד ואס עֶר הָאט
גֶעלִיבְּט ,בֵּייא אֵיהֶם שְׁטֶעהְןן הָאט עֶר צוּ זֵיינֶע מוּטֶער
גֶעזָאגְט. ,פְרוֹיא זְעה ,דיין זוּהְן! דַאן הָאט עֶר צוּ דֶעם
תֵּלָמִיר גֶעזָאגְט ,זָעה ,דֵיינֶע מוּטֶער! אוּנְד פוּן דִיזֶעריש
הָאט זִיא דֶער תֵּלָמִיר צוּ זִיךְּ .גֶענוּמֶען:
דֶערְנָאךָ; יִשוֹּעַ זויסֶענְדִיג אַז אַלֶעם אִיז שׁוֹין גֶעעֶנְדִיגְט,
כְּדִי דִיא שְׁרֵיפְט זָאל מְקוּיִם וֶוערֶען ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט
אִיךְּ בִּין דָארְשְׁטִיג  :אוּנְד דָארְטֶען אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אַ גֶעפֶּעם
פוּל  מִיט עֶסִיג ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעפִילְט אַ שׁואם
מִיט עֶסִיג ,אוּנְד גֶעלֶענְט אוֹיף אַזוֹב ,אוּנְד הָאבֶּען עִם אֵיהֶם
צום מוֹיל דֶערְלַאנְגְט :אוּנְד וֶוען יֵשׁוּעַ הָאט גֶענוּמֶען דָאס

עֶסִיג ,הָאט עֶר גֶעזָאגְט ,עִם אִיז גֶעעֶנְדִינְט; אוּנְד עֶר הָאט

דֶעם קָאםּ גֶענֵייגְט ,אוּנְד הָאט דֶעם גֵייסְט אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען;
 1אוּנְד כְּדֵי דִיא לֵייבֶּער זָאלֶען נִיט בְּלַיִיבֶּען אַם שַׁבָּת אוֹיף
דֶעם קרֵייץ ,וֵוייל עִם וַואר עֶרֶב פֶּסַח( ,אוּנְד שַׁבָּת הַנָדוֹס,
הָאבֶּען דִיא יוּדֶען גֶעבֶּעטֶען פִּילְטוֹם אַז .זֵיירֶע שֶׁענְקֶעל
זָאלֶען צוּבְּרַאכֶען וֶוערֶען ,אוּנְד אַז זֵייא זָאלֶען אַרוּפְּגֶענוּמֶען
 2וֶוערֶען :דְרוּם זֶענֶען דִיא זֶעלְנֶער גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאַבֶּען
צוּבְּרָאכֶען דיא שֶׁענְקֶעל פוּן דֶעם עֶרְשְׁטֶען אוּנְד פוּן דֶעם
 8אַנְדֶערֶען ואס וַוארֶען מִיט אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִיגְט :אוּנְד וֶוען

ו
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זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ יִשׁוּעַ אוּנְד הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז
עֶר וַואר שׁוֹין טוֹיט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זֵיינֶע שֶׁענְקֶעל נִיט

צוּבְּרָאַכֶען :אָבֶּער אַיינֶער פוּן דִיא זֶעלְנֶער הָאט אֵיהֶם נֶע-
שְׁטָּאכֶען מִיט אַ .שִׁפִּיז ,אוּנֶר עִם אִיז בַּאלְד אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען
בְּלוּט  אוּנְד וַוַאסֶער :אוּנְד דֶער וָאם הָאַט עִם גֶעזֶעהֶען
הָאט בֶּעצֵייגְט ,אוּנְד זַיין צֵיינְנִים אִיז וָוֹאהֶר .אוּנְד עֶר וֵוייסְט
דֶאם עֶר זָאגְט דִיא וָאהְרְהֵייט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט גְלוֹיבֶּען;

דֶען דָאִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען כְּדֵי דִיא שְׁרִיפְט זָאל דֶערְפִילְט

זֶערֶען ,קיין בֵּיין זָאל אֵיהֶם צוּבְּרָאכֶען וֶערֶען :אוּנָד 7
ווידֶער .אֵיינֶע .אַנְדֶערֶע שְׁרֵיפְט זָאגְט ,זֵייא וֶועלֶען זֶעהֶען

אויף אֵיהֶם וֶועלְכֶען זֵייא הָאבֶּען גֶעשְׁטָּאכֶען :ובריה י"ב י.

נָאךְּ דִיזֶען הָאט יוֹסף פוּן רָמָתַיִם נוזאס ואר אַ פֶערְבָּאך-
בֶענֶער תַּלְמִיד פוּן יִשׁוּעַ פָאר פוּרְכֶט פַאר דִיא יוּדֶען),
גֶעבֶּעטֶען פֵּילְטוֹם ,אַז עֶר זָאל מֶעגֶען אַוֶועקְנֶעמֶען דֶעם
לֵייבּ פוּן יֵשׁוּעַ .אוּנְד פִּילְטוֹם הָאט בֶּעוִוילִיגְט ,אַזוֹי אִיז עֶר
גֶעקוּמֶען אוּנְד .הָאט אַוֶועקְנֶענוּמֶען דֶעם לֵייבּ פוּן יֵשוּעַ:

88

אוּנְד .נִיקוּדִימוּם זָאס אִיז צוּם עֶרשְׁטֶען גֶעקוּמֶען צוּ יִשִׁוּעַ

9

בּייא נַאכְט ,אִיז אוֹיךְּ גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט גֶעבְּרַאכְט מר גֶע-
מִישְׁט מִיט אֲהָלוֹת אַן עֶרֶךָּ פוּן הוּנְדֶערְט פוּנְט :אַזוֹי הָאבֶּען
זֵייא גֶענוּמֶען דֶעם לייבּ פוּן יִשׁוּעַ אוּנְד הָאבֶּען עִם אֵיינְגֶע-
וויקֶעלְט אִין אַ לֵיילֶעךְָּ מִיט דִיא בְּשָׂמִים ,אַזוֹי זיא עִם ואר
דֶער .מִנְהָג .בֵּייא דִיֵא .קְבוּרָה פוּן דִיא יוּדֶען :אוּנְד דָא אִיז
גֶעוֶועזֶען אַ נָארְטֶעְן אִין דֶעם אָרְט חְאוּ עֶר ואר גֶעקְרֵיי-
צִיגט ,אוּנְד אִין דֶעם גָארְטֶען ואר נאַַייעֶם קֹבֶר ,אִין וֶעלְכֶען
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קֵיינֶער אִיו נָאךְּ נִיט גֶעלֶעגֶען :אַזוֹהָאבֶּען זייא יִשוְעַ

דָארְטֶּען גֶעלֶעגְט ,וֵייל עִם וַוַאר עֶרָב פֶּסַח בֵּייא דיא יוּדֶען,

אוּנְד-דָאס קֵבֶר ואר נָאהְנְט:
קאפיטעל ב
אוּנְד .אִין דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג פוּן דֶער וָאךְּ אִיז מִרְיִם

מַנְדַלָנָה גֶעקוּמֶען צוּם קבֶר .אִין דֶער פְרַיה; וֶזען עֶס וַואר
נָאךָ ..פִינְסְטֶער ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען אַז דֶער שְׁטֵיִין ואר
אַוֶועקְגֶענוּמֶען פוּן דֶעם קֵבֶר :אַזוֹי אִיז זִיא גֶעלָאפֶען אוּנד
אִיז גֶעקוּמֶען צוּ שִׁמְעוֹן פֶּעטְרוֹם אוּנְדצוּם אַנְדֶערֶען תַּלְמִיד,
וֶועלְבֶען יִשׁוּעַ הָאט גֶעלִיבְּט ,אוּנְד זִיא הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,

--

פין

יוחנן 5
002
זֵייא הָאבֶּען דֶעם הַאר אַוֶועקְנֶענוּמֶען פוּן דֶעם קֵבֶר ,אוּנְד
  2מִיר וִויסֶען נִיט וְואוּ זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעלֶענְט :אוּנָדפֶּעטְרוֹם אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער תַּלְמִיר זֶענֶען אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען,
 4אוּנְד זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּם קֹבֶר :אוּנְד זֵייא זֶענֶען בֵּיירֶע
צוּזַאמֶען גֶעלָאפֶען ,אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער מַּלָמִיר אִיז פְרֵיהֶר
אַהִינְגֶעלָאפֶען ,נֶעשְׁוִינְדֶער ויא פֶּעמְרוֹם ,אוּנְד אִיז צו-
 2עֶרְשְׁט גֶעקוּמֶען צוּ דֶעם קֹבָר :אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ אַרוּמָּ-
גֶעבּוֹינֶען אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא תַּכְרִיכִים לִינֶען; אָבֶּער
 6עֶר אִיוֹ נִיט אַרֵיינְגֶענַאנְנֶען :אַזוֹי אִיז שִׁמְעוֹּן פֶּעמְרוּם
אוֹיךְּ גֶעקוּמֶען אֵיהֶם נָאכְגֶעהֶענְדִיג ,אוּנְד אִיז אִין דֶעם קֵבֶר
אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען; אוּנְד עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא תַּכְרִיכִים
 7לִיגֶען :אוּנְד דָאס טִיכֶעל וָאס וַואר אוֹיף זַיין קאפ אִיז
נִיט גֶעוֶועזֶען מִיט דיא תַּכְרֵיכִים ,נֵייעֶרט אוֹיף אֵיין אָרְט
 8בֵּייא דֶער זַייט אֵיינְגֶעוִויקֶעלְט :דַאן אִיז אוֹיךְּ דֶער אַנְדֶע-
רֶער תַּלָמִיר אַרֵיינְגֶענַאנְנֶען ,ואס אִיז צוּם עֶרְשְׁטֶען נֶעקוּמֶען
 9צוּם קֵבֶר ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אוּנְד נֶענְלוֹיבְּט :זָארִין
זֵייא הָאבֶּען נָאךְּ נִיט גֶעוְאוּסְט דִיא שְׁרִיפְט ,אַז עֶר מוּז
 0פוּן דִיא טוֹיטֶע אליפְשְׁמֶעהְן :דְרוּם זֶענֶען דִיא תַּלְמִידִים
אַהֵיים גֶעגַאנְנֶען.:
 1אוּנְד מִרְיִם אִיז גֶעשְׁטַאנֶען בֵּייא דֶעם קֵבֶר פוּן דְרוֹיסֶען,
אוּנְד הָאט גֶעוֵויינְט ,אוּנְד זיא זִיא הָאט גֶעוויינְט הָאט זִיא
 2זִיךְּ אַרוּפּנֶעבּוֹינֶען צוּם קֹבֶר :אוּנְד זִיא הָאט גֶעזֶעהֶען
צְוייא מַלְאָכִים זִיצֶען אִין זֵוייסֶען ,אֵיינֶער צוּקַאפֶּעןים אוּנְד
אֵיינֶער צוּפִיסֶען ,אִין דֶעם אָרְט חְאוּ דֶער לֵייבּ פוּן יִשׁוּעַ
 3אִיז גֶעלֶעגֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,פְרוֹיא,
וארוּם זֵויינְסְם דוּא? אוּנְד זִיא הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ווייל
זֵייא הָאבֶּען אַוֶועקְנֶענוּמֶען מֵיין הַאר ,אִיךָּ ווייס נִיט וָואגּ
 4זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעלֶענְט :אוּנְד וֶוען זִיא הָאט דָאס
גֶעזָאגְט ,הָאט זִיא זִיךְּ אוּמְנֶעקֶערְט אוּנְד הָאט גֶעזֶעהְן יִשוּעַ
שְׁטֶעהְן ,אָבֶּער זִיא הָאט נִיט נֶעוְואוּסְט אַז דָאס אִיז יִשׁוּעַ:
 2יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,פְרוֹיא ,וָוארוֹּם וֵויינְסְט דוּא?
וֶועמֶען זוּכְסֶט דוּא? אוּנְד זִיא הָאט גֶעמֵיינְט אַז עֶר אִיז
דֶער גֶערְטְנֶער אַזוֹי הָאט זִיא צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,הַאר ,וֶוען
דוּא הָאסְט אֵיהֶם אַוֶועקְנֶעטְרָאנֶען ,זָאג מיר וְואוּ דוּא הָאסְט

יוחנן בכ
אֵיהֶם גֶעלֶענְט ,אַזוֹי וֶדעל אִיךְָ אֵיהֶם אַוֶועקְנֶעמֶען :אוּנְד
יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט ,מִרְיִם!ּ אוּנְד זִיא הָאט זִיךְ
אוּמְנֶעקֶערְט אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אִין הֶעבְּרֶעאִיש,
רַבּוֹנֵי ,ואס הֵייסְט לֶעהְרֶער) :אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶר
גֶעזָאנְט ,רֵיהֶר מִיךָּ נִיט אָן .וָארִין אִיך בִּין נָאךְּ נִיט אַרוֹיפָ-
גֶעגַאנְנֶען צוּ מֵיין פָאטֶער .אָבֶּער נָעה צוּ מֵיינֶע בְּרִידֶער,
אוּנְד זָאג זֵייא ,אִיךָּ נָעה אַרוֹיף צוּ מֵיין פָאטֶער אוּנְד צוּ
אֵַייעֶר פָאטֶער ,צוּ מֵיין נָאט אוּנְד צוּ אֵייעֶר נָאט :אַזֹי
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אִיז מִרְיָם מַגְדַלָנָה גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט דִיא תַּלְמִידִים דֶעך-

צֶעהְלְט אַז זִיא הָאט גֶעזֶעהֶען דֶעם הַאר ,אוּנְד אַז עֶר הָאט
דָאס צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט:
אוּנְד אוֹיף דֶעם אָבֶענְד פוּן דֶעם זֶעלְבִּינֶען מָאג ,דֶעם עֶרֶשׁ-
טֶען טָאג אִין דֶער וָאךְ; וֶען דִיא טִיהְרֶען וַַארֶען פֶעךְ-
שְׁלָאסֶען וְואוּ דִיא תַּלְמִידִים זֶענֶען צוּזַאמֶען נֶעקוּמֶען פַאר
פוּרְכְט פַאר דִיא יוּדֶען אִיז יַשׁוּעַ גֶעקוּמֶען אוּנֶד אִיז
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גֶעשְׁטַאנֶען אִין מִיטֶען ,אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט .שָׁלוֹם

עֲלֵיכֶם! אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעזָאנְט .הָאט עֶר זֵייא
גֶעוִויזֶען זֵיינֶע הֶענְד אוּנְד זֵיינֶע זַייט .אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים
הָאבֶּען זִיךָּ נֶעפְרֵייט וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דֶעם הַאר:
יִשׁוּעַ הָאט דְרוּם וִידֶער צוּ זֵייא גֶּעזָאגְט ,שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!
אַזוֹי זִויא דֶער פָאטֶער הָאט מִיךְּ גֶעשִיקְט ,אַזוֹי שִיק אִיךָ

אֵייךָ :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאס גֶעזָאנְט ,אַזוֹיהָאט עֶר אוֹיף
זֵייא גֶעהוֹיכְט ,אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,נֶעמְט דֶעם רוּחַ
הַקוֹדֶש :וֶועמֶען אֵיהֶר וֶועט דִיא זִינְדֶען פֶערְנֶעבֶּען ,אַזוֹי

אִיז עֶם זֵייא פֶערְנֶעבֶּען .אוּנְד וֶועמֶעס זִינְדֶען אֵיהֶר הַאלְט
צוּרִיק ,זֶענֶען זֵייא צוּרִיק גֶעהַאלְטֶען:
אָבֶּער תּוֹמָא אֵיינֶער פוּן דִיא צְוֶועלֶף ,ואס וַואר גֶערוּפֶען
דִידוּמוֹם ,זַַאר נִיט מִיט זֵייא וֶוען יֵשׁוּעַ אִיז גֶעקוּמֶען :אוּנָר 8
דִיא אַנְדֶערֶע מַּלְמֵידִים הָאבֶּען צוּ אֵיהֶט גֶעזָאנְט ,מִיר הָאבֶּען
גֶעזֶעהֶען דֶעם הַאר .אֶבֶּער עֶר הָאט צוּ זיא גֶעזָאגְט ,עִם
זֵייא דֶען וֶוען אִיךְָּ וֶעל זֶעהֶען דֶעם צֵייבֶען פוּן דִיא גֶענֶעל

אִין זֵיינֶע הֶענְד ,אוּנְד וֶעל מֵיין פִינְנֶער אַריינְטְהוּן אִין

דֶעם צֵייכֶען פוּן דִיא נֶענֶעל ,אוּנְד וֶעל מֵיינֶע הַאנְד אַרֵיינָ-
שְׁטֶעקֶען אִין זיינֶע זֵייט :וֶועל אִיךְ נִּיט נְלוֹיבֶּען:
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יוחנן כ כא

 6אוּנד נָאךְּ אִין אַכֶּט טֶעג זֶענֶען זֵיינֶע תִּלְמִידִים װוידער
דְרִינֶען גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד תּוֹמָא מִיט זֵייא .אוּנְד יִשׁוּעַ אִיז

גֶעקוּמֶען וֶוען דִיא טִיהְרֶען וַַארֶען פֶערְשְׁלָאסֶען ,אוּנְד אִיז
בֶעשְׁטַאנֶען אִין דֶער מִיטֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,שָׁלוֹם

 7עֲלֵיכֶם! דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ תּוֹמָא ,נְרֵייךְ אַהֶער
דֵיין פִינְנֶער אוּנְד זעה מַיינֶע הֶענְד .אֲוּנִד גְרֵייךְּ אַהֶער
דֵיינֶע הַאנְד אוּנְד .שְטֶעק זִיא אַרַיין אִין מַיינֶע זֵייט- .אוּנְד
 8זֵייא .נִיט אוּנְגְלוֹיבִּיג .,נֵייעֶרְט גְלוֹיבִּיג :תּוֹמְא הָאט-בֶעעֶנְט-
פֶערְט אוּנְד צוּ אֵיהֶּם גֶעזָאגְט ,מֵיין הַאר אוּנְד מֵיין נָאט! .
:-

 9אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,תּוֹמָא ,ווייל דוּא הָאסְּט

מִיךְּ גֶעזֶעהֶען הָאסְט דוּא גֶעגְלוֹיבְּט ,גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען דיא

וָואם הָאבֶּען נִיט גֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאבֶּען דָאךָ גֶעגְלוֹיבְּם:
 0אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט נָאךְ פִילֶע אַנְדֶערֶע צֵייכֶען גֶעטְהוּן פָאר

זֵיינֶע תַּלְמִירִיִם ,ואם זֶענֶען נִיט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דִיזֶען בּוּךָ:

 13אָבֶּער דִיזֶע זֶענֶען גֶעשְׁרִיבֶּען ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט גְלוֹיבֶּען אַז
יִשׁוּע אִיז דֶער מָשִׁיח ,דֶער זוּהְן פוּן נָאט ,אוּנְד אַז דוּרְךָ

דֶעם גְלוֹיבֶּען זָאלְט אֵיהֶר הָאבֶּען לֶעבֶּען אִין זַיין נָאמֶען:

קאפיטעל בא
 1נָאךְּ .דִיזֶען הָאט זִיךְּ יִשׁוּעַ זִידֶער בֶּעוִיזֶען צוּ זֵיינֶע
תַּלְמִידִים בָּיים יַם פוּן מִבַּרְיָה ,אוּנְד עֶר הָאט זִיךְּ אַזוֹי בֶּע=
 2וויזֶען :עִם וַוארֶען צוּזַאמֶען שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם ,אוּנְד תּוֹמָא
ואס וַואר גֶערוּפֶען דִידוּמוֹם .,אוּנְד נְתַנְאֵל פוּן קָנָה אין
נָלִיל ,אוּנְד דִיֵא זִיהְן פוּן זַבְּדִי ,אוּנְד צְוַוייא אַנְדֶערֶע פוּן
 3זֵיינֶע תִּלְמֵידִים :אוּנְד .שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם הָאט צוּ זֵייא נֶע-
זָאגְט ,אִיךְּ בָעה פִישׁ פַאנְנֶען .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ
אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,מִיר וֶועלֶען אַוֹיךְּ מִיט דִיר נָעֵהְן .אַזוֹי זֶע-
גֶען זֵייא -אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען. ,אוּנְד זֶענֶען בַּאלְר אין אַ שִיף
אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען .אוּנְד אִין דֶער נַאכְט הָאבֶּען זֵייא גָארְנִיט
 4גֶעפַאנְנֶען :אוּנְד וֶוען עֶס וַואר שׁוֹין טָאב ,אַזוֹי אִיז יִשׁוּעַ

גֶעשְׁטַאנֶען בַּיים בָּארְטֶען ,אָבֶּער דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען נִיט
 8גֶעוְואוּסְט אַז דָאס אִיז יִשׁוּעַ :דַאן הָאט יִשׁוּעַ צוּ זֵייא גֶע-

?ֵייא הָאבֶּען
זָאגְט ,קִינְדֶערְלֶעךָּ הָאט אֵיהֶר עֶפֶּעם צוּ עֶסֶען ז

 6אֵיהֶם גֶעעֶנְטְפֶערְט ,נֵיין :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
וַוארְפְש דָאס נֶעץ צוּ דֶער רֶעכְטֶער זַייט פוּן דֶעם שִיף,

|
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אוּנְד אֵיהֶר וֶועט גֶעפִינֶען .,דְרוּם הָאבֶּען זֵייא גֶעוָארְפֶען,
אוּנְד הָאבֶּען עִם נִיט מֶעהֶר גֶעקָאנְט אַרוֹיסְצִיהֶען זֶוענֶען
דֵיא פיל פִיש :אוּנְד דֶער תֵּלָמִיר וֶועלְכֶען יֵשׁוּעַ הָאט נֶע-

הי

לִיבְּט הָאט צו פֶּעמְרוֹם גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז דֶער הַאר ,אוּנָד
וויא שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם הָאט גֶעהֶערְט אַז דָאם אִיז דֶער הַאר,
הָאט עֶר זִיךְּ אַרוּמְגֶעגַארְטֶעלְט מיט זַיין פִישֶׁערְמַאנְטֶעל,
(ווָארִין עֶר וַואר נַאקֶעט) אוּנְד הָאט זִיךְּ אִין דֶעם יַם אַרַיינָ-

גֶעוָוארְפֶען :אָבֶּער דִיא אַנְדֶערֶע תַּלְמֵידִים זֶענֶען גֶעקוּמֶען

אִין אַ קליין שִׁיפֶעל (וָארִין זֵייא זֶענֶען נִיט וֵוייט גֶעוֶועזֶען
פוּן דֶעם לַאנְד נֵייעֶרְט אַן עֶרֶךָּ פוּן צְוַוייא הוּנְדֶערְט מְפָחִים),
אוּנְד הָאבֶּען אַרוֹיסְנֶעצוֹינֶען

דֶאם נֶעץ מִיט פִיש :אוּנְד

זיא זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּם לַאנְד הָאבֶּען זֵייא גֶעזֶעהֶען

לִיבֶען אַ פֵייעֶר פוּן קוֹילֶען ,אוּנְד פִישׁ דְרוֹיף ,אוּנְד בְּרוֹיט:
יִשׁוּע הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,בְּרֶענְגְט אַהֶער פוּן דִיא פִישׁ 01
ואס אֵיהֶר הָאט אַצוּנֶד גֶעפַאנְנֶען :שִׁמְעוֹן פֶּעמְרוֹם 11
אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט גֶעצוֹינֶען דָאס נֶעץ צוּם
לַאנְד ,פוּל מִיט הוּנְדֶערְט אוּנְד דְרֵייא אוּנְד פִינְפְצִיג גְרוֹיסֶע
פִישׁ .אוּנְד חָאטְשֶׁע עִם וַוארֶען אַזוֹּי פִיל ,אִיז דָאס נֶעץ דָאךְ
נִיט צוּרִיסֶען גֶעוָוארֶען :יִשוּעַ הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,קוּמְט 12
אוּנְד עֶסֶט דַיֵא מָאהְלְצֵייט .אוּנְד קֵיינֶער פוּן דִיא תַּלְמִידִים
הָאבֶּען זִיךְּ אוּנְטֶערְשְׁטַאנֶען אִיהֶם צוּ פְרֶעגֶען ,וֶער
בִּיסָט דוא ? זֵייא הָאבֶּען נֶעוְואוּסְט אַז דָאס אִיז דֶער הַאר:
יַשׁוּע ;אִיז גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט גֶענוּמֶען דָאס בְּרוֹיט 18
אוּנְד הָאט זִיא גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְ דִיא פִיש :דָאס
אִיז שׁוֹין דָאס דְרִיטֶע מָאל דָאם יִשׁוּעַ הָאט זִיךְּ בֶּעוִויזֶען
צוּ זֵיינֶע תַּלְמֵידִים ,נָאכְדֶעם ויא עֶר אִיז פוּן דִיא טוֹיטֶע
אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען:
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶענֶעסֶען הָאט יִשוּעַ
גֶעזָאנְט צוּ זש ==

שַׁמְעוֹן פֶּעטְרוֹם ,שִׁמְעוֹן בֵּן יוֹנָה ,לִיבְּסְט דוּא מִיךְּ מֶעהֶר ,
זויא דִיזֶע ? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,יוֹא הַאר ,דוא

וַייסְט אַז אִיךְָּ לִיבֿ דִיךּ .אַזוֹי הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

פַּאשִׁי מֵיינֶע לֶעמֶעלֶעךָּ :אוּנְד עֶר הָאט ווידֶער דָאס צְוֵויי-
טֶע מָאל צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,שִׂמְעוֹן בֶּן יוֹנָה ,לִיבְּסְט דוא
מִיךְּ? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,יוֹא הַאר ,דוּא זֵוייסְט
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אַז אִיךְ לִיבּ דִיךָ .אַזוֹי הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,מַּאשִׁי
17

מֵיינֶע שָאף :אוּנְד עֶר הָאט דָאס דְרִיטֶע מָאל צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,שַׁמְעוֹן בֶּן יוֹנָה ,לִיבְּסְט דוּא מִיךְּ? אוּנְד פֶּעמְרוֹם
ואר מְרוֹירִיג וַוייל עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם דָאסּ דְרִיטֶע מָאל
גֶעזָאנְט ,לִיבְּסֶט דוּא מִיךָּ? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם

גֶעזָאנְט ,הַאר ,דוּא וִוייסְט אַלֶעס ,דוּא וֵוייסְט אַז אִיךְָּ לִיבּ
דִיךְּ; אוּנְד יִשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פַּאשִׁי מֵיינֶע שָאף;
 18פַארְוָוֹאהֶר ,פַארְוֵאהֶר זָאג אִיךָּ דִיר ,וֶען דוא בִּיסְט יוּנְנֶער
גֶעוֶועזֶען ,אַזוֹי הָאסְט דוּא דִיךְ אַרוּמְנֶענַארְטֶעלְט אוּנְד
בִּיסְט אַרוּמְנֶענַאנְגֶען זְאוּ דוּא הָאסְט גֶעוָואלְט .אָבֶּער וֶוען
דוּא וֶועסְט אַלֶם וֶערֶען ,אַזוֹי וֶועסְט דוּא דֵיינֶע הֶענְד

אוֹיסְשְׁטְרֶעקֶען ,אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער וֶדעט דִיךְּ נַארְטְלֶען

 9אוּנְד וֶועט דִיךְּ טְרָאגֶען וְאוּ אַהִין דזּא וִוילְסְט נִיט :אוּנְד
דָאם הָאט עֶר גֶעזָאנְט צוּ בֶּעדֵייטֶען מִיט ואס פַאר אַ טוֹיט
עֶר וֶועם נָאט פֶערְהֶערְלִיכֶען .אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם
20

גֶעזָאנְט ,הָאט עֶר צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,פָאלְג מִיר נָאךָ :אוּנד

פֶּעמְרוֹם הָאט זִיךְּ אוּמְגֶעקֶערְט ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען דֶעם

תֵּלָמִיר נָאבְפָאלְגֶען ,וֶועלְבֶען יֵשׁוּעַ הָאט גֶעלִיבֶּט ,אוּנְד וא

אִיז אוֹיךְּ אָנְגֶעלֶעהְנְט גֶעוֶעזֶען אוֹיף זַיינֶע בְּרוּסְט בֵּייא
דֶעם אֶבֶענְדעֶסֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,הַאר ,וֶדֶער אִיז דֶער וָואם
אִיבֶּערְלִיפֶערְט דִיךְּ? וֶוען פֶּעטְרוֹם הָאט דִיזֶען גֶעזֶעהֶען
הָאט עֶר צוּ יִשׁוּעַ גֶעזָאנְט ,הַאר ,ואס זָאל דִיזֶער טְהוּן?
אוּנד יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,וֶוען אִיךְּ זויל אַז עֶר
זָאל בְּלֵייבֶּען בּיז אִיךָּ קוּם ,ואס הָאט דֶאם צוּ דִיר ? פַאלְג
דוּא מִיר נָאךְ :דְרוּם אִיז דִיזֶעם וָארְט אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען
צְוִוישֶׁען דִיא בְּרִידֶער ,אַז דִיזֶער תַּלָמִיד וֶועט נִיט שְׁטַאךְ-
בֶּען :אָבֶּער יַשׁוּעַ הָאט צוּ אֵיהֶם נִיט גֶעזָאנְט ,אַז עֶר וֶועט

נִיט שְׁטַארְבֶּען ,נֵייעֶרְט וֶוען אִיךָּ זויל אַז עֶר זָאל בְּלֵייבֶּען

בִּיז אִיךְּ קוּם וָאס הָאט דָאס צוּ דִיר :דָאס אִיז דֶער תֵּלָמִיד
וָואס זָאנְט עֵדוּת אוֹיף דִיזֶע זַאכֶען ,אוּנְד הָאט דִיזֶעם גֶע-
שְׁרִיבֶּען .אוּנְד מִיר וִויסֶען אַז זַיין עֵדוּת אִיז חָאהֶר :אוּנְד
עִם זֶענֶען פֶערְהַאנֶען נָאךְּ פִילֶע אַנְדֶערֶע זַאכֶען ואס יִשׁוּעַ
הָאט נֶעטְהוּן ,וָאס וֶוען אִיטְלֵיכֶעם זָאל בֶּעזוּנְדֶער נֶע-
שְׁרִיבֶּען זַיין ,אַזוֹי דֶענְק אִיךְּ אַז דִיא וֶוֶעלְט וָאלְט נִיט קֶענֶען
דֶערְהַאלְטֶען דִיא בִּיכֶער ואס זָאלֶען גֶעשְׁרִיבֶּען וֶוערֶען;

אלְגעשִׁיכְע
דִיא אַפַּאספְְטטֶע
דְאָס עֶרֶשְׁטֶע בּוּךָ הָאבּ איך נגֶֶעעממַאַכאְכט ,אָ תְּאוֹפִילוֹם ,אִיבֶּער 1
אַלֶעם וָאס יִשׁוּעַ הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ טְּהוּן אוּנְד צוּ לֶעהָ-
רֶען :בִּיז צוּם טָאג וֶוען עֶר וַאר אַרוֹיפְגֶענוּמֶען ,נָאכְדֶעם 2
וֶוען עֶר הָאט דוּרְךְּ דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אַ בֶּעפֶעל גֶעגֶעבֶּען
צוּ זֵיינֶע שְׁלִיחִים וֶועלְכֶע עֶר הָאט אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט :צוּ 3

וֶועלְכֶע עֶר הָאט זִיךְּ אוֹיךָּ פָארְגֶעשְׁטֶעלְט לֶעבֶּעדִיג נָאךְ

זַיין לֵיידֶען ,דוּרְךָּ פִילֶע בֶּעוַוייזֶע וֶדען עֶר הָאט זִיךְּ צוּ זֵייא
בֶּעוִויזֶען פִירְצִיג טָאג לַאנְג ,אוּנְד הָאט גֶעשְׁפַּראכֶען פוּן דיא
זַאכֶען ואס גֶעהֶערֶען צוּם קֶענֵיינְרֵייךָ פוּן נָאט :אוּנְד וֶוען 4
זֵייא ווַארֶען פֶערְזַאמֶעלְט ,הָאטעֶר זֵייא אָנְגֶעזָאגְט זֵייא זָאלֶען

נִיט אַוֶועקְגֶעהֶען פוּן וְרוּשָׁלַיִם ,נֵייעֶרְט זֵייא זָאלֶען וַוארְטֶען

אוֹיף דֶער הַבְטָחָה פוּן דֶעם פָאטֶער ,וָואס אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט
פוּן מִיר :וָארִין יוֹחָנֶן הָאט נֶעטוֹבְלְט מִיט וַואסֶער ,אָבֶּער
אֵיהֶר וֶועט נֶעטוֹבְלְט וֶוֶערֶען מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֵשׁ נֵיט פיל
טֶעג שְׁפֶּעטֶער :דְרוּם וֶוען זֵייא זֶענֶען זִיךְּ צוּזַאמֶענְגֶעקוּמֶען
הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאגְט ,הַאר וֶועסְט דוּא אִין דִיזֶער צֵיי צוּ
רִיקְשְׁטֶעלֶען דָאס קֶענִינְרֵייךְּ פוּן יִשְׂרָאֵל? עֶר הָאט צוּ
זֵייא גֶעזָאגְט ,עִם קוּמְט נִיט צוּ אַייךְָּ אֵיהֶר זָאלְט זִיסֶען
דִיא צֵיימֶען אָדֶער דִיא יָאהְרְסצֵייטֶען וֶעלְכֶע דֶער פָאטֶער
הָאט בֶּעהַאלְטֶען אִין זַיין אֵיינֶענֶער מַאכְט :אָבֶּער אֵיהֶר
וֶועט דֶערְהַאלְטֶען קְרַאפְט וֶען דֶער רוּחַ הַקוֹרֶשׁ וֶעט
אוֹיף אַייךְּ קוּמֶען; אוּנְד אֵיהֶר וֶדעט זַיין מֵיינֶע עֲדוּת אִין
יְרוּשָלַיִם אוּנְד אִין נַאנְץ יְהוּדָה אוּנְד אִין שֹׂמְרוֹן ,אוּנְד
בִּיו צוּ דֶעם עֶק פוּן דֶער עֶרֶד :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם
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נֶעזָאנְט ,וַאר עֶר אַרוֹיפְגֶענוּמֶען בְּשַׁעַת זֵייא הָאבֶּען אַרוֹיפָ-

גֶעקוּקְט פָאר זֵיירֶע אוֹינֶען ,אוּנְד אַ וָואלְקֶען הָאט אֵיהֶם
פָאר זֵייעֶר פָּנִים אַוֶועקְגֶענוּמֶען :אוּנָד וֶוען זֵייא הָאבֶּען 01

נֶעקוּקְט צוּם הִימֶעל דיא עֶר אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען ,זֶענֶען
צְוֵוייא מֶענְשֶען בֵּייא זֵייא גֶעשְׁטַאנֶען אִין וֵוייסֶע קְלֵיידֶער :

אוּנד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר לַיים פוּן נָלִיל ,הָאס 11
שְׁטֶעהְט אִיהֶר אוּנְד קוּקט צוּם הִימֶעל? דִיזֶער יִשׁוּעַ ואס
102
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וַואר פוּן אִייךְּ אַרוֹיפְגֶענוּמֶען אִין הִימֶעל אַרֵיין ,וֶועט אַזוֹי

קוּמֶען זיא אֵיהֶר הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען אִין הִימֶעל אַרַיינְגֶעהְן:

דַאן הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ אוּמְגֶעקֶעהְרְט קיין יְרוּשָׁלַיִם פוּן דֶעם
בַּארְג וָואס וֶוערְט גֶערוּפֶען דֶער הַר הַזתִים ,וָואס אִיז אַ
 8תְחוּם שַׁבָּת פוּן יְרוּשְלַיִם :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַריינְגֶע-

קוּמֶען זֶענֶען זֵייא אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אִין אֵיינֶע אוֹיבֶּערְשְׁטוּבּ,
וְואוּ עִם הָאבֶּען זִיךָּ אוֹיפְנֶעהַאלְטֶען פֶּעמְרוֹם אוּנְד יַעֲקֹב,
אוּנְד יוֹחָנֶן אוּנְד אַנְדְרֶעאַ ,פִילִיפּוֹם אוּנְד תּוֹמָא ,בֵּר תַּלְמָי
אוּנְד מַתְיָה ,יַעֲקֹב דֶער זוּהְן פוּן אַלְפי אוּנְד שִׁמְעוֹן הַקֵנָאֵי,
 4אוּנְד .יְהוּדָהדֶער בְּרוּדֶער פוּן יַעֲקֹב :דִיזֶע אַלֶע הָאבֶּען
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שְׁטֶענְדִיג אַחְדוּת גֶעהַלְטֶען אִים נֶעבֶּעט אוּנְד בַּקָשָׁה
מִיט דֵיא וֵוייבֶּער אוּנְד מִיט מִרָיִם ,דִיא מוּטֶער פוּן נֹשׁוּעַן
אוּנְד מִיט זַיינֶע בְּרִידֶער:
אוּנְד אִין דִיזֶע טֶעג אִיז פֶּעמְרוֹם אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען צְוִוישֶׁען
דיא תַּלְמִידִים אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט( ,אוּנְד דִיא צָאל פוּן דיא
נֶעמֶען פוּן דיא לייט וָוָאם וַוַארֶען צוּזַאמֶען ואר אַן עֶרֶךָּ פוּן
הדוּנְדֶערְט אוּנְד צְוַואנְצִיג) :אֲוהֶר מֶענֶער אוּנְד בְּרִידֶער ,דיא
שְׁרִיפְט הָאט גֶעמוּסְט דֶערְפִילְט וֶוערֶען ואס דֶער רוּחַ
הַקוֹדֶשׁ הָאט צוּפַאר גֶעזָאגְט דוּרְךָ דָוֵד ,וֶועגֶען יְהוּדָה וָואס
ואר אַ פִיהְרֶער צוּ דִיא ואס הָאבֶּען יִשׁוּעַ גֶעפַאנְגֶען:
וָוארִין עֶר ואר מִיט אוּנִם גֶעצֶעהְלְט ,אוּנִד הָאט דֶערְהַאל-
מטֶען אַ טייל פוּן דִיזֶען דִינְסְט :דִיזֶער הָאט גֶעקוֹיפְט אַ פֶעלְד
פַאר דֶעם אוּמְגֶערֶעכְטֶען לוֹין ,אוּנְד עֶר אִיז אַנִירֶערְגֶעפַאלֶען
מִיט דֶעם קָאפּ אַרוּפּ אוּנְד אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַּאלְטֶען גֶעוָוארֶען;
אוּנְד זֵיינֶע גַאנְצֶע גֶעדֶערֶם זֶענֶען אוֹיסְגֶעגָאסֶען גֶעוָוארֶען:
אוּנְד דָאם אִיז בֶּעקַאנְט גֶעוָוארֶען צוּ אַלֶע אֵיינְוְאוֹינֶער פוּן
יְרוּשָׁליִם ,אוּנְד דְרוּם וֶוערְט דָאם פֶעלְד גֶערוּפֶען אִין זֵייעֶר
אֵיינֶען לשׁון חַקֵל דָמָא ,דָאס הֵייסְט דָאס פֶעלְד פוּן בִּלוט:
וָארִין עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין סֵפֶר תִּהֵלִים (ס"ט כ"ו,
 ,לאז זיין פַּאלַאסְט פֶערְוִויסְט וֶוֶערֶען ,אוּנְד לָאז עִם קיין
בֶּעזִיצֶער הָאבֶּען ,אוּנְד לָאז אַוין אַנְדֶערֶער זַיינֶע אוֹיםָ-
זֶעהוּנְג אִיבֶּערְנֶעמֶען":

דָארוּם מוּם אֵײַינֶער פוּן דִיזֶע

מֶענֶער ,וָואם זֶענֶען מִיט אוּנֶם דוּרְךְּ .דֶער נַאנְצֶער צֵייִט,
וֶען דֶער הַאר יִשׁוּעָ אִיז אֵיין אוּנְד אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען צְוִוישֶׁען
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אוּנִם :פוּן אָנְהֵייבּ פוּן דִיא מְבִילָה פוּן יוֹחָנֵן בִּיז צוּם טָאג 2
וֶוען .עֶר וַואר אַרוֹיפְגֶענוּמֶען פוּן אוּנָם ,מִיט אוּנֶם אַיין עֲדוּת
צוּ זַיין אוֹיף זֵיינֶע אוֹיפעֲרְשְׁטֶעהוּנָג :אוּנְד .זֵייא הָאבֶּען
פָּארְנֶעשְׁטֶעלְט צָוַוייא ,יוֹמֵף ,ואס וַוַאר גֶערוּפֶען בַּר-שַׁבָּא,
אוּנְד מִיט דֶעם צוּנָאמֶען יוּסְטוּם ,אוּנְד מַתִּיָה :אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען גֶעבֶּעטֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,דוּא הַאר ,וָאם דוא
קֶענְסְט דִיא הֶערְצֶער פוּן אַלֶע וַוייז וֶועלְכֶען פוּן דיא צְוַוייא
דוּא הָאסְט אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט:
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אַז עֶר זָאל צוּנֶעמֶען דֵיא

שְׁטֶעלֶע אִין דִיזֶען דִינְסְט אוּנְד שְׁלִיחוֹת פוּן וֶועלְכֶע יְהוּדָה
הָאט אָבְּנֶעוֵוייכְט ,אַז עֶר זָאל נֶעהְן צוּ זַיין אֵיינֶענֶעם אָרֶם:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען פַאר זֵייא נוֹרָלוֹת גֶעוָָארְפֶען ,אוּנְד דָאם
גוֹרֶל אִיז נֶעפַאלֶען אוֹיף מַתִיָה ,אוּנְד עֶר וַוַאר גֶעצֶעהְלְט
מִיט דיא עֶלֶף אִפָּאסְטֶעל:
קאפיטעל ב
אִין דֶעם טָאג פוּן שְׁבוּעוֹת ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ אַלֶע פֶערְזַא-

מֶעלְט אוֹים אֵיין אָרְט :אוּנֶד עֶם זַא פְּלוּצְלונְג אַ קיל2
פוּן הִימֶעל ,אַזוֹי ויא דָאס רוֹישֶען פשוְּןטאַַארְקֶען וִוינְד,

=

אוּנְד עֶס הָאט אָנְנֶעפִּילְט דָאס נַאנְצֶע הוֹיז זְואוּ זֵייא זֶענֶען
גֶעזֶעסֶען :אוּנְד עִם הָאבֶּען זִיךָּ צו זֵייא בֶּעוִויזֶען צוּשְׁפַּאלְ3 -
מֶענֶע צוּנְנֶען זויא פוּן פֵייעֶר ואס אִיז גֶעזֶעסֶען אוֹיף אִיט-

לִיכֶּען פון זֵייא :אוּנְד זֵייא וַארֶען .אַלֶע אָנְגֶעפִילְט מִיט

4

דֶעם רוּחַ הַקוֹדֵש ,אוּנְד הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ רֶעדֶען מִיט

אַנְדֶערֶע לָשוֹנוֹת ,אַזוֹי ויא דֶער גֵייסְט הָאט זֵייא גֶעגֶעבֶּען
אוֹיסְצוּשְׁפְּרֶעכֶען:

אוּנְד דָא הָאבֶּען נֶעוְואוֹינְט אין יִרוּשָׁלַיִם 5

יוּדֶען ואס נַוארֶען פְרוּמֶע לֵייט ,פוּן אִיטְלִיבֶען פַאלְק אוּנ-

טֶער דֶעם הִימֶעל :אוּנְד וֶוען דִיזֶער שֵׁם אִיז אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען6 ,

אַזוֹי אִיז פִּיל פָאלְק צוּזַאמֶענְגֶעקוּמֶען .אוּנְר זֶענֶען עֶר-
שְׁטוֹינְט גֶעוָארֶען ,וָארִין אִיטְלִיכֶער הָאט זֵייא גֶעהֶערְט

רֶעדֶען אִין זַיין אֵיינֶען לָשׁוֹן :אוּנְד אַלֶע זֶענֶען עֶרשְׁטוֹינְט 7

אוּנְד פֶערְוָואוּנְדֶערְט גֶּעוָארֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט זֶע-
נֶען נִיט אַלֶע דִיזֶע וָאס רֶעדֶען אוֹים נָלִיל? ויא אַזוֹידֶען 8

הֶערֶען מִיר אִיטְלִיכֶער אוּנְזֶער לָשׁוֹן אִין וֶועלְכֶען מִיר זֶע-
נֶען גֶעבּוֹירֶען גֶעוָוארֶען :אֵיינְוְואוֹינֶער פוּן פְּריסַיִם אוּנְד מָדִים

אוּנָד עֵילָמִים ,אוּנְד אַרַם נַהרָיִם ,אוּנד וְהוּדָה אוּנְד כַּפְתּוֹר,

9
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 0אוּנְד פַּנְתּוּם ,אוּנְד אַסְיָא :אִין פְּרוּנְיָא אוּנְד פַּמְפִּילְיָא אִין
מִצְרַיִם ,אִין דֶעם טֵייל פוּן לִיבִּיעֶן ואס אִיז בָּייא קוּרֵינָי,
 1אוּנְד אוֹיסְלֶענְדֶער פוּן רוֹם יוּדֶען אוּנְד גֵרים :כְּרָתִים אוּנְד

אַרַאבֶּער ,מִיר הֶערֶען זֵייא רֶעדֶען דִיא נְבוּרוֹת פוּן גָאט
 9אִין אוּנְזֶערֶע לְשׁוֹנוֹת :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אַלֶע פֶעך-
וְואוּנְדֶערְט אוּנְד וַוַארֶען פֶערְטוּמֶעלְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיינֶער
 2צױ דֶעם אַנְדֶערֶען גֶעזָאגְט וָואס זָאל דָאס זַיין?אוּנְד אַנְדֶערֶע
הָאבֶּען גֶעשְׁפֶּעט אוּנְד גֶעזָאגְט ,זֵייא זֶענֶען פוּל מִיט
 4אָבֶּער מפֶּעטְרוֹם אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען מִיט דִיא עֶלֶף ,אוּנְד
הָאט זַיין קוֹל אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען ,אוּנָד הָאט צו זֵייא גֶע 
זָאבְט ,אֵיהֶר יוּדִישֶׁע מֶענֶער ,אוּנְד אַלֶע ואס וְואוֹינֶען אִין
יְרוּשָׁלַיִם ,לָאז אַייךְָּ דָאס צוּ וִויסֶען זַיין ,אוּנְד הָארְכְט צוּ
 8מֵיינֶע רֶעד  :וְוָארִין דִיוֶע זֶענֶען נִיט שִׁיכּוֹר זיא אֵיהֶר מֵיינְט;
וָארִין עִם אִיז עֶרְשְׁט דֵיא דְרִיטֶע שָׁעָה פוּן דֶעם טָאנ:
 6אָבֶּער דָאם אִיז יֶענֶעם וָאס ואר גֶעזָאגְט דוּרְךָּ יוֹאֵל הַנָּבִיא;
7

,,אוּנְד עִם וֶועט זַיין אִין דִיא לֶעצְטֶע טֶעג ,זָאגְט בָאט,
אַזוֹי וֶועל אִיךְּ אוֹיסְנִיסֶען מֵיין גֵייסְט אוֹיף אַלֶעם פְלֵיישׁ,
אוּנְד אֵיירֶע זֵיהְן אוּנְד אֵיירֶע טֶעכְטֶער וֶועלֶען נְבוּאוֹת
זָאנֶען ,אוּנְד אֵיירֶע יוּנְנֶע לֵייט וֶועלֶען זֶעהֶען גֶעזִיבְטֶען,

8

אוּנְד

אוּנָד אֵיירֶע אַלְטֶע לייט וֶועלֶען חָלוֹמִין חֲלוֹמוֹת:

אוֹיף מֵיינֶע קְנֶעכְט אוּנְד אוֹיף מֵיינֶע דִינְסְטְמֶעדֶען וֶועל

9
0
1
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אִיךְ אִין דִיזֶע טֶּעג אוֹיסְגִימֶען מֵיין גֵייסְט אוּנְד זייא וֶוע-
לֶען נְבוּאוֹת זָאנֶען :אוּנְד אִיךְּ זֶועל בֶּעוֵוייזֶען וְואוּנְדֶער
אִים הִימֶעל פוּן אוֹיבֶּען ,אוּנְד צֵייכֶען אוֹיף דֶער עֶרד פוּן
אוּנְטֶען ,בְּלוּט אוּנְד פֵייעֶר אוּנְד אַ דַאמְפְּף פוּן רוֹיךָ:
דֵיא זוּן וֶועט פֶּערְקֶערְט וֶוערֶען צוּ פִינְסְטֶערְנִים ,אוּנְד דיא
לְבָנָה צוּ בְּלוּט ,אֵיידֶער דֶער נְרוֹיסֶער אוּנְד פוּרְכְטִיגֶער
טָאג פוּן דֶעם הַאוֹּי וֶועט קוּמֶען :אוּנְד עִם וֶועט זַיין אַז
אִיטְלִיכֶער וָואס וֶועט אָנְרוּפֶען דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר
דֶועט גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען*( :יואל ג' אי"ה')
אֵיהֶר מֶענֶער פוּן יִשְׂרָאֵל ,הֶערְט צוּ דִיזֶע וֶוערְטֶער ,יִשׁוּעַ
הַנָצְרִי ,אַ מַאן וָאס וַואר צוּ אֵייךָּ בֶּעוִויזֶען מִיט נְבוּרוֹת אוּנְד
וְואוּנְדֶער אוּנְד צֵייכֶען ואס גָאט הָאט דוּרְךָּ אֵיהֶם גֶעמְהוּן

|
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צְוִוישֶׁען אַייך; אַזוֹי זיא אֵיהֶר אַלֵיין זֵוייסְט :דִיזֶען וָאם 39
ואר אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען דוּרְךָּ דִיא עֵצָה אוּנְד פָארְזֶעהוּנְג פוּן
גָאט ,הָאט אֵיהֶר גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִיגְט אוּנָד
אוּמְנֶעבְּרַאכְט דְוּרֶךָּ אוּמְגֶערֶעכְטֶע הֶענְד :וֶועלְכֶען נָאם 49
הָאט אוֹיפְגֶעוֶועקְט ,וֶוען עֶר הָאט אוֹיפְנֶעבּוּנְדֶען דִיא וֶוע-
טָאג פוּן דֶעם טוֹיט; וָארִין עֶס ואר נִיט מֶענְליךְּ אַז עֶר
זָאל פוּן אֵיהֶם גֶעהַאלְטֶען וֶערֶען :וָארִין דָוִר זָאגְט 89
אוֹיף אֵיָהֶם (תהלים ט"ז ח'"י"א),

;אִיךּ הָאבּ דֶעם הַאר תָּמִיד פָאר מִיר גֶעזֶעצְט ,וָארִין
עֶר אִיז צוּ מֵיינֶע רֶעכְטֶער הַאנְד ,אַזוֹי זֶעל אִיךְ נָיטּ
אָפְּנַיינֶען בֶּעוֶועגְט צוּ וֶערֶען :דְרוּם פְרֵייט זִיךְּ מיין 62
הַארֶץ ,אוּנְד מֵיינֶע צוּנָג וַואר פְרֶעלִיךְ; אוּנְד מַיין פְלֵיישׁ
וֶועט אוֹיךָּ רוּהֶען אִין זִיכֶערְהֵייט :וָארִין דוּא וֶועסְט 72
נִיט לָאזֶען מֵיינֶע נְשָׁמָה אִין שְׁאוֹל אוּנְד וֶעסְט נִיט

צוּלָאזֶען אַז דֵיין הֵיילִינֶער זָאל זֶעהֶען פֶערְדַארְבֶּענִים:

דוּא הָאסְט מִיר גֶעלָאזְט וויסֶען דֶעם וֶועג פוּן לֶעבֶּען82 ,
דוּא וֶעסְט מִיךְּ דֶערְפִילֶען מִיט פְרֵייד פוּן דַיין פָּנִים י;
אֵיהֶר מֶענֶער אוּנְד בְּרידֶער ,דֶערְלוֹיבְּט מִיר אִיךְּ זָאל צוּ 99
אֵייךְ רֶעדֶען מִיט פְרֵייהֵיים פוּן דֶעם הוֹיפְּט-פָאטֶער דָוַד,
אַז עֶר אִיז גֶעשְׁמָארְבֶּען אוּנִד וַאר בֶּענְרוּבֶּען ,אוּנְד זַיין
קַבָּר אִיז מִיט אוּנֶם בִּיז צוּם הַיינְטִינֶען טָאנ :אָבֶּער וייל 03
עֶר ואר אַ נָבִיא ,אוּנְד הָאט גֶעוְואוּסְט אַז גָאט הָאט צוּ
אֵיהֶם גֶעשְׁוָואוֹירֶען מִיט אַ שְׁבוּעָה אַז עֶר זָאל אוֹיפָ-

שְׁטֶעלֶען דֶעם מָשִׁיחַ פוּן דִיא פְרוּכְט פון זַיינֶע לֶענְדֶען

נָאךְּ דֶעם פְלַיישׁ ,אַז עֶר זָאל זִיצֶען אוֹיף זַיין טְרוֹין-שְׁטוּל:
אַזוֹי הָאט עֶר דָאס צוּפָאר גֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאט נֶערֶעם 13
וֶועגֶען תִּחֵיֵת הַמָתִים פוּן מָשִׁיחַ ,אַז עֶר זָאל נִיט פֶערְלָאזֶען
וֶוערֶען אִין שְׁאוֹל ,אוּנְד זַיין פְלֵיישׁ זָאל נִיט זֶעהֶען פֶעך-
דַארְבֶּענִיס :דִיזֶען יֵשׁוּעַ הָאט נָאט אוֹיפְנֶעוֶועקְט ,אוּנְד מִיר 93
אַלֶע זֶענֶען צוּ דֶעם עַדוּת :דָארוֹּם װַוייל עֶר אִיז דֶערְהֵייכֶם 33
בָּייא דֶער רֶעכְטֶער הַאנְד פוּן גָאט ,אוּנְד הָאט דֶערְהַאלְטֶען
פוּן דֶעם פָאטֶער דָיא הַבְּטָחָה פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ ,אַזוֹיהָאט

עֶר דָאס אוֹיסְגֶעגָאסֶען ואס אֵיהֶר זֶעהְט אוּנְד הֶערְט :וָארִין 43
דָוֵד אִיזאנִַרינטִיפְגֶעגַאנְגֶען אִין הִימֶעל אַרֵיין .אֶבֶּער עֶר זָאגְט,
02
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דֶ,ער הַאר הָאט גֶעזָאגְט צוּ מֵיין הַאר ,זִיץ דוּא צוּ
מִיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד :בִּיז אִיךְ זֶעל מַאכֶען דֵיינֶע פַיינְד
פַאר אַ פוּסְבֶּענְקֶעל צוּ דֵיינֶע פִים *( :תהלים ק"י א')
דְרוּם לָאז דֶאם גַאנְצֶע הוֹיז פוּן וִשְׂרָאֵל זִיכֶער וִויסֶען אַז
גָאט הָאט גֶעמַאכְט דִיזֶען יָשׁוּעֵ ,דֶעם אֵיהֶר הָאט נֶעקְרֵיי-
צִינְט פַאר אֵיין הַאר אוּנְד מָשִׁיחַ :אוּנְד זויא זֵייא הָאבֶּען
דָאס גֶעהֶערְט הָאט עִם זֵייא גֶעשְׁטָאכֶען אִים הַארְצֶען אוּנְד
הָאבֶּען גֶעזָאנְט צוּ פֶּעמְּרוֹם אוּנְד צוּ דִיא אִיבְּרִינֶע אַפָּאס-
טֶעל ,אִיהֶר מֶענֶער אוּנְד בְּרִידֶער ,וָאס זָאלֶען מִיר טְהוּן ?
אוּנְד פֶּעטְרוֹם הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,טְהוּט תִּשׁוּבָה אוּנְד
וֶוערְט אִיטְלֵיכֶער גֶעמוֹבְלְט ,אִין דֶעם נָאמֶען פוּן יִשׁוּעַ

הַמְשִׁיחַ צוּ פַארְגֶעבּוּנְג פון אֵירֶע זִינְדֶען .אוּנְד אֵיהֶר

 9וֶועט דֶערְהַאלְטֶען דִיא מַתָּנָה פוּן דֶעם רוּחַ הַקוּדֶש :זָארִין

דִיא הַבְטָחָה אִיז צוּ אֵייךָ אוּנְד צו אֵיירֶע קִינְדֶער ,אוּנְד צוּ
אַלֶע וָאס זֶענֶען פוּן וֵוייטֶען ,וֶועלְכֶע דֶער הַאר אוּנְזֶער
 0גָאט וֶעט רוּפֶען :אוּנְד מִיט פִילֶע אַנְדֶערֶע וֶוערְטֶער הָאט
עֶר בֶּעצֵיינְט אוּנְד גֶעוָארֶענְט ,אוּנָר גֶעזָאנְט ,הֶעלְפְט אַייךְ
אַרוֹים פוּן דִיזֶען פַארְקֶערְטֶען דוֹר;

 1דִיא וָאס הָאבֶּען זיין וָוארְט גֶערְן אָנְגֶענוּמֶען ,זֶענֶען גֶע-

טוֹבֵלֶט גֶעוָָארֶען ,אוּנְד עִם וַוַארֶען צוּנֶעטְהוּן אִין דֶעם טָאג
 2קֶענֶען דְרֵייא טוֹיזֶענְד נִפָשׁוֹת  :אוּנְד זֵייא ווַארֶען פְלֵייסִיג אין

דֶער לֶעהְרֶע פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל ,אוּנד אִין דֶער גֶעמֵיינְשַׁאפְט

 8אוּנְד אִין דֶעם בְּרוֹיט-בְּרֶעבֶען ,אוּנְד אִין דֶעם גֶעבֶּעט :אוּנְד
פאוַּרְכְטאִיז נֶעקוּמֶען אִיבֶּער יֶערֶען נָפֵש ,אוּנְד פִילֶע וְואוּנ-
דֶער אוּנְד צֵייכֶּען וַוארֶען גֶעשֶׁעהֶען דוּרְךָּ דִיא אַפָּאסְטֶעל:
 4אוּנְד אַלֶע ואס הָאבֶּען גֶענְלוֹּיבְּט זֶענֶען צוּזַאמֶען גֶעוֶועזֶען,
 8אוּנְד הָאבֶּען אַלֶעם אִין גֶעמִיינְשַׁאפְט גֶעהַאט :אונד זֵייא הָא-
בֶּען פֶערְקוֹיפְט זֵיירֶע נִיטֶער אוּנְד הָאבֶּען עִם צוּטֵיילְט צוּ

 6אַלֶע ,אִיטְלִיכֶען נָאךְ זֵיין בֶּעדֶערְפְנִים :אוּנְד זַייאוַוארֶען טֶעגְ-

לִיךְ פְלֵייסִיג אוּנְד אִין אַחְדוֹת אִין בִּית הַמִקְדָשׁ ,אוּנְד הָאבֶּען
גֶעבְּרָאכֶען בְּרוֹיט פוּן הוֹיז צוּ הוֹיז ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעגֶעסֶען

זֵיירֶע שְפַּייז מִיט פְרֵייד אוּנְד מִיט אֵיין אוֹיפְרִיכְּטִינ הַארְץ:

 7אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גָאט גֶעלוֹיבְּט ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעהַאטנְנָאד

בֵּייא דֶעם גַאנְצֶען פָאלְק ,אוּנְד דֶער הַאר הָאט טֶענְלִיךְ
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צוּנֶעטְהוּן נצוּ דֶער גֶעמֵיינְדֶע) דִיא וָָאס זֶענֶען גֶערֶעטֶעט
גֶעוָארֶען:
קאפיטעל ב
|
אוּנְך פֶּעמְרוֹם אוּנְד יוֹחָנֶן זֶענֶען צוּזַאמֶען אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען ן
צוּם בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אִין דֶער נֵיינְטֶער שָׁעָה פוּן גֶעבֶּעט:
אוּנְד אַ מַאן ואר גֶעטְרָאנֶען וֶעלְכֶער אִיז גֶעוֶועזֶען קְרוּם 9
פוּן זַיין מוּטֶערֶם לֵייבּ ,דֶעם הָאבֶּען זֵייא טֶענְלִיךְּ אַנִידֶעך-
נֶעזֶעצְט בָּייא דֶעם טוֹיעֶר פוּן דֶעם בִּית הַמִקְדֶשׁ ,ואס וָואר
גֶערוּפֶען דָאם שֶׁעהְנֶע טוֹיעֶר ,אַז עֶר זָאל בֶּעטֶען נְדָבוֹת פוּן

דִיא ואם זֶענֶען אִין בֵּית הַמִקֹדֶשׁ אַרֵיין גֶעגַאנְגֶען :וֶען עֶר 3
הָאט גֶעזֶעהֶען פֶּעטְּרוֹם אוּנְד יוֹחָנֶן אִין בִּית הַמִקְדֶשׁ אַרֵיינ-
גֶעהֶענְדִיג הָאט עֶר גֶעבֶּעטֶען אַ נְדָבָה  :אוּנְד פַּעמְרוֹם אוּנִד 4

וֹחָנֶן הָאבֶּען אֵיהֶם שַׁארְתּ אָנְגֶעקוּקְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,זְעה

אוֹיף אוּנָם :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אָנְגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאט גֶע8 -
הָאפְט עֶפֶּעם פוּן זֵייא צוּ בֶּעקוּמֶען :אוּנְד פֶּעמְרוֹם הָאם 6
גֶעזָאנְט ,זִילְבֶּער אוּנְד נָאלְד הָאבּ אִיךָּ נִיט ,נזּר וָואס אִיךָ
! הָאבּ דָאס נִיבּ אִיךְּ דיר ,אִין דֶעם נָאמֶען פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ
הַנְצְרִי ,שְׁטָעה אוֹיף אוּנְד נָעה :אוּנִד עֶר הָאט אֵיהֶם אָנְבֶע7 -
נוּמֶען בַּייא דֶער דֶעכְטֶער הַאנְד אוּנְד הָאט אֵיהֶם אוֹיפְגֶע-

שְׁטֶעלְט .אוּנְד גְלֵייךְּ דֶענֶען זֵיינֶע שֶׁענְקֶעל אוּנְד קְנֶעבֶעל
גֶעשְׁטַארְקְט נֶעוארֶען :אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁפַּרוּנְבֶען אוּנָד 8

בֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ נֶעהְן ,אוּנְד עֶר אִיז מִיט
זֵייא אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד אִיז אַרוּמְגֶענַאנָ-
נֶען אוּנְד גֶעשְׁפְּרוּנְבֶען ,אוּנְד הָאט נָאט גֶעלוֹיבְּט :אוּנְד דָאם 9
בַאַנְצֶע פָאלְק הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען אַרוּם גֶעהְן אוּנְד נָאט לוי-
בֶּען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם דֶערְקֶענְט אַז דָאס אִיז דֶער 01
וָואס אִיז גֶעזֶעסֶען אוּם נְדָבוֹת בֵּייא דֶעם שֶׁענֶעם טוֹיעֶר פוּן
בֵּית הַמִקְדָשׁ ,אוּנְד זֵייא וַוַארֶען דֶערְפִילְט מִיט עֶרְשְׁטוֹינֶען
אוּנְד שְׂרֶעק אִיבֶּער דֶעם ואס אִיז צוּ אֵיהֶם נֶעשֶׁעהֶען :אוּנֶר 11
וֶוען עֶר הָאט זִיךְ גֶעהַאלְטֶען אָן פֶּעטְרוֹם אוּנְד יוֹחָנָן ,אִז זִיךְ
דָאם גַאנְצֶע פָאלְק צוּ זֵייא צוּזַאמֶען גֶעלָאפֶּען צוּם פַּאלִישׁ
ואס הָאט גֶעהֵייסֶען דָאס פָּאלִישׁ פוּן שְׁלֹמֹה ,אוּנְד הָאבֶּען
זִיךְּ פַארְוָואוּנְדֶערְט:
וֶוען פֶּעטְרוֹם הָאט דָאם גֶעזֶעהֶען הָאט עֶר נֶעעֶנְטְפֶערט 91
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צוּם פַאלֶק ,אֵיהֶר מֶענֶער פוּן יִשְׂרָאֵל ,וַוארוּם וואוּנְדֶערְט
אֵיהֶר אֵייךְ אִיבֶּער דֶעם? אָדֶער וָואס זֶעהְט אֵיהֶר אוּנֶם אַזוֹי
אָן ,אוֹיבּ מִיר הָאבֶּען דָאס גֶעטְהוּן מִיט אוּנְזֶערֶע אֵייגֶענֶע
מַאכְט אָדֶער פְרוּמְקֵייט אַז דִיזֶער זָאל אַרוּם נֶעהְן? דֶער
גָאט פוּן אַבְרָהֶם אוּנְד יִצֶחָק אוּנְד יַעֲקֹב ,דֶער נָאט פוּן אוּנָ-

זֶערֶע אָבוֹת הָאט פֶערְהֶערְלִיכְט זַיין זוּהְן יֵשׁוּעַ ,וֶועלְכֶען

אֵיהֶר הָאט אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד הָאט אִיהֶם פֶערְלֵייקֶענְט
פָאר פִּילְטוֹם ,וֶוען עֶר הָאט בֶּעשְלָאסֶען אַז עֶר זָאל אֵיהֶם

פְרֵייא לָאזֶען :אָבֶּער אֵיהֶר הָאט פֶערְלֵייקֶענְט דֶעם הַיילִיגֶען
אוּנְד גֶערֶעכְטֶען ,אוּנְד הָאט גֶעבֶּעטֶען אַז מֶען זָאל אַיִיךְ
בֶּענְנַאדִינֶען אַ מַאן אַ רוֹצֵחַ :אָבֶּער אֵיהֶר הָאט גֶעטֵייטֶעט
דֶעם הַאר פוּן לֶעבֶּען ,וֶועלְכֶען נָאט הָאט אוֹיפְגֶעוֶועקְט פוּן
דִיא טוֹיטֶע אוּנְד מִיר זֶענֶען עֵדוּת דְרוֹיף :אוּנְד זַיין נָאמֶען,

דוּרְךָ דֶעם גְלוֹיבֶּען אִין זֵיין נָאמֶען ,הָאט דִיזֶען גֶעשְׁטַארְקְט,

דֶעם אֵיהֶר זֶעהְט אוּנְד קֶענְט ,אוּנְד דֶער גְלוֹיבֶּען ואם אִיז

דוּרְּאֵיהֶם הָאט אֵיהֶם דִידֶע גַאנְצֶע גֶעזּנְדְהֵייט גֶעגֶעבֶּען פָאר

18

אֵייךְ אַלֶע :אוּנְד אַצוּנְד בְּרִידֶער ,אִיךָּ זֵייס אַז אֵיהֶר הָאט
דָאס נֶעטְהוּן אוּנְוִויסֶענְטְלִיךְ אַזוֹי חִיא אַיירֶע רֶענִירֶער;
אָבֶּער גָאט הָאט דָאם אַזוֹי דֶערְפִילְט ואס עֶר הָאט פָאךְ-
אוֹים גֶעזָאנְט דוּרְךְּ דֶעם מוֹיל פוּן אַלֶע נְבִיאִים אַז דֶער

מָשִׁיחַ זָאל לֵיידֶען:

 9דְרוּם מְהוּט תְּשׁוּבָה אוּנְד בֶּעקֶעהְרְט אֵייךָ; אַז אֵיירֶע זִינְדֶען
20
21

2

זָאלֶען אוֹיסְנֶעמֶעקְט וֶוערֶען ,כְּדִי דִיא צֵייטֶען פוּן דֶערְקְווי-
קוּנְג זָאלֶען קוּמֶען פוּן דֶעם פָּנִים פוּן דֶעם הַאר  :אַז עֶר זָאל
שִיקֶען יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ הָאס ואר בֶּעשְׁטֶעלְט פַאר אֵייך:
וֶועלְכֶען דֶער הִימֶעל מוּם מְקַבֵּל זַיין בִּיז צוּ דֶער צֵייט וֶוען
אַלֶעם וֶוֶעט צוּריק גֶעשְׁטֶעלְט וֶוערֶען ,וָואס נָאט הָאט גֶערֶעט
דוּרְךְָּ דֶעם מוֹיל פוּן אַלֶע זֵיינֶע הֵיילִינֶע נְבִיאִים פוּן עִבִּיג אָן;
וָארִין מֹשֶה הָאט גֶעזָאנְט צוּ דִיא אָבוֹת (דברים י"ח י"ח י"ט,

,דֶ,ער הַאר אַייעֶר גָאט וֶועט צוּ אֵייךָּ אוֹיפְשְׁטֶעלֶען אַ
נָבִיא פוּן אֵיירֶע בְּרִידֶער ,נְלֵייךְ צוּ מִיר .אֵיהֶם זָאלְט
אֵיהֶר הֶערֶען אִין אַלֶעם וָואס עֶר וֶועט צוּ אַייךָּ רֶעדֶען:
28

אוּנְד עֶס וֶועט זַיין אִיטְלִיכֶער וָאס וֶועט נִּיט הֶערֶען
צוּ דֶעם נָבִיא ,זָאל פֶערְטִילֵינְט וֶוערֶען פוּן דֶעם פָאלְק';
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90

אוּנְד אַלֶע נְבִיאִים פוּן דֶער צֵייט פוּן שְׁמוּאֵל אוּנְד דֶערְנָאךְן 19

וָואס הָאבֶּען נְבוּאוֹת גֶעזָאגְם הָאבֶּען אַלֶע מְבֵשֵׂר גֶעוֶועזֶען
אוֹיף דִיזֶע טֶעג :אֵיהֶר זֶענְט דִיא קִינְדֶער פוּן דיא נְבִיאִים22 ,
אוּנד פוּן דֶעם בְּרִית וָואס גָאט הָאט גֶעמַאכְט מִיט אוּנְזֶערֶע
אָבוֹת ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט צוּ אַבְרָהֶם ,אוּנֶר אִין דַיין זָאמֶען
וֶועלֶען אַלֶע מִשְׁפָּחוֹת פוּן דֶער עֶרְד גֶעבֶּענְשְט וֶוערֶען:
צוּ אֵייךָּ צוּם עֶרְשְׁטֶען הָאט נָאט אוֹיפְגֶעוֶועקְט זַיין זוּהְן 69
יִשׁוּעַ ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט אַייךְּ צוּ בֶּענְשֶׁען ,אַז עֶר

זָאל אַייךָּ אִיטְלִיכֶען אָפְּקֶערֶען פון אֵיירֶע זִינֶד:

קאפיטעל ד
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶערֶעט צוּם פָאלְק אַזוֹי זֶענֶען צוּ 1
זֵייא גֶעקוּמֶען דִיא כֹּהֲנִים ,אוּנְד דֶער אוֹיבֶּערְשְׁמֶער פון

דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ אוּנְד דִיא צַדוּקִים :עִם הָאט זֵייא פֶעךְ2 -
דְרָאסֶען ווייל זֵייא הָאבֶּען גֶעלֶעהְרְט דֶאם פָאלְק ,אוּנְד
הָאבֶּען נֶעפְּרֶעדִינְט דוּרְךְ יִשׁוּעַ דִיא אוֹיפְעֶרְשְׁטֶעהוּנָג פוּן
דיא טוֹיטֶע :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶענוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען 3
זֵייא אִין דֶעם גֶעפֶענְגְנִים אֵיינְגֶעזֶעצְט בִּיז צוּ מָארְנֶען ,זארִין
עִם וַאר אָבֶענְד :אוּנְד פִילֶע פוּן דִיא וָאם הָאבֶּען 4
גֶעהֶערְט דָאס וָארְט הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט ,אוּנְד דִיא צָאל פוּן
דיא לֵייט וַוַאר אַן עֶרֶךָּ פוּן פִינֶף טוֹיזֶענְד:
ך
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אוּנְד עִם ואר צוּ מָארְנֶען אַזוֹי הָאבֶּען זִיך
זש
שְטֶּע אוּנְד זִקְנִים אוּנְד סוֹפְרִים אֵיינְגֶעזַאמֶעלְט אִין יִרוּשָׁלַיִם:
אוּנְד חָנָן דֶער כֹּהֵן נָדוֹל ,אוּנְד קַיָפָא אוּנְד יוֹחֲנֶן ,אוּנְד 6
אַלַכְּמַנְדֶר ,אוּנְד אַלֶע וָאם זֶענֶען נֶעוֶועזֶען פוּן דֶער
ן
מִשְׁפָּחָה פוּן דֶעם כֹּהֵן גָדוֹל :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא אִי די

מִיטֶען גֶעשְׁטֶעלְט אוּנְד הָאבֶּען זֵייא גֶעפְרֶעגְט ,מִיט וֶועל-
כֶער מַאכְט אָדֶער אִין וֶועלְבֶען נָאמֶען הָאט אֵיהֶר דָאס

נֶעמְהוּן? אוּנְד פֶּעטְרוֹם ואר אָנְנֶעפִילְט מִיט דֶעם רוּחַ 8
הַקוֹדֶשׁ אוּנְד הָאט צו זֵייא גֶעזָאנְט ,אִיהֶר אוֹיבֶּערְשְׁטֶע פוּן

דֶעם פָאלְק אוּנְד זְקֵנִים (פוּן יִשְׂרָאֵל) :וֶדען מִיר וֶוערֶען 9

הַיינְט פַארְהֶערְט וֶענֶען דֶעם גוּטֶען װֶערְק אַן דֶעם
קְרַאנְקֶען מֶענְשׁ ,דוּרְךָּ וָאס עֶר אִיז גֶעהֵיילְט גֶעוָוארֶען;
אַזוֹי זָאלְט אִיהֶר וִויסֶען ,אוּנד דָאם גַאנְצֶע פָאלְק יִשְׂרָאֵל01 ,

אַז אִין דֶעם נָאמֶען פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ הַנְצְרִי ,וֶעלְכֶען

210
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אִיהֶר הָאט גֶעקְרֵייצִיגְט ,אוּנְד וֶועלְכֶען גָאט הָאט אוֹיפְגֶע-

11

וֶועקְט פוּן דִיא טוֹיטֶע ,דוּרְךְָ אֵיהֶם שׁטֶעהְט דִיזֶער דָא
גֶעזוּנְד פַאר אֵייךָ :דָאס אִיז דֶער שְׁטֵיין ואס וַוַאר פַאךְ-
וָוארְפֶּען בֵּייא אַייךָּ בּוֹימֵייסְטֶער ,ואס אִיז גֶעוָארֶען צוּם

 12עֶקשְׁטֵיין:

אוּנְִד עֶס אִיז אוֹיךְּ קֵיינֶע יֹשׁוּעָה פֶערְהַאנֶען

אִין אֵיין אַנְדֶערְן .וָארִין עִם אִיז נִיט דָא קיין אַנְדֶערֶער

נָאמֶען אוּנְטֶער דֶעם הִימֶעל וָאם ואר גֶענֶעבֶּען צוּ מֶענָ-

שֶׁען ,דוּרְךָּ וֶועלְכֶען מִיר מוּזֶען נֶעהָאלְפֶען וֶוערֶען:
18

נוּן וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דִיא הַארְצְפֶעסְטִינְקֵייט פוּן
פֶּעמְרוֹם אוּנְד יוֹחָנָן ,אוּנְד הָאבֶּען נֶעמֶערְקְט אַז זֵייא זֶענֶען
אוּמְגֶעלֶערֶענְטֶע אוּנְד פְּרָאסְטֶע לֵייט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זִיךְ
פֶערְוואוּנְדֶערְט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דֶערְקֶענְט אַז זֵייא זֶע-
נֶען גֶעוֶועוֶען מִיט יִשׁוּעַ :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען

דֶעם .גֶעהֵיילְטֶען מַאן מִיט זֵייא שְׁטֶעהְן ,הָאבֶּען זייא נִיט

גֶעקֶענְט אַקֶענֶען רֶעדֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶעהֵייסֶען
אַרוֹיסְנֶעהֶען פוּן דִיא מַנְהִדְרִין .אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ מִיט
אַנַאנְדֶער בֶּערָאטֶען :אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,וָאס זָאלֶען
מִיר מְהוּן צוּ דִיזֶע לייט וָוארִין עִם אִיז בֶּעקַאנְט צוּ אַלֶע
וָואס וְואוֹינֶען אִין יְרוּשָׁלַיִם .אַז אַ נְרוֹיס וְואוּנְדֶער אִיז
דוּרְךְ זֵייא גֶעשֶׁעהֶען ,אוּנִד מִיר קֶענֶען עִם נִיט לֵייקֶענֶען:

! אָבֶּער כְּדֵי עֶם זָאל זִיךְּ נִיט וֵוייטֶער אוֹיסְשְׁפְּרֵייטֶען צְזֵוי-

שֶׁען דֶעם פָאלְק ,אַזוֹי לָאזֶען מִיר זֵייא שְׁטְרֶענְג פֶערְ-
בִּיטֶען אַז זֵייא זָאלֶען אִין דִיזֶען נָאמֶען צוּ קיין מֶענְשׁ נִיט

18
19

21

מָעהֶר רֶערֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶערוּפֶען אוּנְד
הָאבֶּען זֵייא אָנְגֶעזָאנְט אַז זֵייא זָאלֶען גָארְנִיט רֶעדֶען אוּנְד
נִיט לֶעהְרֶען אִין דֶעם נָאמֶען פוּן יִשׁוּעַ :אָבֶּער פֶּעטְרוֹם
אוּנְד יוֹחֶנֶן הָאבֶּען זֵייא גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,רִיכ-
מֶעט אֵיהֶר זֶעלְבּסְט אוֹיבּ עִס אִיז רֶעכְט פַאר גָאט ,אַז
מִיר זָאלֶען אֵייךָּ מֶעהֶר גֶעהָארְכֶען ויא נָאט :וָאַרִין מִיר
קֶענֶען נִיט אַנְדֶערְש רֶעדֶען פוּן דֶעם ואס מִיר הָאבֶּען נֶע-
דֶעהֶען אוּנְד גֶעהֶערְט; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא וֵוייטֶער בֶּע-
וָארֶענְט אוּנְד הָאבֶּען זֵייא פְרֵייא גֶעלָאזְט ,װייל זייא

הָאבֶּען זֵייא גָארְנִיט גֶעקֶענְט שְׁטְרָאפֶען וֶוענֶען דֶעם פָאלְק.
וָוארִין זֵייא הָאבֶּען אַלֶע גָאט גֶעלוֹיבְּט וֶֶענֶען דֶעם וָאס
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115

אִיז גֶעשֶׁעהֶען :וָארִין דֶער מַאן צוּ וֶועלְכֶען דָאס וָואוּנְדֶער 92
פוּן דֶעםּ הֵיילֶען אִיז גֶעשֶׁעהֶען וַואר אִיבֶּער פִירְצִיג וָאהֶר
אֵלֶט:
אוּנד וֶוען זֵייא וַוארֶען פְרֵייא גֶעלָאזְט ,זֶענֶען זֵייא גֶעקוּמֶען 8
צו זֵיירֶע פְרֵיינְד ,אוּנְד הָאבֶּען דֶערְצֶעהְלְט וָאס דיא
עֶרְשְׁטֶּע כֹּהֲנִים אוּנד דִיא זְקֵנִים הָאבֶּען צוּ זֵייא גֶעזָאנְט:
ויא זייא הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט הָאבֶּען זֵייא אִין אַחְדוּת 42
אוֹיפְגֶעהוּיבֶּען זֵייעֶר קוֹל צוּ בָאט אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
הַאר ,דוּא בִּיסְט דֶער נָאט וָאם הָאסְט גֶעמַאכְט הִימֶעל
אוּנְד עֶרֶד ,אוּנְד דָאם יַם אוּנְד אַלֶעם וָאס אִיז דְרִינֶען:
וָואס דוּא הָאסְט גֶעזָאנְט דוּרְךָּ דֶעם מוֹיל פוּן דַיין קְנֶעכְטדָור52 ,
ו,ארוֹם שְׁטוּרְמֶען דִיא נוֹיִם ,אוּנִד דִיא פֶעלְקֶער

טְרַאכְטֶען לֶעדִינֶע זַאכֶען :דֵיא קֶענִינֶע פוּן דֶער עֶרֶר .62

שְׁטֶעלֶען זִיךָּ אוֹיף ,אוּנְד דִיא פִירְשְׁטֶען פֶערְזַאמְלֶען

זִיךְ קֶענֶען דֶעם הַאר אוּנְד קֶענֶען זַיין מָשִׁיחַ" (תהלים ב') :
וָוארִין זֵייא הָאבֶּען זִיךָּ וַואהְרְהַאפְטִיג אִין דֶער שְטַאט 72

פֶערְזַאמֶעלְט קֶעגֶען דַיין הֵיילִינֶען קְנֶעכְט יִשׁוּעַ ,וֶועלְכֶען

דוּא הָאסְט גֶעזַאלְבְּט ,הוֹרְדוֹם אוּנְד טָּאנְטיוֹם פִּילְטוֹם מִיט
דִיא נוֹיִם אוּנְד מִיט דֶעם פָאלְק יִשְׂרָאֵל :אַז זֵייא זָאלֶען 52
טְהוּן וָאס דֵיינֶע הַאנְד אוּנְד דֵיין עֵצָה הָאט פְרִיעֶר בֶּע-
שְׁטִימְט אַז עִם זָאל גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד נוּן הַאר ,זְעה אוֹיף 92

זֵייעֶר גֶעשְׁרֵייא ,אוּנֵר נִיבּ צוּ דֵיינֶע קְנֶעכְט אַז זֵייא זָאלֶען
רֶעדֶען דָאם וָוארְט מִיט פֶעסְטִיגְקֵייט :אוּנְד שְׁטְרֶעק אוֹים 03
דֵיינֶע הַאנְד צוּ הֵיילֶען ,אוּנְד אַז צֵייכֶען אוּנְד וְואוּנְדֶער
זָאלֶען גֶעשֶׁעהֶען אִין דֶעם נָאמֶען פוּן דֵיין הֵיילִינֶען קנֶעכְט
יִשׁוּעַ :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען נֶעבֶּעמֶען ,אַזוֹי הָאם זִיךְּ 13
דֶער אָרְט בֶּעוֶוענְט וְואזּ זֵייא וַַארֶען פֶערְזַאמֶעלְט; אוּנְד
זֵייא וַוארֶען אַלֶע אָנְגֶעפִילְט מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ; אוּנְד
הָאבֶּען גֶערֶעט דָאס וָארְט פוּן גָאט מִיט פֶעסְטִינְקייט:
אוּנְד דִיא פִילֶע לייט וָואס הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט זֶענֶען גֶעוֶע93 -

דֶען יא אַיין הַארְץ אוּנְד אֵיינֶע נִשׁמָה; אוּנְד קֵיינֶער הָאט

גֶעזָאגְט אַז עִפֶּעם פון זַיין פַארְמֶענֶען אִיז זֵיין אֵייגֶענֶעם,

נִייעֶרְט זֵייא הָאבֶּען אַלֶעם אִין נֶעמִיינְשַׁאפְט נֶעהַאט :אוּנְד 83
דִיא אַפָּאסְטֶעל הָאבֶּען צֵיינְנִים גֶענֶעבֶּען אוֹיף דֶער

מן =

אפֿאסטעלגעשׂיכטע ד ה
אוֹיפְעֶרְשְׁטֶעהוּנָג פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ מִיט נְרוֹיסֶער נְבוּרָה,
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אְזנְד גְרוֹיסֶע נְנָאד ואר אִיבֶּער זֵייא אַלֶע :אוּנְד עִם ואר
נִיט קיין שׁוּם נוֹיט-בֶּעדַארְפְטִינֶער צְוִוישֶען זֵייא; וָארִין
אַזֶעלְכֶע וָאם זֶענֶען גֶעוֶועוֶען בֶּעזִיצֶער פוּן לַאנְד אוּנְד
הֵייזֶער הָאבְּשן זֵייא פֶערְקוֹיפְט ,אוּנְד הָאבֶּען נֶעבְּרַאכְט
דֶעם פְּרֵייז פוּן דִיא פֶּערְקוֹיפְטֶע זַאבֶען :אוּנְד הָאבֶּען עֶם
אַנִידֶערְגֶעלֶענְט צוּ דִיא פִים פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל; אוּנְד עִם
וָואר צוּמֵיילְט צוּ אִיטְלִיכֶען נָאךְּ זַיין בֶּעדֶערְפְנִים :אוּנְד
יוֹסֵף ,וָואס וַואר גֶערוּפֶען בֵּייא דִיא אַטָּאסְטֶעל בַּר-נַבָּא,
ואס אִיז פֶּערְמֵייטְשְׁט זוּהְן פוּן טְרֵייסְט) ,אַ לֵוִי פוּן דֶעם
לַאנְד קוּפְּרוּם הָאט גֶעהַאט אַ פֶעלְד :הָאט עֶס פֶערְקוֹיפְט,
אוּנְד הָאט גֶעבְּרַאכְט דָאס גֶעלְד אוּנְד הָאט עִם אַנִידֶערְנֶע-
לֶעגְט צוּ דִיא פִים פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל:
קאפיטעל ה
אוּנְד אַ מַאן מִיט דֶעם נָאמֶען חֲנַנְיָה ,אוּנְד זַיין װוייבּ שַׁפִּירָא,
הָאטְ פֶערְקוֹיפְט זֵיינֶע נִיטֶער :אוּנְד עֶר הָאט אַרוּפְגֶענוּמֶען
פוּן דֶעם פְּרֵייז ,מִיט זַיין וֵוייבְּם וויסֶען אוּנְד הָאט נוּר גֶע-
בְּרַאכְט אַ טֵייל דֶערְפוּן אוּנִד הָאט עִם אַנִידֶערְגֶעלֶענְט צוּ
דִיא פִים פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל :אוּנְד פֶּעמְרוֹם הָאט גֶעזָאגְט,

חַנַנְוָה ,פַארְוָאס הָאט דֶער שִׂטָן דיין הַארְץ דֶערְפִילְט אַז
דוּא זָאלְסְט לֵייקֶענֶען צוּם רוּחַ הַקוֹרֶשׁ ,אוּנְד אַרוּפְנֶעמֶען
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פוּן דֶעם פְּרֵייו פוּן דֶעם פֶעלְד? וֶוען דוּא הָאסְט עִם
גֶעהַאט אִיז עִם דֶען נִיט דֵיין גֶעוֶועזֶען? אוּנְד וֶוען דוּא
הָאסְט עִם פֶערְקוֹיפְט ,אִיז עֶס אוֹיךְּ גֶעוֶועוֶען אִין דֵיינֶע
מַאכְט; וָארוּם הָאסְט דוּא דִיר דֶען דָאם פַארְגֶּענוּמֶען אִין
דיין הַארְץ? דוּא הָאסְט נִיט לִינֶען גֶעזָאנְט צוּ מֶענְשֶׁען
נֵייעֶרְט צוּ נָאט :אוּנְד זיא הֲנַנְיָה הָאט דִיזֶע וֶערְטֶער
בֶעהֶערְט ,אִיז עֶר אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען אוּנֵד אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען;
אוּנְד עִם זַאר אַ נְרוֹימֶע פוּרְכְט אוֹיף אַלֶע װָאם הָאבֶּען
דָאס גֶעהֶערְט :אוּנְד דִיא יוּנְגֶע לייט זֶענֶען אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען
אוּנִד הָאבֶּען אֵיהֶם אֵיינְגֶעוִויקֶעלְט; אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם
אַרוֹיסְגֶעטְרָאנֶען אוּנְד בֶּענְרָאבֶּען :אוּנְד עִם ואר אִין אַ
צֵייט פוּן דְרֵייא שָׁעָה אִיז זַיין װֵזייבּ אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנְד
זִיא הָאטְ נִיט גֶעוְואוּסְט וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד פֶּעטְרוֹם
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הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,זָאנ מִיר אוֹיבּ אֵיהֶר הָאט דָאם
פֶעלְד פֶערְקוֹיפְט פַאר אַזוֹי פִיל? אוּנְד זִיא הָאט גֶעזָאְטו
יוֹא ,פַּאר אַזוֹי פִיל :אוּנְד פֶּעטְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶר גֶעזָאגְט9 ,
וַארוּם הָאט אֵיהֶר אַייךָּ אַזוֹי פֶערְאֵיינִיגְט צוּ פְּרוּבֶען דֶעם
גֵייסְט פוּן דֶעם הַאר? זָעה ,דִיא פִיס פוּן דִיא וָואם הָאבֶּען
דֵיין מַאן בֶּעגְרוּבֶּען זֶענֶען בֵּייא דֶער טֵיהֶר ,אוּנְד זֵייא וֶוע-

לֶען דיךּ אַרוֹיסְטְרָאנֶען :אַזוֹי אִיז זִיא גְלֵייךְ אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען 01

פָאר זֵיינֶע פִים ,אוּנְד דֶעם אֶטְהֶעם אוֹיסְגֶעהוֹיכְט ,אוּנְד דֵיא
יוּנְבֶע לייט זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיא גֶעפוּנֶען מוֹיט,
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיא אַרוֹיסְנֶעמְרוּגֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיא
בֶּענְרוּבֶּען נֶעבֶּען אֵיהֶר מַאן :אוּנְד עִם ואר אַ גְרוֹיסֶע
פוּרְכְט אִיבֶּער דֶער גַאנְצֶער קְהֵלָה אוּנְד אִיבֶּער אַלֶע ואס
הָאבֶּען דָאס גֶעהֶערְט :אוּנְד עִם וַוַארֶען גֶעשֶׁעהֶען פִילֶע
צֵייכֶען אוּנְד וְואוּנְדֶער צְװִישֶׁען דֶעם פָאלְק דוּרְךְּ דִיא
הֶענְד פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל; אוּנְד זֵייא וַוַארֶען אַלֶע צוּזַאמֶען
אִין דֶעם פַּאלִישׁ פוּן שִלֹמֹה :אָבֶּער קֵיינֶער פוּן דִיא אִיבִּי
רִיגֶע הָאט זִיךְּ אוּנְטֶערְשְׁטַאנֶען זִיךְּ צוּ זֵייא צוּ בֶּעהֶעפְטֶען;
דָאךְּ דָאס פָאלְק הָאט זֵייא הוֹיךְ נֶעשֶׁעצְט :אוּנְד עִם
זֶענֶען נָאךְּ מֶעהֶר צוּ גֶעקוּמֶען ואס הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט אִין
דֶעם הַאר ,פִילֶע מֶענֶער אוּנְד וֵייבֶּער :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
דֵיא קְרַאנְקֶע אוֹיף דיא גַאסֶען אַרוֹים גֶעטְרָאנֶען ,אוּנְד
הָאבֶּען זייא גֶעלֶענְט אוֹיף בֶּעטֶען אוּנְד גֶעלֶעגֶער ,כְּדֵי
וֶען פֶּעמְרוֹם וֶועט פֶערְבֵּייא נֶעהְן אַזוֹי זָאל נזר זַיין שָׁא-
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41
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טֶען אֵיינֶעם פוּן זֵייא בֶּעדֶעקֶען :אוּנְד דָאס פַאלְק אִיז זִיךְּ 61

צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען פוּן אַרוּם דִיא שְׁטֶעט נָאהְנְט צוּ וְרוּשָׁלַיִם,
אוּנְד הָאבֶּען נֶעבְּרַאכְט דִיא קְרַאנְקֶע אוּנְד דִיא וָואם זַוא-
רֶען גֶעפֵּיינִיגְט פוּן אוּמְרֵיינֶע רוּחוֹת; וֶועלְבֶע זֶענֶען אַלֶע
גֶעהֵיילְט גֶעוָארֶען:

אוּנִד דֶער כֹּהֵן נְדוֹל אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד אַלֶע ואס 71
וַארֶען מִיט אֵיהֶם ,ואס וַוַארֶען דִיא כִּיתָּה פוּן דִיא צַדוּקִים;
אוּנְד זֵייא וַוַארֶען פוּל מִיט קִנְאָה :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דִיא 81
הֶענְד גֶעלֶענְט אוֹיף דִיא אַפָּאסְמֶעל ,אוּנְד הָאבֶּען זייא אִין
דֶאם פָאלְקֶם גֶעפֶענְגְנִים אַרַיינְגֶעזֶעצְט :אוּנְד אַ מַלְאָךְ פוּן 91
דֶעם הַאר ,הָאט בַּייא דֶער נַאכְט גֶעעֶפֶענְט דִיא טִירֶען פוּן
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דֶעם גֶעפֶענְגְנִים ,אוּנְד הָאט זֵייא אַרוֹיסְגֶעפִירְט ,אוּנְד הָאט
 0גֶעזָאגְט :גֶעהְט אוּנְד שְׁטֶעלְט אֵייךְּ ,אוּנְד זָאגְט צוּם פָאלְק
אִין בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַלֶע דִיא וֶוערְטֶער פוּן דִיזֶען לֶעבֶּען;
 1אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט ,אַזוֹי זֶענֶען זֵייא אִין

דֶער פְּרִיה אַרִיינְגֶעקוּמֶען אִין בִּית הַמִקְדֶשׁ אוּנִד הָאבֶּען
גֶעלֶעהְרְט; אוּנְד דֶער כֹּהֵן נָדוֹל אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד דיא
ואס וַוארֶען מִיט אֵיהֶם ,אוּנְד הָאט צוּזַאמֶענְגֶערוּפֶען דיא

מַנְהָדְרִין אוּנְד אַלֶע זְקֵנִים פוּן דִיא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ,אוּנִד הָא-

בֶּען גֶעשִׁיקְט צוּ דֶעם גֶעפֶענְגְנִיס אַז מֶען זָאל זֵייא בְּרֶענְגֶען;

 2אָבֶּער וֶוען דִיא מְשָׁרְתִים זֶענֶען גֶעקוּמֶען הָאבֶּען זֵייא זייא

נִיט גֶעפוּנֶען אִין דֶעם גֶעפֶענְגְנִים אוּנֵד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ
 8אוּמְנֶעקֶעהְרְט אוּנְד הָאבֶּען עִם דֶערְצֶעהְלְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

גֶעזָאגְט .מִיר הָאבֶּען גֶעפוּנֶען דָאס גֶעפֶענְגְנִיס פֶערְשְׁלַאסֶען

מִיט אַלֶער זִיכֶערְהֵייט ,אוּנְד דִיא וֶועכְטֶער זֶענֶען גֶע-
שְׁטַאנֶען פוּן דְרוֹיסמֶען בֵּייא דֶער טִיר; אָבֶּער וֶוען מִיר
הָאבֶּען אוֹיפְנֶעמַאכְט ,הָאבֶּען מִיר דְרִינֶען קֵיינֶעם גֶעפוּנֶען;
 4אוּנְד וֶוען דֶער כֹּהֵן נָדוֹל אוּנְד דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער פוּן דֶעם

בֵּית הַמִקְדֶשׁ; אוּנְד דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים הָאבֶּען דָאסגֶעהֶערְט

הָאבֶּען זֵייא גֶעצְוַוייפֶעלְט וֶוענֶען זייא וָאס דָא וֶועט דַארוֹים
 8וֶוערֶען :אוּנְד אַ גֶעוויסֶער מַאן אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט
זֵייא דֶערְצֶעהְלְט אוּנְר גֶעזָאנְט ,זֶעהְט ,דִיא לייט וָואס אֵיהֶר

הָאט אִין דֶעם גֶעפֶענְגְנִים אַרַיינְגֶעזֶעצְט שְׁטֶעהְן אִין בֵּית

 6הַמִקְדֶשׁ אוּנְד לֶעהְרֶען דָאס פַָאלְק :דַאן אִיז דֶער אוֹיבֶּעך-
שְׁמֶער אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען מִיט דִיא מְשָׁרָתִים ,אוּנְד הָאט זייא
גֶעבְּרַאבְּט ,נִיט מִיט גֶעוַואלְד ,וָארִין זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶע-
פָארְכְטֶען פַאר דֶעם פָאלְק אַז זֵייא זָאלֶען זֵייא נִיט
 7שְׁטֵיינִינֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶעבְּרַאכְט ,הָאבֶּען

זֵייא זֵייא גֶעשְׁטֶעלְט פָאר דִיא סַנְהְדָרִין ,אוּנְד דֶער כֹּהֵן

 8נְדוֹל הָאט זֵייא גֶעפְרֶענְט:

אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,הָאבֶּען

מִיר אֵייך נִיט שְׁטַארְק פֶערְבָּאטֶען אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט לֶעה-

רֶען אִין דִיזֶען נָאמֶען? אוּנְד אַצוּנְד הָאט אֵיהֶר אָנְּגֶעפִילְט

יְרוּשָׁלַיִם מִיט אֵיירֶע לֶעהְרֶע ,אוּנְד אֵיהֶר זִוילְט אוֹיף אוּנִם
 9בְּרֶענְגֶען דֶאם בְּלוּט פוּן דִיזֶען מֶענְש :אָבֶּער מֶּעטְרוֹם
אוּנְד .דיא אַפָּאסְטֶעל הָאבֶּען גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנְד גֶעזָאנְט
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מִיר מוּסֶען גָאט מעהֶר גֶעהָארְכֶען זיא מֶענְשֶׁען :דֶער 03
גָאט פוּן אוּנְזֶערֶע אָבוֹת הָאט אוֹיִפְגֶעוֶועקְט יִשׁוּעַ ,דֶועלְבֶען
אֵיהֶר הָאט גֶעהַרְנֶעט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעהָאנְגֶען אוֹיף אַ
הָאלֶץ :דִיזֶען הָאט נָאט דֶערְהֵייכְט מִיט זיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד 13

צ-וּם פִירְשְׁט אוּנְד דֶערְלֶעזֶער ,אַז עֶר זָאל גֶעבֶּען תְּשׁוּבָה
צוּ יִשְׂרָאֵל ,אוּנְד פַארְנֶעבּוּנְג פוּן זִינְדֶען :אוּנְד מִיר זֶענֶען 93
זֵיינֶע עֵדוּת אוֹיף דִיזֶע זַאכֶען ,אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְּ דֶער רוּחַ
הַקוֹרֶשׁ ,וֶועלְבֶען גָאט הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ דִיא וָאם גֶע-
הָארְכֶען אֵיהֶם :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאם נֶעהֶערְט23 ,
זֶענֶען זֵייא אִין כַּעֵם גֶעוָארֶען ,אוּנְד הָאבֶּעןְ אֵיין עֵצָה
נֶעהַאלְטֶען זייא צוּ הַרְגֶענֶען :אָבֶּער אַ פָּרוּשׁ פון דיא 13

מַנְהֶדְרִין .ואס הָאט גֶעהֵייסֶען נַמְלֵיאֵל ,אַ לֶעהְרֶער פוּן דֶער

תּוֹרָה .ואס ואר אָנְגֶעזֶעהֶען בֵּייא דֶעם גַאנְצֶען פַאלְק
אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט גֶעהֵייסֶען דִיא אַפָּאסְטֶעל
אַבִּיסֶעל אַרוֹיסְפִיהְרֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְםן 33
אֵיהֶר מֶענֶער פוּן יִשְׂרָאֵל ,נֶעמְט אַייךְ אִין אכֶט וָאס
אֵיהֶר ווילְט טְהוּן צוּ דִיזֶע מֶענְשֶׁען :הָארִין פָאר דִיזֶע צֵיים 63
אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען תּוֹדֶם ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט אַז עֶר אִיז
עִפֶּעם ,אוּנְד אַן עֶרֶךָּ פוּן פִיר הוּנְדֶערְט מֶענְשֶען הָאבֶּען
זִיךְּ צוּ אֵיהֶם בֶּעהֶעפְט; אֶָבֶּער עֶר אִיז גֶעהַרְנֶעט גֶעוָארֶען
אוּנְד אַלֶע וָאם הָאבֶּען אֵיהֶם צוּנֶעהֶערְט זֶענֶען צוּשְׁפַּרֵייט
אוּנְד צוּ נִישְׁט גֶעוָוארֶען :נָאכְדֶעם אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ( 3
יְהוּדָה פוּן גְלִיל ,אִין דֶער צֵייט פוּן דֶער פֶערְשְׁרֵייבּונג ,אוּנְד

הָאט פִּיל פָאלְק מִיט זִיךְּ גֶעצוֹיגֶען ,אוּנִד דִיזֶער אִיז אוֹיךָ
פֶערְלוֹירֶען גֶעוָארֶען ,אוּנְד אַלֶע וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם צו-
גֶעהֶערְט זֶענֶען צוּשְׁפְּרֵייט גֶעוָארֶען :אוּנִד אַצוּנִד זָאג 83
אִיךָּ אַייךְ; פֶערְמֵיידֶעט אַייךְ פוּן דִיזֶע לייט אוּנְד לָאזְט

זֵייא גֶעהְן; וָארִין וֶען דִיזֶע עֵצָה -אָדֶער דִיזֶעס וֶערְק אִיז
פוּן מֶענְשֶׁען ,אַזוֹי וֶועם עֶס פֶערְשְׁטֶערְט וֶוערֶען :אָבֶּער 93
וֶוען עֶס אִיז פוּן גָאט ,אַזוֹי קֶענְט אֵיהֶר עֶס נִיט שְׁטֶערֶען;
וָוארִין טָאמֶער װֶעט אֵיהֶר גֶעפוּנֶען וֶערֶען צוּ שְׁמְרֵייטֶען
קֶענֶען נָאט :אַזוֹי הָאבֶּען זייא אֵיהֶם צוּנֶעהָארְכֶט; אוּנָד 04
זֵייא הָאבֶּען גֶערוּפֶען דִיא אִפָּאסְטֶעל אוּנְד הָאבֶּען זֵייא

גֶעשְׁלָאגֶען אוּנְד אָנְגֶעזַאנְט אַז זֵייא זָאלֶען נִיט רֶעדֶען אִין
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דֶעם נָאמֶען פוּן יֵשׁוּעַ ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייא פְּרֵייא גֶעלָאזְט!

 14דָאן זֶענֶען זייא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען פוּן בֶּעפָּאר דיא מַנְהֲדרין

אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ נֶעפְרֵייט דָאס זֵייא זֶענֶען וֶערְט גֶעוֶועזֶען
 2פֶערְשֶׁעמְט צוּ וֶוערֶען דוּרְךָּ זַיין נָאמֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
נִיט אוֹיפְנֶעהֶערְט צוּ לֶעהְרֶען אוּנְד צוּ פְּרֶערִינֶען יֵשׁוּעַ דֶעם
מָשִׁיחַ ,אַלֶע טָאג אִין בִּית הַמִקְרֶשׁ אוּנְד פוּן הוֹיז צוּ הוֹיז;
קאפיטעל 1

 1אוּנְד אִין יֶענֶע טֶעג וֶוען דִיא תַלְמִידִים הָאבֶּען זִיךְ גֶע-

מֶעהְרְט ,אַזוֹי הָאבֶּען דִיא גְרִיכֶען נֶעמוּרְמֶעלְט קֶענֶען דיא
הֶעבְּרֶעעֶר,

וַוייל זֵיירֶע אַלְמָנוֹת וַארֶען אִיבֶּערְגֶעזֶעהֶען

 2אִין דֶעם טֶענְלִיכֶען דִינְסְט :אַזוֹי הָאבֶּען דִיא צְוֶועלְף צוּ-

זַאמֶען גֶערוּפֶען אַלֶע תַּלְמִידִים אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,עִם
אִיז נִיט רֶעכְט מִיר זָאלֶען פֶערְלָאזֶען דָאס וְוָארְט פוּן נָאט,

 2אוּנְד זָאלֶען דִינֶען בֵּייא טִישֶׁען :דְרוּם בְּרִידֶער ,זוּכְט אוֹיס

צְוִוישֶׁען אֵייךָּ זִיבֶּען בֶּעגְלוֹיבְּטֶע מֶענֶער וואס זֶענְעֶן פוּל

מִיט רוֹּחַ הַקוֹרֶשׁ אוּנְד מִיט חָכְמָה ,וֶועלְכֶע מִיר זָאלֶען זֶע-
 4צֶען אִיבֶּער דִיזֶע נֶעטְהִינֶע זַאכֶען :אוּנְד מִיר וֶועלֶען בֶּע-

שְׁטֶענְדִיג עוֹסק זַיין אִים גֶעבֶּעט אוּנְד אִין דֶעם דִינְסְט פוּן

 2דֶעם וָארְט :אוּנְד דִיזֶע רֶעד אִיז דֶער גַאנְצֶען פֶערְזַאמְ-
לוּנְג נֶעפֶעלֶען אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיסְדֶערְוֶועלְט
סְמֶעפַּאנוֹם אַ מַאן פוּל מִיט גְלוֹיבֶּען אוּנְד מִיט דֶעם
רוּחַ הַקוֹדֶשׁ ,אוּנְד פִילִיטּוֹם .אוּנְד פְּרוֹכוֹרוֹם ,אוּנְד נִקֲנוֹר,
אוּנְד מִימוֹן אוּנְד פַּרְמְנָם אוּנְד נִיקוּלַאם ,אַ נַר פון
 6אַנְטיוֹבְיָא :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁטֶעלְט פָאר דיא
אַפָּאסְטֶעל אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעבֶּעטֶען אוּנְד דִיא הֶענְד

 7אוֹיף זייא גֶעלֶענְט :אוּנְד דָאס וָארְט פוּן נָאט הָאט זִיךְ

נֶעמֶעהְרְט ,אוּנְד דִיא צָאל פוּן דִיא תַּלְמִידִים וַואר זֶעהֶר
גְרוֹים אִין יִרוּשָׁלַיִם; אוּנְד אַ גְרוֹיסֶע מַחֲנָה פוּן דִיא כֹּהֲנִים
 8הָאבֶּען דֶעם גְלוֹיבֶּען צוּנֶעהָארְכְט :אוּנְד סְטֶעפַאנוֹם פול
מִיט גְלוֹיבֶּען אוּנְד נְבוּרָה ,הָאט נֶעטְהוּן נְרוֹיסֶע וְואוּנְדֶער

אוֹנְד צֵייכֶען צְוִוישֶׁען דֶעם פָאלְק:
 9אוּנְד עִטְלִיכֶע פוּן דֶער שׁוּל זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,וָואס

ואר גֶערוּפֶען דִיא שול פוּן דִיא לִיבֶּערְטִינֶער ,אוּנְד לייט

פוּן קוּרֶענִי אוּנְד אִלַבְּסַנִדְריָא ,אוּנְד פוּן קילִיקִיָא אוּנְד אַסְיָאן
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אפאסטעלנעשיכטע וז
אוֹנְד זֵייא הָאבֶּען אַ וִיִכּוּחַ בֶעהַאט מִיט סְטֶעפַאנוֹם:

אוּנֶד זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקֶענְט וִידֶערְשְׁטֶעהְן דיא חָכְמָה 01

דֶערְנָאךְ 11

אוּנְד דֶעם גֵייסְט מִיט וֶועלְכֶען עֶר הָאט נֶערֶעט:

הָאבֶּען זֵייא אָנְגֶעשְׁטֶעלְט מֶענֶער וָואם הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
מִיר הָאבֶּען

אֵיהֶם

גֶעהֶערְט רֶעדֶען לֶעסְטֶערִיגֶע רֶעד קֶע-

בֶען מֹשָה אוּנְד נָאט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְגֶעהֶעצְט דָאס
פַאלְק ,אוּנְד דֵיא עֶלֶצְטֶע ,אוּנְד דִיא סוּפָרִים .אוּנְד זֵייא

זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶענוּמֶען מִיט גֶעוַואלְד,
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט צוּ דִיא סַנְהָדְרִין :אוּנְד זֵייא 18

הָאבֶּען אוֹיפְגֶעשְׁטֶעלְט פַאלְשֶׁע עֵרוּת ואס הָאבֶּען גֶעזָאגְט,
דִיזֶער מַאן הֶערְּט נִיט אוֹיף צוּ רֶעדֶען לֶעסְטֶערִינֶע רֶעד
קֶענֶען דִיזֶען הֵיילִיגֶען אָרְט אוּנְד דֶער תּוֹרָה :וָארִין מִיר 14
הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּעהֶערְט זָאנֶען ,אַז דִיזֶער יִשוע הִנָצָרִי וֶועט

דִיזֶען אָרֶ צֶערשְׁטֶערֶען ,אוּנְד וֶועט עֶנְדֶערֶען דִיא מִנְהָגִים
ואם מֹשֶה הָאט אוּנֶם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען :אוּנְד אַלֶע וָאס

זֶענֶען גֶעזֶעסֶען אִין דִיא מַנְהָדְרִין הָאבֶּען אוֹיף אֵיהֶם גֶע-
קוּקט ,אַזֹּנָד זֵייא הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען זַיין פָּנִים ,אַזוֹי יא דָאס

פָּנִים פוּן א מַלְאֶךּ

קאפיטעל ז

אוּנְד דֶער כּהֵן הַנְדוֹל הָאט גֶעזָאגְט ,זֶענֶען דִיזֶע זַאכֶען אַזוֹי?
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט,

בְּרִידֶער אוּנְד פֶעטֶער,

הֶערְט צוּ!

--4ץ
=

:

דֶער גָאט פוּן הֶערְלִיכְקֵיינ :הָאט זִיךְּ בֶּעוִויזֶען צוּ אוּנְזֶער
פָאמֶער

אַבְרָהָם,

וֶוען עֶר וַואר אִין אַרַם נַהֲרַיִם ,אֵיידֶער עֶר

הָאט בֶעוְואוֹינְט אִין חָרָן:

אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

נָעה אַוֶועק פוּן דֵיין לַאנְד אוּנְד פוּן דֵיינֶע פֶערְוַוַאנְדְטֶע,
אוּנְד נָעה צוּ דֶעם לַאנְד וָאס אִיךָּ זֶעל דִיר וֵוייזֶען :אַזוֹי
אִיז

עֶר

אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען

דֶעם

פוּן

אוּנְד הָאט זִיךְ בֶּעזֶעצְט אִין חָרָן.

לַאנְד

פוּן

כַּשְדִים

אוּנְד נָאךְּ דֶעם ויא זַיין

פָאטֶער אִיז נֶעשְׁמַארְבֶּען הָאט עֶר אֵיהֶם פוּן דָארְמֶען
אַרִיבֶּערְנֶעבְּרַאכְט אִין דִיזֶען לַאנְד אַרֵיין ְְאוּ אֵיהֶר אַצוּנְד

וְואוֹינְט :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם דְרִינֶען קֵיינֶע עֶרְבְּשַׁאפְט
גֶּענֶעבֶּען ,אַפִּילוּ נִיט וְואוּ זַיין פוּם צוּ שְׁטֶעלֶען.
הָאט אֵיהֶם דָאס צוּגֶעזָאנְט צוּ
מְהוּם ,אוּנְד

גֶעבֶּען

פַאר זַיין

אָבֶּער עֶר
אֵינֶענְ-

צוּ זַיין זָאמֶען נָאךְ אֵיהֶם ,וֶוען עֶר הָאט נָאךְ

זש

אפאסטעלגעשיכטע ז
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 6קיין קִינְד גֶעהַאט :אוּנְד נָאט הָאט אַזוֹי גֶעזָאגְט ,אַז זַיין
זָאמֶען וֶועט זַיין אַ גֶר אִין אַ פְרֶעמְד לַאנְד ,אוּנְד זייא

וֶועלֶען אֵיהֶם מַאכֶען דִינֶען ,אוּנְד וֶועלֶען אֵיהֶם אִיבֶּעל טְהוּן

 7פִיר הוּנְדֶערְט יָאהֶר :אוּנְד דֶאם פָאלְק ואס זֵייא וֶועלֶען
דִינֶען ועל אִיךְּ רִיכְטֶען ,הָאט נָאט גֶעזָאנְט .אוּנְד דֶעך-
נָאךָּ וֶועלֶען זֵייא אַרוֹיסְנֶעהֶען אוּנְד וֶועלֶען מִיר דִינֶען אִין
 8דִיזֶען אָרֶט :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען דֶעם בְּרִית פוּן
מִילָה .אוּנְד אַזוֹי הָאט עֶר גֶעבּוֹירֶען יְצֶחָק ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם מַל גֶעוֶועוֶען דֶעם אַכְטֶען טָאנ; אוּנְד יִצְחָק הָאט

גֶעבּוֹירֶען יַעקב ,אוּנְד יַעֲקֹב דִיא צְוֶועלְ הוֹיפְט-פֶעטֶער:
9
0

1

2

2
1
2
6

אוּנְד דִיא הוֹיפְט-פֶעטֶער הָאבֶּען יוֹסֵֹף מְקֵנֵא גֶעוֶועזֶען
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם פֶערְקוֹיפְּט קיין מִצָרַיִם ,אָבֶּער נָאט
וַואר מִיט אֵיהֶם :אוּנְד עֶר הָאט אֵיהֶם מַצִּיל גֶעוֶועזֶען פוּן
אַלֶע זֵיינֶע צָרוֹת .אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען גֶענָאד אוּנְד
וֵוייזְהֵייט בֶּעפָאר פַּרְעֹה דֶעם קֶענִיג פוּן מִצָרַיִם ,אוּנְד עֶר
הָאט אֵיהֶם גֶעמַאכְט פַאר אַ הֶערְשֶער אִיבֶּער מִצְָרַיִם
אוּנְד אִיבֶּער זַיין נַאנְצֶעם הוֹיז :אוּנְד אַ הוּנְנֶער אִיזֹ נֶע-
קוּמֶען אִיבֶּער דֶעם גַאנְצֶען לַאנְד מִצְרַיִם אוּנְד כְּנַעֵן ,אוּנְד
אַ גְרוֹיסֶע צָרָה ,אוּנְד אוּנְזֶערֶע אָבוֹת הָאבֶּען נִיט גֶעפוּנֶען
קֵיינֶע שְׁפַּייז :אוּנָד וֶוען יַעקב הָאט נֶעהֶערְט אַז עִם וַואר
קָארְן אִין מִצְרִּים ,אַזוֹי הָאט עֶר צוּעֶרְשְט אַרוֹים גֶעשִׁיקְט
אוּנְזֶערֶע אָבוֹת :אוּנְד צוּם אַנְדֶערְן מָאל ואר יוֹסֵף דֶעך-
קֶענְט צוּ זֵיינֶע בְּרִידֶער ,אוּנְד דִיא מִשְׁפָּחָה פוּן יוֹסֵֶף אִיז
בֶּעקָאנְט גֶעוָוארֶען צוּ פַּרְעה :אוּנְד יוֹסֵף הָאט גֶעשִׁיקְט
אוּנִד הָאט גֶערוּפֶען זַיין פָאטֶער יַעֲקֹב אוּנְד זֵיינֶע נַאנְצֶע
מִשְׁפָּחָה ,פִינֶף אוּנְד זִיבְּעֵיג נְפָשׁוֹת :אוּנָד יעקב אִיז אַרוּפַ-
כֶעקוּמֶען קיין מִצְרַיִם ,אוּנְד עֶר אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען אוּנְד
אוּנְזֶערֶע אָבוֹת :אוּנְד זֵייא וַוַארֶען אַלֹיבֶּערְנֶעבְּרַאכְּט קיין

שְׁכֶם ,אוּנְד וַוַארֶען אִין דֶעם קִבֶּר אַרַיינְגֶעלֶענְט הֶאם
אַבְּרָהֶם הָאט גֶעקוֹיפְט פַאר גֶעלְד פוּן דִיא קִינְדֶער פֿוּן
7

חֲמוֹר ,דֶער פָאטֶער פוּן שְׁכֶם :אָבֶּער דִיא צֵייט פֿוּן דֶער

הַבְּטָחָה אִיז נָאהְנְט נֶעקוּמֶען ,ואס נָאט הָאט נֶעשְׁוְואוֹירֶען
צוּ אַבְרָהֶם ,אַזוֹי הָאט דָאם פָאלְק גֶעוַואקְסֶען אוּנְד הָאט זִיךְ
חי

8

יח == 7

בֶעמֶעהְרֶם

אִין

מִצָרַיִם:

בִּיז אֵיין אַנְדֶערֶער

קֶענָיג אִין

:

אפאסטעלנעשיכטע ז

אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען ואס הָאט נִיט גֶעקֶענְט יוֹססף :דִיזֶער הָאט
שְׁלוֹיא בֶעהַאנְדֶעלְט נמִיט עָרְמָה) קֶענֶען אוּנְזֶער דוֹר ,אוּנְד
הָאט אִיבֶּעל גֶעמְהוּן צוּ אוּנְזֶערֶע אָבוֹת ,אוּנְד הָאט גֶעהֵייסֶען
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אַרוֹיסְוַארְפֶען זֵיירֶע יוְּגֶע קִינְדֶער אַז זֵייא זָאלֶען נִיט לֶע-

בֶּען :אִין דֶער צֵייט אִיז מֹשָׁה גֶעבּוֹירֶען נֶעוָוארֶען ,אוּנְד
עֶר וַאר זֶעהֶר שֶׁעהְן .אוּנְד עֶר ואר דֶערְנֶערְט דְרֵייא
חֲדָשִׁים אִין זַיין פַאטֶערֶם הוֹיז :אוּנְד וֶוען עֶר ואר אַרוֹיםָ-
גֶעוָוארְפֶּען ,אַזוֹי הָאט אֵיהֶם דִיא טָאכְטֶער פוּן פַּרְעֹה צו-
גֶּענוּמֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אוֹיפְנֶעצוֹינֶען פַאר אֵיהֶר אֵיינֶענֶעם
זוּהְן :אוּנְד מֹשָׁה וַואר גֶעלֶערְנְט אִין אַלֶע חָכְמוֹת פוּן מִצְרַיִם,

אוּ -נְד וַוַאר ממֶֶעעככטִיג אִין ווָָאוןארְט אוּנד אִין ווֶֶוועעררְְקק :או נֶדנד ווֶוֶעוןען 3

עֶר אִיז פִירְצִיג יָאהֶר אַלְט גֶעוָארֶען ,אִיז אֵיהֶם אִין הַארְץ

אַריינְגֶעקוּמֶען אַז עֶר זָאל בֶּעזוּכֶען זֵיינֶע בְּרִידֶער דיא
קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אֵיינֶעם
אוּמְרֶעכְט לֵיידֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר אֵיהֶם בֵּייגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד
הָאט זִיךָּ נוֹקֵם גֶעוֶועזֶען פַאר דֶעם וָוָאם הָאט גֶעלִיטֶען,
אוּנְד הָאט דֶעם מִצְרִי דֶערְשְׁלָאנֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעדַאכְט
אַז זֵיינֶע בְּרִידֶער וֶועלֶען פֶערְשְׁטֶעהֶען אַז נָאט וֶועט זייא

גֶעבֶּען הִילְף דוּרְךּ זֵיינֶע הַאנְד ,אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען עֶם נִיט

פֶערְשְׁטַאנֶען :אוּנִד אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג אִיז עֶר װוי-
דֶער צוּ זייא אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען וֶען זייא הָאבֶּען זִיךְ נֶעקְריגְט,
אַזוֹי הָאט עֶר זֵייא גֶעבֶּעטֶען אַז זֵייא זָאלֶען שָׁלוֹם מַאכֶען,

אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,מֶענֶער ,אֵיהֶר זֶענְט דָאךְּ בְּרִידֶער.

וָוארוּם מְהוּט אֵיהֶר אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אוּמְרֶעכְט?
אָבֶּער דֶער וָואס הָאט זַיין חַבָּר אוּמְרֶעכְט גֶעמְהוּן הָאט
אֵיהֶם אַוֶועקְגֶעשְׁטִיפְּט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,וֶוער הָאט דִיךְ
גֶעמַאֵכְט צוּם פִירְשְׁטֶען אוּנִד אַ רִיכְטֶער אִיבֶּער אוּנִם?
ווילְסְט דוּא מִיךְּ טוֹיטְשְׁלָאנֶען ,אַזוֹי זיא דוּא הָאסְט נֶעבְ-
טֶען דֶעם  מִצְרִי טוֹיט גֶעשְׁלָאנֶען; אַזוֹי אִיז מֹשָׁה אַנֶם-
לָאפֶּען אִיבֶּער דִיזֶע רֶעד ,אוּנִד עֶר ואר אַ פְרֶעמְדֶער אִין

אי שו

28
29

דֶעם לַאנְד מִדְיָן ,אוּנְד הָאט דָארְט גנֶעבּוֹירֶען צְוֵוייא זִיהְן:

אוּנְד וֶוען פִּירְצִיג יָאהֶר וַַארֶען דֶערְפִילְט ,אַזוֹי הָאט זִיךְ אַ
אַ מַלְאָךָּ צוּ אֵיהֶם בֶּעוִויזֶען אִין דֶער מִדְבָּר פוּן דֶעם בַּארְג
סִינֵין אִין אַ פְלֵאם פוּן פַייעֶר אִין דֶעם דָארְנְבּוּש:
שמות ג' ב; דברים ל"ג ט"ז.
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 1אוּנְד ויא מֹשָׁה הָאט דָאס אט הָאט עֶר זִיךְּ פֶערי

וְואוּנְדֶערְט אִיבֶּער דֶער עְרְשֵׁיינוּנְג ,אוּנְד וֶוען עֶר אִיז צוּ-
גֶענַאנְנֶען צוּ בֶּעטְרַאכְטֶען ,אִיז אַ קוֹל פוּן דֶעם הַאר צוּ
אֵיהֶם גֶעקוּמֶען :אִיךְּ בִּין דֶער גָאט פוּן דֵיינֶע אָבוֹת ,דֶער
גָאט פוּן אַבְרָהֶם ,אוּנְד פוּן יִצֶחָק ,אוּנְד פוּן יַעֲקֹב ,אוּנְד
מֹשָׁה הָאט גֶעצִיטֶערְט ,אוּנְד הָאט מוֹרָא נֶעהַאט עֶס אֶנְצוּ-
 88זֶעהֶען :אוּנְד דֶער הַאר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,מְהוּא אוֹים
דִיא שִׁיךְ פוּן דֵיינֶע פִים ,וָארִין דֶער אָרֶט אוֹיף ואס דוּא
 24שְׁטֶעהְסְט אִיז הֵיילִיגֶער גְרוּנְד :אִיךְ הָאבּ אָנְגֶעזֶעהֶען דָאס
לֵיידֶען פוּן מֵיין פָאלְק ,וָאם אִיז אִין מִצְרַיִם ,אוּנְד הָאבּ
גֶעהֶערְט זֵייעֶר זִיפְּצֶען ,אוּנְד אִיךָ בִּין אַרוּם גֶעקוּמֶען זֵייא
אוֹיסְצוּלֶעזֶען .אוּנְד אַצוּנְד קוּם ,אִיךָּ וֶועל דיך שִׁיקֶען קיין
זשפש מִצְרַיִם :דִיזֶען מֹשָׁה וָואס זֵייא הָאבֶּען פֶערְלֵייקֶענְט ,אוּנְד
הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,וֶוער הָאט דִיךְּ גֶעמַאכְט צום פִירְשְט אוּנְד
רִיכְטֶער ,דִיזֶען הָאט בָאט גֶעשִׁיקְט פַאר אֵיין הַאר אוּנְד
דֶערְלֶעזֶער ,דוּרְךְּ דֶעם מַלְאֶךְּ ואס הָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם בֶּעוִוי-
זֶען אִין דֶעם דָארְנְבּוּש :דִיזֶער הָאט זֵייא אַרוֹיסְנֶעבְּרַאכְט,
אוּנְד הָאט נֶעטְּהוּן וואוּנְדֶער אוּנד צֵייבֶען אִים לַאנְד
מִצָרַיִם ,אוּנְד בֵּיים יַם סוּף ,אוּנְד אִין דֶער מִדְבָּר פִירְצִיג
יָאהֶר :דָאס אִיז דֶער מֹשֶה וָאס הָאט גֶעזָאנְט צוּ דִיא

קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל ,דֶער הַאר ,אֵייעֶר נָאט ,וֶֶעט אִייךָּ אוֹיפ-
שְׁטֶעלֶען אַ נָבִיא פוּן צְוִוישֶׁען אֵיירֶע בְּרִידֶער ,גְלֵייךְּ ויא
38

839

מִיךָּ; אֵיהֶם זָאלְט אֵיהֶר גֶעהָארְכֶען :דָאס אִיז דֶער הַאר
וָואס וַוַאר אִין דֶער קְהֶלֶָה אִין דֶער מִדְבָּר ,מיט דֶעם מַלְאֶךָ
וָואס הָאט צוּ אֵיהֶם נֶערֶעט אוֹיף דֶעם בַּארְג סָנַי ,אוּנְד מִיט
אוּנְזֶערֶע אָבוֹת ,אוּנְד עֶר הָאט דֶערְהַאלְטֶען דִיא רֶעדֶען פוּן
לֶעבֶּען ,עֶר זָאל זֵייא אוּנִם גֶעבֶּען :וֶועלְכֶען אוּנְזֶערֶע אָבוֹת

הָאבֶּען נִיט גֶעוָאלְט גֶעהָארְבֶען ,נֵייעֶרְט זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם
40

41

פֶערְוָארְפֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּרִיקְנֶעקֶעהְרְט אִין זֵייעֶר
הַארְץ קיין מִצְרַיִם :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט צוּ אַהַרֹן,
מַאךְּ צוּ אוּנֶם גֶעטֶער וָאם זָאלֶען פָאר אוּנְס נֶעהְן .וָארִין
דִיזֶער מֹשָׁה וָאס הָאט אוּנם אַרוֹיסְנֶעבְּרַאכְט פוּן דֶעם
לַאנְד מִצְרַיִם ,וִויסֶען מִיר נִיט וָאס אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעשֶׁעהֶען:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעמַאבְט אֵיין עֵנֶל אִין יֶענֶע מֶעג ,אוּנְד
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הָאבֶּען אוֹיפְגֶעבְּרַאכְט אַ קֶרְבֶּן צוּם אָפְּגָאט ,אוּנְד הָאבֶּען זִיך
גֶעפְּרֵייט אִין דִיא וֶוערְק פוּן זֵיירֶע הֶענְד :אוּנְד גָאט הָאט 24
זִי אוּמְנֶעקֶעהְרְט ,אוּנְד הָאט זֵייא אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען צוּ דִינֶען
דִיא הֶערְשַׁארֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,אַזוֹי וִויא עֶם שְׁטֶעהְט
נֶעשְׁרִיבֶּען אִים בּוּךְּ פוּן דִיא נְבִיאִים ,אֵיהֶר הוֹיז פוּן יִשְׂרָאֵל,
ה!ָאט אֵיהֶר צוּ מִיר מַקְרִיב גֶעוֶועזֶען זְבָחִים אוּנְד מֶנָחוֹת אִין
דֶער מִדְבָּר פִירְצִיג יָאהֶר :אֵיהֶר הָאט אוֹיפְגֶענוּמֶען דָאם 34
נֶעצֶעלְט פוּן מוֹלֶךְּ אוּנְד דֶעם שְׁטֶערְן פוּן דֶעם נָאט רַאמִ-
פַּאן ,דַיִא בִּילְדֶער ואס אֵיהֶר הָאט גֶעמַאכְט אֵיהֶר זָאלְט
אַייךָּ צוּ זֵייא בִּיקֶען .אוּנְד אִיךְּ זֶֶעל אַייךָּ פֶערְטְרֵייבֶּען צו
יֶענֶער זַייט בָּבֶל :אוּנְזֶערֶע אָבוֹת הָאבֶּען נֶעהַאט דָאם 14
מִשְׁכֶּן הָעדוּת אִין דֶער מִדְבָּר ,אַזוֹי ויא עֶר הָאט בֶּעפוֹילֶען
ואס הָאט נֶערֶעט צוּ מֹשָׁה אַז עֶר זָאל עִם מַאכֶען נָאךְ
דֶער גֶעשְׁטַאלְט וָאם עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען :אוּנְד אוּנְזֶערֶע 54
אָבוֹת וָאם הָאבֶּען עֶס מִיט זִיךְּ גֶענוּמֶען ,הָאבֶּען עִם מִיט
יְהוֹשֵעַ אַרַיינְגֶעבְּרַאכְט אִַיִן דֶער עֶרְבְּשַׁאפְט פוּן דִיא גוֹיִם,

וֶועלְבֶע נָאט הָאט אַרוֹיסְנֶעטְרִיבֶּען פַאר אוּנְזֶערֶע אָבוֹת,
בִּיז צוּ דִיא טֶעג פוּן דָזִד :וָאם הָאט גֶעפוּנֶען נְנָאד פָאר 64
נָאט ,אוּנְד הָאט גֶעבֶּעמֶען עֶר זָאל בגֶעפִינֶען אַ זְאוֹינוּנְב
פַאר דֶעם גָאט פון יַעֲקֹב :אוּנְד שְׁלֹמֹה הָאט אֵיהֶם גֶע* 74
בּוֹיעֶט אַ הוֹיז :אָבֶּער דֶער אוֹיבֶּערְשְׁטֶער וְאוֹינְט נִיט אִין 84
טֶעמְפֶּעל וָואם זֶענֶען נֶעמַאכְט מִיט הֶענְד ,אַזוֹי זיא דֶער
נָבִיא הָאט גֶעזָאנְט :דֶער הִימֶעל אִיז מֵיין שְׁטוּל ,אוּנְד דִיא 94
עֶרֶד מֵּיינֶע פוּסְבַּאנְק .חְאוּ אִיז דָאס הוֹיז ואס אֵיהֶר וִוילְט
מִיר בּוֹיעֶן? זָאנְט דֶער הַאר .אוּנְד וְאוּ אִיו דֶער אָרֶט
פוּן מֵיינֶע רוה? הָאט נִיט מֵיינֶע הַאנְד דָאם אַלֶעם נֶע08 -
מַאכְט? אֵיהֶר הַארְטְנֶעקִינֶע אוּנְד אוּמְבֶּעשְׁנִיטֶענֶע אִין 18
הַארְץ אוּנְד אוֹירֶען ,אֵיהֶר זוידֶערְשְׁטֶעהֶעט תָּמִיד דֶעם רוּחַ
הַקוֹדָש ,אַזוֹי יא אַיירֶע אָבוֹת ,אַזוֹי אוֹיךְָּ אֵיהֶר :וֶועלְכֶען 25
פוּן דִיא נְבִיאִים הָאבֶּען אֵיירֶע אָבוֹת נִיט פֶערְפָאלְנְט? אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען אוּמְנֶעבְּרַאכְט דִיא וָואס הָאבֶּען נְבוּאוֹת נֶע-
זָאגְט אוֹיף דֶעם קוּמֶען פוּן דֶעם צַדִיק ,צוּ וֶועלְכֶען אֵיהֶר
זֶענְט אַצוּנְד גֶעוָארֶען זַיִינֶע פֶערְרֶעטֶער אוּנְד מֶערְדֶער:
וָאם אִֵיהֶר הָאט מְקַבֶּל נֶעוֶועזֶען דִיא תּוֹרָה דוּרְךְּ דיא 85
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פֶערְמִיטְלֶערְשַאפְט פוּן-מַלְאָכִים .,אוּנְד אֵיהֶר הָאט זִיא נִיט
גֶעהַאלְטֶען;
 4אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט ,הָאט עִם זייא אִין
זֵיירֶע הֶערְצֶער גֶעשְׁטָאכֶען ,אוּנְד הָאבֶּען קֶענֶען אֵיהֶם מִיט
 8דֵיא צֵיין נֶעקְרִיצְט :אוּנְד עֶר ואר דֶערְפִילְט מִיט דֶעם
רוֹחַ הַקוֹדֶשׁ ,אוּנְד הָאט אַרוֹיפְגֶעזֶעהֶען קֶענֶען הִימֶעל ,אוּנֵר
הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא הֶערְלִיכְקֵייט פוּן נָאט ,אוּנֶר יַשׁוּעַ
מש זש שְׁטֶעהֶענְדִי :צוּ דֶער רֶעכְטֶער הַאנְד פוּן נָאט :אוּנְד עֶר
הָאט גֶעזָאנְט ,נוּן ,זְעה אִיךְָּ דֶעם הִימֶעל אָפֶען ,אוּנְד דֶעם
בי  2בִּןְ-אָדָם שְׁטֶעהְן צוּ דֶער רֶעכְטֶער הַאנְד פוּן נָאט :אָבֶּער

זֵייא הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ

דִיא אוֹירֶען צוּגֶעהַאלְטֶען ,אוּנְד זֶענֶען מִיט אָמָאל אִיבֶּער
 8אֵיהֶם גֶעפַאלֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיס דֶער שְׁטַאט
אַרוֹיסְנֶעוָארְפֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁטֵיינִינְט; אוּנְד
דִיא עֲדוֹּת הָאבֶּען זֵיינֶע קְלֵיידֶער גֶעלֶענְט פַאר דִיא פִיס
 9פוּן אַ יוּנְגֶען מַאן ,ואס הָאט גֶעהֵייסֶען שָׂאוּל :בְּשַׁעַת זֵייא
הָאבֶּען סְטֶעפַאנוֹם גֶעשְׁטֵיינִיגְט הָאט עֶר אוֹיסְגֶערופֶען אוּנְר
 0גֶעזָאנְט ,הַאר יִשׁוּעַ נֶעם מֵיין גֵייטְּט :אוּנְד עֶר הָאט אַנִידֶעך-
נֶעקְנִיעֶט אוּנְד הָאט נֶעשְרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל ,הַאר ,רֶע-
כֶען צוּ זֵייא נִיט דִיזֶע זִינֶד .אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם

גֶעזָאגְט אִיז עֶר אַנְטְשְׁלָאפֶען גֶעוארֶען:

ׂ'

קאפיטעל ח
אוּנְד שָׁאוּל הָאט אוֹיךְ אֵיינְגֶעוִוילִיגְט צו זַיין טוֹיט .אוּנְד
עֶס וַואר אִין וֶענֶער צֵייט אַ גְרוֹיסֶע פֶערְפָאלְגוּנְג קֶענֶּען
דֶער קְהִלָה וָואס וַואר אִין יְרוּשָׁלַיִם .אוּנְד זֵייא וַוארֶען אַלֶע
צוּשְׁפְּרֵייט אִין דִיא לֶענְדֶער פוּן יְהוּדָה אוּנְד שׁמְרוֹן ,חוּץ
 2דִיא אַפָּאסְטֶעל :אוּנְד פְרוּמֶע לֵייט הָאבֶּען סְטֶעפַּאנוֹם בֶּע-
גְרוּבֶּען ,אוּנְד הָאבֶּען אַ נְרוֹיסֶען הֶסְפֵּד אִיבֶּער אֵיהֶם נֶעמַאכְט:
! 8אָבֶּער שָׁאוּל הָאט דִיא קְהֲלָה צושְׁטֶערְט ,אוּנְד אִיז אַרוּמְנֶע-
גַאנְנֶען אִין דֵיא הֵייזֶער אוּנְד הָאט נֶעשְׁלֶעפְּט מֶענֶער אוּנְד
 4וֵוייבֶּער אוֹנְד הָאט זֵייא אִין דֶער תְּפִיסָה אֵיינְגֶעזֶעצְט :דְרוּם
דִיא וָוָאס וַוארֶען צוּשְׁפְּרֵייט זֶענֶען אַרוּמְנֶעגַאנְנֶען אוּנְד
=

 2הָאבֶּען נֶעפְּרֶעדִיגְט דֶאם וָוארְט :אוּנְד פִילִיפּוֹם אִיז אַרופֵּ
גֶעקוּמֶען צוּ דֶער שְׁטָאט

שֹׂמְרוֹן ,אוּנְד הָאט

צוּ זייא
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גֶעפְּרֶעדִיגְט פוּן מָשִׁיחַ :אוּנְד דִיא לייט הָאבֶּען מִיט כַּוְנָה

0

צוּנֶעהָארְכְט צוּ דֶעם ואס פִילִיפּוֹס הָאט נֶערֶעט ,ווייל זֵייא
הָאבֶּען גֶעהֶערְט אוּנְד נֶעזֶעהֶען דִיא וְואוּנְדֶער זְזאם עֶר הָאט
נֶעטְהוּן :וָארִין אוּמְרֵיינֶע רוחוֹת זֶענֶען אַרוֹים פוּן פִילֶע? ,
אוּנְד .הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל .אוּנְד פִילֶע גִיכְמי
בְּרִיבִינֶע אוּנְד קְרוּמֶע זֶענֶען גֶעהֵיילְט גֶעווארֶען :אוּנְד עִם 8
וַואַר אַ נְרוֹיסֶע שִׂמְחָה אֵין וֶענֶער שְטַאט:

אוּנְד אַ מַאן ואס הָאט גֶעהֵייסֶען שִׁמְעוֹן ,אִיז פְּרִיעֶר גֶעוֶוע-
זֶען אַ צוֹיבֶּערֶער אִין דֶער שְׁטָאט ,אוּנְד הָאט בֶּעצוֹיבֶּערְט
דָאם פַּאלְק פוּן שֹׂמְרוֹן ,אוּנְד הָאט זִיךְּ אוֹיסְגֶעגֶעבֶּען פַאר אַ
גְרוֹיסֶען מַאן :צוּ דֶעם הָאבֶּען זֵייא אַלֶע צוּגֶעהָארְבְט פוּן
קְלֵיין בִּיז נְרוֹים ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט אַז עֶר אִיז דִיא נְבוּרָה
פֿוּן נָאט ,דִיא גְרוֹיסֶע :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם צוּנֶעהֶערְט,
ווייל עֶר הָאט זֵייא אַ לַאנְנֶע צֵייט בֶּעצוֹיבֶּערְט מִיט כּישוּף:
אָבֶּער וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶענְלֵייבְּט פִילִיפּוֹם וֶוען עֶר הָאט
גֶעפְרֶעדִינְט דִיא גוּטֶע בְּשׂוּרָה פוּן דֶעם קֶענִינְרַייךְּ פוּן
נָאט אוּנְד פוּן דֶעם נָאמֶען פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,אַזוֹי זֶענֶען זייא
גֶעטוֹבֵלְט גֶעוָוארֶען ,מֶענֶער אוּנְד וֵוייבֶּער :אוּנְד שִׁמְעוֹן
זֶעלְבְּסְט הָאט אוֹיךְּ גֶענְלוֹיבְּט ,אוּנְד אִיז נֶעטוֹבֵּלְט נֶעוָוארֶען,
אוּנְד עֶר וַואר בֶּעשְׁמֶענְדִיב מִיט פִּילִֵימוֹם .אוּנְד וֶוען עֶר
הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא גְרוֹיסֶע צֵייכֶען אוֹנְד וְואוּנְדֶער חָאם
וַוַארֶען נֶעשֶׁעהֶען ,הָאט עֶר זִיךְּ גֶעוְואוּנְדֶערְם:
אוּנְד וֶוען דיא אַפָּאסְטֶעל ואס וַוארֶען אִין וְרוּשָׁלַיִם הָאבֶּען
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נֶעהֶערְט אַז שֹׂמְרוֹן הָאט אָנְגֶענוּמֶען דָאס וָארְט פוּן נָאט,

הָאבֶּען זֵייא צוּ זֵייא גֶעשִׁיקְט פֶּעטְרוֹם אוּנְד יוֹחָנֶן :אוּנְד
וֶוען זֵייא זֶענֶען אַרוּפְנֶעקוּמֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא פַאר זֵייא
גֶעבֶּעמֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען דֶערְהַאלְטֶען דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ:
(וָארִין עֶר וַואר נָאךְ נִיט נֶעפַאלֶען אוֹיף קֵיינֶעם פוּן זֵייא,
נוּר זֵייא וַַארֶען נֶעטוֹבָלְט אִין דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר
יִשׁוּעַ)  :דֶערְנָאךְּ הָאבֶּען זֵייא דִיא הֶענְד אוֹיף זֵייא גֶעלֶענְט

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דֶערְהַאלְטֶען דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ :אוּנְד
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ויא שִׁמְעוֹן הָאט גֶעזֶעהֶען אַז דֶער רוֹּחַ הַקוֹּדָשׁ וַואר גֶענֶע-

בֶּען וֶוען דִיא אַטָּאסְטֶעל הָאבֶּען דִיא הֶענְד אוֹיף זייא
גֶעלֶעגְט ,אַזוֹי הָאט עֶר זֵייא אָנְגֶעבָּאטֶען נֶעלְר :אוּנְד91
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גֶעזָאנְט ,גִיבְּט מִיר אוֹיךְּ דִיזֶע מַאכְט ,אַז א דֶֶעמֶען אִיךָ
וֶועל דִיא הֶענֶר לֶעגֶען זָאל עֶר דֶערְהַאלְטֶען דֶעם רוּחַהַקוֹדֶש:
 0אָבֶּער מפֶּעטְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,לָאז דֵיין נֶעלְד מִיט
דִיר פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען ,ווייל דוּא הָאסְט גֶעדֶענְקְט אַז דִיא
 1גָאבּ פוּן נָאט קֶען פַאר נֶעלְד גֶעקוֹיפְט וֶערֶען :דוּא הָאסְט
נִיט קיין טֵייל אוּנְד קיין גוֹרֶל אִין דִיזֶער זַאךְּ ,וָארִין דיַן

 2הַארְץ אִיז נִיט אוֹיפְרִיכְטִיג צוּ נָאט :דְרוּם טְהוּא תְּשׁוּבָה
פַאר דִיזֶער שְׁלֶעכְטִינְקֵייט ,אוּנְד בֶּעט צוּ גָאט ,טָאמֶער וֶועט
דִיר דֶער גֶעדַאנְקֶען פוּן דיין הַארְץ פֶערְנֶעבֶּען וֶוערֶען:
 2וָוארִין אִיךָּ זְעה אַז דוּא בִּיסְט אִין דֶער גַאל פוּן בִּיטֶערְנִיט
 4אוּנְד אִין דֶעם בַּאנְד פוּן אוּמְרֶעכְט:

אוּנְד שִׁמְעוֹן הָאט

גֶעעֶנְשְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,בֶּעט אֵיהֶר צוּם הַאר פַאר מִיר,
אַז עֶס זָאל אוֹיף מִיר נִיט קוּמֶען קֵיינֶם פוּן דיא זַאכֶען וָאס
 8אֵיהֶר הָאט גֶעזָאגְט :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען בֶּעצֵייגְט אוּנְד
הָאבֶּען נֶערֶעט דָאס וָארְט פוּן דֶעם הַאר ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְ
אוּמְנֶעקֶערְט קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפְּרֶערִיגְט אִין
פִילֶע דֶערְפֶער פוּן שֹׂמְרוֹן;
 6אוּנְד אַ מַלָאָךְּ פוּן דֶעם הַאר הָאט גֶערֶעט צוּ פִילִיפּוֹס אוּנְד
גֶעזָאנְט ,שִטָעה אוֹיף אוּנְד נָעה קֶענֶען דָרוֹם זַייט ,צו
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דֶעם וֶועג וְואם נֶעהְט אַרוּפּ פוּן וְרוּשָׁלַיִם קיין עַזָה ,זָואס
אִיו וִיסְט :אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְנֶעשְטַאנֶען אוּנד אִיז
אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען .אוּנְד זָעה ,דָא וַואר אַ כּוּשִׁי פֶערְשְׁנִיטֶע-
נֶער ,ואס וַואר אַ גֶעוֶועלְטִינֶער בֵַּייא קַאנְדאקָה דִיא מַלְכָּה
פוּן כּוּשׁ ,עֶר וַואר נֶעזֶעצְט אִיבֶּער אַלֶע אִיהְרֶע אוֹצְרוֹת;
אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען קיין יִרוּשְׁלַיִם אֶנְצוּבֶּעטֶען :אוּנְד עֶר
אִיז צוּרִיקְגֶעקֶעהְרְט ,אוּנֶד אִיז גֶעזֶעסֶען אִין זַיין זָואנֶען אוּנְד
הָאט גֶעלֵיינְט יְשַׁעיָה הַנָבִיא :אוּנְד דֶער גֵייסְט הָאט גֶעזָאגְט
צוּ פִילִיפּוֹס ,נָעה צוּ ,אוּנְד בֶּעהֶעפְט דִיךְּ צוּ דִיזֶען ואנֶען:
אוּנְד פִילִיפּוֹם אִיז צוּגֶעלָאפֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעהֶערְט

לֵיינֶען וְשַׁעֲוָה הַנָבִיא; אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,

 1פֶערְשְׁטֶעסְט דוּא זָואס דוּא לֵיינְסְט? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט,
וויא אַזוֹי קֶען אִיךָּ; אוֹיסְגֶענוּמֶען אִימֶעצֶער וֶועט מִיךָּ בֶּע-
לֶעהְרֶען? אוּנְד עֶר הָאט גֶעבֶּעטֶען פִילִיפּוֹם אַז עֶר זָאל
 2אוֹיפְשְׁטֵיינֶען אוּנְד זָאל מִיט אֵיהֶם זִיצֶען :אוּנְד דָאס ואר
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וּ

דֶער אָרְט אֵין דֶער שְׁרִיפְט וָאם עֶר הָאט גֶעלֵיינְט ,עֶר וָואר
בֶעפִירְט ויא אַ שָׁאף צוּם שֶׁעכְטֶען ,אוּנְד אַזוֹי זיא אַ לֹאם
אִיז שְׁטוּם פַאר זַיין שֶׁערֶער ,אַזוֹי הָאט עֶר זַיין מוֹיל נִיט
אוֹיפְּגֶעמַאבְט :אִין זַיינֶע נִידְרִינְקֵייט ואר זַיין גֶערֵיכְט
אַוֶועקְגֶענוּמֶען ,אוּנְד וֶוער קֶען דֶערְצֶעלֶען זַיין דוֹר? וָארִין
זַיין לֶעבֶּען ווַאר פוּן דֶער וֶועלְט אַוֶועקְגֶענוּמֶען :אוּנְד דֶער
פֶערְשְׁנִיטֶענֶער הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערְט צוּ פִילֵיפּוֹם אוּנְד הָאט
גֶעזָאנְט ,אִיךָּ בֶּעט דִיךְּ; פוּן וֶועמֶען רֶעט דָאס דֶער נָבִיא ?
פוּן זִיךְ אַלֵיין ,אָדֶער פוּן אֵיין אַנְדֶערְן? אוּנְד פִילִיפּוֹם הָאט
אוֹיפְגֶעמַאכְט זַיין מוֹיל אוּנְד הָאט אָנְנֶעהוֹיבֶּען פוּן דִיזֶער
שְׁרֵיפְט ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם נֶעפְּרֶעדִיגְט יִשׁוּעַ :אוּנְד ויא
זייא זֶענֶען נֶעפַארֶען אוֹיף דֶעם וֶועג ,זֶענֶען זֵייא גֶעקוּמֶען
צוּ אַ וַואסֶער .אוּנְד דֶער פֶערְשְׁנִיטֶענֶער הָאט גֶעזָאנְט ,זָעה,
דָא אִיז וַוַאסֶער ,וָאס הִינְדֶערְט מִיךָּ נֶעטוֹבֵלְט צוּ וֶֶערֶען?
אוּנְד פִילִיפּוֹם הָאט גֶעזָאגְט ,וֶוען דוּא גְלוֹיבְּסְט מִיט דַיין
גַאנְצֶען הַארֶץ ,מֶענְסְט דוּא ,אוּנֶד עֶר הָאט גֶעעֶנְטְפֶּערְט אוּנד
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גֶעזָאגְט ,אִיךָ נְלוֹיבּ אַז יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אִיז דֶער זוּהְן פוּן

גָאט :אוּנְד עֶר הָאט גֶעהֵיימֶען דֶעם וָואגֶען שְׁטֶּעהְן בְּלֵייבֶּען,

88

אוּנְד זֵייא זֶענֶען בֵּיידֶע אַרוּסְגֶעגַאנְנֶען אִין דֶעם וַאסֶער
אַרֵיין ,פִּילִיפּוֹם אוּנְד דֶער פֶערְשְׁנִיטֶענֶער ,אוּנְד עֶר הָאט
אֵיהֶם נֶעטוֹבֵלְט :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען פוּן
דֶעם וַאסֶער ,אַזוֹי הָאט דֶער גֵייסְט פוּן דֶעם הַאר אַוֶועקְגֶע-
נוּמֶען פִילִיפּוֹם ,אוּנְד דֶער פֶּערְשְׁנִיטֶענֶער הָאט אֵיהֶם נִיט
מֶעהֶר גֶעזֶעהֶען .אוּנְד עֶר אִיז זַיין וֶועג אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען
אוּנְד הָאט זִיךְּ נֶעפְרֵייט :אוּנְד פִילִיפּוֹם ואר גֶעפוּנֶען אִין
אַשְׁדוֹד .אוּנְד עֶר אִיז אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט גֶעפְּרֶעדִיגְט

אִין אַלֶע שְׁטֶעט בִּיז עֶר אִיו גֶעקוּמֶען קיין קִסְרין:
קאפיטעל
אוּנְד שָׁאוּל הָאט נָאךְּ נֶעאָטְהֶעמְט
קֶענֶען דִיא תַּלְמִידִים פוּן דֶעם הַאר,
כֹּהֵן נָדוֹל :אוּנְד הָאט פוּן אֵיהֶם

ט
שְׁרֶעקֶען אוּנְד .רְצִיחָה
אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען צוּם
פֶערְלַאנְגְט בְּרִיף קיין

דַמָשֶׂק צוּ דִיא שׁוּלֶען ,אַז וֶוען עֶר וֶועט עֶטְלֵיבֶע גֶעפִינֶען

ָא גֶעהֶען נָאךְּ דִיזֶען וֶועג ,עִם מֶעג זַיין מֶענֶער אָדֶער

וִוייבֶּער ,אזוֹי זָאל עֶר זֵייא בְּרֶענְגֶען גֶעבּוּנְדֶען קיין ירוּשָׁלַיִם;

--ץ

=:
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 3אוּנְד ויא עֶר אִיז גֶּעגַאנְגֶען אוּנִד אִיז נֶעקוּמֶען נָאהְנְט צוּ
דַמָשֶׁק ,אַזוֹי הָאט פְּלוּצְלִינְג אַ לִיכְט פון הִימֶעל אַרוּם אֵיָהֶם
 4גֶעשֵׁיינְט .:אוּנְד עֶר אִיז צוּ דער עֶרֶד גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאם
גֶעהֶערְט אַ קול אס הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,שְׁאוּל ,שָׁאוּל,
8וארום פֶערְפַאלְגְסְט דוּא מִיךְּ? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,זֶוער
ו
בִּיסְט דוּא .הַאר? אוּנְד דֶער הַאר הָאט גֶעזָאגְט ,אִיךְ בִּין
יִשׁוּעַ וֶועלְכֶען דוּא פֶערְפָאלְנְסְט .עִס אִיִז שְׁוֶוער פאר דִיר
 6צוּ שְׁטוֹיסֶען קֶענֶען .דִיא .שְׁטַאכִיל :אוּנְד עֶר הָאט גֶעצִי-
טֶערְט אוּנְד .וַואר .דֶערְשְׁרָאקֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,הָאר,
ואם וווִלֶסְט דזא אַז אִיךְּ זָאל טְהוּן? אוּנְד דֶער הַאר הָאט
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,שְטָעה אוֹיף אוּנְד נָעה אִין דיא שְׁטָאט

אַרֵיין .,אוּנְד עִם וֶועט דָיִר גֶעזָאגְט וֶוערֶען וואס דוּא מוּסְט
 7טְהוּן; :אוּנְד דִיא לייט וָואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם גֶעגַאנְנֶען
זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען פֶערְשְׁטוּמְט,

אוּנְד הָאַבֶּען דָאם :קוֹל

 8גֶעהֶערְט ,אָבֶּער זייא הָאבֶּען קֵיינֶעם נִיט גֶעזֶעהֶען :אוּנְד
שָאזֹּל אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען פוּן דֶער עֶרֵד .אֲוּנִד .וֶוען עֶר
הָאט דיא אוֹיְגֶען .אוֹיפְגֶעמַאכְט ,הָאט עֶר גָארְנִיט גֶעזֶעהֶען
אוּנְד זייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעפִירֶם בַּיִיא דֶער הַאנְד אוֹנְדַ
 9הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט קיין דַמֶשֶׁק :אוּנָד עֶר וַאה דְרֵייא
מֶעג נַיִטּ זֶעהֶענְדִיג .אוּנְד .הָאט נִיט גֶענֶעמֶען א נִיט
גֶעמְרוּנְקֶען;
 0נוּן עִם ואר אַ גֶעוִויסֶער תַּלְמִיד אִין .דַמְשֶׂק .וְוָאם :הָאט
גֶעהֵייִסֶען חֲנִנְיָה ,אוּנְד דֶער הַאר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט אִין
אֵיינֶע .עְרְשֵׁיינוּנְג .חֲנַנְיָה .אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,דָא בִּין

 1אִיךָ; הַאר :אוּנְד דֶער הַאר הָאט צוּ אֵיֵהֶם גֶעזָאגְט ,שִמָעה
אוֹיף ,אוּנֶד נֶעה צוּ דֶער נָאס וְוָאס הֵייסְט דִיא גְלַייכֶע נֵאם
אוּנְד פְרֶעג אִין דֶעם הוֹיז פוּן יְהוּדָה אוֹיף אַ מַאן ואס הֵייסְט
 2שְאוּל פוּן מַּרְשִׁיש .דֶען זְעה ,עֶר בֶּעטֶעט :אוּנְד עֶר הָאט
גֶעזֶעהֶען אִין אֵיינֶע עְרְשֵׁיינוּנְג אַז אַ מַאן ואס הֵייסְט חֲנַנְיָה
אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט דיא הַאנְד אוֹיִף אֵיָהֶם
 8בֶעלֶענְט ,אַז עֶר זָאל זֶעהֶענְדִיג וֶוערֶען :אוּנְד חֲנַנְיָה הָאט
בֶעעֶנְטְפֶערְט ,הַאר ,אִיךְ הָאבּ גֶעהֶערְט פוּן פיל לֵייט וֶוענֶּען

דיזֶען מַאן ,ויא פִיל שְׁלֶעכְטֶעם עֶר הָאט נֶעטְהִוּן צז דַיינֶע

 4הַיילִינֶע אִין וְרוּשְׁלַיִם :אוּנִד דָא הָאט עֶר מָאכְּט פוּן דיא
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עֶרְשְׁטֶּע כֹּהֵנִים צוּ בִּינְדֶען אַלֶע וָואם רוּפֶען אָן דיין נָאמֶען:
אָבֶּער דֶער הַאר הָאט צוּ אֵיהֶם נֶעזָאנְט ,בָעה אַהִין? וָארִין 51
עֶר אִיז אַיין אוֹיסְדֶערְוֶועלְטֶע כַּלִי צוּ מִיר ,אַז עֶר זָאל
טְרָאבֶען מיין נָאמֶען פַאר דיא גוֹיִם ,אוּנְד מְלָבִים ,אוּנְד דֵיא

קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל :וָארַיִן אִיך זֶעל אֵיהֶם וֵוייזֶען זיא פִילֶע 61

זַאכֶען עֶר מוּז לַיידֶען פוּן מיין נָאמֶענְם וֶוענֶען :אוּנְד הֲנַנְיָה 71
אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד אִיז אַריינְגֶעקוּמֶען אִין דֶעם הוֹיז
אוּנְד-הָאט דֵיא הָעֶנְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעלֶעגְט אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט,
בְּרוּדֶער שָׁאוּל ,דֶער הַאר יִשׁוּעַ ,וָאס הָאט זִיךְּ צוּ דִיר בֶּע-

זויזֶען אִין דֶעם וֶועג וָָאס דוּא בִּיסְט גֶעקוּמֶען ,הָאט מִיךְ
גֶעשִׁיקְט אַז דוּא זָאלְסְט זֶעהֶענְדִיג וֶוֶערֶען ,אוּנְד זָאלְסְט
דֶערְפִילְט וֶוערֶען מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֵש :אוּנְד עִם זֶענֶען 81
גְלֵייךְּ פוּן זֵיינֶע אוֹינֶען אַרוּפְגֶעפַאלֶען ויא שוּפֶּען ,אוּנְד עֶר
אִיז בַּאלְד זֶעהֶענְדִיג גֶעוָוארֶען ,אוּנְר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען
אוּנְד אִיזּ נֶעטוֹבֵלְט גֶעוארֶען :אוּנִד עֶר הָאט גֶענוּמֶען 91
שְׁפַּיִיז .,אוּנְד וַואר גֶעשְׁטַארְקְט .

אוּנְד שָׁאוּל וַוַאר עֶמְלֵיכֶע

מֶענ מַיִט דִיא תִּלְמִידִים וָוִאם זֶענֶען גֶעוֶועוֶען אִין דַמֶשֶׂק:
אוּנְד עֶר הָאט נְלֵייךָּ נֶעפְּרֶעדִיגְט יֵשׁוּעַ אִין דיא שוּלֶען ,אַז עֶר 02
אִיז דֶער זוּהְן פוּן נָאט :אוּנְד אַלֶע וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם נָע12 -
הֶערְט הָאַבֶּען זִיךְּ פֶערְוְואוּנְדֶערְם ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אִיז
דָאס נִיט דֶער .וָואם הָאט פַארְשְטֶערְט אִין יְרוּשָׁלַיִם דִיא
ִאם הָאַבֶּען אָנְגֶערוּפֶען דִיזֶען נָאמֶען ,אוּנְד אִיז פוּן דֶעסְט-
וֶוענֶען אַהֶער בֶעקוּמֶען אַז עֶר זָאל זֵייא בְּרֶענְגֶען גֶעבּוּנְדֶען
צוּ דיא עֶרְשְטֶע כֹּהֲנָיִם ? אָבֶּער שָׁאוּל הַאט זִיךְּ נָאךְּ מֵעהֶר 2

נֶעשְׁטַּארְקְט ,אוּנְד הָאט פֶערְטִימֶעלְט דיא יוּדֶען וָואם הָאבֶּען

נֶעוְואוֹינְט אִין  דַמֶשֶׂק ,אוּנְד .הָאט בֶּעוִויזֶען אַז דֶאם אִיז
דֶער מָשִׁיחַ:
אוּנְד וֶוען פִּילֶע מֶעב זֶענֶען פַארְבִּייגֶעגַאנְנֶען ,הָאבֶּען דיא 32
יוּדֶען אֵיינֶע עֵצָהַ גֶעהַאלְטֶען זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם הַרְגֶענֶען:
אָבֶּער זֵיירֶע עֵצָה וַוַאר אָנְגֶעזָאנְט גֶעוָארֶען צוּ שָאוּל12 ,
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעוַואכְט דִיא טוֹירֶען טָאג אוּנְד נַאכְט אַז
זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם הַרְנֶענֶען :אָבֶּער דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען 32
אֵיהֶם .נֶענוּמֶען בֵּייא דֶער נַאכְּט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַרופַּ-

גֶעלָאזְט פוּן דֶער מוֹיעֶר אִין אַ קָארְבּ :אוּנד שָׁאוּל אִיז 62
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גֶעקוּמֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעואלְט בֶּעהֶעפְטֶען

צוּ דִיא תַּלְמִידִים .אֶכֶּער זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אַלֶע פָאר אֵיהֶם
גֶעפַארְכְטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נִיט גֶענְלוֹיבְּט אַז עֶר אִיז אַ
תַּלְמִיד : אָבֶּער בַּר-נַבָּא הָאט אֵיהֶם אָנְגֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט צוּ דִיא אַפָּאסְטֶעל ,אוּנְד הָאט זֵייא דֶעך-
צֶעלְט וויא עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען דֶעם הַאר אִים וֶעג ,אוּנְד אַז
עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם נֶערֶעט ,אוּנְד ויא עֶר הָאט אִין דַמְשֶׂק
מוּמְחִיג נֶעפְּרֶעדִינְט אִין דֶעם נָאמֶען פוּן יִשוּעַ :אוּנֶר עֶר
אִיז מִיט זֵייא אֵיין אוּנְד אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אִין ירוּשְׁלַיִם ,אוּנְד

הָאט עֶפֶּענְשְלִיךְּ גֶעפְרֶעדִיגְט אִין דֶעם נאמֶען פוּן דֶעם הַאר:

אוּנְד עֶר הָאט גֶערֶעט אוּנְד גֶעטַעַנְהֶעט מִיט דִיא נְרִיכִישֶׁע

יוּדֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךְ אוּנְטֶערְגֶענוּמֶען זֵייא זָאלֶען

א;ֵיהֶם טֵייטֶען :זיא דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען דָאס גֶעוָאר

גֶעוָוארֶען ,הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם אַרוּפְנֶעבְּרַאכְט קיין קִסְרין,
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אַוֶועקְנֶעשִׁיקְט קֵיין תִּרְשִׁיש :אַזוֹי הָאט

דִיא קְהֵלָה פְרִידֶען גֶעהַאט אִין גַאנְץ וְהוּדָה אוּנְד אִין גָלִיל

אוּנְד אִין שׂמְרוֹן אוּנְד הָאט זִיךְּ אוֹיפְגֶעבּוֹיעֶט ,אוּנְד הָאט
גֶעוַואנְדֶעלְט אִין דֶער פוּרְכְט פוּן דֶעם הַאר ,אוּנְד אִין דֶער
נְחָמָה (טְרֵייסְט) פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ ,אוּנְד הָאט זִיךְּ פֶעך-
 32מֶעהְרְט :אוּנְד עֶס וַוַאר וֶוען פֶּעמְרוֹם אִיז גֶענַאנְגֶען דוּרךָ
אַלֶע עֶרְטֶער ,אַזוֹי אִיו עֶר אוֹיךְּ אַרוּפְנֶעקוּמֶען צוּ דִיא
 28הֵיילִינֶע ואס הָאבֶּען נֶעוְואוֹינְט אִין לוּד :אוּנְד עֶר הָאט
דָארְטֶען גֶעפוּנֶען אַ מַאן ואס הָאט גֶעהֵייסֶען אַנָיִם; זָָאס
וַואר אַ גִיכְטְבְּרִיבִינֶער ,אוּנְד אִיז שׁוֹין גֶעלֶענֶען אַכֶט יָאהֶר
 34אוֹיף דֶעם בֶּעט :אוּנְד פֶּעמְרוֹם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
אַניִם! יָשׁוּעַ דֶער מָשִׁיחַ הֵיילְט דִיךְ ,שְׁטָעה אוֹיף אוּנְד מַאךְ
צוּרֶעכְט דֵיין בֶּעט ,אַזוֹי אִיז עֶר בַּאלְר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען:
 5אוּנְד אַלֶע וָואס הָאבֶּען גֶעוְואוֹינְט אִין לוּד אוּנְד אִין שְׁרוֹן
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ צוּרִיקְנֶעקֶעהְרְט
צוּם הָאר:
 26אוּנְד אִין יָפוֹ ואר אֵיינֶע תַּלְמִידָה ואס הָאט גֶעהֵייסֶען טָבִיתָא,
(וָאס אִיז פֶערְדָאלְמֶעטְשְט דָארְקַאס) ,אוּנְד זִיא ואר פוּל
 87מִיט מַעֲשִׂים טוֹבִים ,אזּנְד זִיא הָאט פִיל נְדָבוֹת גֶעגֶעבֶּען :אוּנְד
אִין יענֶע טֶעג אִיז זִיא קרַאנְק גֶעוֶועוֶען אוּנְד אִיז גֶעשְטָארְבֶּען
=
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אוּנֵד זֵייא הָאבֶּען זִיא גֶעוַואשֶׁען ,אוּנְד הָאבֶּען זִיא אִין דֶער
אוֹיבֶּערְשְׁטוּבּ נֶעלֶענְט :אוּנְד װַוייל לוּד אִיז נָאהֶענְט צוּ
יָפוֹ ,אוּנִד דִיא תַּלְמִידִים הָאבֶּען גֶעהֶערְט אַז פֶּעמְרוֹם אִיז
דָארְט ,הָאבֶּען זֵייא צוּ אֵיהֶם גֶעשִיקְט צְווייא מֶענֶער ,אוּנְד
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל זִיךְּ נִיט זוֹימֶען צוּ זייא
צוּ קוּמֶען :אוּנְד פֶּעטְרוֹם אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנָד אִיז מִיט
זֵייא גֶעגַאנְנֶען .אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען הָאבֶּען זייא
אֵיהֶם אַרוֹיפְגֶעפִיהְרְט אִין דֶער אוֹיבֶּערְשְטוּבּ אוּנְד אַלֶע
אַלְמָנוֹת זֶענֶען בֵּייא אֵיהֶר גֶעשְטַאנֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעוַויינְט,
אוּנְד הָאבֶּען גֶעוִויזֶען דִיא רֶעק אוּנְד דִיא קְלֵיידֶער ואס
ר
דָארְקַאם הָאט גֶעמַאכְט וֶוען זִיא ואר בֵּייא זֵייא :אָבֶּע 40
פֶּעמְרוֹם הָאט אַלֶע אַרוֹיסְגֶעשִׁיקְט ,אוּנִד הָאט גֶעקְנִיעֶט
אוּנְד גֶעבֶּעטֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעקֶעהְרְט צוּם מַת ,אוּנְד
נֶעזָאנְט ,טָבִיתָא ,שְׁטָעה אוֹיף! אוּנְד זִיא הָאט דִיא אוֹינֶען
אוֹיפְגֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאט פֶּעמְרוֹם גֶעזֶעהֶען ,אוּנָד זִיא הָאט
זִיךְּ אוֹיפְנֶעזֶעצְט :אוּנָד עֶר הָאט אֵיהֶר דִיא הַאנְד גֶעגֶעבֶּען 11
אוּנְד הָאט זִיא אוֹיפְגֶעשְׁמֶעלְט ,אוּנְד עֶר הָאט גֶערוּפֶען דיא
הַיילִינֶע אוּנְד דִיא אַלִמְנוֹת אוּנְד הָאט זִיא פַאר זֵייא אֲנִידֶעך-
בֶעשְׁטֶעלְט לֶעבֶּעדִיג :אוּנְד דָאס אִיז בֶּעקַאנְט גֶעוָארֶען 42
אִין נַאנְץ יָפוֹ .אוּנְד פִילֶע הָאבֶּען נֶעגְלוֹיבְּט אִין דֶעם הַאר :
אוּנָד עֶר הָאט גֶעוְואוֹינְט אַ לַאנְנֶע צֵייט אִין יָפוֹ בֵּייא אַ
גֶעוִויסֶען שִׁמְעוֹן אַ הַארְבֶּער:

קאפיטעל י

אוּנְד אִין קִסְרין ואר אַ מַאן ואס הָאט גֶעהֵייסֶען קָרְנִילַיוֹם
אַיין אוֹיבֶּערְשְׁטֶער פוּן דֶעם חַיל וָואס ואר גֶערוּפֶען דִיא אִי-
טַאלְיֶענִישֶׁע מַחֲנָה :דִיזֶער ואר פְרוּם אוּנְד גָאטְסְפַארְכְטִיג
מִיט זֵיין נַאנְצֶען הוֹיזְנֶעזִינְד ,אוּנְד הָאט פִיל נְדָבוֹת גֶענֶעבֶּען

יי*

צוּ דִיא לֵייט ,אוּנְד הָאט תָּמִיד גֶעבֶּעטֶען צוּ גָאם :אוּנְד ש3

הָאט בְּפֵירוּשׁ גֶעזֶעהֶען אִין אֵיינֶע עֶרְשֵׁיינוּנְג אוּם דֶער

נַיינְטֶער שֶׁעָה פוּן טָאג ,אַז אַ מַלְאָךְּ פוּן נָאט אִיז צוּ אֵיהֶם

גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,קָרְנִילִיוֹם! אוּנְד עֶר
הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ דֶערְשְׁרָאקֶען אוּנְד
הָאט גֶעזָאנְט ,וָאם אִיז עֶס ,הַאר? אוּנְד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאגְט ,דֵיינֶע תְּפִילוֹת אוּנְד דֵיינֶע נְדָבוֹת אִיז אוֹיפְגֶעגָאנְגֶען

0
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 2פַאר אַ גֶעדֶעכְטְנִיס פָאר וָאט :אוּנד אַצוּנְד שִיק לֵייט
 6קיין יָפוֹ , אוּנְד רוּף שִׁמְעוֹן ,וָאס הֵייסְט פֶּעטְרוֹם :עֶר

שְׁטֶעהְט אֵיין בֵּייא אֵיינֶעם שִׁמְעוֹן דֶעם נַארְבֶּערְ ,ואם הָאט
אַ הוֹיז בֵּיים יִם ,עֶר וֶועט דִיר זָאנֶען וזָאס דוּא זָאַלְסְט טְהוּן;
 7אוּנְד וֶוען דֶער מַלְאָךְּ וָואס הָאט גֶערֶעט צוּ קרְנִילַיוֹם אִיז
אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר גֶערוּפֶען צְוֵוייא פוּן זֵיינֶע
קְנֶעכְט ,אוּנְד אַ פְרוּמֶען זֶעלְנֶער פוּן דִיא וָואס וַארֶען
 8מִיט אֵיהֶם :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אַלֶעם דֶערְצֶעהְלְט ,אוּנְד
הָאט זֵייא גֶעשִׁיקְט קיין יָפוֹ:
 9אוּנְד דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג ,וֶוען זֵייא וַַארֶען אוֹיף דֶעם
וֶדעג -,אוּנְד זֶענֶען נֶעקוּמֶען נָארְנְט צוּ דֶער שְׁטָאט אִיז
פֶּעטְרוֹס אַרוֹיף גֶעגַאנְנֶען אוֹיף דֶעם דַאךְּ צוּ בֶּעטֶען ,אוּם

 0דֶער זֶעקְסְטֶער שִׁעָה :אוּנְד עֶר אִיז זֶעהֶר דוּנְנְרִיג גֶעוָוארֶען,
אוּנְד הָאט גֶעוָואלְט עִפֶּעם עֶסֶען; אוּנְד װוייל זֵייא הָאבֶּען
 1עִם אָנְגֶענְרֵייט ,אַזוֹי אִיז עֶר עֶנְטְצִיקְט גֶעוָוארֶען :אוּנְד עֶר
| הָאט גֶעזֶעהֶען דֶעם הִימֶעל אָפֶען ,אוּנְד עֶס אִיז צוּ אֵיָהֶם
אַרוּסְגֶעקוּמֶען אַ כָּלֵי אַזוֹיא זיא אַ גְרוֹים לֵיילֶעךְּ ,צוּנֶע-
בּוּנְדֶען בַּייא דִיא פִּיעֶר עֶקֶען ,אוּנד צוּ דֶער עֶרְד אַרוּמֵּר 2גֶעלָאזְט :אוּנְד עִם וַארֶען דְרִינֶען אַלֶערְלֵייאַ פִיר-פִּיסִינֶע
חַיוֹת פוּן דֶער עֶרֶד ,אוּנְד וִוילְדֶע חַיוֹת ,אוּנְד גֶעוֶוערְט ,אוּנְד
 8פֶענֶעל פוּן הִימֶעל :אוּנְד אַ קוֹל אִיו צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען
 4שׁטעה אוֹיף פֶּעטְרוֹם ,שֶׁעכְט אַוּנְד עִם :אוּנְד פֶּעטְרוֹם
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הָאט גֶעוָאנְט ,נִים אַזוֹי ,הַאר ,וָארִין אִיךְּ הָאבּ קֵיינְמָאל
נֵיט גֶענֶעסֶען גֶעמֵיינֶעם אָדֶער אוּמְרֵיינֶעם :אוּנְד עֶם ואר
ווידֶער דָאס צְוֵוייטֶע מָאל אַ קוֹל צוּ אֵיהֶם ,דָאס ואס
בָאט הָאט גֶערֵיינִיגְט ,מַאךְּ דוּא נִיט נֶעמֵיין :אוּנְד דָאס
ואר גֶעשֶׁעהֶען דְרֵייא מָאל .אוּנְד דָאס כָּלֵי ואר זִידֶער
אַרוֹיפְגֶענוּמֶען אִיןהִימֶעל אַרֵיין :אוּנְד וֶען פֶּעטְרוֹם הָאט
אִין זִיךְּ 'גֶעטְרַאכְט ואס דִיא עְרְשֵׁיינוּנְג בֶּעדֵייט וִוֹאם עֶר
הָאט גֶעזֶעהֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען זִיךְּ .דִיא לייט וָואס וַארֶען
גֶעשִׁיקְט פוּן קַרְנִילִיוֹם אָנְנֶעפְרֶענְט צוּם הוֹיז פוּן שִׁמְעוֹן
אוּנְד זֶענֶען גֶעשְׁטַאַנֶען בֵּייא דֶער טִיר :אוּנְד זִיייא הָאבֶּען
גֶערוּפֶען אוּנְד גֶעפְרֶענְט אוֹיבּ שְׂמְעוֹן ,ואס וֶוערְט גֶערוּפֶען
מפֶּעטְרוֹם ,שְׁמֶעהְט דָארְט אֵיין  :אוּנְד וֶוען פֶּעטְרוֹם הָאט זִיךְ

אפאסטעלנעשיכמעי
בֶּעדַאכְּט וֶוענֶּען דִיֵא עְרְשֵׁיינוּנְג ,אַזוֹי הָאט דֶער גֵייסְט
צוּ אֵיהֶם גֶעזָאבְט ,דָא זֶענֶען דְרֵייא מֶענֶער וְוִאם זוּכֶען דִיךָ:
דָרוּם שְׁטְעה אִוֹיף ,אוּנְד קוּם אַרופּ אוּנְד נָעה מִיט זייא,
אוּנְד צְוֵוייפֶעל נַיִט ,וָארִין אִיךָּ הָאבּ זייא גֶעשִׁיִקְט :אוּנְד
פֶּעטְרוֹם אִיז אַרוּפְּנֶעקוּמֶען צוּ דִיא לייט וָאס וַארֶען
צוּ אֵיָהֶם גֶעשִׁיקְט פוּן קַרְנִילִיוֹם ,אוּנְד הָאט גֶעזָאֶנְט ,אִיךְ
בִּין דֶער וְוֶעמֶען אַיהֶָר זוּכֶט; וֶוענֶען וְאם זֶענְט אֵיהֶר גֶעד
קוּמֶען ? אַוֹּנֶד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,קרְנִילַיוֹם ,דֶער הוֹיפְּט-
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מַאן ,אַ נֶערֶעכְטֶער מַאן ,אוּנְד אַ נָאטֶעסְפוּרְכְטִינֶער ,אוּנְד

וָָאם הָאט אַ גוּטֶען שֵׁם בַּיים גַאנְצֶען .יוּדִישֶׁען פַאלְק ,ואר

גֶעוָארֶענְט פוּן נָאט דוּרְךְּ אַ הֵיילִינֶען מַלָאָךְּ אַז עֶר זָאל

נָאךְּ דַיִר שִׁיקֶען -אִיִן זיַן הוֹיַז אַרַיין ,אוּנְד זָאל הֶערֶען
דיינֶע רַיָוד :אַזוֹי .הָאט עֶר זֵייא אַרַיינְגֶערוּפֶען אוּנְד הָאט
זֵייא גַאסְט פְרַיינְדְשַׁאפְט בֶּעוִיזֶען ,אוּנְד דֶעם אַנְדֶערֶען
טָאֵב אִיז פֶּעמְרוֹם מִיִט זִייְא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען; אוּנְד עֶמְלַיִכֶע
פוּן דִיא .בְּרִידֶער; ָאס .ווַארֶען פוּן יָפוֹ זֶענֶען .מִיט זיא
גֶעגַאנְגָעְן :אוּנְד-.דֶעם .אַנְדֶערְן .טָאנ זֶענֶען זייא אַרֵיינְבֶעד
קוּמֶען קיין קפְּרִין -..אוּנְד קַרְנִילִיוֹם הָאט אויף זייא גֶעוַארָם,
אוּנְד .הָאט--צוּזַאמֶען .נֶעֶרּוּפֶען זֵיינֶע קְרוֹבִּים אוּנְד .פְרַיינְד:
אוּנְד יא פֶּעמְרוֹסאִיִז אַרַיִינְגֶעקוּמֶען ,אַזוֹי אִיז אֵיהֶם קַרְנִילַיוֹם
אַנְטקֶענֶען גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד אִיז אֵיהֶם צוּ דָיֵא פִיס נֶעפַאלֶען
אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעבִּיקְט :אָבֶּער פֶעטְרוֹם הָאט אֵיהֶם אוֹיפ-
נֶעהוֹיבֶּען אוּנְד גֶעזָאנְט ,שְׁמָעה אויף ,אִיךְּ זֶעלְבְּסְט בַּיִן
אוֹיךְּ נָאר אַ מֶענְש :אוּנְד זיא עֶר הָאט מִיִט אִיֵהֶם נֶערֶעט
אוּנְד אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט בֶעפוּנֶען פִילֶע .וָאם
זֶענֶען צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען :אוּנְד עֶר הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט,
אֵיהֶר זֵוייסְט אַז עִֶם אִיז אֶסוּר צוּ אַ יוּדִישְֶען מַאן זִיךָּ .צו
בֶּעהֶעפְמֶען אָדֶער קוּמֶען צוּ אַ פְרֶעמְדֶען ,אָבֶּער נָאט הָאט
מִיר נֶעוִויזֶען אַז אִיךְּ זָאל קיין מֶענְשׁ נִיט רוּפֶען גֶעמַיין
אָדֶער אוּמְרֵיין :דָארוּם הָאבּ אִיךָּ נִיט פֶערְמִיטֶען .,אוּנְד בִּין
גֶעקוּמֶען וֶזען אֵיהֶר הָאט נָאךְּ מִיר גֶעשִיִקְט; אַצוּנְד פְרֶעג
אִיךְָּ צוּ הָאס אֵיהֶר הָאט נָאךָּ מְיִר גֶעשִׁיקט :אוּנְד קַרְנִילַיוֹם
הָאט גֶעזָאנְט ,עִם אִיז שׁוֹין פוּן פִיר טֶעג בִּיז צוּ דִיזֶער
שָׁעָה דָאס אִיךְּ פַאסְט,

אוּנְד וֶען אִיךְּ הָאבּ אִין דֶער
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נֵיינְטֶער שָׁעָה גֶעבֶּעטֶען אִין מֵיין הוֹיז ,אַזוֹי אִיז אַ מַאן פָאר
 1מִיר גֶעשְׁטַאנֶען אִין אַ שִׁיינֶענְדִיג קְלַייד :אַוּנְד הָאט גֶעזָאגְט,
קָרְנִילִיוֹם ,דֵיין גֶעבֶּעט אִיז דֶערְהֶערְט נֶעוָוארֶען ,אוּנְד דֵיינֶע
 2נְדָבוֹת זֶענֶען גֶעקוּמֶען צוּם אָנְדֶענְקֶען פָאר נָאט :דְרוּם
שיק קיין יָפוֹ ,אוּנְד רוּף שִׁמְעוֹן וָאס וֶוערְט גֶערוּפֶען
פֶּעטְרוֹם ,עֶר שְטֶעהְט אַיין אִין דֶעם הוֹיז פוּן שִמְעוֹן דֶעם

הַארְבֶּער בַּיים יַם( ,וֶוען עֶר וֶועט קוּמֶען וֶעט עֶר צוּ דִיר
 8רֶעדֶען) :אַזוֹי הָאבּ אִיךָּ בַּאלְד צוּ דִיר גֶעשִׁיקְט ,אוּנְד דוּא
הָאסְט רֶעכְט נֶעמְהוּן ואס דוּא בִּיסְט גֶעקוּמֶען; אוּנְד אַצוּנְד
זֶענֶען מִיר אַלֶע דָא פָאר נָאם צוּ הֶערֶען אַלֶעם וָאס אִיז
דִיר בֶּעפוֹילֶען פוּן נָאט:
 4אוזנְד פֶּעמְרוֹם הָאט אוֹיפְגֶעמַאכְט זַיין מוֹיל אוּנְד גֶעזָאנְט,
אִיךָ זְעה אִין דֶער וָואהְרְהֵייט אַז נָאט אִיז נִיט קיין נוֹשֵׂא

 8פָּנִים :נֵייעֶרְט אִין אִיטְלִיכֶען פָאלְק דֶער וָאס פָארְכְט זִיךְ

פַאר אֵיהֶם אוּנְד מְהוּט נֶערֶעכְטִינְקֵייט ,אִיז בֵּייא אֵיהֶם אָנָ-
 6גֶענוּמֶען :אֵיהֶר וֵוייסְט וְואוֹיל דָאס וָארְט ואס נָאט הָאט
בֶעשִׁיקְט צוּ דִיא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ,וֶוען עֶר הָאט מְבַשַׂר גֶעוֶועזֶען

 7דוּרְךּ יִשׁוּעַ הַמָשִׂיחַ ,געֶר אִיז הַאר פוּן אַלֶעם) :דָאס וָוארְט
וָואס ואר אִין יְהוּדָה ,אוּנְד הָאט זִיךְאָנְגֶעהוֹיבֶּען אִין גָלֵיל ,נָאךְ
 8דֶער טְבִילָה וָאס יוֹחֶנֶן הָאט גֶעפְּרֶעדִינְט :װִיא נָאם הָאט
נֶעזַאלְבְּט יִשוּעַ הַנֶצְרִי מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹרֶשׁ אוּנְד מִיט
מַאכְט ,אוּנְד עֶר אִיז אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט גוּטֶעם נֶע-
מֶהוּן ,אוּנְד הָאט גֶעהֵיילְט אַלֶע ואס דֶער שֶׂמֶן הָאט אִיבֶּער
זֵ9ייא גֶעוֶועלְטִיגְט ,וָארִין נָאט ואר מִיט אֵיהֶם :אוּנְד מִיר
זֶענֶען עֵדוּת אוֹיף אַלֶע זַאכֶען ואס עֶר הָאט נֶעמְהוּן אִין

דֶעם יוּדִישֶׁען לַאנְד ,אוּנְד אִין יְרוּשָלַיִם ,וֶועלְכֶען זייא הָא-

בֶּען אוּנְגְעַבְּרַאכְט ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהָאנְגֶען אוֹיף א

 0הָאלְץ :דִיזֶען הָאט גָאט אוֹיפְגֶעוֶועקְט דֶעם דְרִיטֶען טָאג,
 1אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעלָאזְט אַנְטפְּלֶעקְט וֶערֶען :נִיט צוּם
הַאנְצֶען פַאלְק ,נֵייעֶרְט צוּ עֵדוּת ואס וַוארֶען פְרִיעֶר פוּן
גָאט אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט צוּ אוּנִם ,ואס מִיר הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם
בֶענֶעמֶען אוּנְד גֶעטְרוּנְקֶען נָאכְדֶעם דיא עֶר אִיז פוּן דיא
 2מוֹיטֶע אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד עֶר הָאט אוּנֶם בֶּעפוֹילֶען צו
פְּרֶעדִינֶען צוּ דֶעם פָאלְק ,אוּנְד צו בֶּעצֵיינֶען אַז דָאףְּ אִיז
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דֶער וֶאםֿ ואר פוּן נָאט בֶּעשְׁטֶעלְט צוּם רִיכְטֶער פוּן דיא
לֶעבֶּעדִינֶע אוּנְד דִיא טוֹיטֶע :אוֹיף אֵיהֶם זָאנֶען אַלֶע 34
נְבִיאִים עַדוּת :אַז אִיטְלִיכֶער וֶאם גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם ,וֶועט

דוּרְךָּ זֵיין נָאמֶען דֶערְהַאלְטֶען פֶערְגֶעבּוּנְג פוּן זִינְדֶען:

אוּנְד וֶזען פֶּעמְרוֹם הָאט נָאךְּ נֶערֶעט דִיזֶע וֶוערְטֶער ,אִיז 44
דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ גֶעפַאלֶען אוֹיף אַלֶע וָאס הָאבֶּען דָאס
וָוארְט גֶעהֶערְט :אוּנְד דִיא גְלוֹיבִּינֶע פוּן דֶער בֶּעשְׁנַיידוּנְג 54
וָאס זֶענֶען גֶעקוּמֶען מִיט פֶּעטְרוֹם הָאבֶּען זִיךְּ פֶערְוָואוּנָ-
דֶערְט ,ווייל דִיא מַתּנָה פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ וַוַאר אוֹיף
דִיא גוֹיִם אוֹיךָּ אוֹיסְגֶענָאסֶען :וָארִין זֵייא הָאבֶּען גֶעהֶערְט 64
רֶעדֶען לְשׁוֹנוֹת ,אוּנְד נָאט דֶערְהֵייכֶען :דַאן הָאט פֶּעטְרוֹם .74

גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,קֶען אֵיימֶעצֶער פֶערְבִּיטֶען דָאס וַואסֶער ,אַז
דִיזֶע זָאלֶען נִיט נֶעטוֹבֵלְט וֶוערֶען ,וָואם הָאבֶּען בַּאקוּמֶען
דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אַזוֹי גוּט זויא מִיר? אוּנְד עֶר הָאט בָּע84 -
פוֹילֶען אַז זֵייא זָאלֶען נֶעטוֹבֵלְט וֶוערֶען אִין דֶעם נָאמֶען
פוּן דֶעם הַאר; דֶערְנָאךָּ הָאבֶּען זייא אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען עֶר
זָאל עֶטְלֵיכֶע מֶעג בֵַּייא זֵייא בְּלֵייבֶּען;
קאפיטעל יא
אוּנד דִיא אַטָּאסְטֶעל אוּנְד דִיא בְּרִידֶער וָאם וַוארֶען אִין 1
יְהוּדָה הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז דִיא נוּיִם הָאבֶּען אוֹיךְּ אָנְגֶענוּמֶען
דָאם וָארְט פוּן נָאט :אוּנְד וֶוען פֶּעמְרוֹם אִיז אַרוֹיפְנֶע9 -

גַאנְנֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אַזוֹי הָאבֶּען זִיךְּ דִיא בֶּעשְׁנִיטֶענֶע

מִיט אֵיהֶם גֶעקְרִינְט :אוּנד הָאבֶּען נֶעזָאנְט דוּא בִּיסֶט 3
אַרַיינְגֶענַאנְנֶען צוּ דִיא לֵייט וָואם זֶענֶען עֵרֵלִים ,אוּנֵד הָאסְט
מִיט זֵייא בֶענֶעסֶען :אַזוֹי הָאט פֶּעמְרוֹם אֶנְגֶעהוֹיבֶּען אוּנְד 4
הָאט זֵייא דֶערְצֶעהְלְט כְּסֵדֶר אוּנְד גֶעזָאגְט :אִיךָּ בִּין נֶע8 -
וֶועזֶען אִין דֶער שְׁטָאט יָפוֹ אוּנְד הָאבּ גֶעבֶּעטֶען; אוּנְד

אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אֵיינֶע עֶרְשֵׁיינוּנְג אִין אַיינֶע אַנְטְצִיקוּנָב,

אַז אַ נֶעפֶעם אִיז אַרוּפְּנֶעקוּמֶען ויא אַ נְרוֹיס לֵילֶעךְּ
אַרוּפְּגֶעלָאזְט פוּן הִימֶעל בָּייא פִיר עֶקֶען ,אוּנְד אִיז צוּ מִיר

בֶעקוּמֶען :אוּנְד וֶוען אִיךְָּ הָאבּ דְרוֹיף גֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאבּ 6
עִם בֶּעטְרַאכְט ,אַזוֹי הָאבּ אִיךְָּ גֶעזֶעהֶען פִיר-פִיסִינֶע חַיוֹת
פוּן דֶער עֶרֶד ,אוּנְד וִוילְדֶע חַיוֹת ,אוּנְד גֶעוֶערֶם ,אוּנְד דיא

פֶענֶעל פוּן הִימֶעל :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעהֶערְט אַ קוֹל זָאס 7

43

אפֿאסטעלנעשיכטע יא
הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,פֶּעטְרוֹם ,שְׁטֶעה אוֹיף ,שֶׁעכְט אוּנִר

 8עִם! אוּנְד אִיךָּ הָאבּ גֶעזָאנְט נִיט אַזוֹ ,הַאר ,וָארִיןְ נָאך-
נִיט ואס אִיז גֶעמֵיין אוּנְד אוּמְרֵיין אִיז קֵיינְמָאל אִין מֵיין
 9מוֹיל אַרַיינְנֶעקוּמֶען :אָבֶּער דָאס קוֹל הָאט מִיר דֶאם
צְוֵוייטֶע מָאל גֶעעֶנְטְפֶּערְט פוּן הִימֶעל ,וָואס גָאט הָאט נֶע-
 0רֵיינִיגְט ,מַאךְּ דוּא נִיט נֶעמֵיין :אוּנְד דָאם וואר נֶעשֶׁעהֶען
דְרֵייא מָאל; אוּנְד אַלֶע וַוארֶען וידֶער אַרוֹיפְגֶעצוֹיגֶען
 1אִין הִימֶעל אַרֵיין :אוּנְד זָעה ,בַּאלְד דְרוֹיף זֶענֶען דרייא
לייט גֶעשְׁטַאנֶען בֵּייא דֶעם הוֹיז וְואוּ אִיךְּ וואר ,וָואס װוא-
 9רֶען צוּ מִיר גֶעשִׁיקְט :אוּנְד דֶער גֵייסְט הָאט מִיר גֶעזָאגְט,
אַז אִיךְּ זָאל מִיט זֵייא נֶעהְן אוּנְד זָאל נִיט צְוִוייפְלֶען; אוּנְד
דִיזֶע זֶעקִם בְּרִידֶער זֶענֶען אוֹיךְּ מִיט מִיר גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד
 8מִיר זֶענֶען אִין דֶעם מַאנִים הוֹיז אַרִיינְגֶעקוּמֶען :אוּנְד ער

הָאט אוּנְם דֶערְצֶעהְלְט זיא עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אַ מַלְאָךְ
שְטֶעהֶען אִין זַיין הוֹיז אוּנֶד זָאגֶען ,שיק מֶענֶער קיין יָפוֹ
 4אזּנד רוּף שִׁמְעוֹן וָואס וֶוערְט נֶערוּפֶען פֶּעטְרוֹם :עֶר וֶועט
צוּ דִיר רֶעדֶען וֶוערְטֶער ,דוּרְךְּ וֶועלְכֶע דוּא אוּנְד דיין
 8גַאנְץ הוֹיזְנֶעזִינְד וֶועלֶען גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :אוּנְד ויא אִיךְ
הָאבּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ רֶעדֶען ,אִיז דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אוֹיף
 6זֵייא נֶעפַאלֶען ,אַזוֹי זיא אוֹיף אוּנִם אִים אָנְהַייבּ :אַזוֹי הָאבּ
אִיךְּ גֶעדֶענְקְט אָן דֶעם וָָארְט פוּן דֶעם הַאר ,וִויא עֶר הָאט
גֶעזָאנְט ,יוֹחנָן הָאט נֶעטוֹבֵלְט מִיט וַאסֶער ,אָבֶּער אֲוהֶר
 7וֶועט נֶעטוּבֵלְט וֶוערֶען מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש :דְרוּם וֶוען

גָאט הָאט זֵייא אַ נְלֵייכֶע מַחָנָה גֶענֶעבֶּען מִיט אוּנִס וָואס

הָאבֶּען גֶעגְלוֹיבְּט אָן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ ,וֶוער בִּין

 8אִיךְּ אַז אִיךְּ זָאל קֶענֶען גָאט פַארְוֶוערֶען :זיא זֵייא הָאבֶּען
דָאס גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען זֵייא שְׁטִיל נֶעשְׁוִויגֶען; אוֹּנְד נָאט
נֶעלוֹיבְּט ,אוּנְד גֶעזָאנְט ,אַזוֹי הָאט נָאט צוּ דִיא בוֹיִם אוֹיךְ
גֶּענֶעבֶּען תִּשׁוּבָה צוּם לֶעבֶּען:
 9אוּנְד דיא אס וַוארֶען צוּשְׁפְּרֵייט דוּרְךְּ דֶער פֶערְפַאלְנוּנְג
וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען קֶעגֶען סְטֶעפַאנוּם ,זֶענֶען אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען
בִּיז קיין פִּינוּקִיָא אוּנְד קַפְּרוֹס אוּנְד אַנְטִיוֹכְיָא ,אוּנְד הָאבֶּען
דָאס וָוארְט צוּ קֵיינֶעם גֶעשְׁפְּרָאכֶען ,אוֹיסֶער צוּ דִיא יוּדֶען
 0אַלֵיין  :אוּנְד עֶטְּלִיכֶע פוּן זֵייא וַארֶען מֶענֶעֶר פוּן קַפְּרוֹם
3
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אוּנָר קוּרֵינִי ,וִָאם זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין אַנְטְיוֹכְיָא ,אוּנְד

הָאבֶּען נֶערֶעט מִיט דִיא גְרִיכִישֶׁע לַיִיט ,אוּנְד הָאֲבֶּען גֶע-

פְּרֶעדִיגְט דֶעם הַאר יִשׁוּעַ :אוּנְד דִיא הַאנְד פוּן דֶעם הַאר 12

ואר מִיט זֵייא ,אוּנֶד אַ גְרוֹיסֶע צָאל הָאבֶּען גֶעגְלוֹיבְּט,
אוּנְד הָאבֶּעוְיזִיךְּ אוּמְגֶעקֶעהְרְט צוּם הַאר :וֶוען דֶער בֶּערִיבְט
וֶוענֶען זֵייא אִיז גֶעקוּמֶען צוּ דִיא אוֹירֶען פוּן דֶער קְהִלָה

אִין יְרוֹּשָׁלַיִם ,הָאבֶּען זייא אוֹיסְנֶעשִיקְט בַּר-נַבָּא עֶר זָאל

בֶעהְן בִּיז קיין אַנִטְיוֹכְיָא :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד 8

הָאט גֶעזֶעהֶען דִיא גְנָאד פוּן נָאט ,הָאט עֶר זִיךְּ נֶעפְרֵייט;
אוּנֵר עֶר הָאט זֵייא אַלֶע מַזְהִיר גֶעוֶועזֶען אַז זֵייא זָאלֶען
בְּלֵייבֶּען -בֵּייא דֶעם הַאר .מִיט אַ פֶעסְטֶען הַארֶץ :וָארִין
עֶר ואר אַ גוּטֶער מַאן ,אוּנְך פול מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ
אוּנֶר מִיט גְלוֹיבֶּען ,אוּנְד פִיל לֵייט זֶענֶען צוּנֶעקוּמֶען צוּ
דֶעם הַאר :אוּנְד בַּר-נִבָּא אִיז אַזֶעקְגֶעגַאנְגֶען קיין תַּרִשִׁיש,

עֶר זָאל שָׁאוּל אוֹיפְזוּכֶען :אוּנְד וֶען עֶר הָאט אֵיהֶם נֶע-
פוּנֶען ,הָאט עֶר אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט קֵיין אַנְמִיוֹכְיָא ,אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען זִיךְּ אַ גַאנְץ יָאהֶר .פֶערְזַאמֶעלְט מִיט דֶער קְהֲלָה,

אוּנְד הָאבֶּען גֶעלֶעהְרְט פִילֶע לֵייט ,אוּנְד דִיא תַּלְמִידִים וא-
רֶען צוּ עֶרְשְט גֶערוּפֶען קְרִיסְטֶען אֵין אַנִטְיוֹכְיָא :אוּנְד אִין
דִיזֶע טֶעג זֶענֶען נְבִּיאִים אַרוּפְּנֶעקוּמֶען פוּן יְרוּשָׁלַיִם קיין
אַנְטִיוֹכְיָא :אוּנְד אֵיינֶער פוּן זֵייא וָואס הָאט גֶעהֵייסֶען אַנְבּוֹם,
אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,דוּרְךְּ דֶעם גֵייסֶט אַז
עִם וֶועט זַיין נְרוֹים הוּנְנֶער אוֹיף דֶער גַאנְצֶער וֶעלְט ,אַזוֹי
וויא עֶם :וַואר אִין :דֶער צֵייט פוּן דֶעם קֵייזֶער קְלוֹדַיוֹם:
אַזוֹי הָאבֶּען זִיךְּ דִיא .תַּלְמִיָדִים פָארְגֶענוּמֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען
שִׁיקֶען אִיטְלִיכֶער נָאךְּ זַיין פֶערְמֶענֶען אַ הֵילֶף צוּ דֵיא
בְּרִידֶער  װָאם הָאבֶּען גֶעוְואוֹינְט אִין יְהוּדָה :אוּנָד זייא
הָאבֶּען אוֹיךְּ אַזוֹי גֶעטְהוּן ,אוּנְד הָאבֶּען עֶם גֶעשִׁיקְט צוּ דיא
זְקֹנִים דוּרְךָּ בַּר-נַבָּא אוּנְד שָׁאוּל:

קאפיטעל יב
אִין יֶענֶע צֵייט הָאט הוֹרְדוֹם הַמֶלֶךְּ דִיא הֶענְד גֶעלֶעגְט אוֹיף

עֶטְלֵיכֶע פוּן דֶער קְהִלָה זֵייא שְׁלֶעכְטֶעם צוּ טְהוּן :אוּנְד
עֶר הָאט נֶעהַרְנֶעט יַעקב דֶעם בְּרוּדֶער פוּן יוֹחָנָן ,מִיט דֶעם
שְׁוֶוערְד :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אַז דָאס אִיז דיא

1
9

8
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יוּדֶען גֶעפֶעלֶען אַזֹי הָאט עֶר פֶּעמְרוֹם אוֹיך גֶענוּמֶען;
 4אוּנְר עִם אִיז גֶעוֶועוֶען דִיא טֶעג פוּן חַג הַמַצוֹת :אוּנְד וֶוען

עֶר הָאט אֵיהֶם גֶענוּמֶען ,הָאט עֶר אֵיהֶם אִין גֶעפֶענְגְנִים אֵיינֶ-

גֶעזֶעצְט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען צוּפִיעֶר אָפִיצִירֶען
אבְּטֵיילוּנְג ,זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם הִימֶען ,אוּנְד הָאט גֶעדַאכְּט עֶר
זָאל אֵיהֶם נָאךָּ פֶּסַח פָאר דֶעם פָאלְק פָארְשְׁטֶעלֶען :אַזוֹי
ואר דְרוּם פֶּעטְרוֹם גֶעהַאלְטֶען אִים גֶעפֶּענְגְנִים .אוּנְד דיא
 6קְהֵלָה הָאט עֶרְנְסְט גֶעבֶּעטֶען צוּ .נָאט פַאר אֵיהֶם :אוּנְד
וֶוען הוֹרְדוֹם הָאט אֵיהֶם גֶעוָאלְט אַרוֹיסְפִיהְרֶען ,הָאט פֶּעטְרוֹם

אִין דֶער זֶעלְבֶּער נַאכְט גֶעשְׁלָאפֶען צְוִוישֶׁען צְוֵוייא זֶעל-

נֶער ,נֶעבּוּנְדֶען מִיט צְוַוייא קֶעטֶען :אוּנְד וֶועכְטֶער הָאבֶּען
 7גֶעהִיט דָאם גֶעפֶענְגְנִים בּייא דֶער טִיר :אוּנְד זָעה ,אַ מַלְאָךְ
פוּן דֶעם הַאר אִיז צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד אַ לֵיכְּט הָאט

גֶעשֵׁיינְט אִים צִימֶער; אוּנְד עֶר הָאט מֶּעטְרוֹס גֶעשְׁלָאנֶען אָן

דֶער זֵייט ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם אוֹיפְנֶעוֶועקט ,אוּנְד גֶעזָאנְט,
שְׁמֶעה נֶעשְׁוינְד אוֹיף .אוּנְד דִיא קֶעטֶען זֶענֶען פוּן זֵיינֶע
 8הֶענְד אַרוּפְנֶעפַאלֶען :אוּנְד דֶער מַלְאָךְּ הָאט צוּ אֵיהֶם גֶע-
זָאגְט ,גַארְטֶעל דִיךְּ אַרוּם ,אוּנְד בִּינְד אָן דֵיינֶע שִׁיךְּ; אוּנְד
עֶר הָאט אַזוֹי נֶעטְהוּן; אוּנֶד עֶר הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט,
 9מְהוּא אָן דַיין מַאנְטֶעל ,אוּנְד פָאלְג מִיר נָאךָּ :אַזוֹי אִיז
עֶר אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם נָאכְגֶעפָאלְגְט; אוּנְד
עֶר הָאט נִיט נֶעוְואוּסְט אַז דָאס אִיז אִין אָמָת'ן גֶעשֶׁעהֶען

דוּרְץ דֶעם מַלְאָךְ גֵייעֶרְט עֶר הָאט גֶעמֵיינְט אַז עֶר הָאט

 0גֶעזֶעהֶען אֵיינֶע עְרְשֵׁיינוּנְג :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען פַארְבֵּיי-
גֶעגַאנְנֶען דִיא עֶרְשְׁטֶע אוּנְד דִיא צְוֵוייטֶע וַוַאך; זֶענֶען
זייא גֶעקוּמֶען צוּ דֶעם אִיזֶערְנֶעם טוֹיעֶר וָאם פִיהְרְט
אִין דִיא שְׁטָאט אַרֵיין ,ואס הָאט זִיךְּ פוּן זִיךְּ זֶעלְבְּסְט צוּ
זֵייא אוֹיפְגֶעמַאכְט; אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען אוּנְר
זֶענֶען דוּרְךָ אֵיינֶע נֵאם פַארְבֵּייא גֶעגַאנְנֶען; אוּנְד דֶער
 1מַלְאָךְּ אִיז בַּאלְד פוּן אֵיהֶם אַוֶועק :אוּנְד זיא פֶּעמְרוֹם אִיז

צוּ זִיךָּ נֶעקוּמֶען הָאט עֶר גֶעזָאנְט ,אַצוּנְד וַויים אִיךָּ בָּאָמֶת
אַז דֶער הַאר הָאט גֶעשִיקְט זַיין מַלְאֶךְּ .אוּנְד הָאטמִיךְּ גֶע-
רֶעטֶעט פוּן דִיא הֶענְד פוּן הוֹרְרוֹם אוּנְד פוּן דיא נַאנְצֶע עֶך-
 2וַארְטוּנְג פוּן דֶעם יוּדִישֶׁען פָאלְק :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט זִיךְ
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בֶּעדַאכְט אִיז עֶר גֶעקוּמֶען צוּ דֶעם הוֹיז פוּן מִרְיָם דִיא מוּטֶער
פוּן יוֹחֲנָן .וֶועלְכֶער וַואר גֶערוּפֶען מַרְקוּם ,וְואוּפִילֶע וַארֶען
צוּזַאמֶען פֶערְזַאמֶעלְט אוּנְד הָאבֶּען גֶעבֶּעמֶען :אוּנְד וֶוען 31
פֶּעטְרוֹם הָאטאָנְגֶעקְלַאפְּט אִין דֶער טְהִיר פוּן דֶעם טוֹיעֶר ,אִיז
אַ מֶעדֶעל נֶעקוּמֶען צוּ הָארְכֶען ,וָואס הָאט גֶעהֵייסֶען רוֹדָה:

אוּנְד װִויא זִיא הָאט דֶערְקֶענְט דָאס קוֹל פוּן פֶעמְרוֹם ,אַזוֹי 41
הָאט זִיא פַאר פְרֵייר דָאס טוֹיעֶר נִיט אוֹיפְנֶעמַאכְט ,אוּנְד
אִיז אַרַיינְגֶעלָאפֶען אוּנְד הָאט דֶערְצֶעהְלְט אַז פֶּעמְרוֹם

שְׁטֶעהְט בֵּייא דֶעם טוֹיעֶר :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶר גָעד 1
זָאגְט ,דוּא בִּיסְט מְשׁוּנֶע ,אָבֶּער זִיא אִיז דְרוֹיף בֶּעשְׁטַאנֶען
אַז עִם אִיז אַזוֹי ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,עִם אִיז זַיין
מַלְאָךָ :אָבֶּער פֶּעמְרוֹס הָאט וֵוייטֶער אָנְגֶעקְלַאפְּט; אוּנְד 61

וֶען זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְגֶעמַאכְּט אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען,

זֶענֶען זֵייא עֶרְשְׁטוֹינְט גֶעוארֶען :אָבֶּער עֶר הָאט צוּ זֵייא 71

גֶעוִוינְקֶען מִיט דֶער הַאנְד זֵייא זָאלֶען שִטִיל שְׁוֵוייגֶען

אוּנְד הָאט זֵייא דֶערְצֶעהְלְט ויא דֶער הַאר הָאט אֵיהֶם
אַרוֹיסְנֶעבְּרַאכְט פוּן דֶעם גֶעפֶּענְנְנִיס; אוּנֵד עֶר הָאט נֶע-

זָאנְט ,דֶערְצֶעהְלְט דָאסם צוּ יַעֲקֹב אוּנְד צוּ דִיא בְּרִידֶער;

אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד אִיז צוּ אַיין אַנְדֶערְן
אָרְט אַוֶועקְגֶּענַאנְנֶען :אוּנְד וֶוען עִם אִיז טָאג גֶעוָארֶען81 ,

אִיז אַ גְרוֹיס נֶעשְׁרֶעק גֶעוֶועזֶען צְוִוישֶׁען דִיא זֶעלְנֶער

אִיבֶּער וָוָאם אִיז פוּן פֶּעמְּרוֹם גֶעוָארֶען :אוּנְד וֶוען הוּרְדוֹם 91
הָאט אֵיהֶם גֶעזוּכְט אוּנְד הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעפוּנֶען ,אַזוֹ
הָאט עֶר פַארְהֶערְט דִיא וֶועכְטֶער ,אוּנְד הָאט זייא נֶע-
הֵייסֶען אַרוֹיסְפִיהְרֶען אוּמְצוּבְּרֶענְגֶען; אוּנְד עֶר אִיז אַרוּם-

גֶעגַאנְגֶען פוּן יְהוּדָה קיין קֵיסְרין אוּנִד הָאט דָארְטֶען

בֶעוְואוֹינְט:
אוּנְד הוֹרְדוֹם אִיז גֶעוֶועזֶען אִין בַּעַם אִיבֶּער דִיא לַייט פוּן 09
צוֹר אוּנְד צִידוֹן; אוּנֶד זֵייא זֶענֶען פֶערְאֵיינִינְט צוּ אֵיהֶם
גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אִיבֶּערְגֶערֶעט בְּלַאסְטוֹם ,דֶער קֵא-
מֶער דִינֶער פוּן דֶעם קֶענִיג ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעבֶּעטֶען אוּם

פְרִידֶען; וָארִין זֵייעֶר לַאנְד הָאט זִיךְּ דֶערְנֶעהְרְט פוּן דֶעם

קֶענִיגֶס לַאנְד :אוּנְד אוֹיף אַ גֶעזֶעצְטֶען טָאג ואר הוֹרְדוֹם 12

גֶעקְלֵיידֶעט אִין קֶענִיגְלִיכֶע קליידער ,אוּנְד אִיז גֶעזֶעסֶען
90

835

אפאסטעלנעשיכטע יב יג
אוֹיף דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּל ,אוּנִד הָאט צוּ זֵייא אַ רֶעדֶע

 2גֶעהַאלְטֶען :אוּנְד דָאס פָאלְק הָאט אוֹיסְגֶערוּפֶען ,דָאס
 3אִיז דָאס קוֹל פוּן אַ נָאט אוּנְד נִיט פוּן אַ מֶענְש:

אַזֹ

הָאט אֵיהֶם בַּאלְד אַ מַלְאָךָּ פוּן דעם הַאר גֶעשְׁלָאנֶען ,װוייל

עֶר הָאט נִיט גֶענֶעבֶּען דֶעם בְּבוֹד צוּ בָאט ,אוּנְד עֶר אִיז
פּוּן דיא וֶוערֶעם גֶעפְרֶעסֶען גֶעוָוארֶען ,אוּנְד אִיו גֶע-
שְטָארְבֶּען:
 4אָבֶּער דָאם וָוארְט פוּן נָאט אִיז גֶעוַואקְסֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְ
 8נֶעמֶעהְרְט :אוּנְד בַּר-נַבָּא אוּנְד שָׁאוּל הָאבֶּען זִיךְּ אוּמְנֶע-

קֶעהְרְט פוּן .יְרוּשָׁלַיִם ,וֶען זֵייא הָאבֶּען דֶערְפִילְט זֵייעֶר

דִינְסְט אוּנְד הָאבֶּען מִיט זִיךְּ גֶענוּמֶען יוֹחָנָן וֶועלְכֶּער וַאר
גֶערוּפֶען מַארְקוּם:
קאפיטעל יב

 1אוּנְד אִין דֶער קְהֵלָה וארֶען פוּן אְַטְוֹכְיָא עֶטְלִיכֶע נְבִיאִים
אוּנִד לֶעהְרֶער ,בַּר-נַבֶּא אוּנְד שִׁמְעוֹן ואס וַואר גֶערוּפֶען

בְּשַׁעַת זֵייא הָאבֶּען נֶעדִינְט דֶעם הַאר אוּנְד גֶעפַאסְט ,הָאט
דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ גֶעזָאגְט ,זוּנְדֶערְט מִיר אָפּ בַּר-נַבָּא אוּנְד
שָׁאוּל צוּ דֶעם וֶוערְק צוּ וֶועלְבֶען אִיךְּ הָאבּ זֵייא בֶּערוּפֶען:
 8דַאן הָאבֶּען זייא גֶעפַאסְט אוּנְד גֶעבֶּעטֶען ,אוּנְד הָאבֶּען דיא
הֶענְד אוֹיף זֵייא גֶעלֶעגְט ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייא אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט:
 4אוּנְד זיא זֵייא וַוארֶען אוֹיסְגֶעשִׁיקְט בֵּייא דֶעם רוּחַ הַקוּדֶש

דֶענֶען זֵייא אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען קיין סְלוּקַיָא ,אוּנִד פוּן דָארְט
 8הָאבֶּען זֵייא זִיךָּ גֶעשִׁיפְט קֵיין קִפְרוֹם :אוּנְד וֶוען זֵייא
ווַארֶען אִין סְלָמִים ,הָאבֶּען זֵייא נֶעפְּרֶעדִיגְט דָאם וָארְט
פוּן גָאט אִין דִיא שׁוּלֶען פוּן דִיא יוּרֶען ,אוּנְד זייא הָאבֶּען
 6אוֹיךְּ נֶעהַאט יוֹחָנֶן פַאר זֵייעֶר דִינֶער :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶע-
נֶען דִיא גַאנְצֶע אִינְזֶעל דוּרְבְגֶעגַאנְגֶען בִּיז פָּפוֹם ,הָאבֶּען זייא
בֶעפוּנֶען אַ יְהוּדִי ,אַ כֹּשׁוּף מַאכֶער אוּנְד פַאלְשֶער נָבִּיא ,ואס
 ?7הָאט גֶעהֵייסֶען בַּרייִשׁוּעַ :אוּנְד עֶר ואר מִיט סַרְנָיוֹם

פּוֹלוֹם דֶעם דֶעפּוּטִירְטֶען פוּן דֶעם לַאנְד ,וָאס ואר אַ פַאךְ-
שְטֶענְדִינֶער מַאן ,דִיזֶער הָאט גֶערוּפֶּען בַּר-נַבָּא אוּנְד שָׁאוּל,

אוּנִד הָאט בַּאנֶעהְרְט צוּ הֶערֶען דָאס וָארְט פוּן נָאט:

ר כַּשׁוּף מַאכֶער אולימַאס (וָָארִין דָאס אִיז זַיין '8
אָבֶּער דֶע
נָאמֶען פַארְטֵייטְשְׁט) ,הָאט זֵייא ווירֶערְשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאט

גֶעווּכְּט דֶעם פִירְפִירְשְׁט

קַיזֶערְלִיכֶּען שְׁטֶעלְפֶערְ-

טְרֶעטֶער) פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען אָפִּצוּוֶוענְדֶען :אָבֶּער שָׁאוּל,
וָואס וַואר אוֹיךָּ גֶערוּפֶען פּוֹלוֹם ,װַאר פוּל מִיט דֶעם
רוּחַ הַקוֹדֶשׁ ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם שַׁארְף אָנְנֶעזֶעהֶען :אוּנד 10
הָאט גֶעזָאנְט אַָ דוא ,וֶאם בִּיסְט פול מִיט אַלֶער
לֵיסְּט אוּנְד אַלֶער פַאלְשְׁהֵייט ,דוּא זוּהְן פוּן דֶעם שָׂמָן ,דוא
פַיינְד פוּן אַלֶער גֶערֶעכְטִינְקֵייט ,וִוילְסְט דוּא נִיט אוֹיפְהֶע-
רֶען צוּ פַארְקֶעהְרֶען דִיא רֶעכְטֶע וֶוענֶען פוּן דֶעם הַאר?
אוּנְד נוּן אִיז דִיא הַאנְד פוּן דֶעם הַאר אִיבֶּער דִיר ,אוּנְד 11
דוּא וֶועסְט בְּלֵינְד זַיין אוּנְד וֶועסְט נִיט זֶעהֶען דִיא זוּן פַאר
אַ צֵייט; אוּנְד עִם אִיז בַּאלְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעפַאלֶען אַ נֶע-
בֶּעל .אוּנְד .אַ פִינְסְטֶערְנִים .,אוּנְד עֶר אִיז אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען
אוּנְד הָאט גֶעזוּכְט לֵייט וָואם זָאלֶען אֵיהֶם בֵּייא דֶער הַאנְד
9

פִּיהְרֶען :דֶערְנָאךָּ; ויא דֶער פִירְפִירְשְׁט הָאט גֶעזֶעהֶען ָאם

אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,הָאט עֶר גֶענְלוֹיבְּט .אוּנְד הָאט זִיךְּ פאר-
וואוּנְדֶערְט אִיבֶּער דִיא לֶעהֶרֶע פוּן דֶעם הַאר:
וֶוען פּוֹלוֹם אוּנְד דִיא וָאס וַוארֶען מִיט אֵיהֶם הָאבֶּען זִיך
אַוֶועקְגֶעשִׁיפְט פוּן פָּפוֹם ,זֶענֶען זֵייא גֶעקוּמֶען קיין פַּארְנֵי
אֵין פַּמְפוְלְיָא; אוּנְד יוֹחָנֵן הָאט זִיךְּ .פוּן זֵייא אֶפְּנֶעזוּנְדֶערְט
אוּנְ אִיז צוּרִיקְגֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד זֵייא זֶענֶען
אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען פוּן פַּרְנִי אוּנְד זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין אַנְטַ-
יוֹכְיָא אִין .פִּיסִידְיָא ,אוּנְד אַם שַׁבָּת זֶענֶען זֵייא אִין שׁוּל
אַרַיִינְגֶענַאנְנֶען .אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט :אוּנָד
נָאךְ דֶעם לַיִינֶען פוּן דֶער תּוֹרָה אוּנְד דִיא נְבִיאִים ,הָאבֶּען
דיא עֶלֶצְטֶע :פוּן דֶער שׁוּל צוּ זֵייא גֶעשִׁיקְט אוּנְד הָאבֶּען
נֶעזָאנְט ,אֵיהֶר בְּרידֶער ,וֶען אִיֵהֶר הָאט אַ וָארְט פוּן
טְרֵייסְט צוּם פָאלָק ,זָאגְט :אוּנְד פּוֹלוֹם אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען
אוּנְד הָאט גֶעוִינְקְט מִיט דֶער הַאנְד ,אוּנְד גֶעזָאגְט אִיהֶר
מֶענֶער פוּן יִשְׂרָאֵל ,אוּנְד אֵיהֶר ואס פָארְכְט אַייךְּ פַאר

נָאט; הָארְכְט צוּ :דֶער גָאט פוּן דִיזֶען פָאלְק יִשְׂרָאֵל הָאט

אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט אוּנְזֶערֶע אָבוֹת ,אוּנִד הָאט דֶערְהוֹיבֶּען

דָאם פָּאלְק וֶוען זֵייא װַאַרֶען פְרֶעמְדֶע אִין דֶעם לַאנְךְ
5
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מִצְרַיִם ,אוּנְד עֶר הָאט זֵייא פוּן דָארְט אַרוֹיסְנֶעבְּרַאכְט מִיט
 8אַַ הוֹיכֶען אָרֶעם :אוּנְד עֶר הָאט מִיט זֵייא גֶעלִיטֶען פִיך-
 9צִיג וָאהֶר אִין דֶער מִדְבָּר :אוּנִד עֶר הָאט פֶערְטִילִינְט
זִיבֶּען פֶעלְקֶער אִים לַאנְד כְּנַעַן ,אוּנְד הָאט צְוִוישֶׁען זייא
 0צוּטֵיילְט זֵייעֶר לַאנְד :אוּנְד דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר זֵייא גֶעגֶעבֶּען

רִיכְטֶער ,דוּרְךָּ אַ צֵייט פוּן פִיעֶר הוּנְדֶערְט אוּנְד פִיפְצִיג
 1יָאהֶר ,בִּיז שְׁמוּאֵל הַנָבִיא :פוּן דֶענְסְמָאל אָן הָאבֶּען
זֵייא גֶעבֶּעטֶען אוּם אַ קֶענִיג ,אוּנְד גָאט הָאט זֵייא גֶעגֶעבֶּען
פַארפִירְצִיג ואהֶר שָׁאוּל ,דֶעם זוּהְן פוּן קִישׁ ,אַ מַאן אוים
דֶעם שֵבֶט בִּנְיָמִין :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דִיזֶען אָפְּנֶעזֶעצְט,
הָאט עֶר צוּ זֵייא אוֹיפְנֶעשְׁטֶעלְט דָוִד צוּם קֶענִיג ,פוּן דֶעם
עֶר הָאט אוֹיךְּ בֶּעצֵיינְט אוּנְד גֶעזָאגְט ,אִיךְּ הָאבּ גֶּעפוּנֶען
דָוֵד ,דֶעם זוּהְן פוּן יְשֵׁי ,אַ מַאן נָאךְּ מֵיין הַארְץ ,חָאם
 8וֶועט מְהוּן מֵיין נַאנְצֶען וִוילֶען :פוּן זַיין זָאמֶען הָאט גָאט
אוֹיפְנֶעשְׁטֶעלְט יְשׁוּעַ ,אַ הֶעלְפֶער צוּ יִשְׂרָאֵל ,אַזוֹי ויא עֶר

 4הָאט פֶערְשְׁפְּרָאכֶען :אוּנְד יוֹחָנֶן הָאט פְרִיהֶער גֶעפְּרֶעדִיגְט
דִיא טְבִילָה פוּן תְּשׁוּבָה צוּם גַאנְצֶען פָאלְק פָאר זַיין קוּי

 8מֶען :אָבֶּער וֶוען יוֹחֶנֶן הָאט זַיין לוֹיף דֶערְפִילְט ,הָאט עֶר
גֶעזָאנְט,

וֶוער

דֶענְקְט אֵיהֶר אַז אִיךְ בִּין? אִיךְּ בִּין נִיט

דִיזֶער ; נֵייעֶרְט עֶם קוּמְט אֵיינֶער נָאךְּ מִיר ,וָואס אִיךְּ בִּין
 6נִיט וֶוערְט דִיא שִיךְּ פוּן זֵיינֶע פִיס אוֹיפְצוּבִּינְדֶען :מֶענֶער
אוּנְד בְּרִידֶער ,קִינְדֶער פוּן דֶער מִשְׁפָּחָה פוּן אַבְרָהֶם,
אוּנְד דִיא וָאס פָארְכְטֶען זִיךְּ פָאר נָאט צְוִוישֶען אַייךְּ
צוּ אַייךְּ אִיז דָאס וָארְט פוּן דִיזֶער יִשׁוּעָה גֶעשִׁיקְט:
 7וָארִין דיא וָואס וְואוֹינֶען אִין ירזּשָׁלַיִם אוּנְד זֵיירֶע עֶלְצֶטֶע,
ווייל זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם נִיט גֶעקֶענְט אוּנְד אוֹיךְּ נִיט דָאס
קוֹל פוּן דִיא נְבִיאִים וָואס וֶוערֶען גֶעלֵיינְט אַלֶע שַׁבָּת,
אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא דָאם זֶעלְבִּינֶע דֶערְפִילְט וֶוען זֵייא הָאבֶּען

 8אֵיהֶם פֶערְשׁוּלְדִינְט :אוּנְד חָאטְּשֶׁע זֵייא הָאבֶּען קיינֶע שׁוּלֵד

פוּן טוֹים אִין אֵיהֶם נִיט גֶעפוּנֶען ,הָאבֶּען זֵייא דָאךְּ פִּילְטוֹם
 9בֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל אֵיהֶם הַרְגֶענֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען
גֶעעֶנְדִינְט אַלֶעם וָאס אִיז אוֹיף אִיהֶם נֶעשְׁרִיבֶּען ,אַזוֹי
הָאבֶּען זֵייא אֵיהֶם אַרוּפְנֶענוּמֶען פוּן דֶעם קְרֵייץ אוּנְד

 0הָאבֶּען אֵיהֶם אִין קֹבֶר אַרֵיין גֶעלֶעגְט :אָבֶּער גָאט הָאט

אפאסטעלגעשיכטע
אֵיהֶם אוֹּיפְנֶעוֶועקְט פוּן דִיא טוֹיטֶע:
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יג

אוּנְד עֶר הָאט 13

ִיךְ גֶ:עוִויזֶען דוּרְךָּ פִילַע טֶעג צוּ דִיא וָאס זֶענֶען מִיט
אֵיהֶם אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען פוּן גָלִיל קיין יְרוּשָׁלַיִם; וֶועלְכֶע זֶע-

נֶען אַצוּנְד זיינֶע עֲדוּת צוּם פָאלְק :אוּנְד מִיר בְּרֶענְגֶען אַייךְ 23
דיא נוּטֶע בְּשׂוּרָה פוּן דִיא הַבְטָחָה ואס וַואר גֶעגֶעבֶּען צוּ
אוּנְזֶערֶע אָבוֹת :אַז נָאט הָאט דָאס דֶערְפִילְט צוּ אוּנֶם 83
זֵיירֶע קִינְדֶער וֶוען עֶר הָאט יָשׁוּעַ אוֹיפְגֶעוֶועקְט; אַזוֹי זיא

עִם שְׁטֶעהְט אוֹיךְּ גֶעשְׁרִיבֶּען אִים צְוֵוייטֶען מִזְמוֹר פוּן תְּהֵלִים,

,דוּא בִּיסְט מֵיין זוּהְן ,הַיינְט הָאבּ אִיךְּ דִיךְּ גֶעבּוֹירֶען *:
אוּנֵד אַז עֶר הָאט אֵיהֶם אוֹיפְגֶעוֶועקְט פוּן דיא טוֹיטֶע אַז 43

עֶר זָאל נִיט װִירֶער צוּרִיקְקֶעהְרֶען צוּם פַארְדַארְבְּנִים,

הָאט עֶר אַזוֹי גֶעזָאנְט,

ך וֶועל אֵייךְּ גֶעבֶּען דיא הֵיילִינֶע נֶעטְרֵייעַ חַסָדִים
אִי

פוּן דָוד ":

דָרוּם זָאנְט עֶר אוֹיךְּ אויף אֵיין אַנְדֶערְן אָרט,

;דוּא וֶועסְט נִיט צוּלָאזֶען דַיין הֵיילִינֶער זָאל זֶעהֶען

3

פַארְדַארְבְּנִים *;

וָוארִין דָוֵר ,וֶוען עֶר הָאט גֶעדִינְט צוּ זַיינֶע צֵייט דֶעם וִוילֶען 63
פוּן בָאט ,אִיז עֶר אַנְטְשְׁלָאפֶען גֶעוָוארֶען אוּנֶר אִיז גֶעלֶעגְט
גֶעוָוארֶען צוּ זֵיינֶע אָבוֹת ,אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען פַארְדַארְבָּנִים:
אָבֶּער דֶער וָואס נָאט הָאט אֵיהֶם אוֹיפְגֶעוֶועקְט ,הָאט נִיט 73
ג!ֶעזֶעהֶען קֵיינֶע פַארְדַארְבְּנִים :דָרוּם זָאלְט אֵיהֶר וִויסֶען83 ,
מֶענֶער אוּנְד .בְּרִידֶער ,אַז דוּרְךְּ דִיזֶען אִיז צוּ אַייךְ נֶע-
פְּרֶעדִינְט דִיא פַארְנֶעבּוּנְג פוּן זִינְדֶען :אוּנְד אִיטְלֵיכֶער 93
וָואס גְלוֹיבְּט אִיז דוּרֶךָּ אֵיהֶם גֶערֶעכְטפֶערְטִינְט פוּן אַלֶעם -
וָאס אֵיהֶר הָאט נִיט גֶעקֶענְט גֶערֶעכְטְפֶערְטִיגְט וֶוערֶען

דוּרְךְ תּוֹרַּת משָׁה :דְרוּם הִיט אַייךָּ אַז עֶס זָאל נִיט אוֹיף 01

 -אֵייךְ קוּמֶען ָאם אִיז גֶעזָאגְט אִין דִיא נְבִיאִים;

זֶ,עהְט אֵיהֶר פֶערְאַכְטֶער ,אוּנְד ואוּנְדֶערְט אַייךָ; אוּנִד 14

וֶוערְט פַארְשְׁווינְדֶען ,ווָארִין אִיךּ מְהוּא וֶערְקֶען אַ וֶערְק

אִין אַיירֶע צֵיימֶען ,אַ ֶֶערְק וָואס אֵיהֶר וֶועט נִיט נְלוֹי-
בֶּען וֶען אֵיינֶער וָאלְט עֶס אַייךְּ דֶערְצֶעהְלֶעןי:
אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אוֹיס-דֶער שׁוּל אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אַזוֹי 24
הָאבֶּען זֵייא גֶעבֶּעטֶען אָז זִייא זָאלֶען דִיזֶע וֶוערְטֶער צוּ
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 8זֵייא נָאךְ אַמָאל זָאנֶען אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען שַׁבָּת :אוּנְד
וֶוען עִם ואר נָאךָּ שׁוּלְצֵייט ,אַזוֹיי הָאבֶּען פִילֶע פוּן דיא
יוּדֶען אוּנְד פוּן דִיא פְרוּמֶע גֵרִים נָאכְגֶעפָאלְנֶם סּוֹלוס אוּנְד
בַּרֹ"נַבָּא ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען צוּ זֵייא גֶערֶעט ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייא

אָנְגֶעזָאנְט זֵייא זָאלֶען בְּלֵייבֶּען אִין דֶער נְנָאד פוּן נָאט:
 4אוּנְד אוֹיף דֶעם אַנְדֶערְן שַׁבָּת אִיז כִּמְעַט דִיא הַאנְצֶע שְׁטָאט

צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען ,זֵייא זָאלֶען הֶערֶען דָאס וָארְט פוּן גָאט:
 9אוּנְד .ויא דִיא יוּדֶען הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דֶאם פָאלְק ,אַזוֹי

וַארֶען זֵייא דֶערְפִילְט מִיט קִנְאֶה .,אוּנְד הָאבֶּען וִוידֶערְגֶע-

שְׁפְּרָאכֶען דָאם וָאס פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאנְט (אוּנְד הָאבֶּען
 6אַנְטְקֶענֶען גֶערֶעט) אוּנְד נֶעלֶעסְטֶערְט :אָבֶּער פּוֹלוֹם אוּנְד
בַּר-נַבָּא הָאבֶּען עֶפֶענְטְלִיךְּ אוּנְד מוּטְהִיג גֶעזָאנְט; עֶם ואר
נֶעטִיג אַז דָאס וָָארְט פוּן נָאט זָאל צוּעֶרְשְׁט צוּ אַייךְּ גֶע-

רֶעט וֶוערֶען ,אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר פֶערְוַוארְּפְט עִם אוּנְד הַאלְט
אֵייךְ נִיט וֶוערְט דָאס עֶבִּינֶע לֶעבֶּען ,אַזוֹי קֶערֶען מיִר זִיךְ

 7צוּ דִיא גוֹיִם :וָארִין דֶער הַאר הָאט אוּנֶם אַזוי בֶּעפוֹילֶען
|
זָאבֶענדִיב,
;יךְּ הָאבּ דִיךְּ נֶעזֶעצְט פַאר אַ לִיכְּט צוּ דִיא פֶעלְקֶער,
אִ
אַז דוּא זָאלְסְט זַיין אַ וְשׁוּעָה בִּיז צוּ דֶעם עֶק פוּן דֶער
וֶועלְט":
 8אוּנֶר וֶוען דיא נוֹיִם הָאבֶּען דָאם נֶעהֶערְט ,הָאבֶּען זִיִיא זִיךָ
גֶעפְרֵייט .,אוּנְד הָאבֶּען פֶערְהֶערְלִיכְט דָאס וָוארְט פוּן דֶעם
הַאר; אוּנְד אַלֶע דִיא ואס וַוארֶען בֶּעשְׁטִימְט צוּם עַבִּינֶען
 9לֶעבֶּען הָאבֶּען נֶענְלוֹיבְּט :אוֹנד דָאס וָָארְם פוּן דֶעם הַאר

 0ואר פֶּערְבְּרֵייטֶעט אִין דֶער גַאנְצֶער גֶענֶענְד :אָבֶּער דיא
יודֶען הָאבֶּען אוֹיפְנֶעהֶעצְט דִיא פְרוּמֶע אוּנְד אַנְשְׁטֶענְדִינֶע
וֵוייבֶּער אוּנְד דִיא עֶלְצטֶע פוּן דֶער שְׁטָאט ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
גֶעבְּרַאכְט אַ פֶערְפָּאלְגוּנָג קֶענֶען פּוֹלוֹם אוּנְד בַּר-נַבָּא ,אוּנְד
 1זֵייא הָאבֶּען זֵייא אַרוֹיסְגֶעטְרִיבֶּען פֿוּן זֵיירֶע נֶענֶענְר :אַזוֹי
הָאבֶּען זייא קֶענֶען זֵייא אָפְּנֶעשָׁאקֶעלְט דֶעם שְׁטוֹיבּ פוּן זֵיירֶע
 9פִּים ,אוּנְד זֶענֶען גֶעגַאנְנֶען קיין אִיקְנְיוֹן :אוּנְד דיא תַּלְּמִידִים
וַוארֶען דֶערפִילְט מִיט פְרֵייד אונד מִיִט דֶעם רוּחַ /הַקוֹדָש:
קאפיטעל יד
 1אוּנֵר עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אִין אִיקְנִיוֹן זֶענֶען זֵייא צוּזַאמֶען
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גֶעקוּמֶען אִין דֶער יוּדִישֶׁער שוּל ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַזוֹי
נֶערֶעט אַז אַ גְרוֹים פָאלְק פוּן דיא ייוּדֶען אוּנְד גְרִיכֶען
הָאבֶּען נֶעגְלוֹיבְּט :אָבֶּער דיא יוּדֶען ואס הָאבֶּען נִים צוּ2 -
נֶעהָארְכְט הָאבֶּען אוֹיפְּגֶעהֶעצְט דִיא בוֹיִם ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייא
בַּייז נֶעמַאכְט קֶענֶען דִיא בְּרִידֶער :אוּנְד זֵייא זֶענֶען דָאךְ3 -

טֶען גֶעבְּלִיבֶּען אַ לַאנְגֶע צֵייט ,אוּנְד הָאַבֶּען צֶפֶענְטְליךְ

נֶערֶעט אִין בִּטָחוֹן אוֹיף) דֶעם הַאר ,װֶאם הָאט
בֶּעצֵיינְט צוּם וָארְט פוּן זִיינֶע נְנָאד ,אוּנְד הָאט גֶעלָאזְט
צַוִיבֶען אוּנְד וְואוּנְדֶער נֶעשֶׁעהֶען דוּרְךְּ זֵיירֶע הֶענְד :אוּנְד 4
דָאם פַאלְק פֿוּן דֶער שְׁטָאט וַוַאר צוּטֵיילְט ,אֵיין טייל ואר
מִיט דִיא יוּדֶען אוּנְד אַיין טֵייל מִים דִיא אַפָּאסְטֶעל :אוּנָר 5

וֶוען .דיא גוֹיִם אוּנְד דיא יוּדֶען מִיט זֵיירֶע עֶלֶצְטֶע הָאבֶּען.

נֶעשְׁטוּרֶעמְט אַז מֶען זָאל זֵייא שְׁלֶעכְט בֶּעהַאנְדְלֶען .,אוּנְד
זָאלֶען זייא שְׁטֵיינִינֶען :אוּנד זֵייא זֶענֶען דֶּערְפוּן נֶעוָאר 6
גֶעוָוארֶען ,אוּנְד זֶענֶען אַנְטְלָאפֶען קיין לוּסְטְרָא אוּנְד דַרְבִּי,
דִיא שְׁטֶעט פוּן לוּקוֹנְיָא ,אוּנְד צוּ דֶער גֶענֶענְד אַרוּם:
אוּנְד זייא הָאבֶּען דָארְטֶען נֶעפְּרֶעדִינְט דִיא גוּטֶע בְּשׂוּרָה7 :
אִין לוּסְטְרָא אִיז אַ מַאן גֶעזֶעסֶען וָאס וַוַאר שְׁווַאךְּ אוֹיף 8
דִיא פִּים ,אוּנְד עֶר וָואר לֶאם פוּן זַיין מוּטֶערֶם לֵייבּ ,אוּנְד
אִיז נָאךְּ קִיינְמָאל נִיט אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען :דִיזֶער הָאט נֶעהֶערְט 9
מּוֹלוֹם רֶעדֶען ,אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אֵיהֶם שַׁארְף אָנְגֶעקוּקְט,
אוּנְד הָאט גֶעזֶעהֶען אַז עֶר הָאט גְלוֹיבֶּען נֶעהָאלְפֶען צוּ
וֶוערֶען :אַזוֹיי הָאט עֶר מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל גֶעזָאגְט ,שְׁטָעֹה 01
אוֹיף דַיינֶע פִים .אוּנְד עֶר אִיז אוֹיפְגֶעשְׁפָּרוּנְגֶען אוּנְד אִיז
אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד וֶוען דיא פֶערְזַאמֶעלְטֶע לֵייט הָאבֶּען ון

נֶעזֶעהֶען ואספּוֹלוֹסהָאט נֶעמֵהוּן ,הָאבֶּען זֵייא אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען
זֵייעֶר קוֹל אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט אוֹיף לוקוֹנִיש ,דיא נֶעטֶער
זֶענֶען צוּ אוּנֶם אַרוּפְּנֶעקוּמֶען אִין דֶער גֶעשְׁטַאלְט פֿוּן
מֶענְשֶׁען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶערוּפֶען בַּר"נַבֶּא יוּפִּיטֶער ,פן
אוּנְד פּוֹלוֹם ,הֶערְמֶעס ,ווייל עֶר וַוַאר דֶער הוֹיפְטדרֶעדֶער:
אוּנְד דֶער כֹּהֵן פוּן יופִּיטֶער ,וָאס ואר פָאר אֵיהֶר שטָאט81 ,
הָאט גֶעבְּרַאכְט אֶקְסֶען אוּנְד קְרַאנְצֶען .צוּ דִיא טוֹירֶען,
אוּנְד הָאט נֶעוָואלְט בְּרֶענְנֶען קִרְבְּנוֹת מִיט דֶעם פַאלְק:
אָבֶּער וֶוען דִיא אַפָּאסְטֶעל בַּר-נַבֶּא אוּנְד פוֹלוֹם הָאבֶּען 41

אפאסטעלגעשיכטע יר

442

דָאם נֶעהֶערְט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זֵיירֶע קְלֵיידֶער צוּרִיסֶען,
אוּנְד זֶענֶען גֶעלָאפֶען צוּם פַאלְק אוּנְד הָאבֶּען אוֹיסְנֶעשְׁרִיעֶן;
 5אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר מֶענֶער ,וָָארוּם טְהוּט אֵיהֶר
דָאם? מִיר זֶענֶען אוֹיךְּ נְלֵייךְּ לֵיירֶענְדֶע מֶענְשֶׁען אַזוֹי ויא

16

אֵיחֶר ,אוּנְד מִיר פְּרֶעדִיגֶען צוּ אַייךָ אַז אֵיהֶר זָאלְט אִייךְ
אַוֶועקְקֶעהְרֶען פוּן דִיזֶע נַארִישְׁקֵייטֶען צוּם לֶעבֶּעדִינֶען גָאט
ואס הָאט גֶעמַאכְט הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד אוּנְד דָאס יַם אוּנְד
אַלֶעס וָואס אִיז אִין זֵייא :וֶועלְכֶער הָאט אִין פְרִירִינֶע דוֹרוֹת
גֶעלָאזְט אַלֶע נוֹיִם גֶעהֶען אִין זֵיירֶע אֵיינֶענֶע וֶוענֶען:

חָאטְשֶׁע עֶר הָאט זִיךְ נִיט גֶעלָאזְט אָהֶן אַיין עדוּת ,אִינְדֶעם

עֶר הָאט אוּנֶם גוּטֶעם גֶעמְהוּן ,אוּנְד הָאט אוּנֶם גֶענֶעבֶּען
רֶענֶען פוּן הִימֶעל ,אוּנְד פְרוּכְטְבַּארֶע צֵייטֶען ,אוּנְד הָאט
 18אֵיירֶע הֶערְצֶער דֶערְפִּילְט מִיט שְפַּייזיאוּנְד פְרֵייד :אוּנְד
וֶען זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶעזָאנְט ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא קוֹים דָאס
פַאלְק צוּרִיקְנֶעהַאלְטֶען אַז זֵייא זָאלֶען צוּ זֵייא נִיט מַקְרִיב
זַיין:

9

אוּנְד

עֶס

זֶענֶען

אָנְנֶעקוּמֶען

יוּדֶען

פוּן

אַנְטְיוֹכְיָא אוּנְד

אִיקָאנְיוֹן .אוּנִד הָאבֶּען דָאם פָאלְק אִיבֶּערְנֶערֶעט ,אוּנְד
20

הָאבֶּען פּוֹלוֹם גֶעשְׁטֵיינִיגְט אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹיִס דֶער
שְׁטָאט אַרוֹיסְגֶעשְלֶעפְּט ,וָארִין זֵייא הָאבֶּען גֶעמַיינְט אַז
עֶר אִיז שׁוֹין טוֹיט :אוּנְד וֶען דיא מִּלְמִידִים הָאבֶּען אֵיהֶם

אַרוּמְגֶערִינְגֶעלְט ,אִיו עֶר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנָד אִיז

2

כל
28

אִין דִיא שְׁטָאט אַרַיינְגֶעקוּמֶען; אוּנִד צוּ מָארְנֶען אִיז עֶר
אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען מִיט בַּר-נַבֶָּא קיין דֶערְבֶּע :אוּנְד וֶוען זֵייא

הָאבֶּען דִיא גוּטֶע בְּשׂוּרָה .נֶעפְּרֶעדִינְט אִין דֶער שְׁטָאט
אוּנְד הָאבֶּען פִילֶע תַּלְמִידִים גֶעמַאכְט ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְ
אוּמְנֶעקֶעהְרְט קיין לוּסְטְרָא אוּנְד אִיקְנְיוֹן אוּנְד אַנְמְיוֹכְיָא:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעשְׁטַארְקְט דִיא הֶערְצֶער פוּן דֵיא
תַּלְמִידִים .אוּנְד הָאבֶּען זייא גֶעוָוארְנְט זֵייא זָאלֶען בְּלֵיי-
בֶּען אִין דֶעם גְלוֹיבֶּען ,אוּנְד אַז מִיר מוּזֶען דוּרְךְּ פִּיל
ליירֶען אִים קֶענִינְרֵייךְָ פוּן הִימֶעל אַרֵיין קוּמֶען :אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען אִיבֶּער זֵייא בֶּעשְׁטֶעלְט עֶלְצְטֶע אִין אַיִטְלֵיכֶער
קְהֵלָה ,אוּנְד נָאךְ פַאסְטֶען אוּנְד בֶּעטֶען הָאבֶּען זייא זייא
גֶּעפוֹילֶען צוּם הָאר אִין וִוצִלְכֶען זֵייא הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט;

אפאסטעלנעשיכטע יד מו

52

אוּנְד נָאךָּ דוּרְכְנֶעהְן פִּיסִידְיָא זֶענֶען זייא גֶעקוּמֶען קיין 42
פַּאמְפִּילַיָאַ :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעפְּרֶעדִיגְט דָאס װָארְט אִין 52
פַּרְבִי , אוּנֶד זֶענֶען אַרוּפְּגֶעגַאנְגֶען קיין אִיטַלְיָא :אוּנְד פוּן 62
דָארְטֶען הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ גֶעשִׁיפְט קיין אַנְטִיוֹבְיָא ,פוּן ווַאנֶען
זֵייא וַוַארֶען.אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען צוּ דֶער גְנָאד פוּן גָאט וֶועגֶען
דֶעם וֶוערְק וָוָאם זֵיִיא הָאבֶּען דֶערְפִיכְט :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶע79 -

נֶען אָנְגֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען דיא קהֲלָה פֶערְזַאמֶעגְט הָאבֶּען

זֵייא דֶערְצֶעהְלְט ואס גָאט הָאט מִיט זֵייא נֶעמְהוּן ,אוּנְד
ווא עֶר הָאט אוֹיפְנֶעמַאכְט דיא טְהִיר פוּן נְלוֹיבֶּען צוּ דיא
נוֹיִם :אוּנְד זֵייא זֶענֶען דָארְטֶען גֶעבְּלִיבֶּען נִים וֶוענִיג צֵיים 82

מִיט דיא תַּלְמִידִים;

קאפיטעל טו
אוּנָר :עֶטְלִיכֶע זֶענֶען אַרוּפְגֶעקוּמֶען פוּן יְהוּדָה אוּנְד הָאבֶּען 1
נֶעלֶעהְרְט דִיא בְּרִידֶער ,וֶוען אֵיהֶר וֶועט נִיט בֶּעשְׁנִיטֶען
וֶוערֶען

נָאךְ תּוֹרַת מֹֿשָׁה ,אַוֹי קֶענְט

אֵיהֶר נִיט בגֶע=

רֶעטֶעט וֶערֶען :אוּנְד וֶוען פּוֹלוֹם אוּנְד בַּר-נַבָּא הָאבֶּען נ
מִיט זֵייא קיין קְלֵיינֶעם קריג אוּנְד וִיכּוּחַ נֶעהַאט ,אַזוֹי הָאבֶּען
זֵייא בֶּעשְׁלָאסֶען אַז פּוֹלוֹם אוּנְד בַּר-נַבָּא ,אוּנְד עֶמְלֵיכֶע

אַנְדֶערֶע פוּן זֵייא ,זָאלֶען אַרוֹיפְגֶעהֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם צוּ דִיא
אַפָּאסְטֶעל אוּנְד עֶלְצְטֶע ,וֶועגֶען דִיזֶער שֵׁאֵלָה :אוּנְד זֶען 3
זֵייא וַוַארֶען אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט בֵּייא דֶער קְהֵלָה זֶענֶען זֵייא נֶע-
גַּאנְנֶען דוּרְךָּ פִּינִיקְיָא אוּנְד שֹׂמְרוֹן ,אוּנְד הָאבֶּען דֶעך-
צֶעהֶלְט פוּן דֶער בֶּעקֶערוּנְג פוּן דִיא נוֹיִם ,אוּנִד הָאבֶּען
נְּרוּיִסֶע פְרַייד גֶעמַאכְט צוּ אַלֶע בְּרִידֶער :אוּנְד וֶוען זייא 4
זֶעגֶען נַעקוּמֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אַזוֹי וַארֶען זֵייאאוֹיפְגֶענוּמֶען
בֵּייא דֶּער קְהִלָה אוּנְד דִיא אַטָּאסְטֶעל אוּנְד דיא עֶלֶצְטֶע

אוּנְד .זֵיִיא הָאבֶּען דֶערְצֶעהְלְט ואס נָאט הָאט מִיט זֵייא
נֶעמְהוּן :אָבֶּער דָא זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען עַטְלִיבֶע פוּן 8

דִיא כִּיתָּה פּוּן דִיא פַּרוֹּשִׁיִם וָאס הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט אוּנְד
הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אַז מֶען מוּם זֵייא בֶּעשְׁנֵיידֶען אוּנְד בֶּע-
פֶעהְלֶען צוּ הַאלְטֶען תּוֹרַת מֹשָׁה :אוּנד דִיא אִפָּאסְטֶעל 6

אוּנֶד עֶלְצְטֶע זֶענֶען צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען זֵייא זָאלֶען זִיךְ
וֶוענֶען דִיזֶער זַאךְּ בֶּערָאטֶען:

גֶעצָאנְק,

אִיז פֶּעמְרוֹם

אוּנְד וֶוען דָא ואר אַ גְרוֹיט 7

אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט נַ

אפאסטעלנעשיכטע טו

64

זֵייא גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר מֶענֶער אוּנְד בְּרִידֶער ,אֵיהֶר וֵוייסְט אַז

גָאט הָאט לַאנְג פָאר דִיזֶער צֵייט צְוִוישֶׁען אוּנֶם מִיךְ אוֹים-

דֶעבְוֶועהְלְט .אַז דִיא גוֹיִם זָאלֶען הֶערֶען פוּן מֵיין מוֹיל דָאם

 8וָארְט פוּן דֶער נוּטֶען בְּשׂוּרָה אוּנְד זָאלֶען גְלוֹיבֶּען :אוּנְד
נָאט ,וָואס וֵוייסְט דָאס הַארֶץ. ,הָאט אוֹיף זייא בֶּעצֵייגְט,
אוּנְד .הָאט זֵייא גֶענֶעבֶּען דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ ,אַזוֹי זויא צוּ
 9אוּנִם:

0
1
9
2

אוּנְד עֶר הָאט נָארְנִיט קיין צְוִוישֶׁענְשֵׁייר נֶעמַאכְט

צְוִוישֶׁען אוּנָם אוּנְד זֵייא ,אוּנְד הָאט גֶערֵיינִינְט זֵיירֶע
הֶערְצֶער דוּרְךָּ דֶעם נְלוֹיבֶּען :אוּנְד אַצוּנְד וארוּם פְרוּפְט
אֵיהֶר נָאט ,אוּנְד לֶענְט אַ יָאךָּ אויף דֶעם הַאלְז פֿוּן דיא
תַּלְמִידִים ,זְוְאם אוּנְזֶערֶע אָבוֹת אוּנְד מִיר אַלֵיין הָאבֶּען נִיט
גֶעקֶענְט דֶערְטְרָאנֶען :אָבֶּער מִיר נְלוֹיבֶּען אַז דוּרְךְּ דֶער
נְנָאד פוּן דֶעם הַאר יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ וֶועלֶען מִיר נֶערֶעטֶעט
וֶוערֶען אַזוֹי גנוט זיא זֵייא :אוּנְד דִיא גַאנְצֶע פֶערְזַאמְלוּנְג
הָאט שְׁטִיל גֶעשְׁוִוינֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נֶעהֶערְט בַּרינַבָּא אוּנְד
פּוֹלוֹם דֶערְצֶעהְלֶען ואס פַאר וָואוּנְדֶער אוּנְד צִיוכֶען גָאט
הָאט דוּרְךָּ זֵייא נֶעטְהוּן צְוִוישֶׁען דִיא גוֹיִם :אוּנְד נָאכְדֶעם

ֶ.עשְׁוִוינֶען ,הָאט יַעֲקֹב גֶעעִנְטְפֶּערְט אוּנְד
זייא הָאבֶּען נ

 4גֶעזָאנְט ,מֶענֶער אוּנְד בְּרִידֶעה ,הֶערְט מִיר צִוּ :שִׁמֵּעוֹן
הָאט דֶערְצֶעהְלְט ויא הָאט הָאט צוּם עֶרְשְׁטֶען בֶּעזוּבְט

דיא גוֹיִם ,אוּנְד הָאט פוּן זֵייא גֶענוּמֶען אַ פָּאלְּק צוּ זַיין

 2נָאמֶען:

אוּנְד דָאם שְׁטִימְט אֵיין מִיט דִיא וֶוערְטֶער פוּן

דִיא נְבִיאִים ,אַזוֹי װויא עִם שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען:

6

נָאךָּ דִיזֶע בֶּענֶעבֶּענְהֵייטֶען על אִיךְּ אוּמְקֶעהְרֶען אוּנְד
וֶועל אוֹיפְבּוֹיעֶן דָאם נֶעצֶעלְט פוּן דָוָדְ ואס אִיז אַיינְנֶע=
פַאלֶען ,אוּנְד אִיךְּ וֶועל ווידֶעה אוֹיפְבּוֹיעֶן דִיא חָרְבוֹת

 - 7דֶערְפוּן ,אוּנְד וֶועל עִם אוֹיפְשְׁטֶעלֶען :אַז דִיא אִיבֶּעך-
גֶעבְּלִיבֶּענֶע פוּן דִיא מֶענְשֶען זָאלֶען פָארְשֶׁען נָאךְּ דֶעם
הַאר אוּנְד אַלֶע פֶעלְקֶער ,אוֹיף וֶועלְכֶען מֵיין נָאמֶען

וֶוערְט גֶערוּפֶען ,זָאנְט דֶער הַאר ,ואס מְהוּט דָאם אַלֶעם;
אַלֶע וֶוערְק פוּן גָאט זֶענֶען צוּאֵיהֶם בֶּעקַאנְטפוּן עִבִּינּ אָן!/
8
 9דְרוּם אִיז עִם מֵיינֶע מַיינוּנְג ,אַז מִיר זָאלֶען נִיט אוּמְרוּהִיג
מַאכֶען דִיא וָואס הָאבֶּען זִיךְּ פוּן צְוִוישֶׁען דִיא גוֹיִם אוּם-

 0גֶעקֶעהֶרְט זִיךְּ צוּ נָאט :נֵייעֶרְט מִיר זָאלֶען צוּ זייא שְׂרֵייבֶּען

742
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אַז זֵייא זָאלֶען זִיךְּ עִנְטְהַאלְטֶען פוּן דִיא אוּמְוִירְדִיגְקייט

פון אָפְּנֶעטֶער ,אוּנְד פוּן זְנוּת ,אוּנְד פוּן דֶערְוָארְגֶענֶע
זַאכֶען אוּנִד פוּן בְּלוּט :וָארִין מֹשָׁה הָאט פוּן אַלְטֶע צֵייטֶען

12

אִין 'אִיטְלִיבֶער שְׁטָאט דִיא ואם פְּרֶעדִיגֶען אֵיהֶם ,אוּנְד

וֶערְט אַלֶע שַׁבָּת גֶעלֵיינְט אִין דִיא שׁוּלֶען:
דַאןְ אִיז עִם .גֶעפֶעלֶען דִיא אַפָּאסְטֶעל אוּנְד דיא עֶלְצטֶע 99
מִיט דֶער גַאנְצֶער קְהִלָה אַז זֵייא זָאלֶען שִׁיקֶען אוֹיִםְ-
דֶערְוֶועהְלְטֶע מֶענֶער קיין אַנְטִיוֹבְיָא מִיט פּוֹלוֹם אוּנְד בֵּר-
נִבָּא; -דְהֵינוּ ,יְרוּדָה הָאם וַאר גֶערוּפֶען בַּר-שַׁבָּא,
אוּנְד סִילָא; וָאס .וַַארֶען פִיהְרֶער צְוִוישֶׁען דִיא בְּרִידֶער:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דוּרְךְּ זֵייא אַזוֹי גֶעשְׁרִיבֶּען; .דיא אַפָּאסְ32 -

טֶעל אוּנְד דִיא עֶלְצְטֶע אוּנְד דִיא בְּרִידֶער 'לָאזֶען גְרִיסֶען

דיא בְּרִידֶער פוּן דִיא גוֹיִם וֶואם זֶענֶען אִין אַנְמִיוֹכְיָא ,אוּנְד

אִין סוּריָא ,אוּנְד אִין קִילִיקִיָא :אִינְדֶעם מִיר הָאבֶּען נֶעהֶערְט 42
אַז עֶמְליִבֶע פוּן אוּנִם זֶענֶען אַרוֹיסְנֶעגַאנְגֶען אוּנִד הָאבֶּען
אַייךָּ מְצַעַר גֶעוֶעזֶען מִיט וֶוערְטֶער ,אוּנְד הָאבֶּען אַיירֶע'

זֶעעֶלֶען פֶערְשְׁטֶערְט( ,אוּנְד זָאגֶען ,אֵיהֶר מוּסְט בֶּעשְׁנִיטֶען

יְדֶערֶען אוּנְד דִיא תּוֹרָה הַאלְטֶען); אוּנְד מִיר הָאבֶּען זייא
דָאם :נִיֹט  בֶּעפוֹילֶען :אַזוֹי אִיז עִם :אוּנם בֶעפֶעלֶען82 .

אַיינְשְׁטִימִיג  אַז מִיר זָאלֶען צוּ אַייךְ שִׁיקֶען אוֹים--

דֶערְוֶועהְלְטֶע  מֶענֶער מִיט אוּנְזֶערֶע גֶעלִיבְּטֶע בַּר-נַבָּא
אוּנְה פּוֹלוֹם :מֶענֶער .וָואם הָאבֶּען זֵייעֶר לֶעבֶּען אַיינְנֶע-
שְׁטֶעלְט פַאר דֶעם נָאמֶען פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:
דִרוּם הָאבֶּען מִיר גֶעשִׁיקְם יְהוּדָה אוּנְד סִילָא ,אוּנְד זֵייא
וֶועלֶען אַייךְ .דָאס זֶעלְבִּינֶע זָאנֶען פָּה אֶל פָּה :זָארִין עִם
אִיז גֶעפֶּעלֶען דֶעם רוּחַ הַקוּדֶשׁ אוּנְד אוּנִם ,אַז מִיר זָאלֶען
אוֹיף אַייךָּ' -קֵיינֶע נְרֶעסֶערֶע לַאסְט לֶענֶען ,חוּץ דִיזֶע
נֶעטִּינֶע זַאכֶען :אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵייךָּ עֶנְטְהַאלְטֶען פוּן דיא
הַרְבָּנוֹת פוּן אָפְּנֶעטֶער ,אוּנְד פוּן בְּלוּט .אוּנְד פוּן דֶערְווָאךָ-
בֶענֶע זַאכֶען; אוּנְד פוּן זְנוּת ; אוּנְד זֶען אֵיהֶר זֶדעט אַייךְ
הִיטֶען פוּן .דִיזֶע זַאכֶּען , אַזוֹי זֶדעט אֵיהֶר :רֶעכְט .טָהוּן.
שָׁלוֹם צוּ אֵייךְ :וֶוען זֵייא :וַוַארֶען אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט  זֶענֶען

69
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89
99
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זֵייא גֶעקוּמֶען קיין אַנְטְיוֹכְיָא ,הָאבֶּען דָאס  פָאלְק פֶעךְ-
זַאמֶעלְט;-

אוּנְד הָאבֶּען

"גֶענֶעבֶּעןְ

דֶעם

בְּרִיףָ - :אוּנְד 13
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וֶוען זֵייא הָאבֶּען עֶס גֶעלֵיינְט הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ גֶעפְרֵייט
 9אִיבֶּער דֶעם טְרֵייסְט :אוּנְד יְהוּדָה אוּנְד סִילֶא ואס וַוַארֶען

אוֹיךָּ זֶעלְבְּסְט נְבִיאִים ,הָאבֶּען דִיא בְּרִידֶער מַזְהִיר גֶעוֶועזֶען

 2מִיט פִילֶע רֵייר ,אוּנְד הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁטַארְקְט :אוּנְד
נָאכְדֶעם ויא זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ דָארְט אַ צֵייט אוֹיפְגֶעהַאלְטֶעך
וַוארֶען זֵייא מִיט פְרִירֶען אַוֶועקְנֶעשִׁיקְט פוּן דִיא בְּרידֶער

 4צד דִיא אַטַּאסְטֶעל( :אוּנְד עִם אִיז סִילָא .גֶעפַאלֶען דָארְמֶען
 2צדּ בְּלֵייבֶּען) :אָבֶּער פּוֹלוֹם אוּנְד בַּר-נִבָּא הָאבֶּען גֶעוְואוֹינְט

אִין אַנְטְיוֹכְיא ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעלֶעהְרְט אוּנְד גֶעפְּרֶערִינְט

דָאס וָוארְט פוּן דֶעם הַאר ,מִיט נָאךְּ פִילֶע אַנְדֶערֶע:
 6אוּנְד נָאךּ עֶטְלֵיכֶע טֶעג הָאט פּוֹלוֹם גֶעזָאגְט צוּ בַּר-נַבָּא
לָאזֶען מִיר זִיךָּ אוּמְקֶעהְרֶען אוּנְד בֶּעזוּכֶען אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶער
אִין יֶעדֶער שְטָאט וְאוּ מִיר הָאבֶּען גֶעפְּרֶעדִינְט דָאם
וארְט פוּן דֶעם הַאר ,אוּנְד זֶעהֶען װִיא עֶם נֶּעהְט
 7זייא :אוּנְד .בַּרְנַבֶּא הָאט גֶעדַאכְט מִיטְצוּנֶעמֶען יוֹחָנֶן
 8וָאס וַואר גֶערוּפֶען מַארְקוּם :אָבֶּער פּוֹלוֹם הָאט עִם נִיט
פַאר דֶעכְט גֶעהַאלְטֶען דֶעם מִיטְצוּנֶעמֶען וָאם הָאט זייא
פֶערְלָאזְט אִין פַּאמְפִּילִיָא ,אוּנְד אִיז נִיט מִיט זֵייא גֶעגַאנְגֶען
 9צו דֶער אַרְבֵּייט :אַזוֹי אִיז צְוִוישֶׁען זייא אַ שַׁארְפֶער שְׁמְדֵייט

גֶעוָוארֶען ,בִּיז זייא הָאבֶּען זִיךְּ פוּן אַנַאנְדֶער אָפְּנֶעשִייִד;
אוּנְד בַּר-נַבָּא הָאט גֶענוּמֶען מַרְקוּם אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעשִׁיפְּט
 0קיין קַפְּרוֹם :אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט מִיט זִיךְּ גֶענוּמֶען סִילָא אוּנְד
אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד דִיא בְּרִידֶער הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּע-

 1פוֹילֶען צוּ דֶער גְנָאד פוּן נָאט :אוּנְד עֶר אִיז דוּרְכְגֶעגַאנְגֶען
סוּרְיָא אוּנְד קְלִיקַיָא ,אוּנְד הָאט דִיא קְהֲלוֹת גֶעשְׁטַארְקְט:
קאפיטעל טז
 1אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען קיין דַרְבִּי אוּנְד לוּסְטְרָא ,אוּנְד זָעה,
דָארְטֶען זַאר אַ תַּלְמִיד ואס הָאט גֶעהֵייסֶען טִימוֹתַיוּם,
דֶער זוּהְן פוּן אַ יוּדִישֶׁע פְרִוֹיא וָאס הָאט גֶענְלוֹיִבְּט ,אָבֶּער
 2זַיין פָאטֶער וַואר אַ גְרֶעק :עֶר הָאט גֶעהַאט אַ גוּטֶעס צֵייגְנִים
 2פוּן דִיא בְּרִידֶער אִין לוּסְטְרָא אוּנִד אִיקוֹנְיְן :אוּנְד פּוֹלוּם
הָאט גֶעוָאלְט אַז דִיזֶער זָאל מִיט אֵיהֶם אוֹיִסְנֶעהְן; אוּנְד

הָאם אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנְד הָאט אֵיהֶם בֶּעשְׁנִיטֶען ,וֶועגֶּען
דִיא יוּדֶען וָאס וַארֶעןְ אִין יֶענֶע עֶרְטֶער; וָארִין זֵייאָ

אפאסטעלנעשיכטע טו

הָאבֶּען אַלֶע גֶעקֶענְט זַיין פָאטֶער אַז עֶר ואר אַ נרֶעק:
אוּנְד וֶוען זֵייא

זֶענֶען דוּרְךְ דיא

943

שׁמֶעט דוּרְכְגֶענַאנְ4 -

גֶען ,הָאבֶּען זֵייא זֵייא אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּ הִימֶען דיא

דִינִיבּ אס וַוארֶען בֶּעשְׁלָאסֶען פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל אוּנְד
דיא עֶלֶצְטֶע אֵין יְרוּשָׁלַיִם :אַזוֹי זַארֶען דִיא קְהָלוֹת 5

בֶּעפֶּעסְשִיגְט אִין דֶעם גְלוֹיבֶּען אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ טֶענְלִיךְ

נֶעמֶעהְרְט אִין דֶער צָאל :אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען דוּרְכְנֶע- 6 -
גַאנְנֶען פְרוּנְיָא אוּנְד דִיא גֶענֶענְד פוּן נַאלַאטְיָא ,אַזוֹי הָאט
זֵייא דֶער הֵיילִינֶער גֵייסְט פַארְוֶועהְרְט דָאס וָָארְט צוּ רֶע-
דֶען אִין אַסְוָא :אוּנְד ויא זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין מוּסְיָא7 ,
הָאבֶּען זֵייא נֶעפְּרוּפְט צוּ נֶעהְן קיין בִּיתוּנְיָא; אָבֶּער דֶער
גֵייסְט פוּן יִשׁוֹּעַ הָאט זֵייא נִיט גֶעלָאזְט :אוּנְד זֵייא זֶענֶען 8
מוּסְיָא פָארְבֵּייא גֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד זֶענֶען אַרוּפְּגֶעקוּמֶען קיין
טְרוֹאָם :אוּנְד אֵיינֶע עֶרְשֵׁיינוּנְג הָאט זִיךְּ בֶּעוִויזֶען צוּ פּוֹלוֹם 0
בַּייא דֶער נַאכְט; אַ מַאן פוּן מַקְדוֹנִיָא אִיז בֵּייא אֵיהֶם נֶע-
שְׁטַאנֶען אוּנִד הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען אוּנְד גֶעזָאנְט .קוּם
אַרִיבֶּער קיין מַקְדוֹנִיָא אוּנד הֶעלְף אוּנֶם :אוּנְד וֶען עֶר הָאט 01
דִיא עֶרְשֵׁיינוּנְג גֶעזֶעהֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען מִיר בַּאלְד גֶעזוּבְט
קיין מַקְדוֹנְיָא צוּ רֵייזֶען ,וָארִין מִיר הָאבֶּען גֶעדְרוּנְגֶען
אַז דֶער הַאר הָאט אוּנֶם גֶערוּפֶען מִיר זָאלֶען צוּ זֵייא
פְּרֶעדִינֶען דִיא גוּטֶע בְּשׂוּרָה :אַזוֹי זֶענֶען מִיר אַרוֹיס נֶע11 -
פָארֶען פוּן טְרוֹאָם ,אוּנְד זֶענֶען נֶעקוּמֶען מִיט דֶעם נָלֵיי-
כֶען וֶועג קֵיין כַּאמוֹטְרַאקְיָא ,אוּנְד דֶעם אַנְדֶערְן טָאג קיין
נְעאַפּוֹלִים :אוּנְד פוּן דָארְטֶען קיין פִילִיפִּי ,וִאם אִיז דִיא 91
הוֹיפְּט-שְׁטָאט פוּן דִיזֶען טייל פוּן מִקְדוֹנִיָא ,אוּנְד אִיז אֵיינֶע
קָאלָאנִיָא; אוּנְד מִיר זֶענֶען אִין דִיזֶער שְׁטָאט גֶעבְּלִיבֶּען
עֶטְלִיכֶע טֶעג :אוּנְד אַם שַׁבָּת זֶענֶען מִיר אוֹים דֶער שְׁטָאט 31
אַרוֹיסְגֶענַאנְנֶען צוּם שְׁטְרוֹים ,וְואוּ דִיא לייט פְלֶענֶען מִתְפַּלֵל
צוּ זֵיין .אוּנְד מִיר הָאבֶּען זִיךְּ אַנִידֶערְגֶעזֶעצְט אוּנְד הָאבֶּען

גֶערֶעט מִיט דִיא וֵוייבֶּער וָואס זֶענֶען צוּזַאמֶען גֶעקוּמֶען:
אוּנְד אַנֶעוִויסֶע פְרוֹיא וָאס הָאט גֶעהֵייסֶען לוּדַיָא ,אַ פּוּרְמֶּער 41
קְרֶעמֶערִין אוֹים דֶער שְׁטָאט תִּיאַטִירָא ,ואס הָאט זִיךְּ נֶע-
פָארְכְמֶען פָאר נָאט ,הָאט אוּנֶם צוּנֶעהֶערְט; אוּנִד דֶער
הַאר הָאט אִיהְךְ הַארְץ אוֹיפְנֶעמַאכְט ,זִיא זָאל פַארְנֶעמֶען

אפאסטעלנעשיכטע טמו
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דִיא זַאכֶען וָאס פּוֹלוֹם הָאט נֶערֶעט :אוּנְד וֶוען זִיאאוּנְד
אֵיהֶר הוֹיזְגֶעזִינְד זֶענֶען נֶעטוֹבֵלְט גֶעוָארֶען ,אַזוֹי הָאט זִיא
גֶעבֶּעטֶען אוּנְד גֶעזָאגְט ,וֶען אֵיהֶר הַאלְט מיך פַאר אַ
נְלוֹיבִּינֶע אִין דֶעם הָאֵר; קוּמְט אַרֵיין אִין מֵיין הוֹיז ,אוּנְד
זִיא הָאט אוּנְס דֶערְצוּ נֶעצְוְואוּנְגֶען;

16

אוּנד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶוען מִיר זֶענֶען גֶענַאנְנֶען צוּם
גֶעבֶּעט ,הָאט אוּנְס בֶּעגֶענֶענְט אַ שְׁקְלַאפִין ואס הָאט גֶעהַאט

אַ רוּחַ פוּן אַצוֹיבֶּער גֵייסְט ,וֶועלְכֶע הָאט אִיהְרֶע הַארְרֶען

פִיל רָוַח אַיינְגֶעבְּרַאכְט דוּרְךָּ צוֹיבֶּערֵייא :דִיזֶע הָאט נָאבְ-
גֶעפָאלְגְט פּוֹלוֹם אוּנְד .אוּנְס .אוּנְד הָאט נֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד
גֶעזָאגְט ,דִידֶע מֶענֶער זֶענֶען דיא קְנֶעכְט פוּן דֶעם אוֹיבֶּערְשׁ-
מֶען גָאט; ואס דֶערְקְלֶערֶען אַייךְּ דֶעם וֶועג פוּן זֶעלִינְקייט:
דָאם הָאט זִיא גֶעטְהוּן פִילֶע טֶענ; אָבֶּער פּוֹלוֹם הָאט זִיךְ
דְרִיבֶּער  מְצַעֵר גֶעוֶועזֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר זִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט
אוּנְד גֶעזָאנְט צוּ דֶעם גֵייסְט ,אִיךְּ גֶעבִּיט דִיר אִין דֶעם
נָאמֶען

פוּן יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ דוּא זָאלְסְט פוּן אֵיהֶר אַרוֹיסְּנֶע-

הֶען; אוּנִד עֶר אִיז אִין דֶער זֶעלְבֶּער שְׁעָה אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען;
 9אונְד זויא אִיהֶרֶע הַארְרֶען הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז דיא הָאפְנוּנָף

20

פוּן זֵייעֶר גֶעוִין זַאר פֶערְלוֹירֶען ,הָאבֶּען זַיִיא אָנְגֶע-
חַאפְּט פּוֹלוֹם אוּנְד סִילָא; אוּנְד הָאבֶּען זֵייא אִין מַארְק אַרַיין
גֶעשְׁלֶעפְּט צוּ דִיא עֶלֶצְטֶע :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זייא נֶעפְיָהְרְט
צוּ דיא רֶענִירֶער ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט דִיזֶע מֶענֶער וָואס
זֶענֶען יּדֶען מַאכֶען אֵיין אוֹיפְרוּר אִין אוּנְזֶערֶע שְׁטָאט:
אוּנְד זֵייא לֶעהְרֶען אַזֶעלְכֶע מִנְהָגִים ואס מִיר מֶענֶען נָיִטּ
אָנְנֶעמֶען אוּנְד נִיט מְהוּן ,וָארִיִן מִיר זֶענֶען רוֹמִים :אוּנְד
דָאס .פַאלְק אִיז קֶענֶען זֵייא אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנִד דיא

 -רֶענִירֶער הָאבֶּען זיירֶע קְלֵיידֶער אָפְּנֶערִיסֶען אוּנְד הָאבֶּען

זֵייא גֶעהֵייסֶען שְׁמֵייסֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זייא
שְׁטַארְק גֶעשְׁלָאנֶען הָאבֶּען זֵייא זֵייא אִים גֶעפֶענְגְנִים
אַרִיינְגֶעוארְֶּען ,אונד הָאבֶּען דֶעם וֶועכְטֶער אָנְגֶעזָאגְט אַז

עָר זָאל זייא נוּט הִיטֶען :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אַזֶעלְכֶּעם

גֶעבָּאט דֶערְהַאלְטֶען ,אַזוֹי הָאט עֶר זֵייא אִים אַיְנֶערשְׁטֶען

גֶעפֶענְגְנִים אֵיינְגֶעזֶעצְט ,אוּנְד הָאט זֵיירֶע פִים אִין אַ קְלָאץ

אֵיינְגֶעשְׁלָאסֶען:

 = אפאסטעלגעשיכמע מוזאָבֶּער אִין מִיטֶען דֶער נַאכְט הָאבֶּען פּוֹלוֹם אוּנְד סִילֵא נָע-

בֶּעטֶען אִוּנֶד .גֶעווּנְגֶען צוּ נָאט- ,אוּנְד דיא גֶעפַאנְגֶענֶע
הָאבֶּען זייא גֶעהֶערְט :פְּלוּצְלִינְג וגאְרר אוַּים עֶרְדְצִיטֶערְנִים
בִּיזּ .דיא .פוּנְדַאמֶענְטֶען פוּן דֶעם גֶעפֶענְנְנִים הָאבֶּען זִיךָ
גֶערִירְט; .אוּנְד אַלֶע טְהִירֶען וַוארֶען בַּאלְד אוֹיפְגֶעמַאכְט,
אוּנְד  דיא קֶעטֶען פוּן אַלֶע וַוארֶען לוֹיז גֶעמַאכְט :אוּנְד
ויא דֶער וֶועכְטֶער פוּן דֶעם גֶעפֶענְגְנִים הָאט זִיךָּ אוֹיפְנֶע-
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חַאפְּט אוּנְד .הָאט גֶעזֶעהֶען אַז דִיא טְהִירֶען פוּן דֶעם נֶע-

מֶּענְגְנִים זֶענֶען .אוֹיפְגֶעמַאכְט ,אַזוֹי הָאט עֶר דָאם שְׁוֶוערְד

אַרוֹיסְגֶעצַוֹינֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעוָאלְט אוּמְבְּרֶענְנֶען
וָוארִין עֶר הָאט גֶעדַאכְט אַז דִיא גֶעפַאנְבֶענֶע זֶענֶען אַנם-
לָאפֶען :אָבֶּער פּוֹלוֹם הָאט אוֹיסְגֶערוּפֶען מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל
אוּנְד .הָאט גֶעזָאנְט; טְהוּא דִיר קיין -שְׁלֶעכְּטֶעם; וָארִין מִיר
זֶעגֶען אַלֶע דָא .:אוּנְד עֶר הָאט פֶּערְלַאנְגְט אַ לֵיבְט ,אוּנְד

אִיז אַרִיינְגֶעקוּמֶען צִיטֶערֶענְדִיג ,אוּנְד אִיז אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען

פַאר פּוֹלוֹם אוּנְד סִילָא :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא אַרוֹיסְגֶעפִיהְרְט
אוּנְד -גֶעזָאגְט- ,מֵיינֶע הַארֶען ,ואס מוז אִיךָּ טְהוּן אַז אִיך
זָאל גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען? אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,גְלוֹיבּ
אָן דֶעם הַאר יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ .אַזוֹי וֶעסְט דוּא גֶערֶעטֶעט

וֶוערֶּען אוּנֵד דיין הוֹיזְגֶעזִינְד :אוּנְד .זייא הָאבֶּען צוּ אִיהֶם
גֶעזָאנְט דָאס וָארְט פוּן דֶעם הַאר ,אוּנְד צוּ אַלֶע ואס
וַארֶען אִין זַיין הוֹיז :אוּנְד עֶר הָאט זֵייא גֶענוּמֶען אִין
דִיזֶער שָׁעָה פוּן דֶער נַאכְט אוּנְד הָאט זֵיירֶע וְואוּנְדֶען גֶע-
וַואשֶׁען ,אוּנְד עֶר מִיט אַלֶע זֵיינֶע פְּרֵיינְד זֶענֶען בַּאלְד נֶע-
טוֹבַלֶּט גֶעוָוארֶען :אוּנְד עֶר הָאט זִייא אַרַיינְגֶעבְּרַאכְט אִין
זַיין .הוֹיז  אוּנְד הָאט זֵייא פַארְגֶעשְׁטֶעלְט צוּ עֶסֶען אוּנְד
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עֶר הָאט זִיךְּ נֶעפְרֶעהְט ,אוּנְד הָאט גֶענְלוֹיבְּט אִין גָאט מִיט

זַיין גַאנְץ הוֹיזְגֶעזִינְד:
אוּנְד וֶוען עֶס אִיז טָאג גֶעוָוארֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען דִיא הוֹיפְט-

לייט גֶעשִׁיקְט דִיא טָּאלִיצֵיידִינֶער אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט

לָאז דִיזֶע לייט פְרֵייא :אוּנד דֶער שֹׂמַר פוּן דֶעם גֶעפֶענְנָ-
נִים הָאט דִיזֶע וֶוערְטֶער גֶעזָאנְט צוּ פּוֹלוֹס. ,דִיא הוֹיפְּטְלֵייט
הָאבֶּען בֶעשִיקט אַז אֵיהֶר-זָאלְט פְרֵייא וֶוערֶען; דָרוּםּ קוּמְט
אַצוּנְד אַרוֹים אוּנְד גֶעהְט אִין פְרִידֶען; -אָבֶּער פּוֹלוֹם הָאט

= פש

פיןדטבש

אפאסטעלגעשיכטע טו יז
צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,זֵייא הָאבֶּען אוּנֶם עֶפֶּענְטְלִיךְּ גֶעשְׁלַאנֶען

אָהְן מִשְׁפָּט ,וָאס מִיר זֶענֶען רוֹמִישֶׁע לַייט ,אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען אוּנֶם אִים גֶעפֶענְגְנִים אַרֵיינְגֶעוָוארְפֶען ,אוּנְד אַצוּנְד
טְהוּן זֵייא אוּנִם שְׁטִילֶערְהֵייט אַרוֹיסְלָאזֶען? נֵיין! נֵייעֶרְט
לָאזֶען זֵייא זֶעלְבְּסְט קוּמֶען אוּנְד אוּנֶם אַרוֹיכְפִיהְרֶען:
 8אוּנְד דִיא טָּאלִיצֵיידִינֶער הָאבֶּען דִיזֶע וֶוערְטֶער דֶערְצֶעהֶלְט
צוּ דִיא הוֹיפְּטְלֵיים? אוּנְד זיא זֵייא הָאבֶּען נֶעהֶערְט אַז זֵייא
 39זֶענֶען רוֹמִים ,אַזוֹי הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען :אוּנְד
זֵייא זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען זֵייא אִיבֶּערְגֶעבֶּעטֶען
אוּנֵד זֵייא הָאבֶּען זֵייא אַרוֹיסְנֶעפִיהְרְט אוּנְד הָאבֶּען זייא
 40גֶעבֶּעמֶען זֵייא זָאלֶען פוּן דֶער שְׁטָאט אַרוֹיסְנֶעהֶען :אוּנְד
וֶוען זֵייא זֶענֶען אוֹים דֶעם גֶעפֶענְנְנִים אַרוֹיסְגֶעקוּמֶען ,זֶענֶען
זֵייא אַרִיינְגֶעגַאנְנֶען צוּ לוּדְיָא ,אוּנְד וִויא זֵייא הָאבֶּען נֶע-
זֶעהֶען דִיא בְּרִידֶער ,הָאבֶּען זֵייא זֵייא גֶעמְרֵייסְט ,אוּנְד
זֵייא זֶענֶען אַוֶועקְגֶעגַּאנְנֶּעך:

אלל

קאפיטעל ז--" .י
אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען דוּרְכְגֶענַאנְגֶען דוּרְךָ אַמְפִּיפוּלִים
אוּנְד אַפּוֹלוֹנְיָא ,זֶענֶען זֵייא גֶעקוּמֶען קיין תֶּעסַאלוֹנִיקָא
פא וְואוּ עֶם ואר אַ יוּדִישֶׁע שׁוּל :אוּנְד פּוֹלוֹם אִיז צוּ זֵייא
אַריינְגֶעקוּמֶען נָאךָּ זֵיינֶע נֶעוְאוֹינְהֵייט; אוּנד דְרֵייא
שַׁבָּתִים הָאט עֶר מִיט זֵייא נֶערֶעט אוֹים דֶער שְׁרֵיפֶם:
אוּנֶר עֶר הָאט אוֹיפְנֶעמַאכְט אוּנְד הָאט זֵייא גֶעוִויזֶען ,אַז
דֶער מְשִׁיחַ הָאט גֶעמוּסְט לֵיידֶען אוּנְד פוּן דֶעם מוֹיט

אוֹיפְשְׁטֶעהְן אוּנְד אַז דִיזֶער יֵשׁוּעַ וֶועלְכֶען אִיךּ פְּרֶעדִיגֶע

4

צוּ אַייךְָּ אִיז דֶער מְשִׁיחַ :אוּנְד עֶטְּלֵיכֶע פוּן זֵייא הָאבֶּען
גֶעגְלוֹיבְּט ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ בֶּעהֶעפְט צוּ פּוֹלוֹם אוּנְד סִילָא,
אוּנְד אַ גְרוֹיסֶע צָאל פוּן דִיא פְרוּמֶע גְרִיכֶען ,אוּנְד נִיט וֶוענִיג
פוּן דִיא אַנְשְׁטֶענְדִינֶע וֵוייבֶּער :אָבֶּער דִיא יוּדֶען וואם
הָאבֶּען נִיט גֶענְלוֹיבְּט) הָאבֶּען זֵייא מְקֵנֵא גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד

הָאבֶּען מִיט זִיךְּ גֶענוּמֶען עִטְלִיכֶע שְׁלֶעכְטֶע מֶענֶער פוּן

דֶער נָאס ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעמַאכְט אַ כִּיתָא אוּנְד הָאבֶּען אַ
לַארִם גֶעמַאכְט אִין דֶער שְׁטָאט; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען בֶּע-
לֶענֶערְט דָאס הוֹיז פוּן יָסוֹן ,אוּנד הָאבֶּען זֵייא גֶעוָואלְט
 6אַרוֹיסְבְּרֶענְנֶען צוּם פָאלְק:

אוּנְד וֶוען זייא הָאבֶּען זייא
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אפאסטעלנעשיכטע יז
נִיט נֶעפִּינֶען הָאבֶּען זֵייא יָסוֹן אוּנְד עֶמְלֵיכֶע בְּרִידֶער
נֶעשְׁלֶעטְּט צוּ דֵיא אוֹיבֶּערְשְׁטֶע פוּן דֶער שְׁמָאט ,אוּנְד

הָאבֶּען נֶעשְׁרִיעְן אַז דִיזֶע וָאס הָאבֶּען דיא וֶועלְט

אִיבֶּערְקֶעהְרְט ,זֶענֶען אוֹיךְּ דָא אַהֶער גֶעקוּמֶען :אוּנָד
יָמוֹן הָאט זֵייא אוֹיפְנֶענוּמֶען; אוּנד דִיזֶע אַלֶע וידֶעך-

הי

שְׁטֶּענִינֶען קֶענֶען דִיא נֶעזֶעץ פוּן דֶעם קֵיסֶר אִינְדֶעם

זֵייא זָאנֶען אַז עִם אִיז דָא אֵיין אַנְדֶערֶער קֶענִיג דֶער
אִיז יַשׁוּעַ :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דֶערְצֶערְנְט דָאם פַאלְק 8
אוּנְד דיא אוֹיבֶּערְשְׁטֶע פוּן דֶער שְׁטָאט וֶוען זֵייא הָאבֶּען
דָאם גֶעהֶערְט :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶענוּמֶען פֶערְזִיכֶערוּנְג 9
פֿון יָסוֹן אוּנִד דִיא אִיבְּרִינֶע; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זייא
פְּרֵייא גֶעלָאזְט:
אוּנְד דִיא בְּרִידֶער הָאבֶּען בַּאלְד פּוֹלוֹם אוּנְד סִילָא בֵּייא 01
נַאכְט אַרוֹיסְנֶעשִׁיקְט קיין בְּרוֹאָה ,וֶועלֶכֶע וֶוען זֵייא זֶענֶען

אַהִינְגֶעקוּמֶען זֶענֶען אִין דיא יוּדִישֶׁע שׁוּל אַרַיינְגֶעגַאנְ-

נֶען :אוּנְד דִיזֶע זֶענֶען עֶדְלֶער גֶעוֶועזֶען זיא דִיא אִין 11
תֶּעסַאלוֹנִיקָא אִינְדֶעם זֵייא הָאבֶּען דָאס וָוארְט אָנְגֶענוּמֶען

מיט דֶעם גַאנְצֶען וִוילֶען ,אוּנְד הָאבֶּען טֶענְלִיךְּ גֶעפָארְשְׁט

דִיא שְִּׁיפְּט אוֹיבּ דִיזֶע זַאכֶען זֶענֶען אַזוֹי :דָרוּם הָאבֶּען כן
פִילֶע פּוּן זֵייא גֶעגְלוֹּיבְּט ,אוּנְד נִיט וֶוענִיג פוּן דיא גְרֶעקִישֶׁע
אַנְשְׁטֶענְדִּינֶע פְרוֹיעֶן אוּנְד מֶענֶער :אָבֶּער וֶוען דיא יוּדֶען 31
פֿוּן תֶּעסַאלוֹניקָא הָאבֶּען גֶעוָואר גֶעוָארֶען אַז פּוֹלוֹם הָאט
אוֹיךְּ אִין בְּרוֹאָה דָאס וָוארְט פוּן גָאט גֶעפְּרֶעדֵיגְט ,זֶענֶען זייא
אוֹידְּאַהִין נֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען דִיא לייט אוֹיפְגֶערֶענְטְאוּנְד
אוֹיפְנֶעהֶעצְט :אוּנְד דאן הָאבֶּען דִיא בְּרִידֶער פּוֹלוֹם גְלֵייךְּ 41
אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט אַז עֶר זָאל נֶעהְן בִּיז צוּם יַם;  אִבֶּער סִילָא

אוּנְד טִּימוּתִיוֹם זֶענֶען דָארְט נֶעבְּלִיבֶּען :אוּנְד דִיא וָואס 81
הָאבֶּען פּוֹלוֹם בֶּענְלֵייט הָאבֶּען אֵידֶם גֶעבְּרַאכְט בִּיז קיין
אַתִּינַם ,אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶענוּמֶען אַ בֶּעפֶעהְל צוּ
סִילָא אוּנְד טִימוֹתַיוֹם .אַז זֵייא זָאלֶען צוּם גֶעשְׁוִוינְדְסְטֶען
צוּ אֵיהֶם קוּמֶען ,זֶענֶען זֵייא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען:
אוּנד דֶערְוַוייל פּוֹלוֹם הָאט אוֹיף זייא גֶעוַוארְט אִין אַתִּינַם 61

אִיז זַיין גֵייסְט אִין אֵיהֶם דֶערְבִּיטֶערְט גֶעוָארֶען ,וֶוען עֶר
הָאט גֶעזֶעהֶען אַז דִיא גַאנְצֶע שְׁטָאט הָאט אָפְּנֶעמֶער
פנ

הע
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 14גֶעדִינְט :דְרוּם הָאט עֶר גֶעטַעַנֶעט אִין דֶער שוּל מִיטְ חיאַ
יוּדֶען אוּנְד מִיט דיא נָאמְסְפָארְכְטִינֶע .אוּנְד אוֹיף דֶעם

מַארְק אַלֶע טָאג מִיט וֶועמֶען עֶר הָאט זִיךָּ בֶּענֶענֶּענְט:
 18אוּנְד עֶטְלִיכֶע פִילָאזָאפֶען

פוּן דִיָא

אַפּיקוֹהַײִַם.

אונְד

מְטׁוֹאִיקֶער הָאבֶּען זִיךְּ מִיט אֵיהֶם גֶעשְׁטְרִישֶען .אוּנֶר עֲמִּי

לֵיכֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,וָואס וויל דִיזֶער פְלוֹידֶערֶער זָאנֶּען?

אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,עִם זֶעהְט אוֹים אַז עֶר דֶערּטֶעהְלְט
פוּן פְּרֶעמְדֶע נֶעטֶער; וָארִין עֶר הָאט גֶעפְּרֶעדִינְט דיא

בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן יִשׁוּעַ אוּנָד תִחְיַת הַמָתִים :אוּנְד זייא

הָאבֶּען אֵיהֶם אָנְגֶעהַאלְטֶען אוּנֵד גֶעפִיהְרְט צוּם אַרְעְאָפַּאגוּםּ
אוּנְד  הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,קָאנֶען מִיר וִויסֶען ואס דִיזֶע נֵייעְ
לֶעהְרֶע אִיז פוּן וֶועלְכֶע דוּא רֶעדְסְט? וָוארין דוא בְּרֶענְנְסְּט
עֶפֶּעם פְרֶעמְדֶע זַאכֶען צוּ אוּנְזֶערֶע אוֹירֶען; -דרּום וִוילֶען
מִיר  וִויסֶען וָָאס רדִידֶע זַאכֶען זֶענֶען :נוּן אַלֶע לייט פוּן
אַתִּינַם אוּנְד דִיא פְרֶעֹמְדֶע ואס הָאבֶּען דָארְט גֶעוְואוֹינְט
הָאבֶּען דִיא צֵייט אַנְדֶערְשְט נִיט פֶערְבְּרַאכְט ,אוֹיסֶער עֶפֶּעם
נֵייעֶם צוּ זָאנֶען אָדֶער צוּ הֶערֶען:
אוּנְד .מּוֹלוֹם אִיז גֶעשְטַאנֶען אִין מִיטֶען פוּן אַרַעֶאָפַּאגּוּם
אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,אֵיהֶר מֶענֶער פוּן אַתִּינַם .אִיךָ-זֶעה אַז
אֵיהֶר דֶענְט אִין אַלֶע זַאכֶען אַבִּיסֶעל אָבֶּערְנְלוֹיבִּיש :וָאַרִין
זיא אִיךְּ בִּין פָארְבֵּייגֶענַאנְגֶען אוּנְד הָאבּ אַיירֶע נָּאטֶעם-

דִינְסְטֶע גֶעזֶעהֶען הָאבּ אִיךְּ גֶעפִינֶען אַ מִזְבּחַ ואס אִיז
דְרוֹיף גֶעשְׁרִיבֶּען גֶעוֶועזֶען צוּ אֵיין אוּנְבֶּעקַאנְטֶען

גָאט .דְרוֹם וֶועלְבֶען אֵיהֶר אוּנְִויסֶענְדְלִיךְּ דִינְט דֶערְקְלֶעהֶר
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אִיךָ אַייך :דֶער נָאט וָאס הָאט בֶּעשַׁאפֶען דַיא-וֶועלְט
אוּנְד אַלֶעס וָאס אִיז דְרִינֶען ,דִיזֶער אִיז דֶער הָאֶר פּוּן
הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד ,אוּנְד עֶר וְואוֹינְט נִיט אִין טֶעמְפֶּעל וָאֵם
זֶענֶען גֶעמַאכְט מִיט הֶענְד :אוּנְד אִיז אוֹיךָּ נִיט גֶעדִינט-
דוּרְךָ  דיא הֶענְד פוּן מֶענְשֶׁען ,אַזוֹי ויא עֶר וָואלְט עִטֶּעםּ
בֶּעדַארְפֶען ,וָארַיִן  עֶר הָאט אַליין צוּ אַלֶע גֶענֶעבֶּען קֶּער
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בֶּען אוּנְד אֶטֶעם אוּנְד אַלֶע זַאכֶען :אוּנְד עֶר הָּאט פוּן
אֵיין בְּלוּט גֶעמַאכְט אַלֶע פֶעלְקֶער פוּן מֶענְשֶען .אַז .זייא
זָאלֶען וואוֹינֶען אוֹיף דִיא גַאנְצֶע עֶרְד אוּנְד הָאט פֶעטְּמְד

גֶעזֶעצְט דִיא צֵייטֶען וא זֶענֶען פְרִיעֶר פֶערְאָרְדֶענֶעט

80
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בֶעוָארֶען; אוּנְד דִיא גְרֶענְצֶען פוּן זֵייעֶר וְואוֹינוּנְב :אַז זֵייאַ 72
זָאלֶען נָאט זוּבֶען; טָאמֶער וֶועלֶען זֵייא אֵיהֶם דָאךְּ פִילֶען
אוּנְד גֶעפִינֶען .הָאטְשֶׁע עֶר אִיִז נִיט ווייט פוּן יֶעדֶען פוּן
אּנְס :וָארַיִן אִין אֵיהֶם לֶעבֶּען מִיר אוּנְד בֶּעוֶוענֶען אוּנֶם 82
אִזֹּנְד זֶענֶען ,אַזוֹי ויא עֶטְלִיבֶּע פוּן אֵייעֶרֶע מְשׁוֹרָרִים הָא-
בֶּען גֶעזָאגְט;---וָארִין מִיר זֶענֶען אוֹיךְּ זיינֶע אֶפִשְׁטַאמוּנֵב:
=-דְרוּם :ווייל מַיִר .זֶענֶען דיא אֶפְּשְׁטַאמוּנָג פוּן גָאט; זָא-
לֶען מִיר נִיט דֶענְקֶען אַז דיא נָאטְהֵייט אִיז נְלַיִיךָּ צוּ גָאלְד

אָדֶער .זִיִלְבֶּער אָדֶער שְׁטֵיין ,אַ קוּנְסְטְשְׁטִיק פוּן אַ מֵוִיסְטֶער

אוּנְד פוּן מֶענְשְלִיכֶע גֶעדַאנְקֶען :דְרוּם הָאט נָאט אַוֶועק-
גֶעזֶעהֶען פוּן דִיא צֵייט פוּן דֶער אוּנְוויסֶענְהֵייט; אָבֶּער
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אַצוּנְד .בֶּעפֶעהְלְט עֶר אַז אַלֶע מֶענְשֶׁען אִין אַלֶע עֶרְטֶער
זָאלֶען תִּשׁוּבָה מְהוּן :וָוארִין עֶר הָאט אוֹיסְגֶעזֶעצְט אַ טָאג

וִזען עֶר וֶעט דיא וֶעלְט רִיכְטֶען מִיט גֶערֶעכְטִינְקֵייט ,דוּרְךָ

דֶעם מַאן וָואם עֶר הָאט אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט; דָרוֹיף עֶר הָאט

פֶערְזִיכֶערְט צו אַלֶע .מֶענְשֶׁען אִינְדֶעם עֶר ;הָאם .אִיהֶם
אַוֹיִפְּגֶעוֶועקְט פוּן דִיא טוֹיטֶע:
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען גֶעהֶערְט פוּן תִּחַיִת הַמַתִים; הָאבֶּען

עֶטְלֵיבֶע .בֶעשְׁמֶּעט , אֶבֶּער אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט! מִיר

וֶעלֶען דִיךָּ ווידֶער אַמָאל הֶערֶען וֶוענֶען דִיזֶער זַאךְ:

אַזוֹי אִיז פּוֹלוֹם פוּן צְוִוישֶׁען זֵייא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען:
אָבֶּער עֶמְלֵיכֶע מֶענֶער הָאבֶּען זִיךְּ צוּ אֵיהֶם בֶּעהֶעפְט
אוּנְד הָאבֶּען .גֶענְלוֹיבְּט ,צְוִישֶׁען וֶועלְכֶע אִיז גֶעוֶועזֶען
דִיוֹנוּסִיוֹם פוּן אַרְעֶאָפטַּאגוּם אוּנְד אַ פְרוֹיא ָאם הָאט גֶע-
הֵייסֶען דַאמָארִים אוּנְד נָאךְּ אַנְדֶערֶע מִיט זֵייא;
קאפיטעל יח
נָאכְדֶעם אִיִז פּוֹלוֹם אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען פוּן אַתִּינֵם ,אוּנְד אִיז
גֶעקוּמֶען קיין קוֹרִינְתוֹם :אוּנְד עֶר הָאט גֶעפִינֶען אַ יוּד
ואם הָאט גֶעהֵייסֶען אַקְוִוילָא ,וֶועלְכֶער אִיז גֶעבּוֹירֶען אִין
פּונְטוֹם .אוּנְד אִיז נִיט לַאנְג גֶעקוּמֶען פוּן אִיטַאלִיָא מִיט
זַיין :װוייבּ .פְּרִיסְקִילֶא ,וָָארִין קְלוֹדַיוֹם הָאט בֶּעפוֹילֶען אַז
אַלָּע יוּדֶען זָאלֶען פוּן רוֹם אַוֶועקְצִיהֶען :אוּנְד עֶר אִיז צוּ
זיִא נֶעקוּמֶען ,אוּנְד װײיל עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן דָיֵא זֶעלִבִּינֶע
מְלָאכָה אִיז עֶר בַּייא זֵייא גֶעבְּלִיבֶּען אוּנָד הָאט גֶעאַרְבֵּייט
27
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אפאסטעלנעשיכטע יח
וָארִין זֵייעֶר מְלָאכָה אִיז גֶעוֶועוֶען גֶעצֶעלְטֶען מַאכֶען:

 4אוּנְד עֶר הָאט גֶעטַעַנֶעט אִין דֶער שׁוּל אַלֶע שַׁבָּת; אוּנְד
הָאט דיא יוּדֶען אוּנְד דיא גְרֶעקֶען אִיבֶּערְנֶערֶעט:
? אוּנְד וֶוען סִילְא אוּנְד טִימוֹתִיוֹם זֶענֶען אַרוּפְּגֶעקוּמֶען פוּן
מַקְדוֹנָיָא ,אִיז פּוֹלוּם פוּן דֶעם גֵייסְט נֶעצְוְואוּנְגֶען גֶעוָארֶען

אוּנְד עֶר הָאט צוּ דִיא יוּדֶען בֶּעצֵייגְט אַז יֵשׁוּעַ אִיו דֶער

ָבֶּער זֵייא הָאבֶּען זִיךְ ווידֶערְגֶעוֶעצְט אוּנְד הָא- 6מָשִׁיחַ :א
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בֶּען גֶעלֶעסְטֶערְט; אוּנְד עֶר הָאט זַיין קלייד אָפְּגֶעשָׁאקֶעלְט
אוּנְד הָאט צוּ זֵייא בֶעזָאנְט ,אֵייעֶר בְּלוּט זָאל זַיין אוֹיף
אֵייעֶר קָאפּ ,אִיךָ בִּין ריין; פוּן אַצוּנְד אָן וֶועל אִיךְ נֶעהְן
צוּ דִיא גוֹיִם :אוּנְד עֶר אִיז פוּן דָארְמֶען אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען
אוּנִד אִיז אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִין דֶעם הוֹיז פוּן אַ מַאן וָאם
הָאט גֶעהֵייסֶען טִיטִיוֹם יוּסְטוּם װָאם אִיז גֶעוֶועוֶען אַ
נָאְסְפָארְכְטִינֶער ,וֶועמֶעם הוֹיו אִיז גֶעוֶועזֶען נֶעבֶּען דֶער
שׁוּל :אוּנְד קְרִיסְפּוֹם דֶער פַּרְנַם פוּן דֶער שׁוּל הָאט נֶע-
גְלוֹיבְּט אָן דֶעם הַאר מִיט זַיין גַאנְץ הוֹיזְנֶעזִינְד ,אוּנְד פִּילֶע
פוּן דיא קַארִינְטֶער וָאם הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהֶערְט הָאבֶּען
גֶעגְלוֹיבְּט ,אוּנְד זֶענֶען נֶעטוֹבֵלְט גֶעוָארֶען:
אוּנְד דֶער הַאר הָאט צוּ פּוֹלוֹם גֶעזָאגְט דוּרְךָּ אֵיינֶע עֶר-
שֵיינוּנְג אִין דֶער נַאכְט; פָארְכְט דִיךְּ נִיט ,נֵייעֶרְט רֶע
אזּנְד שְװַוייג נִיט שִׁטִיל :וָארִין אִיךְּ בִּין מִיט דִיר ,אוּנְד
קֵיינֶער וֶועט זִיךְּ אוּנְטֶערְשְׁטֶעהֶען דיר שְׁלֶעכְטֶעס צוּ טְהוּן
וָארִין אִיךְּ הָאבּ פִיל פַאלְק אִין דִיזֶער שְׁטָאט :אוּנְד עֶר
אִיוּ דָארְט גֶעבְּלִיבֶּען אַ וָאהֶר אוּנְד זֶעקְם חֲדָשִׁים אוּנְד
הָאט צְוִוישֶׁען זֵייא דָאס וָָארְט פוּן גָאט גֶעלֶעהְרְט:
אָבֶּער וֶוען נִלְיוֹן אִיז גֶעוֶועזֶען פִירְשְׁט פוּן אַכַיָא ,זֶענֶען
דיא יוּדֶען אֵיינְשְׁטִימִיג אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען קֶעגֶען פּוֹלוֹם
אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט צוּם מִשְׁפָּט :אוּנְד הָאבֶּען
גֶעזָאנְט ,דִיזֶער אִיבֶּערְרֶעט דִיא לֵייט אַז זֵייא זָאלֶען גָאט

 4דִינֶען קֶענֶען דֶער תּוֹרָה :אָבֶּער וֶוען פּוֹלוֹם הָאט גֶעוָואלְט

זֵיין מוֹיל אוֹיפְמַאכֶען ,הָאט גַלְיוֹן גֶעזָאגְט צוּ דיא יוּדֶען

וֶוען עִם וָואלְט זַיין אֵיין אוּנְרֶעכְט אָדֶער אַ קְרִימִינַאל זַאךְ
אֵיהֶר יוּדֶען אַזוֹי וָאלְט עֶס רֶעכְט גֶעוֶועזֶען אִיךְּ זָאל

 2אֵיי אוֹיסְהַאלְטֶען :אָבֶּער וֶען עִם זֶענֶען פְרַאנֶען וֶוענֶען

אפאסטעלנעשיכטע
אַ וָארָם

אוּנִד נֶעמֶען

יח

אוּנְד וֶוענֶען אֵייעֶרֶע תּוֹרָה,

אֵיהֶר זֶעלְבְּסְט דֶערְצוּ;

אָא
זֶעהְט

וָארִין אִיךְּ זיל נִיט זיין קײַן

רִיכְטֶער אִיבֶּער דִיזֶע זַאכֶען :אוּנְד עֶר הָאט זייא אַוֶועקְגֶע-

טְרִּיבֶּען פוּן דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּל :אוּנְד זֵייא אַלֶע הָאבֶּען /
סָאסְתֶּענֶעם אָנְנֶעפַאסְט ,דֶעם עֶלְצְמֶען פוּן דֶער שול ,אוּנְד

הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁלָאגֶען פָאר דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּל .אוּנְד

גַלַּיוֹן הָאט זִיךְּ גָארְנִיט דָארִיבֶּער מְצַעַר גֶעוֶועזֶען:

אוּנְד פּוֹלוֹם אִיז נָאךְּ פִילֶע טֶעג גֶעבְּלִיבֶּען ,אוּנְד הָאט זִיךְ

18

גֶעזֶעגֶענְט מִיט דִיא בְּרִידֶער ,אוּנְד הָאט זִיךְּ אַוֶועקְגֶעשִׁיפְט
קיין סוּרְיָא ,אוּנְד פְּרִיסְקִילָא אוּנְד אַקְזילָא מִיט אִיהֶם;

אוּנָר .עֶר הָאט זַיין קָאפּ גֶעשׁוֹירֶען אִין קָאנְכְּרִיאָה ,זָארִין
עֶר הָאט אוֹיף זִיךְּ גֶעהַאט אַ נֵדָר :אוּנְך עֶר אִיז אַרוּפֵנֶע-

קוּמֶען קיין עֶפֶעזוֹם .אוּנְד הָאט זֵייא דָארְט אִיבֶּערְגֶעלָאזְט

אָבֶּער עֶר אִיז זֶעלְבְּסְט אִין דֶער שׁוּל אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד

הָאט גֶעטַעַנֶעט מִיט דִיא יוּדֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען
אֵיהֶם נֶעבֶּעמֶען עֶר .זָאל בֵּייא זֵייא אַ לֶענְגֶערֶע צֵייט בְּלֵיי-
בָּען הָאט עֶר נִיט גֶעוָאלְט :נֵייעֶרְט עֶר הָאט זִיךְּ מִיט
זֵייא גֶעזֶעגֶענְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,אִיךְּ וֶעל צוּ אֵייךָ זוידֶער
צוּרִיקְקֶעהְרֶען מִיט נָאטֶעם וִוילֶען .אוּנְד עֶר אִיז פוּן עֶפֶעזוֹם
אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד אִיז אַרוּפְּנֶעקוּמֶען קיין קֵיסְרִין
אוּנִד אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט דִיא קְהֵלָה גֶעגְרִיסְט,
אוּנְד אִיז אַרוּפְּגֶעגַאנְגֶען קיין אַנְטִיוֹכִיָא :אוּנְד וֶוען עֶר
הָאט זִיךְּ דָארְט אַ צֵייט אוֹיפְנֶעהַאלְטֶען ,אִיז עֶר אַוֶועק-

גֶּעגַּאנְּנֶען .אוּנְד אִיז כְּסֵּדֵר דוּרְכְגֶעפָארֶען דָאם לַאנְד נַא-

לַאטִּיָא אוּנְד פְרוּנַיָא ,אוּנְד הָאט אַלֶע תַּלְמִידִים גֶעשְׁטַארְקְט:
אוּנְד אַ גֶּעוִויסֶער יוּד וָאס הָאט גֶעהֵייסֶען אַפּוֹלוֹם אִיז נֶע-
קוּמֶען קיין עֶפֶעזוֹם ,ואס אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן נֶעבּוּרְט אוֹיס

אַלֶּעכְּמַנִּדְרַיָּא .אַ בֶּערֶעדֶעטֶער מַאן ,אוּנד מֶעכְטִיג אין דיא

שְׁרִיפְט :דִיזֶער אִיו גֶעלֶעהְרְט גֶעוֶועזֶען אִין דֶעם וֶועג פוּן
דֶעם הַאר ,אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען לֶעבְּהַאפְטִיג אִים גֵייסְט ,אוּנְד
הָאֵט גֶּערֶעט אוּנְד גֶעלֶעהְרְטוֶועגֶען יֵשׁוּעַ ,אָבֶּער עֶר הָאטנזּר
נֶעוְואוּסְט פוּן דֶער .מְבִילָה פוּן יוֹחָנָן :אוּנִד עֶר הָאט אָנָ-

גֶעהוֹיבֶּען עֶפֶענְטְלִיךְּ צוּ לֶעהְרֶען אֵין דֶער שׁוּל .אוּנְד וֶוען

אַקווילָא .אוּנְד .פְּרִיסְקִילָא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען

זש פין
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זֵייא אֵיהֶם צוּ זִיךְּ גֶענוּמֶען ,אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם נָאךְּ בֶּע-
סֶער דֶעם וֶוענ פוּן גָאט דֶערְקְלֶעהְרְש :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט
גֶעוָואלְט דוּרְבְנֶעהֶען קיין אַכַיָא ,הָאבֶּען דִיא בְּרִידֶער אֵיהֶם
עֶרְמוּשְהִינְט אוּנְד הָאַבֶּען צוּ דִיא תַּלְמֵידִים נֶעשְׁרִיבֶּען אַז

28

זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אוֹיפְנֶעמֶען .אוּנְד וֶדען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען
הָאט עֶר פיל גֶעהָאלְפֶען דִיא וָואס הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט דוּרֶךָ
גְנָאד :וָוָארִין עֶר הָאט דיא יוּדֶען שְׁטַארְק וִידֶערְלֶענְט;
אוּנְד הָאט זֵייא עֶפֶענְטְלִיךְ אוֹים דֶער שְׁרִיפְט בֶּעוִויזֶען אַז

ישׁוּעַ אִיז דֶער מָשִׁיחַ:

קאפיטעל יט

אוּנְד עֶס אִיז נֶעשֶׁעהֶען וַוייל אַפּוֹלום אִיז גֶעוֶועזֶען אִין
קוּרַנְתּוֹם אִיז פּוֹלוֹם דוּרְכְנֶענַאנְנֶען דוּרְךְּ דיא אוֹיבֶּער
גֶענֶענְד ,אוּנְד אִיז גֶעקוּמֶען קיין עְפֶּעזוֹם אוּנְד הָאט בֶע
פִינֶען עֶטְלִיכֶע תַּלְמִידִים :אוּנְד הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאנְט ,הָאט

אֵיהֶר דֶערְהַאלְּטֶען דֶעם רוּחַ הַקוֶֹּשׁ זִינְט אֵיהֶר הָאט גֶע-

נְלוֹיבְּט? אוּנָד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,מִיר הָאבֶּען
אַפֵּילוּ נִיט גֶעהֶערְט אוֹיבּ עֶס אִיז פַארְהַאנֶען אַ רוּחַ הַקוֹרֶש:
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט צוּ וָָאס זֶענְט אֵיהֶר דֶען גֶעטוֹבֵלְט
גֶעוָארֶען? אוּנד זֵייא הָאבֶּען נֶעזָאנְט צוּ דֶער טְבֵּילָה פוּן
יוֹחָנָן :אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאנְט ,יוֹהָנֶן הָאט נֶעטוֹבֵלְט מִיט
דֶער טְבִילָה פֿוּן תְּשׁוּבָה אוּנִד הָאט גֶעזָאנְט צוּם פָאלְק אַז

זֵייא זָאלֶען גְלוֹיבֶּען אָן אֵיהֶם ואס קוּמְט נָאךְּ אֵיהֶם ,דָאם

6

אִיז אָן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :אוּנְד וֶען זֵייא הָאבֶּען דָאס גֶע-
הֶערְט ,זֶענֶען זֵייא גֶעטוֹבֵלְט גֶעוָארֶען אִין דֶעם נָאַמֶען פֿוּן
דֶעם הַאר יִשׁוּעַ :אוּנְד וֶען פּוֹלוּם הָאט דִיא הֶענְד אוֹיף זֵייא
גֶעלֶענְט ,אִיז דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אויף זֵייא נֶעקוּמֶען ,אוּנה 
זֵייא הָאבֶּען נֶערֶעט מִיט לְשוֹנוּת אוּנְד הָאבֶּען נְבוּאוֹת גֶעד

 7זָאנְט :אוּנְד אַלֶע מֶענֶער זֶענֶען גֶעוֶועזֶען קֶענֶען צַוֶועלֵּם:
8

אוּנְד עֶר אִיז אִין דֶער שׁוּל אַרַיינְגֶענַאנְנֶען אוּנְד הָאט דְרֵייא

חָדָשִׁים מוּטְהִיג גֶעשְפְּרָאכֶען ,אוּנְד הָאט גֶעטַעַנֶעט אוּנְד
 9אִיבֶּערְגֶערֶעט וֶוענֶען דֶעם קֶענִינְרֵייךְּ פון נָאט :אָבֶּער וֶוען

עִטְּלֵיכֶע זֶענֶען פֶּערְהַארְטֶעט גֶעוֶועזֶען אוּנְד 'הָאבֶּען נִיט
גֶענְלוֹיבְּט אוּנְד הָאבֶּען דֶעם וֶועג פָאר דֶעם פַּאלְק נֶעלֶעם-
טֶערְט ,אַזוֹי הָאט עֶר זִיךְּ אוֹיסְנֶעוֵוייבְט ,אוּנְד הָאט דיא

923
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תַּלְמִיָדִים אֶפְּנֶעזוּנְדֶערְט; אוֹנְד הָאט מֶענְלַיִךְ גֶעטַּענֶעט אִין

דֶער שוּל פוּן טִירַאנוֹם :אֲוּנְד דָאס אַיִז גֶעשֶׁעהֶען צְוַויייא 01
יָאהֶה; אַזוֹי אַז אַלֶע הָָאם הָאבֶּען גֶעוְואוֹינְט אַיִן אַסְיָא ,יודֶען
אוּנְד ְרֶעקֶען ,הָאבֶּען נֶעהֶערְט דָאס וָָארְט פוּן דֶעם הַאר:
אוּנְד נָאט הָאט נֶעטְהוּן נְרוֹיסֶע נְבוּרוֹת דוּרְךָּ דיא הֶענְד
פוּן פּוֹלוֹם :אַזוֹי אַז מֶען הָאט גֶעבְּרַאכְט פוּן זַיין לֵייבּ
טִיכֶער אָדֶער פַארְטוּכֶער צוּ דִיא קְרַאנְקֶע ,אוּנָד דיא
קרַאנְקְהֵּייטֶען הָאבֶּען זֵייא פֶערְלָאזְט .אוּנֵד דיא בֶּעזֶע גֵייםְ-
מֶער זֶענֶען אַרֹיסְגֶעגַאנְנֶען :אוּנְד עֶמְלַיִכֶע פוּן דִיא יוּדִישַׁע 18

וַוַאנְדֶערֶער וואם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען בֶּעשְׁוֶוערֶער ,הָאבֶּען זִיךָ
אוּנְטֶערְגֶענוּמֶען .אֶנְצוּרוּפֶען דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר
יַשוּעַאִיבֶּער דִיא זָוָאס הָאבֶּען נֶעהַאט בֶּעזֶע גִייסְטֶער אוּנְד
הָאבֶּעןְ גֶעזָאנְט ,אִיךְּ בֶּעשְׁוֶווער אַייךָ בֵּייא יִשׁוּעַ .דֶעם פוֹלוֹם
פְּרֶעדִיגְט :אוּנְד עֶס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען זִיבֶּען זֵיהְן פוּן אַ גֶעוִויסֶען

יודִישֶׁען כֹּהֵן גָדוֹל וֶועלְכֶע הָאבֶּען דָאם גֶעטְהוּן:
דֶער

בֶּעזֶער

הֵייסְט

הָאט

14

אוּנָד 5

גֶעעֶנְטְפֶערְט אֲוּנְד הָאט צו זֵייא

בֶּעזָאנְט ,יִשׁוּעַ קֶען אִיךָּ אוּנְד פּוֹלוֹם קֶען אִיךְ; אָבֶּער וֶוער
זֶענְט אֵיהֶר ? אוּנְד דֶער מַאן וָאס הָאט גֶעהַאט דֶעם בֶּעזֶען
גֵייסֶם אִיז אוֹיף זייא גֶעשְׁפּרוּנְבֶען ,אוּנְד הָאט זֵייא בֵּיידֶע
בֵּיינֶעקוּמֶען ,אַזוֹי אַז זִייֵא זֶענֶען אויס דֶעם הויז אַרוֹיסְגֶע-
לָאפֶּען נַאקֶעט אוּנְד פַארְוְואוּנְדֶעט :אוּנְד דָאס אִיַז בֶּע17 -
קָאנְט גֶעוָוארֶען צוּ אַלֶע יוּדֶען אוּנְד גְרֶעקֶען זִאם הָאבֶּען
נֶעוְואוֹינְט אִין עֶפֶעזוֹם ,אַזּנד עִם אִיז אוֹיף זייא אַלֶע גֶע-
פַאלֶען אַ שְׁרֶעק ,אוּנְד דֶער נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ
אִיז פֶערְהֶערְלֵיכְט נֶעוָאָרֶען :אוּנְד פִילֶע פוּן דִיא ואס

16

הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען מִתְודֵה גֶע-
וֶועזֶען .,אוּנְד  הָאבֶּען דֶערְצֶעהְלְט זֵייעֶרֶע מַעֲשִׂים :אוּנְד

19

עִשְלִיכָּע וָאס הָאבֶּען בְּשׁוּף גֶעטְרִיבֶּען הָאבֶּען זֵייעֶרֶע

בִּיכֶער צוּנוֹיפְנֶעבְּרַאכְט אוּנְד הָאבֶּען זֵייא פָאר אַלֶע פֶעךְ-
בְּרֶענְט ,אוּנְד .זֵייא הָאבֶּען בֶּערֶעכֶענְט דֶעם פְּרַיִיז דֶערְפוּן
אוּנד

הָאבֶּען

גֶעפִינֶען

אַז

עֶס הָאט

בֶּעטְרָאפֶען

פוּפָציב

טוֹיזֶענְד שְׁטִיק זִילְבֶּער :אַזוֹי אִיז דָאס וָָארְט פוּן דֶעם הַאר

מֶעכְטִיג גֶעוַואקְסֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ גֶעשְׁטַארְקְט:
אוּנְד נָאכְדֶעם דִיזֶע זַאכֶען זֶענֶען גֶעעֶנְדִיגְט גֶעוָוארֶען הָאט

= )9
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זִיךְּ פּוֹלוֹם פָארְגֶענוּמֶען אִים גֵייסְט ,וֶוען עֶר אִיז דוּרְכְגֶע-
גַאנְנֶען דוּרְךְּ מַקְדוֹנִיָא אוּנְד אַכַּיָא צוּ גֶעהְן קיין יְרוּשָׁלַיִם;
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,נָאכְדֶעם אִיךְּ בִּין דָארְט גֶעוֶועזֶען מוּז
אִיךְּ אוֹיךְּ זֶעהֶען רוֹם :אוּנְד עֶר הָאט גֶעשִיקְט קיין מַקְדוֹנִיא
צְוַוייא וָואס הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּערִינְט ,טִימוֹתַיוֹם אוּנְד עֶרְאַסְטוֹם,

אָבֶּער עֶר הָאט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט אוֹיפְגֶעהַאלְטֶען אַ צֵייט אִין
אַסְיָא:

'

אוּנְד עִם אִיז נֶעשֶׁעהֶען קֶעגֶען יֶענֶע צֵייט אַז עִם אִיז קיין
קְלֵיינֶער רַעַשׁ גֶעוֶועזֶען וֶוענֶען דֶעם וֶעג :וָאַרִין אַ נֶע-
וויסֶער מַאן וָואס הָאט גֶעהֵייסֶען דִימֶעטְרְיוֹם ,אַ זִילְבֶּער

אַרְבֵּייטֶער וֶאם פְלֶעגְט צוּ מַאכֶען קְלַיִינֶע זִילְבֶּערְנֶע

טֶעמְפֶּעל פוּן אַרְטָעמִים .אוּנד הָאט צוּ דִיא אַרְבֵּייטֶער נִיט
וֶוענִיג גֶעוִוינְסְט אֵיינְגֶעבְּרַאכְט :הָאט זֵייא צוּזַאמֶענְגֶערוּפֶען
אוּנְד אוֹיךְּ דיא אַנְדֶערֶע אַרְבֵּייטֶער פוּן נְלֵייכֶער בֶּעשֶׁעם-
טִינוּנְג אוּנֶך הָאט גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר מֶענֶער ,אֵיהֶר וֵוייסְט אַז
בֵּייא דִיזֶער אַרְבֵּייט הָאבֶּען מִיר אוּנְזֶער פַארְמֶענֶען;
 :אוּנִד אֵיהֶר זֶעהְט אוּנְד הֶערְט ,אַז נִיט אַלֵיין אִין עֶפֶעזוּם

נֵייעֶרְט אוֹיךְ כִּמְעַש אִין נַאנְץ אַסְיָּא הָאט דִיזֶער פּוֹלוֹם

פִיל לֵייט אִיבֶּערְנֶערֶעט אוּנְד אָפְּנֶעקֶעהְרְט אִינְדֶעם עֶר
הָאט גֶעזָאגְט; אַז עֶס זֶענֶען נִיט נֶעטֶער וָָאס זֶענֶען מִיט
הֶענְד גֶעמַאכְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד נִיט אַליין אִיז דִיזֶער אוּנָ-
זֶער הַאנְדֶעל אִין סְכָּנָה צוּ בּוּשָׁה צוּ קוּמֶען ,נֵייעֶרְט אוֹיךְ
דֶער טֶעמְפֶּעל פוּן דִיא גְרוֹיסֶע גֶעמִין אַרְטֶעמִיס וֶועט פַאר

גָארְנִיט גֶעהַאלְטֶען וֶוערֶען אוּנְד אֵיהֶר נְדוּלָה וֶועט אוּנ-

שֶערְנֶעהֶען ,צוּ וֶועלְכֶער גַאנְץ אַסְיָא אוּנְד דִיא וֶעלְט דִינְט;

 :אוּנִד וֶוען זייא הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט אוּנְד זֶענֶען זֶעהֶר

בֶּעז גֶעוָוארֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁרִיעְן אוּנְד גֶעזָאגְט ,גְרוֹיִם
אִיז אַרְטָעמִים פוּן דִיא עֶפֶעזֶער :אוּנְד דִיא גַאנְצֶע שְׁטָאט
אִיז פוּל גֶעוָוארֶען מִיט גֶעטוּמֶעל; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶע-
חַאפְּטנֵאיוֹם אוּנְד אָרִיסְטַארְבוֹם ,וֶועלְכֶע זֶענֶען אוֹיםמַקְדוֹנִיָּא
אוּנְד הָאבֶּען מִיט פּוֹלוֹם גֶערֵייזְט .אוּנְד זֵייא זֶענֶען מִיט
אַמָאל אִין טֶעאַטֶער אַרַיינְנֶעלָאפֶען :אוּנְד וֶוען פּוֹלוֹם הָאט

גֶעוָאלְט צְוִוישֶׁען דֶעם פָאלְק נֶעהֶען הָאבֶּען אֵיהֶם דיא
ּ:לְמִידִים נִיט גֶעלָאזְט :אוּנְד אוֹיךְּ עֶטְלִיכֶע פוּן דיא
תַ
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אָפִיצִירֶען פֿוּן אַסְיָא וָאס זֶענֶען זֵיינֶע פְרֵיינְד גֶעוֶועזֶען
הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט ,אוּנֶד הָאבֶּען נֶעבֶּעטֶען אַז עֶר

זָאֵל זִיךְּ .נִיט אוּנְטֶערְשְׁטֶעהְן אִין דֶעם טֶעאַשֶער אַרֵיין צו

נֶעהֶען :אַזוֹי הָאבֶּען עֶטְלִיכֶע דָאס גֶעשׁרִיעֶן אוּנְד אַנְדֶערֶע
עֶפֶּעס אַנְדֶערְש; וָארִין דִיא פֶּערְזַאמְלוּנְג אִיז פַארְטוּמֶעלְט
גֶעוֶועזֶען אוּנְד דִיא מֵייסְטֶען הָאבֶּען נִיט נֶעוְואוּסְט פוּן
וֶועסְטְוֶוענֶען זֵייא זֶענֶען צוּזַאמֶענְגֶעקוּמֶען:
אוּנְד פוּן דִיא לֵייט הָאבֶּען זֵייא אַרוֹיסְנֶעבְּרַאכְט אַלַכְּסַאנְדֶער
דֶעם דִיא יוּדֶען הָאבֶּען זייטֶער נֶעשְׁטִיפְּט .אוּנְד אַלָכְּסַאנְדֶער
הָאט גֶעוִוינְקְט מִיט דֶער הַאנְד ,אוּנְד הָאט זִיךָּ גֶעוָואלְט

32

פָאר דֶעם פָאלֶק פֶערֶעֶנְטְפֶערֶען :אָבֶּער וֶוען זייא הָאבֶּען
גֶעוָואר גֶעוארֶען אַז עֶר אִיו אַ יוּד ,הָאבֶּען אַלֶע גֶעשְׁרִיעָן

מִיט אַיין קוֹל פַאר צְוַוייא שָׁעָה לַאנְג ,נְרוֹיס אִיז אַרְטֶעמִיס
פוּן דִיא עֶפֶעזֶער :אוּנְד דֶער קַאנְצְלֶער הָאט דיא לַייט
נֶעשְׁטִילְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר מֶענֶער פוּן עֶפֶעזוֹם ,וֶועל-
כֶער מֶענְשׁ זֵוייסְט נִיט אַז דיא שְׁטָאט עֶפֶעזוֹם אִיז דֶער
טֶעמְפֶּעלְהִיטֶער פוּן דִיא גְרוֹיסֶע אַרְטֶעמִיס ,אוּנְד פוּן דֶעם
בִּילָד וָאם אִיז פוּם הִימֶעל אַרוּפְנֶעפַאלֶען? דָרוּם װייל

שכ
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דִיזֶע זַאכֶען קֶענֶען נִיט אָפְּגֶעלֵייקֶענְט וֶוערֶען ,בֶּעדַארְפְט

אֵיהֶר שְׁמִיל צוּ זַיין אוּנְד קֵיין זַאךְּ אֵיילֶענְדִיג מְהוּן:

וָארִין אִיהֶר הָאט דִיזֶע מֶענֶער אַהֶערְגֶעבְּרַאכְט וָאם

הָאבֶּען נִיט דִיא טֶעמְפֶּעל גֶערוֹיבְּט ,אוּנְד הָאבֶּען נִיט גֶע-
לֶעסְטֶערְט אַײיעֶרֶּע נֶעטִין :דְרוּם וֶוען דִימֶעטְרִיוֹם אוּנְד
דֵיא אַרְבֵּייטֶער וָואס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם הָאבֶּען עֶפֶּעם קֶענֶען
אִימֶעצֶען אַזוֹי זֶענֶען פַארְהַאנֶען מִשְׁפָּטִים ,אוּנְד דָא זֶענֶען

קֵייזֶערְלִיכֶע שְׁטֶעלְפֶערְטְרֶעטֶער ,לָאזֶען זֵייא זִיךְּ אֵיינֶער
דֶעם אַנְדֶערְן פַארְקְלַאנֶען :אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר פֶערְלַאנְגְט

עֶפֶּעם וַוייטֶער אַזוֹי וֶועט עִם בֶּעשְׁלָאסֶען וֶוערֶען אִין אַ
ֶעזֶעצְלֵיכֶע פֶערְזַאמְלוּנְג :וָארִין מִיר זֶענֶען אִין אַ סִכָּנָה
פַארְקְלָאנְט צוּ וֶוערֶען וֶוענֶען קְרִיג פוּן וֶוענֶען דֶעם הַיינָ-

40

אוּנְד דֶעסְטְוֶועגֶען קֶענֶען מִיר זִיךְּ נִיט פַאר דִיזֶער פֶערְזַאמִ-
לוּנֶג פַארְעֶנְטְפֶּערְן :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעזָאנְט ,הָאט
עֶר דִיא פֶערְזַאמְלוּנְג אַוֶועקְגֶעשִׁיקְט:

41

טִינֶען טָאג ,וָארִין עֶם אִיז קֵיינֶע אוּרְזַאכֶע נִיט פַארְהַאנֶען
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 1אוּנְד וֶוען דָאס גֶעטוּמֶעל הָאט אוֹיפְנֶעהֶערְט .הָאט פּוֹלוּם

גֶערוּפֶען דיא תַּלְמִידִיםּ אוּנְד דֶערְמָאנְט ,אוּנְד הָאָט זִיךְ
מִיט זֵייא גֶעזֶענֶענְט .אוּנד אִיז אַוֶועקְגֶענַאנְנֶען צוּ רַייזֶען
 2קיין מַקְדוֹנָיָא; אוּנְד וֶוען עֶר אִיז וֶענֶע עֶרְטֶער דוּרְכְנֶע-

גַאנְגֶען אוּנְד הָאט זֵייא מִיט פִילֶע רֶעד דֶערְמָאנְט ,אִיז עֶר
2

גֶעקוּמֶען קיין גְרֶעקֶעִנְלַאנְד :אוּנְד זֶען עֶר הָאט זִיךְ דָארְט

דְרֵייא חֲדָשִׁיםּ אוֹיפְגֶעהַאלְטֶען; אוּנְד דִיֵא יוּדֶען הָאבֶּען
אוֹיף אֵיהֶם גֶעלוֹיעֶרְט; זיא עֶר הָאט גֶעוָואלְט קיין סוּרְיָא

אַוֶועקְשִׁיִפֶען הָאט עֶר זִיךְּ .בֶּעשְׁלָאסֶען צוּריקְצוּקֶעהְרֶען
קיין מַקְדוֹנִיָא:

זש

מש

אוּנְד עִם זֶענֶען

מִיט אֵיהֶם

גֶעפָאהְרֶען בִּיז

אַסָיָא .סוֹפַּטְרוֹם פוּן בִּירוֹאָה ,דֶער זוּהְן פוּן פּוּרוֹם ,אַרּיִם-
טַארְבּוֹם אוּנְד סֶעקוּנְדוֹם פוּן תֶּעסַאלוֹנִיִקֵא אוּנְד נַאִיוֹם פוּן
דֶערְבְּ!; אוּנְד טִימוֹתָיוֹם .אוּנְד טִיכִיקוּם אוּנְד טְרָאפִּימוֹם
פוּן אִסְיָא :אוּנְד דִיזֶע זֶענֶען פָארְאוֹיִם גֶענַאנְגֶען; אוּנְד
הָאבֶּען אוֹיף אוּנֶם גֶעוַוארְט אִין טְרוֹאַם :אָבֶּער נָאךָּ דיא
טֶעג פוּן פֶּסַח הָאבֶּען מִיר אַוֶועקְנֶעשִׁיפְט פון פִּילִיפִּי; אוּנְד
זֶענֶען צוּ זֵייא גֶעקוּמֶען קיין טְרוֹאַס אִין פִינֶף מֶעג; אוּנְד

זֶענֶען דָארְט גֶעבְּלִיבֶּען זִיבֶּען טֶעג:
אוּנְד אִים עֶרְשְׁטֶען טָאג פוּן דֶער וָאךְּ; וֶוען מִיר זֶענֶען
צוּזַאמֶענְנֶעקוּמֶען בְּרוֹיִט צוּ בְּרֶעכֶען; הָאט פּוֹלוֹם צו זִיוא

גֶעפְּרֶעדֵיגְט זָארִין עֶר הָאטְ גֶעואלְט דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג

אַוֶועקְגֶעהֶען ,אוּנְד הָאט זֵיינֶע רֶעדֶע גֶעהַאלְטֶען בִּיןז צוּ
מִיטֶען נַאכְט :אוּנִד עִם זֶענֶען פִילֶע לֵיכְט גֶעוֶועזֶען אִין
דֶער אוֹיבֶּערְשְטוּבּ וְואוּ מִיר זֶענֶען פֶערְזַאמֶעלְט גֶעוֶועזֶען:
 9אוּנְד אַ גֶעוִויסֶער יוּנְנֶער מַאן ואס הָאט גֶעהֵייסֶען אַבְטוּכוּם
אִיז גֶעזֶעסֶען בַּיִיא דֶעס פֶענְסְטֶער; אוּנְד אִיז אִין אַ טִיפֶען
שְׁלָאף גֶעפַאלֶען ,אוּנְד וֶען פּוֹלוֹם הָאט לַאנְג גֶעפְּרֶעדִינְּטו
הָאט אֵיהֶם דֶער .שְׁלָאף בִּיינֶעקוּמֶען ,אוּנְד עֶר אִיז פוּן
-

דֶעם דְרִיטֶען שְׁטָאק .אַרוּפְּגֶעפָאלֶען .אוּנְד וֶוען מֶען הָאט
 10אֵיהֶם .אַוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען אִיו עֶר טוֹיט נֶעוֶוֶעזֶען :אָבֶּער פּוֹלוֹם
אִיז אַרוּפְנֶעגַאנְנֶען אוּנְד אִיו אוֹיף אֵיהֶם גֶעפַאלֶּען !אוּנְד
11

הָאט אֵיהֶם אַרוּמְנֶענוּמֶען אוּנְד גֶעזָאנְט ,דֶערשְׁרֶעקְט אַייךְ
נִיט ,וָוארִין זיינֶע נְשָׁמָה אִיז אִין אֵיהֶם :אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹים-
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גֶעגַאנְנֶען אוּנְד .הָאט בְּרוֹיט גֶעבְּרָאכֶען אוּנְד הֶעגֶעסֶען
אוּנְד הָּאט נָאךְּ פִיל מִיט זֵיִיא נֶערֶעט בִּיז מָאג ,אוּנד אַזוֹי

אִיז עֶהּ ?אַוֶזעקְבֶעגַאנְגֶען :אוּנְד זייא הָאבֶּען דֶעם יּנְנֶען

12

מַאַן.לֶעבְּעדיבגֶעבְּרַאכְט ,אוּנְד זייא זֶענֶען נֶעטְרֵייסְט נֶע-

וָוארֶען אָהֶן מָאס:
אָבֶּער מִיר .זֶענֶען פַארְאוֹיס צוּם שיף גֶעגַאנְגֶען אוֹנָד

הָאבֶּען זִיךְ קײַן אַסוֹם גֶעשׁופְּט .וָארִין דָארְט הָאבֶּען מִיר

19

גֶעוָואלְט פּוֹלוֹם אַרוֹיפְנֶעמֶען .וָארִין עֶר הָאט אַזוֹי בַּע-
פוֹילֶען , ווייל עֶר זֶעלְבְּסְט אִיז צוּ פֿוּם גֶעגַאנְנֶען :אוּנְד 14
וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ מִיִט אוּנִם אִין אַוֹם בֶּענֶעגֶענְט ,הָאבֶּען
מַיִר :אֵיהֶם אוֹיִפְגֶענוּמֶען ,אוּנְד זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין מֵי-
טוּלִינִי .:אוּנְד פוּן דָארְטֶען הָאבֶּען מִיִר זִיךָּ וֵוייטֶער אַוֶועק -
גֶעשִׁיפְט .אוּנְד זֶענֶען אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג נֶעקוּמֶען

קֶעגֶּענְאֵיבֶּער בִיוֹם אוּנְד דֶעם טָאג דֶערְנָאךְּ זֶענֶען מִיר
צוּ סַאמוֹם ֶעלַאנְדֶעט ,אוּנְד דֶעם נֶעכְסְטֶען טָאג זֶענֶען
מֵיר גֶעקוּמֶען קיין מִילֶעטוֹם :וָארִין פּוֹלוֹם הָאט בֶּע-
שְׁלָאסֶען עֶר זָאל עֶפֶּעזוֹם פַארְבֵּיישׁיפֶּען ,אַז עֶר זָאל נִיט
דיא צֵייט פַארְבְּרֶענְנֶען אִין אַסְיָא; וָארִין עֶר הָאט זִיךְ
בֶּעאֵיילְט אַז עֶר זָאל ,וֶוען עִם אִיז מֶעגְלִיךְּ ,זיין אִין יִרוּשָׁלַיִם

10

אוֹיף שְׁבוּעוֹת:

אוּנְד עֶר הָאט גֶעשִׁיקְט פוּן מִילֶעטוֹם קיין עֶפֶעזוֹם אוּנָד
הָאט .נֶערוּפֶען דִיא עֶלֶצְטֶע פוּן דֶער קְהַּלָה :אוּנֶר וֶוען
זַיִיא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען .הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאנְט
אֵיהֶר וֵוייסְט אַז פוּן דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג אָן וֶוען אִיךְ הָאבּ
אַסְיָא בֶּעטְרֶעטֶען ,אוֹיף וֶעלְכֶען אוֹפָן אִיךְּ בִּין בַּייא
אֵייךְּ דַיֵא נַאנְצֶע צֵייט גֶעוֶועזֶען :אוּנְד דיא אִיךָּ הָאבּ
גֶעדִינְט דֶעם הַאר מִיִט אַלֶער דֶעמוּט אוּנְד מִיט טְרֶערֶען
אוּנְד פְּרִּיפוּנְגֶען .,ואס אִיז מִיר צוּנֶעטְרָאפֶען דוּרְךָּ דֵיא
לוֹיעֲרִוּנְגֶען פוּן דיא יזּדֶען :זיא אִיךְָ הָאבּ נָארְנִיט צוּריק-
גֶעהַאלְטֶען ואס אִיז גֶעְוֶועזֶען נִיצְלִיךְ פַאר אַייך; אַז אִיךְ
זָאֵל אֵייך נִיט דֶערְקְלֶעהְרֶען אוּנְד לֶעהְרֶען עֶפֶענְטְלִיךְּ פוּן
הוֹיז צוּ הוֹיז :אוּנְד זָאל בֶּעצֵיינֶען צוּ יוּדֶען אוּנְד גְרֶעקֶען
תְּשׁוּבָה צוּ נָאט אוּנְד גְלוֹיבֶּען אָן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ
הַמָּשִׁיחַ .:אוּנְד נוּן זֶעה אִיךְּ נָעה גֶעבּוּנְדֶען אִים גֵייסְט
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אפאסטעלנעשיכטע כב
קיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד וַויים נִיט וָאס וֶועט מִיר דָארְט בֶּע=

נֶענְנֶען :חוּץ אַז דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ בֶּעצֵיינְט צוּ מִיר אִין
יֶעדֶער שְׁטָאט אוּנְד זָאגְט ,אַז קֶעמֶען אוּנְד צָרוֹת וַוארְטֶען
אוֹיף מִיר :אָבֶּער אִיךָּ מַאךְּ מִיר גָארְנִיט דֶערְפוּן ,אוּנְד
אִיךָּ הַאלְט נִיט מֵיין לֶעבֶּען מְהֵייעֶר צוּ מִיר זֶעלְבְּסְט ,אַז

אִיךְּ זָאל מֵיין לוֹיף עֶנְדִינֶען ,אוּנְד דֶעם דִינְסְט ואס אִיךְ
הָאבּ אָנְגֶענוּמֶען פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ .צוּ בֶּעצֵיינֶען דיא

בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן דֶער נְנָאד פוּן נָאט :אוּנְד אַצוּנְד זְעה,

אִיךְּ זויים אַז אֵיהֶר אַלֶע ,צְוִוישֶׁען וֶועלְכֶע אִיךָ בִּין אַרוּמ-

גֶעגַאנְגֶען אוּנְד הָאבּ גֶעפְּרֶערִיגְט דָאס קֶענִיגְרֵייךָ .וֶועט
נִיט מֶעהֶר זֶעהֶען מֵיין פָּנִים :דְרוּם בֶּעצֵייג אִיךְָ אייךְּ דֶעם
הַיינְטִיגֶען טָאג ,אַז אִיךְּ בִּין ריין פוּן דֶעם בְּלוּט פון אַלֶע:
וָארִין .אִיךְּ הָאבּ נִיט פַארְמִיטֶען אִייךְּ צוּ צֵיינֶען דֶעם
גַאנְצֶען סוֹד פוּן גָאט :גִיבֶּט אַכְטוּנְג אוֹיף אַייךְּ זֶעלְבְּסְט
אוּנְד אוֹיף דִיא גַאנְצֶע סְטַאדֶע ,צְוִוישְׁען וֶועלְכֶע דֶער רוּחַ
הַקוֹדֶשׁ הָאט אִייךְּ גֶעמַאכְט אוֹיפְזֶעהֶער ,צוּ פַּאסֶען דִיא
קְהֵלָה פוּן גָאט וֶועלְבֶע עֶר הָאט גֶעקוֹיפִט מִיט זַיין אֵיינֶען

בְּלוּט :אִיךְּ זויים אַז נָאךְּ מיין אֶפְּשֵׁיירֶען וֶעלֶען בֶּעזֶע
20

וֶועלְף צוּ אַייך אַרֵיינְקוּמֶען ,אוּנְד וֶועלֶען נִיט שׁוֹינֶען דיא
סְטַאדֶע :אוּנְד פוּן אֵייךְּ אַלֵיין וֶועלֶען מֶענֶער אוֹים-

שְׁטֶעהֶען ואס וֶועלֶען רֶעדֶען פַארְקֶעהְרְטֶע זַאכֶּען ,כְּדֵי

זֵייא זָאלֶען דִיא תַּלְמִידִים נָאךְּ זִיךְּ צוּצִיהֶען :דְרוּם
וַואכְט ,אוּנְד גֶעדֶענְקְט ,אַז דְרֵייא יָאהֶר לַאנְג הָאבּ אִיךְ
נִיט אוֹיפְגֶעהֶערְט נַאכְט אוּנְד טָאג אִיטְלִיכֶען צוּ חָארְֶען
מִיט מְרֶערֶען;
; אוּנְד אַצוּנְר עֶמִפְּפֶעהְל אִיךְּ אֵייךָּ צוּ דֶעם הַאר אוּנְד צוּם

וָוארְט פוּן זֵיינֶער נְנָאד; ואס אִיז מֶעכְטִיג אוֹיפְצוּבּוֹיעְן

אוּנְד צוּ גֶעבֶּען אֵיינֶע עֶרְבְּשַׁאפְט צְוִוישֶׁען אַלֶע הַיילִינֶע:

 8אִיךְ הָאבּ פוּן קֵיינֶעם נִיט בֶּעגֶעהְרְט זִילְבֶּער אָדֶער נָאלְר
אָדֶער קְלֵיידוּנְג :אֵיהֶר וֵוייסְט אַליין אַז דִיזֶע הֶענְד הָאבֶּען
גֶעדִינְט צוּ מֵיינֶע בֶּעדֶערְפָנִים .אוּנְד צוּ דִיא וָואם זֶענֶען
מִיט מִיר גֶעוֶועזֶען :אִיךְּ הָאבּ אַייךְּ אַלֶע גֶעלֶעהָרְט אַז
אֵיהֶר .זָאלְט אַזוֹי אַרְבֵּיימען אוּנְד דִיא שְׁוַַאכֶע הֶעלְפֶען
אוּנְד אַז אִיהֶר זָאלְט גֶעדֶענְקֶען דִיא וֶוערְטֶער פוּן דֶעם

אפאסטעלנעשיכטע כ כא
הַאר יִשׁוּעַ ,ויא עֶר הָאט אַלַיין גֶעזָאגְט ,עִם אִיז מֶעהֶר
נֶעבֶּענְשְט צוּ גֶעבֶּען זיא צוּ נֶעמֶען :אוּנְד וֶוען עֶר הָאם

דָאם גֶעזָאֵגְט ,הָאט עֶר גֶעקְנִיעֶט אוּנְד הָאט מִיט זֵייא אַלֶע
גֶּעבֶּעטֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אַלֶע שְׁטַארְק גֶעוַויינְט ,אוּנָד
זֶענֶען פּוֹלוֹם אוֹיף דֶעם הַאלְז גֶעפַאלֶען ,אוּנְד הָאבֶּען

אֵיהֶם בֶעקִישְט :אוּנְד זֵייא זֶענֶען בֶּעזוּנְדֶערְם טְרוֹירִיג גֶעוֶוען
אִיבֶּער דֶעם וָארְט וָאם עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אַז זֵייא וֶועלֶען
נִיט מָעהֶר זֶעהֶען זַיין פָּנִים .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם בֶּע-
נְלֵייט בִּיז צוּ דֶעם שיף:
קאפיטעל בא

אוּנְד וֶוען עֶס אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַז מִיר הָאבֶּען זִיךְּ פוּן זֵייא
אָפְּנֶעזוּנְדֶערְט אוּנְד זֶענֶען אַוֶועקְנֶעשִׁיפְט זֶענֶען מִיר
נֶעקוּמֶען מִיט אַ גְלֵייכֶען וֶעג קיין קוֹאַס .אוּנִד דֶעם
אַנְדֶערֶען טָאג קיין רוֹרוֹם ,אוּנְד פוּן דָארְטֶען קיין פַּטָרָא:
אוּנְד וֶוען מִיר הָאבֶּען נֶעפִינֶען אַ שִׁיף ואס נֶעהְט אַרִיבֶּער
קיין פִינִיקִיָא ,זֶענֶען מִיר אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ
אַוֶועקְגֶעשִׁיפְט :אוּנְד וֶוען מִיר הָאבֶּען דֶערְזֶעהֶען קִיפְּרוֹם

=

אוּנְד הָאבֶּען עִם צוּ דִיא לִינְקֶע הַאנְד אִיבֶּערְגֶעלָאזְט ,הָאבֶּען
מִיר זִיךָּ גֶעשִׁיפְט קיין סוּריָא ,אוּנְד זֶענֶען אַרוּפְּגֶעקוּמֶען

קיין צֹר; וָארִין דָארְט הָאט דֶאם שִיף גֶעזָאלְט אָפְּלֶענֶען

מַשָׂא :אוּנָד מִיר הָאבֶּען נֶעפִינֶען דִיא תּלְמִידִים .אוּנָד

4

זֶענֶען דָארְט נֶעבְּלִיבֶּען זִיבֶּען מֶעג ,װֶעלֶכֶע הָאבֶּען צוּ

פּוֹלוֹס דוֹרְךְּ דֶעם גֵייסְט גֶעזָאנְט ,אַז עֶר זָאל נִיט אַרוֹיפַי
גֶעהֶען קיין יְרוּשָלַיִם :אוּנִד וֶען מִיר הָאבֶּען דִיא טֶעב
נֶעעֶנְדִינְט ,זֶענֶען מִיר אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען ,אוּנִד זֵייא הָאבֶּען
אוּנֶם אַלֶע בֶּענְלֵייט מִיט וֵוייבֶּער אוּנְד קִינְדֶער בִּיז אוֹיס
דֶער שְׁטָאט אַרוֹים ,אוּנְד מִיר הָאבֶּען גֶעקְנִיעֶט בֵּיים
בָּארְטֶען פוּן יַם ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעבֶּעמֶען :אוּנְד וֶוען מִיר
הָאבֶּען זִיךְּ מִים אֵיינַאנְדֶער גֶעזֶענֶענְט ,זֶענֶען מִיר צוּם

זש

שִׁיף אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד זייא הָאבֶּען זִיךְּ אַהַיים גֶע-
קֶעהְרְט:
אוּנֶר וֶוען מִיר הָאבֶּען דִיא רַייזֶע פוּן צֹר נֶעעֶנְדִיגְט ,זֶענֶען
מִיר אַרוּפְּגֶעקוּמֶען קיין פַּטָאלֶעמָא ,אוּנְד וֶוען מִיר הָאבֶּען
דִיא בְּרִידֶער נֶעגְרִיסְט ,זֶענֶען מִיר בַּייא זֵייא נֶעבְּלִיבֶּען

=
1
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אַוין טָאָב :אוּנְד דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג .זֶענֶען .מִיר -אַוָוֶעק-
גֶעגַאנְבֶען .,אוּנְד .זֶענֶען גֶעקוּמֶען .קיין קִיסְרִין .אוּנְד זֶענֶען
אַרְיינְגֶענַאנְגֶען אִים הוֹיז פוּן פִילִיפַּוֹם ,וֶועלְכֶער אִיז נֶע-
וֶועזֶען אַ מְבַשֵׂר אוֹנְד אֵיינֶער פוּן דִיא זִיבֶּען .,אונד מִיר
זֶענֶען .בֵּייא .אֵיהֶם גֶעבְּלִיבֶּען :אוּנְד דִיזֶער הָאט .גֶעהַאט
פִיעֶר שֶעכְטֶער וָואס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען בְּתוּלוֹת ,אוּנְד הָאבֶּען
..
נְבוּאוֹת גֶעזָאנְט.:

10

אוּנְד נָאכְדֶעם מִיר זֶענֶען דָארְט גֶעבְּלִיבֶּען פִילֶע מֶעג ,אִיז

11

12

18

14

16

אַ נָבִיא אַרוּפְּנֶעקוּמֶען פוּן דֶעם לַאנְד יְהוּדָה .וָואם .הָאט
גֶעהֵיימֶען אַנַאבּוֹם :אוּנְד עֶר אִיז צוּ אוּנִם גֶעקוּמֶען ,אוּנֵד
הָאט גֶענוּמֶען דֶעם גַארְטֶעל פוּן פּוֹלוֹם ,אוּנִד הָאט זִיךְ
בֶעבּוּנְדֶען הֶענְר אוּנְד פִים; אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט ,דָאם זָאגְט
דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ ,אַזוֹי וֶועלֶען דִיא יוּדֶען אִין יְרוּשְׁלַּיִם
בִּינְדֶען דֶעם מַאן וֶועמֶעם גַארְטֶעל דֶאם אִיז ,אוּנְד וֶועלֶען
אֵיהֶם אִיבֶּערְגֶעבֶּען אִין דִיא הֶענְד פוּן דיא גוֹיִם; אוּנְך
וֶוען מִיר הָאבֶּען דִיזֶע וֶוערְטֶער גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען מִיר אוּנְד
דיא לייט פוּן דֶעם אָרֶט אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען ,אַז עֶר זָאל .נִיט
אַרוֹיִפְגֶעהֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :דַאן הָאט פּוֹלוֹם גֶעעַנְטְפֶערְט,
ואס טְהוּט אֵיהֶר ,אַז אֵיהֶר וֵויינְט אוּנְד צוּבְּרֶעכְּט מַיִין
הַארְץ? וארִין אִיךּ בִּין אָנְגֶעבְּרֵייט נִיט אַלֵיין גֶעבּוּנְדֶען צַוּ
וֶוערֶען ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ צוּ שְׁטַארְבֶּען אִין יְרוּשָׁלַיִם פַאר
דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר יַשׁוּעַ :אוּנְד זֵוייל עֶר הָאט זִיךְ
נִיט גֶעלָאזְט אִיבֶּערְרֶעדֶען ,הָאבֶּען מִיר אוֹיפְנֶעהֶערְט אוּנְד
בֶעזָאגְט ,לָאז דֶער וִוילֶען פוּן דֶעם הַאר גֶעשֶׁעהֶען:
אוּנְד נָאךָּ דִיזֶע טֶעג הָאבֶּען מִיִר .אוּנְזֶערֶע זַאכֶען אַיינְגֶע-
פַּאקְט אוּנְד .זֶענֶען אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְך
עֶמְלִיכֶע פוּן דִיא תַּלְמִידִים פוּן קִיסְרין זֶענֶען .מִיט אוּנֶם
גֶעגַאנְנֶען .,אוּנִד הָאבֶּען מִיט זִיךְּ -גֶעפִיהְרְט .אַ גֶעוויסֶען

מְנָסוֹן פוּן קִיפָּהוֹם .אֵיין אַלְטֶען תַּלְמִיר ,בֵּייא וֶועלְכֶען-מֵיר
הָאבֶּען גֶעזָאלְט אֵיינְשְׁטֶעהֶען:

אוּנְד וֶוען מִיר זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין יִרוּשָׁלַיִם .הָאבֶּען אַוּנִם
דיא בְּרִידֶער אוֹיפְגֶענוּמֶען מִיט פְרֵייד :אוּנְד דֶעם אַנְדֶערֶען
מָאג .אִיז פּוֹלוֹם מִיט אוֹנֶם אַרֵיינְגֶענַאנְנֶען צוּיַעֲקֹבּ .,אוּנְד
אַלֶע עֶלֶצְטֶע זֶענֶען אַהִין גֶעקוּמֶען :אוּנְד וֶוען עֶר הָאט

אפּאסטעלגעשיבטע:כא

זייא גֶעגְרִיסְט הָאט עֶר זֵייא דֶערְצֶעהְלְט אֵיינְס נָאךְּ דֶעם

אַנְדֶערֶען ואס גָאט הָאט גֶעטְהוּן צְוִישֶׁען דִיא גוֹיִם דוּרְךָ
זיַין דינְסְט :אוּנָד וֶוען זייא הָאבֶּען דָאם גֶעהֶערְט ,הָאבֶּען
זִייּא בָאט גֶעלוֹיבְּט; אוּנְדהָאבֶּען צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט .דוא
זֶעהְפְּט!:בְּרוּדֶער; זויא פִיל טוֹיזֶענְד צְווישֶׁען דיא יוּדֶען
זֶענֶען דיא וִָאם גְלוֹיִבֶּען ,אוּנְד .זַייא זֶענֶען אַלֶע אֵייפְרִיג
פַאר דֶער תּוֹרָה :אוּנְד זייא הָאַבֶּען וֶענֶען דִירנֶעהֶערְטְ,
אַז דוּא לֶעהְרְסְט אַלֶע יוּדֶען ואס זֶענֶען צְוִוישֶׁען דִיא נוֹיִם
אַז זייא זָאלֶען פוּן תּוֹרַת  מֹשֶׁה אָפְּטְרֶעטֶען; אוּנְד דוא

זָאנְסְט אַז זייא זָאלֶען נִיט דיא קִינְדֶער בֶּעשְׁנַיִידֶען .אוּנְד
זָאלֶען 'נִיט נָאכְנֶעהֶען דיא -מִנְהָנִיִם :וִאם אִיז עֶם דֶען?

זַייא .וֶועלֶען נֶעוִוים הֶערֶען אַז דוּא בִּיסְט גֶעקוּמֶען: :דְרוּם
מְהוּא דָאס וָואם מִיַר זָאנֶען צוּ דִיר; עִם זֶענֶען מִיט אוּנִם
פיעֶר מֶענֶער ואס הָאבֶּען אוֹיף זִיךְּ אַ נָדֶר :נֶעם דִיזֶען
אוּנְד רַיינִינּ דיך מיט זֵייא ,אוּנְד לָאז דִיךְּ נָאהְלֶען פאר
זַיִיא; אַז  זֵייא זָאלֶען זִיךְּ דֶעם קאפּ שֶׁערֶען ,אוּנִד אַלֶע
וֶעלֶען װויסֶען אַז דָאס ואס זֵייא הָאבֶּען וֶוענֶען .דִיר נֶע-
הֶערְט אִיז גָארְנִיט; אֶבֶּער דוּא וַאנְדֶעלְסְט זֶעלְבְּסְט אוֹיפ-
הִיבְּטִים! אוּנְד הַאלְטְסֶם דִיא תּוֹרָה :אָבֶּער וֶוענֶען דיא נוֹיִם
וָואס גְלוֹיבֶּען .הָאבֶּען מִיר גֶעשְׁרִיבֶּען אוּנִד הָאבֶּען נֶע-
פַאסְקֶעט :אַז זֵייא זָאלֶען זִיךְּ .הִיטֶען פוּן דִיא קַרְבָּנוֹת צוּ
דִיא ?אָפְּנֶעטֶער אוּנְד פוּן בְּלוּט אוּנְד פוּן דֶערְוָארְגֶענֶע
זַאכֶען אוּנְד פוּן זְנוּת :דַאן הָאט פוֹלוֹם דִיא מֶענֶער גֶע-
נוּמֶען -אוּנְד .דֶעם אַנְדֶערֶען טָאנ .הָאט עֶר זִיךְ מִיט זייא
גֶערֵיינִינְט.

אוּנָד אִיז אִים בֵּית הַמִקְדָשׁ אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען

אַזֹּנד :הָאט אָנְגֶעזָאגְט דִיא .דֶערְפִילוּנְג פוּן דיא טֶעג פוּן
דֶער רֵיינִיגוּנָב בִּיז דָאס קַרְבֶּן וֶדעט פַאר אִיטְלִיבֶען פוּן זֵייא
נֶעבְּרַאכְט וֶוערֶען:
אוּנְד וֶוען דִיא זִיבֶּען טֶעג זֶענֶען בַּאלְד נֶעעֶנְדִיגְט גֶעוֶועזֶען
הָאבֶּען  אֵיֵהֶם דיא יוּדֶען פוּן אַסְיָא גֶעזֶעהֶען אִים בֵּית

הַמִקְרֶש .אוּנְד הָאבֶּען דֶאם נַאנְצֶע פָאלְק אוֹיפְגֶעהֶעצְט

אוּנְד הָאבֶּען זֵיירֶע הֶענְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעלֶענְט :אוּנְד הָאבֶּען

בֶעשְׁרֵיעֶן ,מֶענֶער פוּן וִשְׂרָאֵל ,הֶעלֶפְט; דָאס אִיז דֶער מַאן
ואס לֶעהְרְט אַלֶע מֶענְשֶׁען אִין אַלֶע עֶרְטֶער קֶענֶען דֶעם

8

אפאסטעלנעשיבטע כא
פָאלְק אוּנְד דֶער תּוֹרָה אוּנד דִיזֶען אָרְט; אוּנד עֶר הָאט
אוֹיךְּ נְרֶעקֶען אִים בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרֵיינְגֶעבְּרַאכְט ,אוּנְד הָאט

29י
פ

דִיזֶען הֵיילִיגֶען אָרְט נֶעמֵיין גֶעמַאכְט :וָארִין זייא הָאבֶּען

פְרִיהֶער גֶעזֶעהֶען טְרוֹפומוֹם פוּן עֶפֶעזוֹם מִיט אֵיהֶם אִין
דֶער שְׁטָאט; אוּנְד הָאבֶּען נֶעדַאכְט אַז פּוֹלוֹם הָאט אֵיהֶם
 0אִים בֵּית הַמִקְדֶשׁ אַרֵיינְגֶעפִיהְרְט :אוּנְד דִיא נַאנְצֶע שְׁטָאט
אִיז פֶערְטִימֶעלְט גֶעוָארֶען אוּנְד דָאם פָאלְק אִיז צוּנוֹיף
גֶעלָאפֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען פּוֹלוֹם אָנְנֶענוּמֶען אוּנָד הָא-
בֶּען אֵיהֶם אַרוֹיסְנֶעשְׁלֶעפְּט פוּן דֶעם בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אוּנד

גְלייךָ זֶענֶען דִיא טְּהִירֶען פַארְשְׁלָאסֶען גֶעוָוארֶען:

 1אוּנֶד זויא זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוָואלְט הַרְגֶענֶען אִיז אָנְנֶעי
קוּמֶען אַ בֶּערִיכְט צוּם הוֹיפְּטְמַאן פוּן דֶעם חַיִל ,אַז נַאנְץ
 2יְרוּשָׁלַיִם אִיז אִין אַ מְהוּמָה :אוּנְד נְלֵייךְּ הָאט עֶר גֶענוּמֶען
סָאלְדַאטֶען אוּנְד אָפִיצִירֶען ,אוּנְד אִיז צוּ זֵייא אַרוּפְנֶע-
לָאפֶען; אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען דֶעם הוֹיפְּטְמַאן אוּנְד דיא
סָאלְדַאטֶען דֶערְזֶעהֶען הָאבֶּען זייא אוֹיפְנֶעהֶערְם פּוֹלוֹם צוּ
 3שְׁלָאנֶען :דַאן אִיז דֶער הוֹיפְּטמַאן צוּנֶעקוּמֶען ,אוּנָד הָאט

אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנִד הָאט אֵיהֶם גֶעהֵייסֶען שְׁלִימֶען מִיט

צְוַוייא קֶעמֶען; אוּנְד עֶר הָאט נֶעפְרֶענְט וֶוער עֶר אִיה
 4אוּנְד וָואס עֶר הָאט גֶעטְהוּן :אוּנד אִיטְלֵיכֶער צְווישֶׁען דֶעם

פָאלְק הָאט גֶעשְׁרִיעֶן אוּנְד אַ יֶעדֶער עִפֶּעם אַנְדֶערְש;

אוּנְד וֶוען עֶר הָאט נִיט גֶעקָאנְט קיין זִיכֶערֶעם זִויסֶען דוּרְךָ
דֶעם גֶעטוּמֶעל ,הָאט עֶר אֵיהֶם גֶעהֵייסֶען אִין דֶעם לַאנֶער
 2אַרַיינְפִיהְרֶען :אָבֶּער וֶוען עֶר אִיז אוֹיף דִיא טְרֶעפֶּען נֶע-

קוּמֶען ,הָאבֶּען אֵיהֶם דיא סָאלְדַאטֶען גֶעְרָאנֶען וֶועגֶען

 6דִיא גֶעוַואלְטְטֶעטִיגְקֵייט פוּן דֶעם פָאלְק :זָארִין אַ סַךָ

פָאלְק הָאט נָאבְגֶעפָאלְגְט אוּנְד גֶעשְׁרִיעֶן ,אַוֶועק מִּיט

אֵיהֶם:
 7אוּנְד וֶוען פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאלְט אִים לַאנֶער אַרַיינְגֶעפִיהְרְט
וֶוערֶען הָאט עֶר צוּם הוֹיפּטְמַאן גֶעזָאנְט .מֶעג אִיךָּ דיר
עֶפֶּעם זָאנֶען? אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,פַארְשְׁטֶעהְסְט דוא
 8גְרֶעקִישׁ? בִּיסְט דוּא נִיט דֶער מִצְרִי ואס הָאסְט פָאר דִיזֶע
טעג אַ מְרִידָה גֶעמַאכְט ,אוּנְד הָאסְט אִין דֶער וויסְטֶענִיס
אַרוֹיסְגֶעפִיהְרְט פִיעֶר טוֹיזֶענְד מֶענְשֶׁען פוּן דִיא רוֹצְחִים ?
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אוּנד פּוֹלוֹם הָא גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בִּין אַ יודִישֶׁער מַאן אוֹים

39

אוּנד וֶוען עֶר הָאט אֵיהֶם גֶעלָאזְט; הָאט זִיךְּ פּוֹלוֹס גֶע-
שְׁטֶעלְט אוֹיף דיא טְרֶעמֶּען אוּנְד הָאט מִיט דֶער הַאנְד
ֶעוִוינְקֶען צוּם פָאלְק; אוּנְד וֶוען עִם אִיז נַאנְץ שְׁמִיל בֶע-
וָוארֶען ,הָאט עֶר צוּ זֵייא נֶערֶעט אוֹיף הֶעבְּרַעאִישׁ אוּנְד
הֶעזָאנְט:

40

תַּרְשִׁישׁ אִין קיליקִיָא ,א בִּירְגֶער פוּן קֵיינֶע גֶעמֵיינֶע
שְׁטָאט; אוּנְד אִיךְ בֶּעט די לָאז מִיךְּ צוּם פָּאלְק רֶעדֶען:

קאפיטעל כב
מֶענֶער ,בְּרַיְדֶער אוּנְד פֶעטֶער ,הָארְכְט אַצוּנְד מֵיינֶע פַאך-
עֶנְטְפֶּערזֹנְג צוּ אַויךָ :אוּנְד וֶוען זייא הָאבֶּען גֶעהֶערְט אַז
עֶר הָאט צוּ זֵייא נֶערֶעט אוֹיף הֶעבְּרֶעאִיש; זֶענֶען זייא

נָאךְּ שְׁטִּילֶער גֶעוָארֶען .אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט :אִיךְּ בִּין
אַ יוּדִישֶׁער מַאן ,גֶעבּוֹירֶען אִין תַּרֹשִׁישׁ אִין קִילִיקִיָא ,אוּנִד

אִיךָּ בִּין אוֹיפְנֶעצוֹינֶען אִין דִיזֶער שְׁמָאט צוּ דִיא פִים פוּן
נִמְלֵיאֵל ,אוּנְר בִּין שְׁטְרֶענְג גֶעלֶעהְרְט גֶעוֶועזֶען אִין דֵיא
תּוֹרָה פוּן דִיא פֶעמֶער ,אוּנְד הָאבּ גֶעהַאט קַנְאֶה וֶועגֶען
נָאט אַזוֹי זיא אֵיהֶר אַלֶע דֶעם הַיינְטִינֶען טָאנ :אוּנְד אִיךְ
הָאבּ דִיזֶען וֶועג פַארְפָאלְגְט בִּיו צוּם טוֹיט ,אִינְדֶעם אִיךָ
הָאבּ מֶענֶער אוּנְד פְּרוֹיעֶן גֶעבּוּנְדֶען אוּנְד אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען
אִין גֶעפֶענְגְנִים :אַזוֹי זיא אוֹיךְּ דֶער כֹּהַן גָדוֹל אוּנְד אַלֶע

1
2
8

4

עֶלֶצֶשֶע מִיר בֶּעצֵיינֶען; פוּן וֶעלְכֶע אִיךָ הָאבּ אוֹיךְ בְּרִיף

גֶענוּמֶען צוּ דִיא בְּרִידֶער ,אוּנֶד בִּין גֶעגַאנְגֶען קיין דמָשֶׂק

אַז אִיךָּ זָאל בְּרֶענְנֶען אוֹיךְּ דיא ואס זֶענֶען דָארְט גֶעוֶועזֶען

גֶעבּוּנְדֶען קיין יְרוּשָלַיִם .אַז זֵייא זָאלֶען בֶּעשְׁטְרָאפְט וֶוע-

רֶען :אוּנְר עֶם אִיז נֶעשֶׁעהֶען דיא אִיךָ בִּין גֶעגַאנְנֶען אוּנד

בִּין נָאהֶענְט גֶעקוּמֶען צוּ דַמְשֶׂק קֶעגֶען מִיטֶּען טָאג הָאט

מ=

פְּלוּצְלֵינֶ אַ גְרוֹים לֵיכְט פון הִימֶעל אַרוּם מִיר גֶעשֵׁיינְט,
אוּנְד אִיךְּ בִּין צוּ דֶער עֶרֶר גֶעפַאלֶען
אוּנְד הָאבּ נֶעהֶערְט -1
אַ קוֹל וָאס הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט ,שָׁאוּל ,שָׁאוּל ,וָארוּם
פֶערְפָאלְגְסְט דוּא מִיךָּ ? אוּנְד אִיךְ הָאבּ גֶעעֶנְמְפֶּערְט ,הַאר,
וֶוער בִּיסְט דוּא? אוּנְך עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,אִיךְ בִּין
יִשוּעַ הַנְצְרִי ,דֶעם דוּא פֶערְפָאלְנְסְט :אוּנְד דִיא וָואס זֶענֶען
מִיט מִיר גֶעוֶועזֶען הָאבֶּען דָאם לֵיכְט גֶעזֶעהֶען ,אָבֶּער דָאס
42
=
65
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קוֹל וָאס הָאט צוּ מִיר נֶערֶעט הָאבֶּען זֵייא נִיט נֶעהֶערְט:
אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזָאגְם ,הַאר ,וָאם זָאל אִיךְּ טְהוּן? אוּנְד
דֶער הַאר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,שְׁטָעה אוֹיף אוּנְד נָעה

11

קיין דַמֶשֶׁק ,אוּנְד דָארְט וֶועט דִיר גֶעזָאנְט וֶוערֶען וֶוענֶען
אַלֶעם וָואס אִיז דִיר בֶּעשְׁטִימְט גֶעוָוארֶען צוּ טְהוּן :אוּנְד

וֶוען אִיךְ הָאבּ נִיט גֶעקַאנְט זֶעהֶען פַאר דִיא קְלָארְהֵייט
פוּן דִיזֶעם לֵיכְט ,בִּין אִיךְּ גֶעפִיהְרְט גֶעוָארֶען בִּייא דֶער

הַאנְד פוּן דִיא וָואס זֶענֶען מִיט מִיר גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד בִּין

גֶעקוּמֶען קיין דַמָשֶׂק:

12
19

14

15

16

17

18

19

20

אוּנְד אַ גֶעוִויסֶער חֲנַנְיָה .אַ פְּרוּמֶער מַאן נָאךְּ דֶעם גֶעזֶעץ
וָואס אִיז בֶּעצֵיינְט גֶעוֶועזֶען פוּן אַלֶע יוּדֶען ואס הָאבֶּען
דָארְט נֶעוְואוֹינְט :אִיז צוּ מִיר גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט זִיךְ
בֵּייא מִיר גֶעשְׁטֶעלְט ,אוּנְד הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,בְּרוּדֶער
שָׁאוּל ,זֵייא זֶעהֶענְדִיג .אוּנְד אִין דִיא זֶעלְבִּינֶע שֶָׁעָה הָאבּ

אִיךָ אֵיהֶם אָנְגֶעזֶעהֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,דֶער גָאט

פוּן אוּנְזֶערֶע אָבוֹת הָאט דִיךְּ אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט אַז דוא
זָאלְסְט זַיין וִוילֶען דֶערְקֶענֶען ,אוּנְד זָאלְסְט זֶעהֶען דֶעם
גֶערֶעכְטֶען אוּנְד זָאלְסְט הֶערֶען אַ קוֹל פוּן זַיין מוֹיל:
ָארִין דוּא זָאלְסְט אֵיהֶם זַיין צוּם עֵדוּת צוּ אַלֶע מֶענְשֶׁען
וֶוענֶען דִיא זַאכֶען ואס דוּא הָאסְט גֶעזֶעהֶען אוּנִד נֶע-
הֶערְט :אוּנְד אַצוּנְד וָארוּם זוֹימְסְט דוּא דִיךְּ? שְׁטֶּעה אוֹיף
אוּנְד לָאז דִיךְּ טוֹבֵלְן ,אוּנֵד וַואשׁ אָפּ דֵיינֶע זִינְד ,אוּנְד רוּם
אָן דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר:
אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען וֶען אִיךְּ הָאבּ מִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט
קֵיין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד הָאבּ נֶעבֶּעמֶען אִים בֵּית הַמִקְדֶשׁ ,אַזוֹי
בִּין אִיךְּ גֶעוֶועזֶען אִין אֵיינֶע עֶרְשֵׁיינוּנְג :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ
אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ,אַז עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,אַייל דִיךּ
אוּנְד נָעה נֶעשְׁוִוינְד אַרוֹים אוֹים וְרוּשָׁלַיִם ,וָארִין זייא
וֶועלֶען נִיט אָנְנֶעמֶען דֵיין צֵיינְנִיס וֶוענֶען מִיר; אוּנְד אִיךָ
הָאבּ גֶעזָאנְט ,הַאר ,זֵייא אַלֵיין וויסֶען אַז אִיךְּ הָאבּ אֵין
גֶעפֶּענְגְנִים אֵיינְגֶעזֶעצְט אוּנְד הָאבּ אִין אַלֶע שׁוּלֶען נֶע-
שְׁלָאנֶען דִיא וָואס הָאבֶּען אַן דִיר גֶענְלוֹיבְּט :אוּנְד וֶוען
דָאם בְּלוּט פוּן דַיין עדות סְטֶעפַאנוֹם אִיז פַארְנָאסֶען גֶעוְוא-
רֶען בִּין אִיךְּ זֶעלְבְּסְט דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד הָאבּ
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אֵיינְגֶעוִוילִיגְט אוּנְד הָאבּ נֶעהִיט דיא קְלֵיידֶער פוּן דִיא ואס
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעהַרְגֶעם :אוּנְד עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט; נָעה

אַהִין וָארִין אִיך זֶועל דִיךּ ייט אַוֶועקְשִׁיקֶען צוּ דִיא גוֹיִם:

21

אוּנְד זייא הָאבֶּען אֵיהֶם צוּנֶעהֶערְט בִּיו צוּ דִיזֶעם וָָארְט
אוּנְד הָאבֶּען אוֹיפְנֶעהוֹיבֶּען זֵייעֶר קוֹל אוּנְד גֶעזָאגְט; אַוֶדעק
מִיט אַזֶעלְכֶען מַאן פוּן דֶער עֶרֶד ,וָארִין עֶר דַארְף נִיט

22

לֶעבֶּען :אוּנְד דֶערְוַוייל זֵייא הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעְן אוּנְד הָאבֶּען
זִייִעֶרֶע קְלֵיידֶער צוּרִיסֶען אוּנְד שְׁטוֹיבּ אִין דֶער לוּפְט
נֶעוָארְפּען :הָאט דֶער הוֹיפְּטְמַאן :בֶּעפוֹילֶען אַז מֶען זָאל
אֵיהֶם אִים לַאנֶער אַרַיינְבְּרֶענְנֶען ,אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט אַז זֵייא

28
24

זָאלֶען אֵיהֶם שְׁמִיץ גֶעבֶּען אוּנִד פַארְהֶערֶען כְּדֵי עֶר זָאל
וויסֶען פַארְוָאם זֵייא שְׁרֵייעְן אַזוֹי פיל קֶענֶען אֵיהֶם :אוּנְד
ויא זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם מִיט רִימֶען אָנְגֶעבּוּנְדֶען ,הָאט פּוֹלוֹם

29

גֶעזָאגְט צוּ דֶעם אָפִיצִיעֶר דֶער אִיו דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען
אִיז עֶם אוֹיךְּ דֶערְלוֹיבְּט אַ רוֹמִישֶׁען מַאן אָהֶן אַ מִשְׁפֶּט

צוּ שְׁלָאנֶען? אוּנְד וֶוען דֶער אָפִיצִיעֶר הָאט דָאס נֶעהֶערְט
אִיו עֶר צוּם הוֹיפְּטְמַאן גֶענַאנְנֶען אוּנְד הָאט דֶערְצֶעהְלְט
אוּנְד גֶעזָאנְט ,וָאם טְהוּסְט דוּא? וָארִין דִיזֶער מַאן אִיז
אַ רוֹמֶער:

אונד

דֶער

הוֹיפְּטְמַאן

אִיז צוּנֶעקוּמֶען

אוּנְד 72

הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,זָאג מִיר ,בִּיסְט דוּא אַ רוֹמֶער?
אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,יָא :אוּנְד דֶער הוֹיפְּטְמַאן הָאט 82
נֶעעֶנְטְּפֶערְט ,אִיךְָּ הָאבּ דִיזֶעם בִּירְנֶערְרֶעכְט פַאר פִּיל
נֶּעלְד בֶּעקוּמֶען; אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאנְט ,אָבֶּער אִיךְ
בִּין פְרֵייא נֶעבּוֹירֶען :דְרוּם זֶענֶען זֵייא בַּאלְד פוּן אֵיהֶם 29

אָפְּנֶעטְרֶעטֶען וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזָאלְט פַארְהֶערֶען;
אַפִילוּ דֶער הוֹיפְּטְמַאן הָאט זִיךְּ גֶעפָארְכְטֶען װֶען עֶר

הָאט גֶעוָאר גֶעוָארֶען אַז עֶר אִיז אַ רוֹמֶערֵ ,וייל עֶר
הָאט אֵיהֶם נֶעבּוּנְדֶען:
אוּנֶד דֶעם אַנְדֶערֶען טָאג װֵייל עֶר הָאט פַאר זִיכֶער
נֶעוָאלְט וִויסֶען וָוָארוּם עֶר אִיז פַארְקְלָאנְט נֶעוָוארֶען פוּן
דיא יוּדֶען ,הָאט עֶר אֵיהֶם פְּרֵייא גֶעמַאכְט ,אונד הָאט
נֶעהֵייסֶען דיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים אוּנְד דָאס גַאנְצֶע מַנְהָדְרִין
צוּזַאמֶענְקוּמֶען ,אונד הָאט פּוֹלוֹם אַרוּפְנֶעבְּרַאכְט .אוּנְד

הָאט אֵיהֶם צְוִוישֶׁען זֵייא גֶעשְׁטֶעלְט:

24
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קאפיטעל בנ
 1אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט דִיא מַנְהֶדְרין אָנְגֶעזֶעהֶען אוּנְד בֶעזָאגְט
מֶענֶער ,בְּרִידֶער ,אִיךְּ הָאבּ פָאר גָאט גֶעוַואנְדֶעלְט מִיט אַ
גַאנְץ גוּטֶען גֶעוִיסֶען בִּיו צוּ דֶעם הִינְטִינֶען טָאנ:
 2אוּנְד חֲנַנְיָה דֶער כֹּהֵן נָדוֹל הָאט גֶעהֵייסֶען דִיא וָואס זֶענֶען
דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם אוֹיף דֶעם
 2מוֹיל שְׁלַאנֶען :דַאן הָאט פּוֹלוֹם צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט ,גָאט

וֶועט דִיךְּ שְׁלַאנֶעןן דוּא אִיבֶּערְגֶעקְלֶעבְּטֶע וַואנְד! זִיצְסְּט

דוּא מִיךְּ צוּ רִיכְטֶען נָאךְּ דֶעם גֶעזֶעץ ,אוּנְד קֶענֶען דֶעם
 4גֶעזֶעץ הֵייסְט מִיךְּ שְׁלָאנֶען} אוּנְד דִיא וָאס זֶענֶען
דֶערְבֵּייא גֶעשְׁטַאנֶען הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,זִידֶעלְסְט דוּא דֶעם
 2כֹּהֵן נָדוֹל פוּן גָאט? אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְ הָאבּ
נִיט גֶעוְואוּסְט ,בְּרִידֶער ,אַז עֶר אִיז כֹּהֵן נָדוֹל; וָארִין עֶס
שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,דוּא זַאלְסְט נִיט אִיבֶּעל רֶעדֶען פוּן דֶעם

 6פִירְשְׁטֶען פוּן דֵיין פַאלְק :שמות כ"ב כ"ו .אוּנְד וֶוען פּוֹלוֹם
הָאט גֶעוְואוּסְט אַז דֶער אֵיינֶער מָהֵייל אִיז צַדוּקִים אוּנְד
דֶער אַנְדֶערֶער טְהֵייל פְּרוּשִׁים .הָאט עֶר אִין דֶעם מַנְהֶדְרִין
גֶעשְׁרִיעֶן ,מֶענֶער ,בְּרִידֶער ,אִיךְּ בִּין אַ פָּרוּש דֶער זוּהְן
פוּן פִּרוּשִׁים ; וֶוענֶען דֶער הָאפְנוּנְג אוּנְד תִּחַית הַמַּתִיםּ בִּין
 7אִיךְּ גֶערִיכְטֶעט :אוּנְד וֶען עֶר הָאט דָאס גֶערֶעט ,אִיז אַ
שְטְרֵייט גֶעוָארֶען צְוִוישֶׁען דִיא פְּרוּשִׁים אוּנְד דִיא צַדוּקִים,

 8אוּנְד דִיא פֶּערְזַאמְלוּנְג אִיז צוּטְהֵיילְט גֶעוָוארֶען :וָארִין
דִיא צַדוּקִים זָאנֶען אַז עִם אִיז נִיט פֶערְהַאנְדֶען קיין תִּחַיִת
הַמֵתִים אוּנְד קיין מַלָאֶךְ אוּנְד קיין גֵייסְט; אֶבֶּער דִיא פְּרוּשִׁים
 9בֶּעקֶענֶען

בֵּיידֶעם:

אוּנָד עִם אִיז נֶעשֶׁעהֶען

אַ בְרוֹים

גֶעשְׁרֵייא ,אוּנְד עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא סוֹפְרִים פוּם טְהֵייל פוּן
דִיא פְּרוּשִים זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען אוּנְד הָאבֶּען נֶעשְׁטָרִי-

טֶען אוּנְד גֶעזָאגְט מִיר הָאבֶּען קיין שְלֶעכְטֶעם גֶעפִינֶען
אִין דִיזֶעם מַאן ,אָבֶּער הָאם דֶען וֶוען אַ גֵייסְט אָדֶער אַ
 0מַלְאָךְּ הָאט צוּ אֵיהֶם נֶערֶעט? אוּנְד וֶוען עֶם אִיז גֶעשֶׁעהֶען

א גְרוֹיסֶער קריג ,הָאט זִיךְּ דֶער הוֹיפְּטְמַאן גֶעפָארְכְטֶען אַז

זייא זָאלֶען נִיט פּוֹלוֹס צוּרֵייסֶען ,אוּנְד הָאט גֶעהֵייסֶען דיא
סָאלְדַאמֶען אַרוּסְנֶעהֶען אוּנד מוֹלוֹם פוּן מִיטֶען זייא
אַוֶועקשְׁלֶעפֶּען ,אוּנְד אִים לַאנֶער אַרֵיין פִּיהְרֶּען;
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אוּנְד אִין דִיא אַנְדֶערֶע נַאכְט אִיז דער הַאר בֵַּייא אֵיהֶם
בֶעשְׁטַאנֶען אוּנָד הָאט בֶעזָאגְט; זֵייא גֶעטְרֵייסְט ,וָארִין
אַזוֹּי ויא דוּא הָאסְט בֶּעצֵיינְט וֶוענֶען מִיר אִין יְרוּשָׁלַיִם
אַזוֹי מוּזְט דוא אוֹיךְּ אִין רוֹים בֶּעצֵיינֶען:

11

אוּנְד וֶוען עִם אִיז טָאג גֶעָארֶען ,הָאבֶּען דיא יוּדֶען אַ 2

= --ץ

חָרֶם

גֶעמַאכְט,

אוּנְד

הָאבֶּען

זִיךְ פַארְשִׁוְואוֹירֶען

אוּנְד

בֶעזָאנְט אַז זֵייא וֶועלֶען נִיט צֶמֶען אוּנְד נִיט טְרִינְקֶען בִּיז
זֵייא הָאבֶּען פּוֹלוֹם גֶעהַרְנֶעט:

אוּנְד עִם זֶענֶען גֶעוֶעזֶען

מֶעהֶר ויא פִירְצִיג וָאס הָאבֶּען

18

דִיזֶע פֶערְשְׁוֶוערוּנְג

נֶעמַאכְט :אוּנְד זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ דִיא עֶרְשְׁטֶע
כֹּהֲנִים אוּנִד צוּ דִיא עֶלֶצְטֶע אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,מִיר

הָאבֶּען שְׁטְּרֶענְג בְּחֵרֶם נֶעשְׁוְואוֹירֶען אַז מִיר וֶועלֶען נִיט

עֶסֶען בִּיז מִיר וֶעלֶען פּוֹלוֹם הַרְנֶענֶען :דְרוּם לָאזְט אֵיהֶ 5
אַצוּנְד דֶעם הוֹיפְּטְמַאן אוּנְד דִיא סַנְהָדְרִין וויסֶען ,אַז עֶר

זָאל אֵיהֶם אַרוּסְבְּרֶענְנֶען צוּ אֵייךְ; נְלֵייךְּ אוֹיבּ אֵיהֶר וָואלְט
בֶּעמֶער נָאכְפָארְשֶׁען דִיא זַאכֶען וֶענֶען אֵיהֶם; אוּנְד מִיר
זֶענֶען פַּארְמִיג אֵיהֶם ,אַזוֹי בַּאלְד עֶר וֶועט נָאהֶענְט קוּמֶען
אוּמְצוּבְּרֶענְנֶען:
אָבֶּער דֶער זוּהְן פוּן פּוֹלוֹסים שְׁוֶועסְטֶער הָאט פוּן דֶער
לוֹיעָרוּנֶג גֶעהֶערְט ,אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אוּנָד אִיז אִים
לַאנֶער אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט דָאם צוּ פוֹלוֹם דֶעך-
צֶעהֶלְט :אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט אֵיינֶעם פון דִיא אָפִיצִירֶען
גֶערוּפֶען אוּנְד גֶעזָאגְט .פֵיהֶר דִיזֶען יוּנְגֶען מַאן אַוֶועק
צוּם הוֹיפְּטְמַאן ,וָארִין עֶר הָאט אֵיהֶם עֶפֶּעם צוּ
דֶערְצֶעהְלֶען :דְרוּם הָאט עֶר אֵיהֶם גֶענוּמֶען אוּנד הָאט
אֵיהֶם צוּם הוֹיפְּטְמַאן גֶעבְּרַאכְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,פּוֹלוֹם דֶער
גֶעפַאנְנֶענֶער הָאט מִיךְּ גֶערוּפֶען אוּנְד הָאט גֶעבֶּעמֶען אַז

16

17

18

אִיךְ זָאל דִיזֶען יוּנְנֶען מַאן צוּ דִיר פִיהְרֶען .וֶועלְבֶער

הָאט דִיר עִטֶּעם צוּ זָאנֶען :אוּנְד דֶער הוֹיפְּטְמַאן הָאט
אֵיהֶם אָנְגֶענוּמֶען בֵּייא דֶער הַאנְד ,אוּנְד אִיז אוֹיף דֶער
זַייט גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם נֶעפְרֶעגְט ,ואס אִיז דָאס
ואס דוּא הָאסְט מִיר צוּ דֶערְצֶעהְלֶען? אוּנְד עֶר הָאט
גֶעזָאנְט ,דִיא יוּדֶען הָאבֶּען זִיךְּ פֶּערְאֵיינִיגְט דִיךְּ צוּ בֶּעמֶען
אַז דוּא זָאלְסְט פּוֹלוֹם מָארְנֶען צוּ דִיא מִנְהֶדְרִין אַרוּמֵ-

15

אפאסטעלגעשיבטע כנ
בְּרֶענְגֶען גְלֵייךָ זיא דוּא וָואלְסְט עֶפֶּעם בֶּעסֶער נָאכְפְרֶענֶען

21

י:

וֶועגֶען אֵיהֶם:

דְרוּם פָאלְג דוּא זֵייא נִיט; וָארִין מֶעהֶר

זיא פִירְצִיג מֶענֶער פוּן זֵייא לוֹיעֶרְן אוֹיף אֵיהֶם ,וָאס

הָאבֶּען אַ חֵרֶם גֶעמַאכְט אַז זֵייא וֶועלֶעְן נִיט עֶסֶען אוּנְד
נִיט טְרַיִנְקֶען בִּיוֹ זֵייא וֶועלֶען אִיהֶם אוּמְבְּרֶענְגֶען; אוּנְד

אַצוּנְד זֶענֶען זֵייא אָנְנֶעבְּרֵייט ,אוּנְד וַוארְטֶען אוֹיף דֶעם
צוּזָאנֶען פוּן דִיר ;

 2אַזוֹי הָאט דֶער הוֹיפְטְמַאן דֶעם יוּנְגֶען מַאן אָפְּגֶעלָאזְט
אוּנְד הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעזָאגְט ,דוּא זָאלְסְט פַאר קֵיינֶעם נִיט
אוֹיסְזָאנֶען אַז דוּא הָאסְט מִיר דִיזֶע זַאכֶען צוּ זויסֶען
נֶעמְהוּן :אוּנְד עֶר הָאט צְוַוייא פוּן דִיא אָפִיצִירֶען גֶערוּפֶען
אוּנְד גֶעזָאגְט ,גְרֵייט אָן צְוַוייא דוּנְדֶערְט סָאלְדַאטֶען אַז
זֵייא זָאלֶען גֶעהֶען בִּיז קֵיסְרִין; אוּנְד זִיבֶּעצִיג רֵייטֶערן
אוּנְד צְוַוייא הוּנְדֶעֶרְט וָואם טְרָאנֶען שְׁפִּיזֶען .אוֹיף דיא
דְרִיטֶע שָׁעָה פוּן דֶער נַאכְט :אוּנְד שְׁמֶעל צו בְּהֵמוֹת ,אַז
זֵייא זָאלֶען פּוֹלוֹם אוֹיפְזֶעצֶען אוּנְד זָאלֶען אֵיהֶם זִיכֶער
פִיהְרֶען צוּ פֶעלִיקֶם דֶעם גוּבֶּערְנֶער :אוּנְד עֶר הָאט אִין

אַ בְּריף נָאךְּ דִיזֶער גֶעשְׁטַאלְט גֶעשְׁרִיבֶּען :קְלוּדַיוֹם
לוּסִיאֵס לָאזְט נְרִיסֶען דֶעם עְדֶעלְסְטֶען גוּבֶּערְנֶער פֶעלִיקְס;

דִיזֶער מַאן אִיז גֶעפַאנְגֶען גֶעוֶועזֶען פוּן דִיא יוּדֶען ,אוּנְד
וֶוען זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעוָאלְט אוּמְבְּרֶענְגֶען בִּין אִיךְ

צוּנֶעקוּמֶען מִיט סָאלְדַאטֶען אוּנְד הָאבּ אֵיהֶם אוֹיסְנֶערִיסֶען,
וֵוייל אִיךְּ הָאבּ נֶעוְואוּסְט אַז עֶר אִיז אַ רוֹמֶער :אוּנָד
װוייל אִיךְּ הָאבּ נֶעװָאלְט דִיא אוּרְזַאךְּ װִיסֶען װָארוּם
זֵייא פַארְקְלָאנֶען אֵיהֶם .הָאבּ אִיךְ אֵיהֶם פָּאר זֵירֶע
 2מַנְהֶדְרִין גֶעבְּרַאכְט :אוּנד אִיךְּ הָאבּ גֶעפִינֶען אַז עֶר אִיז
פַארְקְלָאנְט גֶעוֶועזֶען וֶוענֶען שֵׁאֵלוֹת פוּן זֵייעֶרֶע תּוֹרָה
אָבֶּער עִם אִיז קֵיינֶע פַארְקְלָאג וָאס אִיז וֶוערְט דֶעם
; טוֹיט אָדֶער קֶעטֶען :אוּנְד וֶוען עֶס אִיז מִיר אָנְגֶעזָאנְט
גֶעוָוארֶען אַ
ז עֶס וֶועט זַיין אַ לוֹיעֶרוּנָב קֶענֶען דֶעם מַאן
הָאבּ אִיךָּ א
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פַארְקְלֶענֶער גֶעהֵייסֶען אַז זֵייא זָאלֶען פָאר דִיר זָאנֶען
אוִאם זֵייא הָאבֶּען קֶענֶען אֵיהֶם:

ַזוֹי הָאבֶּען דִיא סָאלְדַאטֶען פּוֹלוֹם גֶענוּמֶען ,ויא עִם אִיז
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זייא בֶּעפוֹילֶען גֶעוֶועזֶען .אוּנְד הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט

בֵּייאַ דֶער .נַאכְט קיין אַנְטִיפַּאטְרִיס :אוּנְד אוֹיף מָארְנֶען 23
הָאבֶּען זֵייא גֶעלָאזְט דִיא רַיִיטֶער מִיט אֵיהֶם אַוֶועקְגֶעהֶען

אוּנְד
אוּנִד הָאבֶּען זִיךָּ צוּם לַאנֶער אוּמְנֶעקֶעהְרְט.:
זייא זֶענֶען אין קִיסְרין אַרַיינְגֶעקוּמֶען ,אוּנִד הָאבֶּען דֶעם

יי

ְּרִיםּ אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּם גוּבֶּערְנֶער ,אוּנְד הָאבֶּען אִיהֶם
פּוֹלוֹם אוֹיךְ פַארְגֶעשְׁטֶעלְט:

אוּנְד וֶען עֶר הָאט דֶעם 13

בְּרִיף גֶעלֵיינְט; אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעפְרֶעגְט פוּן וֶועלְכֶער
מְדִינָה עֶר אִיז! אוּנד הָאט פַארְשְׁטַאנֶען אַז עֶר אִיז אוֹיס

קִילִיקִיָא :הָאט עֶר גֶעזָאגְט; אִיךָּ וֶעל דִיךְּ פַארְהֶערֶען 53
וֶוען .דֵיינֶע פַארְקְלֶענֶער וֶעלֶען אוֹיךְּ קוּמֶען .אוּנְד

עֶר  הָאט אֵיָהֶם גֶעהַיִימֶען הִיטֶּען אִין .דֶעם גֶערִיכְטְהוֹיף

פוּן הוֹרְרוֹם:
קאפיטעל כד
אוּנְד נָאךְּ פִינֶף טֶעג אִיז חֲנַנְיָה דֶער כֹּהֵן נָדוֹל ,אַרוּפְּגֶע-

קוּמֶען מִּיט עֶטְלִיכֶע פוּן דִיא עֶלְצְטֶע אוּנִד מִיט אַ

נֶעוִויסֶען רֶעדְנֶער טֶערְטֵוּלוֹם .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּם
נוּבֶּערְנֶער וֶוענֶען פּוֹלוֹם דֶערְצֶעהְלְט :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז
גֶערזּפֶען גֶעווָארֶען ,הָאט טֶערְטוּלוֹם אָנְגֶעהוֹיבֶּען אֵיהֶם צוּ
פַארְקְלָאנֶען ,אוּנִד הָאט גֶעזָאנְט ,מִיר לֶעבֶּען אִין נְרוֹים
פְרִידֶען דוּרְךָּ דִיר ,אוּנְד פִילֶע זַאבֶען זֶענֶען פַארְבֶּעפֶערְט
צוּ דִיזֶעם פַאלְק דוּרְךָּ דֵיינֶע פַארְזִיכְטִינְקֵיים :אוּנְד מִיר
נֶעמֶען עִם אָן אַלֶע צִייט אוּנְד אִין אַלֶע עֶרְטֶער מִיט פיל

דַאנְק ,עֶרֶעלְסְטֶער פֶעלִיקֶם :אָבֶּער כְּדֵי אִיךְּ זָאל דיך נִיט

לֶענְנֶער אוֹיפְהַאלְטֶען ,בֶּעט אִיךְּ דִיךְָּ דוּא זָאלְסְט אוּנִם
בְּקִצוּר צוּהֶערֶען אִין דֵיינֶע גוּטִינְקייט :וָארִין מִיר
הָאבֶּען דִיזֶען מַאן גֶעפִינֶען ויא אַ פְּלָאג ,אוּנד עֶר מַאכְט

זש

קְרִיְגֶערֵייא צְוִוישֶׁען אַלֶע יוּדֶען אֵין דִיא גַאנְצֶע וֶעלְט

אוּנְד אִיז דֶער הוֹיפְטְפִיהְרֶער פוּן דֶער כִּתָה פוּן דִיא
נָצָרִים:

אוּנְד עֶר הָאט אוֹיךְּ פְּרָאבִּירְט דָאם בֵּית הַמִקְדֶשׁ

מס

צוּפֶערְאונְרֵיינִינֶען ,דֶעם מִיר הָאבֶּען אוֹיפְנֶעהַאלְטֶען ,נאוּנְד

הַאבֶּען אֵיהֶם גֶעוָואלְט רִיכְטֶען נָאךְּ אוּנְזֶער גֶעזֶעץ:

אָבֶּער לוּסִיאַס דֶער הוֹיפְּטְמַאן אִיז צוּגֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט
אֵיהֶם אַוֶועקְנֶענוּמֶען מִיט נְרוֹים גֶעוַואלְד אוֹים אוּנְזֶערֶע

-+
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הֶענְד אוּנְד עֶר הָאט גֶעהֵייסֶען זֵיינֶע פַארְקְלֶענֶער צוּ
8

דִיר קוּמֶען) :דֶעם ,וֶוען דוּא וֶעסְט אַלַיין פֶערְהֶערֶען
וֶעסְם דוא וִיסֶען וֶועגֶען אַלֶע זַאכֶען פַארְוָאס מִיר

פַארְקְלָאנֶען אִיהֶם :אוּנְד דִיא יוּדֶען הָאבֶּען אוֹיךְ דְרִינֶען

10

11

אַיינְגֶעוִוילִיגְט .אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאנְט אַז דִיזֶע זַאכֶען
זֶענֶען אַזוֹי:
אוּנְד וֶוען דֶער דוֹיפְּטְמַאן הָאם צוּ פּוֹלוֹם גֶעוִוינְקֶען אַז
עֶר זָאל רֶעדֶען ,הָאט עֶר גֶעעֶנְטְפֶערְט ,זֵוייל אִיךְּ וַויים אַז
דוּא בִּיסְט שׁוֹין פִּילֶע יָאהְרֶען אַלָם אַ רִיכְטֶער אִיבֶּער
דִיזֶען פָאלְק ,אַזוֹי מַאךְּ אִיךְּ מִיט פְרֶעהְלֵיכֶען הַארְצֶען
מֵיינֶע פֶערֶעֶנְטְפֶּערונְג :וָארִין דוּא קָאנְסְט ווימֶען אַז עֶם
זֶענֶען נִיט מֶעהֶר זויא צְוֶועלְף טֶעג זִינֶט אִיךָ בִּין אַרוֹים-
גֶעגַאנְנֶען קיין ירוּשָׁלַיִם אֶנְצוּבֶּעמֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען

מִיךְּ נִיט גֶעפִינֶען אִים בֵּית הַמִקְדֶשׁ מִיט אִימֶעצֶען אַ
זִכּוּחַ הַאלְטֶען אָדֶער אַ קריג מַאכֶען צְוִוישֶׁען דִיא לייט
נִיט אִין דִיא שׁוּלֶען אוּנְד נִיט אִין דֶער שְׁטָאט :אוּנְד
זֵייא קֶענֶען אוֹיךְּ נִיט בֶּעוִוייזֶען וֶועגֶען דִיא זַאכֶען וֶועלְכֶע
זֵייא פַארְקְלָאנֶען מִיךְּ אַצוּנְד :אָבֶּער דָאס בִּין אִיךְּ מוֹדָה
פָאר דִיר ,אַז נָאךְּ דֶעם וֶועג וָאם זֵייא רוּפֶען אַ כִּתָּהו
אַזוֹי דִיעֶן אִיךְּ דֶעם נָאט פון מֵיינֶע אָבוֹת ,אוּנְד נְלוֹיבּ

אִין אַלֶע זַאכֶען ואס שְׁטֶעהֶען גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דֶער

תוֹרָה אוּנְד אִין דִיא נְבִיאִים :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ דִיא הָאפְנוּנְב
צוּ גָאט אוֹיף וֶועלְכֶע זֵייא אַלֵיין אוֹיךְּ וַוארְטֶעןן אַז עִם
וֶועט זַיין אֵיינֶע אוֹיפֶערְשְׁטֶעהוּנְג פוּן דִיא טַדִיקִים אוּנְד

דִיא רְשָׁעִים :אִין דִיזֶעם בִּין אִיךְּ מִיךְּ אַלײין אוֹיךְ מַטְּריחַ

אַז אִיךְ זָאל בֶּעשְׁטֶענְדִיג הָאבֶּען אַ רֵיינֶעם גֶעוִויסֶען פָאר

17

גָאט אוּנְד פָאר מֶענְשֶׁען :אוּנְד נָאךְּ פִילֶע יָאהְרֶען בִּין
אִיךְּ גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבּ צְדָקָה גֶעבְּרַאכְט צוּ בֵיין
פָאלְק ,אוּנְד קַרְבָּנוֹת :אוּנְד מִיט דִיזֶעם הָאבֶּען זֵייא מִיךְ
גֶעפִינֶען אִים בֵּית

הַמִקְדָשׁ נָאךְּ מֵיינֶע רֵיינִיגוּנְב; נִיט מִיט -

קֵיינֶע לֵייט אוּנְד נִיט מִיט קיין נֶעמוּמֶעל; אָבֶּער עִם
זֶענֶען דָא נֶעויסֶע יוּדֶען פוּן אַסְיָא:

וֶועלְכֶע הָאבֶּען

גֶעזָאלְט פַָאר דִיר זַיין אוּנְד פַארְקְלָאנֶען וֶוען זייא
וָואלְטֶען עִפֶּעס גֶעהַאט קֶענֶען מִיר:

אָדֶער לָאזֶען דִיזֶע

אפאסטעלנעשיכטע כד כה
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זֶעלֶבְּסְט זָאנֶען ,זִאם פַאר אוּנְרֶעכְט זֵייא הָאבֶּען אִין מִיר
גֶעפִינֶען וֶוען אִיךְּ בִּין גֶעשְטַאנֶען פָאר דִיא מַנְהֶדְרִין:

חוּץ פַאר דִיזֶעם אֵיינְצִינֶען וָארְט ואס אִיךְּ הָאבּ גֶעשְׁרִיעֶן 21

וֶוען אִיךְּ בִּין צְוִוישֶׁען

דֶעם הַיינְטִינֶען

טָאג

זֵייא גֶעשְׁטַאנֶען;

בֵּייא

אֵייף

אַז אִיךְ בִּין

גֶערִיכְטֶעם

וֶעגֶען

תִחֵיַת הַמַתִים:

אוּנִד פֶעלֵיִקֹם הָאט זֵייא אוֹיף שְׁפֶּעטֶער אָפְּבֶעלֶעגְט ,הָארִין 2
עֶר הָאט בֶּעסֶער וֶוענֶען דִיזֶען וֶועג נֶעוְאוּסְט ,אוּנְד הָאט
גֶעזָאגְט ,וֶען לוּסִיאַם דֶער דוֹיפְּטְמַאן וֶועט אַרוּפְּקוּמֶען,
וֶועל אִיךְּ וֶוענֶען אַייךָּ גֶעוָאר וֶערֶען :אוּנָד עֶר הָאט
דֶעם אָפִּיצִיר אָנְגֶעזָאנְט אַז עֶר זָאל אֵיהֶם הִיטֶען אוּנְד
זָאל אִיהֶם פְּרֵייהֵייט נֶעבֶּען ,אוּנִד אַז מֶען זָאל קֵיינֶעם פוּן
זֵיינֶע פְרֵיינְד נִיט פֶערְבִּיטֶען אֵיהֶם צוּ בֶּעדִינֶען:

שטפא

אוּנְד נָאךְּ עֶטְלִיבֶע טֶעג אִיז פֶעלִיקֶם גֶעקוּמֶען מִיט זיין

= פאן

ֵיינֶען ווייבּ דְרוּסֵילָה וָאס אִיז גֶעוֶועזֶען אַ יּדֶענֶע
אוּנְד הָאט גֶעשִׁיקְט נָאךָּ פּוֹלוֹם ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעהֶערְט
וֶוענֶען דֶעם גְלוֹיבֶּען אָן דֶעם מָשִׁיחַ :אוּנְד ויא עֶר הָאט
גֶערֶעט וֶוענֶען גֶערֶעכְטִיגְקֵייט אוּנְד מֶעסִינְקֵייט .אוּנְד
דֶעם נֶערִיכְט וָאס וֶועט קוּמֶען ,הָאט פֶעלֵיקֶם גֶעצִיטֶערְט
אוּנְד נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,נָעה אַצוּנְד אַוֶועק ,אָבֶּער וֶוען אִיךְ

הָאבּ אַ פַּאמֶענְדֶע גֶעלֶענֶענְהֵייט וֶעל אִיךְּ דִיךְּ לָאזֶען

רוּפֶּען :אוּנְד עֶר הָאט אוֹיךְ גֶעהָאפְט אַז פּוֹלוֹם װֶֶעם 8
אֵיהֶם גֶעלְד נֶעבֶּען; דְרוּם הָאט עֶר מֶעהֶר אָפְט נָאךְ
אֵידֶם נֶעשיקְט אוּנְד הָאט מִיט אֵיהֶם גֶעשְׁמֵיאוּםְט:

אוּנְד

וֶוען צְוַוייא יָאהֶר זֶענֶען דֶערְפִילְט גֶעוָארֶען אִיז פָּרְקִיוֹם
פֶעסְטוֹם

גֶעקוּמֶען אוֹיף דֶעם אָרְט פוּן פֶעלֵיקֶם; אוּנְד

פֶעלֵיקֶם הָאט גֶעוָוָאלְט דִיא יוֹדֶען אַ גֶעפֶעלֶען טְהוּן ,הָאט
עֶר פּוֹלוֹם גֶעבּוּנְדֶען אִיבֶּערְגֶעלָאזְט:
קאפיטעל כה
דָרוּם וֶוען פֶּעסְטוֹם אִיז אִין דֶער מְדִינָה אַרַיינְגֶעקוּמֶען
אִיז עֶר נָאךְּ דְרֵייא טֶעג אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען פוּן קֵיסְרין קיין
יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד דִיא עֶרֶשְׁטֶע כֹּהֲנִים מִיט דִיא עֶלֶצְטֶע פוּן
דיא יוּדֶען הָאבֶּען אֵיהֶם דֶערְצֶעהְלְט קֶענֶען פּוֹלוֹם ,אוּנְד
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען :אוּנְד הָאבֶּען פוּן אֵיהֶם פֶערְלַאנְגְט

ג--ן

פן

ה
5
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אַ חֶסֶר ,אַז עֶר זָאל אֵיהֶם קיין יְרוּשָׁלַיִם רוּפֶען ,אִינְדֶעם
זֵייא הָאבֶּען אוֹיף אֵיהֶם גֶעלוֹיעֶרְט אַז זֵייא זָאלֶען אֵיחֶּם
אוּמְבְּרֶענְגֶען אוֹיף דֶעם וֶועג :דָאךְּ הָאט פֶעסְטוֹם גֶעעֶנְם-
פֶערְט ,אַז פּוֹלוֹם זָאל אִין קיסְרין גֶעהַאלְטֶען וֶוערֶען ,אוּנְד
אַז עֶר וֶועט אַלֵיין בַּאלְד אַהִין אַוֶועקְגֶעהֶען :לָאזֶען דְרוּם
דִיא מֶעכְטִינֶע צְוִוישֶׁען אַייךְ; הָאט עֶר גֶעזָאנְט ,מִַיִט מִיר
אַרוּפְּנֶעהֶען ,אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען עִפֶּעם אַ זַאךְּ קֶענֶען
דֶעם מַאן לָאזֶען זֵייא אֵיהֶם פֶערְקְלָאנֶען;
אוּנְד וֶוען עֶר אִיז בֵּייא זֵייא גֶעבְּלִיבֶּען נִיט מְעהֶר ויא
אַכֶט אָדֶער צֶעהְן טֶעג אִיז עֶר אַרוּפְּגֶענַאנְגֶען קין
קִיסְרין ,אוּנְד דֶעם אַנְדֶערְן טָאג הֶאם עֶר זִיךְָּ גֶעזֶעצְט
אוֹיף דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּהְל ,אוּנְד הָאט גֶעהַיִיסֶען פּוֹלוֹם
בְּרֶענְנֶען :אוּנְד וֶוען עֶר אִיז גֶעקוּמֶען ,הָאבֶּען אֵיהֶם דיא
יוּדֶען וִאם זֶענֶען אַרוּפְגֶעקוּמֶען פוּן יְרוּשְׁלַיִם אַרוּמְגֶערֵינָ-
נֶעלְט ,אוּנְד הָאבֶּען פִילֶע אוּנְד שְׁוֶוערֶע פֶערְשׁוּלְדוּנְגֶע
גֶעבְּרַאכְט ,וֶועלְכֶע זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקָאנְט בֶּעוֵוייזֶען;
פּוֹלוֹם הָאט זִיךְּ פַארְעֶנְטְפֶּערְט ,אִיךְּ הָאבּ גָארְנִיט גֶעזִינְדִיגְט
קֶעגֶען דֶער תּוֹרָה פוּן דִיא יוּדֶען ,אוֹיךְּ נִיט קֶעגֶען דֶעם
בֵּית הַמִקְדֶש ,אוּנְד אוֹיךְּ נִיט קֶענֶען דֶעם קֵיסַר :אָבֶּער

10

11

פֶעסְטוֹם הָאט גֶעוָואלְט דִיא יוּדֶען אַ גֶעפֶעלֶען מְהוּן ,אוּנְד
הָאט פּוֹלוֹם נֶעענְטְפֶערְט אוּנְד גֶעזָאנְט ,וִילְסְט דוא
אַרוֹיפְגֶעהֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם אוּנְד דָארְט פָאר מִיר
גֶערִיכְטֶעט וֶוערֶען וֶוענֶען דִיזֶע זַאכֶען? אָבֶּער פוֹלוֹם
הָאט גֶעזָאגְט ,אִיךְ שְׁטְעה פָאר דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּהֶל פון
דֶעם קֵיסֵר ,וְואוּ אִיךָ מוּז גֶערִיכְטֶעט וֶערֶען .דיא יוּדֶען
הָאבּ אִיךְּ קיין אוּנְרֶעכְט נִיט נֶעמְהוּן ,אַזוֹי זיא דוא גַאנְץ
גוּט ווייסְט :דְרוּם וֶוען אִיךְּ הָאבּ אוּנְרֶעכְט נֶעמְהוּן אוּנְד
אַ זַאךְּ אס אִיז וֶוערְט דֶעם טוֹיט ,בִּין אִיךָ בֶּערֵייט צַוּ
שְׁטַארְבֶּען; אָבֶּער וֶוען עִם אִיז גָארְנִיט וָאס דִיזֶע מִיךְ

פֶּערְקְלָאנֶען ,אַזוֹי קָאן מִיךְּ קֵיינֶער צו זֵייא נִיט אִיבֶּערְגֶע-

בֶּען; אִיךְּ בֶּערוףּ מִיךְּ אוֹיף דֶעם קֵיסַר :דַאן הָאט
זִיךְ פֶעסְטוֹם בֶּערָאטְהֶען מִיט דֶעם רָאט ,אוּנְד הָאט
נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,דוּא הָאסְט דִיךְּ דֶעם אוֹיף קֵיסַר בֶּערוּפֶען
דוא זָאלְסְט צוּם קֵיסַר גֶעהֶען:

אפאסטעלנעשיכטע כה
אוּנֵד וֶוען עֶטְּלִיכֶּע מֶעג זֶענֶען פַארְבַּייא בֶעגַאנְגֶען ,אִיז

15

אוּנְד וֶוען זייא זֶענֶען
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דֶער .קֶענִיג אַגְרִיפַּא אוּנְד בֶּערְנִיקִי אַרוּפְגֶעקוּמֶען קיין

קִיפָרִין אוּם פֶעסְטוֹם צוּ נְרִיסֶען:

רָארְט פִילֶע טעג גֶעבְּלִיבֶּען ,הָאט פֶעסְטוֹם פָארְגֶעשְׁטֶעלְט

דִיא זַאכֶען וֶוענֶען פּוֹלוֹם צוּ דֶעם קֶענִיג אוּנְד גֶעזָאנְטו
אַ גֶעוִויסֶער מַאן אִיז אִיבֶּערְנֶעלָאזְט גֶעבּוּנְדֶען פוּן פַעלִיקֶם:

אוּנֵד וֶוען אִיךְּ בִּין גֶעוֶועזֶען אִין יְרוּשָׁלַיִם .הָאבֶּען דיא
עֶרִשְׁטֶע כֹּהֲנִים

אוּנְד

דִיא עֶלֶצְטֶע

פוּן דִיא

ויּדֶען

וֶוענֶען .אִיהֶם  אֵיינֶע אָנְקְלַאג גֶעמַאכְט אוּנְד הָאבֶּען

גֶעבֶּעמֶען אוּם אַ פֶּסַק קֶענֶען אֵיהֶם :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ זֵייא
בֶעעֶנְטְפֶּערְט ,אַז עִם אִיז נָיט דֶער מֶנְהָג בָּייא דִיא רוֹמֶער
אַ מַאן צוּם טּוֹיט אִיבֶּערְצוּנֶעבֶּען בִּיז דֶער װֶאם אִיז

16

פֶערְקְלָאגְט הָאט זַיינֶע פֶערְקְלֶענֶער פָּנִים לִפָּנִים אוּנְד
הָאט אַ גֶעלֶעגֶענְהֵייט זִיךְּ צוּ פַארְעֶנְטְפֶערְן וֶעגֶען דֶער
אָנְקְלָאנ :דָרוּם וֶוען זֵייא זֶענֶען דָא צוּזַאמֶענְגֶעקוּמֶען
הָאבּ .אִיךְּ גאר קיין אוֹיפְהַאלְט גֶעמַאכְט ,אוּנְד בִּין דֶעם

7
=

אַנְדֶערְן טָאג אוֹיף דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטַוּהֶל גֶעזֶעסֶען אוּנְד
הָאבּ גֶעהֵייסֶען דֶעם מַאן בְּרֶענְנֶען :אוּנְד וֶען דיא
פֶערְקְלֶענֶער זֶענֶען אוֹיפְּגֶעשְׁטַאנֶען ,הָאבֶּען זֵייא וֶועגֶען

18

אֵיהֶם קֵיינֶע בֶּעשׁוּלְרִיגוּנְג פוּן שְׁלֶעכְטֶע זַאכֶען נִיט

גֶעבְּרַאכְט אַזוֹי חִיא אִיךָּ הָאבּ גֶעדַאכְט :אָבֶּער זֵייא
הָאבֶּען עֶטְלִיכֶע פְרַאנֶען קֶענֶען אֵיהֶם וֶועגֶען זֵיירֶע
אֵייגֶענֶע אַבֶּערְגְלוֹיבִּיגְקייט ,אוּנֶד וֶוענֶען אַ גֶעוִויסֶען יֵשׁוּעַ
וֶועלְכֶער אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען ,אוֹיף דֶעם פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאגְט
אַז עֶר לֶעבְּט :אוּנְד וֵוייל אִיךְּ בִּין מְסוּפָק גֶעוָארֶען

וֶוענֶען אַזֶעלְכֶּע פְרַאנֶע הָאבּ אִיךְ גֶעזָאגְט אוֹבּ עֶר

װיל קיין יְרוּשָׁלַיִם גֶעהֶען אוּנְד דָארְט וֶוענֶען דִיזֶע זַאכֶען
גֶערַיכְטֶעט וֶוערֶען  אָבֶּער וֶוען פּוֹלוֹם הָאט זִיךְּ בֶּערוּפֶען
אַז עֶר זָאל נֶעהַאלְטֶען וֶערֶען בִּיו אוֹיגוּסְטוֹם װֶעט

בֶּעשֵׁיידֶען ,הָאבּ אִיךְּ אֵיהֶם גֶעהֵייסֶען הִיטֶען בִּיז אִיךְ וֶועל
אֵיהֶם צוּם קֵיסַר שִׁיקֶען :אוּנְד אַגְרִיפַּא הָאט צוּ פֶעסְטוּם

בֶעזָאגְט ,אִיךְּ הָאבּ אוֹיךְּ זֶעלְבְּסְט גֶעוְואוּנְשְט אַז אִיךְּ זָאל

דֶעם מַאן הֶערֶען .אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אוֹיף מָארְגֶען
זָאלְסְט דוּא אֵיהֶם הֶערֶען:

22
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אפאסטעלנעשיכטע כה כו

 8דְרוּם דֶעם אַנְדֶערְן טָאג וֶוען אַנְרִיפַּא אוּנְד בֶּערְנִיקִי זֶענֶען

גֶעקוּמֶען מִיט גְרוֹיסֶער פְּרַאבְט ,אוּנֶר זֶענֶען אִין דֶער

 פַארְהֶערְשְטוּבּ אַרֵיינְגֶעגַאנְגֶען מִיט דִיא דוֹיפְּטְמֶענֶער אוּנְדדִיא פָארְנֶעמְסְטֶע מֶענֶער פוּן דֶער שְׁטָאט; וֶוען פֶעסְטוֹם
הָאט אַ בֶּעפֶעהְל גֶענֶעבֶּען הָאט מֶען פּוֹלוֹם אַרַיינְנֶע-
4

בְּרַאכְט :אוּנְד פֶעסְטוֹם הָאט גֶעזָאנְט ,קֶענִיג אַנְרִיפַּא אוּנְד

אַלֶע וָאם זֶענֶען דָא מִיט אוּנִם ,אִיהֶר זֶעהְט דֶעם דָאזִיגֶען
וֶענֶען וֶועלְכֶען דִיא פֶערְזַאמְלוּנְג פוּן דִיא יוּדֶען הָאט מִיךָ
גֶעבֶּעמֶען אִין ְרוּשָׁלַיִם אוּנְד אוֹיךְּ דָא ,אוּנְד זֵייא שְׁרֵייעֶן
 2אַז עֶר בֶּעדַארְף נִיט לֶענְנֶער לֶעבֶּען :אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ
דֶערְקֶענְט אַז עֶר הָאט נִיט גֶעמְהוּן קיין זַאךְּ הָאם אִיז
וֶוערְט דֶעם טוֹיט; אוּנְד וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ אַלֵיין בֶּערוּפֶען

אוֹיף אוֹיגוּסְטוֹם ,הָאבּ אִיךְּ בֶּעשְׁלָאסֶען אַז אִיךְּ זָאל אֵיהֶם
 6שִׁיקֶען :אוּנְד וֶוענֶען אֵיהֶם הָאבּ אִיך הָארְנִיט זִיכֶערֶעס צוּם
הַארִין צוּ שְׁרַייבֶּען; דְרוּם הָאבּ אִיךָּ אֵיהֶם פָאר אִייךְ
גֶעבְּרַאכְט ,אוּנְד בֶּעזוּנְדֶערִם פָאר דִיר ,קֶענִיג אַנְרִיפַּאו
אַז נָאכְדֶעם דֶער פַארְהֶער וֶעט נֶעשֶׁעהֶען אִיךְּ זָאל
 7עִֶפֶּעס הָאבֶּען צוּ שְרֵייבֶּען :וָארִין עִם שֵיינְט מִיר
אוּנְפֶערְשְׁמֶענְדִיג צוּ זַיין ,אַ בֶעפַאנְנֶענֶען צוּ שִיקֶען ,אוּנְד

נִיט דִיא פֶערְשוּלְדִיגוּנְג קֶענֶען אֵיהֶם אֶנְצוּצֵיינֶען:
קאפיטעל כו
 1אוּנְד אַנְרִיפַּא הָאט גֶעזָאנְט צו פּוֹלוֹם ,דוּא מֶענְסְט פַאר
דִיר זֶעלְבְּסְט רֶעדֶען .דַאן הָאט פּוֹלוֹם דיא הַאנְד אוֹיסְגֶע-
 2שְטְרֶעקְט אוּנְד הָאט זִיךְּ פַארְעֶנְטְפֶערְט :אִיךְּ שֶׁעץ מִיךְ

גְלִיקְלִיךְּ קֶענִיג אַנְרִיפַּא ,אַז אִיךְ זָאל מִיךְּ הַיינְט פָאר

דִיר פַארְעֶנְטְפֶּערְן וֶוענֶען אַלֶע זַאכֶען פַאר וֶועלְכֶע אִיךְ
 2בִּין פֶערְקְלָאנְט פוּן דִיא יוּדֶען :בֶּעווּנְדֶערִם וַוייל דוּא
פַארְשְׁטֶעהְסְט אַלֶע מִנְהָנִים אוּנְד שַׁאֲלוֹת וָָאס זֶענֶען בֵּייא
דִיא יוּדֶען; דְרוּם בֶּעט אִיךְּ דִיךְּ אַז דוּא זָאלְסְט מִיךְ
= גֶעדוּלְדִיג הֶערֶען :מֵיין לֶעבֶּען פוּן מֵיינֶע יוּנֶענְד אוֹיף

ואם אִיז פוּן אֶנְהוֹיבּ אָן גֶעוֶועזֶען צְוִוישֶׁען מֵיין פָאלְק

 8אוּנְד אִין יְרוּשָׁלַיִם ,וֵוייסֶען אַלֶע יוּדֶען:

וֶועלְכֶע הָאבֶּען

מִיךָּ פוּן אֶנְהוֹיבּ גאֶָעןקֶענְט ,וֶוען זֵייא וָאלְטֶען בֶּעצֵיינֶען

אַז אִיךְּ הָאבּ

וֶעלֶעבְּט װיא

אַ פְּרוּשׁ

נָאךְּ דֶער

אפאסטעלגעשיכטע

כו
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שְׁטְרֶענְגְסְטֶען כִּתֶּה פוּן אוּנְזֶערֶע רֶעלִיגְיָאן :אוּנד אַצוּנָד 6
שְטָעה אִיךָּ גֶערִיכְטֶעט צוּ וֶוערֶען וֶענֶען דֶער הָאפְנוּנב
פוּן דֶער הַבְטָחָה וִאם נָאט הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ אוּנְזֶערֶע
אָבוֹת :וֶועלֶכֶע אוּנְזֶערֶע צְוֶועלְף שְׁבָטִים הָאפֶען צוּ
דֶערְלַאנְנֶען ,אוּנְד זֵייא רִינֶען נָאט בֶּעשְׁטֶענְדִיב ,טָאג אוּנְד
נַאכְט; וֶוענֶען דִיזֶער הָאפְנוּנג ,קֶענִיג אַנְרִיפֵּא ,בִּין אִיךָ
פֶּערְקְלָאנְט פוּן דִיא יודֶען :וָארוּם הַאלְט אֵיהֶר עֶס פַאר
אוּנְגְלוֹיבְּלִיךְּ אַז נָאט וֶעט דִיא טוֹיטֶע אוֹיפְוֶעקֶען? אִיךְ
הָאבּ בֵּייא מִיר זֶעלֶבְּסְט נֶעדַאכְט ,אַז אִיךְ מוּז פִיל מְרוּן
קֶענֶען דֶעם נָאמֶען פוּן יִשׁוּעַ הַנֶצְרֵי :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ עֶם
אוֹיךְּ בֶעמְהוּן אִין יְרוּשָׁלַיִם; אוּנְד הָאבּ פִילֶע פוּן דִיא

9
10

הַיילִיגֶע אִין גֶעפֶענְגְנִים אֵיינְגֶעשְׁלָאסֶען ,וֶען אִיךְּ הָאבּ

מַאכְט דֶערְהַאלְטֶען פוּן דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים; אוּנְד וֶוען
זֵייא זֶענֶען אוּמְנֶעבְּרַאכְט גֶעוָארֶען ,הָאבּ אִיךָּ דֶערְצַוּ

בֵּיינֶעשְׁטִימֶט :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ זֵייא אָפט אִין אַלֶע שוּלֶען
גֶעפֵּיינִיגְט .,אוּנְד הָאבּ זֵייא גֶעצְוְואוּנְגֶען צוּ לֶעסְטֶערְן
אוּנְד וֵוייל אִיךְּ בִּין קֶענֶען זֵייא זֶעהֶר גְרוֹיזַאם גֶעוֶועזֶען
הָאבּ אִיךָּ זֵייא פֶערְפָאלְגְט בִּיז אִין פְרֶעמְדֶע שְׁטֶּעט:
אוּנְד דֶערְזַוייל אִיךְּ בִּין קיין דַמְשֵׂק גֶעגַאנְגֶען מִיט מַאכְט
אוּנְד אַ בֶּעפֶעהְל פוּן דִיא עֶרְשְׁטֶע כֹּהֲנִים :הָאבּ אִיךָ
גֶעזֶעהֶען אוֹיף דֶעם וֶועג ,אֵין מִימֶען טָאג אָ קֶענִיב אַ
לֵיכְט פוּן הִימֶעל ,הֶערְלֵיכֶער ויא דִיא שֵׁיינוּנְג פוּן דֶער
זוּן ,וָואס הָאט גֶעשֵׁיינְט אַרוּם מִיר אוּנְד דִיא וִואם זֶענֶען
מִיט מִיר גֶעגַאנְנֶען :אוּנְד וֶוען מִיר זֶענֶען אַלֶע צוּ דֶער
עֶרֶד גֶעפַאלֶען ,הָאבּ אִיךָ נֶעהֶערְט אַ קוֹל וָאס הָאט
צוּ מִיר גֶעזָאגְט אִין לָשׁוֹן עִבְרִין שָאוּל שָׁאוּל ,וָארוּם
פֶערְפָאלְנְסְט דוּא מִיךָּ? עִם אִיז שְׁוֶֶער פַאר דִיר קֶענֶען
דִיא שְׁטַאכֶעל צוּ שְׁטוֹיסֶען :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזָאגְט,
וֶוער בִּיסֶט דוּא ,הַאר? אוּנְד דֶער הַאר הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךְ
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12
18

114

159

בֵּין יֵשׁוּעַ דֶעם דוּא פַערְפָאלְנְסְט :אָבֶּער שְׁטָעה אוֹיף ,אוּנְד 16

שִׁטָּעה אוֹיף דֵיינֶע פִּים; וָארִין אִיךָּ הָאבּ מִיךְּ פוּן דֶעסְט-
וֶוענֶען צוּ דִיר בֶּעוִיזֶען אַז אִיךְּ זָאל דִיךְּ מַאכֶען צוּם
דִינֶער אוּנְד צוּם עֵדוּת וֶוענֶען דִיא זַאכֶען וואם דוּא הָאסְט
בֶעזֶעהֶען ,אוּנְד וֶוענֶען דִיא וָאס אִיךְּ וֶועל מִיךְּ צוּ דִיר
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אפאסטעלנעשיכטע כו

 7בֶּעוֵוייֶען .:אוּנְד אִיךְּ וֶועל דִיךְּ מַצִיל זַיין פוּן דֶעם פָאלְק
 8אוּנְד פוּן דִיא גוֹיִם ,צוּ וֶועלְכֶע אִיךְ שִׁיק דִיךְ :אַז דוּא
זָאלְסְט אוֹיפְּמַאכֶען זֵייעֶרֶע אוֹינֶען ,זֵייא אוּמְצוּקֶעהְרֶען
פוּן דֶער פִינְסְטֶערֵנִים צוּם לֵיכְט ,אוּנְד פוּן דֶער מַאכְט
פוּן דֶעם שָׂמֶן צוּ גָאט ,אַז זֵייא זָאלֶען דֶערְהַאלְטֶען
פֶערְנֶעבּוּנְג פוּן זִינְד ,אוּנְד אֵיינֶע עֶרְבְּשַׁאפְט צְוִוישֶׁען דיא
וָואס זֶענֶען גֶעהֵיילִינְט דוּרְךָּ דֶעם גְלוֹיבֶּען װָאם אִיז
אָן מִיר:
 9דָרוּם ,קֶענִינ אַנְרִיפַּא ,בִּין אִיךְָּ נִיט װִידֶערְשְׁמֶּענִיג גֶעוֶוע-

 0זֶען קֶעגֶען דִיא הִימְלִישֶׁע ערְשֵׁיינוּנְג :נֵייעֶרְט אִיךְּ הָאבּ
דֶערְקְלֶעהְרְט צוּעֶרְשְׁט צוּ דִיא וִאם זֶענֶען אִין רַמָּשׂק

אוּנְד אִין יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד אִים גַאנְצֶען לַאנְד פוּן יְהוּדָה
אוּנְד צוּ דִיא וֹיִם .אַז זֵייא זָאלֶען תְּשׁוּבָה מְהוּן אוּנְד
זָאלֶען זִיךְּ צוּ נָאט אוּמְקֶעהְרֶען ,אוּנְד זָאלֶען מְהוּן וֶוערְק
 1וָואס זֶענֶען וִירְדִיג פוּן תְּשׁוּבָה :וֶענֶען דִיזֶע זַאכֶען
הָאבֶּען מִיךְּ דִיאַ יוּדֶען אִים בֵּית הַמִקְדֶשׁ גֶענוּמֶען ,אוּנְד
 2הָאבֶּען מִיךְּ נֶעפְּרִיפְט אוּמְִצוּבְּרֶענְגֶען :דְרוֹּם ווייל אִיךְ
הָאבּ דֶערְהַאלְטֶען הִילֶף פוּן נָאט ,שְׁטָעה אִיךְּ בִּיו צוּ
דִיזֶען טָאג ,אוּנְד בֶּעצֵייג צוּ קְלֵיין אוּנְד נְרוֹים ,אִינְדֶעם
אִיךְּ זָאג נִיט קֵיינֶע אַנְדֶערֶע זַאךְּ אוֹיסֶער הָאם דִיא
נְבִיאִים אוּנְד מֹשָׁה הָאבֶּען גֶעזָאנְט אַז עִם וֶועט נֶעשֶׁעהֶען:
 2אַז דֶער מָשִׁיחַ וֶועט לֵיידֶען ,אוּנְד אַז עֶר וֶועט זַיין דֶער
עֶרְשְטֶער וָוָאס וֶועט פוּן דִיא טוֹיטֶע אוֹיפְשְטֶעהֶען ,אוּנְד

וֶועט פְּרֶעדִינֶען לִיכְט צוּם פַאלְק אוּנְד צוּ דִיא גוֹיִם:
 4אוּנְד דֶערְוַוייל עֶר הָאט זִיךְּ אַזוֹי פַארֶעֶנְטְפֶערְט ,הָאט
פֶעסְטוֹם גֶעזָאנְט מִיט אַ דוֹיךְ קוֹל ,פּוֹלוֹם דוא בִּיסְט
 2אוּנְזִינִיג ,דָאס פִילֶע לֶערְנֶען מַאכְט דִיךְּ מְשׁוּנֶע :אָבֶּער
פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאגְט ,אִיךְּ בִּין נִיט מְשוּנֶע ,פַארְנֶעמְסְטֶער
פֶעסְטוֹם ,נֵייעֶרְט אִיךְּ רֶעד דִיא וֶוערְטֶער פוּן וָאהְרְהֵייט
 6אוּנְד פֶערְשְׁטַאנְד :וָוארִין דֶער קֶענִיג וֵוייסְט וֶוענֶען דִיזֶע

זַאכֶען ,פָאר דֶעם אִיךְ רעד אוֹיךָ עֶפֶענְטְלִיךְּ וָוארִין אִיךְ

בִּין גֶעוִוים אַז קֵיינֶם פוּן דִיזֶע זַאכֶען אִיז פוּן אֵיהֶם נִיט
פֶערְבָּארְנֶען ,וָארִין דֶאם אִיז נִיט אִין אַ װִינְקֶעל
 7נֶעשֶׁעהֶען :קֶענִיג אַנְרִיפַּא ,גְלוֹיבְּסְט דוּא דיא נְבִיאִים?

אפאסטעלנעשיכטע כו כז

883

אִיךָּ זויים אַז דוּא גְלוֹיבְּסְט :אוּנְד אַנְרִיפַּא הָאט גֶעזָאנְט 82
צוּ פּוֹלוֹם .מִיט וֶוענִיג אִיבֶּערְרֶעדְסְט דוא מִיךְּ אַ קְרִיסְט
צוּ וֶוֶערֶען :אוּנְד פּוֹלוֹם הָאט גֶעזָאגְט הַלְוֵאי זָאל גָאט 92
נֶעבֶּען ,אַז אוֹיבּ מִיט וֶוענִיג אָדֶער מִיט פִיל ,נִיט אַלֵיין
דוּא ,נֵייעֶרֶט אוֹיךְּ אַלֶע וָאס הֶערֶען מִיךְּ הַיינְט זָאלֶען

אַזֶעלְכֶע זַיין זיא אִיךּ בִּי חוּץ דִיזֶע קֶעמֶען:

אוּנְד דֶער קֶענִיג אִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אוּנְד דֶער גוּבֶּעך04 -
נֶער; אוּנְד בֶּערְנִיקִי ,אוּנְד דִיא וָָאס זֶענֶען מִיט זֵייא גֶעזֶע-
סֶען :אוּנְד זֶענֶען אִין דֶער זַייטם גֶענַאנְגֶען אוּנְד הָאבֶּען 13

צְוִוישֶׁען זִיךָּ נֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאגְט; דִיזֶער מַאן הָאט גָאךְ-

נִיט נֶעטְהוּן וָואס פֶערְדִינְט דֶעם טוֹיט אָדֶער דִיא קֶעטֶען;
אוּנְד אַנְרִיפַּא הָאט בֶעזָאגְט צוּ פֶעסְטוֹם ,דִיזֶער מַאן וָאלְט 23
גֶעקָאנְט בֶּעפְרֵייט וֶוערֶען ,וֶען עֶר וָאלְט זִיךְּ נִיט בֶּערוּפֶען
אוֹיף דֶעם קֵיסֵר:
קאפיטעל כז
אוּנְד וֶוען עֶם אִיז בֶּעשְׁלָאסֶען גֶעוָארֶען אַז מִיר זָאלֶען זִיךְּ 1
אַוֶועקְשִׁיפֶען קיין אִיטַאלַיָא ,הָאבֶּען זֵייא פּוֹלוֹם אוּנְד עָם-

לֵיכֶע אַנְדֶערֶע גֶעפַאנְנֶענֶע אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען צוּ אַ הוֹיפְּטְמַאן

וִאם הָאט גֶעהַייסֶען יוּלִיוֹם; פוּן דֶעם חַיִל פוּן אוֹינוּסְטוֹם:
אוּנְד מִיר זֶענֶען אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אִין אַ שיף פוּן אַרָדַאמִיטֶע 2

ואס הָאט גֶעזָאלְט זֶענֶעלְן אִין דִיא עֶרְמֶער פוּן אַסְיָא,

אוּנֶד הָאבֶּען אַוֶועקְגֶעשִׁיפְט; אוּנְד עִם אִיז מִיט אוּנָם נֶע-
וֶועזֶען אַרִיסְטַארְכּוֹם פוּן תֶּעמַאלוֹנִיקְא אוֹים מַקְדוֹנִיָא:
אוּנְד דֶעם אַנְדֶערְן טָאג זֶענֶען מִיר אַרוּפְּגֶעקוּמֶען קיין 3

צִידוֹן; אוּנְד יוּלִיוֹם הָאט זִיךְּ פְרֵיינְדְלִיךְּ גֶעהַאלְטֶען קֶענֶען

פּוֹלוֹם ,אוּנד הָאט אֵיהֶם דֶערְלוֹיבְּט צוּזֵיינֶע פְּרֵיינְד צוּ גֶעהֶען
כְּדֵי זֵייא זָאלֶען אֵיהֶם פַארְזָארְנֶען :אוּנְד פוּן דָארְטֶען זֶע4 -
נֶען מִיר אַוֶועקְגֶעשִׁיפְט ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעזֶעגֶעלְט אוּנְטֶער
קֵיפְּרוֹם .ווייל דִיא וִוינְד זֶענֶען אוּנֶם אַנְטְקֶענֶען גֶעוֶועזֶען:
אוּנְד וֶען מִיר הָאבֶּען גֶעזֶענֶעלְט אִיבֶּער דֶעם יַם פוּן '5
קילִיקִיָא אוּנְד פַּאמְּפִילְיָא ,זֶענֶען מִיר אַרוּפְּגֶעקוּמֶען קיין
מֵירָא  אִיִן לוּקִיָא :אוּנְד דָארְט הָאט דֶער הוֹיפְּטְמַאן בֶע6 -
פִינֶען אַ שִיף פוּן אַלֶעכְּמַאנְדְרִיָא ,וִאם אִיז גֶעגַאנְגֶעְן קיין

אִיטַאלַיָא ,אוּנְד הָאט אוּנס דרוֹיף אַרַיינְגֶעשִׁיפְט :אזּנד וֶוען 7

אפאסטעלנעשיכטע כו
4
מִיר הָאבֶּען זִיךְ פִילֶע טֶעג לַאנְנְֵאם גֶעזֶעגֶעלְט אוּנְד זֶענֶען

קוֹים גֶעקוּמֶען קֶענֶען קְנִידוֹם ,וזייל דֶער וִוינְד הָאט אוּנִֶם
נִים גֶעלָאזְט; הָאבֶּען מִיר זִיךְּ אוּנְטֶער קְרַמָּא גֶעזֶענֶעלְט
 8קֶעגֶענְאִיבֶּער מַלְמוֹנִי :אוּנְד מִיר זֶענֶען דִיזֶעם קוֹים פַאךְ-
בּייא גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד זֶענֶען נֶעקוּמֶען צוּ אַ גֶעוִויסֶען אָרֶט
וָאס אִיז גֶערוּפֶען דֶער שֶׁעהְנֶער הַאפֶען ,אוּנְד נָאהֶענְט
דֶערְבֵּייא אִיז גֶעוֶועוֶען דִיא שְׁטָאט לַאסִיָא:
 9אוּנְד נָאךְּ אַ לַאנְנֶע צֵייט וֶוען עִם אִיז שׁוֹין גֶעפֶעהְרְלִיךָ
גֶעוֶועזֶען זִיךְּ צוּ שִׁיפֶען ,וֵוייל דָאם פַאסְטֶען אִיז אוֹיך
שׁוֹין פַארְבֵּייא גֶעוֶועזֶען ,הָאט זֵייא פּוֹלוֹם גֶעוָוארֶענְט:
 0אוּנְד הָאט צוּ זֵייא בֶעזָאנְט ,אֵיהֶר מֶענֶער ,אִיךְּ זָעה ,אַז
דִיזֶע רֵייזֶע וֶועט שְׁלֶעכְט זַיין אוּנְד מִיט גְרוֹיסֶען שָׁאדֶען
נִיט אַלֵיין צוּ דֶער לָאדוּנְג אוּנְד צוּ דֶעם שיף; נֵייעֶרְט אוֹיךָ
 1צוּ אוּנְזֶער לֶעבֶּען :אָבֶּער דֶער הוֹיפְּטְמַאן הָאט מֶעהֶר
נֶעגְלוֹיבְּט דֶעם פִיהְרֶער אוּנְד דֶעם הַאר פוּן דֶעם שִׁיף
 2ויא דִיא וֶוערְטֶער פוּן פּוֹלוֹם :אוּנְד ווייל דֶער הַאפֶען
אִיז נִיט נוּם גֶעוֶועוֶען דְרִינֶען צוּ וִוינְטֶערְן הָאבֶּען דיא
מֵייסְטֶען גֶערָאטֶען אַז זֵייא זָאלֶען פון דָארְטֶען אַוֶועק-
שִׁיפֶען .וֶוען מֶעגְלִיךְּ צוּ קוּמֶען קיין פִינִיקַם אוּנְד אִיבֶּעך-
ווינְטֶערְן ,וָואס אִיז אַ הַאפֶּען פוּן קְרֵאמָא אוּנְד לֵיגְט קֶע-
נֶען זִיד-וֶועסְט אוֹנְד נָארְד-וֶועסְט זַייט:
 8אונד וֶוען דֶער זִיד וִוינְד הָאט לֵייכְט גֶעבְּלָאזֶען הָאבֶּען זייא
גֶעדַאכְט אַז זֵייא הָאבֶּען זֵייעֶר תַּכְלִית דֶערְהַאלְטֶען
אוּנְד זֶענֶען אַרוֹיסְנֶעפָאהְרֶען אוּנְד זֶענֶען קְרַאטָא
 4פַארְבֵּייא גֶעשִׁיפְט :אָבֶּער נִיט לַאנְג דֶערְנָאךְּ הָאט זִיךְ
קֶענֶען אֵיהֶר דֶערְהוֹיבֶּען אַ שְטוּרְמְוִוינֶד ,אס אִיז גֶערוּפֶען
 8אַוְרַקִילוֹן :אוּנְד וֶוען דָאס שִׁיף אִיוֹ דֶערְנְרִיפֶּען גֶעוֶועזֶען
אוּנְד הָאט נִיט גֶעקָאנְט קֶענֶען דֶעם וִינֶר בֶּעשְׁמֶעהֶען

הָאבֶּען מִיר עֶס גֶעלָאזְט גֶעהֶען אוּנְד זֶענֶען נֶעפָארֶען:

 6אוּנְד לוֹיפֶענְדִיב אוּנְטֶער אַ גֶעוִויסֶע אִינְזֶעל ואס הֵייסְט
קְלוֹידָא ,הָאבֶּען מִיר קוֹים גֶעקָאנְט דָאם קְלֵיינֶע שִׁיפֶּעלֶע
 7אֵיינְהַאלְטֶען :אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען עַם אַרוֹיפְנֶע-
צוֹינֶען הָאבֶּען זֵייא בֶּענוּצְט מִיטֶעל ,אוּנְד הָאַבֶּען דָאס

שִיף אוּנְטֶערְגֶענַארְטֶעלְט .אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זִיךָּ גֶעפָּארְבְט

אפאסטעלגעשיכטע כז

6

אַז זייא זָאלֶען נִיט אִין דִיא סַרְטִים אַרֵיינְפַאלֶען ,הָאבֶּען
זֵייא דָאס טַאקֶעלְוֶוערְק אַרוּפְּגֶעלָאזְט ,אוּנְד זֶענֶען אַזוֹי
גֶעפָּארֶען :אוּנְד וֶוען מִיר זֶענֶען אִין אַ גְרוֹיסֶען שְטוּרָמָ-
וֵוינֶד גֶעוֶועזֶען הָאבֶּען זֵייא דֶעם אַנְדֶערְן טָאג אוֹיסְטָאסוּנְג
נֶעמַּאכְט :אוּנְד דֶעם דְרִימֶען טָאג הָאבֶּען זייא מִיט זֵייעֶרֶע

18
19

אֵיינֶענֶע הֶענְד דִיא מַשָּׂא פוּן דֶעם שִיף אַרוֹיסְגֶעוָארְפֶען:

אוּנֶר וֶוען דיא זוּן אוּנְד דיא שְׁטֶערֶען הָאבֶּען זִיךְּ פַאר
פִילֶע מֶעג נִיט בֶּעוִויזֶען ,אוּנד קיין קְלֵיינֶער שִטוּרֶם אִיז
קֶענֶען אוּנֶם גֶעוֶועזֶען אִיז אַלֶע הָאפְנוּנְג אַז מִיר זָאלֶען
נֶערֶעטֶעט וֶוערֶען אַוֶועקְגֶענוּמֶען נֶעוארֶען:
אוּנְד וֶוען זֵייא הָאבֶּען שׁוֹין לַאנְג גֶעפַאסְט ,דַאן אִיז פּוֹלוּם 21
צְוִוישֶׁען זייא אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,אֵיהֶר
מֶענֶער ,אִירֶר הָאט מִיךּ גֶעזָאלְט צוּהֶערֶען אוּנד נִיט פון
קְרַאטָא אַרוֹיסְשִׁיפֶען ,אוּנְד אַזוֹי צוּ גֶעוִוינֶען דִיזֶע גֶעפַּאהֶר
אוּנְד שָׁאדֶען :אָבֶּער אַצוּנְד עֶרְמָאהְן אִיךְּ אֵייךְָּ אֵיהֶר 22
זָאלְט הָאבֶּען גוּטֶען מוּמָה ,וָָארִין קיין נֶפֶשׁ פוּן אַייך וֶועט
20

פֶערְלוּירֶען וֶוערֶען ,נֵייעֶרְט דָאס שִׁיף אַליין :וָארִין אִין

28

דִיזֶער נַאכְט אִיז בַּייא מִיר גֶעשְטַאנֶען אַ מַלְאָךְּ פוּן נָאט,

וֶועמֶעם אִיךְּ בִּין ,וֶועלְכֶען אִיךְָּ אוֹיךְּ דִיעֶן :אוּנָד הָאט 42

גֶעזָאנְט .פָארְכְט דִיךָּ נִיט; פּוֹלוֹם ,וָארִין דזא מוּזְט שְׁטֶע-
הֶען פָּאר דֶעם קֵיפַר :אוּנְד זָעה ,נָאט הָאט דִיר גֶעגֶעבֶּען
אַלֶע וָאס שִׁיפֶען זִיךְּ מִיט דִיר :דְרוּם אֵיהֶר מֶענֶער ,הָאט
גוּטֶען מוּטה; וָארִין אִיךְּ הָאבּ אַ בַּטָחוֹן אִין נָאט אַז עִם
וֶועט נֶעשֶׁעהֶען ויא עִם אִיז מִיר צוּגֶעזָאנְט גֶעוָארֶען:
אָבֶּעה מִיר מוּזֶען אוֹיף אַ בֶּעוִיסֶע אִינְזֶעל גֶעוָארְפֶען
וֶוערֶען:
אוּנְד וֶוען עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען דִיא פִירְצֶענְטֶע נַאכְט ,דֶעך-

27

דֶער נַאכְט הָאבֶּען דִיא שִׁיפְלֵייט גֶעדֶענְקְט אַז זֵייא קוּמֶען
נָאהֶענְט צוּ לַאנְד :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דָאס זוּנְקְבְּלֵייא נֶע-

28

וַוייל מֵיר זֶענֶען אִין אַדְרַיָא אַרוּמְגֶעטְרִיבֶּען .אִין מִיטֶען

25

26

זוּנְקֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעפִינֶען צְוַַאנְצִיג קְלַאפְטֶער טִיף

אוּנְד וֶוען זֵייא זֶענֶען אַבִּימֶעל וֵוייטֶער גֶעפָארֶען ,הָאבֶּען זֵייא

ווידֶער גֶעזוּנְקֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעפִינֶען פוּפְצֶעהְן קְלַאפ-

מֶער :אוּנְד ווייל זֵייא הָאבֶּען גֶעפָארְכְטֶען אַז מִיר זָאלֶען
32
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אפאסטעלגעשיכטע כוֹ
6
נִיט אָן פֶעלְזֶען אָנְשְׁטוֹיסֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעוָארְפֶען פיעֶה

אַנְקֶער הִינְטֶען פוּן דֶעם שִׁיף אוּנְד הָאבֶּען גֶעוְואוּנְשְט עִם

 0זָאל טָאג וֶוערֶען :אוּנְד וֶוען דיא שִׁיפְלֵייט הָאבֶּען גֶעווּבְט
פוּן דֶעם שִׁיף צוּאַנְטְלוֹיפֶען ,אוּנְד הָאבֶּען דָאס קְלֵיינֶע שִׁיפֶּעל
אִים יַם אַרְופְּגֶעלָאזְט ,אַזוֹי ויא זֵייא הָאבֶּען נֶעוָואלְט אַנ-
 1קֶער וַוארְפֶּען פוּן דֶער פָארְדֶער זֵייטֶע פוּן דֶעם שִׁיף :הָאט
פּוֹלוֹם גֶעזָאנְט צוּ דֶעם הוֹיפְטְמַאן אוּנְד צוּ דִיא סָאלְדַאטֶען

וֶוען דִיזֶע וֶועלֶען נִיט אִים שִׁיף בְּלֵייבֶּען .קָאנְט אִיהֶר נִיט

 2גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :דַאן הָאבֶּען דִיא סָאלְדַאטֶען אָפְּנֶע-
שְׁנִיטֶען דִיא שְׁטְרִיק פוּן דֶעם קְלֵיינֶעם שִיף ,אוּנְד הָאבֶּען
עִם גֶעלָאזְט פַאלֶען:
 8אוּנְד בִּיז עִם הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ טָאנֶען ,הָאט פּוֹלום אַלֶע

גֶעבֶּעטֶען אַז זֵייא זָאלֶען עִפֶּעם נֶעמֶען צוּ עֶסֶען ,אוּנְד

הָאט גֶעזָאגְט ,עִם אִיז שׁוֹין הַיינְט פִירְצֶעהְן טעג זִינְט אֵיהֶר

וַוארְט אוּנד בְּלֵייבְּט אוּנְגֶעגֶעסֶען ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט נָאךְ-
 4נִיט פֶערְזוּכְט :דְרוּם בֶּעט אִיךְּ אַייךְ אֵיהֶר זָאט אַייךְּ נֶע=
מֶען צוּ עֶסֶּען ,וָארִין דָאס אִיז פַאר אֵיירֶע שְׁטַארְקְהֵייט.
2
6
7
8

וארִין עִם וֶועט קֵיינֶעם פוּן אֵייךָ נִי קיין הָאָר פוּן דֶעם

קָאטּ פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען :אונד וֶוען עֶר הָאט דָאס נֶע+
זָאגְט ,אוּנד הָאט גֶענוּמֶען בְּרוֹיט ,הָאט עֶר פַאר אַלֶע נָאט
גֶעדַאנְקְט ,אוּנְד הָאט עִם צוּבְּרָאכֶען אוּנְד הָאט אָנְנֶעהוֹיי
בֶּען צוּ עֶסֶען :אוּנְד זֵייא זֶענֶען אַלֶע פְרֶעהְלִיךְּ גֶעוֶועוֶען
אוּנד הָאבֶּען אוֹיךְ זֶעלְבְּסְט גֶענוּמֶען צוּ עֶסֶען :אוּנד מִיר
זֶענֶען אַלֶע צוּזַאמֶען גֶעוֶועזֶען אִים שִׁיף צְוֵוייא הוּנְדֶערְּט
אוּנְד זִיבֶּענְצִיג נְפָשׁוֹת :אַוּנִד וֶוען זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ זַא

נֶעגֶעסֶען ,הָאבֶּען זֵייא דָאס שִׁיףּ גְרִינְגֶער גֶעמַאכְט אִינְדֶעם
זֵייא הָאבֶּען דָאס קָארְן אִין יִם אַריינְגֶעוָארְפֶען:

 9אונד וֶוען עִם אִיז טָאג גֶעוָוארֶען הָאבֶּען זֵייא נִיט דֶעך-
קֶענְט דָאם לַאנְד; אָבֶּער זֵייא הָאבֶּען אַ צונג פוּן יָם
דֶערְזֶעהֶען וָואס הָאט נֶעהַאט אַ בָּארְטֶען אויף דֶעם הָאבֶּען
זֵייא גֶעוָואלְט וֶוען מֶענְלִיךְ דָאס שִיף אַרַיינְשְרייבֶּען:
 0אונד זֵייא הָאבֶּען אוֹיפְנֶערוֹיבֶּען דיא אַנְקֶער אוּנְד הָאבֶּען
זִיךְּ נֶעלָאזְט אוֹיף דֶעם יַם ,אוּנְד הָאבֶּען אוֹיךְ דיא בֶּענְדֶער
פוּן דִיא רוּדֶער לוֹיז גֶעמַאכְט ,אוּנָד הָאבֶּען אוֹיפְנֶעשְׁטֶעלְט
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 אפאסטעלנעשיכטע כו כחדֶעם פָארְזֶענֶעל קֶענֶען דֶעם וִוינְד ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעשִׁיפְט

צוּם בָּארְטֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעשְׁלַאנֶען אָן אֵיין 14
אָרְט וְואוּ דָאס יַם אִיז אוֹיף בֵּיידֶע זֵייטֶען ,אוּנְד דָאם שִׁיף
אִיזּ גֶעבְּלִיבֶּען שְׁטֶעהֶען אוֹיף דֶעם גְרוּנְד ,אוּנְד דֶער פָאךְ-
דֶערְשְׁטֶער טְהֵייל הָאט פֶעסְט גֶעשְׁטֶעקְט אוּנְד אִיז

נֶעבְּלִיבֶּען אוּנְבֶּעוֶוענְלִיךְ; אָבֶּער דֶער אוּנְטֶערְשְׁטֶער

טְהַייל אִיז דוּרְךָּ דֶער מַאכְט פוּן דִיא וֶועלֶען צוּבְּרָאכֶען
גֶעוָוארֶען:
אוּנְד דִיא הָאלְדַאטֶען הָאבֶּען גֶערָאמֶען אַז זֵייא זָאלֶען דִיא
גֶעפַאנְגֶענֶע הַרְנֶענֶען ,אַז קֵיינֶער פוּן זֵייא זָאל נִיט אַועק-
שְׁווימֶען אוּנְד אַנְטְרִינֶען :אָבֶּער דֶער הוֹיפְּטְמַאן הָאט נֶע-
וָואלְט פּוֹלוֹס רֶעטֶּען ,אַזוֹי הָאט עֶר זֵייעֶר עֵצָה פַארְוֶעהְרְט.
אוּנְדּ עֶר הָאט בֶּעפוֹילֶען אַז דִיא וִאם קֶענֶען שְׁוִוימֶען
זָאלֶען זִיךְּ צוּעֶרְשְט אִים יִַם אַרֵיינְוַארְפֶען אוּנְד צוּ דֶעם
לַאנְד אַוֶועקְנֶעהֶען :אוּנְד אַז דיא אִיבְּרִינֶע זָאלֶען אַזוֹי
טְהוּן ,עֶטְליכֶע אוֹיף בְּרֶעטֶער ,אוּנְד עֶמְלֵיכֶע אוֹיף שְׁטִי-
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קֶער פוּן דֶעם שִיף .אוּנְד עִם אִיז אַזוֹי גֶעשֶׁעהֶען אַז זייא

זֶענֶען אַלֶע זִיכֶער צוּם לַאנְד אַנְטְרִינֶען:

קאפיטעל כח
אוּנְד וֶוען מִיר זֶענֶען זִיכֶער אַנְטְרוּנֶען דַאן הָאבֶּען מִיר 1
נֶעוְואוּסְט אַז דִיא אִינְזֶעל אִיז גֶערוּפֶען מֶעלִימָא :אונד דיא 2

לַאנְדְּסְלֵייט הָאבֶּען אוּנֶם אוּנְגֶעוֶועהְנְלִיכֶע פְרַיינְדְשַׁאפְט

בָּעוֵויזֶען; וָארִין זֵייא הָאבֶּען אָנְגֶעצוּנְדֶען אַ פֵייעֶר ,אוּנְד
הָאבֶּען אוּנֶם אַלֶע אַרַיינְגֶענוּמֶען ,וֶוענֶען דֶעם רֶענֶען ואס
אִיז :גֶעוֶועזֶען אוּנְד וֶוענֶען דֶער קֶעלְט :אוּנד וֶען פּוֹלוֹם 3
הָאֵט צוּנוֹיפְנֶעקְלִיבֶּען פִיל שְׁטִיקֶער הָאלְץ אוּנד הָאט זייא
גֶעלֶענְט אוֹיף דֶעם פֵּייעֶר אִיז פוּן דֶער הִיץ אַ שְׁלַאנְג
אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט זִיךְּ בֶּעהֶעפְט אָן זֵיינֶע הַאנְד:
אוּנְדּ וֶוען דִיא לַאנְדְסְלֵייט הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען דיא שְלַאנְג 4
אוֹיף זֵיינֶע הַאנְד הֶענְנֶען ,הָאבֶּען זֵייא גֶעזָאגְט אֵיינֶער צוּם

אַנְדֶערְן ,דִיזֶער מַאן אִיז נֶעוִים אַ רוֹצֵחַ .עֶר אִיז אַנְמְּרִינֶען

פֿוּן דֶעם יַם ,אָבֶּער דיא נְקָמָה לָאזְט אֵיהֶם נִיט לֶעבֶּען:

אַזוֹי הָאט עֶר דִיא שְׁלַאנְג אָפְּגֶעשַׁאקֶעלְט אִים פֵייעֶר אָהְן 5
שָׁאַדֶען :אָבֶּער זייא הָאבֶּען גֶעדַאכְט אַז עֶר וֶועט אוֹיפָ6 -
ש

=
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גֶעשְׁוָאלֶען וֶוערֶען אָדֶער פְּלִיצְלִינְג טוֹיט אַנִידֶערְפַּאלֶען.

אָבֶּער וֶוען זֵייא הָאבֶּען לַאנְג גֶעוַַארְט ,אוּנְד הָאבֶּען נָארְ-

נִיט גֶעזֶעהֶען קיין אִיבֶּעל אָן אֵיהֶם גֶעשֶׁעהֶען ,אַזוֹי הָאבֶּען

זֵייא זִיךְ מְיֵשֵׁב גֶעוֶועזֶען אוּנְד הָאבֶּען גֶעזָאגְט אַז עֶר אִיז
אַ גָאם:

 7אוּנְד אִין דִיזֶע עֶרְטֶער הָאט דֶער פִירְשְׁט פוּן דֶער אִינְזֶעל
בֶּעזִיצוּנְנֶען נֶעהַאט ,מִיט דֶעם נָאמֶען פּוּבְּלַיוֹם ,דֶער הָאט
אזּנֶם פְרֵיינְדְלִיךְ אוֹיפְנֶענוּמֶען ,אוּנד הָאט אוּנִם דְרֵייא מֶעג
 8אֵיינְקְוַוארְטִיעֶרְט :אוּנְד עִם אִיז נֶעשֶׁעהֶען אַז דֶער פָאטֶער
פוּן פּוּבְּלִיוֹם אִיז קְרַאנְק גֶעלֶענֶען אוֹיף פִיבֶּער אוּנד לַאק-
סִירֶען ,אוּנד פּוֹלוֹם אִיז צוּ אֵיהֶם אַריינְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט
גֶעבֶּעמֶען ,אוּנְד הָאט דִיא הֶענְד אוֹיף אֵיהֶם גֶעלֶענְט ,אוּנְד
 9הָאט אֵיהֶם נֶעהֵיילְט :אוּנְד וֶוען דָאס אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,זֶענֶען
אוֹיךְ דיא אִיבְּרִינֶע אִין דֶער אִינְזֶעל ואס הָאבֶּען נֶעהַאט
 = .קְרַאנְקְהֵייטֶען צוּ אֵיהֶם גֶעקוּמֶען ,אוּנְד זֶענֶען גֶעהֵיילְט
 0גֶעוָוארֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוּנֶם נְרוֹיסֶען כָּבוֹד אָנְנֶעמְהוּ
אוּנְד וֶען מִיר זֶענֶען אַוֶועקגֶעשִׁיפֶּט ,הָאבֶּען זֵייא אוּנֶם
פֶערְזָארְגְט מִיט ואס מִיר הָאבֶּען בֶּעדַארְפְט:
 1אוּנְד נָאךְּ דְרֵייא חֲדְשִׁים הָאבֶּען מִיר זִיךְָ אַוֶועקְגֶעשִׁיפְּט

אִין אַ שִׁיף פוּן אַלֶעבְּסַנְדְרַיָא זָאס הָאט אִין דֶער אִינְזֶעל
אִיבֶּערְוִוינְטֶערְט ,וֶועמֶעם דֶער צֵייִכֶען אִיז גֶעוֶועזֶען צְווי-

 2לִינְג בְּרִידֶער :אוּנְד מִיר זֶענֶען אַרוּפְנֶעשִיִפְט קיין סִיראקוֹם

 2אוּנְד זֶענֶען דָארְט דְרֵייא טֶעג נֶעבְּלַיבֶּען :אוּנְד פוּן דָארְט

זֶענֶען מִיר אַרוּמְגֶעגַאנְגֶען אוּנְד זֶענֶען אָנְגֶעקוּמֶען קיין

רֶענִיוֹם; אוּנְד נָאךְּ אֵיין טָאג אִיז דֶער דָרוֹם וִוינְד אָנְנֶע-
קוּמֶען ,אוּנְד מִיר זֶענֶען גֶעקוּמֶען דֶעם אַנְדֶערְן טָאג קיין
 4מפּוּטֶעאָלִי :חְאוּ מִיר הָאבֶּען נֶעפִינֶען בְּרִידֶער ,אוּנְד זֶענֶען

גֶעבֶּעטֶען גֶעוֶועזֶען אַז מִיר זָאלֶען בֵּייא זֵייא זִיבֶּען טֶעב

בְּלַייבֶּען; אוּנְד אַזוֹי זֶענֶען מִיר גֶעגַאנְנֶען קיין רוֹם:
 2אַוּנְד פוּן דָארְטֶען ,וֶוען דֵיא בְּרִידֶער הָאבֶּען פוּן אוּנֶם גֶע-
הֶערְט ,זֶענֶען זֵייא אוּנֶם אַנְטְקֶענֶען נֶעקוּמֶען בִּיז צוּם מַארְק
פוּן אַפֵּיוֹם אוּנְד דִיא דְרֵייא גַאסְטְהֵייזֶער ; אוּנְד וֶוען פּוֹלוֹם
הָאט זֵייא גֶעזֶעהֶען הָאט עֶר נָאט גֶערַאנְקְט אוּנֵד הָאט
 6מוטה בֶּעקוּמֶען :אוּנְד וֶוען מִיר זֶענֶען אִין רוֹם אַרֵיינְגֶע-
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קוּמֶען אִיז צוּ פּוֹלוֹם עֶרְלוֹיבְּט נֶעוֶועוֶען פַאר זִיךָּ צוּ
בְּלַייבֶּען מִיט דִיא הָאלְדַאטֶען וָאס הָאבֶּען אֵיהֶם נֶעהִיט:
אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען נָאךְּ דָרֵייא טֶעג אַזוֹי הָאט עֶר דִיא
עֶלֶצֶטֶע פוּן דיא יוּדֶען צוּזַאמֶענְגֶערוּפֶען; אוּנְד וֶוען זייא
הָאבֶּען זִיךְ פֶערְזַאמֶעלְט ,הָאט עֶר צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,מֶענֶער
אוּנְד בְּרִידֶער ,אִיךְּ הָאבּ נָארְנִיט נֶעטְהוּן קֶעגֶען דֶעם פָאלְק
אָדֶער דִיא מִנְהָגִים פוּן דִיא אָבוֹת ,דָאךְּ בִּין אִיךָּ אִיבֶּעךְ-
גֶעגֶעבֶּען פוּן יְרוּשָׁלַיִם אַ בֶעפַאנְנֶענֶער אִין דיא הֶענְד פוּן
דִיא רוֹמֶער :וֶועלְכֶע וֶען זֵייא הָאבֶּען מִיךְּ פַארְהֶערְט

18

הָאבֶּען זֵייא מִיךְּ גֶעוָאלְט פְרֵייא לָאזֶען ,וֵדייל עִם אִיז אִין
מִיר קֵיין שׁוּם שׁוּלְד פוּן טוֹיט גֶעוֶועזֶען :אָבֶּער וֶען דיא

19

גֶעוֶועזֶען מִיךָּ צוּ בֶּערוּפֶען אוֹיף דֶעם קֵיסַר ,נִיט אוֹיבּ אִיךָ
הָאבּ עֶפֶּעס מֵיין פָאלְק צוּ פַארְקְלָאנֶען :דְרוּם הָאבּ אִיךָ

20

יוּדֶען הָאבֶּען ווידֶערְגֶעשְׁפְּרָאבֶען .אַזוֹי בִּין אִיךָּ גֶעצְוִוינְגֶען

אֵייךְָ גֶערוּפֶען אַז אִיךְּ זָאל אֵייךּ זֶעהֶען אוּנָד מִיט אִייךָ
רֶעדֶען; וָארִין פוּן וֶוענֶען דֶער הָאפְנוּנְג צוּ יִשְׂרָאֵל בִּין אִיךָ

17

מִיט דִיזֶער קֶעט גֶעבּוּנְדֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאנְט מִיר הָאבֶּען וֶוענֶען דיר' פוּן לַאנְר יְהוּדָה קֵיינֶע
בְּריף דֶערְהַאלְטֶען ,אוּנְד קֵיינֶער פוּן דִיא בְּרִידֶער וָאס

זֶענֶען גֶעקוּמֶען הָאט פוּן דִיר דֶערְצֶעהְלְט אָדֶער עִפֶּעם

שְׁלֶעכְטֶעסנֶערֶעט :אָבֶּער מִיר בֶּענֶעהְרֶען פוּן דִיר צוּ הֶערֶען '
וָואס דוּא דֶענְקְסְט ,וָארִין וֶוענֶען דִיזֶע כִּתָּה אִיז עִֶם אוּנֶם

בֶּעקָאנְט אַז מֶען רֶעט דֶערְקֶענֶען אִין אַלֶע עֶרְטֶער:

אוּנד זֵייא הָאבֶּען אֵיהֶם אַ טָאג בֶּעשְׁטֶעלְט ,אוּנְד פִילֶע
זֶענֶען צוּ אֵיהֶם אִין זַיינֶע וְואוֹינוּנֶב גֶעקוּמֶען ,צוּ וֶועלָכֶע
עֶר הָאט דֶערְקְלֶעהְרְט אוּנְד בֶּעצֵייגְט דָאס קֶענִיגְרֵייךְ פוּן
נָאט ,אוּנְד הָאט זֵייא אִיבֶּערְנֶערֶעט וֶועגֶען יַשׁוּעַ פוּן תּוֹרַת
מֹשָׁה אוּנְד דִיא נְבִיאִים פוּן מָארְנֶען בִּיז אָבֶענְד :אוּנָד
עֶטְלִיכֶע הָאבֶּען בֶענְלוֹיבְּט דִיא זַאכֶען וָאם זֶענֶען נֶע-
שְׁפְרָאכֶען גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד עֶטְלִיכֶע הָאבֶּען נִיט גֶעגְלוֹיבְּט:
אוּנְד וֵוייל זֵייא זֶענֶען נִיט אֵיינִינ גֶעוֶועזֶען אוּנְטֶער אֵיינָ-
אַנְדֶער ,זֶענֶען זייא אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען ,וֶוען פּוֹלוֹם הָאט נָאךְ
אַיין װָארְט נֶעזָאנְט אַז דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ הָאט דוּרְךְ
יְשַׁעְוָהוּ הַנָבִיא צוּ אוּנְזֶערֶע אָבוֹת נֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאנְט:

25
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יַנָעה צוּ דִיזֶען פַאלְק אוּנְד זָאג זֵייא ,הֶערֶענְדִיג וֶועט
6
אֵיהֶר הֶערֶען אוּנְד וֶעט נִיט פֶערְשְׁטֶעהֶען; אוּנד
זֶעהֶענְדִיג וֶועט אֵיהֶר זֶעהֶען אוּנֶד וֶעט נִיט אֵיינְזֶעהֶען:
 -+ 77וָָארִין דָאס הַארְץ פוּן דִיזֶעם פָאלְק אִיז פֶעט גֶעוָוארֶען
אוּנְד זֵייעֶרֶע אוֹיעֶרֶען זֶענֶען שְׁוֶער צוּ הֶערֶען ,אוּנְד
| הָאבֶּען זֵייעֶרֶע אוֹינֶען צוּגֶעמַאכְט; אַז זֵייא זָאלֶען נִיט

זֶעהֶען מִיט זֵייעֶרֶע אוֹינֶען ,אוּנְד נִיט הֶערֶען מִיט זֵייעֶרֶע

אוֹיעֶרֶען ,אוּנְד נִיט פֶערְשְׁטֶעהְן מִיט זֵייעֶר הַארְץ אוּנְד
זִיךְּ אוּמְקֶעהְרֶען ,אוּנְד אִיךָּ זָאל זֵייא הֵיילֶען יי
ישעיה ו' ,ט' י',

 8דְרוּם זָאל עִם אֵייךְּ בֶּעקַאנְט זַיין אַז דיא יְשׁוּעָה פון נָאט
אִיז גֶעשִׁיקְט צוּ דִיא נוֹיִם; זֵייא וֶועלֶען עִם אוֹיךְּ הֶערֶען:
 9אוּנְד וֶוען עֶר הָאט דָאם גֶעזָאנְט ,זֶענֶען דִיא יוּדֶען אַוֶועק-
גֶעגַאנְנֶען ,אוּנְד הָאבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךָּ גֶעהַאט אַ גְרוֹיסֶען
וְכּוּ:

 0אוּנְד עֶר הָאט גֶעוְואוֹינְט צְוֵוייא נַאנְצֶע יָאהֶר אִין זַיין
אֵיינֶען נֶעדוּנְנֶענֶעם הוֹי אוּנְד הָאט אוֹיפְגֶענוּמֶען אַלֶע
 1וָואס זֶענֶען צוּ אֵיהֶם אַרֵיינְנֶעקוּמֶען :אוּנְד הָאט נֶעפְּרֶע-
דִיגְט דָאס קֶענִיגְרֵייךְ פוּן נָאט ,אוּנְד הָאט גֶעלֶעהְרְט וֶוענֶען
דֶעם הַאר יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ הַאנְץ עֶפֶענְטְלִיךְּ אוּנְד קֵיינֶער

הָאט אֵיהֶם פַארְוֶועהְרְט

יי יי יי
אַפַּאסְטֶעל פּולוֹס צוּ דִיא רוֹמֶער.
פוֹלוֹם אַ קְנֶעכְט פוּן ישׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .גֶערוּפֶען צוּ זיין 1
אַיין אַפָּאסְטֶעל ,אָפְּנֶעזוּנְדֶערְט צוּ דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן
נָאט :וֶועלְכֶע עֶר הָאט פְרִיהֶער צוּגֶעזָאנְט דוּרְךָּ זֵיינֶע 2
נְּבִיאִים אִין דִיא הֵיילֵינֶע שְׁרִיפְטֶען :וֶוענֶען זַיין זוּהְן 3
וֶועלְכֶּער אִיז גֶעבּוֹירֶען גֶעוארֶען פוּן דֶעם זָאמֶען פוּן דָוִיד
נָּאךְּ דֶעם פְלֵיישׁ :אוּנְד אִיז בֶּעשְׁטֶעלְט צוּ זַיין דֶער זוּהְן 4

פוּן נָאט מִיט מַאכְט נָאךְּ דֶעם גֵייסְט פוּן היילִינְקֵייט ,דוּרְךָ
דִיא אוֹיפֶערְשְׁטֶעדוּנָג פוּן דִיא טוֹיטֶע :יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנָ5 -
זֶער הַאר דוּרְךְּ דֶעם מִיר הָאבֶּען דֶערְהַאלְטֶען נְנָאד אוּנְד
שְׁלִיחוּת צוּם נֶעהָארְזַאם פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען צְוִוישֶען אַלֶע
גוֹיִם וֶוענֶען זַיין נָאמֶען :צְוִוישֶׁען וֶועלְכֶע זֶענְט אֵיהֶר 6
אוֹיִךְּ דיא גֶערוּפֶענֶע פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :צוּ אַלֶע וָאס 7
זֶענֶען אִין רוֹם ,דִיא גֶעלִיבְּטֶע פוּן גָאט ,גֶערוּפֶענֶע הֵיי-
לִינֶע ,גְנָאד זֵייא מִיט אַייךְּ אוּנְד פְרִידֶען פוּן גָאט אוּנְזֶער
פָאטֶער אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ:

צוּעֶרְשְׁט דַאנְק אִיךְּ מֵיין גָאט דוּרְךָּ יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ וֶועגֶען 8

אֵייךְ אַלֶע; אַז אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען אִיז אִין דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט

דֶערְצֶעהְלְט :וָארִין גָאט אִיז מֵיין עֵדוּת ,וֶועלְכֶען אִיךְּ 9
דִיעֶן אִין מֵיין גֵייסְט אִין דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן זַיין זוּהְן

ויא אִיךּ .גֶּעדֶענְק אֵייךְּ בֶּעשְׁטֶענְדִי ::אַלֶע צֵייטֶען אִין 01
מַיינֶע תְּפִילוֹת בֶּעט אִיךְ; אַז אִיךְּ זָאל שׁוֹין אַמָאל מַצְלִיחַ
זיין אִין מֵיין וֶועג דוּרְךָּ דֶעם וִוילֶען פוּן נָאט צוּ אַייךָּ צוּ

קוּמֶען :וָארִין אִיךָּ פֶערְלַאנְג אַייךְּ צוּ זֶעהֶען כְּדֵי אִיךְ 11
אִיךְּ זָאל אִייךּ גֶעבֶּען מַאנְכֶע גֵייסְטְלִיכֶע מַתְּנָה .כְּדֵי אֵיהֶר

זָאלְט פֶעסְט נֶעגְרִינְדֶעט וֶוערֶען :דָאס הֵייסְט ,כְּדֵי אִיךְּ 21
זָאל מִיט אֵייך גֶעטְרֵייסְט וֶוערֶען ,דוּרְךְ דֶעם גְלוֹיבֶּען ואס
מִיר הָאבֶּען מִיט אִיינַאנְדֶער:
01

99

רומער א

18

אוּנְד אִיךָּ זִויל נִיט אַז אֵיהֶר זָאלְט עֶס נִיט וִויסֶען ,בְּרידֶער,

אַז אִיךְּ הָאבּ מִיר אֶפֶט פָארְגֶענוּמֶען צוּ אַייךְּ צוּ קוּמֶען

אָבֶּער אִיךָּ בִּין בִּיז אַהֶער אוֹיפְגֶעהַאלְטֶען נֶעוָוארֶען ,כְּדֵי

אִיךְּ זָאל צְוִישֶׁען אֵייךְּ אוֹיךְּ אַבִּיסֶעל פְרוּכְט דֶערְהַאלְטֶען

14
19

אַזוֹי ויא צְוִוישֶׁען דִיא אִיבְּרִיגֶע פֶעלְקֶער :אִיךָ בִּין אַ
בַּעַל חוֹב אוֹיךְּ צוּ דִיא גְרֶעקֶען אוּנְד אוֹיךְּ צוּ דיא פְרֶעמְדֶע
לֵייט ,צוּ דִיא קְלוּנֶע אוּנְד צוּ דִיא נַארִישֶׁע :דְרוּם אַזוֹי
ווייט וויא אִיךְּ קָאן בִּין אִיךְ בֶּערֵייט אוֹיךְּ צוּ אִייךְ ואס
זֶענְט אִין רוֹם צוּ פְּרֶערִינֶען :וָארִין אִיךְּ שֶׁעהֶם מִיךְּ נִיט
מִיט דֶער בְּשוּרָה טוֹבָה פוּן דֶעם מָשִׁיחַ ,וָארִין עֶם אִיז

דיא מַאבְּט פוּן גָאט צוּ יְשׁוּעָה צוּ אִיטְלִיכֶען וזְִאם גְלוֹיבְּט
 17צוּעֶרְשְט צוּ דֶעם יְהוּדִי אוּנְד אוֹיךְ צוּם נְרֶעק:

וָארִין

דִיא גֶערֶעכְשִיגְקֵייט פון גָאט אִיז דְרִינֶען אַנְטְפְּלֶעקְט פוּן
גְלוֹיבֶּען צוּם גְלוֹיבֶּען ,אַזוֹי ויא עִם שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען
18

19

דֶער נֶערֶעכְטֶער וֶועט לֶעבֶּען דוּרְךְּ דֶעם נְלוֹיבֶּען:חבקוק ב' די,
וָוארִין דֶער טָארְן פוּן נָאט אִיז אַנְטְפְּלֶעקְט פוּן הִימֶעל
אִיבֶּער אַלֶע רַשְׁעוֹת אוּנְד אוּנְגֶערֶעכְטִינְקֵייט פוּן מֶענְשֶׁען
ואס הַאלְטֶען דיא וָוָאהְרְהֵייט אִין אוּנְגֶערֶעכְטִינְקייט :וָארִין
דָאס ואס מֶען קָאן ויסֶען וֶוענֶען נָאט אִיז אִין זֵייא
אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָוארֶען ,וָָארִין נָאט הָאט עִם צוּ זֵייא אַנְמָ-
פְּלֶעקְט :וָארִין דִיא נִיט בֶעזֶעהֶענֶע זַאכֶען פוּן דֶעם
בֶּעשֶׁעפֶענִים פוּן דֶער וֶועלְט זֶענֶען אָנְגֶעזֶעהֶען אוּנְד בַּע-

מֶערְקְט דוּרְךּ דִיא וֶוערְק ,דָאם הֵייסְט זֵיינֶע עַבִּינֶע קְרַאפְט

אוּנְד נָאטְהֵייט; אַזוֹי אַז זֵייא הָאבֶּען גָאר קֵיינֶע עֶנְטְשׁוּל-
 2דִינוּנְג  :וֵוייל וֶוען זֵייא הָאבֶּען גָאט גֶעקֶענְט ,הָאבֶּען זייא
אֵיהֶם נִיט אַלָם נָאט גֶעלוֹיבְּט אָדֶער גֶעדַאנְקְט ,נֵייעֶרְט
זֵייא זֶענֶען אִין זֵייעֶרֶע גֶערַאנְקֶען נַארִישׁ גֶעוָארֶען ,אוּנְד

זֵייעֶר אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיג הַארְץ אִיז פֶערְפִינְסְטֶערּט נֶע-

פן
2פכטש

וָארֶען :אִינְדֶעם זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶעהַאלְטֶען פַאר קְלוּג
זֶענֶען זֵייא גֶעוָארֶען נַארִיש :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען דיא
הֶערְלִיכְקֵייט פוּן דֶעם אוּנְפֶערְדֶערְבְּלִיכֶען גָאט פֶערְבִּיטֶען

פַאר אַ בִּילְד נְלֵייךְּ צוּ דִיא גֶעשְטַאלְט פוּן אַ פֶערְדֶערְבָּלֵי-
בֶען מֶענְש אוּנְד פוּן פֶענֶעל אוּנְד פִיעֶרְפִיסִינֶע חַיוֹת אוּנְר
גֶעוֶוערְם;
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דְרוּם הָאט זֵייא נָאט אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען אִים גְלוּסְטֶען פוּן
זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער צוּ אוּנְרֵיינִינְקֵייט ,זֵייעֶרֶע לֵייבֶּער צַוּ

שַׁאנְד צוּ מַאכֶען צְוִוישֶׁען זִיךָּ זֶעלְבְּסְט :וֶועלְכֶע הָאבֶּען דיא

24

25

וָאהְרְהֵייט פוּן נָאט פֶערְבִּיטֶען צוּ אַ לִינֶען ,אוּנְד זֵייא

הָאבֶּען פֶערְעֶהְרְט אוּנְד גֶעדִינְט דָאם בֶּעשֶׁעפֶענִים מְעהֶר

ויא דֶעם בֶּעשֶׁעפֶער ,דֶער אִיז אוֹיף עֲבִּיג גֶעלוֹיבְּט ,אָמֵן:

דֶעסְטְוֶוענֶען הָאט זֵייא גָאט אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּ שֶׁענְדְלֵיכֶע 62
גִלוּסְטִינְקֵייט;

וָארִין זֵייעֶרֶע נְקְבוֹת הָאבֶּען זֵייעֶר בֶּע-

דַארְף מִן הַטֶּבַע פֶערְבַּיַטֶען פַאר דֶעם וֶאם אִיז קֶענֶען
דֶער שֶבַּע :אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְּ דִיא זְבָרִּים הָאבֶּען דֶעם בַּע-

דַארְף מִן הַטֶּבַע פוּן דֶער נְקֵבָּה פֶערְלָאזְט ,אוּנְד הָאבֶּען
אִין זֵייעֶרֶע וִוילְדֶע נְלוּסְטֶען נֶעבְּרֶענְט אֵיינֶער צוּם אַנָ-
דֶערֶען ,אוּנְד זְכָרִים מִיט זְכָרִים הָאבֶּען שַאנְד גֶעמַאכְט,

אוּנְד הָאבֶּען אִין זִיךָּ זֶעלְבְּסְט בֶּעקוּמֶען דֶעם לוֹין פוּן זֵייעֶר
מָעוֹת ,אַזוֹי זיא זֵייא הָאבֶּען פֶערְדִינְט:
אוּנְד נְלֵייךְָּ זיא זֵייא הָאבֶּען נֵיט נֶעוָאלְט נָאט הָאבֶּען אִין
זֵייעֶר יְדֵיעָה ,אַזוֹי הָאט זייא נָאט אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צוּ אַ
פֶערְוָוארְפֶענֶען פֶערְשְׁטַאנְד .,צוּ טְרוּן ואס טוֹיב נִיט:

אִינְדֶעם זֵייא זֶענֶען אָנְגֶעפִילְט גֶעוָארֶען מִיט יֶעדֶע אוּנָ-
נֶערֶעכְטִיגְקֵייט.

פול

רִשְׁעוֹת תַּאֲוֹת שְׁלֶעכְטֶעם.

פון

קַנְאֶה ,מָארְד ,שְׁטְרֵייט ,בֶּעטְרִינֶערֵייא ,רְכִילוֹת :פֶערְלֵיימְ-

דֶער ,פַיינְד פוּן נָאט ,עַזוּת פָּנִים ,לֶעסְטֶערֶער ,שְׁטָאלְצֶע,
בַּארִיהְמֶער ,אוֹיסְנֶעפִּינֶער פוּן שְׁלֶעבְטֶע זַאכֶען ,זִידֶער-

שְׁמֶּענִיג קֶעגֶען דִיא עֶלְטֶערְן  :אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיג ,אוּנְגֶע-
טְרַיִיא ,אוּנְנַאטִירְלִיכֶע לִיבֶּע ,אוּנְבַּארְמְהֶערְצִינ :װֶעלְכֶע

(ס
=ט2פכשש

וֶוען זֵייא הָאבֶּען אַפִּילוּ גֶעוְואוּסְט דָאם מִשְׁפָּט פוּן נָאמ
אל

דיא

זָאס

מְהוּן

אַזֶעלְכֶע זַאכֶען

זֶענֶען

וֶערְט

דֶעם

טוֹיט ,נִיט נוּר טְהוּן זֵייא ,נֵ,ייעֶרְט בֶּעוילִינֶען אוֹיךְּ דיא

/
חָאס מְהוּן זייא:
קאפיטעל ב
דְרוּם בִּיסְט דוּא אָהֶן אֵיינֶע עֶנִטְשוּלְרִינוּנָ
וֶוֶער דוא
דוא

אוֹיךְ בֵּיסְט ואס דוּא רִיכְטֶעסְט;

רִיכְטֶעסְט

דֶעם

אַנְדֶערֶען

אַ מֶענְשׁ

וָארִין אִינְדֶעם

פֶערְשׁוּלְדִינְסְט

דוא

דִיך

אַלֵיין ; וָוארִין דוּא זָאס רִיכְטֶעסְט מְהוּסְט דָאסְזֶעלְבֶּע:

+ן
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 2אָבֶּער מִיר וִויסֶען אַז דָאס גֶערֵיכְט פוּן נָאט אִיו נָאךְ
דֶער וְואהְרְהֵייט אִיבֶּער דִיא וָאס טְהוּן אַזֶעלְבֶע זַאכֶּען;
 8אָבֶּער מֵיינְסְט דוא דָאם ,אָ מֶענְשׁ .וָאס דוּא רִיכְטֶעסְט
דִיא וָאם טְהוּן אַזֶעלְכֶע זַאכֶען אוּנְד מְהוּסְט זֵייא ,אַז
 4דוּא וֶועסְט דָאם גֶערִיכְט פוּן נָאט אַנְטְרִינֶען ? אָדֶער בִּיסְט
דוּא מְבַּזֶה דֶעם רֵייכְטְהוּם פוּן זֵיינֶער נִיטִינְקֵייט אוּנְך גֶע-
דוּלְד אוּנִד לַאנְגְמִיטִינְקֵייט ,אוּנְד דוּא וֵוייסְט נִיט אַז דיא
 5נִיטִינְקייט פוּן נָאט פִּיהְרְט דִיךְָּ צוּ תּשׁוּבָה? אָבֶּער נָאךְ
דֵיינֶע הַארְטִינְקֵיים אוּנד אוּנבֶּעקֶעהְרְשֶען הַארְצֶען זַא-
מֶעלְסְט דוּא דִיר צָארְן אִים טָאג פוּן צָארְן ,אוּנְד אַנְם-
פַּלֶעקוּנְג פוּן דֶעם גֶערֶעכְטֶען מִשְׁפֶּט פוּן הָאט  :וֶועלְכֶער
וֶועט בֶּעצָאהְלֶען צוּ אִיטְלִיכֶען נָאךְ זיינֶע וװוערק :צוּ דֵיא

וֶועלְכֶע דוּרְךָ אוֹיסְהַארֶען אִין אַ גוּטֶען וֶוערְק וִוינְשֶׁען

אוּם הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד כְּבוֹר אוּנְד אוּנְפֶערְדָארְבֶּענְהֵייטן
עֶבִּינֶעס לֶעבֶּען :אָבֶּער צוּ דִיא וָָאס צַאנְקֶען זִיךְּ אוּנִד נֶע-
הָארְכֶען נִיט דִיא וְוַאהְרְהֵייט ,נֵייעֶרְט גֶעהָארְכֶען אוּנְרֶעבְט
ודעט זַיין צָארְן אוּנְד גְרִימְצָארְן :בֶּעמְרִיבְּנִים אוּנְך אַנְגְסְט
אִיבֶּער אִיטְלֵיכֶע זֶעלֶע פוּן אַ מֶענְשׁ הָאס טְהוּט אִיבֶּעל,
צוּעֶרְשְׁט פוּן דֶעם יוּד אוּנְד אוֹיךְּ פוּן דֶעם נְרֶעק :אָבֶּער
הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד כָּבוֹד אוּנְד פְרִידֶען צוּ אִיטְלִיכֶען וָאס
מְהוּט נוּטֶעס;

צוּעֶרְשְט צום יוד אוּנְד אוֹיךְּ צום נְרֶעק:

וָוארִין עִם אִיז נִיט דָא קין נוֹשֵׂא פָּנִים בַּייא נָאט:
12

18

וָארִין אַלֶע דִיא וָאס הָאבֶּען אָהֶן אַ גֶעזֶעץ גֶעזִינְדִיגְט

וֶועלֶען אוֹיךְ אָהְן אַ גֶעזֶעץ פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען; אוּנְד דיא
וָואם הָאבֶּען אוּנְטֶער אַ גֶעזֶעץ גֶעזִינְדִינְט וֶועלֶען דוּרך אַ
נֶעזֶעץ גֶערִיכְטֶעט וֶערֶען :וָארִין נִיט דִיא הֶערֶער פוּן
דֶעם גֶעזֶעץ זֶענֶען גֶערֶעכְט פַאר גָאט ,נֵייעֶרְט דִיא טְדוּעֶר

פוּן דֶעם גֶעזֶעץ וֶעלֶען בֶערֶעכְטְפֶערְטִיגְט װֶערֶען:

14

וָארִין וֶוען דִיא נוֹיִם ואם הָאבֶּען נִיט דָאם גֶעזֶעץ מְהוּן
מִן הַטֶּבַע דִיא גֶעבָּאט פוּן דֶעם נֶעזֶעץ ,דִיזֶע וֶוען זייא
הָאבֶּען נִיט קיין גֶעזֶעץ זֶענֶען אַ גֶעזֶעץ צו זִיךְּ אַלֵיין:
אוּנְד זֵייא בֶּעוֵוייזֶען דָאס וֶוערְק פוּן דֶעם נֶעזֶעץ גֶעשְׁרִיבֶּען
אִין זֵייעֶר הַארְץ; אִינְדֶעם זֵייעֶר גֶעוִויסֶען בֶּעצֵיינְט מִיט

זייא צוּזַאמֶען ,אוּנְד זֵייעֶרֶע גֶעדַאנְקֶען צְוִוישֶׁען אֵיינַאנְדֶער

:

הוכעהייב

80

פֶערְקְלָאנֶען אָדֶער רֶעכְטְפֶערְשִינֶען זִיך :אִים טָאג וֶען 61
נָאט וֶועט רִיכְטֶען דִיא פֶערְבָּארְגֶענֶע זַאכֶען פוּן מֶענְשֶען

דוּרְךָּ יֵשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ נָאךְּ מֵיינֶע בְּשׂוּרָה טוֹבָה:

אָבֶּער וֶוען דוּא וֶוערְסְט אָנְגֶערוּפֶען אַ יוּד ,אוּנְד פֶערְלָאזְט 71
דִיךְּ רוּהִיג אִוֹיף דֶעם גֶעזֶעץ ,אוּנְד רִיהְמְסְט דִיךְּ אִין
נָאט :אונְד וֵוייסְט זַיין וִוילֶען ,אוּנְד פְּרוּפְסְט דִיא זַאכֶען 81
וָואס זֶענֶען מְעהֶר וֶוערְט ,אִינְדֶעם דוּא בִּיסְט גֶעלֶעהְרְט פוּן
דֶער תּוֹרָה :אוּנְד דוּא בִּיסְט זִיכֶער אַז דוּא בִּיסְט אַלֵיין 91
אַ פִיהְרֶער פוּן דִיא בְּלִינְדֶע ,אַ לֵיכְט צוּ דִיא וָאם זֶענֶען
אִין דֶער פִינְסְטֶער :אַ לֶעהְרֶער צוּ דִיא נַארֶען אַ דֶעךָ02 -
צִיהֶער פוּן קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,אֵיינֶער וָואם הָאסְט דִיא בֶעשׁ-
טַאלְט פוּן דֶערְקֶענְטְנִיס אוּנְד דיא וָָאהְרְהֵייט אִין דֶער תּוֹרָה:
דְרוּם דוּא וָאם לֶעהְרְסְט אֵיין אַנְדֶערֶען ,לֶעהְרְסְט דוּא נִים 12
דִיךְּ אַלֵיין? דוּא וָאס פְּרֶעדִיגְסְט אַז מֶען זָאל נִיט גִנְבֶענֶען
טְהוּסְט דוּא גִנְבֶענֶען? דוּא וָאם זָאנְסְט אַז מֶען זָאל נִיט 22
מְזֵנָה -זַיין ,בֵּיסֶט דוּא מְזֵנֶה? דוּא וָאס פֶערְאוּמְוִוירְדִינְסְט
דִיא אָפְּנֶעטֶער ,רוֹיבְּסְט דוא דִיא טֶעמְפֶּעל? דוא וָאם 32

רֵּיהְמְסְט דִיךְּ מִיט דָעִם גֶעזֶעץ ,דוּרְך אִיבֶּערְטְרֶעטוּנְג פוּן

דֶעם גֶעזֶעץ פֶערְשֶׁעהְמְסְט דוּא נָאט? וָארִין דֶער נָאמֶען 42
פוּן נָאט אִיז דוּרךָּ אַייךְ גֶעלֶעסְטֶערְט צְוישֶׁען דיא נוֹיִם,
אַזוֹי ויא עִם שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען :ישעיה נ"ב ה'ָ .ארִין דיא 82
מֵּילָּה טְהוּם וְואוֹיל הֶעלְפֶען וֶוען דוּא הַאלְסְט דִיא תּוֹרָה ;
אָבֶּער וֶוען דוּא בִּיסְט אַיין אִיבֶּערְטְרֶעטֶער פוּן דֶער תּוֹרָה
אִיז דֵיינֶע מִילָה גֶעוָארֶען אַלְס עֶרְלָה :דְרוּם וֶוען דֶער 62
עָרֵל הַאלְט דִיא גֶערֶעכְטִינְקייט פוּן דֶער תּוֹרָה ,וֶועט נִיט
ֵיינֶע עָרִלָה פַאַר מֵילָה גֶערֶעכֶענְט וֶוערֶען? אוּנְד דיא 72

עָרְלָה וָאס אִיז מִןְ הַטֶּבַע ,וֶוען זִיא הַאלְט דָאם גֶעזֶעץ

זֶעט דִיךְּ רִיכְטֶען ואס דוּא דוּרֶךְּ .דֶעם בּוּכְשְטַאבּ אוּנְד
דיא מִילָה אִיבֶּערְטְרֶעטֶעסְט דיא תּוֹרָה :וָארִין נִיט דֶער 82
אִיז אָ יוּד וָאס אִיז אַזוֹי אוֹיסֶעוֶוענִיג ,אוֹיךְּ אִיו דָאס נִיט
בֶּעשְׁנַיידוּנְג וָאס אִיז אוֹיסֶעוֶוענִיג אִין דֶעם פְלֵיישׁ :נֵייעֶרְט 92
דֶער אִיז אַ יזּד וָואס אִיז אִינֶעוֶוענִיג ,אוּנְד דִיא מִילָה אִיז
דִיא פוּן דֶעם הַארְץ אִים גֵייסְט נִיט אִים בּוּכְשְׁטַאבְּ; זָאם
זֵיין לוֹיבּ אִיז נִיט פוּן מֶענְשֶׁען נֵייעֶרְט פוּן נָאט:
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1
2

קאפיטעל ב
וָאס אִיז דֶען דֶער פָארְטְהֵייל פוּן דֶעם יוד? אָדֶער וָאם
אִיו דֶער נוּצֶען פוּן דֶער בֶּעשְׁנֵיידוּנְג? פִיל ,יֶעדֶענָ-

3

גָאט אָנְפֶערְטְרוֹיעֶט :וָארִין ואס אִיז דֶען וֶוען עֶטָלִיכֶע

פַאלֶם; צוּעֶרְשְט וַוייל צוּ זֵייא זֶענֶען דיא וֶערְטֶער פוּן

הָאבֶּען נִיט גֶענְלוֹיבְּט? זָאל זֵייעֶר אוּנְנְלוֹיבֶּען צוּשְׁטֶערֶען
 4דִיא טְרֵייהֵייט פוּן נָאט ? חֲלִילָה; לָאז לִיבֶּער נָאט וָאהֶר
זַיין אוּנְד אִיטְלִיכֶער מֶענְשׁ אַ לִינְנֶער ,אַזוֹי זיא עִם

שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,כְּדִי דוא זָאלְסְט גֶערֶעכְטְפֶערְשִיגְט

זיין אִין דֵיינֶע וֶוערְטֶער ,אוּנְד זָאלְסְט בֵּייקוּמֶען וֶוען דוּא
וֶוערְסְט גֶערִיכְטֶעם  :תהלים ניא ה' .אָבֶּער וֶוען אוּנְזֶערֶע
אוּנְגֶערֶעכְטִינְקֵייט בֶּעשְׁטֶעטִינְט דִיא גֶערֶעכְטִיגְקֵייט פוּן
גָאט ,וָאס זָאלֶען מִיר זָאנֶען? אִיז נָאט דֶער שְׁטְרָאפְט

מִיט צָארְן אונְגֶערֶעכְט? אִיךְּ רֶעד מֶענְשְִׁיךָ :חָלֵילָה,

8

וֶען אַזוֹי ,זיא וֶועט נָאט דִיא וֶועלְט רִיכְטֶען? אָבֶּער
וֶען דִיא וָאהְרְהֵייט פוּן נָאט גֶערֵייכְט מֶעהֶר צוּ זַיין כָּבוֹד
דוּרְךְּ מֵיין לִינֶען ,וָארוּם בִּין אִיךְּ דֶען נָאךְ גֶערִיכְטֶעט
ויא אַ זִינְדֶער? אוּנד וָארוּם נִיט גְלֵייךְּ זיא מִיר זֶענֶען

גֶעלֶעסְטֶערְט ,אוּנְד וִויא עֶטְלִיכֶע בֶּעהוֹיפְּטֶען אַז מִיר זָאנֶען

לָאזֶען מִיר שְׁלֶעכְטֶעם טְדוּן כְּדֵי גוּמֶעם זָאל קוּמֶען; צוּ
וֶועלְכֶע אִיז דָאם מִשְׁפָּט נֶערֶעכְט:
ואס דֶעןְ? זֶענֶען מִיר אַרְנֶער דיא זֵייא? גֶעדִים נִיט.
וָארִין מִיר הָאבֶּען פְרִיהֶער בֶּעוִויזֶען אַז יוּדֶען אוּנִד נוֹיִם
זֶענֶען אַלֶע אוּנְטֶער זִינֶד :אַזוֹי זיא עִם שְׁטֶעהְט נֶע-
שְׁרִיבֶּען:
 ,עֶם אִיז קֵיינֶער נִיט גֶערֶעכְט אוֹיךְּ נִיט אֵיינֶער :עִם אִיז
קֵיינֶער ואס אִיז פֶּערְשְׁטֶענְדִיג .עִם אִיז קֵיינֶער ואס
פָארְשְט נָאךְּ נָאט :זֵייא זֶענֶען אַלֶע אָפְּנֶעקֶעהֶרְט ,זֵייא
זֶענֶען צוּזַאמֶען אוּנְנִיצִיב נֶעוָארֶען ,עִם אִיז קֵיינֶער וָואם
טְהוּט גוּטֶעם ,עִם אִיז נִיט אַיין אַיינְצֵינֶער :תהלים י"ד א'ג'.
183
14

זֵייעִי הַאלְז אִיז אֵיינֶע אָפֶענֶע נְרוּבּ ,זֵייא בֶּעטְרִינֶען
מִיט זֵיירֶע צוּנָג ,דָאם נִיפְט פוּן אַ שְׁלַאנְג אִיז אוּנְטֶער
זֵיירֶע לִימֶּען :תהלים ה' י ,/ק"מ ד' .וֶועמֶעם מוֹיל אִיז
פזל מִיט פְלוּכוּנְג אוּנְד בִּיטֶערקייט :תהלים י' ז' ,זֵיירֶע
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רומער גנ
פִים זֶענֶען אֵיילֶענְדִיג בְּלוּש צוּ פֶערְגִיסֶען :פֶערְדַארְבֶּען
אוּנְד יַאמֶער זֶענֶען אֵין זֵיירֶע וֶוענֶען:

61

אוּנְד דֶעם וֶועג אי

פוּן פְרִירֶען הָאבֶּען זֵייא נִיט גֶעוְואוּסְט :ישעיה ג"ט ו /ח'.

דיא פָארְכְט

פוּן נָאט אִיז נִיט פָאר זֵיירֶע אוֹינֶען"18 :

|

ההלים פ"ן .'8

מִיר וִויסֶען נוּן אַז אַלֶעס וָאם דִיא תּוֹרָה זָאגְט ,דָאס
זָאנְט זִיא צוּ דִיא ואס זֶענֶען אוּנְטֶער דֶער תּוֹרָה כְּדֵי
אִיטְלֵיכֶעס מוֹיל זָאל פֶערְשְׁטָאפְּט וֶערֶען ,אוּנְד דִיא
הַאנְצֶע וֶועלְט זָאל פֶערְשׁוּלְדִינְט װֶערֶען פָאר נָאם:
דְרוּם דוּרְךָּ דִיא וֶוערְק פוּן דֶער תּוֹרָה וֶועט קיין מֶענְשׁ 20
פַאר אֵיהֶם גֶערֶעכְטְפֶערְטִינְט וֶוערֶען ,וָארִין דוּרֶךָּ דֶער
תּוֹרָה אִיז דִיא דֶערְקֶענְטְנִים פוּן זִינֶך :ההלים קמ"ג ב',
אָבֶּערּ נוּן אִיז דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט פוּן נָאט אֶהֶן דֶעם
בֶעזֶעץ אַנְטְפַּלֶעקְט ,אִינְדֶעם עֶס אִיז דוּרְךָּ דֶער תּוֹרָה אוּנְד
19

דִיא נְבִיאִים בֶּעצֵייגְט גֶעוָארֶען :אוּנְד דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט 2
פוּן נָאט אִיז דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען אָן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ צוּ אַלֶע וָאם
גְלוִיבֶּען; זָארִין עֶם אִיז קיין אוּנְטֶערְשֵייד :וָארִין אַלֶע

הָאבֶּען גֶעזִינְדִינְט .אוּנְד הָאבֶּען נֶעפֶּעהְלְט אִין דֶער
הֶערְלִיכְּקֵייט פוּן נָאט:

אִינְדֶעם זֵייא זֶענֶען אוּמְזוּסְט

גֶערֶעכְּטְפֶּערְטִיגְט פוּן זֵיינֶע נְנָאד דוּרְךְּ דִיא דֶערְלֶעווּנְג

וָואס אִיז אִין יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :וֶועלְבֶען נָאט הָאט פָארְאוֹיס
גֶעשְׁמֶעלְט פַאר אַ כַּפּוֹרֶת דוּרְךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּען אִין זיין

בְּלוּט ,כְּדֵי עֶר זָאל זַיינֶע נֶערֶעכְטִינְקֵייט בֶּעוֵוייזֶען דוּרְךָ

דֶער פֶערְגֶעבּוּנְג פוּן דִיא פַארְגַאנְגֶענֶע זִינֶד אִין דֶער

לַאַנְגְמִיטִיגְקייט פוּן נָאט :כְּדֵי אִין דִיזֶער צֵייט צוּ בֶּעוַויי

זֶען זַיינֶע גֶערֶעכְטִינְקֵייט ,כְּדֵי עֶר זָאל גֶערֶעכְט זַיין ,אוּנְד

דֶער רֶעכּטְפֶערְטִינֶער פוּן דֶעם וָָאס גְלוֹיבְּט אָן יִשּׁעַ:
דְרוּם וְואוּ אִיז דָאס רִיהְמֶען? עִם אִיז אוֹיסְגֶעשְׁלָאסֶען.
דוּרְךָּ וֶועלְכֶען גֶעזֶעץ? פוּן דִיא וֶוערְק? נַיין נֵייעֶרְט
דוּרְךְּ דֶעם גֶעזֶעץ פוּן נְלוֹיבֶּען :וָארִין מִיר רֶעבְנֶען אַז אַ

מֶענְשׁ אִיז גֶערֶעכְטְפֶּערְטִיגְט דוּרְךָּ דֶעם גְלוֹיבֶּען אָהֶן דִיא

וֶערְק פוּן דֶעם גֶעזֶעץ :אִיז עֶר דֶען דֶער נָאט פוּן דִיא 0
יוּדֶען-אַלֵיין? אִיז עֶר נִיט אוֹיךְּ דֶער נָאט פוּן דִיא גוֹיִם:
יָא; אוֹיךָּ פוּן דִיא וֹיִם:

וֶען עַל בָּל פֵּנִים נָאט אִיז

30
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אֵיינֶער וֶועלְכֶער וֶועט דיא בֶּעשְׁנֵיידוּנְג פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען

רֶעכְטְפֶערְטִינֶען אִין דיא עֶרְלָה דוּרְךְ דֶעם וְלוֹיבֶּען:

31

זֶענֶען מִיר דֶען מְבַטַל דָאס גֶעזֶעץ דוּרְךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּען?

חָלֵילָה; נֵייעֶרְט מִיר בֶּעשְׁטֶעטִיגֶען דָאס גֶעזֶעץ:
קאפיטעל ד

וָואם זָאלֶען מִיר דֶען זָאנֶען אַז אַבְּרָהֶם אוּנְזֶער פָאטֶער

נָאךָּ דֶעם פְלֵיישׁ הָאט דֶערְלַאנְגְט? וָארִין וֶוען אַבְּרָהֶם
אִיז גֶערֶעכְטְפֶּערְטִיגְט גֶעוֶועזֶען דוּרְךָ וֶערְק הָאט עֶר

9

4
זע

מש

(

8

זִיךְָּ מִיט ואס צוּ רִיהְמֶען ,אָבֶּער נִיט פָאר נָאט :וָארִין
ואס זָאנְט דִיא שְׁרִיפְט? אַבְרָהֶם הָאט גֶענְלוֹיבְּט.
גָאט ,אוּנְד עִם אִיז צוּ אֵיהֶם צוּגֶערֶעכֶענְט גֶעוֶועזֶען פַאר
גֶערֶעכְטִינְקֵייט :בואשות ט"ו ו' .אָבֶּער צוּ דֶעם וָאס
וֶוערְקְט אִיז דֶער לוֹין נִיט גֶערֶעכֶענְט פַאר אַ נְנָאד,
נֵייעֶרְט פַאר אַ חוֹב :אָבֶּער צוּ דֶעם וָואס וֶוערְקְט נִיטו
גֵייעֶרְט גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם וָאס רֶעכְטְפֶערְטִינְט דֶעם רָשֶׁען
זֵיין גְלוֹיבֶּען אִיז גֶערֶעכֶענְט אַלֶם גֶערֶעכְטִינְקייט :אַזוֹי
זויא אוֹיךְּ דָזִיד הֵייסְט דֶעם מֶענְש גֶעבֶּענְשְט ,צוּ דֶעם בָאט
רֶעבֶענְט גֶערֶעכְטִינְקֵייט אֶהֶן וֶוערְק:
 ,גֶעבֶּענְשְׁט זֶענֶען דִיא צוּ וֶועלְכֶע דִיא אוּנְגֶערֶעכְטִינָ-
קֵייטֶען זֶענֶען פֶערְגֶעבֶּען אוּנְד דִיא זִינְר זֶענֶען

צוּגֶעדֶעקְט:

גֶעבֶּענְשְט אִיוֹ דֶער מֶענְשׁ צוּ וֶועלְכֶען

הָאט רֶעכֶענְט נִיט קֵיינֶע זִינֶד ";

תהלים ל"ב א' בי

אִיז דֶען דִיזֶע בְּרָכָה אִיבֶּער דֶער בֶּעשְׁנֵיידוּנָג גֶעזָאגְט

אָדֶער אוֹיך אִיבֶּער דֶער עָרְלָה? וָארִין מִיר זָאנֶען אַז

10

דֶער נְלוֹיבֶּען אִיז גֶערֶעכֶענְט גֶעוֶועוֶען צוּ אַבְרָהֶם פַאר
נֶערֶעכְטִינְקיים :בראשית ט"ו ו .װִיא אִיוּ עִם דֶען צַוּ

אֵיהֶם גֶערֶעכֶענְט גֶעוָארֶען? אִין בֶּעשְׁנֵיידוּנְג אָדֶער אִין
1

עָרְלָה? נִיט אִין בֶּעשְׁניידוּנָג ,נֵייעֶרְט אִין עָרְלָה :אוּנְד עֶר
הָאט דֶערְהַאלְטֶען דָאם צֵייכֶען פוּן בֶּעשְׁנַיירוּנְבּ אַלֶּם
חוֹתָם פוּן דֶער גֶערֶעכְטִינְקֵייט פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען ואס עֶר

הָאט גֶעהַאט וֶוען עֶר אִיז נָאךְּ גֶעוֶועזֶען אִין עָרְלָה ,כּדי עֶר

זָאל זַיין דֶער פָּאטֶער פוּן אַלֶע וָָאס נְלוֹיבֶּען ,הָאטְשֶׁע

זִיוא .דֶענֶען אוּנְבֶּעשְׁנִיטֶען ,כְּדִי דיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט זָאל

12

אוֹיךָ צוּ זֵייא גֶערֶעכֶענְט וֶוערֶען:

אוּנְד דֶער פָאטֶער פוּן

209

הוטעהיד

דֶער בֶּעשְׁנַיידוּנב נִיט נוּר;,צוּ דיא וָָאס זֶענֶען פוּן דֶער
בֶּעשְׁנַיידוּנְג ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ צוּ דִיא וָואם גֶעהֶען אִין דיא
פוּסְטְרִיט פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען פוּן אוּנְזֶער פָאטֶער אַבְרָהֶם
ואס עֶר הָאט גֶעהַאט וֶוען עֶר אִיז נָאךְּ גֶעוֶועזֶען אִין

עֲרלָה:

וָוארִין דיא הַבְּשָחָה צוּ אַבְרָהֶם אָדֶער צוּ זַיין זָאמֶען ,אַז
עֶר זָאל זַיין יוֹרֹשׁ פוּן דֶער וֶועלְט ,אִיז נִיט גֶעוָארֶען
דוּרְךְ :דֶעם  נֶעזֶעץ; נֵייעֶרְט דוּרְךְּ דֶער גֶערֶעכְטִינְקֵייט
פוּןדֶעם גְלוֹיבֶּען :וָארִין וֶוען דִיא וָאם זֶענֶען פוּן דֶעם
גֶעזֶעץ זֶענֶען יוֹרשִׁים ,אַזוֹי אִיו דֶער גְלוֹיבֶּען צוּ נִישְׁט
גֶעמַאכְט; אוּנְד דִיא הַבְּטָחָה אִיז בָּטֶל גֶעוֶועזֶען:
דָאם

גֶעזֶעץ

וִירְקְט צָארְן;

וָארִין

183

וָארִין

וְאוּ עִם אִיז קיין

ֶעזֶעץ דָא אִיז אוֹיךְּ קֵיינֶע עַבִירָה- :דֶעסְטְוֶוענֶען אִיז עִם

פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען ,כְּדֵי עִם זָאל זַיין דוּרְךְּ נְנָאד; אַז דיא
הַבְּשָחָה זָאל זַיין פֶעסְט צוּם גַאנְצֶען זָאמֶען ,נִיט נוּר צוּ
דֶעם וָואס אִיז פוּן דֶעם גֶעזֶעץ ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ צוּ דֶעם וָואס
אִיז פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען פוּן אַבְרָהֶם .ואס אִיז דֶער פָאטֶער
פוּן אוּנִם אַלֶע:

אַזוֹי ויא

עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,אִיךְ 17

הָאבּ דִיךָּ גֶעמַאכְּט צוּם פָאטֶער פון פִילֶע פֶעלְקֶער ,פַאר

גָאט אָן וֶועלְכֶען עֶר הָאט גֶענְלוֹיבְּט .דֶער דִיא טוֹיטֶע
לֶעבֶּעדִיג מַאֲכְט ,אוּנְד רופְט דִיא זַאכֶען וִָאם זֶענֶען נִיט
דָא נְלַייךְָּ זויא זֵייא וָאלְטֶען גֶעוֶועוֶען :בראשית י"ז ה',
וֶועלְכֶער קֶענֶען דֶער הָאפְנוּנְג הָאט גֶענְלוֹיבְּט אִין דֶער
הָאפְּנוּנֶג; כָּדֵי עֶר זָאל זַיין דֶער פַאטֶער פוּן פִילֶע
פֶעלְקֶער; אַזוֹי ויא עִם אִיז גֶעזָאנְט גֶעוֶועזֶען .,אַזוֹי ֶעט
דיין זָאמֶען זַיין ;:בראשית ט"ו ה' .אוּנְד װייל עֶר אִיז נִיט
שְׁוַוֹאךְ גֶעוֶוֶעזֶען אִים גְלוֹיבֶּען ,הָאט עֶר זַיין אֵייגֶענֶעם לַייבּ
אָנְבֶעזֶעהֶען נְלַייךְּ .וִויא עֶס אִיז שׁוֹין טוֹיט גֶעוֶועזֶען ,וֶוען
עֶר אִיז קֶענֶען הוּנְדֶערְט יָאהֶר אַלְט גֶעוָוארֶען אוּנִד אוֹיךְ
דֶעם טוֹיטֶען מוּטֶערְלֵייבּ פוּן שָׂרָה :אָבֶּער אֵין דֶער
הַבְשָחָה פוּן גָאט הָאט עֶר קֵיין סָפֵק נֶעהַאט דוּרְךָּ אדּנְגְלוֹי-
בִּינְקייט ,נִייעֶרְט אִיז שְׁטַּארְק גֶעוָארֶען דוּרְךְּ גְלוֹיבֶּען
אוּנְד .הָאט גֶענֶעבֶּען כָּבוֹר צִוּ נָאט :אוּנד אִיז זִיכֶער
בֶעוֶועזֶען ,אַז ואס עֶר הָאט פֶערְשְׁפְּרָאבֶען דָאס קָאן עֶר
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 2אויך טְהוּן :דְרוּם אִיז עֶם אֵיהֶם אַוֹיךְּ צוּגֶערֶעכֶענְט גֶעוֶועזֶען

פַאר גֶערֶעכְטִיגְקֵיים :בראשית ט"ו ו'.

 8אוּנְד עִם אִיז נִיט נֶעשְׁרִיבֶּען פוּן זֵיינֶעטְוֶעגֶען אַליין ,אַז

 4עֶס אִיז צוּ אֵיהֶם גֶערֶעכֶענְט גֶעוֶעזֶען :נֵייעֶרְט אוֹיךְ פוּן
אוּנְזֶערְטְוֶוענֶען ,צוּ וֶועמֶען עִם וֶועט גֶערֶעכֶענְט וֶוערֶען
וֶועלְכֶע גְלוֹיבֶּען אָן אֵיהֶם דֶער הָאט אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ
אוֹיפְנֶעוועקְט

8

1
2

3
4
2

פוּן דִיא

טוֹיטֶע:

וֶעלְכֶער

אִיז וֶוענֶען

אוּנְזֶערֶע זִינְֶד אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען גֶעוֶועוֶען .אוּנְד וֶוענֶען
אוּנְזֶערֶע גֶערֶעכְטְפֶערְטִינְקֵייט אוֹיפְגֶעוֶעקְט גֶעוָארֶען;
קאפיטעל ה
דְרוּם וֶען מִיר זֶענֶען גֶערֶעכְטְפֶּערְטִינְט דוּרְךְ דֶעם
גְלוֹיבֶּען ,אַזוֹי הָאבֶּען מִיר פְרִידֶען מִיט נָאט דוּרְךָּ אוּנְזֶער
הָאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :דוּרְךְָּ דֶעם מִיר הָאבֶּען אוֹיךְּ אוּנְזֶער
צוּמְרִיט דֶערְלַאנְנְט דוּרְךְּ דֶעם נְלוֹיבֶּען צוּ דִיזֶער נְנָאד
אִין וֶועלְכֶער מִיר שְׁטֶעהֶען ,אוּנְר לָאזְט אוּנִם פְרֶעהְלִיךָ
זַיין אִין דֶער הָאפְנוּנְג פוּן דֶער הֶערְלֵיכְקֵייט פוּן נָאט;
אוּנְד נִיט נוּר אַזוֹי ,נֵייעֶרְט לָאזְט אוּנֶם אוֹיךְ פְרֶעהְלִיךְּ זַיין
אִין אוּנְזֶער לֵיידֶען ,זִויסֶענְדִיג אַז לֵיידֶען ווירְקט גֶעדוּלְד;
אוּנְד דִיא גֶעדוּלְד פְּרִיפוּנְג ,אוּנְד דִיא פְּרִיפוּנְג הָאפְנוּנָב;
אוּנְד דִיא הָאפְנוּנְג בְּרֶענְגְט נִיט צוּ שַׁאנְד ,וָארִין דיא
לִיבֶּע פוּן נָאט אִיז אוֹיסְגֶענָאסֶען אִין אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער
דוּרְךְּ

דֶעם

רוּחַ

הַקוֹדֶשׁ

װָאס

אִיז

אוּנֶם

גֶעגֶעבֶּען

גֶעוָואדֶען:
 6וָוארִין וֶוען מִיר זֶענֶען נָאךְּ גֶעוֶועזֶען שְׁוַאךְ אַזוֹי אִיז
מָשִׁיחַ אוֹיף דִיא רֶעכְטֶע צֵייט פַאר דִיא רְשָׁעִים גֶעשְׁטָאךְ-

 7בֶּען :וָארִין קוֹים וֶועט אִימִיצֶער פַאר אַ גֶערֶעכְמֶען
שְטַארְבֶּען; וָארִין טָאמֶער פַאר דֶעם גוּמֶען וֶועט זִיךְ
 8אִימִיצֶער אוּנְטֶערְשְׁטֶעהֶען צוּ שְׁטַארְבֶּען :אָבֶּער גָאט
שְׁטֶעלְט אַזוֹי זֵיינֶע אֵייגֶענֶע לִיבֶּע קֶענֶען אוּנִם אִינְדֶעם
וֶען מִיר זֶענֶען נָאךְּ גֶעוֶועזֶען זִינְדֶער אִיז מָשִׁיחַ פַּאר
 9אוּנִם גֶעשְׁמָארְבֶּען :דְרוֹם נָאךָּ פִיל מֶעהֶר וֶוען מִיר זֶענֶען

אִיצְט גֶערֶעכְטְפֶערְטִינְט דוּרְךּ זַיין בְּלוּט וֶועלֶען מִיר דוּרךָ

 0אֵיהֶם נֶערֶעטֶעט וֶוערֶען פוּן דֶעם צָארְן :וָארִין וֶוען מִיר
זֶענֶען מִיט נָאט בֶּעוִוילִיגְט נֶעוָארֶען דוּרְךְּ דֶעם מוֹיט פוּן

רומער ה

זֵיין זּהְן ,וֶוען מִיר זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פֵיינֶה ,פִיל מֶעהֶר וֶוען

מִיר זֶענֶען בֶּעווילִיגְט וֶועלֶען מִיר דוּרְךְּ זיין לֶעבֶּען
גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :אוּנְד נִיט נוּר אַזוֹי; נֵייעֶרְט מִיר זֶענֶען
אוֹיךְּ פְרֶעהְלִיךָּ אִין נָאט דוּרְךָּ .אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ
דוּרְךְּ וֶעלְכֶען מִיר הָאבֶּען אַצוּנְד דֶערְהַאלְטֶען דיא
אִיבֶּערְבֶּעטוּנֶב:
דֶעסְטְוֶועגֶען ,נְלַיִיךְּ ויא דִיא זִינְד אִיז אִין דֶער וֶועלְט
אֵיינְגֶעמְרֶעטֶען דוּרְךְ אֵיין מֶענְשׁ ,אוּנְד דֶער טוֹיט דוּרְדּ
דִיא זִינְד ,אוּנְד אַזוֹי אִיז דֶער טוֹיט אִיבֶּער אַלֶע מֶענְשֶׁען
בֶעקוּמֶען ,אִינְדֶעם אַלֶע הָאַבֶּען גֶעזִינְדִיגְט :וָארִין בִּיז צוּם
גֶעוֶעץ אִיז דִיא זִינְד גֶעוֶועזֶען אִין דֶער וֶועלְט ,אָבֶּער וָואוּ
עִם אִיז קיין גֶעזֶעץ ,דָא אִיז דִיא זִינד נִיט צוּנֶערֶעכֶענְט:
דָאךָּ הָאט דֶער טוֹיט גֶעהֶערְשְׁט פוּן אָדָם בִּיז מֹשָׁה אוֹיךְ
אִיבֶּער דיא וִאם הָאבֶּען נִיט גֶעזִינְדִיגְט אִין דֶער גְלֵייבְהֵייט
פוּן דֶער -עַבִירָה פוּן אָדָם ,וֶועלְכֶער אִיז אַ פָארְבִּילֶד פוּן
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14

דֶעם וֶועלְכֶער זָאל קוּמֶען :אָבֶּער נִיט נְלֵייךָּ וויא מִיט

דֶער זִינְד אַזוֹי אוֹיךְ מִיט דֶער פְרֵייעָן מַתָּנָה; וָארִין וֶוען
דוּרְךָּ דִיא זִינְד פוּן אֵיינֶעם זֶענֶען פִילֶע גֶעשְׁמָארְבֶּען ,פיל
מָעהֶר הָאט דִיא גְנָאד פוּן גָאט אוּנְד דִיא פְרֵייָ מַתָּנָה אִין

דֶער נְנָאר פוּן דֶעם אֵיינֶעם מֶענְשֶׁען יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ זִיךְ

נֶעמֶעהְרְט קֶעגֶען פִילֶע :אוּנְד נִיט גְלֵייךְּ זיא דוּרְךְּ אֵיינֶעם
וָואם הָאט גֶעזִינְדִיגְט ,אַזוֹי אִיז דִיא גְגֶעדִיגֶע מַתָּנָה; וָארִין
דֶאם מִשְׁפֶּט אִיז גֶעוֶועוֶען דוּרְךָּ אֵיינֶעם צוּ פֶערְשׁוּלְדִיגוּנְב,
אָבֶּער דיא פְרֵייעָ מַתֵּנֶה אִיז פוּן פִילֶע עֲבֵירוֹת צוּ
רֶעכְשְפֶּערְטִיגוּנְג ::וָארִין ,וֶען דוּרְךְ דֶער עֲבִירָה פוּן

10

אֵיינֶעם הָאט דֶער טוֹיט גֶעהֶערְשְט דוּרְךְּ דֶעם אֵיינֶעם,

פִיל מָעהֶר דִיא ואס דֶערְהַאלְטֶען דִיא אִיבֶּערְפְלִיסֶענְדֶע
גְנָאד אוּנְד דֵיא מַתָּנָה פוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט וֶעלֶען אִים

הֶעבֶּען הֶערְשֶׁען דוּרךָּ דֶעם אֵיינֶעם יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

דְרוּם ,גְלֵייךָּ ויא דוּרְךָּ .אֵיינֶע עַבִירָה אִיז דָאס גֶערִיכְט
גֶעקוּמֶען אִיבֶּער אַלֶע מֶענְשֶׁען צוּ פֶערְשׁוּלְדִינוּנָג ,אַזוֹי
אִיז אוֹיךְּ דוּרֶךָ אֵיינֶע גֶערֶעכְטִינְקֵיִיט דִיא פְרֵייעָ מַמֵּנָה

18

וָארִין גְלֵייךָּ ויא דוּרְךְּ דֶעם אוּנְגֶעהָארְבֶען
26

19

אִיבֶּער אַלֶע מֶענְשֶׁען גֶעקוּמֶען צוּ רֶעכְטְפֶערְטִיגוְּג
פון לֶעבֶּען:

רוטער-חיו
פוּן דֶעם אֵיינֶעם מֶענְשׁ זֶענֶען פִילֶע זִינְדֶער גֶעוָוארֶען אַזוֹי
20

אוֹיךְּ דוּרְךְּ דֶעם גֶעהָארְכֶען פוּן דֶעם אֵיינֶעם וֶועלֶען פִילֶע
גֶערֶעכְט גֶעמַאכְט וֶערֶען :אוּנְד דָאם גֶעזֶעץ אִיז צְוִוֹישֶׁען

גֶעקוּמֶען כְּדִי דִיא עַבִירָה זָאל פֶּערְמֶעהְרְט וֶוערֶען ,אָבֶּער

זְוֹאוּ דִיא זִינְד אִיז פֶּערְמֶעהְרְט נֶעוָארֶען דָארְט אִיז
דִיא נְנָאד נָאךְּ גַאנְץ מֶעהֶר גֶעוָוארֶען :כְּדִי נְלֵייךְּ ויא
דיא זִינְד הָאט גֶעהֶערְשְט אִים טוט אַזוֹי זָאל אוֹיךְּ דיא

נְגָאד הֶערְשֶׁען דוּרְךּ .גֶערֶעכְטִינְקייט צוּם עֶבִּינֶען לֶעבֶּען

דוּרְךְּ יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶער הַאר:
קאפיטעל וז
 1וָאם זָאלֶען מִיר דֶען זָאנֶען? זָאלֶען מִיר אִין זִינְד וויִיטֶער

 :בְּלֵייבֶּען ,כְּדֵי דִיא גְנָאד זָאל פֶערְמֶעהְרְט וֶוערֶען ? חֲלֵילָה

מיר; וָאם זֶענֶען צוּ דֶער זִינְד גֶעשְׁמָארְבֶּען ,דיא אַזוֹי

זָאלֶען מִיר נָאךָּ לֶענְנֶער דְרִינֶען לֶעבֶּען? אָדֶער וֵוייכְט

אֵיהֶר נִיט אַז מִיר אַלֶע וָאס זֶענֶען צוּ יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ
גֶעטוֹבֵלְט גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען גֶעטוֹבֵלְט נֶעוָארֶען צוּ זַיין
טוֹיט? דְרוּם זֶענֶען מִיר מִיט אֵיהֶם דוּרְךְּ דֶער טְבִילָה צוּם
טוֹיט בֶּענְרוּבֶּען נֶעוָארֶען ,כְּדֵי נְלֵייךְּ זויא מָשִׁיחַ אִיז פוּן
דִיא טוֹיטֶע אוֹיפְנֶעוֶועקְט גֶעוֶועזֶען דוּרְךְּ דֶער הֶערְלִיכְקֵייט
פֿוּן דֶעם פָאטֶער ,אַזוֹי זָאלֶען מִיר אוֹיך וַוַאנְדְלֶען אִין
נֵייעֶרוּנְג פוּן לֶעבֶּען :וָארִין וֶוען מִיר זֶענֶען צוּזַאמֶען
נֶעפְלַאנְצְט גֶעוָארֶען אִין דֶער גְלֵייכְהֵייט פון זַיין מוֹיט
אַזוֹי וֶועלֶען מִיר אוֹיךְּ זַיין אִין דֶער נְלֵייכְהֵייט פוּן זֵיינֶע
מש אוֹיפֶערְשְׁמֶעהוּנָג :אוּנְד דָאס וִיסֶען מִיר אַז אוֹּנְזֶער
אַלְטֶער מֶענְש אִיז מִיט אֵיהֶם גֶעקְרֵייצִינְט נֶעוָארֶען ,כַּדֵי
דֶער לֵייבּ פוּן זִינֶד זָאל צוּשְׁטֶערְט וֶערֶען ,אַז מִיר זָאלֶּען
ברד נִיט מָעהֶר דִינֶען צוּ זִינֶד :וָָארִין דֶער וָואם אִיז נֶעשְטָארְבֶּען
אִיז גֶערֶעכְטְפֶּערְטִינְט פוּן זִינְד  :אָבֶּער וֶוען מִיר זֶענֶען מִיט
מָשִׁיחַ גֶעשְׁטָארְבֶּען ,גְלוֹיבֶּען מִיר אַז מִיר וֶועלֶען אוֹיךְּ מִיט
 9אֵיהֶם לֶעבֶּען :וָארִין מִיר וויסֶען אַז מְשִׁיחַ אִיז אוֹיפְנֶע-
שְׁטַאנֶען פוּן דִיא טוֹיטֶע אוּנְד שְׁטַארְבְּט נִיט מֶעהֶר ,דֶער
10

שוֹים הֶערְשְט נִיט מֶעהֶר אִיבֶּער אֵיהֶם:

וָאַרִין אִים טוֹיט

ואם עֶר אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען ,אִיז עֶר אַיינְמָאל גֶעשְׁטַארְבֶּען

צוּ דֶער זִינְד .אָבֶּער אִים לֶעבֶּען ואס עֶר לֶעבְּט דָאם

ו

יהומער 1

לֶעבְּט עֶר צוּ גָאט :אַזוֹי בֶּעטְרַאכְט אֵיהֶר אֵייךְּ זֶעלְבְּסְט
אוֹיךְ אַז אֵיהֶר זֶענְט מוֹיט צוּ דֶער זִינְה ,אֶבֶּער לֶעבֶּעדִיג
צוּ גָאט אִיןְ יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

דְרוֹּם לָאז גִיט דיא זִינֶד הֶערְשֶׁען אִין אֵייעֶר שְׁטֶערְבְּלִיכֶען
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לֵייבּ אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵיהֶר גֶעהָארְכֶען צוּ זֵיינֶע גְלוּסְטֶיךָ-
קֵייטֶען :אוּנְד שְׁטֶעלְט נִיט אֵייעֶרֶע גְלִידֶער צוּ זִינֶד פַאר

וַואפֶּען-פוּן אוּנְגֶערֶעכְטִיגְקיִיט ,נֵייעֶרְט שְׁטֶעלְט אַייךְּ צוּ

גָאט זויא לֶעבֶּערִיגֶע פוּן דיא טוֹיטֶע; אוּנְד אֵייעֶרֶע גְלִידֶער
צוּ הָאט פַאר זַואפֶען פוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט :וָארַיִן דִיא זִינְד
ֶעט נִיט אִיבֶּער אֵייךָּ גֶעוֶזעלְטִינֶען; זָארִין אִיָהֶר זֶענְט נִיט
אוּנְטֶער דֶעם גֶעזֶעץ ,נֵייעֶרְט אוּנְטֶער דֶער גְנָאד:
וָואס דֶען? זָאלֶען מִיר זִינְדִינֶען ווייל מִיר זֶענֶען נִיט אוּנ-
טֶער דֶעם גֶעוֶעץ ,נֵייעֶרְט אוּנְטֶער דֶער נְנָאד? חֲלֵילָה:
ווייסְט אֵיהֶר נִיט אַז צוּ וֶועמֶען אֵיהֶר נִיבֶּם אַייךְּ פַאר
קְּנֶּעכְט צוּ נֶעהָארְכֶען ,אַזוֹי זֶענְט אֵיהֶר דיא קְנֶעבְט פוּן
דִיא צוּ וֶעמֶען אֵיהֶר גֶעהָארְבְט; עֶנְטְוֶועדֶער פוּן זִינֶד .צוּם
טוֹיט ,אָדֶער .פוּן נֶעהָארְכֶען צוּ ;גֶערֶעכְטִינְקֵייט ? .אָבֶּער
דַאנְק זייא צוּ הָאט; אַז אֵיהֶר זֶענְט גֶעוֶועזֶען דיא קְנֶעכְט
פוּן זִינְד; אֶבֶּער אֵיהֶר הָאט פוּן הַארְצֶען גֶעהָארְכְט צוּ דֶער
גֶעשְׁטַאלְט פוּן דֶער לֶעהְרֶע צוּ וֶועלְכֶעךָ אֵיהֶר זֶענְט אֵי-

14

בֶּערְגֶענֶעבֶּען גֶעוָארֶען; אוּנְר אֵיהֶר זֶענְט בֶּעפְרֵייעְט גֶע-

וָוארֶען פוּן זִינֶד  אוּנְר  זֶענְט גֶעמַאכְט גֶעוָארֶעְן קְנֶעכְט
צוּ'גֶערֶעכְטִינְקייט :אִיךָּ רֶעד מֶענְשְׁלִיךְּ וֶוענֶען דֶער שְׁוַאבְ-
הֵייט פוּן אֵייעֶר פְלֵיישׁ; וָארִין גְלֵייךְּ זויא אֵיֵהֶר הָאט
נֶעשְׁטֶעלְט אֵייעֶרֶע נְלִידֶער פַאר קְנֶעכְט צוּ דֶער אוּנְרֵיי-
נִיגְקייט אוּנְד אוּנְרֶעכְט צוּ אוּנְרֶעכְט; אַזוֹי שְׁטֶעלְט אִיצָט
אֵיידֶע נְלִידֶער פַּאר קְנֶעכְט צוּר גֶערֶעכְטִינְקֵייט צוּ

הֵיילִינְקייט :וָארִין וֶען אֵיהֶר זֶענְט גֶעוֶועזֶען קִנָעֵבֶט פוּן
זִינֶד ,זֶענְט אֵיהֶר .פְרֵייא גֶעוֶועוֶען וֶוענֶען גֶערֶעכְטִיגְקייט:
וָאס פַאר פְרוּכְט הָאט אֵיהֶר דַאן גֶעהַאט אִין דיא זַאבֶען
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מִיט וֶועלְכֶע אֵיהֶר שֶׁעמְט אַייךָּ אַצוּנְד? וָָארִין דֶער סוֹף
פוּן יֶענֶע זַאכֶען אִיז דֶער טוֹיט:

אָבֶּער אִינְדֶעם אֵיהֶר זֶענְט 22

פוּן דֶער זִינְד בֶּעפְרֵייעֶט גֶעוארֶען אוּנְד זֶענְט גֶעמַאכְט
גֶעוָוארֶען צוּ קְנֶעבְט פוּן גָאט; הָאט אֵיהֶד אַיירֶע פְרוּכְט
502

רומער וו
צוּ הַיילִינְקֵייט ,אוּנְד צוּם סוֹף עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען :וָארִין דֶער
שְׂכֵר פוּן זִינֶד אִיז דֶער טוֹיט ,אָבֶּער דִיא פְרֵייעָ מַתָּנֶה
פוּן נָאט אִיז עֶבִּינֶעם לֶעבֶּען אִין אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ

הַמָשִׁיחַ:

קאפיטעל ז
אָדֶער וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט ,בְּרִידֶער וָארִין אִיךְ רֶעך צוּ
דִיא וָאס קֶענֶען דָאס גֶעזֶעץ ,אַז דָאס גֶעזֶעץ הֶערְשְט

9

אִיבֶּער דֶעם מֶענְשׁ אַזוֹי לַאנְג װיא עֶר לֶעבְּט? זָארִין
דִיא פְרוֹיא ואס הָאט אַ מַאן אִיז בֵּייא דֶעם גֶעזֶעץ
צוּם מַאן גֶעבּוּנְדֶען אַזוֹי לַאנְג זיא עֶר לֶעבֶּט; אָבֶּער
וֶוען דֶער מַאן אִיז גֶעשְׁמָארְבֶּען ,אַזוֹי אִיז זִיא בֶּעפְרֵייעֶט
פוּן דֶעם גֶעזֶעץ פוּן אֵיהֶר מַאן :דָרוּם וֶוען זִיא וֶעט

חֲתוּנָה הָאבֶּען צוּ אֵיין אַנְדֶערֶען בְּשַׁעַת אִיהֶר מַאן לֶעבְּט,

4

וֶועט מֶען זִיא הֵייסֶען אַ זוֹנָה; אָבֶּער וֶען דֶער מַאן אִיז
גֶעשְׁטָארְבֶּען אִיז זִיא פְרֵייא פוּן דֶעם נֶעוֶעץ ,אַזוֹי אַז
זִיא אִיז נִיט יקֵיינֶע זוֹנָה וֶוען זִיא וֶערְט דָאם וֵוייבּ פוּן
אֵיין אַנְדֶערֶען מַאן :דְרוּם ,מֵיינֶע בְּרִידֶער ,אֵיהֶר זֶענְט
אוֹיךְּ טוֹיט גֶעוָארֶען צוּם גֶעזֶעץ דוּרְךְּ דֶעם לֵייבּ פוּן
מֵשִׁיחַ ,אַז אִיהֶר זָאלְט וֶוערֶען צוּם אַנְדֶערֶען ,צוּ דֶעם
וֶועלְכֶער אִיז פוּן דִיא מוֹיטֶע אוֹיפְגֶעוֶעקְט גֶעוָוארֶען

זש

כְּדֵי מִיר זָאלֶען פְרוּכְט בְּרֶענְגֶען צוּ גָאט :וָארִין וֶען

מִיר זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִים פְלֵיישׁ ,הָאבֶּען דיא תַּאַוֹת פוּן

דיא זִינְד וָאם זֶענֶען גֶעוֶועוֶען דוּרְךְּ דֶעם גֶעזֶעץ נֶע-

וִוירְקְט אִין אוּנְזֶערֶע גְלִידֶער ,כְּדִי מִיר זָאלֶען פְרוּכְט

בְּרֶענְנֶען צוּם טוֹיט :אָבֶּער אִיצְט זֶענֶען מִיר בֶּעפְרֵייעֶט

גֶעוָוארֶען פוּן דֶעם גֶעזֶעץ ,ווּייל מִיר זֶענֶען גֶעשְׁטָארְבֶּען
צוּ דֶעם מִיט וֶעלְכֶען מִיר זֶענֶען פֶעסְט גֶעהַאלְטֶען
גֶעוֶועזֶען ,כּדִי מִיר זָאלֶען דִינֶען אִין נַייהֵייט פוּן דֶעם גֵייסְט,

אוּנְד נִיט אִין דֶער עֶלְטֶער פוּן דֶעם בּוּכְשְׁטַאבּ;

ָאט זָאלֶען מִיר דֶען זָאנֶען! אִיו דָאם גֶעזֶעץ זִינֶר!

חלֵילָה; אָבֶּער אִיךְ וָאלְט נִיט גֶעקָאנְט זִינֶד וֶוען נִיט
דוּרְךְּ דֶעם גֶעזֶעץ ,וָארִין אִיךְּ וָָאלְט נִיט גֶעוְואוּסְט פוּן
תּאֲוָה ,וֶוען דָאס גֶעזֶעץ וָאלְט נִיט גֶעזָאגְט ,דוּא זָאלְסְט
 8נִיט גְלוּסְטֶען שמות כ* ט"ו :דברים ה! י"ה; אָבֶּער דיא זִינֶר
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הָאט גֶענוּמֶען גֶעלֶענֶענְהֵייט דוּרְךְ דֶעם גֶעבָּאט ,אוּנְד

הָאט אִין מִיר גֶעוִוירְקְט אַלֶערְלֵייא תַּאֲזָה; וָארִין אֶהֶן דֶעם

נֶעזֶעץ אִיו זִינֶד טוֹיט גֶעוֶועזֶען :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ אַמָאל
גֶעלֶעבְּט אָהֶן דֶעם גֶעזֶעץ ,אָבֶּער וֶוען דָאס בֶעבָּאט אִיז
נֶעקוּמֶען אִיז דיא זִינְד וִוידֶער לֶעבֶּעדִיג גֶעוָארֶען ,אוּנְד
אִיךְ בִּין נֶעשְׁטָארְבֶּען :אוּנְד דָאס גֶעבָּאט וָאס זָאל זַיין
צוּם לֶעבֶּען אִיז מִיר אוֹיסְנֶעפִינֶען צוּם טוֹיט :וָארִין דיא
זִינֶד הָאט דוּרְךָּ דֶעם גֶעבָּאט גֶעלֶענֶענְהֵייט גֶענוּמֶען
אוּנְד הָאט מִיךְּ פֶערְפִּיהָרְט ,אוּנְד דָארְדוּרְךָּ נֶעמֶעטֶעט:
אַזוֹי דֶען אִיז דֶאם גֶעזֶעץ הַיילַיב ,אוּנְר דֶאם גֶעבָּאם אִיז /

הַיילִיג אוּנְד נֶערֶעכְט אוּנְד בוּט:
אִיז דֶען דָאס וָאס אִיז נוּם צוּ מִיר גֶעוארֶען צוּם טויט?

הָלֵילָה; נֵייעֶרְט דִיא זִינְד ,בְּדֵי זִיא זָאל זִיךְּ בֶּעוֵוייזֶען
וִויא זִינְדה ,הָאט אִין מִיר דוּרְךָּ דֶעם גוּמֶען גֶעוִוירְקְט דֶעם
מוֹיט ,כְּדֵי דִיא זִינֶד זָאל דוּרֶךְ דֶעם גֶעזֶעץ אִיבֶּער מָאָס
זִינְדִיג וֶוערֶען :וָארִין מִיר וִיסֶען אַז דָאס גֶעזֶעץ אִיז

גֵייסְטְלִיךְ; אָבֶּער אִיךְ בִּין פְלֵיישְׁלִיךָּ פֶערְקוֹיפְט אוּנְטֶער

דִיא זִינד :וָארִין דָאס וָאם אִיךְּ טְהוּא װיל אִיךָּ נִים;
וָוארִין נִיט דֶאם וָאס אִיךָּ װיל טְהוּא אִיךְ ,נֵייעֶרְט ואס
אִיךְָּ הָאבּ פַיינְד דָאם טְהוּא אִיךָ :אוּנְד וֶוען אִיךְָ מְהוּא
דָאם ואס אִיךָּ װִויל נִיט ,אַזוֹי בִּין אִיךְּ מוֹדָה אַז דָאם
נֶעזֶעץ אִיז גוּם :אוּנְד אִיצְט בִּין אִיךְּ עֶס נִיט מֶעהֶר וָאס
טְהוּא עֶס ,נֵייעֶרְט דִיא זִינְד ואס וְואוֹינְט אִין מִיר :וָָאבִין
אִיךָּ זַויים אַז אִין מִיר ,דָאס הֵייסְט אין מֵיין פְלֵייש ,וואוֹינְט

קֵיינֶע נוּטֶע זַאךְּ; וָארִין אִיךָּ הָאבּ אַזַדֵאי דֶעם ווילֶען ,אָבֶּער
נִיט דָאם נוּטֶע צוּ טְהוּן :וָארִין דָאס גוּטֶע ואס אִיךָּ זיל
מְהוּא אִיךָּ נִיט ,אָבֶּער דָאם שְׁלֶעכְטֶע וָואס אִיךָּ זיל נִיט
דָאס טְהוּא אִיךָ :אָבֶּער וֶוען אִיךְּ טְהוּא דָאס וָאס אִיךָּ זזיל 20
נִיט; אַזוֹי בִֵּין אִיךָּ נִיט מֶעהֶר דֶער וָואס מְהוּט עֶס ,נֵייעֶרְט
דִיא זִינְד וָאס וְאוֹינְט אִין מִיר :אִיךְּ גֶעפִין דֶען דָאם

 בֶעזֶעץ ,אַז וֶוען אִיךְּ װויל טְהוּן דָאס גוּטֶע אִיז דָאס שְׁלֶעכְטֶעבֵּייא מִיר :וָארִין אִיךְּ הָאבּ תַּעֲנוּג אִים בֶעזֶעץ פוּן גָאט

גָאךָּ דֶעם אִינֶערֶען מֶענְשׁ :אָבֶּער אִיךְּ זָעה אֵיין אַנְדֶערֶעם

נֶעזֶעץ אִין מֵיינֶע נְלִידֶער .וָאם שְׁטְרֵייט קֶענֶען דֶעם

רומער ז ח
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גֶעזֶעץ פוּן מֵיין פֶערְשְׁטַאנְד; אוּנָד נֶעמְט מִיךְּ גֶעפַאנְגֶען
צוּם גֶעזֶעץ פוּן דֶער זִינְד וָואס אִיז אֵין מֵיינֶע גְלִידֶער:
אַדְּ; אִיךָ עֶלֶענְדֶער מֶענְש! וֶוער וֶועט מִיךְ אוֹיִסְלֶעזֶען פוּן
דֶעם לֵייבּ פוּן דִיזֶען טוֹיט? אִיךְּ דַאנְק גָאט דוּרְךְּ אוּנְזֶערְן
הַאר יֹשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ .דְרוּם מִיט דֶעם פֶערְשְׁטַאנְד דִיעֶן אִיךְ
זֶעלְבְּסְט דָאס גֶעזֶעץ פוּן גָאט ,אָבֶּער מִיט דֶעם פְלֵיִישׁ דָאס
גֶעזֶעץ פוּן זִינֶד:

קאפיטעל ח
דְרוּם אִיז אַצוּנְד קֵיינֶע פֶערְמִשְׁפְּטוּנְג פַאר דִיָא וָואס זֶענֶען

 2אִין יִשדּעַ הַמָשִׁיחַ :וָוארִין דָאם גֶעזֶעץ פוּן דֶעם גֵייסְט פון

לֶעבֶּען אִין יֹשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ הָאט מִיךְּ פְרֵייא גֶעמַאכְט פוּן
דֶעם גֶעזֶעץ-פוּן זִינְד אוּנְד .טוֹיט :וָארִין דָאם וִאם אִיז
אוּנְמֶענְלִיךְ גֶעוֶוֹעזֶען צוּב גֶעזֶעץ; אִינְדֶעם עִם אִיז גֶעוֶועזֶען
שְוַואךְ דוּרְךְ דֶעם פְלֵייש; הָאט נָאט גֶעשִׁיקְט זַיין אֵייגֶעגֶען
זוּהְן .אֵין דֶער גְלֵייכְהֵייט פוּן דֶעם פְלֵיישׁ פוּן זִינֶד אוּנְד

4

וֶועבֶען זִינֶדה ,אוּנֵד הָאט אַזוֹי פֶערְמִשְׁפָּט דֵיא זִינְד אִין דֶעם
פְלֵיישׁ .:כְּדֵיי דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט פוּן דֶעם גֶעזֶעץ זָאֵל אִין

אוּנֶם דֶערְפִילְט וֶוערֶען .זֶאם וַאנְדְלֶען נִיט נָאךְּ דֶעם
פְלֵיישׁ נֵייעֶרְט נָאךְּ דֶעם גֵייסְט :וָארִין דיא וָואס זֶענֶען
נַאךָּ דֶעם פלֵייש טְרַאכְמֶען דִיא זַאבֶּען פוּן דֶעם פְלֵייש
אָבֶּער דִיא זָואס זֶענֶען נָאךְ דֶעם גֵייסְט טְרַאכְּטֶען דיא
זַאכֶען פוּן דֶעם גֵייסְט .:וָארִין דָאם טְרַאכְטֶען פוּן דֶעם
פְלַיִישׁ אִיז דֶער טוֹיט ,אָבֶּער דָאם טְרַאכְּטֶען פוּן דֶעם
גֵייסְט אִיז לֶעבֶּען אוּנְד פְרִידֶען :װייל דָאס טְרַאכְטֶען פוּן.

דֶעם פְלֵיישׁ אִיז פַיינְדְשַׁאפְש-קֶענֶען נָאט; וָארִין עֶס אִיז
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נִים אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּם גֶעזֶעץ פוּן גָאט; וָָארִין עִֶם קָאן
אוֹיךְ נִיט זיין :אוּנְד .דִיא זִאם -זֶענֶען אִים פְלֵיישׁ זֶענֶען
נִיט נָאט גֶעפֶעלֶען:

אָבֶּער אֵיהֶר זֶענְט נִיט אִים פְלֵיישׁ נֵייעֶרְט אִים גֵייפְּט וֶען
דֶער גֵייסְט פוּן נָאֶט חְואוֹינְט וִוירְקְלִיךּ אִין אייךּ -אָבֶּער
10

וֶוער עִם הָאט נִיט דֶעם גֵייסְט פוּן דֶעם מָשִׁיחַ דֶער אַיִז
נִיט זַיִינֶער :אָבֶּער וֶוען דֶער מָשִׁיחַ אִיז אִין אֵייךָ; אַזוֹייאִיז
דֶער לֵייבּ טוֹיט וֶוענֶען זִינֶד ,אֶבֶּער דֶער גֵייסְטּ אִיז לֶע-

11

בֶּעדִיג וֶוענֶען גֶערֶעכְטִינְקֵייט :אוּנֶ וֶוען דֶער גָּיֵיסְט! פוּן

'

ׂ

207

רומער ח

אֵיהֶם דֶער הָאט יַשׁוּעַ אוֹיפְגֶעוֶועקְט פוּן דִיא טוֹיטֶע וְואוֹינְט
אִין אַייךָּ; דֶער וֶועלְכֶער הָאט יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוֹיפְגֶעוֶועקְט

פון דִיא טוֹיטֶע וֶעט אַייִעֶרֶע שְׁטֶערְבְּלֵיכֶע לֵייבֶּער לֶע-
בֶּעדִיג מַאכֶען דוּרְךָּ זַיין גֵייסְט וָואס וְואוֹינְט אִין אַייךָ:
אַזוֹי דֶען ,בְּרַידֶער ,זֶענֶען מִיר שׁוּלְדִיגֶער ,נִיִט צוּם פְלֵייש
אַז מִיר זָאלֶען לֶעבֶּען נָאךְּ דֶעם פְלֵיישׁ :וָארִין וֶען אַיָהֶר

לֶעבְּט נָאךְּ דֶעם פְלֵיישׁ ,זֶעט אֵיהֶר שְׁטַארְבֶּען; אָבֶּער

וֶוען אֵיהֶר דוּרְךָּ דֶעם גֵייסְט טֶעטֶעט דִיא וֶוערְק פוּן דֶעם
לֵייבּ; וֶועט אֵיהֶר לֶעבֶּען :וָארִין אַזוֹי פִילֶע וָאם זֶענֶען
גֶעפִּיהְרְט .פוּן דֶעם גֵייסְט פוּן נָאט; דִיזֶע זֶענֶען דִיא זֵיהְן
פוּן נָאט :וָארִין אֵיהֶר הָאט נִיט דֶערְהַאלְטֶען דֶעם גֵייסְט
פוּן קנֶעכְּטְשַׁאפְט וִוידֶער צוּ פָארְבְט ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר הָאט

14

15

דֶערְהַאַלְטֶען דֶעם גֵייסְט פוּן קִינְדְשַׁאפְט; דוּרְךּ וֶועלְכֶען

מִיר רוּפֶען אִבָּא ,פָאטֶער :דֶער גֵייסְט אַַיין בֶּעצֵייגְטּ מִיט
אוּנְזֶערְן גֵייסְט אַז מִיר זֶענֶען דִיא קִינְדֶער פוּן גָאט :אוּנְד

16
17

וֶוען מַיִר זֶעגֶען קִינְדֶער ,זֶענֶען מִיר אוֹיךּ יוֹרִשִׁים; יוֹרְשִׁים
פוּן נָאט אוּנְד מִיט-יוֹרָשִׁים

מִיט

דֶעם מָשִׁיחַ; וֶוען מִיר

לֵיידֶען מִיט אֵיהֶם; כָּדִי מִיר זָאלֶען אוֹיךְּ מִיט אֵיהֶם פֶעךְ-

הֶערְלִיכְט וֶערֶען;

וָארִין אִיךָּ .רֶעכֶען אַז דִיא לֵיידֶען פוּן דִיזֶער צַייט זֶענֶּען
נִיט וֶוֹערְט פֶּערְגְלֵייכְט צוּ זֶערֶען מִיט דֶער הֶערְלִיכְקֵייט וְואם

וֶועט אִין אוּנְםּ אַנְּטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען :וָארִין דֵיא עֶרִינְצְטֶע 0
אוֹיסְהַארוּנָב

פוּן דֶער

בֶּעשֶׁעפֶענִים

וַוַארְטֶעט

אוֹיף דֶעם

אַנְטְפּלֶעקֶען פוּן דיא זֵיהְן פוּן גָאט :וָארִין דיא בַּע-
שֶׁעפֶענִים אִיז אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעוֶועזֶען צוּ אֵייטֶעלְקייטו
נִיט פוּן אֵיהֶר .אֵיינֶען וִילֶען נַיִיעֶרְט וֶענֶען אֵיהֶם
וָאס הָאט זִיא אוּנְטֶערְטֶענִיב נֶעמַאכְט :אוֹיף הָאפְנוּנְב
אַז דִיא .בֶּעשֶׁעפֶענִים אַלֵיין וֶועט בֶּעפְרֵייעֶט וֶוערֶען פוּן

דֶער קְנֶעכְטְשַׁאפְט פוּן פֶערְדָארְבֶּענְהֵייט צוּ דֶער פְרֵיי-

הֵייט פֿוּן דֶער הֶערְלִיכְקייט פוּן דִיא קִינְדֶער פוּן נָאט:
וָארִין מִיר וִויסֶען אַז דִיא גַאנְצֶע בֶּעשֶׁעפֶענִים זִיפְצֶט
צוּזַאמֶען אוּנְד קְרֶעכְצְט בִּיז אַצוּנְד :אַוֹּנְד נִיט נוּר דָאם,
נֵייעֶרְט אוֹיךְּ מִיר אַלֵיין וְואם הָאבֶּען .דִיא עֶרִשְׁטֶע פְרוּבְטּ
פֿוּן דֶעם גֵייסְט ,אַפִילוּ מִיר .אַלֵיין זִיפְצֶען אִין אוּנִם
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אִינְדֶעם מִיר וַוארְטֶען אוֹיף דֶער קִינְדְשַׁאפְט דָאס הֵייסְטו
אוֹיף דֶער אוֹיסְלֶעזוּנְג פוּן אוּנְזֶערֶען לֵייבּ :וָוארִין דוּרְךָ
אוּנְזֶערֶע הָאפְנוּנְג זֶענֶען מִיר נֶערֶעטֶעט גֶעוָארֶען; אָבֶּער
דיא הָאפְּנוּנְג ואס אִיז גֶעזֶעהֶען אִיז קֵיינֶע הָאפְנוּנְב;
וָוארִין וֶוער הָאפְט אוֹיף דֶעם וָאס עֶר זֶעהְט; אָבֶּער
וֶוען מִיר הָאפֶּען אוֹיף דֶעם וָאם מִיר זֶעהֶען נִיט ,אַזוֹי
וַוארְטֶען מִיר דְרוֹיף מִיט גֶעדוּלְד:
אוּנְד גְלֵייךְּ דֶעם הֶעלְפְט אוֹיךְּ דֶער גֵייסְט אוּנְזֶערֶע שְׁוַואב-
הֵייטֶען ,וָָארִין מִיר וִויסֶען נִיט וָואם מִיר זָאלֶען בֶּעטֶען
אַזוֹי ויא מֶען בֶּעדַארְף ,אָבֶּער דֶער גֵייסְט אַלֵיין פֶּעך-
טְרֶעט פַאר אוּנִם מִיט זִיפְצֶען נִיט אוֹיסְצוּרֶעדֶען :אוּנְד

דֶער וֶועלְכֶער פָארְשְׁט דִיא הֶערְצֶער וֵוייסְט דָאס טְרַאכְמֶען

פוּן דֶעם גֵייסְט ,וָוארִין עֶר פֶערְטְרֶעט פַאר דִיא הֵיילִינֶע נָאךְ
דֶעם וִוילֶען פוּן גָאט :אוּנְד מִיר װִימֶען אַז אַלֶע זַאכֶען
וֶוערְקֶען מִיט צוּם גוּמֶען צוּ דִיא וִָאם לִיבֶּען נָאט ,צו דָיא
 2וָאס זֶענֶען בֶּערוּפֶען נָאךְּ זַיין פָארְזַאץ:

זָארִין דיא זִועלְכֶע

עֶר הָאט פָארְנֶעוְואוּסְט הָאט עֶר אוֹיךְ פֶערְאָרְדְנֶעט אַז
זייא זָאלֶען גְלייךְ נֶעמַאכְט וֶוערֶען צוּם בִּילְד פוּן זַיין זוּהן
כְּדֵי עֶר זָאל זַיין דֶער עֶלְצְטֶער צְוִוישֶׁען פִּילֶע בְּרִידֶער;
אוּנְד וֶועלְכֶע עֶר הָאט פָארְפֶערְאָרְדְנֶעט ,דִיזֶע הָאט עֶר אוֹיך
גֶערוּפֶען; אוּנְד וֶועלְכֶע עֶר הָאט גֶערוּפֶען ,דִיזֶע הָאט עֶר
אוֹיךְּ גֶערֶעכְטְפֶערְטִינְט; אוּנְד וֶועלְכֶע עֶר הָאט נֶערֶעכְט-

פֶערְטִינְט; דִיזֶע הָאט עֶר אוֹיךְּ פֶּערְהֶערְלִיכְט:

 :וָאם זָאלֶען מִיר דֶען זָאנֶען צוּ דִיזֶע זַאכֶען? וֶען נָאט אִיו
פַאר אוּנִם וֶוער אִיו קֶענֶען אוּנֶם? דֶער וֶועלְכֶער הָאט נִיט
פֶערְשוֹינְט זַיין אֵיינֶענֶען זוּהְן ,נֵייעֶרֶם הָאט אֵיהֶם פַאר

אוּנִם אַלֶע אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען ,ויא זָאל עֶר נִיט מִיט אֵיהֶם

אוּנָם אוֹיך אַלֶע זַאכֶען שֶׁענְקֶען? וֶוער וֶעט דיא אוֹים-
דֶערְוֶועהְלְטֶע פוּן נָאט פֶערְקְלָאנֶען? עִם אִיז נָאט דֶער

; רֶעכְטְפֶערְטִינְט:

וֶער אִיז דֶער וֶועלְכֶער פֶערְשוּלְדִינְט?

עִם אִיז יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ דֶער אִיז גֶעשְׁמָארְבֶּע ,אָבֶּער
לִיבֶּער דֶער אִיז אוֹיפְדֶערְוֶועקְט ,דֶער אִיז אוֹיךְּ צו דיא
רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן נָאט דֶער בֶּעם אוֹיךְּ פַאר אוּנָם:

 :וֶוער זָאל אוּנְס שֵׁיירֶען פוּן דֶער לִיבֶּע פוּן מְשִׁיחָ? זָאל
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אָדֶער נַאקְטְהֵייט ,אָדֶער סַכָּנֶה אָדֶער שְׁחֶערְר? נְלַייךְ
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לֵיידֶען ,אָדֶערּ אַנְנְסְט; אָדֶער פֶערְפָאלְנוּנְג ,אָדֶער דוּנְגֶערן

זיא עִם שְׁמֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען

 ,פוּן דֵיינֶעט וֶוענֶען זֶענֶען מִיר גֶעהַרְנֶעט דֶעם גַאנְצֶען
מָאג ,מִיר זֶענֶען גֶערֶעכֶענְט יא שָׁאף צוּם שֶׁעכְטֶען *:
תהלים מ"ר כ"ג,

אָבֶּער אִין אַלֶע דִיזֶע זַאכֶען אִיבֶּערְוֶועלְטִינֶען מִיר דוּרְך
אֵיהֶם וָואס הָאט אוּנִם גֶעלִיבְּט :זָארִין אִיךְּ בִּין אִיבֶּעך-
צֵייגְט אַז נִיט טוֹיט ,נִיט לֶעבֶּען נִיט מַלְאָכִים .נִיט
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נִבוּרוֹת :אוּנְד נִיט הֵייךָּן נִיט טִיפָּע ,אוּנְד קֵיין שׁוּם אֵנָ-

39

1
{ 1צ

פִירְשְׁטֶען ,נִיט אִיצְטִינֶע אוּנְד נִיט קוּמֶענְדִינֶע זַאבֶען ,נִיט
דֶערֶע בֶּעשֶׁעפֶענִים

וֶועט אוּנִם קֶענֶען

אָפְּשֵׁיידֶען

פוּן

דֶער לִיבֶּע פוּן גָאט וָָאם אִיז אִין אוּנְזֶער הַאר יַשׁוּעַ

הַמָשִׁיחַ:
קאפיטעל מ
אִיךָּ רֶעד דִיא וָאהְרְהֵייט אִין מְשִׁיחַ; אוּנְד זָאג קיין לֵיגֶען 1
אוּנְד מֵּיין גֶעוִויסֶען בֶּעצֵיינְט מִיר אוֹיךְּ אִים הֵיילִינֶען
גֵייסְט :אַז אִיךְ הָאבּ נְרוֹיסֶע אַנְגְסְט אוּנְד אוּנְאוֹיפְּהֶערֶענְדִינֶע 2

וֶועהְטִּיג אִין מֵיין הַארֶץ :וָארִין אִיךָ ווָאלְט גֶעוִוינְשְׁט אַליין 3

3

אִין חֵרֶם צוּ זַיין פוּן מָשִׁיחַ פַאר מַיינֶע בְּרִידֶער ,וָואס זֶע-
נֶען מֵיינֶע קְרוֹבִים נָאךָּ דֶעם פְלֵיישׁ :וֶועלְבֶע דֶענֶען 4
ִשְׂרָאֵלִים ,אוּנְד זֵייעֶרֶם אִיז דָאם רֶעכְט פוּן דיא קִינְדְשַׁאפֵּט
אוּנְד דיא הֶערְלִיכְקייט אוּנְד דִיא בְּרִיתוֹת אוּנְד מַמֵּן תּוֹרָה
(:
אוּנְד דִיא עֲבוֹדָה אוּנְד דִיא הַבְמָחוֹת :אוּנְד זֵייעֶרֶם זֶענֶען ּ,
דִיא אָבוֹת ,פוּן וֶועלְכֶע שְׁטַאמְט אָפּ דֶער מָשִׁיחַ נָאךְ
דֶעם פְּלֵיישׁ .דֶער אִיז גָאט אִיבֶּער אַלֶע גֶעלוֹיבְּט אוֹית

עִבִּיב ,אָמֵן:

אָבֶּער עִם אִיז נִיט מֶענְלִיךְּ אַז דָאם וָָארְט פון נָאט אִיז
אַוֶועקְגֶעפַאלֶען .וָארִין נִיט אַלֶע ֶאם זֶענֶען פוּן יִשְׂרָאֵל
זֶענֶען יִשְׂרָאֵלִים :אוּנְד אוֹיךְּ זֶענֶען נִיט אַלֶע קִינְדֶער װייל 7
זֵייא זֶענֶען דֶער זָאמֶען אפַוּבןְרָהֶם ,נֵייעֶרְט אִין יִצֶחֶק זָאל דיין
0

זָאמֶען גֶערוּפֶּען וֶוערֶען :בראשית כ'א ייב ,דָאם הֵייסְט דיא 8
קִינְדֶער פוּן דֶעם פְלֵיישׁ זֶענֶען נִיט דִיא קִינְדֶער פוּן בָאמ

נייעֶרְט דִיא קִינְדֶער פוּן דֶער הַבְמָחָה זֶענֶען גֶערֶעכֶענְט
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 9פַאר זָאמֶען :וָארִין דָאם אִיז דָאס וָוארְט פוּן דֶער הַבְטָחָה
צוּ דִיזֶער צֵייט וֶועל אִיךְ קוּמֶען אוּנְד שְׂרָה וֶועט הָאבֶּען

 0אַ זוּהְן :בראשית ייח י' .אוּנְד נִיט נוּר דָאם ,נֵייעֶרְט אוֹיךְ
רַבְקָה וֶוען זִיא אִיז טְרָאגֶענְדִיג גֶעוָוארֶען פוּן אֵיינֶעם ,פוּן
 1אוּנְזֶער פָאטֶער יִצֶחָק :וָארִין אֵיידֶער דִיא קִינְדֶער זֶענֶען
נָאךָּ גֶעבּוֹירֶען גֶעוָוארֶען אוּנְד הָאבֶּען קיין גוּמֶעס אָדֶער

שְׁלֶעכְטֶעם נֶעטְהוּן אַז דֶער פָארְזַאץ פון גָאט זָאל

בְּלֵייבֶּען נָאךְּ דֶער בְּחֵירָה ניט דוּרְךּ וֶוערְק נֵייעֶרְט דורך

 2אֵיהֶם וֶועלְכֶער רוּפט :אִיז עֶס צוּ אֵיהֶר גֶעזָאנְט גֶעוָוארֶען
אַז דֶער עֶלְצְטֶער וֶועט דִינֶען דֶעם יוּנְגֶערֶען :בראשית כיה ליג,
נְלֵייךְ זיא עִם שׁטֶּעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,יַעֲקֹב הָאבּ אִיךְּ גֶעלִיבְּט
אוּנְד עֵשָׂו הָאבּ אִיךְּ נֶעהַאסְט :מלאני אי ב' ,ג',

 4וָאס זָאלֶען מִיר דֶען זָאנֶען? אִיז אוּנְגֶערֶעכְטִיגְקייט בַּייא

 2נָאט? חֲלֵילָה:

וָארִין עֶר הָאט גֶעזָאנְט צוּ מֹשָׁה אִיךְ

וֶועל בֶּעגְנַאדִיגֶען וֶועמֶען אִיךָ וִויל בֶּעגְנַאדִינֶען ,אוּנד אִיךָ
וֶועל מִיִךְּ דֶערְבַּארְמֶען אִיבֶּער וֶעמֶען אִיךְּ יל מִיךּ דֶעךְ-
 6בַּארְמֶען :שמות ליג ייט ,אַזוֹי דֶען אִיו עִם נִיט פוּן אֵיָהֶם
וָואס וויל ,אוּנְד נִיט פוּן אֵיהֶם ואס לוֹיפְט ,נֵייעֶרְט פוּן גָאט
 7דֶער בֶּענְנַאדִינְּט:

וָארִין דִיא שְׁרִיפְט זָאגְט צוּ פּרעה

וֶועגֶען דִיזֶען הָאבּ אִיךְּ דִיךְ אוֹיפְגֶעשְׁטֶעלְט ,כְּדֵי אִיךְּ זָאל

8

9
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אִין דִיר מֵיינֶע מַאכְט בֶּעוֵוייזֶען ,אוּנְד אַז מֵיִין נָאמֶען זָאל
דֶערְצֶעהְלְט וֶערֶען אוֹיף דֵיא גַאנְצֶע עָרֵד :שמות ט' ט"ו,
אַזוֹי דֶען בֶּענְנַאדִיגְט עֶר וֶועמֶען עֶר װִיל ,אוּנְד וֶועמֶען
עֶר וִויל פֶערְהַארְטֶעט עֶר:
דזא וֶועסְט צוּ מִיר זָאנֶען ,פַארְוָואס גֶעפִינְט עֶר נָאךְ פֶעה-
לֶער? וָָארִין .זֶוער הָאט זַיין וִילֶען וִוידֶערְשְׁטַאנֶען? אַ
מֶענְשׁ ,וֶוער בֵּיסֶט דוא ,אַז דוּא זָאלְסְט גָאט קֶעגֶענְענְט-
פֶּערְן ? זָאל דָאס וֶוערְק זָאנֶען צוּם מֵייסְטֶער ,וְָארוּם הָאסְט
דוּא מִיךְּ אַזוֹי גֶעמַאכְט? אָבֶּער הָאט נִיט דֶער מֶעפֶּער
מַאכְט אִיבֶּער דֶעם לָעהֶם ,אַז עֶר זָאל פוּן דֶעם אֵייגֶענֶען
שְטִיק מַאכֶען אֵיין כַּלִי צוּ בָּבוֹד אוּנְד אַיין אַנְדֶערֶעם צַוּ
שַאנְד? אוּנְד וָאם זָאלֶען מֵר זָאֶען וֶוען גָאט הָאט גֶע-
וָואלְט זַיין צָארְן בֶּעוֵוייזֶען אוּנְד זַיינֶע מַאכְט צוּ זִויסֶען
טְהוּן ,אוּנְד הָאט מִיט נְרוֹיסֶער גֶעדוּלְד גֶעלִּיטֶען דיא כָּלִים
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פוּן צָארְן וואם זֶענֶען פַארְטיג גֶעמַאכְט צוּם פֶערְדַארְבֶּען;
אוּנָד אַז עֶר זָאל צוּ וִויסֶען מְהוּן דָאס עשִׁירוֹת פוּן זַיינֶע 32
הֶערְלִיכְקֵייט אִיבֶּער דִיא בָּלִים פוּן בַּארְמְהֶערְצִיגְקיים;
וֶועלֶכֶע עֶר הָאט פְרִיהֶער  אָנְגֶעבְּרֵייט צוּ הֶערְלִיכְקֵייט:
אַפֵּילוּ אוּנְס וֶועלְכֶּע עֶר הָאט אוֹיךְּ בֶּערוּפֶען ,נִיט נוּר פון 42
דיא יוּדֶען ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ פוּן דֵיא נוֹיִם? גְלֵייךָּ ויא עֶַר 52
הָאט אוֹיךְ גֶעזָאגְט אִין הוֹשַעַי
אִיךְ על דָאס לֹא עַמִי ,רוּפֶען מֵיין פַאלְק אוּנְד דיא
נִיט גֶעלִיבְּטַע בֶעלִיבְּט :אוּנְד עֶס וֶועט זַיין אִין דֶעם 62

אָרְט וְואוּ עֶס אִיז צוּ זֵייא גֶעזָאנְט גֶעוָוארֶען אֵיהֶר זֶענְט

נִיט מֵיין פָאלְק ,דָארְט וֶועלֶען זֵייא גֶערוּפֶען וֶוערֶען

דִיא זִיהְן פוּן דֶעם לֶעבֶּעדִיגֶען גָאט? :הושע אי י,

אוּנְד יְשׁעַיָה שְׁרֵייעֵט וֶוענֶען יִשְׂרָאֵל ,וֶען דִיא צֵאהְל פוּן 72

דֵיא קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל וֶועט זַיין זיא דֶער זַאנְד פוּן דֶעם יַם,
דִיא אִיבֶּערְבְּלַייבּוּנָג וֶועט גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :זָארִין דֶער 82
הַאר וֶועט זַיין וָוארְט דֶערְפִילֶען אוּנְד וֶועט עִס אוֹיף דֶער
עֶרֶד עֶנְדִיגֶען אונד קוּרץ מַאכֶען :אוּנְד גְלֵייךְ דיא יְשַׁעְיָה 92
הָאט פְרִיהֶער גֶעזָאנְט
וֶוען דֶער הַאר פוּן דִיא הֶערְשַׁארֶען וָָאלְט אוּנָם נִיט
אִיבֶּערְגֶעלָאזְט אזַָאמֶען וָאלְטֶען מִיר גֶעוֶועזֶען ויא
סְדוֹם אוּנְד גְלַייךְּ גֶעמַאכְט זיא עֲמוֹרָה " :ישעיה א'"טי,
וָואם זָאלֶען מִיר דֶען זָאנֶען! אַז דֵיא גוֹיִם וָאס הָאבֶּען

נִיט .נָאבְגֶעפָאלְגְט בֶערֶעכְטִינְקייט הָאבֶּען גֶערֶעבְטִינְקֵייט

י-
י=-.*-,

דֶערְהַאלְטֶען; דָאס אִיז דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט ואס אִיז דוּרֶךָ
דֶעם גְלוֹיבֶּען :אָבֶּער יִשְׂרָאֵל וָאס הָאט נָאבְנֶעפָאלְנֶם 13
דָאם גֶעזֶעץ פוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט הָאט צוּם גֶעזֶעץ פוּן נֶע-
רֶעכְּשִינְקֵיִיט נִיט דֶערְלַאנְגְט :וָארוּם? וַוייל זֵייא הָאבֶּען 23
עֶס נִיט נֶעוּכְט דוּרְךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּען נֵייעֶרְט דוּרך דיא

וֶערְק .זֵייא הָאבֶּען זִיךָּ אָנְגֶעשְׁטוֹיסֶען אָן דֶעם שְׁטֵיין פוּן
33
אָנְשְׁטוֹיסוּנְג :אַזוֹי זיא עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען
זָעה ,אִיךְ לֶעג אִין צִיוֹן אַ שְׁטֵיין פוּן אָנִשְׁטוֹיסוּנְב
אוּנְד אַ פֶעלְזֶען פוּן שְׁמְרוֹיכְּלוּנֶג; אוּנְד דֶער :וָאס
גְלויבְּט אָן אֵיהֶם וֶועט נִיט פֶערְשֶׁעהְמְט וֶוערֶען":
ישׂעיה כ"ח ט"ז,
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רומער י
קאפיטעל י

 1בְּרִידֶער; דָאם פֶערְלַאנְנֶען פוּן מֵיין הַארֶץ אוּנְד מֵיין גֶע-
בֶּעט צוּ גָאט אִיז פַאר זייא (יִשְׂרָאֵל) אַז זֵייא זָאלֶען גֶע-
 2רֶעטֶעט וֶוערֶען :וָארִין אִיךְּ זָאג זֵייא עֵדוּת אַז זֵייא זֶענֶען
 8אֵייפְרִיג פַאר נָאט ,אָבֶּער נִיט נָאךְּ דֶערְקֶענְטֶענִים :הָארִין
ווייל זֵייא קֶענֶען נִיט דיא גֶערֶעכְטִיגְקֵייט פוּן נָאט אוּנְד
זוּכֶען זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע גֶערֶעכְטִינְקֵייט אוֹיפְצוּרִיכְמֶען
זֶענֶען זֵייא נִיט אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּ דֶער גֶערֶעכְטִיגְקֵייט פוּן
 4נָאט :וָארִין מָשִׁיחַ אִיז דֶער קץ פוּן דֶער תּוֹרָה צוּ נֶע-
 8רֶעכְטִיגְקֵייט צוּ אִיטְלִיכֶען וִאם גְלוֹיבְּט :וָארִין מֹשָׁה
שְׁרֵייבְּט אַז דֶער מֶענְשׁ וִאם טְהוּט דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט
וָואס אִיז פוּן דֶער תּוֹרָה וֶועט דְרִינֶען לֶעבֶּען :ויקרא יח ה',
 6אָבֶּער דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט וָוָאס אִיז פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען זָאנְט
אַזוֹי; זָאג נִיט אִין דיין הַארֶץ ,וֶער וֶעט אַרוֹיפְנֶעהְן אִין
 7הִימֶעל? דָאס אִיז מְשִׁיחַ אַרוּפְצוּבְּרֶענְגֶען :אָדֶער וֶוער וֶועט
אַרוּפְגֶעהֶען אִין דֶער מִיפֶענִים? דָאם אִיז מְשִׁיחַ אַרוֹיפְצַוּ-
 8בְּרֶענְנֶען פוּן דיא טוֹיטֶע? דברים ל' י"ב ,ייג ,אָבֶּער וָואם זָאנְט
עִם? דָאס וָוארְט אִיז נָאהֶענְט צוּ דִיר ,אִין דִיין מוֹיל אוּנְד אין
דֵיין הַארץ; דנּרים לי ייד ,דָאס אִיז דָאם וָָארְט פוּן דֶעם
 0נְלוֹיבֶּען וֶאם מִיר פְּדֶעדִינֶען :וָארִין וֶען דוּא וֶועסְט
בֶּעקֶענֶען מִיט דַיין מוֹיל דֶעם הַאר יִשׁוּעַ .אוּנְד וֶועסְט
נְלוֹיבֶּען אִין דיין הַארֶץ אַז נָאט הָאט אֵיהֶם אוֹיפְגֶעוֶועקְט
 0פזן דִיא מוֹימֶע ,וֶועסְט דוּא גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען :וָארִין מִיט
דֶעם הַארץ גְלוֹיבְּט מֶען צוּ גֶערֶעכְטִיגְקֵייט ,אוּנְד מִיט דֶעם
 1מוֹיל בֶּעקֶענְט מֶען צוּדֶער יִשׁוּעָה :וָארִין דִיא שְׁרֵיפְּט זָאנְט
אִיטְלִיכֶער וָואם גְלוֹיבְּט אָן אֵיהֶם וֶועט נִיט פֶערְשֶׁעהְמְט
 2וֶוערֶען :ישעיה כ"ח ט"ו ,וָוארִין עֶס אִיז קיין אוּנְטֶערְשִׁיִד

צְוִוישֶׁען יוּדֶען אוּנְד גְרֶעקֶען; וָארִין דֶער זֶעלְבִּינֶער הַאר

אִיז אִיבֶּער אַלֶע; אוּנְד עֶר אִיז רֵייךְּ צוּ אַלֶע וֶועלְכֶע רוּפֶען
 8אֵיהֶם אָן :וָוארִין אִיטְלֵיכֶער וָאס וֶועט אָנְרוּפֶען דֶעם
נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר וֶועט גֶערֶעטֶעט וֶוערֶען:

וואל ב' ל"ב,

 4ויא זָאלֶען זֵייא אֵיהֶם דֶען אָנְרוּפֶען אָן דֶעם זֵייא הָאבֶּען
נִיט נֶענְלוֹיבְּט? אוּנְד װיא זָאלֶען זייא גְלוֹיבֶּען אָן אִיהֶם
וֶווענֶען דֶעם זֵייא הָאבֶּען נִיט נֶעהֶערְט? אוּנְד זיא זָאלֶען
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זייא הֶערֶען אָהֶן דֶעם פְּרֶעדִינֶער :אוּנְד ויא זָאלֶען זייא
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פְּרֶעדִינֶען וֶוען זֵייא זֶענֶען נִיט גֶעשִׁיקְט? נְלֵייךְּ ויא עֶס
שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען ויא שֶׁעהְן זֶענֶען דֵיא פִים וָאס
בְּרֶענְנֶען אַ בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן גוּמֶע זַאבֶען :ישעיה נ"ב זי,

אָבֶּער זייא הָאבֶּען נִיט אַלֶע גֶעהָארְכְם צוּ דֶער בְּשׂוּרָה
טוֹבָה .וָארִין יְשַׁעְיָה זָאנְט הַאר ,וֶוער הָאט גֶעגְלוֹיבְּט
אוּנְזֶערְן בֶּערִיכְט? ישעיה ניג אי ,אַזוֹי דֶען קוּמְט דֶער גְלוֹיבֶּען
דוּרְךָּ דֶעם הֶערֶען ,אוּנְד דָאס הֶערֶען דוּרְךָּ דֶעם וָארְט
פוּן מְשִׁיחַ :אָבֶּער אִיךְּ זָאג ,הָאבֶּען זייא דֶען נִיט נֶעהֶערְט?
פַאר נֶעוִוים,

זֵ,ייעֶר קוֹל אִיז אוֹימְגֶעגַאנְגֶען אִין דִיא גַאנְצֶע עֶרֶד

אוֹנְד זייעֶרֶע וֶערְטֶער בִּיו צוּ דֶעם עֶנֶד פוּן דֶער וֶועלְט 'י:
תהליִם י"ם ה',

אָבֶּער אִיךָּ זָאג; הָאט דֶען יִשְׂרָאֵל נִים גֶעוְואוּסְם? צַוֶּעֶרְשְט
זָאגְט מֹשָׁה,
 ,אִיךְּ זֶועל אַייךָּ אֵייפְרִיג מַאכֶען מִיט דִיא הֶָאם
דֶענֶען נִיט אַ פָאלְק ,אוּנְד מִיט אַ נַארִישֶׁען פָאלְק וֶועל

05

אָבֶּער יְשַׁעְיָה אוּנְטֶערְשְטֶעהְט זִיךְּ אוּנְ זָאנֶם
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אִיךָּ אֵייךָּ דֶערְצֶערְנֶען":

=ט

דברים ל"ב ב"א,

אִיךָּ בִּין גֶעפִינֶען פוּן דִיא וָאם זוּבֶען מִיךְּ נִיט ,אִיךְ
הָאבּ מִיךָּ בֶּעוִיזֶען צוּ דִיא וִאם פֶערְלַאנְגֶען נִיט
נָאךְּ מִיר '':

ישעיה ס"ה א',

אָבֶּער צוּ יִשְׂרָאֵל זָאנְט עֶר ,דֶעם גַאנְצֶען טָאג הָאבּ אִיךָ
אִיךְּ אוֹיסְגֶעשְטְרֶעקְט מֵיינֶע הַאנְד ,צוּ אַיין אוּנְגֶעהָאךְ-
כֶענְדִיג אוּנְד זִוידֶערְשְׁפֶּענִיג פַאלְק :ישעיה סיה ב',
קאפיטעל יא

אִיךְּ זָאג דֶען הָאט גָאט פֶערְשְׁטוֹיסֶען זַיין פָאלְק? חֲלֵילָה;
וָוארִין אִיךָּ בִּין אוֹיךְּ אַ בֶּן יִשְׂרָאֵל ,פוּן דֶעם זָאמֶען פוּן

אַבְרָהֶם ,פוּן שֵׁבֶט בִּנְוָמִין :נָאט הָאט נִיט פֶערְשְׁטוֹיסֶען זַיין
פַאלְק וָואס עֶר הָאט פְרִיהֶער גֶעוְואוּסְט .אָדֶער זֵוייסְט אֵיהֶר
נִיט וָאס דִיא שְׁרִיפְט זָאגְט וֶועגֶען אַלְיָה װויא עֶר הָאט
נֶעשַׁעַנֶעט פָאר נָאט קֶענֶען יִשְׂרָאֵל? הַאר ,זֵייא הָאבֶּען
דֵיינֶע נְבִיאִים גֶעהַרְנֶעט ,דֵיינֶע מִוְבְּחוֹת הָאבֶּען זֵייא צוּ-
בְּרַאכֶען ,אוּנְד אִיךְּ בִּין אַלײן אִיבֶּערְגֶעבְּלִיבֶּען ,אוּנֶד זייא

=

פיז

כש
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 4זוּבֶען מֵיין לֶעבֶּען :מלכים א' ייט יי ,אָבֶּער װֶאם זָאגְּט
צוּ אֵיהֶם דִיא עֶנְטְפֶער פוּן גָאט? אִיךְּ הָאבְּ מִירְ אִיבֶּעך-
גֶעלָאזְט זִיבֶּען טוֹיזֶענְד מַאן וֶעלְכֶע הָאבֶּען נִיט נֶע-
קְנִיעֶט צוּ בַּעַל :מלנים א'ייט ייה ,דְרוּם אויך אַצוּנְד
אִיז פָארְהַאנֶען אֵיינֶע אִיבֶּערְבְּלֵייבּוּנְג נָאךְּ דֶער אוֹיסְדֶעך-
וֶ6ועהְלוּנְג פוּן דֶער נְנָאד :אוּנְד וֶוען עֶס אִיז דוּרְךְּ גִנָּאד
אַזוֹי אִיז עֶס נִיט מְעהֶר דוּרְךָּ וֶוערְק ,אוֹיף דֶעם אוֹפְן אִיז
 7דִיא נְנָאד נִיט מֶעהֶר נְנָאד :וָואס דֶען? וָאס יִשְׂרָאֵל הָאט
גֶעזוּבְט ,דָאס הָאט עֶר נִיט דֶערְהַאלְטֶען ,אָבֶּער דיא אוֹיִם-
דֶערְוֶועהְלוּנְג הָאט עִם דֶערְהַאלְטֶען; אוּנְד דָיְא אִיבְּרַיגֶע
סס זֶענֶען פֶערְהַארְטֶעט נֶעווארֶען :אַזוֹי ויא עִם שְׁמֶעהְט נֶע-
שְׁרִיבֶּען ,גָאט הָאט זֵייא גֶענֶעבֶּען אַ גֵייסְט פוּן מִיִפֶּען
שְׁלָאף ,אוֹיגֶען אַז זֵייא זָאלֶען נִיט זֶעהֶען ,אוּנְד אוֹיעֶרֶען
אַז זֵיִיא זָאלֶען נִיט הֶערֶען בִּיז צוּם הֵינְטִינֶען טָאב:
זש

ישעיה

כ"ט י*;

דבריט

ב"ח שי

 9אוּנְד דָוִיר הָאט גֶעזָאגְט,
;לָאז זֵייעֶר טִוֹשׁ וֶוערֶען פַאר אַ נֶעץ אוּנְד צוּם פַּאֲנְב
אוּנְד פַאר אַ שְׁמְרוֹיכְלוּנְג אוּנְד פַאר אֵיינֶע פֶערְגֶעלְטוּנְג
צו זֵייא :לָאזֶען זֵייעֶרֶע אוֹינֶען פֶערְפִינְסְטֶערְט וֶוערֶען
0
אַז זֵייא זָאלֶען נִיט זֶעהֶען ,אוּנְד בַּייג אִימֶער פַּארְט
אַרוש זֵייעֶר רוּקֶעןיי .:תהלים ס"ט ב"ג ,כ"ד.

 11אִיךְזָאג דֶען ,הָאבֶּען זֵייא זִיךְּ אָנְגֶעשְׁטוֹיסֶען אַז זֵייא זָאלֶען
פַאלֶען? חָלֵילָה; נֵייעֶרְט דוּרְךְּ זֵייעֶר פַאלֶען אִיז יִשׁוּעָה
נֶעקוּמֶען

צוּ דִיא נוֹיִם ,כְּדֵי זֵייא אֵייפְרִיגב צוּ מַאַכֶּען:

 2אָבֶּער .וֶוען זֵייעֶר פַאל אִיז גֶעוְוֶעזֶען דָאס עַשִׁירוֹת פוּן
דֶער וֶועלְט ,אוּנְד זֵייעֶרֶע פֶּערְמִינְדֶערוּנְג דָאס עַשִׁירוֹת
פוּן דִיא נוֹיִם ,זויא פִיל מֶעהֶר זַיִיעֶרֶע דֶערְפִּילוּנָג?

2
4
5
6

אָבֶּער אִיךְּ רעד צוּ אַייךָ גוֹיִם .אִינְדֶעם אִיךְּ בִּין דער
אַפָּאסְטֶעל פוּן דִיא נוּיִם ,אַזוֹי בִּין אִיךְּ מֵיינֶען דִינְסְט מִכַּבֵּד;
וֶוען מֶענְלִיךְּ אִיךְ זָאל אֵייפְריג מַאכֶען דיא וָָאס זֶענֶען
מֵֿיין פַּלֵייש ,אוּנְד זָאל עֶטְלִיכֶע פוּן זֵייאַ רֶעטֶען :וָארִין
וֶוען דָאס פֶערְוַוארְפֶען פוּן זֵייא אִיז גֶעוֶועוֶען דיא פֶעך-
זֶעהְנוּנְג פוּן דֶער וֶועלְט ,ואס וֶועט דָאם אָנְנֶעמֶען זַיין וֶוען
נִיט לֶעבֶּען פוּן דִיא טוֹיטֶע ? אָבֶּער וֶוען דיא עֶרְשְׁטֶע פְּרוּכְט
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ַזוֹי אִיז אויך דֶער מֵייֹב; אוּנְד וֶוען דיאזֶענֶען  הַיילָוג; א
וָואוּרְצֶעל אִיז הֵיילֵיג ,אַזוֹי זֶענֶען אוֹיךְּ דִיא צְוַויינֶען:

אוּנְד וֶוען עֶטְלִיכֶע פוּן דיא צְוֵוייגֶען זֶענֶען אָפְּגֶעבְּרַאבֶען

17

אוּנְד .דוּא וָואס בִּיסְט אַ זִוילְדֶער עֶהִלִבּוֹּים בִּיסְט צְוִוישֶׁען
זֵייא אַיינְגֶעפְלַאנְצְט ,אוּנְד הָאסְט דֶערְהַאלְטֶען מִיט זֵייא אַ
טְהֵייל אִין דֶער וָואוּרְצֶעל אוּנְד פֶעטִינְקֵייט פוּן דֶעם עֶהְלְבּוֹּים:
אַזוֹי רֵיהֶם דִיךָּ נִיט קֶענֶען דִיא צְוֵויינֶען; אָבֶּער וֶוען דוּא
רֵיהְמְסֶט דִיךְּ אַזוֹי אִיו עִם נִיט דוא וָאס טְרָאנְסְט דִיא
וְואוּרְצֶעל נֵייעֶרְט דִיא וְאוּרְצֶעל דִיךְּ :דוּא וֶועסְט דֶען

זָאנֶען .דִיא צְוֵויינֶען זֶענֶען אָפְּגֶעבְּרַאכֶען נֶעוארֶען כְּדֵי
אִיךָּ זָאל אֵיינְנֶעפְלַאנְצְט וֶוערֶען :גוּט; וֶועגֶען אוּנְנְלוֹיבִּינָ-

קייט זֶענֶען זייא אֶפְּגֶעבְּראכֶען .אּנָד דזא שְׁמֶעהְתְט דוּרֶךְ

דֶעם נְלוֹיבֶּען .זֵייא נִיט הוֹיכְמוּטִיג ,נֵייעֶרְט פָארְכְט דִיךָ:
וָארִין וֶוען גָאט הָאט

נִיט פֶערְשוֹינְט דיא נַאטִירְלֵיכֶע

צְוֵויינֶען ,וֶועט עֶר דִיךְּ אוֹיךְּ נִיט פֶערְשׁוֹינֶען :דְרוּם זֶעה 2

אָן דִיא מֵדַת הַחֶסֶד אוּנְד דִיא מְדַת הַדִין פוּן גָאט; אִיבֶּער
דיא וָואם זֶענֶען גֶעפַאלֶען מִדַּת הַדִין ,אָבֶּער אִיבֶּער דִיר
מֵדַתּ הַחֶסָד פֿוּן נָאט; וֶוען דוּא בְּלֵייבְּסְט אֵין זַיין חֶסָר ,וֶוען
נִיט וֶועסְט דוא אוֹיךָּ אָפְּנֶעשְׁנִיטֶען וֶערֶען :אוּנְד זֵייא אוֹיךְּ

וֶוען זֵייא וֶועלֶען נִיט בְּלֵייבֶּען אִין אוּנְגְלוֹיבִּיגְקֵייט ,וֶועלֶען
אֵיינְגֶעפְלַאנְצְט וֶוערֶען ,וָארִין נָאט קָאן זֵייא וִוידֶער אֵיינָ-
פְלַאנְצֶען :וָארִין וֶוען דוּא בִּיסְט אֶפְּנֶעשְׁנִיטֶען גֶעוארֶען

פוּן דֶעם עֶהִלְבּוֹים וְאם אִיז וִוילֶר פוּן נַאטוּר ,אוּנְד בִּיזְט
קֶענֶען דֶער נַאטוּר אֵיינְגֶעפְלַאנְצְט גֶעוָוארֶען אִין אַ גוּטֶען
עֶהְלְִבּוֹים ,זיא פִיל מֶעהֶר וֶועלֶען דִיזֶע נַאטִירְלִיכֶע צְוֵויינֶען

אַיינְגֶעפְלַאנְצְט וֶוערֶען אִין זֵייעֶר אֵייגֶענֶען עִהְלְבּוֹים:

וָארִין אִיךָּ וויל נִיט ,בְּרִידֶער ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אוּנְוויסֶענְד
בְּלֵייבֶּען פוּן דִיזֶען סוֹד ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט נִיט קלוּג זַיין אִין
אֵייעֶרֶע בָעדַאנְקֶען ,אַז בְּלִינְדְהֵיים אִיז אִים טְהֵייל צוּ
יִשְׂרָאֵל גֶעוָוארֶען בִּיז דִיא דֶערְפִילוּנְג פוּן דיא נוֹיִם וֶועט
אֵיינְטְרֶעטֶען :אוּנְד אַזוֹי וֶעט נַאנְץ יִשְׂרָאֵל בֶערֶעטֶעט 20
וֶוערֶען ,אַזוֹי וִויא עֶס שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען,
;דער נוֹאֵל ֶעט קוּמֶען צוּ צִיוֹן ,אוּנְד זֶועט אָפְּקֶעהְרֶען
דיא גָאטְלָאזִיגְקייט פוּן יַעֲקֹב :אוּנְד דָאס אִיז מֵיין /

28
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בְּרִית מִיט זִייא ,וֶוען אִיךְּ זֶעל אַוֶועקְנֶעמֶען זֵייעֶרֶע
דִינְד *" :ישעיה ג"ט ב! ,כ"א; כ"ו ט',

 28נָאךְ דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה זֶענֶען זֵייא פֵיינְד פוּן אֵייעֶרֶעט
וֶוענֶען ,אֶבֶּער נָאךְּ דֶער אוֹיסְדֶערְוֶועהְלוּנג זֶענֶען זֵייא גֶע-
29
-

30

לִיבְּש פוּן וֶוענֶען דִיא אָבוֹת :וָוארִין גָאט הָאט קֵיין חַרָטָה

וֶוענֶען זֵיינֶע מַתֵּנוֹת אוּנְד רּוּפוּנְג :וָארִין נְלֵייךְּ ויא אִיהְר

הָאט פְרִיהֶער נִיט גֶעהָארְכְט נָאט ,אָבֶּער זֶענְט אַצוֹנֶך בֶּע-
 21גְנַאדִיגְט גֶעוָארֶען דוּרְן זֵייעֶרֶע אוּנְגֶעהָארְוַאמְקֵייט :אַזוֹי
הָאבֶּען זֵייא אַצוּנְד אוֹיך נִיט גֶעהָארְכְט .כְּדִי דוּרְךָּ דיא
בֶּעגְנַאדִיגוּנְג צוּ אַייךְ זָאלֶען זֵייא אַצוּנְד אוֹיךְ בֶּענְנַאדִיגְט
 2וֶוערֶען :וָוארִין נָאט הָאט דִיא אַלֶע אִין אוּנְגֶעהָארְזַאמְקֵייט
ײ:

אַיינְגֶעשְׁלָאסֶען ,כְּדֵי עֶר זָאל אַלֶע בֶּעגְנַאדִינֶען:

39

04

אָ וֶועלְכֶע טִיפֶע פוּן עַשִׁירוֹת אוּנְד חָכְמָה אוּנְד דֶערְקֶענְט-
נִים פוּן גָאט; ויא אוּנְאוֹיסְצוּפַארְשֶׁען זֶענֶען זִיינֶע מִשְׁפָּטִים,
אוּנְד זִיינֶע וֶוענֶען קָאן מֶען נִיט אוֹיסְשְׁפּוּרֶען;
וָארִין וֶוער הָאט גֶעקֶענְטדִיא גֶעדַאנְקֶען פוּן דֶעםהַאר?
אָדֶער וֶער אִיז טְהֵיילְנֶעמֶער גֶעוֶועזֶען פוּן זֵיינֶע עֵצָה?
אָדֶער וֶוער הָאט אֵיהֶם פְרִיהֶער גֶעגֶעבֶּען אוּנְד עֶס זָאל

אֵיהֶם צוּרִיקְפֶערְגָאלְטֶען וֶוערֶעןי:

ישעיה מ! י"ג; איוב ל"ה ז'; מיאיג',

20

וָוארִין אַלֶעם אִיז פוּן אֵיהֶם אוּנְד דוּרְךְּ אֵיהֶם אוּנְד צוּ
אֵיהֶם; צוּ אֵיהֶם זָאל זַיין דֶער כָּבוֹד אוֹיף עְבִּיג .אָמִן:
קאפיטעל יב

דְרוּם בֶּעט אִיך אֵיךָ; בְּרִידֶער ,בֵּייא דיא בַּארְמְהֶערְצֵיְ-

קֵייטֶען פוּן נָאט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵייעֶרֶע לֵייבֶּער שְׁטֶעלֶען

צוּם לֶעבֶּעדִיגֶען הֵיילִיגֶען אוּנְד אָנְגֶענֶעהְמֶען קַרְבֶּן צוּ נָאט,
פי

וָואס אִיז אֵייעֶר פֶּערְשְׁטֶענְדִינֶער דִינְסֶט:
גֶעבִּילְדֶעט

גְלֵייךְ צוּ דִיזֶען צֵייטְאַלְטֶער,

אוּנְד זַייט נִיט
נִיועָרְם

זַייט

פֶערֶעֶנְדֶערְט דוּרך דער דֶערְנייעְרוּנְג פוּן אַייעֶר פֶעךְ-

שְׁטַאנְך ,כָּדֵי אֵיהֶר זָאלְט פְּרִיפֶען זָאס אִיז דֶער גוּטֶע אוּנְך
וְואוֹילְגֶעפֶעלִינֶע אוּנְד גַאנְצֶער וִוילֶען פוּן נָאט:
כש וָוארִין אִיךְ זָאג דוּרְךּ דֶּער גְנָאד וָאס אִיז מִיר גֶענֶּעבֶּען
צוּ אִיטְלִיכֶען פוּן אֵייךְּ; כְּדֵי עֶר זָאל פוּן זִיךְּ נִיט מֶעהֶר

דֶענְקֶען ויא עֶר בֶּעדַארְף צו דֶענְקֶען ,נֵייעֶרְט עֶר זָאל
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פֿוּן זִיךְ שִׂבְּלְרִיג דֶענְקֶען ,צוּ אִיטְלִיכֶען אַזוֹי ויא גָאט
הָאט

צוּ אֵיהֶם

אָפְּנֶעטְהֵיילְט אַ מָאָס

פוּן גְלוֹיבֶּען:

וָארִין נְלֵייךְָּ זדיא מִיר הָאבֶּען פִילֶע נְלִידֶער אִין אֵיין לייבּ,

אָבֶּער אַלֶע גְלִידֶער הָאבֶּען נִיט דָאס זֶעלִבִּינֶע טְהוּן:
אַזוֹי זֶענֶען מִיר פִילֶע אַיין לייבּ אִין מָשִיחַ ,אוּנְד אֵיינְצֶעל-

וֵוייז גְלִידֶער פוּן אֵיינְאַנְדֶער :אוּנְד אִינְדֶעם מִיר הָאבֶּען {

==

פֶערְשִׁידֶענֶע גָאבֶּען נָאךְּ דֶער גְנָאד װִאם אִיו אוּנֶם
גֶעגֶעבֶּען ,אִיז עִם נְבוּאוֹת ,לָאזֶען מִיר נְבוּאוֹת זָאנֶען נָאךְ
דֶעם מָאִם פוּן אוּנְזֶער גְלוֹיבֶּען :אִיז עִם אַ דִינְסְט לָאזֶען
מִיר אֵייפְרִיג זַיין אִין דֶעם דִינְסְט; אָדֶער דֶער װָאם

לֶעהְרְט ,אִין זֵיינֶע לֶעהְרֶע :אָדֶער דֶער וָואס דֶערְמָאהְנְט

זי

סס

אִין זִייִנֶע .דֶערְמָאהְנוּנְג; דֶער וָאס גִיבֶּט ,לָאז עֶר גֶעבֶּען
מִיט אֵיינְפֶעלְטִינְקייט; דֶער וָאס רֶעגִיעֶרְט מִיִט זָארְנְפֶעל-
מִינְקייט; דֶער ואס דֶערְבַּארְמְט זִיךְּ מִיט פְּרֵייר :לָאז נִיט

דיא לִיבֶּע פֶערְשְׁטֶעלְט זַיין .פַארְאַבְּשֵׁייעֶט דָאס אִיבָּעל,
בֶּעהֶעפְּט אַייךְ צוּם גוּטֶען:

לִיבְּט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן

מִיט בְּרִידֶערְלִיבֶע לִיבֶּע; לָאז אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן צוּפַאר

קוּמֶען כָּבוֹר צוּ גֶעבֶּען:

זַייט נִיט פוֹיל אִין גֶעשֶׁעפְטֶען

לֵייעֶרְט גְלַיהֶענְדִיג אִים גֵייסְט ,דִינֶענְדִינ דֶעם הַאר:

פְרֵייעֶט 2

אייךָ .אין הָאפְנוּנג ,גֶעדוּלְדִיג אִין לֵיידֶען פְלֵייסִיג אִים
גֶעבֶּעט :הֶעלְפְט דיא הֵיילִיגֶען אִין דֶער נוֹיט ,זַייט מַכְנִים
אוֹרָחִים :בֶּענְשְט דיא וֶאם פֶערְפָאלְנֶען אֵייךְּ .בֶּענְשְט 4
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אוּנְד שֶׁעלְט נִיט :פְרַייעֶט אַייךְָּ מִיט דִיא וָאס פְרֵייעְן זִידָּ
יינְט מֿיט דִיא וָאס וַויינֶען :זַייט נְלֵייךְ בֶעזִינְט אֵיינֶער
צוּם אַנְדֶערְן ,מְרַאבְט נִיט פוּן הוֹיבֶע זַאכֶען .נֵייעֶרְט לָאזְטּ
אַייךְ אַרזּפּ צוּ דִיא נִידְרִיגֶע; זַייט נִיט קְלוּ :אִין אֵייעֶרֶע

אֵייגֶענְע גֶעדַאנְקֶען :פֶערְנֶעלְט קֵיינֶעם נִיט שְׁלֶעכְטֶעם
פַאר שְׁלֶעכְטֶעם; הַאנְדֶעלְט עֶהִרְלִיךְּ פָאר אַלֶע מֶענְשֶׁען:

וֶוען עֶס אִיַז מֶענְלִיךְּן זיא ווייט אֵיהֶר קָאנְט ,הָאט שָׁלוֹם
מִיט אַלֶע מֶּענְשֶׁען :גֶעלִיבְּטֶע ,זַייט אַייךְָּ נִיט נוֹקם,
נַייעֶרְט נִיבֶּם פְּלַאץ צוּם צָארְן; וָארִין עִם שְׁטֶעהְט

גֶעשְׁרִיבֶּען .ריא נְקִמָה אִיז מיין .אִיךְָ ועל פֶערְנֶעלְטֶען
זָאנְט דֶער הַאר :דברים ל"ב ל"ה ,אָבֶּער

וֶען דַיין פַיינְד

אִיַ הוּנְנְרִיג ,נִיבּ אֵיהֶם צוּ עֶסֶען ,וֶוען עֶר אִיז דוּרְשְׁטִיב
72
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גִיבּ .אֲיהֶם צוּ .טְרִינְקען; וָָארִין וען דוּא דָאס טְהוּסְט,
וֶעסֶם דוּא שִׁיטֶען פְיַיעֶרִינֶע קוֹילֶען אוֹיף זײַן
קָאפּ :משלי ב"ה'כ'א ,כ"ב - .זֵייא נִיט בִּיינֶעקוּמֶען פוּן דֶעם

שְׁלֶעבְטֶען ,נֵייעֶרְט אִיבֶּערְקוּם דֶאם שְׁלֶעכְטֶע מִיט גוּטֶעם:
קאפיטעל יג

לָאז אִיטְלִיבֶעס נֶפֶשׁ אוּנְטֶערְטֶענִיג זַיין צוּ דיא אִיבֶּעךְ-
גֶעשְׁטֶעלְשֶע הֶערְשַׁאפְטֶען
הֶערְשַׁאפְט

חוּץ

פוּן

נָאט,

וָארִין עִם אִיז נִיט קֵיינֶע
אוּנְד

דִיא

הֶערְשַׁאפְטֶען זֶענֶען בֶּעפוֹילֶען פוּן נָאט:

פַארְהַאנֶענֶע

דְרוּם וֶוער עִם

ווידֶערְשְׁטֶעהְט דִיא הֶערְשַׁאפְט ,דֶער וִידֶערְשְׁטֶעהְט דיא

אֶרְדְנוּנְג פוּן גָאט; אוּנְד דִיא וָואס ווידֶערְשְׁטֶעהֶען וֶועלֶען

אִיבֶּער זִיךָּ בֶּעקוּמֶען אַ שְׁטְרָאף-נֶערִיכְט :זָארִּיִן /דיא
הֶערְשֶׁער זֶענֶען נִיט פַאר אַ פָארְכְט צוּם גוּטֶען װֶערק,

ניועֶרְ צוּ דֶעם שְׁלֶעכְטֶען .וִילְסְט דוּא דֶען נִיט פָארְכְטֶען

4

==+

דִיא הֶערְשַאפְּט? אַזוֹי מְהוּאַ דָאס וָָאס אִיז רֶעכְט; אוּנְד
דוּא וֶועסְט הָאבֶּען לוֹיבּ פוּן אֵיהֶר :וָארִין זֵיא אִיז אַ
דִינֶער פוּן גָאט דִיר צוּם נוּטֶען .אָבֶּער וֶוען דוּא טְהוּסְט
שְׁלֶעכְטֶעס אַזוֹי פָארְכְט דִיךְּ; זָארִין זִיא טְרָאנְט נִיט דָאס
שְׁוֶוערְד בְּחֵנֶם; וָָארִין זיא אִיז אַ דִינֶער פוּן נָאט! זָאס
טְהוּש זִיִךְ  נוֹקם זַיין אין צָארְן אוֹיף דֶעם ואס טְהִוֹּט
שְׁלֶעכְטֶעס :דְרוּם אִיז עִם נֶעטְהִיג אזּנְטֶערְטֶענִיג צוּ זיין,
נִיט נוּר וֶוֶענֶען דֶעם צָארְן; גֵייעֶרְט אוֹיךְּ .וֶֶענֶען דֶעם

גֶעוִיסֶען :וָארִין דֶעכְטְוֶענֶען צָאהְלְט אֵיהֶר אוֹיך

שְׁטֵּייעֶר ; זָוארִין זֵייא זֶענֶען דִינֶער פוּן נָאט ,אוּנְד זֶענֶען
י-

בֶּעשטֶענְדִיג אִין דִיזֶען בֶּעשֶׁעפְטִיגְט :גִיבְּט צוּ אִיטְלִּיכֶען

וואם אֵיהֶר זֶענְט מְרוּיָב שְׁטֵייעֶר צוּ וֶועמֶען שְׁטֵייעֶר
צָאלְ צוּ װֶעמֶען צָאל ,פָארְכְט צוּ וֶעמֶען פָארְבְטו

עֶהֶרֶע צוּ וֶעמֶּען עֶהְרֶע:

זֵייט קֵיינֶעם גָארְנִיט שׁוּלְדִיג ,אוֹיסֶּער אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן
צוּ לִיבֶּען; וָארִין דֶער ואס לִיבְּט דֶעם אַנְדֶערְן הָאט
דֶערְפִּילְט דָאס גֶעזֶעץ :וָוארִין דָאס וָואס עִם אִיז גֶעזָאֲנְּט
דוא זָאלְסְט נִיט מְזֵנָה זַיין ,דוּא זָאלְסְטְ נִיט מָארְדֶען דוּא
זָאלְסְט נִיט גִנְבֶענֶען דוּא זָאלְסְט נִיט גְלוּסְטֶען אוּנְד
אוֹיבּ עֶס אִיז פַארְהַאנֶען אֵיין אַנְדֶער גֶעבָּאט; אִיז עֶס
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עֶנְטְּהַאלְטֶען .אין דִיזֶעם וָארְט ,דוּא זָאלְסְט דיין גֶעזֶעלֶען
לִיבֶּען זיא דִיךְּ זֶעלִבְּסְט- :שמות כ' י'ג; י"ד;- .ויקרא י"ח ויט,

רַיֵּא .לִיּבַּע-טְהוּט קיין שְׁלַעֶכְטֶעם צוּם גֶעזֶעלֶען; דָרוּם אִיז

10

דיא לִיבֶּע דִיא דֶערְפִילוּנְג פוּן דֶעם גֶעזֶעץ:
אוּנְד דָאס; ווייל מִיר וִויסֶען דיא רֶעכְטֶע צֵייט .אַז עִם אִיז
שׁוֹין צֵייט אֵיהֶר .זָאלְט אוֹיפְשְׁטֶעהֶען .פוּן דֶעם שְׁלָאף;

11

וָוארִין אַצוּנִד אִיז אוּנְזֶערֶע יִשׁוּעָה נָאהֶענְטֶער ויא וֶוען

דיא נַאכְט אִיז בַּאלְר פַארְבֵּייאַ 2

מִיִר הָאבֶּען .גֶענְלוֹיבְּט.:

גֶּעגַאנְנֶען .אוּנְד דֶער טָּאֵגָ אִיז נָאהֶענְט .דְרוּם לָאזֶען מִיר

אֶפִּטְהוּן דיא וֶוערְק פוּן דֶער פִינְסְּטֶערְנִיסּ אוּנְד לָאַזֶען מִיר
אָנְטְהוּן דִיא וַַאפֶען פוּן דֶעם לֵיכְט :לָאזֶען מִירְ .וַַאנְדְלָעֵן
בִּכָּבוֹד .ויא בָּייא טָאג; נִיט אִין פְרֶעסֶען אוּנְד זוֹיפֶען ,נִיט

אִין .שְׁלָאפֶען .אוּנְר א.וֹיסְגֶעלַאסֶענְהַייט נִיט אִין .גֶעצַאנְק
אוּנְד נייד :נַייעֶרְט טְהוּט אָן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַי

אֲוּנְד.

בְּרֵייט

נִיט

אָן

פַאר

דֶעם

צוּ

פְלֵיישׁ

14

זֵיינֶע

גְלוּסְטֶען:

קאפיטעל יִד
אָבֶּער נֶעמְט אוֹיף דֶעם וָאס אִיז שְׁוַוַאךָ אִים גְלוֹיבֶּען 1
דָאךְ נִיט צוּ מִשְׁפָּטֶען פוּן גֶעדַאנְקֶען +אֵיינֶער גְלוֹיבְּט אַז
עֶר מָעג אַלֶעס עֶסֶען ,אָבֶּער דֶער ואס אִיז שְוַוַאךְּ עֶסֶט
קְרַיִיטֶער :דֶער וָואס עֶסט ,לָאז עֶר נִיט פֶערְשֶׁעהְמֶען דֶעם
וָואס עֶסֶט נִיט; אוּנְד .דֶער וָאם עֵסֶט נִיט ,לָאז עֶר .נִיט
רִיִכְּטֶען דֶעם וֶאם עֶסֶט; וָוארִין גָאט הָאט אַיָהֶם אוֹיפְּנֶע-
נוּמֶען ..:וֶזער בִּיסְט דוּא וָואס דוּא רִיִכְטֶעסְט דֶעם קִנֶעכְט

פאן

==0

פוּן אֵיוְן אָנְדֶערֶען? עָר שְׁטֶעהְט אָדֶער עֶר פַאלְט צוּ זַיין
אֵיינֶענֶען

הַארְ;

אוּנְר

עֶר װֶעם

אוֹיפְנֶערִיכְטֶעט

וֶוערֶען

וָוארִין דֶּער .הַאר .אִיז מֶעכְטִיג אֵיהֶם .אוֹיפְצוּרִיכְּטֶען:
וָוארִין אַיִינֶער הַאלְט חָשׁוּב דֶעם אֵיינֶען טָאג אִיבֶּער דֶעם זש

אטַנְָאדֶבע;רְן,ל.אז אֶבאִֶּיעטרְלִידכֶֶעערר אַנְדֶערֶער הַאלְט חָשׁוּב אִיטְלִיכֶען

גָעוִוים אִיבֶּערְצַייגְט זַיין אִין זֵיינֶע

אֵיינֶענֶע גֶעדַאנְקֶען:

דֶער וָאס הִיט דֶעם טָאג הִיט עֶר {

אֵיהֶםּ צוּם הַאר; דֶער וָואסּ עֶסֶט עֶסֶט צוּם הַאר; וָארִין
עֶרּדַאנְקְט נָאט; אִוּנְד דֶער וָוֹאם עֶמֶם נִים צוּם הַאר עֶסֶט
עָר נִיט; אוּנְד דַאנְקְט גָאט :וָארִין קֵיינֶער פוּן אוּנֶם לֶעבְּט
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פַאר זִיךָּ זֶעלְבְּט ,אוּנְד קֵיינֶער שְׁטַארְבְּט פַאר זִיךְּ זֶעלְבְּסְט:
 8זָארִין אוֹיבּ מִיר לֶעבֶּען ,לֶעבֶּען מִיר צוּם הַאר ,אוּנְד וֶוען
מִיר שְׁטַארְבֶּען ,שְׁטַארְבֶּען מִיר צוּם הַאר; דְרוּם אוֹיבּ

מִיר לֶעבֶּען אָדֶער שְׁטַארְבֶּען ,זֶענֶען מִיר צוּם הַאר:
ס

וָארִין צוּ דֶעם אִיז מָשִׁיחַ גֶעשְׁטָארְבֶּען אוּנְד אִיז לֶעבֶּערִיג

גֶעוָוארֶען אַז עֶר זָאל זַיין דֶער הַאר פוּן דִיא לֶעבֶּעדִינֶע
 0אַוּנְד פוּן דִיא מוֹיטֶע :אָבֶּער דוּא ,וארוּם רִיכְטֶעסְט דוּא
דיין בְּרוּדֶער? אָדֶער אוֹיךְּ דוא ,וָארוּם פֶערְאַכְטֶעסְט
דוּא דיין בְּרוּדֶער ? וָוארִין מִיר וֶועלֶען אַלֶע שְׁטֶעהֶען פָאר
 1דֶעם

רִיכְטֶערְשְׁטוּהְל

פוּן נָאט:

וָארִין

עִם

שְׁטֶעהְט

גֶעשְׁרִיבֶּען
אַ,זוֹי וְאהֶר זויא אִיךְּ לֶעבּ ,זָאנְט דֶער הַאר ,צוּ מִיר
וֶועט זִיךְּ בֵּיינֶען אִיטְלִיבֶעם קְנִיא ,אוּנְד אִיטְלִיכֶע צוּנְג
וֶועט מִתְוֵדָה זַיין צו הָאט":

ישעיה מ"ה ב"ג,

 2אַזוֹי דֶען וֶועט אִיטְלִיכֶער פוּן אוּנְס גֶעבֶּען הִשְׁבּוֹן פוּן זִיךְ

זֶעלְבְּסְט צוּ נָאם :
 8דָרוּם לָאזֶען מִיר נִיט מֶעהֶּר אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן רִיכְטֶען;
נֵייעֶרְט רִיכְטֶעט דָאם לִיבֶּער ,אַז קֵיינֶער זָאל זַיין בְּרוּדֶער
 4אֵיין אָנְשְׁטוֹים אָדֶער שְׁטְרוֹיכְלוּנְג אִים וֶועג לֶענֶען :אִיךְ
וַויים אוּנְד בִּין פֶערְזִיכֶערְט אִין דֶעם הַאר יֹשׁוּעַ ,אַז קֵּיינֶע

5
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7
8

זַאךְ אִיז נִיט אוּנְרֵיין פוּן זִיךְּ זֶעלְבְּסְט; נֵייעֶרט צוּ דֶעם
וואם דֶענְקְט אַז אַ זַאךְּ אִיז אוּנְרֵיין צוּ דֶעם אִיז עִם
אזוּנְרֵיין :וָוארִין וֶוען דֵיין בְּרוּדֶער אִיז בֶּעטְרִיבְּט אִיבֶּער
דיין עֶסֶען ,אַזוֹי וַאנְדֶעלְסְט דוא נִיט מֶעהֶר נָאךְּ דֶער
לִיבֶּע .לָאז נִיט דֶער פֶערְלוֹירֶען נֶעהֶען דוּרְךְּ דַיין עֶסֶען,
פַאר וֶועלְבֶען מָשִׁיחַ אִיז נֶעשְׁמָארְבֶּען :דְרוּם לָאוֹ נִיט
אֵייעֶר גוּטֶעם נֶעלֶעסְטֶערְט וֶוערֶען :וָוארִין דָאס קֶענִינְרֵייךְ
פוּן גָאט אִיז נִיט עֶסֶען אוּנְד טְּרִינְקֶען ,נֵייעֶרְט גֶערֶעכְטֵינְ-
קֵייט אוּנְד פְּרִידֶען אוּנְד פְרֵייד אִים רוּחַ הַקוֹּדֶש :וָארִין
דֶער וָאם דִינְט אִין דֶעם מָשִׁיחַ אִיז נָאט וְואוֹילְנֶעפֶעלִיג,

אוּנְד אִיז בֶּעוִוילִיגְט פוּן מֶענְשֶען:
 9אַזוֹי דֶען לָאזֶען מִיר נָאכְפָאלְנֶען דִיא זַאכֶען וָאם דִינֶען
צוּם פְרִידֶען ,אוּנְד מִיט וֶועלְכֶע מִיר קֶענֶען אֵיינֶער דֶעם
 0אַנְדֶערֶען פֶערְבֶּעמֶערְן :צֶערְשְׁטֶער נִיט פוּן שְׁפֵּייז וֶועגֶען
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דָאס וֶערק פוּן נָאט .אַלֶע זַאבֶען זֶענֶען רֵיין ,אֶבֶּער עֶס
אִיז שְׁלֶעכְט פַאר דֶעם מֶענְש וָואס עֶסֶט מִיט אָנְשְׁטוֹיסוּנב:

עִם אִיז גוּט נִיט קיין פְלֵיישׁ צוּ עֶסֶען ,אוּנְד נִיט קיין וויין
צוּ טְּרִינְקֶען ,אוּנְד נִיט קֵיין זַאךָּ צוּ טְהוּן אַן וֶועלְכֶע דַיין
בְּרוּדֶער שְׁטְּרוֹיכֶעלְט זִיךְ :דֶעם גְלוֹיבֶּען זָאם דוּא הָאסְט,
הָאבּ צוּ דִיר זֶעלְבְּסְט פָאר נָאט; גֶעבֶּענְשְט אִיז דֶער ואס
רִיכְטֶעט זִיךָּ זֶעלְבְּסְט נִיט אִין דֶעם וֶאם עֶר בֶּעוִוילִינֶט:
אָבֶּער דֶער וָואס צְוֵוייפֶעלְט אִיז פֶערְשוּלְדִיגְט וֶדען עֶר עֶסְט
 וַוייל עֶר אִיז נִיט פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען; אוּנְד אַלֶעס ואס אִיזנִיט פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען אִיז זִינֶד:
קאפיטעל מו
מִיר דֶען וָואס זֶענֶען שְׁטַארְק זֶענֶען מְחוּיָב צוּ לֵיידֶען דיא

שְׁוַוַאכְהֵייטֶען פוּן דיא שְׁוַואכֶע אוּנְד נִיט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט

גֶעפֶעלֶען :לָאז אִיטְלִיכֶער פוּן אוּנִם זַיין גֶעוֶעלֶען אִין

גוּמֶען גֶעפֶעלֶען צוּם פֶערְבֶּעסֶערְן :וָארִין אַפִילוּ מָשִׁיחַ
הָאט נִיט זִיךָּ זֶעלְבְּסְט גֶעפֶעלֶען ,נֵייעֶרְט אַזוֹי זיא עִם
שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען דִיא לֶעסְטֶערוּנְנֶען פוּן דִיא וָאס
הָאבֶּען דִיךָּ .גֶעלֶעסְטֶערְט זֶענֶען אוֹיף מִיר גֶעפַאלֶען:
תהלים פ'ט י' ,וָארִין דָאס וָואס אִיז פְרִיהֶער גֶעשְׁרִיבֶּען
גֶעוָארֶען אִיז פַאר אוּנְזֶערֶע בֶּעלֶעהְרוּנְג גֶעשְׁרִיבֶּען ,אַז
מִיר זָאַלֶען הָאבֶּען הָאפְנוּנְג דוּרְךָּ דֶער גֶעדוּלְד אוּנְד דוּרֶךָ
דֶעם טְרֵייסְט פוּן דִיא שְׁרִיפְטֶען :אוּנְד מֶענ אַייךְּ דֶער
נָאם פוּן גֶערוּלְד אוּנְד טְרֵייסְט נֶעבֶּען אַז אֵיהֶר

זָאלְט הָאבֶּען אַיינֶערְלֵייא גֶעדַאנְקֶען אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערְן

נָאךְּ יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט צוּזַאמֶען מִיט אֵיין
מוֹיל לוֹיבֶּען נָאט ,דֶעם פָאטֶער פוּן אוּנְזֶערְן הַאר
יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:
דְרוּם נֶעמְט אוֹיף אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן אַזוֹי ויא מָשִׁיחַ
הָאט אוּנִם אוֹיךָּ אוֹיפְגֶענוּמֶען צוּם כַּבוֹד פוּן נָאט :וָארִין
אִיךְָּ זָאג ,אַז מָשִׁיחַ אִיז נֶעוָארֶען אַ דִינֶער פוּן דֶער

בֶּעשְׁנַיירוּנְג וֶוענֶען דֶער וָאהְרְהֵייט פוּן נָאט ,כָּדֵי עֶר זָאל
בֶּעשְׁטֶעטִינֶען דִיא הַבְמָחוֹת פוּן דִיא אָבוֹת :אוּנְד אַז דֵיא
גוֹיִם זָאלֶען גָאט לוֹיבֶּען פַאר זֵיינֶע נְנָאד .נְלֵייךְּ ויא עִם

שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען .דֶעסְטְוֶוענֶען וֶעל אִיךְּ דִיךְּ לוֹיבֶּען

פטן

4

רומער טו
צְוִוישֶׁען זיא פֶעלְקֶער ,אוּנְד אִיךְּ װֶעל זִינְנֶען צוּ דײַן
נָאמֶען :תהלים י"ח נ' .אוּנְד װִידֶער זָאנְט עֶר ,פְרֵייעָט
אֵייך; אֵיהֶר נוֹים; ,מִיט זַיין פָאלְק -:דברים  ליב ,מיג.
אוּנְד וִוידֶער,
ּ,רֵייזְט דֶעם הַאר אַלֶע נוֹיִם .אוּנְד לָאזְט אֵיהֶם אַלֶע
פְ
פֶעלְקֶער לוֹיבֶּען" :ההלים קיז א,,
אוּנְד זִוידֶער זָאנְט ישַׁעְיָה

; עֶס וֶועט זַיין דִיא וְואוּרְצֶעל פוּן יִשֵי ,אוּנְד דָעֵתּ
וֶועלְכֶער שְׁטֶעהְט אוֹיף צוּ הֶערְשֶׁען אִיבֶּער דיא נוֹיִם; -
אוֹיף אֵיהֶם וֶועלֶען דִיא נוֹיִם הָאפֶּען" :ישעיה ייא יי
אוּנִד מֶעג דֶער נָאט פון הָאפְּנוּנְג אַייךְּ דֶערְפִילֶען מִיט

אַלֶע  פְרֵייד  אוּנְד פְרִיְדֶען אִים גְלוֹיבֶּען כְּדֵי אֵייעָרֶע

הָאפְנוּנְג זָאל פֶערְמֶעהְרְט וֶוערֶען דוּרְךָ דֶער מַאכְּט פוּן
דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש:
 14אוּנְד

אִיךְּ בִּין אַלַיין אִיבֶּערְצֵיינְט

בְּרִידֶער.

וֶוענֶען

אֵייךְ;

מֵיינֶע

אַז אִיהֶר  זֶענְט אַוֹיךְָּ פוּל מִיט גִיטִינְקייִט

דֶערְפִילְט מִיט אַלֶערְלֵייא דֶערְקֶענְטְנִים .אוּנֶד קֶענְט אוֹיךְ
 15אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן מַזְהִיר זַיין :אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ צוּ אִייךְ
נֶעשְׁרִיבֶּען צוּם טְהֵייל מִיט מֶעהֶר פְהֵייהֵייט ,בְּרִידֶער ,אַזוֹי
דֶערְמָאהְן אִיךְּ אֵייךְ דוּרְךְּ דֶער נְנָאד װָאם אִיז מִיר
! גֶענֶעבֶּען פוּן נָאט :אַז אִיךְּ זָאל זַיין אַ דִינֶער פוּן יִשוּעַ
הַמָשִׁיחַ צוּ דִיא נוֹיִם; אִים דִינְסְט פוּן דער בְּשׂוּרָה טוֹּבָּה
פֿוּן נָאט; .כָּדֵו דָאס קֶרְבֶּן פוּן דיא נוֹיִם זָאל בֶּעוִילִיגְּט
וֶוערֶען ,אִינְדֶעם עִם אִיִז גֶעהַיילִינְט גֶעוָארֶען אִים רוּחַ

הַקוֹדֵשׁ :דְרוּם הָאבּ אִיךָּ מֵיין רִיהְמֶען אִין יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ

וֶוענֶען דִיא זַאכֶען פון נָאט:

וָארִין אִיךָּ זֶועל מִיךְּ נִּיט

אוּנְטֶערְשְׁטֶעהֶען עִפֶּעם צוּ רֶעדֶען פוּן דִיא זַאכֶּען זָאס
מָשִׁיחַ הָאט נִיט דוּרְךְ מִיר גֶעוִוירְקְט אִין וָארְט אוּנְד
וֶדערְק; כְּדִי דִיא נוֹיִם גֶעהָארְזַאם צוּ מַאכֶען :דוּרְךָּ קְרַאפְּט
פוּן צֵייכֶען אוּנְד וָואוּנְדֶער; דוּרְךְָּ דֶער מַאכְט פוּן דֶעםּ
רוּחַ הַקוֹדֶשׁ; אַזוֹי אַז אִיךְּ הָאבּ דֶערְפִילְט דיא בְּשׂוּרָה
טוֹבָּה פוּן מָשִׁיחַ ,פוּן יְרוּשָׁלַיִם אוּנְד אַרוּם בִּיז אִילִירִיקוֹם:
אונד אַזוֹי בִּין אִיךְּ גֶענֶעטִינְט גֶעוֶועזֶען דִיא בְּשׂזּרָה טוֹבָה
צוּ פְּרֶעדִיגֶען ,נִיט דָארְט וואוּ דֶער נָאמֶען פוּן מָשִׁיחָ אִיז
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בֶּעקַאנְט נֶעוֶועזֶען -,כְּדֵי אִיךְָּ זָאל נִיט בּוֹיעְן אוֹיף דֶעם
נְהוּנְד פוּן אַיין אַנְדֶערֶען מַאןְ :נֵייעֶרְט אַזוֹי יא עֶם 12
שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען
,צוּ וֶועלְבֶע עִם אִי נִיט וֶוענֶען אֵיהֶם דֶערְצֶעהְלְט

גֶעוָארֶען ,דִיא וֶועלֶען זֶעהֶען; אוּנְד .דִיא וָאס הָאבֶּען
נִיט גֶעהֶערְט וֶועלֶען עִם פֶערְשְׁטֶעהֶען :ייה 'נ"ב -טיו,
דְרוּם בִּין אִיךְּ אוֹיךְ זֶעחֶר גֶעהִינְדֶערְט גֶעוָוארֶען צוּ .אַייךְ 2
צוּ קוּמֶען :אָבֶּער אַצוּנְד וֶען אִיךְּ הָאבּ נִיט מֶעהֶר פַּלַאץ {

אֵין דִיזֶע' לֶענְדֶער ,אוּנְד הָאבּ שׁוֹין 'פִילֶע יָאהְרֶען פֶערְ-

לַאנְגְט ' צוּ אֵייךְּ צוּ קוּמֶען :וֶוען אִיךְּ :וֶועל גֶעהֶען קיין 12
שְׁפַּאנְיֶען; וָארִין אִיךְָּ הָאף אִייךָּ צוּ זֶעהֶען וֶען אִיךְ
וֶוֹעל דוּרְכְפָארֶען ,אוּנְד פוּן  אַייךָּ אַהִין גֶעשִׁיִקְט צוּ

וֶוֹערֶען .וֶוען אִיךָּ זֶועל מִיךָּ פְרִיהֶער מִיט אַיךָ :אַבִּיחֶעל

זֶעשִׁינֶען"':אָבֶּער אַצוּנָד נָעה אִיךְָּ  קיין יְרוּשָׁלַיִם .צוּ בָּע" 22
דִינֶען דיא הֵיילִינֶע : זָָארִין עֶס הָאט דֵיא פוּן מַקְדוֹנְיָא 62
אוּנְד אַכַּיָא וְואוֹילְגֶעפַאלֶען .אַז זֵייא זָאלֶען מַאכֶען אַ
נְדָבָּה' פֿאר דִיא אֶרְמֶע הַיִילִינֶע זֶאם זֶענֶען אִין יְרוּשָׁלַיִם:
ווָארִין עִם הָאט זֵייא וְואוֹילְגֶעפַאלֶען; אוּנְד זֵייא זֶענֶען 72
אוֹיךָ זֵייעֶרֶע שׁוּלְדְנֶער; וָארִין וֶען .דִיא גוֹיִם הָאבֶּען  אַ
טְהֵייל גֶּענוּמֶען אִין זֵייעֶרֶע' גֵייסְטְלִיכֶע זַאכֶען; אַזוֹי זֶענֶען

זֵייא אוֹיךָּ מְחוּיִב אִין וֶועלְטְלִיכֶע  זַאכֶען זֵייא צוּ בַּע-
דִינֶען :דָרוּם וֶוען אִיךָּ זֶעל דָאס עֶנְדִיגֶען ,אוּנְד דעל זֵייא 82
דִיזֶע פְּרוּכְט פֶּערְזִינֶעלְן ,וֶדעל/אִיךְּ בֵּייא אַייךּ דוּרְכְרֵייזֶען
קיין שְפַּאנְיֶען :אוּנְד אִיךְ זייס אַז'זֶזען אִיךְּ זֶדעל צוּ אַייך 02
קוּמֶען; וֶועל אִיךָּ קוּמֶען מִיט דִיא פוּלֶע בְּרָכָּה פוּן מָשִׁיחַ:
אוּנְד  אִיךָּ בֶּעט אֵייךָּ; בְּרִידֶער; בַּיִיא אוּנְזֶערְן הַאר יִשׁוּעַ 03

הַמְשִׁיחַ אוּנְד בַּייא דֶער לִיבֶּע פוּן דֶעם גֵייסְט; אֵיהֶר זָאלְט
מִיט מִיר רִינְנֶען אִין  אֵייעֶרֶע'נֶעבֶּעט צוּ:נָאט פַאר מִיר:
כְּדִי אִיךָּ זָאל בֶּעפְרֵייעֶט וֶוערֶען פוּן דִיא אוּנְגֶעהָארְזַאמֶע 13
אִים לַאנְד 'יְהוּדָה;  אוּנְד 'מֵיין דִינְסְט אִין יְרוּשָׁלַיִם זָאל
כְּדִי אִיךְ זָאל צוּ פטן9ש
פוּן דִיֹא הֵיילִינֶע בֶּעווילִינְט  וֶוערֶען:

אֵייךְּ קוּמֶען -מִיט פְרֵיידֶען דוּרְךָ' דֶעם וִוילֶען .פוּן גָאט

אוּנְד זָאל מִיךְּ מִיט אֵייךְּ דֶערְקְוויקֶען :אוּנְד דֶער בָאט פוּן 33
פְרִידֶען זֵייא מִיט אִייךְ אַלֶע.

אֶמֶך:
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קאפיטעל טז .
אִיךָּ בֶּעפֶעהְל צוּ אַייךְּ אוּנְזֶערֶע שְׁוֶועסְטֶער פֶעבֶּע .וָאס
פ=ט

אִיז אַ דִינֶערִין פוּן דֶער קְהֵלָה אִין קֶענְקְרִי :אַז אַיָהֶר

זָאלְט זִיא .אוֹיפְנֶעמֶען אִים הָארִין זיא עִם אִיז חִירְדי:
פַאר דיא הֵיילִינֶע ,אוּנְד זָאלְט אֵיהֶר הֶעלְפֶען אִין .וָאם

פַאר אַ זַאדְּ זיא וֶעט אֵייעֶרֶם בֶּעדַארְפֶּען; וָארִין זִיא
אִיז אוֹיךְ גֶעוֶועזֶען אַ שְׁמִיצֶע צוּ פִילֶע ,אוּנְד אוֹיךָ צוּ
מִיר אַלֵיין:

נְרִיסְט פְּרִימְקֵא אוּנְד אַקְוִילָא מֵיינֶע מִיְאַרְבֵּייטֶער אִין
יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :וֶועלְכֶע הָאבֶּען זֵייעֶר אֵיינֶענֶען הַאלְז
אַנִידֶשרְגֶעלֶענְט פַאר מֵיין לֶעבֶּען צוּ וֶועלְכֶע נִיט אִיךְ

אַלֵיין דַאנְק ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ אַלֶע קְהֲלוֹת פוּן דִיא נוֹיִם:
נְרִיסְט אוֹיךְּ דִיא קְהִלָה ואס אִיז אִין זֵייעֶר הוֹיז . נְרִיסְ

עֶפִּינֶעטוֹים מֵיין גֶעלִיבְּשֶען ,וֶועלְכֶע אִיז דִיא עֶרְשְׁטֶע
פְרוּכְט פוּן אַסְיָא אִין מָשִׁיחַ :נְרִיסְט מִרְיָם ,וֶועלְכֶּע הָאט
פִיל גֶעאַרְבֵּייט וֶוענֶען אֵייךְ :גְרִיסְט אַנְדְרוֹנִיקוֹם אוּנְד
יוּנִיאָם מֵיינֶע קְרוֹבִים אוּנִד מֵיינֶע יחֲבֵרִים אִים גֶּעפֶּענְגְנִים
וָואס זֶענֶען בֶּערִיהְמְט צְוִוישֶׁען דִיא אַפָּאסְטֶעל ,אוּנְד וָואס

זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִין מְשִׁיחַ פְרִיהֶער ויא אִיךָ : נְרִיסְּט

אַמְפְּלִיאָטוֹם מֵיין גֶעלִיבְּטֶען אִים הַארין :גְרִיסְט אוּרְבַּאנוֹם
אוּנְזֶערְן מִיטְאַרְבֵּייטֶער אִין מָשִׁיחַ .אוּנְד סְטַאכִּים מַיִין גָע-

ליבְּטֶען :גְרִיסְט אַפֶּעלֶעם דֶעם גֶעפְּרִיפְטֶען אִין מָּשֵׁיחַ
גְרִיסְט דָאס הוֹיזְגֶעזִינְד פוּן אַרִיסְטוֹבּוּלוֹם :נְרִיסְט הֶערוֹדַיוֹן
מֵיין קְרוֹב .נְרִיסְט דָאס הוֹיזְנֶעזִינְד פוּן נַארְקִיסוֹם ,וָאס

זֶענֶען אִים הַארן :גְרִיסְט טְּרִיפֵינָא אוּנְד מְרִיפוֹסָא ,וָאס

אַרְבֵּייטֶען אִים הַארן .גְרִיסְט דִיא גֶעלִיבְּטֶע פֶּערְמִים

וָואס הָאט פִיל גֶעאַרְבּייט אִים הַארין :גְרִיסְט רוּפוֹם דֶעם
אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶען אִים הַאר'ן ,אוּנְד זֵיינֶע מוּמֶער אוּנְד
מֵיינֶע :גְרִיסְט אַסִינְקְרִיטוֹם ,פְלֶענוֹן ,הֶערְמֶעם ,טַּאטְרָאבָּאס
הֶערְמַאס; אוּנְד דִיא בְּרִידֶער וָאס זֶענֶען מִיט זֵייא :נְרִיסְט
פִילֶאלָאנוֹם אוּנְד יוּלְיָא ,נֶערְעאוֹם אוּנְד זֵיינֶע שְׁוֶועסְּטֶער,
אוּנְד אֶלִימְפַאס; אוּנְד אַלֶע הֵיילִינֶע וָאס זֶענֶען מִיט זֵייא:

גְרִיסְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען מִיט אַ הֵיילִינֶען קישׁ .אֶלֶע
קְהְלוֹת פוּן מְשִׁיחָ גְרִיסֶען אִייךּ;

|
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אוּנְד אִיךָּ בֶּעט אֵייךְּ; בְּרִידֶער ,גִיבְּט אַכְטוּנְג אוֹיף דיא ואס
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מַאכֶען מַחֲלוֹקַת אוּנְד שְׁטְרוֹיכְלוּנְגֶען קֶענֶען דֶער לֶעהְרֶע

וָואס אֵיהֶר הָאט גֶעלֶערְנְט .אוּנְד פֶערְמֵייד זֵייא :וָארִין
אַזֶעלְכֶּע דִינֶען נִיט אוּנְזֶער הַאר מָשִׁיַ .נֵייעֶרְט זֵייעֶר
אֵייגֶענֶען בּוֹיךְ .אוּנְד מִיט גוּטֶע אוּנְד פַיינֶע וֶערְטֶעף
פֶּערְפִיהְרֶען זֵייא דִיא הֶערְצֶער פוּן דִיא אוּנְשׁוּלְדִינֶע:
וָוארִין אֵייעֶר גֶעהָארְזַאם אִיז צוּ אַלֶע אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען .דְרוּם
פְרֵייעָ איך מִיךָּ וֶוענֶען אֵייךְּ; אָבֶּער אִיךָּ װִיל אַז אֵיהֶר
זָאלְט קְלוּג זַיין צוּם גוּטֶען אוּנְד אוּנְשוּלְדיג צוּם שְׁלֶעכְטֶען:
אוּנְד דֶער גָאט פוּן פְרִירֶען וֶועט בַּאלְד דֶעם שִׂמֶן אוּנְטֶער
אֵייעֶרֶע פִים צוּטְרֶעטֶען.
דִיא נְנָאד פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זייא מִים אֵייך:
טִיִמוֹתָיוֹם ,מֵיין .מִיטְאַרְבֵּייטֶער ,אוּנְד לוּקִיוֹם אוּנְד יָסוֹן
אוּנְד סָאסִיפַּאטֶער מֵיינֶע קְרוֹבִים ,נְרִיסֶען אֵייךָ :אִיךְּ טֶעך-
מִיוֹם .ואס הָאבּ דִיוֶען בְּרִיף גֶעשְׁרִיבֶּען ,נָרִים אֵייךָּ אִים
הַאר'ץ :נַאיוֹם מֵיין וִוירְט; אוֹנְד דֶער וִוירְט פוּן דִיא נַאנְצֶע 3
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קְהֵלָה נְרֵיסְט אֵייךָּ .ערַאסְטוֹס דֶער פֶערְוַוַאלְטֶער פוּן דֶער
שְטָאט גְרִיסְט אֵייךְ; אוּנְד קְוַארְטוֹם דֶער בְּרוּדֶער( :דיא
נְנָאד פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זֵייא מִיט אַייךְ

אַלַע .אָמֵן:

נוּן צוּ אֵיהֶם וֶועלְבֶער קָאן אֵייךְּ שְׁטַארְק מַאכֶען נָאךְּ מֵיינֶע

בְּשׂוּרָה טוֹבָה אוּנְד דָאס פְּרֶעדִינֶען פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִיחַ ,נָאךָ
דֶעם אַנְטְפְּלֶעקֶען פוּן דֶעם סוֹד וָאס אִיז פֶערְבָּארְגֶען

גֶעוֶועזֶען פוּן עִבִּינֶע צֵייטֶען :אָבֶּער אִיז אֲצוּנְד עֶפֶענְטְלִיךְ/

בֶּעקַאנְט גֶעמַאכְט ,אוּנְד אִיז דוּרְךָּ דִיא שְׁרִיפְטֶען פוּן דִיא
נְבִיאִים צוּ אַלֶע פֶעלְקֶער צוּ וִויסמֶען נֶעמְהוּן גֶעוָוארֶען צוּם
גֶעהָארְזַאם פוּן נְלוֹיבֶּען ,נָאךְּ דֶעם נֶעבָּאט פוּן דֶעם עֶבִּינֶען
נָאט :דֶעם אֵיינְצִינֶען ווייזֶען נָאט דוּרְךְ יִשוּעַ הַמָשִיחַ
צוּ דֶעם זָאל זַיין דיא הֶערְלִיכְקֵייט פוּן עֶבִּינְקייט צו עֲבֵּינֶ-

קַייש .אָמֵן:
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דֶער קֶערְשְׁטֶער בְּריף פון דֶעם

אַפַאסְטעל פּוֹלוֹם צוּ דיא קארִינְטער,
וי

פי

פּולוס אַ גֶערוּפֶענֶער אַפָּאסְטֶעל פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דוּרְךָ
דֶעם וִוילֶען פוּן נָאט ,אוּנְד סָאסְטֶענִיסּ דֶער בְּרוּדֶער! -צַזּ

דֶער קְהִלָה פוּן נָאט וִאם אִיז אִין קָארִינְט .גֶעהַיילִינְטֶע
אִין יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ ,בֶּערוּפֶענֶע הֵיילִינֶע ,מִיט אַלֶע וָאס אִין
אִיטְלִיכֶען אָרְט רוּפֶען אָן דֶעם נָאמֶען פוּן אוּנְזֶער הַּאר
; יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ ,זֵייעֶר אוּנְד אוּנְזֶער :נְנָאד זִויא מִיט אייךְ
אוּנְד פְרִידֶען פוּן נָאט אוּנְזֶערְ פַאטֶער אוּנְד פוּן דֶעם הַאר
יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ:
אִיךָּ דַאנְק

מזשש

מֵיין

נָאט

אַלֶע צֵייט

וֶוענֶען אֵייךְ; פַאר

דיא

נְנָאד פוּן נָאט וָאס אִיז אֵייךְּ גֶענֶעבֶּען אִין יֵשוּעַ הַמָשִׁיחַ
איֶַזעדֶאעֵיםהֶר זֶענְט אִין אַלֶעם רֵייךְּ גֶעמַּאכְט אִין אֵיהֶם אִין
וָארְט אוּנְד אֵין יֶעדֶע דֶערְקֶענְטְנִים :אַזוֹי זיא

דָאם צֵייגְנִים פוּן דֶעם מָשִׁיחַ אִיז אִין אֵייךְּ פֶעסְט נֶע-
וָארֶען :אַזוֹי אַז עִם פֶעהְלְט אֵייךְ קֵיינֶע גְגֶעדִיגֶע מַתָּנָה
זֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

וֶועלְכֶער וֶוֶעט אַייךְ אוֹיךְ בַּע-

פֶעסְטִינֶען בִּיז צוּם עָנֶד ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אוּנְשוּלְדיג זיין
אִים טָאג פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :נָאט אִיו נֶע-
טְרֵייא ,דוּרְךָּ וֶועלְכֶען אֵיהֶר זֶענְט גֶערוּפֶען גֶעוארֶען צו
דֶער גֶעמִיינְשַאפְט פוּן זֵיינֶעם זוהְן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶער

|
האר
נוּן בֶּעט אִיךְּ אֵייךְּ; בְּרִידֶער ,בָּייא דֶעם נָאמֶען פוּן אוּנְזֶער

הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אַז אֵיהֶר זָאלְט אַלֶע אֵיינֶערְלֵייא

רֶעדֶען הָאבֶּען ,אוּנְד אַז עִם זָאל נִיט זַיין קֵיינֶע אָפְּטֵיי-

לוּנְגֶען צְוִוישֶׁען אֵייךְ; אֵיהֶר זָאלְט לִיבֶּער אִים דָאזִיגֶען
 11זִין אוּנְד אִין דיא דָאזִינֶע מֵיינוּנְג פָאלְקַאמֶען זַיין  :וָארִין
אִיךָּ בִּין זֶוענֶען אֵייךְָּ גֶעוָוָאר גֶעוָארֶען ,מֵיינֶע בְּרִידֶער
דוּרְךְּ דֶעם הוֹיזְנֶעזִינְד פוּן כְּלוֹאָה אַז עֶס אִיז צְוִוישֶׁען
20

א קארינטער א

2

אַייךְ ְרִיגֶערֵייא :אָבֶּער דָאס זָאנ אִיך; אַז אִיטְלִיכֶער פֿוּן
אֵייךְָּ זָאנְט ,אִיךְּ קֵעהֶר צוּ פּוֹלוֹם אוּנְד אִיךְ צוּ אַמַּאלָאם
אוּנְד אִיךְּ צוּ כֵּיפָא .אוּנְד אִיךְּ צוּ מָשִׁיחַ :אִיז מָשִׁיחַ צוּ-
טֵיילְט ֶעֶעזֶען! אִיז פּוֹלוּם פַאר אֵייךְּ נֶעקְרֵייצִינְט בֶע-
וָוארֶען; אָדֶער זֶענְט אֵיהֶר גֶעמוֹבֵלְט גֶעוארֶען אִים נָאמֶען
פון פּוֹלוֹם? אִיךְּ דַאנְק נָאט אַז אִיךָּ הָאבּ קֵיינֶעם פוּן אַייךְ
נֶעטוֹבֵלְט .חוץ קְרִיסְפּוֹם אוּנְד נַאיוֹם :כְּדִי קֵיינֶער זָאל
נִיט זָאנֶען אַז אִיךְּ הָאבּ אֵין מֵיִין נָאמֶען נֶעטוֹבֵלֶם :אוּנְד
אִיךָּ הָאבּ אוֹיךְּ גֶעמוֹבֵלְט דָאס הוֹיזְנֶעזִינְד פוּן סְטֶעפַּאנוֹם;
וֵויימֶער וַויים אִיךָ נֵיט אוֹיבּ אִיךְּ הָאבּ נָאךְּ אֵיין אַנְדֶערֶען
נֶעטוֹבַלָט :וָארִין מָשִׁיחַ הָאט מִיךָּ נִיט גֶעשִׁיקְט צוּ טוֹבֵל'ן
נִייעֶרְט צוּ פְּרֶעדִונֶען דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָּה; נִיט מִיט קְלוּנֶע
וֶוערְטֶעֶר ,כְּדֵי דָאס קְרַיוְץ פוּן מָשִׁיחַ זָאל נִיט א אֶהְן
קְרַאפְט:
וָוָארִין דָאס וָָארְט פוּן דֶעם קְרֵייץ אִיוֹ נַארִישְׁקֵייט צוּ דיא
וָאסָ וֶוערֶען פַארְלוֹירֶען אָבֶּער צוּ אוֹנָם ואס וֶוערֶען נֶע-
הֶעטֶעט אִיז :עֶס דיא מַאבְט פֿון נָאט :וָארִין עִם שְׁטֶעהְט
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גֶעשְׁרִיבֶּען

;אִיךָּ וֶועל פַארְשְׁטֶערֶען דִיא קְלוּנְהֵייט פוּן דִיא קְלוּנֶע
אוּנד דֶעם פֶערְשְׁטַאנְד פוּן דיא פֶערְשְׁטֶענְדִינֶע וֶועל אִיךְ
פֶערְוַוארְפֶען*:

ישעיה

ב"ט ייד,

וְואוּ אִיז דֶער חָכֶם? וְואזֿ אַיזֹ דֶער סוֹפֵר? וְואוּ אִיז דֶער
שִׁטְּרַיִיטֶער פוּן דִיזֶער וֶועלְט? הָאט נִיט נָאט נַארִישׁ נֶע-
מַאכְט דִיא קְלוּנְהֵייט פוּן דִיזֶער וֶועלְט? וָארִין ווייל אִין
דֶער קִלּוּגְהֵייט פוּן נָאט הָאט דִיא וֶועלְט דוּרְךְָ אֵיהְרֶע
קְלוּנְהַייִט נִיט נָאט גֶעקֶענְט .אִיז עִם נָאט נֶעפֶעלֶען דוּרְךָ
דֶער נַארִישְׁקֵייט פוּן דֶעם פְּרֶעדִינֶען עֶר זָאל רֶעטֶען דיא
וְוִאם גְלוּיבֶּען :וָארִין דִיא יוּדֶען פֶערְלַאנְגֶען אַ צֵייכֶען,
אוּנְד דִיא נְרֶעקֶען זוּבֶען קְלוּנְהֵיים :אָבֶּער מִיר פְּרֶעדִינֶען 3
מָשִׁיחַ דֶעם נֶעקְרַייצִינְטֶען ,צוּ דִיא יודֶען אַ שְׁטְרוֹיכְלוּנְב
אוּנִד צוּ דִיא גְרֶעקֶען נַארִישְׁקֵיים :אָבֶּער צוּ דִיא וְואס
זֶענֶען בֶּערוּפֶען ,יוּדֶען אוּנְד גְרֶעקֶען ,פְּרֶעדִינֶען מִיר מָשִׁיחַ
דיא מַאכְט פון נָאט אוּנְד דיא קְלוּנְהֵייט פוּן נָאט :זָארִין 25
דִיא נָארִישְׁקֵייט פֿוּן גָאט אִיז קְלוּנֶער ויא דִיא מֶענְשֶען
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א קאַרינטער א ב
אוּנְד דִיא שְַאבְּהֵייט פוּן נָאט אִיז שְׁטַארְקֶער זיא דֵיא
מֶענְשֶען:
וָארִין זֶעהְט אֵייעֶרֶע רופוּנְג ,בְּרִידֶער ,אַז נִיט פִילֶע קְלוּנֶע

נָאךְּ דֶעם פְּלֵיישׁ ,נִיט פִּילֶע מֶעכְטִיגֶע ,נִיט פִּילֶע עֶדֶעלֶע

זֶענֶען נֶערוּפֶען :נֵייעֶרְט נָאט הָאט אוֹיסְדֶערְוֶעהְלְט דיא
נַארִישֶׁע זַאכֶען פוּן דֶער וֶועלְט כְּדִי עֶר זָאל פַארְשֶׁעהְמֶען
דֵיא קְלוּנֶע ,אוּנְד דִיא שְׁוַַאכֶע זַאכֶען פוּן דֶער וֶועלְט

הָאט נָאט אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט ,כְּדֵי עֶר זָאל פֶערְשֶׁעהְמֶען

דִיא שְׁטַארְקַע :אוּנְד דִיא נִיט עֶדֶעלֶע זַאכֶען פוּן דֶער
וֶועלְט ,אוּנְד דִיא וָואם זֶענֶען פֶערְאַכְטֶעט הָאט נָאט אוֹיס-
דֶערְוֶועהְלְט .אוֹיךְּ דִיא וָאס זֶענֶען נִיט ,כָּדִי עֶר זָאל

פֶערְשְׁטֶערֶען דיא וָאם זֶענֶען :אַז קיין פְלֵיישׁ זָאל זִיךְ
פָאר נָאט בֶּערִיהְמֶען :אָבֶּער פוּן אִיהֶם זֶענְט אֵיהֶר אִין
יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,דֶער אִיז צוּ אוּנְם גֶעוָארֶען פוּן נָאט חָכְמָה

אוּנְד גֶערֶעכְטִינְקֵייט , אוּנְד הֵיילִינְקֵייט אוּנְד אוֹיסְלֶעזוּנְג:
 31כְּדֵי עֶס זָאל זַיין אַזוֹי ויא עֶס שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,דֶער

וָואס רִיהְמְט זִיךָּ לָאז עֶר זִיךְּ רִיהְמֶען אִין דֶעם הַארין:
ירמיה

2

ט' כ"ג,

קאפיטעל ב
אוּנְד אִיךְּ; וֶוען אִיךְּ בִּין צוּ אֵייךְ גֶעקוּסֶען ,בְּרִידֶער ,בִּין
אִיךָ נִיט גֶעקוּמֶען מִיט פֵיינֶע וֶוערְטֶער אָדֶער קְלוּנְהֵייט
אוּנְד הָאבּ צוּ אֵייךָ בֶּעוִיזֶען דֶעם סוֹד פוּן נָאט :זָארִין

אִיךְּ הָאבּ מִיר פָארְגֶענוּמֶען אַז אִיךְּ זָאל צְוִישֶׁען אַייך
קֵיינֶע אַנְדֶערֶע זַאכֶען נִיט וִויסֶען ,אוֹיסֶער יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ

 3אוּנְד אֵיהֶם נֶעקְרֵייצִיגְט :אוּנְד אִיךְ בִּין בֵּייא אַייךְּ גֶעוֶוען
אִין שְׁוַאכְהֵייט אוּנְד אִין פוּרְכְט אוּנְד אִין גְרוֹיס צִיטֶערְנִים:

 1אוּנְד מֵיין רֶעדֶען אוּנְד מֵיין פְּרֶעדִינֶען זֶענֶען נִיט מִיט

אִיבֶּערְרֶעדֶענְדִינֶע וֶוערְטֶער פוּן מֶענְשְׁלִיכֶער קְלוּגְהֵייט

נֵייעֶרְט מִיט בֶּעוַוייז פוּן דֶעם גֵייסְט אוּנְד פוּן דֶּער מַאכְט:
! כְּדֵי אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען זָאל נִיט זַיין אִין דֶער קְלוּנְהֵייט פוּן
מֶענְשֶען ,נֵייעֶרְט אִין דֶער מַאכְט פוּן נָאם:
אָבֶּער מִיר רֶעדֶען קְלוּנְהֵייט צְוִוישֶען דִיא פַאלְקַאמֶענֶעו
דָאךְּ נִיט דִיא קְלוּנְהֵייט פוּן דִיזֶער וֶועלְט ,אוּנְד נִיט פוּן
דִיא פִירְשְׁטֶען פוּן דִיזֶער וֶועלְט וָאס וֶוערֶען צוּ נִישָׁמז;

א קארינטער ב 1
ֵייעֶרְט מיֹר רֶעדֶען דיא קְלוּנְהֵייט פוּן גָאט אִין א פֿוה
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דִיא פֶערְבָּארְגֶענֶע קלוּנְהֵייט ואס גָאט הָאט בֶּעשְׁטֶעלְט

פוּן עֶבִּיג אָן צוּ אוּנְזֶערֶער הֶערְלִיכְקֵייט :וָאס קֵיינֶער פוּן
דִיא פִירְשְׁטֶען פוּן דִיזֶער וֶועלְט הָאט נִיט גֶעקֶענְט;
וָוארִין וֶוען זֵייא וָואלְטֶען עִם גֶעקֶענְט ,וָואלְטֶען זֵייא נִיט
גֶעקְרַיִיצִיגְט דֶעם הַאר פוּן הֶערְלִיכְקייט :אָבֶּער ויא עִם

8

0

שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען

;דָאס .אוֹיג  הָאט נִיט גֶעזֶעהֶען אוּנְד דָאס אוֹיעֶר הָאט
נִיט גֶעהֶערְט; אוּנְד עִם אִיז נִיט אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִים
הַארְצֶען פוּן מֶענְשֶׁען זאם גָאט הָאט אָנְגֶעבְּרֵיים פַאר
דִיא וֶועלְכֶע אִיהֶם לִיבֶּעןְ" :ישעיה ס"ד ג,,
וָוארין גָאט הָאט עִם אַנְטְפְּלֶעקְט צוּ אוּנִם דוּרְךְּ דֶעם גֵייסֶט;
וָוארִין דֶער גֵייסְט פָארְשְט אַלֶעם; אוֹיךְּ דִיא טִיפֶע זַאכֶען
פוּן נָאט :זָאַרִין זֶוער פוּן מֶענְשֶׁען ווייסְט דִיא זַאכֶען
פוּן דֶעם מֶענְש ,חוּץ דֶער גֵייסְט פוּן דֶעם מֶענְשׁ ואס
אִיז אִין אֵיהֶם; אַזוֹי זֵוייסְט אוֹיך קֵיינֶער דיא זַאכֶען פוּן
גָאט נֵייעֶרְט דֶער גֵייסְט פוּן גָאט :אָבֶּער מִיר הָאבֶּען נִיט
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11

דֶערְהַאלְטֶען דֶעם גֵייסְט פוּן דֶער וֶועלְט ,נֵייעֶרְט דֶעם

גַיִיסְט וָאם אִיז פוּן גָאט ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען וויסֶען ואס אִיז
אוּנֶם גְנֶערִינְלִיך בֶעשֶׁענְקְט פון נָאט :אונר דִיזֶע זַאכֶען
רֶעדֶען מִיר אוֹיךְּ נִיט אִין מֶענְשְׁלִיכֶע לֶעהְרֶען מִיט וֶעך-
טֶער פוּן קְלוּנְהֵייט נֵייעֶרְט אִין לֶעהְרֶען פוּן דֶעם גֵייסְט

13

אוּנְד מִיר פֶערְגְלֵייכֶען גֵייסְטְלֵיכֶע זַאכֶען מִיט גֵייסְטְלִיכֶע:

אָבֶּער דֶער נַאטִירְלִיכֶער מֶענְש נֶעמְט נִיט אָן דיא זַאכֶען
פוּן דֶעם גֵייסְט פוּן נָאט; וָארִין זֵייא זֶענֶען צוּ אֵיהֶם נֵא-
רישקיים,

אוּנְד

עֶר

14

קאן זייא נִיט וִויסֶען ווייל זייא זֶענֶען

ִייְטְלִיךְּ גֶערִיכְטֶעט :אָבֶּער דֶער גֵייסְטְלִיכֶער מֶענְשׁ רִיבֶ-

טֶעט אַלֶע זַאבֶען ,אָבֶּער עֶר אַליין אִיז פוּן קֵיינֶעם נִיט בֶע-
רִיכְטֶעט :וָארִין זֶֶער הָאט נֶעקֶענְט דֶעם זִין פוּן דֶעם הַאר,
אַז עֶר זָאל אֵיהֶם בֶּעלֶעהְרֶען? אָבֶּער מִיר הָאבֶּען דיא זִין

10

פוּן מָשִׁיחַ!

קאפיטעל 1
:
אוּנְד אִיךְ; בְּרִידֶער ,הָאבּ נִיט גֶעקַאנְט צוּ אֵייךְּ רֶעדֶען ויא
צו גייסְטְלִיכֶע לֵיים ,נייעֶרְט זיא צוּ פְלֵיישְׁלִיכָע ,וויא קְלֵיינֶע

1

24 0

א קארינטער ג

 2קִינְדֶער אִין -מְשִׁיחַ :אִיךָ הָאבּ :אִייךְ גֶענֶעבֶּען מִילֶךָּ צו
טְרִינְקֶען-אוּנְד .נִיט שְׁטַארְקֶע שְׁפַּיִיז; וָארִין אֵיהֶר הָאט עִם
נָאךָּ נִיטּ .גֶעקָאנְט- .פֶערְטְרָאנֶען;  אוּנְד .אוֹיךְּ אֲצוּנְד קֶענְט

 2אֵיהֶר נִיט :וָָארִין אֵיהֶר זֶענְט נָאךּ פְלַיִישְׁלִיךָ :זָארִין וֶוען
עִם אִיז צְוִוישֶׁען אֵייךָּ קִנְאֶה אוּנְד קְרִיגֶערֵייא ,זֶענְט אֵיהֶר

ניט פְלְיִישְׁלִיךְ אוּנְד וַאנְדֶעלְט נָאךָּ דֶעם מִנְהָג פוּן מֶעֲנָ-

 4שֶׁען? זָארִין וֶוען אֵיינֶער זָאנְט ,אִיךָּ קֶעהֶר צוּ פּוֹלוֹם
אוּנְד .אֵיין .אַנְדֶערֶער ,אִיךְּ .צוּ אַטָּאלָאס; זֶענְט אֵיהֶר .נִיט
? מֶענְשֶׁען? וָואס אִיז דֶען אַפַּאלָאס? אוּנְד וָואס אִיז פּוֹלוֹם?
דִינֶער דוּרְךָּ וֶועלְכֶע אֵיהֶר הָאט גֶענְלוֹיבְּט זיא דֶער הַאר
 6הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ אִיטְלֵיכֶען :אִיךְ הָאבּ גֶעפְלַאנְצְט אַפַאלָאס
הָאט בֶּעגָאסֶען ,אָבֶּער נָאט הָאט עִם גֶעלָאזְט וַואקְסֶען;
 7דָרוּם אִיז נִיט דֶער וֶאם פְלַאנְצְט עֶפֶּעם; אוּנְד נִיט דֶער
וָואם בֶּעגִיסְט .נֵייעֶרְט נָאט דֶער לָאוְט עִם וַאקְסֶעןְ:
סס דֶער וְואם פְּלַאנְצֶם אוּנְד דֶער וָואס בֶּענִיסְט זֶענֶען אֵיינֶם
אֲוֹנְד .אִיטְלֵיכֶער וֶועם זַיין אֵיינֶענֶען לוֹין דֶערְהַאלְטֶען נָאךְ
 0זֵיינֶע אֵיינֶענֶע אַרְבָּייט :וָארִין מִיר זֶענֶען מִיטְאַרְבַּייטֶער
מַיִט נָאט; אֵיהֶר זֶענְט ָאטִים אַקֶער; נָאטִים גֶעבָּיידֶע:
 1 0נָאךָּ דֶער גְנָאד פוּן גָאט זָאס אִיז מִיר גֶענֶעבֶּען; הָאבּ אִיךְ
ויא אַ קְלוּנֶער בּוֹימֵייסְטֶער גֶעלֶענְט דֶעם נְרוֹנְד; אוּנְד
אֵיין אַנְדֶערֶער בּוֹיעֶט דְרוֹיף; אָבֶּער לָאז אִיטְלֵיכֶער אַבִּ-
 1 1טוּנְג גֶעבֶּען ויא עֶר בּוֹיעֶט דְרוֹיף :וָואריין קײין אַנְדֶּערֶען

גְרוּנְד קָאן קֵיינֶער נִיט לֶענֶען אוֹיסֶער דֶעם וְוָאם אִיַז גֶעד

 1 9לֶענְט .חֶאם .אִיז יַשׁוּעַ :הַמְשִׁיחַ :נוּן וֶוען אֵיינֶער בּוֹיעֶט
אוֹיף דֶעם גְרוּנְד הָאלְד; זִיִלְבֶּער; טְהֵייעֶרֶע שְׁטַיִינֶער; הָאלְץ
1יִיא; -שִׁטְּרוֹיא :פוּן אִיטְלִיכֶען ועט דָאם וֶערְק אַנְטֵ-
הֵ
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פְּלֶעקְט וֶוערֶען; וָוארִין דֶער טָאג וֶועט עִם קְלָאר מַאכֶען;

וָוארִין עִם וֶועט אַנְמְפְּלֶעקְט וֶוערֶען אִין פַייִעֶה;! אוּנְד דָאס

פֵייעֶר אַלֵיין וֶועט פְּרִיפֶען דָאס וֶערְק פון .אִיטְלִיכֶען זויא

 1עֶס אִיז :וֶוען דָאם וֶוערְק פוּן אִימִיצֶען וָאס עֶר הָאט דְרוֹיף
גֶעבּוֹיעְט וֶועט בְּלֵייבֶּען וֶועט עֶר דֶערְהַאלְטֶען אַ לוֹין:
 1וֶוען דָאם וֶוערְק פוּן אִימִיצֶען וֶעט פֶערְבְּרֶענְט וֶוערֶען
וֶועט עֶר לֵיידֶען שָׁאדֶען ,אֶבֶּער עֶר אַלֵיין וֶועט גֶערֶעטֶעט
וֶוערֶען ,דָאךְּ אַזוֹי ויא דוּרְךָ פַיִיעֶר:

| = א קאַרינטער יד
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ווייסְט .אֵיהֶר .נִיט אַז .אֵיהֶר .זֶענְט אַ טֶעמְפֶּעל פוּן גָאט

16

אוּנְה .דֶער גֵייסְט פוּן גָאט וְואוֹינְט אִין אֵייךְ? וֶוען אֵיינֶער -

פַארְדַּאַרְבֶּט דֶעם טֶעמְפֶּעל פוּן נָאֵט ,אֵיהֶם וֶעט גָאט
פַארְדַארְבֶּען;  וָוָארִין דֶער מֶעמֶּפֶּעל פוּן גָאט אִיז הֵיילִיב
אוּנְד דָאם זֶענְט אֵיהֶר:

לָאז זִיךְּ קֵיינֶער נִיט בֶּעטְרִינֶען; וען אֵיינֶער פון אַייך

דֶענְּקְט אַז עֶר אִיז קלוּג אִין דִיזֶער וֶדעלט ,לָאז עֶר וֶוערֶען
אַי נַּאר. ,כְּדֵי עֶר זָאל קְלוּג וֶועֶרֶען :וָארִין דיא קלוּנהַייטְ 0
פוּן דִיזֶער .וֶועלְט אִיז נַארִישְׁקֵייט בֵּייא נָאט .וָארִין עִם

שי ג-ן

שְׁטֶעהְט  גֶעשְׁרִיבֶּען .עֶר פַאנְגְט דִיא קְלוּגֶע אִין זֵייעֶרֶע

לֵיסְט :איוב ה' ייג ,אוּנְד זִוידֶער; דֶער הַאר וֵוייסְט דִיא
גֶעדַאנְקֶען פוּן דיא קְלוּנֶע אַז זֵייא זֶענֶען אַייטֶעל :תהלים

ע'ר ייְא ,אַזוֹי .דֶען לָאז זִיךְּ  קֵיינֶער נִיט רֵיהְמֶען אין

מֶענְשֶׁען; וָארִין אַלֶע זַאכֶען זֶענֶען אֵייעָרֶם אוֹיבּ עִם אִיז
פּוֹלוֹם אָדֶער אַפָּאלָאס; אָדֶער בֵּיפָא ,אָדֶער דִיא וֶועלְט

אָדֶער לֶעבֶּען ,אָדֶער טוֹיט ,אָדֶער אַצוּנְדִינֶע זַאבֶען ,אָדֶער
קוּמֶענְדינֶע זַאכֶען אַלֶעם אִיז אֵייעֶרֶם :אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט
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צוּ מָשִׁיחַ; אוּנְד מָשִיחַ אִיז נָאטִים:

קאפיטעל ד
לָאז אַ מֶּענֶש אוּנֶם אַזוֹי;הַאַלְטֶען; ויא דִיא דִינֶער פוּן דֶעם
מְשִׁיחַ; אוּנֵד פֶערְוַואלְטֶער פוּן דִיא סוּדוֹת פוּן נָאט:

מֶען

פַארְדֶערְט נוּן זֵוייטֶער אִין פֶערְוַואלְטֶער; אַז אַ מַאן זָאל
נֶּעמְרֵייא גֶעפּינֶען וֶוערֶען :אָבֶּער מַיר אִיז עִם אַ קְלֵיינִיגְ-
קיַיטְ אַז אִיךְּ זָאל פוּן אַייךְ גֶערִיכְטֶעט וֶוערֶען ,אָדֶער פוּן
אַ-מֶענְשְׁלֵיכֶע מַיינוּנְג; אִיךְ רִיכְטֶע מִיךְ .אַפִּילוּ אַלײַן אוֹיךָ

פש

נִיט :וָארִין אִיךָ  װַויִים גָארְנִיט קֶענֶען מִיר אַלֵיין ,אָבֶּער

אִין דִיזֶען בִּין אִיךָּ נִיט גֶערֶעכְטְפֶערְטִיגְט; אִבֶּער דֶער

וֶועלְכֶּער רִיכְּטֶעש מִיךְ; אִיז דֶער הַאר :דְרוּם זָאלְט אֵיהֶר
נִיט עִפֶּעס רִיכְטֶען פָאר דֶער צֵייט ,בִּיז דֶער הַאר וֶועט

דט

קוּמֶען -דֶער וֶועט אוֹיךָ בְּרֶענְגֶען צוּם לֵיכְט וִאם אִיז

פֶערְבָּאַרְגֶען אִין דֶער פִינְסְטֶערְנִים ,אוּנְד וֶועט אַנְטְפְּלֶעקֶען

דִיא נֶעדַאנְקֶען פוּן דִיא הֶערְצֶער; אוּנְד דַאן וֶועט אִיםְ-
ליכער הָאבֶּען לוֹיבּ פון נָאט;
אוּנְד ִיזֶע זַאכֶען ,בְּרִירֶער; הָאבּ אִיךְּ אִיבֶּערְגֶעטְרַאנֶען אִין
צ
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א קארינטער ר
אַ מֶשֶׁל אוֹיף מִיר אוּנְד אַפָּאלָאס פוּן אֵייעֶרְט וֶוענֶען ,כְּדִי
אֵיהֶר זָאלְט אִין אוּנִם לֶערְנֶען דָאס נִיט וִוייטֶער ויא עִם
שְׁטֶּעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען; כְּדִי קֵיינֶער זָאל זִיךְּ מִיט נַדְלוּת הָאֵל-
 7טֶען אֵיינֶער קֶענֶען דֶעם אַנְדֶערֶען :וָארִין וֶוער הָאט

דִיך אָפְּגֶעשֵׁיידֶעט פוּן אֵיין אַנְדֶערֶען? אוּנְד ואס הָאסְט

8

דוּא װָאס דוא הָאסְט נִיט בֶּעקוּמֶען? אָבֶּער וֶען דוּא
הָאסְט עֶס בֶּעקוּמֶען ,וארוּם רִיהְמְסְט דוּא דִיךְּ נְלֵייךְּ וויא
דוּא הָאסְט עִם נִיט בֶּעקוּמֶען? אֵיהֶר זֶענְט שׁוֹין זַאט נֶע-

וָוארֶען; אֵיהֶר זֶענְט שׁוֹין רֵייךְּ גֶעוָארֶען; אֵיהֶר הָאט
אֶהְן אוּנַם גֶעהֶערְשְׁט; הַלָואִי וָאלְט אֵיהֶר גֶעהֶערְשְׁט,

9

כְּדִי מִיר זָאלֶען אוֹיךְּ מִיט אֵייךְּ הֶערְשֶׁען :וָארִין אִיךְ

דֶענְק אַז גָאט הָאט אוּנִם דִיא אַפָּאסְטֶעל דִיא לֶעצְטֶע
פַארְנֶעשְׁמֶעלְט ,ויא צוּם טוֹיט אִיבֶּערְנֶענֶעבֶּען; וָארִין מִיר
זֶענֶען נֶעוָוארֶען צוּם אָנְזֶעהֶען צוּ דֶער וֶועלְט אוּנְד צו
מַלְאָכִים אוּנְד צוּ מֶענְשֶׁען :מִיר זֶענֶען נַארֶען וֶענֶען

מָשִׁיחַ .אָבֶּער אִֵיהֶר זֶענְט קלוּג אִין מָשִׁיחַ; מִּיר זֶענֶען

שְַׁאךָ; אָבֶּער אֵיהֶר זֶענְט שְׁטַּארְק; אִיהֶר זֶענְט גֶעעֶהְרְטּ

אָבֶּער מִיר זֶענֶען פַארְאַכְטֶעט :בִּיז צוּ דִיזֶער שָׁעָה לֵיידֶען
מִיר הוּנְגֶער אוּנְד דוּרְשְׁט; אוּנְד זֶענֶען נַאקֶעט ,אוּנְד וֶוע-
רֶען מִיט דֶער פוֹיסְט גֶעשְׁלָאנֶען אוּנְד זֶענֶען נֶע וְנַד :אוּנְד
מִיר הָארֶעוֶוען אוּנְד אַרְבֵּייטֶען מִיט אוּנְזֶערֶע אֵייגֶענֶע
13

הֶענְד; וֶוען מִיר וֶוערֶען גֶעשָׁאלְטֶען בֶּענְשֶׁען מיר ,וֶוען
מִיר וֶערֶען פֶערְפָאלְגְט לֵיידֶען מִיר עֶם :וֶוען מִיר וֶוערֶען
גֶעלֶעסְטֶערְט בֶּעטֶען מִיר; מִיר זֶענֶען גֶעוָארֶען זיא דֶער

אוֹיסְוארְף פוּן דֶער וֶועלְט ,דָאס מִיסְט פוּן אַלֶע בִּיז אַצוּנד;
אִיךְּ שְׁרֵייבּ נִיט דִיזֶע זַאכֶען אוּם אִייךְָּ צוּ פַארְשֶׁעמֶען
נֵייעֶרְט װיא מֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע קִינְדֶער זָאג אִיךְּ אַייךְ
מוּסֶר  :וָוארִין וֶוען אֵיהֶר הֶעט אוֹיךְּ צֶעהְן טוֹיזֶענְד לֶעה-
רֶער אִין מָשִׁיחַ ,הָאט אֵיהֶר דָאךְּ נִיט פִילֶע פֶעטֶער; וָארִין
אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ הָאבּ אִיךְּ אַייךְ גֶעבּוֹירֶען דוּרְךְּ דיא
בְּשׂוּרָה טוֹבָה :דְרוּם בֶּעט אִיךְּ אֵייךְ; זַייט מֵיינֶע נָאב-

פַאלְנֶער:
 17דֶעסְטְוֶוענֶען

הָאבּ אִיךְָּ צוּ אַייךְּ גֶעשִׁיקְט טִימוֹתִיוֹם דֶער

אִיז מֵיין גֶעלִיבְּשֶֶער אוּנְד נֶעטְרִייִעֶר זוּהְן אִים הַארִין

אַ קארינטער ד ה
וֶעלְכֶער װֶעט אֵייך דֶערְמַאנֶען אָן מֵיינֶע וֶועגֶען אִין
מָשִׁיחַ ,אַזוֹי ויא אִיךְּ לֶעהֶר אִין אַלֶע עֶרְטֶער אוּנְד אִין

3

אַלֶע קְהֵלוֹת :נוּן עַטְּלֵיכֶע זֶענֶען אוֹיפְגֶעבְּלָאזֶען נְלֵייךְּ 81
וויא אִיךָּ וָָאלְט נִיט צו אַייךְ קוּמֶען :אָבֶּער אִיךְ זֶעל 91
גֶעשְׁוִוינְד צוּ אַייךְָּ קוּמֶען ,אִם יִרְצָה הַשֵּׁם ,אוּנְד אִיךְּ זֶדעל
וויסֶען ,נִיט דיא רֶער פוּן דִיא וָואם זֶענֶען אוֹיפְגֶעבְּלָאזֶען
נַייעֶרְט דיא מַאכְט :וָוארִין דָאם קֶענִיגְרֵייךְּ פוּן גָאט אִיז נִים 02
אִין וֶוֶערְטֶער ,נֵייעֶרְט אִין מַאכְט :וָאם וִוילְָט אֵיֵהֶר? זָאל 12
אִיךְָ צוּ אֵייךְ קוּמֶען מִיט אַ רוּט ,אָדֶער מִיט לִיבֶּע אוּנְד
מִיט דֶעם גֵייסְט פוּן זַאנְפְמוּטִינֶע?
קאפיטעל ה
מֶען הֶערְט אוּמֶעטוּם אַז עֶס אִיז צְװוֹשֶׁען אֵייךָּ זְנוּת ,אוּנְד
אַזֶעלְבֶע זְנוּת וָאם אִיז אַפִילוּ נִיט דֶערְהֶערְט צְוִישֶׁען
אוּנְד אֵיהֶר פיז
דיא נוֹיִם אַז אֵיינֶער הָאט זַיין פָאטֶערִים װֵייבּ:
--ן

זֶענְט אוֹיפְגֶעבְּלַאזֶען ,אוּנְד הָאט נִיט לִיבֶּער גֶעטְרוֹיעֶרְט

כְּדִי דֶער וָָאס הָאט נֶעמְהוּן דִיזֶע זַאךָּ זָאל פוּן צְוִוישֶׁען
אַייךָ .אַוֶועקְגֶענוּמֶען וֶֶערֶען :וָארִין אִיךְ; הֶאם אִיךְּ בִּין
אִים

לייבּ דזייט

פוּן אֵייךְ אָבֶּער

מיט

אֵַייךְ אִים

הֵייסְט,

כש

הָאבּ

שׁוֹין גֶעמִשְׁפְּט נְלֵייךְּ זדיא אִיךְּ וָואלְט בָּייא אַייךָ גֶעוֶועזֶען,
וֶוענֶען דֶעם וָאס הָאט דִיזֶע זַאךְּ גֶעטְהוּן :אִים נָאמֶען פוּן 4
דֶעם הַאר יַשׁוּעַ .וֶוען אֵיהֶר זֶענְט פֶערְזַאמֶעלְט גֶעוֶועזֶען
מִיט מִייִן גֵייסְט אוּנְד מִיט דֶער מַאכְט פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ:
אַז אֵיהֶר זָאלְט אַזֶעלְכֶען אִיבֶּערְגֶעבֶּען צוּם שָׂמְן צוּם 5

פֶערְדַארְבֶּען פוּן דֶעם פְלֵיישׁ ,כְּדֵי דֶער גֵייסְט זָאל גֶערֶע-

טֶעט וֶוערֶען אִים מָאג פוּן דֶעם הַאר :אֵייעֶר בֶּערִיהְמֶען
אִיז נִיט גוּט; וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אַז אַ קליין שְׁמִיקֶעל זוֹיעֶךְ-
טייג מַאכְט זוֹיעֶר דֶעם גַאנְצֶען מֵיינ? דְרוּם רֵיינִינְט אוֹיס
דֶעם אַלְטֶען זוֹיעֶרְטֵייג ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט זַיין אַ נֵייעֶר מֵייג
אַזוֹי זיא אֵיהֶר זֶענְט אוּמְנֶעזוֹיעֶרְט; זָארִין מְשִׁיחַ אוּנְזֶער
קִרְבֶּן פֶּסַח אִיז אוֹיךְּ פַאר אוּנִם נֶעאָפְּפֶערְט גֶעוָארֶען:
דָרוּם לָאזֶען מִיר הַאַלְטֶען דָאס פֶעסְט ,נִיט מִיט דֶעם אַלְ8 -
מֶען זוֹיעֶרְטֵייג פוּן שְלֶעכְטִינְקֵייט אוּנְד אוֹיסְגֶעלַאסֶענְהֵייט
נֵייעֶרְט מִיט דֶעם אוּנְגֶעזֵייעֶרְטֶען בְּרוֹיט פוּן לוֹיטֶערקֵייט
מ

51

אוּנְד וָאהְרְהֵייט:

82

א קארינטער ה ו
! אִיךְּ הָאבּ אִייךְ אִין דֶעם בְּרִיף גֶעשְׁרִיבֶּען אַז אִיהֶר זָאלְּש
קֵיינֶע גֶעמִיינְשַׁאפְט נִיט הָאבֶּען מִיט נוֹאַפִּים :דָאךְּ נִיט אִים
נַאנְצֶען מִיט דִיא נוֹאַפִּים פוּן דִיזֶער וֶועלְט ,אָדֶער מִיט דִיא
גֵייצִינֶע אוּנְד רוֹיבֶּער אוּנְד גֶעצֶענְדינֶער ,וָארִין אוֹיף דֶעם
אוֹפְן מוּזְט אֵיהֶר פוּן דֶער וֶעלְט אַרוֹיסְנֶעהֶען :אָבֶּער

10

אַצוּנְד הָאבּ אִיךְ צוּ אֵיךָ גֶעשְׁרִיבֶּען ,אַז אִיהֶר זָאלְט קֵיינֶע

גֶעמֵיינְשַׁאפְט נִיט הָאבֶּען ,וֶען אַ בְּרוּדֶער וֶוערְט גֶערוּפֶען אַ
נוֹאָף ,אָדֶער אַ גִייצִינֶער ,אָדֶער אַ גֶעצֶענְדִינֶער ,אָדֶער אַ
לֶעסְטֶערֶער ,אָדֶער אַ זוֹיפֶער ,אָדֶער אַ רוֹיבֶּער; מִּיט
! אַזֶעלְכֶע זָאלְט אֵיהֶר אַפֵּילוּ נִיט עֶסֶען :וָארִין זָאס הָאבּ
אִיךְּ נָאךְּ צוּ רִיכְטֶען דִיא וָאס זֶענֶען פוּן דְרוֹיסֶען? רִיבִ-
טֶעט אֵיהֶר דֶען נִיט דִיא וָאס זֶענֶען פוּן דְרִינֶען? אָבֶּער
דִיא וִאם זֶענֶען פוּן דְרוֹיסֶען רִיכְטֶעַט נָאט .דְרוּם רוֹימְּט

=

אוֹים פוּן צְוִוישֶׁען אַייךְּ דֶעם שְׁלֶעכְטֶען:
קאפיטעל ו
קָאןְ זִיךְּ אֵיינֶער פוּן אִייךָּ וֶועלְכֶּער הָאט עִפֶּעם אַ זַאךָּ קֶע-
נֶען דֶעם אַנְדֶערֶען אוּנְטֶערְשְׁטֶעדְן אַז עֶר זָאל נֶעהֶען צוּב
גֶערִיכְט בֵּייא דִיא אוּנְנֶערֶעכְטֶע אוּנְד נִיט בָּייא דִיא הֵיי-

שן לִינֶע? אָדֶער וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אַז דִיא הֵיילִינֶע וֶועלֶען
דִיא וֶועלְט רִיכְטֶען? אוּנְד וֶוען דִיא וֶועלְט וֶעט פוּן אַייךָ
גֶערִיכְטֶעט וֶערֶען ,זֶענְט אֵיהֶר נִיט וֶוערְט צוּ רִיכְטֶען דיא
; קְלֵיינְסְטֶע זַאכֶען פוּן דִיזֶער וֶועלְט? וֵוייסְט אִיהֶר נִיט אַז
מִיר וֶועלֶען רִיכְטֶען מַלְאָכִים? זויא פִיל מֶעהֶר דִיא זַאכֶען
פוּן דֶעם לֶעבֶּען  :אַזוֹי דֶען זיא אֵיהֶר הָאט מַשְׁפָּטִים זֶוע-
נֶען זַאכֶען פוּן דֶעם לֶעבֶּען ויא אַזוֹי זֶעצְט אֵיהֶר דִיא
ווא זֶענֶען צוּם וֶוענִינְסְטֶען אָנְגֶעזֶעהֶען אִיןדֶער קְהִלָה אַז
זֵייא זָאלֶען רִיכְמֶען ? אִיךָּ זָאג דָאס צוּ אֵייעֶר שַׁאנְרּ .אִיז

8

רֶען נִיט פַארְהַאנְדֶען צְוִוישֶׁען אַייךְ אַיין קְלוּנֶער ,וָאם זָאל
קֶענֶען רִיכְטֶען צְוִוישֶׁען זֵיינֶע בְּרִידֶער ,נֵייעֶרְט אַ בְּרוּדֶער
קְרִיגְט זִיךָּ מִיט אַ בְּרוּדֶער? אוּנְד דָאס פָאר אוּנְנְלוֹיבִּינֶע:
אַזוֹי עֶם אִיז שׁוֹין אִים גַאנְצֶען אַ פֶעהְלֶער אִין אַייךְּ; אַז
אֵיהֶר הָאט מִשְׁפָּטִים צְוִוישֶׁען אֵייךְּ .וָארוּם מְהוּט אֵיהֶר
נִיט בֶּעסֶער אוּנְרֶעכְט לֵיידֶע? וָארוּם לָאזְט אֵיהֶר אֵייךָּ נִיט
לִיבֶּער בֶּערוֹיבֶּען? אָבֶּער אִיהֶר טְהוּט אוּנְרֶעכְט אוּנֶך

:
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בֶּערוֹיבְּט ,אוּנְד דָאס צוּ בְּרִידֶער :אָבֶּער וֵוייסְט אֵיהֶר דֶען 9
נִיט אַז דֵיא אוּנְגֶערֶעכְטֶע וֶועלֶען נִיט יַרשֶׁענֶען דָאם קֶע-

ִינְרֵייךְּ פוּן גָאט? לָאזְט אֵייךָ נִיט פַארְפִיהְרֶען .קֵיינֶע זֹנִים

אוּנְד קֵיינֶע גֶעצֶענְדִינֶער ,אוּנְד קֵיינֶע נוֹאַפִים .אוּנְד קֵיינֶע
וֵוייבִּישֶׁע ,אוּנְד קֵיינֶע מֶענֶער שֶׁענְדֶער :אוּנְד קֵיינֶע נֵנָבִים01 ,

אוּנְד קֵיינֶע גֵייצִינֶע ,נִיט שִכּוּרִים ,נִיט לֶעסְטֶערֶער ,נִיט
רוֹיבֶּער ,וֶועלֶען יְרשֶׁענֶען דָאס קֶענִינְרֵייךְ פוּן בָאט :אוּנד

==

1

אַזֶעלְבֶע זֶענֶען עֶטְלִיכֶע פוּן אַייך גֶעוֶועזֶען; אָבֶּער אֵיהֶר

זֶענְט אָפְּגֶעוַאשֶׁען ,אֶבֶּער אִיהֶר זֶענְט גֶעהֵיילִיגְט ,אֶבֶּער

אֵיהֶר זֶענְט נֶערֶעכְטְפֶּערְטְיְגְט גֶעוארֶען אִים נָאמֶען פוּן דֶעם
הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אוּנְד אִין דֶעם גֵייסְט פוּן אוּנְזֶער בָאט:
אַלֶעם אִיז מִיר דֶערְלוֹיבְּט .אָבֶּער נִיט אַלֶעם אִיז גוּט; 2ן
אַלֶעם אִיז מִיר דֶערְלוֹיבְּט ,אָבֶּער אִיךָּ וֶועל נִיט וֶוערֶען
אוּנְטֶער דִיא מַאכְט פוּן אַ שׁום זַאךְּ :דִיא שְׁפֵּייזֶע פַאר 31
דֶעם בּוֹיךְ; אוּנְד דֶער בּוֹיךְּ פַאר דִיא שְׁפֵּייזֶע; אֶבֶּער נָאט
וֶעט אוֹיךְּ דִיזֶען אוּנְד אוֹיךְּ יֶענֶע צוּשְׁטֶערֶען .אוּנְד דֶער
לֵייבּ אִיז נִיט צוּ זְנוּת ,נֵייעֶרְט צוּם הַארין ,אוּנְד דֶער האר
צוּ דֶעם לײבּ :נָאט דֶער הָאט דֶעם הַאר אוֹיפְנֶע" 41
וֶועקְט ,וֶועט אוּנֶם אוֹיךְּ אוֹיפְוֶועקֶען דוּרְךָּ זֵיינֶע מַאכְט:
וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אַז אֵייעֶרֶע לֵייבֶּער זֶענֶען דִיא גְלִידֶער 5
פוּן דֶעם מָשִׁיחֵַ? זָאל אִיךְָּ דֶען נֶעמֶען דיא גְלִידֶער פוּן
דֶעם מְשִׁיחַ ,אוּנְד זֵייא מַאכֶען דִיא נְלִידֶער פוּן אַ זוֹנָה ?
חָלֵילָה :אָדֶער וֵוייסְט אֵיהֶר דֶען נִיט אַז וֶער עִם אִיז
בֶּעהֶעפְט צוּ אַ זוֹנָה ,דֶער אִיז מִיט אֵיהֶר אַיין לייבּ ; וָָארִין
עֶר זָאגְט ,זֵייא וֶועלֶען בֵּיידֶע זַיין אַיין פְלֵיישׁ :בראשית ב' כ'ד.
אָבֶּער דֶער וָאס אִיז בֶּעהֶעפְט צוּם הַאר ,דֶער אִיז אֵיין 71
נֵייסְט מִיט אֵיהֶם :פְלֵיהֶם פוּן זְנוּת .אִיטְלִיכֶע זִינֶד ואס 81
דֶער מֶענְשׁ טְהוּט אִיז אוֹיסֶער דֶעם לֵייבּ; אָבֶּער דֶער וָוִאם
אִיז מְזֵנֶה זִינְדִינְט קֶענֶען זיין אֵיינֶענֶעם לֵייבּ :אָדֶער זוייסְט 91
אֵיהֶר דֶען נִיט אַז אֵייעֶר לֵייבּ אִיז דֶער מֶעמְפֶּעל פוּן דֶעם
==

מש =

רוּחַ הַקוֹדֶשׁ זִאם אִיז אִין אֵייךָ; וֶועלְכֶען אֵיהֶר הָאט פוּן

גָאט ,אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט נִיט אֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע? זָארִין אִיהֶר 02
זֶענְט אָפְּנֶעקוֹיפְט גֶעוֶועזֶען פַאר אַ פְּרַייז ,אַזוֹי פֶערְהֶעך-

לֵיכְט נָאט אִין אֵייעֶר לֵייבּ;
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קאפיטעל ז
 1נוּן וֶועגֶען דִיא זַאכֶען וָאס אִיהֶר הָאט צוּ מִיר גֶעשְׁרִיבֶּען
עִם אִיז גוּט פַאר אַ מֶענְש קֵיינֶע פְרוֹיא נִיט אֶנְצוּריהְרֶען:
 2אֶבֶּער פוּן וֶועגֶען זְנוּת לָאז אִיטְלִיכֶער הָאַבֶּען זיין אַיי-

גֶענֶעם וייבּ ,אוּנד לָאז אִימְלִיכֶע פְרוֹיא הָאבֶּען אֵיהֶר
 2אֵייגֶענֶעם מַאן :לָאז דֶער מַאן זַיין חִיוּב אָפְּנֶעבֶּען צוּם
 4ווייבּ ,אוּנְִד אַזוֹי אוֹיךְ דָאס ווייבּ צוּם מַאן :דָאס װייבּ
הָאט קֵיינֶע מַאכְט אִיבֶּער אֵיהֶר אֵיינֶענֶעם לֵייבּ ,נִיועֶרְט
דֶער מַאן; אוּנְד אַזוֹי אוֹיךְּ הָאט דֶער מַאן קֵיינֶע מַאכְּט
 2אִיבֶּער זַיין אֵיינֶענֶעם לֵייבּ ,נֵייעֶרְט דָאס ויִיבּ :הַאלְט
אַייךְ נִיט צוריק צְוִוישֶׁען אֵיינַאנְדֶער ,נֵייעֶרְט פוּן אַייעֶר
גוּטֶען ווילֶען פַאר אַ צֵייט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵייךְ אָפְּנֶעבֶּען
צוּם פַאסְטֶען אוּנְד גֶעבֶּעט .אוּנְד זִוידֶער צוזַאמֶענְקוּמֶען
אַז דֶער שָׂטָן זָאל אֵייךְּ נִיט פְּרוּפֶען דוּרְךָּ אֵייעֶר נִיט
 6אַיינְהַאלְטֶען :אוּנְד .דָאם זָאג אִיךְּ אַלֶס אֵיין עֵצָה נִיט
 7אֵלִם אַ גֶעבָּאט :אָבֶּער אִיךְּ חִיל אַז אִיטְלִיכֶער מֶענְשׁ

זָאל זַיין ויא אִיךּ זֶעלְבְּסְט; אֶבֶּער אִיטְלֵיכֶער הָאָט זֵיינֶע

אֵייגֶענֶע נָאבּ פוּן גָאט ,אֵיינֶער אַזוֹי ,אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער
אַזוי:

 8אִבֶּער אִיךְּ זָאנ צוּ דִיא וָאם זֶענֶען נִיט פַארְהיירַאטֶעט
אוּנְד צוּ דִיא אַלְמְנוֹת ,אַז עֶס אִיז נוּט פַאר זֵייא וֶען זייא

 9בְּלֵייבֶּען אַזוֹי יא אִיךְ :אָבֶּער וֶוען זֵייא קֶענֶען זִיךְּ נִיט
אֵיינְהַאלְטֶען לָאזֶען זייא הֵיירַאטֶען; וָארִין עִם אִיז בָּע-

 0סֶער צוּ הֵיירַאטֶען אֵיידֶער צוּ בְּרֶענֶען :אָבֶּער צוּ דיא
וָואם זֶענֶען פֶערְהֵיירַאטֶעט בֶּעפֶעל אִיךְּ .דָאךְ נִיט אִיךְ
נֵייעֶרְט דֶער הַאר ,אַז אַ װייבּ זָאל זִיךְּ ניט שיידען פוּן
 1דֶעם מַאן :אָבֶּער וֶוען זִיא אִיז אוֹיךָּ בֶעשֵׁיירֶעט ,לָאז זִיא

אוּנְפֶערְהֵיירַאטֶעט בְּלֵייבֶּען ,אָדֶער לָאז זִיא זִיךְּ אִיבֶּעך-

בֶּעטֶען מִיט אֵיהֶר מַאן; אוּנְד אַז אַ מַאן זָאל נִיט פֶער-
 2לַאזֶען זֵיין װוייבּ :אָבֶּער צוּ דִיא אִיבְּרִינֶע זָאג אִיךְּ! נִיט
דֶער הָאר ,וֶוען אַ בְּרוּדֶער הָאט אַ וייבּ וָאם נְלוֹיבְּט נִיט
אוּנְד עִם גֶעפֶעלְט אֵיהֶר מִיט אֵיהֶם צוּ וְואוֹינֶען .,לָאז עֶר

 3זִיא נִיט פֶערְלָאזֶען :אוּנְד וֶוען אַ פְרוֹיא הָאט אַ מַאן ואס
גִלוֹיבְּט נִיט ,אוּנֶר עֶס גֶעפֶעלְט אֵיהֶם מִיט אֵיהֶר צוּ וְואוֹינֶען,
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לאו זִיא אֵיהֶם נִיט רטע וָארִין דֶער מַאן וָאס
גְלוִיבֶּש נִיט אִיז דוּרְךְּ דֶעם וייבּ גֶעהֵיילִיגְט גֶעוָארֶען
אוּנֵד דָאם וֵוייבּ וָאס נְלוֹיבְּט נִיט אִיז דוּרְךְָּ דֶעם מַאן
גֶעהֵיילֵינְט נֶעוָארֶען; וֶוען נִיט וָאלְטֶען אֵייעֶרֶע קִינְדֶער
אוּנְרֵיין גֶעוֶועזֶען ,אָבֶּער אַצוּנְד זֶענֶען זֵייא הֵיילִיג  :אָבֶּער
וֶוען דֶער וָואס גְלוֹיבְּט נִיט שֵׁיידֶעט זִיךְ אָפּ לָאז עֶר זִיךְ
אֶפְשֵיירֶען; דֶער בְּרוּדֶער אָדֶער דיא שְׁוֶועסְטֶער אִיז נִיט
נֶעבּוּנְדֶען אִין אַזֶעלְכֶען פַאל; אָבֶּער נָאט הָאט אוּנֶס
גֶערוּפֶען אִין פְרִידֶען :וָארִין וָאס וֵוייסְט דוּא ,אָ װייבּ
אוֹיבּ דוּא וֶעסְט דֶעם מַאן רֶעטֶען? אָדֶער וָאס וֵוייסְט
דוּא ,אָ מַאן ,אוֹיבּ דוּא וֶועסְט דָאס וֵוייבּ רֶעמֶען? נוּר
אַזוֹי זיא דֶער הַארּ הָאט צוּ אִיטְלִיכֶען מֶענְש אָפְּנֶעמֵיילְט,
אַזוֹי ויא נָאט הָאט אִיטְלִיכֶען בֶּערוּפֶען ,אַזוֹי לָאז עֶר
וַוּאנְדְלֶען .אוּנְד אַזוֹי גֶעבִּיט אִיךְּ אִין אַלֶע קְהֲלוֹת  :אִיז אַ
מַאן אַלָם בֶּעשְׁנִיטֶענֶער בֶּערוּפֶען ,לָאז עֶר נִיט אַן עָרֵל
וֶערֶען; אִיז אַ מַאן אֵלֶם עָרֵל בֶּערוּפַען ,לָאוּ עֶר נִיט
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בֶּעשְׁנִיטֶען וֶוערֶען :דיא בֶּעשְׁנִיידוּנְג אִיז גָארְנִיט ,אוּנְד דִיא ו!
עָרְלָה אִיז גָארְנִיט ,נֵייעֶרְט דָאם הִיטֶען פוּן דִיא גֶעבָּאטֶע
פוּן נָאט :לָאז אִיטְלִיכֶער בְּלֵייבֶּען אִין דֶער בֶּערוּפוּנְג אִין
וֶועלְכֶּער עֶר אִיז בֶּערוּפֶען נֶעוָוארֶען :בִּיסְט דוּא אַלֶם אַ

קְנֶעכְט בֶּערוּפֶען ,אַזוֹי בֶּעזָארְג דִיךָ נִיט ; אָבֶּער וֶען דוא
קָאנְסְט פְרֵייא וֶוערֶען בֶּענוּץ עִם לִיבֶּער :וָארִין דֶער
קְנֶעכְט ואס אִיז בֶּערוּפֶען אִים הַאר אִיז דֶער בֶּעפְּרֵייטֶער
פוּן דֶעם הַאר .אַזוֹי אוֹיךָּ דֶער בֶּעפְרֵייטֶער וָאם אִיז
בֶּערוּפֶען ,אִיו דֶער קְנֶעכְט פוּן מְשִׁיחַ :אֵיהֶר זֶענְט אִםַ-
גֶעקוֹּיפְּט מִיט אַ פְּרֵייז ; וֶערְט נִיט דיא קְנֶעכְט פוּן

מֶענְשֶׁען :בְּרִידֶער; לָאוּ אִיטְלִיכֶער בְּלֵייבֶּען בֵּייא גָאט

אִין דֶעם אֵין וֶועלְכֶען עֶר אִיז בֶּערוּפֶען:

נוּן וֶוענֶען דִיא בְּתוּלוֹת הָאבּ אִיךְּ קֵיין בֶּעפֶעהְל פוּן דֶעם
הַאר ,אָבֶּער אִיךָּ נִיבּ מֵיינֶע מֵיינוּנְג אַזוֹי זיא אֵיינֶער
וָואס הָאט דֶערְהַאלְטֶען נְנָאד פוּן דֶעם הַאר טְרֵייא צוּ זַיין;
דָרוּם דֶענְק אִיךָּ אַז דָאם אִיז נוּט וֶוענֶען דֶער צָרָה וָאם ;
אִיז פַארְהַאנֶען,

אַז עֶס אִיז נוּט פַּאר אַ מֶענְש אַזוֹי צוּ

זַיין  :בִּיסֶט דּוּא גֶעבּוּנְדֶעןְ צוּ אַ װַייבּ זּךְ נִים לוו צוּ

גי =
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וֶערֶען; בִּיסְט דוּא לוֹיז פוּן אַ װֵייבּ ,זוּך נִיטּ קין
 8ווייבּ  :אָבֶּער וֶוען דוּא הָאסְט חֲתוּנָה הָאסְט דוּא נִיט גֶע-
זִינְדִיגְט .,אוּנְד וֶוען אַ בְּתוּלָה הָאט חֲתוּנָה .הָאט זִיא נִיט

גֶעזִינְדִיגְט אָבֶּער אַזֶעלְכֶע וֶעלֶען הָאבֶּען לֵיידֶען אִים
פְלֵיישׁ; אָבֶּער אִיךְּ פַּארְשְׁפָּאר אייך:
אָ9בֶּער דָאם זָאג אִיךְּ בְּרִידֶער ,דִיא צֵייט אִיז פַאךְ-
קֶערְצְט; כְּדִי פוּן אַצונְד זָאלֶען אוֹיךָּ דִיא ואס הָאבֶּען
 0ווייבֶּער גְלֵייךָּ זַיין זויא .זֵייא הָאס דָאבֶּען נִיט :אוּנְד דיא
ואס וֵויינֶען גְלֵייךְּ זיא זֵייא וָאס וַויינֶען נִיט ,אוּנְד דיא
וָואס פְרֵייעֶן זִיךְ גְלַייךְ ויא זֵייא װָאס פְרַייעֶן זִיךְּ נִיט,

אוּנְד דִיא וָאס קוֹיפֶען גְלֵייךָּ ויא זֵייא וָאם בֶּעזִיצֶען
 1נִיט :אוּנְד דִיא וָאם בֶּענוּצֶען דיא װֶעלְט גְלַיִיךָּ ויא
זֵייא הָאבֶּען זִיא נִיט אָפְּגֶענוּצְט; זָארִין דיא גֶעשְׁטַאלְט
'
פוּן דִיזֶער וֶועלְט פַארְגֶעהְט:
 2אָבֶּער אִיךְָּ זויל אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט בֶּעזָארְגְט זַיין .דֶער
ואס אִיז נִיט פֶערְהֵיירַאטֶעט זָארְגְט פַאר דִיא זַאכֶען
פוּן דֶעם הַאר ,זיא אַזוֹי עֶר זָאל דֶעם הַאר גֶעפֶעלֶען:
כש כש אָבֶּער דֶער וָאס אִיז פֶערְהֵיירַאטֶעט זָארְנֶט כַּאר דיא
זַאכֶען פוּן דֶער וֶועלְט; זיא אַזוֹי עֶר זָאל דָעִם װוױבּ
 4גֶעפֶעלֶען :אוּנְד אִיז צוטְהֵיילְט גֶעוֶועזֶען .דִיא פְרוֹיא זָואס
אִיז נִיט פֶערְהֵיירַאטֶעט אוּנְד דִיא בְּתוּלָה זָארְגְט פאר
דִיא זַאכֶּען פוּן דֶעם הַאר; אַז זִיא זָאל הֵיילִיג זַיִיִן אִים
לֵייבּ אוּנְד אִים גֵייסְט ; אָבֶּער דִיא ואס אִיז פֶערְהַיִירַאטֶעט
זָארְנְט פַאר דִיא זַאכֶען פוּן דֶער וֶועלְט ,װִיא אַזוֹי זִיא
 2זָאל דֶעם מַאן גֶעפֶעלֶען :אוּנְד דָאס זָאנ אִיךְּ אַייךְ צוּ
אֵייעֶר בֶּעסְטֶען נוּצֶען ,נִיט כְּדֵי אַייךְ אַ נֶעץ פָארְצוּלֶעגֶען
נֵייעֶרְט צוּ דֶעם וָואם אִיז אָנְגֶעזֶעהֶען ,אוּנְד אַז אֵיהֶר זָאלְט
 6דֶעם הַאר דִינֶען אֶהְן הִינְדֶערְנִים :אָבֶּער וֶוען אַ מַאן
דֶענְקְט אַז עֶר טְּהוּט אַ בּוּשָׁה צוּ זֵיינֶע בְּתוּלָה וֶען זיא
אִיז שׁוֹין אוֹיף אֵיהֶר עֶלְטֶער ,אוּנְד עִם מוּז אַזוֹי זיין ,לָאז
עֶר טְדוּן הָאס עֶר חװִיל; עֶר זִינְדִיגְט נִיט; לַָאזֶען זײַא
 7הֵיירַאטֶען :אָבֶּער דֶער וָואם שְׁטֶעהְט פֶעסְט אִין זַיין הַארְץ,
אוּנְד הָאט עִם נִיט נֶעמִיג ,אֶבֶּער הָאט מַאכְּט אִיבֶּער זַיין

אֵיינֶענֶען וִוילֶען ,אוּנְד הָאט דָאס בֵּייא זִיךְּ בֶּעשְׁלַאפֶּען אִין
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זַיין אֵיינֶען הַארְץ ,אַז עֶר זָאל זֵיינֶע בְּתוּלָה הִימֶען ,וֶועט

רֶעכְט טְהוּן  :אַזוֹי דֶער וָאס מַאכְט אֵיהֶר חֲתוּנָה טְהוּם 83
רֶעכְט ,אוּנֹד דֶער וָוָאס מַאכְט אֵיהֶר נִיט חֲתוּנָה וֶועט בֶּע-
סֶער טְהוּן:
א זזייבּ אִיז נֶעבּוּנְדֶען אַזוֹי לַאנְג זיא אֵיהֶר מַאן לֶעבֶּם; 93
אֶבֶּער וֶען דֶער מַאן אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען ,אִיז זִיא פְרֵייא
זִיךָּ צוּ פֶערְהֵיירַאטֶען צוּ וֶעמֶען זִיא וִויל ,נוּר אִין דֶעם
הַאר :אָבֶּער זִיא אִיז לִיבֶּער גְלִיקְלִיךְּ נָאךְּ מֵיינֶע מֵיינוּנָג 04
וֶוען דִיא בְּלַייבְּט אַזוֹי; אוּנְד אִיך דֶענְק אַז אִיךָּ הָאבּ אוֹיך
דֶעם גֵייסְט פוּן גָאט:
קאפיטעל ח
נדּן וֶועגֶען דִיא קַרְבָּנוֹת פוּן דִיא אָפְּנֶעטֶער ,מִיר וִויסֶען אַז
--ץ

מִיר הָאבֶּען אַלֶע דֶערְקֶענְטְנִיס .דִיא דֶערְקֶענְמְנִים בְּלָאזְט

אוֹיף ,אָבֶּער דֵיא לִיבֶּע בּוֹיעט אויף :וֶוען אֵיינֶער דֶענְקְט
אַז עֶר וַויים עֶפֶּעם ,וַיִים עֶר נָאךָּ נִיט ויא מֶען בַּאדַארְם
צוּ זִויסֶען :אָבֶּער וֶוען אֵיינֶער לִיבֶּט בָאט ,דֶער אִיז פוּן

פא

=ח*
=

אֵיהֶם אֶנְדֶערְקֶענְט:

דְרוּם וֶוענֶען דֶעם עֶסֶען פוּן קִרְבָּנוֹת צוּ דִיא אָפְּגֶעטֶעַר4 ,
מִיר וִויסֶען אַז אַיין אָפְנָאט אִיז גָארְנִיט אִין דֶער וֶועלְט
אוּנְד אַז עִם אִיז נִים פַארְהַאנֶען קיין נָאט אוֹיסֶער אֵיינֶער :
זש
וָוארין חָאטְשֶׁע עִם זֶענֶען אַפּילוּ פַארְהַאנֶען אַזֶעלְכֶע ואס

וֶוערֶען אֶנְגֶערוּפֶען גֶעטֶּער ,עֶנְטְְזֶעדֶער אִים הִימֶעל אָדֶער

אוֹיף דֶער עֶרֶך ,מַחְמַת עִם זֶענֶען פִילֶע גֶעטֶער אוּנְד פִילֶע

הַארֶען :אֶבֶּער צוּ אוּנֶם אִיז אֵיין גָאט ,דֶער פָאטֶער ,פוּן 6
וֶועלְבֶען עֶס זֶענֶען אַלַע זַאכֶען אוּנְד מִיר צוּ אֵיהֶם ,אוּנְד

אֵיין הָאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .דוּרְךָּ וֶעלְכֶען זֶענֶען אַלֶע זַאכֶען
אוּנְד

מִיר דוּרך אֵיהֶם:

אָבֶּער

ניט

אִין אַלֶע אִיז 7

דֶערְקֶענְטְנִים; אָבֶּער עֶמְלִיכֶע מִיט גֶעוִיסֶען פוּן דֶעם
אָפַּנָאט .עֶסֶען בִּיז אַצוּנִד ויא אַ קִרְבְּן צוּם אָפְּנָאט ,אוּנְד
אִינְדֶעם עִם אִיז שְׁוַאךְּ אִיז זֵייעֶר גֶעוִויסֶען בֶּעפְלֶעקְט:
אָבֶּער דִיא שְפַּייז וֶועט אוּנם נִיט עֶמְפֶעהְלֶען צוּ גָאט;
וָארִין וֶען מִיר עֶסֶען אַפִילוּ נִיט זֶענֶען מִיר נִיט עֶרְנֶער,
אוּנְד וֶען מִיר עֶסֶען זֶענֶען מַיִר ניט בֶּעסֶער :אָבֶּער גִיבּט
אַכְטוּנְג אַז דִיזֶע אֵייעֶרֶע מַאבְט זָאל נִיט זַיין אַ שְׁטְרוֹיכְלוּנָג

=
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 0צוּ דיא שְׁוַַאכֶּע:

וָארִין וֶען אִימִיצֶער וֶועט דִיךְ זֶעהֶען

וָואס דוּא הָאסְט דֶערְקֶענְטְנִים אַז דוּא זִיצְט צוּ טִישׁ
אִים טֶעמְפֶּעל פון אֵיין אֶפְּגָאט; וֶועט נִיט דָאס גֶעוִויסֶען
פוּן דֶעם שְׁוַַאכֶען גֶעשְׁטַארְקְט וֶערֶען צוּ עֶסֶען דיא
 1קִרְבָּנוֹת צוּ דִיא אָפְּנֶעטֶער? וָארִין דוּרְךְָּ דֵיינֶע
דֶערְקֶענְטָנִים אִיז דֶער שְׁוַואכֶער פֶערְלוֹירֶען גֶעגַאנְגֶען
דֶער בְּרוּדֶער פַאר וֶעלְכֶען מָשִׁיחַ אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען;
 2אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר זִינְדִיגְט אַזוֹי קֶענֶען דִיא בְּרִירֶער,
אוּנִד שְׁלָאגְט זֵייעֶר שְׁוַאכֶעם גֶעוִויסֶען ,זִינְדִיגְט אִיהֶר
פש 4

קֶענֶען מָשִׁיחַ :אַזוֹי דֶען וֶען שְפֵּייז מַאכְט מֵיין בְּרוּדֶער
שְׁטְרוֹיכְלֶען

װויל אִיךְּ עִבִּיג קיין פְלֵיישׁ נִיט עֶסֶען; כְּדִי

אִיךְ זָאל נִיט מֵיין בְּרוּדֶער שְׁטְרוֹיכְלֶען מַאכֶען:
קאפיטעל ט
 1בִּין אִיךְּ נִיט אֵיין אַפָּאסְטֶעל? בִּין אִיךָ נִיט פְרֵייא?
הָאבּ אִיךָּ נִיט גֶעזֶעהֶען יִשׁוּעַ אוּנְזֶערְן הַאר? זֶענְט
 2אֵיהֶר נִיט מֵיין וֶוערְק אִין דֶעם הַאר? װֶען אִיךְ בִּין

נִיט אֵיין אַפָּאסְטֶעל צוּ אַנְדֶערֶע ,בִּין אִיךְּ דָאךְָּ צוּ אֵייךָ;

וָוארִין דֶער זִינֶעל פוּן מֵיין שְׁלִיחוֹת זֶענְט אֵיהֶר אִין
 2דֶעם הַאר :מֵיין עִנְטְפֶּער צוּ דִיא וָואס פֶערְהֶערֶען מִיךְ
 4אִיז דָאס :הָאבֶּען מִיר נִיט קֵיינֶע מַאכְט צוּ עֶסֶען אוּנְד
?ּ צוּ טְרִינְקֶען? הָאבֶּען מִיר נִיט קֵיינֶע מַאכְט אַרוּמְצַוּ-
פִיהְרֶען אַ װֵייבּ חִאם אִיז אַ גְלוֹיבִּינֶע ,אַזוֹי וִויא דִיא
אַנְדֶערֶע אַפָּאסְטֶעל ,אוּנְד דִיא בְּרִידֶער פוּן דֶעם הַאר,
 6אוּנְד כֵּיפָא? אָדֶער אִיךְּ אַלֵיין אוּנְד בַּר-נַבֶּא הָאַבֶּען
מִיר נִיט קֵיינֶע מַאכְט מִיר זָאלֶען נִיט אַרְבֵּייטֶען?
 7וֶועלְכֶער בַּעַל מִלְחָמָה נֶעהְט אַרוֹים אוֹיף זֵיינֶע אֵייגֶענֶע
קָאסְטֶען? וֶוער פְלַאנְצְט אַ וֵויינְגָארְטֶען אוּנְד עֶסֶט נִיט
דִיא פְרוּכְט דֶערְפוּן! אָדֶער וֶוער פִימֶערְט אַ סְטַאדֶעו
 8אוּנד עֶסְט נִיט פוּן דֶער מִילֶךָּ פוּן דֶער סְטַאדֶע! רֶעד
אִיךְ דֶען דָאס ויא

אַ מֶענְש? אָדֶער זָאנְט נִיט אוֹיךְ

 9דָאם נֶעזֶעץ דִיזֶעם? וָארִין אִין תּוֹרַת מֹשֶׁה שְׁמֶעהְט
עִם גֶעשְׁרִיבֶּען ,דוּא זָאלְסְט נִיט פֶערְשְׁלִיסֶען דָאם מוֹיל
פוּן דֶעם אָקְס וֶוען עֶר דְרֶעשְט.

דברים כייה ד'.

זָארְנְט

 0דֶען גָאט פַאר אֶקְסֶען? אָדֶער זָאגְט עֶר דָאס אִים גַאנְצֶען
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פֿוּן אוּנְזֶערְט וֶוענֶען? לא פוּן אוּנְזֶערְט וֶוענֶען אִיז
עִם גֶעשְׁרִיבֶּען ,װוייל דֶער וָאס אַקֶערְט אִיז מְהוּיִב צוּ
אַקֶערְן מִיט הָאפְנוּנָג ,אוּנְד דֶער ואס דְרֶעשְׁט אַ מְהֵייל
צוּ הָאבֶּען מִיט הָאפְנוּנָב:
וֶוען מִיר הָאבֶּען צוּ אַייךְּ גֶעזֵייעֶט גִייסְטְלִיכֶע זַאבֶען אִיז

יו 1

עִם צוּ פִיל וֶוען מִיר וֶועלֶען שְׁנֵיידֶען אֵייעֶרֶע פְלֵיישְׁלִיכֶע

זַאכֶען? וֶוען אַנְדֶערֶע הָאבֶּען אַ טְהֵייל אִיז דִיזֶער מַאכְט 21
אִיבֶּער אַייךְ; זָאלֶען מִיר נִיט פיל מֶעהֶר? אָבֶּער מִיר

הָאבֶּען נִיט בֶּענוּצְט דִיזֶע מַאכְט ,נֵייעֶרְט מִיר לֵיידֶען

אַלֶעם ,בְּדֵי מִיר זָאלֶען קיין שׁוּם הִינְדֶערְנִים נִיט מַאכֶען
צוּ דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן מָשִׁיחַ :וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אַז 31
דִיא וִאם דִינֶען אִין הֵיילִינֶע זַאכֶען עֶסֶען פוּן דֶעם
בֵּית הַמִקְדֶשׁ; אוּנְד דִיא וָאס דִינֶען בַּייא דֶעם מִוְבַּחַ
הָאבֶּען אַ טְהֵייל פוּן דֶעם מִוְבֵּחֵ? אַזוֹי הָאט אוֹיךְ דֶער 41
הַאר בֶּעשְׁטֶעלְט אַז דִיא וָאס פְּרֶעדִינֶען דִיא בְּשׂוּרָה
טוֹבָה זָאלֶען לֶעבֶּען פוּן דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה :אָבֶּער אִיךָּ 51
הָאבּ קֵיינֶע פוּן דִיזֶע זַאכֶען נִיט בֶּענוּצְט ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ
דִיזֶעם נִיט נֶעשְׁרִיבֶּען אַז עִם זָאל צוּ מִיר אַזוֹי נֶעשֶׁעהֶען;
וָארִין עִם אִיז מִיר לִיבֶּער צוּ שְׁטַארְבֶּען אֵידֶער
אִימִיצֶער זָאל מֵיין רִיהְמֶען צוּ נִישְט מַאכֶען :וָארִין וען מש 1
אִיךָ פְּרֶעדִיג דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה אִיז צוּ מִיר קיין רִיהְמֶען;
וָוארִין אִיךְָ מוּז עֶס טְהוּן; וָארִין חְעה מִיר וֶוען אִיךְ
פַּרֶעדִיג נִיט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה :וָארִין וֶוען אִיךְּ טְהוּא 71

דָאם פוּן נוּטֶען זִוילֶען ,אַזוֹי הָאבּ אִיךְּ אַ שְׂכֵר; אָבֶּער וֶוען
אוּנְנֶערְן ,אִיז מִיר אֵיינֶע אָנְרִיבְטוּנְג אַנְפֶערְטְרוֹיעְט :וָאם 81
אִיו דֶען מֵיין לוֹין? אַז וֶען אִיךְּ פְּרֶעדִינ דִיא בְּשׂוּרָה
טוֹבָה זָאל אִיךְָּ דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן הוֹצָאוֹת פְרֵייא
מַאכֶען .כְּדֵי אִיךְּ זָאל נִיט מֵיינֶע מַאכְט אִין דֶער בְּשׂוּרָה
טוֹבָה שְׁלֶעבְט אֶָפְּנוּצֶען:

וארִין חָאטְּשֶׁע אִיךָּ בִּין פְרֵייא פון אַלֶע .הָאבּ אִיךְּ מִיךְ

דָאךְּ גֶעמַאכְט פַאר אַ קְנֶעכְט צוּ אַלֶע ,כְּדִי
מָעהֶר גֶעוִוינֶען :אוּנְד צוּ דִיא יוּדֶען בִּין אִיךְּ
וִויא אַ יוּד ,כְּדִי אִיךְּ זָאל דִיא יוּדֶען גֶעוִינֶען;
וָואם זֶענֶען אוּנְטֶער דֶעם נֶעזֶע'ן ויא אֵיינֶער

אִיךְּ זָאל
גֶעוָארֶען
צוּ דיא
אוּנְטֶער
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דֶעם גֶעזֶעק ,אִינְדֶעם אִיךְּ בִּין נִיט זֶעלְבְּסְט אוּנְטֶער דֶעם

גֶעזֶעץ ,כְּדֵי אִיךְּ זָאל דִיא גֶעוִינֶען ואס זֶענֶען אוּנְטֶער
 :דֶעם גֶעזֶעץ :צוּ דִיא וָָאס זֶענֶען אָהְן גֶעזֶעץ וִויא אֵיינֶער

אֶהֶן גֶעזֶעץ ,אִינְדֶעם אִיךָ בִּין נִיט אֶהֶן .גֶעזֶעץ צוּ גָאט

נֵייעֶרְט אִים גֶעזֶעץ צוּ מָשִׁיחַ ,כְּדִי אִיךְּ זָאל דיא גֶעווינֶען

וָאם זֶענֶען אֶרְן נֶעזֶעץ :צוּ דִיא שְׁוַאכֶע בִּין אִיךְ

ֶעוארֶען ויא אַ שְׁוַאכֶער ,כְּדִי אִיךָּ זָאל גֶעוִוינֶען .דיא

שְׁוַאכֶע; אִיךָּ בִּין גֶעוָוארֶען אַלֶעם צוּ אַלָע ,כְּדִי אִיךְּ זָאל

אוֹיף יֶעדֶען אוֹפְן עֶטְלִיכֶע רֶעטֶען :אוּנְד דָאס אַלֶעם
טְהוּא אִיךְּ וֶוענֶען דֶער בְּשׂוּרֵה טוֹבָה ,כְּדִי אִיךְּ זָאל

 2דְרִינֶען אַ טְהֵייל הָאבֶּען :וֵייסְט אִיהֶר נִיט אַז דיא

ואם לוֹיפֶען אִין אַ לוֹיף-נֶעוֶועט לוֹיפֶען אַלֶע ,אָבֶּער
אֵיינֶער בַּאקוּמְט דֶעם פְּרֵייו? לוֹיפְט אֵיהֶר אַזוֹי ,כְּדִי
אֵיהֶר זָאלְט אֵיהֶם דֶערְהַאלְטֶען :אוּנְד אִיטְלִיכֶער װָאם
שְטְרֵייטֶעט דֶער הַאלְט זִיךְּ אִין אַלֶעם אָפּ ,דֶען יֶענֶע

טְהוּן .אַזוֹי כְּדֵי זֵייא זָאלֶען בֶּעקוּמֶען אַ פֶערְדֶערְבְּלֵיכֶע
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קרוֹין ,אָבֶּער מִיר .אֵיינֶע אוּנְפֶערְדֶערְבְּלִיכֶע :דְרוּם לוֹיף
אִיךְּ אַזוֹי ,נִים ויא אוֹיף אוּנְגֶעוויסֶעם ,אִיךְּ שְׁטְּרְייט אַזוֹי
נִיט חװִיא אִיךְ שְׁלָאג אִין דיא לופט :נַייעֶרְט אִיךְ

אוּנְטֶערְדְרִיק מֵיין לייבּ אוּנְד הַאלְט אֵיהֶם אִין קְנֶעכְטְשַׁאפְט
כְּדֵי וען אִיךְּ הָאבּ צוּ אָנְדֶערֶע גֶעפְּרֶערִיגְט ,אִיךְּ זָאל נִיט

דֶעלִבְּסְט פֶערְוָוארְפֶען וֶוערֶען:

4

קאפיטעל י
וָוארִין אִיךָּ זויל נִיט אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט וויסֶען ,בְּרִידֶער,
אַז אוּנְזֶערֶע אָבוֹת זֶענֶען אַלֶע אוּנְטֶער דֶעם וָָאלְקֶען נֶע-
וֶועזֶען ,אוּנֶר זֶענֶען אַלֶע דוּרְךָּ דֶעם יַם אַרִיבֶּערְגֶעגַאנְגֶען;
אוּנְד זֶענֶען אַלֶע גֶעטוֹבֵלָם גֶעווארֶען צוּ מֹשָׁה אִים וָואלְקֶען
אוּנְד אִים יַם  :אוּנְד הָאבֶּען אַלֶע דִיא זֶעלְבִּינֶע גֵייסְטְליכֶע
שְׁפֵּייז גֶענֶעסֶען :אוּנְד הָאבֶּען אַלֶע דָאס זֶעלְבִּינֶע גִייסְטְלִיכֶע
נֶעטְרֶענְק גֶעטְרוּנְקֶען; .וָארִין זֵייא הָאבֶּען נֶעטְרוּנְקֶען פוּן
דֶעם גֵייסְטְלַיְבֶען פֶעלְז וָואם הָאט זֵייא בָאבְגֶעפָאלְגְט ,אוּנָד

דש

דֶער פֶעלְז אִיז גֶעוֶועזֶען דֶער מְשִׁיחַ :אֶבֶּער דיא מֵיינְסְטֶע

פוּן זֵייא הָאבֶּען נִיט נָאט וְואוֹילְגֶעפַאלֶען;
דֶענֶען אוּמְגֶעקוּמֶען אֵין דֶער מִדְבָּר :

וָארִין זייא

ט
ו
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אוּנְד דִיזֶע זַאכֶען זֶענֶען פַאר אוּנִם נֶעשֶׁעהֶען צוּ פָארְבִּילְ6 -

דֶער ,כְּדֵי מִירְ זָאלֶען נִיט זַיין גְלוּסְטֶער צוּם שְׁלֶעכְטֶען

אַזוֹי חִיא זֵייא הָאבֶּען גֶענְלוּסְט :זַייט אֵיהֶר אוֹיך נִיט

בי

גֶעצֶענְדִינֶער ,אַזוֹי .זיא עֶטְּלִיכֶע פוּן זֵייא; אַזוֹי יא עִם

שְׁטֶּעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען .דָאם פַָאלְק הָאט זִיךְּ .אַנִירֶערְגֶע-

זֶעצֶט צוּ עֶסֶען אוּנְד צוּ טְּרִינְקֶען .אוּנָר זֶענֶען
אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען צוּ שְׁפֵּילֶען :שמות לייב ה .אוֹיךְ לָאזֶען 8
מִיר אוּנֶס נִיט מְזֵנֶה זַיִין ,אַזוֹי .ויא עֶטְלֵיכֶע פוּן זֵייא
הָאְבֶּען מְֵנָה גֶעוֶועוֶען אוּנְד זֶענֶען אִין אֵין טָאג
נֶעפַאלֶען דְרֵייא .אוּנְד .צְוַוַאנְצִיג טוֹיזֶענְד:
אוֹיךָ לָאזֶען 0
מַיִר נִיט פְּרוּפֶען דֶעם הָאר ,אַזוֹי ויא עֶטְלִיכֶע פוּן זייא
הָאבֶּען גֶעפְּרוּפְט אוֹנָר זֶענֶען אוּמְנֶעקוּמֶען דוּרְך שְׁלַאנְגֶען;
מוּרְמֶעלְט אִיהֶר נִיט ,אַזוֹי זיא עֶטְלִיכֶּע פוּן זייא הָאבֶּען 01
נֶעמוּרְמֶעלְט אוּנִד זֶענֶען אוּמְנֶעקוּמֶען דוּרְךְּ דֶעם
פֶערְדֶערְבֶּער :אוּנְד דִיוֶע זַאכֶען הָאבֶּען זִיךְּ צוּ זֵייא 11
גֶעטְרָאפֶען צוּ פַארְבִּילְרֶער ,אוּנִד זֵייא זֶענֶען צוּ אוּנֶם
גֶעשְׁרִיבֶּען פַאר אַ וַַארְנוּנְג ,צוּ וֶועלְכֶע דָאס עֶנֶד פוּן דֶער
וֶועלְט אִיַו גֶעקוּמֶען :דָרוּם דֶער װֶאם דֶענְקְט אַז עֶר 21
שְׁטֶעהְט ,לָאז עֶר אַבְמוּנְב נֶעבֶּען אַז עֶר זָאל נִיט פַאלֶען;
עִם הָאט אַייךָּ קֵיינע פְּרִיפוּנָג נִיט גֶעטְרָאפֶען נֵייעֶרְט וָואס 31
אִיז מֶענְשְׁלִיךָּ; אבֶּער גָאט אִיז גֶעטְרֵייא ,דֶער וֶועט אַייךְ
נִיט לָאזֶען נֶעפְרוּפָם וֶערֶען מֶעהֶר ויא אֵיהֶר קָאנְט
אוֹיסְהַאלְטֶען ,נֵייעֶרְט עֶר וֶועט מִיט דֶער פְרִיפוּנְג אוֹיךְ

מַאכֶען .דֶעם .אוֹיסְגַאנְג ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט עֶס קֶענֶען
דֶערְטְרָאנֶען:
דְרוּם ,מֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע ,פְלֵיהֶט פוּן גֶעצֶענְדִינְסְט41 :
אִיךְּ רעד זיא צוּ קְלוּנֶע לֵייט; רִיכְּטֶעם אֵיהֶר וָאס אִיךְּ 51
זָאַנ :דֶער כּוֹם פוּן בְּרָכָה זְאם מִיר בֶּענְשֶען ,אִיז עִם נִיט 61
דיא גֶעמֶיינְשַׁאפְט פוּן דֶעם בְּלוּט פוּן מָשִׁיחַ? דָאס בְּרוֹיט
וָואס מִיר בְּרֶעכֶען .,אִיז עִם נִיט דִיא גֶעמֵיינְשַׁאפְט פוּן

דֶעם לְיִיבּ פוּן מְשִׁיֵחַ? וָָארִין מִיִר ואס זֶענֶען פִילֶע זֶענֶען 71
אייִן בְּרוֹיט אוּנְד אֵיין לֵייבּ; וָארִין מִיר הָאבֶּען אַלֶע אַ

טְהֵייל אֵין אֵיין בְּרוֹיט :זֶעהְט אֶהְן דִיא יִשְׂרָאֵל נָאךְ דֶעם 81
פְלֵיישׁ; דִיא וָאס עֶסֶען דִיא קִרְבְּנוֹת זֶענֶען זֵייא נִיט
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 19שוּתְּפִים אִים מִזְבֵּחֵ? וָאס זָאג אִיךְּ דֶען? אַז וִאם מֶען
אִיז מַקְרִיב צוּ אֵיין אָפְּנָאט אִיז עֶפֶּעס? אָדֶער אַז אַין
 20אָפְּנָאט אִיז עֶפֶּעס ? אָבֶּער אִיךְּ זָאג ,אַז דָאס וָאס דִיא
גוֹים זֶענֶען מַקְרִיב זֶענֶען זֵייא מַקְרִיב צוּ שֵדִים אוּנְר
נִיט צוּ גָאט ; אוּנְד אִיךְּ װיל נִיט אַז אִיהֶר זָאלְט גֶעמֵיינִ-
שאפט הָאבֶּען מִיט שֵדִים:

אֵיהֶר קֶענְט נִיט טְרִינְקֶען דֶעם

כּוֹם פוּן דֶעם הַאר אוּנְד דֶעם כּוֹם פוּן שֵדִים; אֵיהֶר קֶענְט

נִיט הָאבֶּען אַ טְהֵייל אִים טִישׁ פוּן דֶעם הַאר אוּנְד
אִים טִישׁ פוּן שְׁדִים :אָדֶער דֶערְצֶערְנֶען מִיר דֶעם
הַאר צוּ קִנְאֶה ? זֶענֶען מִיר שְׁטַארְקֶער זיא עֶר?
אַלֶעם אִיז דֶערְלוֹיבְּט .אָבֶּער נִיט אַלֶעס אִיז נוּצָלִיךְ;
אַלֶעם אִיז דֶערְלוֹיבְּט ,אָבֶּער נִיט אַלֶעם פֶעךְ-
 :בֶּעסֶערְט :לָאז קֵיינֶער נִיט זוּכֶען זַיין אֵיינֶענֶעם נוּצֶען
! נִייעֶרְט אִיטְלֵיכֶער דֶעם נוּצֶען פוּן דֶעם אַנְדֶערֶען :אַלֶעם
ואם אִיז אִין דֶער וַאטְקֶע פֶערְקוֹיפְט ,דָאם עֶסֶט ,אוּנְד
 6פְּרֶעגְט נִיט נָאךָּ וֶוענֶען דֶעם גֶעוִיסֶען :וָארִין דיא
עֶרְד אִיז דֶעם הָארִים ,אוּנְד אַלֶעס וָאס אִיז דְרִינֶען:
תהלים כ'ד א' .וֶוען אֵיינֶער פוּן דִיא אוּנְגְלוֹיבִּינֶע וֶועט אַייךְ
אֵיינְבֶּעטֶען צוּ אַ סֶעוּדָה אוּנְד אֵיהֶר זִילְט גֶעהֶען עֶסְט
אַלֶעם ואם אִיז אֵייךְּ פַארְגֶעשְׁטֶעלְט אוּנְד פְרֶענְט נִיט נָאךְ
וֶוענֶען דֶעם גֶעוִויסֶען  :אָבֶּער וֶוען אֵיינֶער וֶועט צו אַייךְ
זָאנֶען ,דָאס אִיז אַ קַרְבֶּן צוּ אָפְּנֶעטֶער ,אַזוֹי עֶסֶם נִיט זֶע-
נֶען דֶעם וֶאם הָאט עֶס אֵייךְָּ גֶעזָאנְט אוּנְד וֶוענֶען דֶעם
נֶעוִויסֶען :דָאס גֶעוִויסֶען זָאנ אִיךְּ; נִיט פוּן דִיר אַלֵיין
נֵייעֶרְט פוּן דֶעם אַנְדֶערֶען ; וָארוּם זָאל מֵיינֶע פְרֵייהֵייט
גֶערִיכְטֶעט וֶוערֶען פֵּייא אַיין אַנְדֶערְנְס גֶעוִויסֶען? וָארִין
וֶוען אִיךָּ נֶעם אַ טְהֵייל דְרִינֶען דוּרְךָּ דֶער נְנָאד ,וארוּם בִּין
אִיךְּ גֶעלֶעסְטֶערְט אִיבֶּער אַ זַאךְּ ואס אִיךְּ הָאבּ דֶערְפַאר
גֶעדַאנְקְט :דְרוּם אוֹיבּ אֵיהֶר עֶסְט אָדֶער טְרִינְקְט אָדֶער
 2וָואס אֵיהֶר מְדוּט ,מְהוּט אַלֶעם צום כָּבוֹר פוּן נָאט :גִיבְּט
נִיט קיין אֶנִשְׁטוֹיס צוּ דִיא יוּדֶען אָדֶער צוּ דִיא נְרֶעקֶען
כִּ  אָדֶער צוּ דֶער קהלָה פוּן נָאט; נְלֵייךָּ זִויא אִיךְּ אוֹיךְ גֶעפֶעל
אִין אַלֶעם ,אוּנד זוּךְּ נִיט מֵיין אֵיינֶענֶעם נוּצֶען נֵייעֶרְט דֶעם
נוּצֶען פוּן פִילֶע ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען גֶערֶעמֶעט וֶֶערֶען:
טס
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זֵייט נָאכְפָאלְגֶער פוּן מִיר ,אַזוֹי זיא אִיךְּ אוֹיךְּ פוּן מְשִׁיחַ;
נון אִיךָּ לוֹיבּ אַייך; בְּרִידֶער ,אַז אֵיהֶר גֶעדֶענְקְט מִיךְּ אין
אַלֶעם ,אוּנְד אַז אֵיהֶר הַאלְט דִיא אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְגֶען אַזוֹי

זיא אִיךְ הָאבּ זֵייא אֵייךָּ אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען :אָבֶּער אִיךָ זויל

אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען ,אַז מָשִׁיחַ אִיז דָאם הוֹיפְּט פוּן אִימַ-
לִיבֶען מַאן ,אוּנְד דָאם דוֹיפּט פוּן דֶעם וֵוייבּ אִיז דֶער מַאן
אֲוּנֶד דֶער הוֹיפְּט פוּן מָשִׁיחַ אִיז גָאט :אִיטְלִיכֶער מַאן וָואס
בֶּעמֶעט אָדֶער זָאנְט נְבוּאוֹת ,אוּנְד זַיין קָאפ אִיז בֶּערֶעקְט
דֶער פֶערְשֶׁעמְט זַיין קאפּ :אוּנְד אִיטְלִיכֶע פְּרוֹיא װָאס
בֶּעטֶעט אָדֶער זָאנְט נְבוּאוֹת ,אוּנְד אֵיהֶר קאפ אִיז נִיט
בֶּעדֶעקְט ,דִיא פֶּערְשֶׁעהְמְט אֵיהֶר קָאפּ ,וָָארִין עֶס אִיז אַזוֹי
גְלֵייךָּ ויא זִיא הָאט זִיךָּ גֶענָאלְט :וָארִין וֶוען אפְַרוֹיא
אִיז נִיט בֶּעדֶעקְט ,לָאז זִיא זִיךְּ אוֹיךְּ שֶׁערֶען; אָבֶּער וֶוען
עִם אִיו אַ שַׁאנְד פַאר אַ פְרוֹיא אַז זִיא זָאל זִיךְּ שֶׁערֶען
אָדֶער נָאלֶען לָאז זִיא בֶּעדֶעקְט זַיין :וָארִין אַ מַאן בַּא-
דַאֶרֶף נִיט דֶעם קָאפּ בֶּעדֶעקֶען ,װוייל עֶר אִיז דָאס בִּילֶד
אוּנִד דֶער כָּבוֹד פוּן נָאט; אָבֶּער דִיא פְרוֹיא אִיז דֶער
כָּבוֹד פוּן דֶעם מַאן :וָארִין דֶער מַאן אִיז נִיט פוּן דֶער
פְרוֹיא נֵייעֶרְט דִיא פְרוֹיא פוּן דֶעם מַאן :וָָארִין דֶער מַאן
אִיז נִיט בֶּעשַׁאפֶען גֶעוְוארֶען וֶוענֶען דֶער פְרוֹיא ,נֵייעֶרְט

דִיּא  פְרוֹיא וֶועגֶען דֶעם מַאן :דֶעסְטְוֶוענֶען בֶּעדַארְף דיא

פַרוֹיֵא הָאבֶּען אַ צֵייכֶען פוּן מַאכְט אוֹיף אֵיהֶר קָאפּ וֶוענֶען
דיא מַלְאָכִים :אָבֶּער דָאךָּ אִיז דִיא פְרוֹיא נִיט אָהְן דֶעם
מַאן אוּנְד דֶער מַאן אִיז נִיט אֶהְן דֶער פְּרוֹיא אִין דֶעם
הַאר :וָארִין נְלֵייךְ זיא דִיא פְרוֹיא אִיז פוּן דֶעם מַאן
אַזוֹי אִיז אוֹיךְּ דֶער מַאן דוּרְךְּ דֶער פְּרוֹיא; אָבֶּער אַלֶעם
אִיז פוּן נָאט :רִיכְטֶעט בֵּייא אֵייךְּ זֶעלְבְּסְט; פַאסְט עִם
פַאר אַ פְרוֹיא אוּנְבֶּעדֶעקְט צוּ ָאט צוּ בֶּעטֶען? לֶעהְרְט
אֵייךָּ  נִיט אוֹיךְּ דִיא נַאמוּר זֶעלְבְּסְט ,אַז עֶס אִיז אַ שַאנְד
פָאר אַ מַאן וֶוען עֶר הָאט לַאנְנֶע הָאָר ? אָבֶּער וֶוען אַ פְרוֹיא
הָאט לַאנְנֶע הָאָר אִיז פַאר אֵיהֶר אַ כָּבוֹד ; וָארִין דיא הָאָר
זֶענֶען צוּ אֵיהֶר נֶעגֶעבֶּען פַאר אַ שְׁלֵייעֶר :אָבֶּער וֶוען אַ

מָאן .שֵׁיינְט צוּ זֵיין אַ לִיבְּהָאבֶּער פוּן קְרִינֶערֵייא ,אַזוֹי

דס

מש
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הָאבֶּען מִיר נִיט אַזֶעלְכֶען מִנְהָג ,אוּנְד אוֹיךְּ נִיט דִיא קְהֲלוֹת
פוּן נָאט:
אָבֶּער וֶוען אִיךְ זָאג אֵייךְּ דָאס אָן ,אַזוֹי לוֹיבּ אִיךְ נִיט אַז
אֵיהֶר קוּמְט צוּזַאמֶען נִיט צוּם בֶּעסֶערְן נֵייעֶרְט צוּם עֶךְ-
נֶערְן :וָָארִין צוּעֶרְשְׁט הֶער אִיךְּ אַז עִם זֶענֶען מַחְלוֹקוֹת
צְוִוישֶׁען אַייךּ; וֶען אֵיהֶר קוּמְט צוּזַאמֶען אִין דֶער קְהֵלוּת,
אוּנְד צוּם טְהֵייל נְלוֹיבּ אִיךְ עִם :וָארִין עִם מוּזֶען זַיין
כַּתּוֹת צְוִוישֶׁען אֵייךְ; כְּדִי דִיא אוֹיךְּ וֶועלְכֶע הָאבֶּען

פְּרוּפוּנְג בֶּעשְׁטַאנֶען זָאלֶען צְוִישְׁען אֵייךְָּ דֶערְקֶענְט
0

וֶוערֶען :דְרוּם וֶוען אֵיהֶר קוּמְט צוזַאמֶען אַזוֹי אִיז עִם

אוּנְמֶעגְלִיךְ דָאס אָבֶּענְדְמָאל פוּן דֶעם הַאר צוּ עֶסֶען:
 1וָוארִין וֶוען אֵיהֶר עֶסְט ,אַזוֹי נֶעמְט אִיטְלִיכֶער צוּעֶרְשְט
זַיין אֵיינֶען אָבֶּענְדְמָאל אוּנְד אֵיינֶער אִיז דוּנְנֶעריג
 22אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער בֶּעטְרוּנְקֶען :הָאט אֵיהֶר דֶען נִיט
קֵיינֶע הֵייזֶער כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט אִין דִיזֶע עֶסֶען אוּנְד טְרִינָ-
קֶען? אָדֶער זֶענְט אִיהֶר מְבַזֶה דִיא קְהֲלוֹת פוּן נָאט ,אוּנְד
פֶערְשֶׁעמְט דִיא וָאם הָאבֶּען נִיט? וָאס זָאל אִיךְּ צַוּ
אֵייךְּ זָאנֶען? זָאל אִיךְ אַייךָּ לוֹיבֶּען? אִין דִיזֶעם לוֹיבּ אִיךָ
אֵייךְ נִיט:

וָוארִין אִיךְּ הָאבּ פוּן דֶעם הַאר מְקַבָּל גֶעוֶועוֶען ואס אִיךָ
הָאבּ אֵייךְּ אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען ,אַז דֶער הַאר יִשׁוּעַ אִין דֶער

זֶעלְבִּינֶער נַאכְט אִין דֶער עֶר אִיז פֶערְרָאהְטֶען גֶעוָארֶען

 4הָאט גֶענוּמֶען בְּרוֹיט :אוּנְד הָאט אַ בְּרָכָה נֶעמַאכְט אוּנָד
הָאט עִם צוּבְּרַאכֶען אוּנֵד גֶעזָאגְט ,דָאס אִיז מֵיין לֵייבּ וָואס
 2אִיז פַאר אֵייךָ; טְהוּט דָאם צוּ מֵיין אָנְדֶענְקֶען :אַזוֹי אוֹיך
דֶעם כּוֹם נָאךְּ דֶעם אָבֶּענְדְמָאל ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט
דִיזֶער כּוֹם אִיז דֶער נֵייעֶר בְּרִית אִין מֵיין בְּלוּט; טְהוּט
דָאס ,אַזוֹי אָפָּט זויא אֵיהֶר טְרִינְקְט ,צוּ מֵיין אָנְדֶענְקֶען:

 6וָארִין אַזוֹי אֶפֶט זיא אִיהֶר עֶסֶט דִיזֶעם בְּרוֹיט אוּנְד
טְרִינְקְט דִיזֶעם כּוֹם ,זֶענְט אֵיהֶר מוֹדִיע דֶעם טוֹיט פוּן דֶעם
 7האר בִּיו עֶר וֶועט קוּמֶען :דְרוּם דֶער ואס עֶסֶּט דָאס
בְּרוֹיט אָדֶער טְרִינְקְט דֶעם כּוֹם פוּן דֶעם הַאר אוּנְוִוירְדָיִב,
דֶער וֶועט פֶערְשׁוּלְדִינֶען קֶענֶען דֶעם לֵייבּ אוּנִד דֶעם
 8בְּלוּט פוּן דֶעם הַאר :אָבֶּער לָאז זִיךְּ דֶער מֶענְשׁ פְּרוּפֶען,
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אוּנְד אַזוֹי לָאז עֶר עֶסֶען פוּן דֶעם בְּרוֹיט אוּנְד טְרִינְקֶען
פוּן דֶעם כּוֹם :וָוארִין דֶער וָואם עֶסְט אוּנְד טְרִינְקְט ,עֶסְטאוּנִד 92

טְרִינְקְט צוּ זִיךְּ זֶעלְבְּסְט דָאס גֶערִיכְט עֶר דֶערְקֶענְט נִיט

דֶעם לֵייבּ פוּן דֶעם הַאר :דָרוּם זֶענֶען פִילֶע שְׁוַוַאךְּ אוּנִד 03

קְרֶענְקְלִיךָּ צְוִוישֶׁען אֵייךְ; אוּנְד פִילֶע שְׁלָאפֶען :אָבֶּער 13
וֶוען מִיר וָאלְטֶען זִיךְּ זֶעלְבְּסְט דֶערְקֶענֶען אַזוֹי וָאלְטֶען

מִיר נִיט נֶערִיכְטֶעט וֶֶערֶען :אָבֶּער וֶען מִיר וֶוערֶען נֶעד 23
רִיכְטֶּעט ,זֶענֶען מיר גֶעשְטְרָאפְט פוּן דֶעם הַאר ,כְּדִי מִיר
זָאלֶען נִיט פֶערְשׁוּלְדִינְט וֶוערֶען מִיט דֶער וֶֶעלְט :דְרוּם 33
מֵיינֶע בְּרִידֶער ,זֶען אֵיהֶר קוּמֶט צוּזַאמֶען אַז אֵיהֶר זָאלְט
עֶסֶען ,אַזוֹי וַארְטֶעט אֵיינֶער אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען :וֶען 43
אֵיינֶער אִיז הוּנְנֶערִיג לָאז עֶר אִין דֶערְהֵיים עֶסֶען ,כְּדִי
אֵיהֶר זָאלְט נִיט צוּם פַארְשוּלְדִינֶען צוּזַאמֶענְקוּמֶען .אוּנְד

דָאס אִיבְּרִינֶע וֶועל אִיךָּ אֵיינְרִיכְטֶען זֶדען אִיךָ זֶועל קוּמֶען:
קאפיטעל יב

אָבֶּער וֶוענֶען דִיא גֵייסְטְלִיכֶע מַתָּנוֹת ,בְּרִידֶער ,וִויל אִיךְ
נִיט אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט וִויסֶען:
אֵיהֶר וֵוייסְט אַז וֶען פט
אֵיהֶר זֶענְט נֶעוֶועזֶען גוֹיִם ,זֶענְט אֵיהֶר נָאכְגֶעגַאנְנֶען שְמוּמֶע
אָפּנֶעטֶער ,אַזוֹי זיא אִיהֶר זֶענְט נֶעפִיהְרְט גֶעוָארֶען:
דְרוּם טְהוּא אִיךְָּ אַייךְָ צוּ וִויסֶען ,אַז קֵיינֶער וָאס רֶעט 3
דוּרְךָּ דֶעם גֵייסְט פוּן נָאט זָאגְט אַז יִשוּעַ אִיז אִין חֵרָם
אוּנְד אַז קֵיינֶער קֶען זָאנֶען אַז ישׁוּעַ אִיז דֶער הַאר ,חוּץ
דוּרְךָּ דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש:

נזּן עֶס זֶענֶען פַארְהַאנֶען פֶערְשִׁידֶענֶע מַתָּנוֹת ,אָבֶּער דֶער 4
זֶעלְבִּינֶער גֵייסְט :אוּנְד עִם זֶענֶען פֶערְשִׁידֶענֶע דִינְסְט5 ,
אָבֶּער דֶער זֶעלְבִּינֶער הַאר :אוּנְד עֶס זֶענֶען פֶערְשִׁידֶענֶע
וֶוערְק ,אָבֶּער עִם אִיז דֶער זֶעלְבִּינֶער נָאט ,דֶער וִוירְקט

אַלֶעס אִין אַלֶען :אָבֶּער דֶאם אַנְטְפְּלֶעקֶען פוּן דֶעם גֵייסְט

מש

==

צוּ אִיטְלִיכֶען אִיז גֶענֶעבֶּען צוּם נוּצֶען אִין כִּלַל :וָארִין 8

צוּ אֵיינֶעם אִיז גֶענֶעבֶּען דוּרְךָּ דֶעם גֵייסְט דָאס וָוארְט פוּן
וֵייזְהֵיים ,אוּנְד צוּ אֵיין אַנְדֶערֶען דָאס וָוארְט פוּן דֶעך-

קֶענְטְנִים נָאךָּ דֶעם זֶעלְבִּינֶען גֵייסְט :צוּ אַיין אַנְדֶערֶען 9
נְלוֹיבֶּען דוּרְךָּ דֶעם זֶעלְבִּיגֶען גֵייסְט ,אוּנְד צוּ אֵיין אַנְדֶערְן

מַתָּנוֹת פוּן רְפוּאוֹת דוּרְךְּ דֶעם אֵיינֶעם גֵייסְט :אוּנְד צוּ אֵיין 01
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אָנְדֶערֶען דָאם וִוירְקֶען פוּן מַאכְט ,אוּנְד צו אֵיין אַנְדֶערֶען
נְבוּאוֹת צוּ זָאנֶען ,אוּנְד צוּ אֵיין אַנְדֶערֶען נֵייסְטֶער צַו
אוּנְטֶערְשֵׁיידֶען ,צוּ אַיין אַנְדֶערֶען פֶערְשִׁידֶענֶע אַרְט פוּן
לְשׁוֹנוֹת ,אוּנְד צוּ אַיין אַנְדֶערֶען לְשׁוֹנוֹת צוּ פֶערְטֵיימְשֶׁען:
 11אִבֶּער דָאס אַלֶעס וִוירְקְט אֵיין אוּנְד דֶערְזֶעלְבִּינֶערּ גֵייסְט

אִינְדֶעם עֶר מְהֵיילְט אָפּ צוּ אִיטְלִיכֶען נָאךְּ זיין וִוילֶען:

וָוארִין אַזוֹי יא דֶער לֵייבּ אִיז אֵיינֶם אוּנְד הָאט פִילֶע
גְלִידֶער ,אָבֶּער אַלֶע נְלִידֶער פוּן דֶעם אֵיינֶעם לֵייבּ ,אַפִילוּ
וֶוען זֵייא זֶענֶען פִּילֶע זֶענֶען זֵייא דָאךָּ אֵיין לֵייבּ ,אַזוֹי אִיז
אוֹיךְּ דֶער מָשִׁיחַ :וָארִין דוּרְךָּ אֵיין גֵייסְט זֶענֶען מִיר אַלֶע
אוֹיךְּ גֶעטוֹבֵלְט צוּ אַיין לֵייבּ; אוֹיבּ מִיר זֶענֶען יוּדֶען אָדֶער
גְרֶעקֶען ,אוֹיבּ מִיר זֶענֶען קְנֶעכְט אָדֶער פְרֵייא .אוּנְד מִיר

ו זֶענֶען אַלֶע אָנְגֶעטְרוּנְקֶען מִיט אֵיין גֵייסְט :וָארִין דֶער

לֵייבּ .אִיז  אוֹיךְּ נִיט אֵיין נָלִיד ,נֵייעֶרְט פִילֶע :וֶוען דֶער
פוּם זָאל זָאגֶען ,ווייל אִיךְּ בִּין נִיט דיא הַאנְד ,אַזוֹי בִּין

אִיךְּ נִיט פוּן דֶעם לֵייבּ; אִיז עֶר נִיט דֶעסְטְוֶועגֶען פוּן דֶעם
 16לֵייבּ? אוּנְד וֶוען דֶאם אוֹיעֶר זָאל זָאנֶען ,װייל אִיךְ בִּין
נִיט דָאט אוֹיג ,אַזוֹי בִּין אִיךְּ נִיט פוּן דֶעם לֵייבּ; אִיז עִם
 17נִיט דֶעסְטְוֶוענֶען פוּן דֶעם לֵייבּ? וֶוען דֶער נַאנְצֶע לֵייבּ
זָאל זיין אֵיין אוֹיג ,וְואוּ וֶועט זַיין דָאס נֶעהֶער? וֶוען דָאם
הַאנְצֶע זָאל זַיין גֶעהֶער ,וְאוּ וֶעט זַיין דָאם שְׁמֶעקֶען?
אָבֶּער אַצוּנִד הָאט נָאט גֶעזֶעצְט דִיא נְלִידֶער אִיטְלִיכֶעם
 :אִים לֵייבּ ,אַזוֹי ויא עֶר הָאט גֶעוָאלְט :אוּנְד וֶוען אַלֶע
זָאלֶען זַיין אֵיין נְלִיד ,וְואוּ וֶועט זַיין דֶער לֵייבּ? אָבֶּער
אַצוּנֶר זֶענֶען דָא פִילֶע גְלִידֶער ,אוּנְד דָאךְּ אֵיין לֵייבּ;
אוּנְד דָאם אוֹיג קָאן נִיט זָאנֶען צוּ דֶער הַאנְד ,אִיךְּ בַּע-
דַארְף דִיךְּ נִיט; אָדֶער װִידֶער דֶער קָאפּ צוּ דיא פִים

אִיךָּ בֶּעדַארְף אייךְּ נִיט :נֵיִיעֶרְט פִיל מֶעהֶר דִיא גְלִידֶער
פוּן דֶעם לֵייבּ ואס מִיר בֶּעטְרַאכְטֶען אַז דִיא שְׁוַַאכְסְטֶע
זֶענֶען נֶעטִינ :אוּנְד דִיא גְלִידֶער פוּן דֶעם לייבּ וָאס מִיִר

בֶּעטְרַאכְטֶען אַז מִיאוּסֶע צוּ דִיא טְהוּן מִיר מֶעהֶר בָּבוֹר
אָן .,אוּנְד דִיא וָאס זֶענֶען נִיט אַנְשְׁטֶענְדִיג ,דִיא זֶענֶען

מֶעהֶר אַנְשְׁטֶענְדִיג גֶעהַאלְטֶען :אָבֶּער אוּנְזֶערֶע אַנְשְׁטֶענְ-
דִיגֶע גְלִידֶער בֶּעדַארְפֶען עֶס נִיט; אֶבֶּער גָאט הָאט דֶעם

|

א קארינטער יב יג
לֵייבּ צוּזַאמֶֶענְגֶעהֶעפְּט .אוּנְד הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ דֶעם

944

טְהֵייל ואס הָאט אַ חִסָרוֹן מֶעהֶר כָּבוֹר :בְּדֵי עִם זָאל נִיט 52

זַיין קֵיינֶע מַחֲלוֹקַת אִים לֵייבּ; נֵייעֶרְט דֵיא נְלִידֶער זָאלֶען

אַיינֶם פַאר דֶעם אַנְדֶערֶען גְלייךְ זָארְגֶען :אוּנְד וֶדען אֵיין 62
נָלִיר וֶועט לֵיידֶען ,אַזוֹי לֵיידֶען אַלֶע גְלִידֶער דֶערְמִיט;

וֶוען אַיין גְלֵיד אִיז עֶרְהֶעבְּט ,אַזוֹי פְרֵייעֶן זִיךְ אַלֶע גְלִידֶער
צוּזַאמֶען:

אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט דֶער לֵייבּ פוּן מָשִׁיחַ .אוּנָד 72

גְלִידֶער יֶעדֶער נָאךָּ זֵיין טְהֵייל;

אוּנְד גָאט הָאט עֶטְלִיכֶע אֵיינְגֶעשְׁטֶעלְט אִין דֶער קְהֲלָה 82

עֶרְשְׁטֶענִם אַפָּאסְטֶעל ,צְוֵוייטֶענְס נְבִיאִים ,דְרִיטֶענֶם לֶעהָ-

רֶער ,דֶערְנָאךְּ גְבוּרוֹת ,דֶערְנָאךְּ מַתֲנוֹת פוּן רְפוּאוֹת ,הֶעל-
פֶער ,רֶעגִירוּנְנֶען ,פֶּערְשִׁידֶענֶע אַרְט פוּן לְשוֹנוֹת :זֶענֶען 99
אַלַע אַפָּאסְטֶעל? זֶענֶען אַלֶע נְבִיאִים? זֶענֶען אַלֶע לֶעה-
רֶער? זֶענֶען אַלֶע נְבוּרוֹת ? הָאבֶּען אַלֶע מַתָּנוֹת פוּן רְפוּאוֹת ? 03
רֶעדֶען אַלֶע לָשׁוֹנוֹת? זֶענֶען אַלֶע פֶערְטֵייטְשֶׁער פוּן
לְשׁוֹנוֹת ? אָבֶּער בֶּעגֶעהְרְט אֵיהֶר שְׁטַארְק דֵיא גְרֶעסֶערֶע 13
מַתָּנוֹת .אוּנְד דָאךְּ וַוייז אִיךְָ אַייךְ אַ בֶּעסֶערֶען וֶועג;
קאפיטעל יב
וֶדען אִיךְּ רֶעד מִיט לְשוֹנוֹח פוּן מֶענְשֶׁען אוּנד פוּן מַלְאָכִים -+ן
אוּנְד הָאבּ נִיט קֵיינֶע לִיבֶּע ,אַזוֹי בִּין אִיךְָּ ויא שַׁאלֶענְדִיב
קוּפֶּער אָדֶער אַ קְלַינְגֶענְדֶער צִימְבֶּעל :אוּנד וֶוען אִיךְּ 2
הָאבּ דִיא מַתָּנָה פוּן נְבוּאוֹת ,אוּנְד זייס אַלֶע סוֹדוֹת אוּנְד

אַלֶע דֶערְקֶענְטְנִים ,אוּנְד וֶוען אִיךְּ הָאבּ אַלֶען גְלוֹיבֶּען

אַפִילוּ בֶּערְג אַוֶעקְצוּרִיקֶען ,אוּנְד הָאבּ נִיט קֵיינֶע ליבֶּע,
אַזוֹי בִּין אִיךָ גָארְנִיט :אוּנְד וֶוען אִיךָּ צוּטְהֵייל מֵיין גַאנְץ 3
פֶערְמֶענֶען ,אוּנְד וֶדען אִיךְּ נִיבּ מֵיין לֵייבּ אַז עֶר זָאל
פֶערְבְּרֶענְם וֶוערֶען ,אוּנְד הָאבּ נִיט קֵיינֶע לִיבֶּע ,אַזוֹי נוֹצט
עֶס מִיִר גָארְנִיט :דִיא לִיבֶּע אִיז נֶעדוּלְדִיג ,דִיא לִיבֶּע אִיז 4

גִיטִיג ,דִיא לִיבָּע אִיז נִיט מְקֵנֵא ,דִיא לִיבֶּע בַּארֵיהְמְט זִיךְ

נִיט אוּנְד אִיז נִיט אוֹיפְגֶעבְּלַאזֶען :זִיא אִיז נִיט אוּנְאֲנָד 5
שְׁטֶעִנְדִיג , זִיא זוּכֶט נִיט אֵיהֶר אַיִיגֶענֶעס ,וֶוערְט נִיט אִין
כַּעֵם ,זִיא טְרַאכְט נִיט שְׁלֶעכְטֶעס :זִיא פְרֵייעֶט זִיךְּ נִיט 6
אִין .אוּנְרֶעכְט ,אָבֶּער זִיא פְרֵייעֶט זִיךְּ מִיט דֶער וָאהֶךְ-
הֵייט :זיא פֶערְטְרָאגְט אַלֶעם ,גְלוֹיבְּט אַלֶעם ,הָאפְט אוֹיף 7
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 8אַלֶעם ,אִיז גֶעדוּלְדִיג אִין אַלֶעם :דִיא לִיבֶּע פֶעהְלְט קֵיינ-
מָאל; אָבֶּער אוֹיבּ עִם זֶענֶען נְבוּאוֹת וֶועלֶען זֵייא אָפְּנֶע-
מִהוּן וֶוערֶען ,אָדֶער לְשׁוֹנוֹת וֶעלֶען זֵייא אוֹיפְהֶערֶען
 9אָדֶער דֶערְקֶענְטְנִים וֶועט זִיא אָפְּנֶעמְהוּן וֶוערֶען :וָארִין
מִיר וִויסמֶען אוּנְד זָאנֶען נְבוּאוֹת יֶעדֶער נָאךָּ זֵיין טְהַייל:
 0אַבֶּער וֶוען דָאס פַאלְקַאמֶענֶע וֶועט קוּמֶען ,וֶועט דָאם וָאם

 1אִיז נָאךָּ זַיין טְהֵייל אָפְּנֶעמְהוּן וֶערֶען :וֶען אִיךְּ בֵּין
גֶעוֶועזֶען אַ קֵינְד ,הָאבּ אִיךְּ גֶערֶעט ויא אַ קִינְד ,פֶעך-
שְׁטַאנֶען זיא אַ קֵינְד .הָאבּ גֶעדֶענְקְט ויא אַ קֵינְד; וֶוען

אִיךְּ בִּין אַ מַאן גֶעוָארֶען ,הָאבּ אִיךְּ אַוֶועקְנֶעלֶעגְט דִיא

 2זַאכֶען פוּן דֶעם קֵינְד :וָָארִין אַצוּנְד זֶעהֶען מִיר דוּרְךְ אַ

שְׁפִּינֶעל זיא אִין אַ רֶעהְטְסֶעל .דָאךְּ דַאן וֶועלֶען מֵיר

זֶעהֶען פָּנִים לִפָּנִים; אַצוּנְד וויים אִיךְּ צוּם טְהֵייל ,דָאךְ

דַאן װֶעל אִיךְּ דֶערְקֶענֶען נְלֵייךְּ זיא אִיךְּ בִּין אוֹיךְ

 8דֶערְקֶענְט :אָבֶּער אַצוּנְד בְּלֵייבֶּען דִיזֶע דְרֵייא ,גְלוֹיבֶּען
הָאפְנוּנְג אוּנְד לִיבֶּע; אָבֶּער בְרֶעסֶער ויא דִיזֶע אִיז דיא
לִיבֶּע:
קאפיטעל יד
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 1פָאלְגְט נָאךְ דֶער לִיבֶּע ,דָאךָּ בֶּענֶעהְרְט שְׁטַארְק גֵייסְטְ-
2
8
4
5

לִיכֶע מַתָּנוֹת אִבֶּער נָאךְּ מֶעהֶר אַז אֵיהֶר זָאלְט נְבוּאוֹת
זָאנֶען :וָארִין דֶער וָאס רֶעט אִין אַ לָשׁוֹ ,רֶעט נִיט
צו מֶענְשֶׁען נֵייעֶרְט צוּ הָאט; וָארִין קֵיינֶעה הֶערְט עִם
אָבֶּער אִים גֵייסְט רֶעט עֶר סוֹדוֹת :אָבֶּער דֶער .וֶאם
זָאנְט נְבוּאוֹת ,רֶעט צו מֶענְשֶׁען צו זֵייעֶרֶע בֶּעסֶערוּנְג
אוּנְד וָארְנוּנְג אוּנְד טְרֵייסְט :דֶער חָאם רֶעט אִין אַ
לִשׁוֹן בֶּעסֶערְט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט אָבֶּער דֶער וָאס זָאנְט
נְבוּאוֹת בֶּעסֶערְט דִיא קהֲלָה :אִיךָּ זויל אַז אֵיהֶר זָאלְט
אַלֶע רֶעדֶען לְשׁוֹנוֹת ,אָבֶּער לִיבֶּער אַז אֵיהֶר זָאלְט נְבוּאוֹת
זָאנֶען; אוּנְד דֶער וָאס זָאנְט נְבוּאוֹת אִיז גְרֶעסֶער ויא

דֶער וָאס רֶעט לְשׁוֹנוֹת ,עִם זֵייא דֶען וֶוען אֵיינֶער וֶועט

 6אוֹיסְלֶענֶען ,כְּדֵי דִיא קְהִלָה זָאל זִיךְּ בֶּעסֶערְן :אוּנְד
אַצוּנְד בְּרִידֶער ,וֶוען אִיךְּ זָאל צוּ אַייךְּ קוּמֶען אוּנָר זָאל
רֶעדֶען לְשׁוֹנוֹת ואס על אִיךְּ אַייךְּ נוּצֶען ,עִם זֵייא דֶען

אִיךְּ וֶעל צוּ אַייךְּ רֶעדֶען עִנְטְטֶֶעדֶער אִין אַנְטְפְּלֶעקוּנ
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אָדֶער אִין דֶערְקֶענְטָנִים ,אָדֶער אִין נְבוּאוֹת ,אָדֶער אִין
לֶעהְרֶע; אַפִּילוּאוֹיךְ דיא זַאכֶען אָהְן לֶעבֶּען וֶען זייא

גֶעבֶּען אַרוֹים אַ קוֹל ,אוֹיף אַ פֵייף אָדֶער אַ הַארְפַּע

7

וֶוען זֵייא מַאכֶען נִיט קיין אוּנְטֶערְשִׁיד אִין דִיא קוֹלוֹת,
זיא אַזוֹי וֶועט מֶען װִיסֶען וֶאם זֵייא פֵייפֶען אָדֶער
שְׁפִּילֶען? וָארִין אַפִּילוּ וֶוען אַ טְרֶאמְמֶּעט זָאל נִיט אַ
קְלָאר קוֹל נֶעבֶּען ,וֶער וֶועט זִיךָּ פַארְבֶּערֵייטֶען צוּ דֶער

מִלְחָמָה? אַזוֹי אֵיהֶר אוֹיךּ ,וֶען אֵיהֶר נִיבֶּט נִיט קיין

פַּארְשְׁטֶענְדִינֶע רֶעד דוּרְךָּ דֶעם לָשׁוֹן ,חִיא אַזוֹי זָאל

(שיין

מֶען וִוימֶען וָאם אִיז גֶעשְׁפְּרָאכֶען? הָארִין אֵיהֶר דֶעט
רֶעדֶען צוּם וִוינִד; עִם זֶענֶען פַארְהַאנֶען אַלֶערְלֵייא מֵינִים
פוּן קוֹלוֹת

אִין דֶער וֶועלְט,

אוּנְד קֵיינֶער אִיז אֶָהְן אַ

קוֹל :דָרוּם וֶוען אִיךְּ וַויים נִיט דִיא קְרַאפְט פוּן דֶעם
קוֹל ,אַזוֹי וֶועל אִיךָּ זֵיין אַ פְרֶעמְדֶער צוּ דֶעם ואס רֶעט
אוּנְד דֶער וָואס רֶעט וֶועט זַיין אַ פְרֶעמְדֶער צוּ מִיר :אַזוֹי

אוֹיךְּ אֵיהֶר ,וֵייל אֵיהֶר בֶּענֶעהְרְט גֵייסְטְלִיכֶע מַתָּנוֹת
אַזוֹי זוּכְט אַז אֵיהֶר זָאלְט נָאךְּ מְעהֶר בֶּעקוּמֶען צוּ דיא
פֶערְבֶּעסֶערֶען פוּן דֶער קְהֵלָה:
דְרוּם דֶער וָאס רֶעט אִין אַ לָשׁוֹן לָאז עֶר בֶּעטֶען עִם

זָאל זַיין אַיין אוֹיסְלֶענֶער :וָארִין וֶוען אִיךְּ בֶּעט אִין אַ
לְשׁוֹ אַזוֹי בֶּעטֶעט מַיין גֵייסְט ,אָבֶּער מֵיין פֶערְשְׁטַאנְד
בְלֵייבְּט אָהְן פְרוּכְט :וָאס אִיז עִם דֶען? אִיךָּ זֶעל בָּע-
טֶען מִיט דֶעם גֵייסְט ,אוּנְד אִיךָּ וֶדעל בֶּעטֶען מִיט דֶעם
פֶערְשְׁטַאנְד; אִיךָּ וֶועל לוֹיבּ זִינְנֶען מִיט דֶעם נֵייסְט,
אוּנְד אִיךָּ וֶעל לוֹיבּ זִינְנֶען מִיט דֶעם פֶערְשְׁטַאנְד :וָארִין
וֶוען דוּא מַאכְסְט אַ בְּרָכָה מִיט דֶעם גֵייסֶט ,זיא אַזוֹי
זָאל דֶער וָוָאס שְׁטֶעהְט אִים אָרְט פוּן דֶעם אוּנְגֶעלֶעהְרְטֶען
צוּ דֵיינֶע בְּרָכָה זָאנֶען אֶמִן ? וָָארִין עֶר וֵייסְט נִיט ואס דוּא

14

16

זָאנְסֶש :וָארִין דוּא מַאכְסְט אַוַדֵאי אַ שֶׁעהְנֶע בְּרָכָה ,אָבֶּער

דֶער אַנְדֶערֶער אִיז נִיט גֶעבֶּעסֶערְט :אִיךְּ דַאנְק נָאט אַז
אִיךְּ רֶעד לְשׁוֹנוֹת מֶעהֶר דיא אֵיהֶר אַלֶע :אָבֶּער אִין
דֶער פֶערְזַאמְלוּנְג וויל אִיךָּ בֶּעסֶער רֶעדֶען פִינֶף וֶוערְטֶער

מִיט מֵיין פֶערְשְׁטַאנְד ,כְּדִי אִיךְ זָאל אַנְדֶערֶע אוֹיךְּ לֶעה-
רֶען ,אֵיידֶער צֶעהְן טוֹיזֶענְד וֶערְטֶער מִיט אַ לָשוֹן:
205
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; בְּרִידֶער ,זַייט נִיט קֵיינֶע קִינְדֶער אִין פֶערְשְׁטַאנְד ,גֵייעֶרְט

זֵייט קִינְדֶער אִין שְׁלֶעכְטִיגְקֵייט ,אָבֶּער אִין פֶערְשְׁטַאנְד
זֵייט פָאלְקַאמֶען :עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין דֶער תּוֹרָה

אִין אַנְדֶערֶע לְשׁוֹנוֹת אוּנְד אוּנְד מִיט דִיא קֶעפְצֶען פוּן
אַנְדֶערֶע וֶועל אִיךְּ רֶעדֶען צוּ דִיזֶען פָאלְק ,אוּנְד אַפִּילוּ

אַזוֹי וֶועלֶען זֵייא מִיךְ נִיט צוּהֶערֶען זָאגְט דֶער הַאר:
2שעיה כ"ח י"א ,י"ב .אַזוֹידֶען לְשׁוֹנוֹת זֶענֶען פַאר אַ צֵייבֶען
י

כשפן

נִיט צוּ דִיא וָואם גְלוֹיבֶּען ,נֵייעֶרְט צוּ דִיא אוּנְנְלוֹיבִּינֶע;
אָבֶּער דָאס נְבוּאוֹת זָאנֶען אִיז אַ צֵייכֶען נִיט צוּ דִיא אוּנ-
גְלוֹיבִּינֶע ,גֵייעֶרְט צוּ דִיא וָואם גְלוֹיבֶּען:
דְרוּם וֶוען דיא גַאנְצֶע קְהִלָה קוּמְט צוזַאמֶען אוֹיף אֵיין
אָרְט ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען אַלֶע רֶעדֶען מִיט לְשׁוֹנוֹת .אוּנְד
עִם וֶועלֶען אַרִיינְקוּמֶען אוּנְגֶעלֶעהְרְטֶע אָדֶער אוּנְגְלוֹיבֵּינָע,
וֶעלֶען זֵייא נִיט זָאנֶען אַז אֵיהֶר זֶענְט מְשׁוּנֶע? אָבֶּער
וֶוען אַלֶע זָאגֶען נְבוּאוֹת אוּנְד אֵיין אוּנְנְלוֹיבִּינֶער אָדֶער
אוּנְגֶעלֶעהְרְטֶער וֶועט אַרַיינְקוּמֶען ,אַזוֹי אִיז עֶר פוּן אַלֶע

אִיבֶּערְצֵייגְט ,אוּנְד פוּן אַלֶע גֶערִיכְטֶעט.:

אוּנד דיא

פַארְבָּארְגֶענֶע זַאכֶען פוּן זיין הַארְץ זֶענֶען אַנְמְפְּלֶעקְמן
אוּנְד אַזוֹי וֶעט עֶר אוֹיף זַיין פָּנִים פַאלֶען אוּנְד וֶועט בָאט

אָנְבֶּעמֶען ,אוּנְד וֶועט דֶערְצֶעהְלֶען אַז גָאט אִיז אַודַאי
צְוִוישֶׁען אַייך:
? וָואס אִיז עֶס דֶען ,בְּרִידֶער ? וֶוען אֵיהֶר קוּמְט צוּזַאמֶען הָאט

אִיטְלִיכֶער אַ מִזְמוֹר ,הָאט אַ לֶעהְרֶע ,הָאט אֵיינֶע אַנּמָ-
פְּלֶעקוּנְג .הָאט אַ לְשׁוֹ אוּנְד הָאט איינֶע אוֹיסְלֶענוּנָג;

 :לָאז אַלֶעם גֶעשֶׁעהֶען צוּ פַארְבֶּעמֶערוּנְ :2װֶען אֵיינֶער

רֶעט מִיט אַ לָשׁוֹן לָאז עִם זַיין צְוַוייא אָדֶער צוּם מֵייסְטֶען
דְרֵייא ,אוּנְד אֵיינֶער נָאךָּ דֶעם אַנְדֶערְן ,אוּנְד לָאז אֵיינֶער
 :אוֹיסְלֶענֶען :אָבֶּער וֶוען עִם אִיז נִיט דָא קיין אוֹיסְלֶענֶער,
לָאז עֶר שְׁטִּיל שְׁוֵויינֶען אִין דֶער קְהֲלָה ,אוּנְד לָאז עֶר
 2רֶעדֶען צוּ זִיךָ אַלֵיין אוּנְד צוּ נָאט :אוּנְד לָאזֶען דיא

נְבִיאִים רֶעדֶען צְוֵוייא אָדֶער דְרֵייא ,אוּנְד לָאזֶען דיא
אַנְדֶערֶע רִיכְטֶען :אוּנד וֶוען עִם וֶועט עִפֶּעם אַנְטְפְּלֶעקְט

וֶוערֶען צוּ .איין אַנְדֶערְן ואס זִיצט דֶערְבִּייא ,לָאז ית
עֶרְשְׁטֶער שִׁטִיל שְׁויינֶען :וָארִין אֵיהֶר קָאנְט אַלֶע

84
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ִבוּאוֹת זָאנֶען אֵיינֶער נָאךְ דֶעם אַנְדֶערְן בְּדֵי אַלֶע זָאלֶען

לֶערְנֶען אוּנְד אַלֶע זָאלֶען נֶעמְרֵייסְט וֶוערֶען:

אוּנד

יא 23

גֵייסְטֶער פוּן דיא נְבִיאִים זֶענֶען אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּ דִיא נְבִיאִים:
וָוארִין גָאט אִיז נִיט פוּן גֶעמוּמֶעל ,נֵייעֶרְט פוּן פְרִידֶען ,אַזוֹי 33
ויא אִין אַלֶע פֶּערְזַאמְלוּנְגֶען פוּן דיא הֵיילִינֶע :

לָאזֶען אֵייעֶרֶע פְרוֹיעֶן אִין דִיא פֶערְזַאמְלוּנְגֶען שִטִיל 43

שְׁוֵוייגֶען; וָארִין זֵייא זָאלֶען נִיט רֶעדֶען ,נֵייעֶרְט אוּנְטֶער-
טֶענִיג זַיין ,אַזוֹי ויא דִיא תּוֹרָה אוֹיךְּ זָאנְט :אָבֶּער זֶען 53
זֵייא וִילֶען עְפֶּעם לֶערְנֶען לָאזֶען זֵייא אִין דֶער הֵיים
פְרֶענֶען זֵיִירֶע אֵיינֶענֶע מֶענֶער ,וָארִין עִם אִיו אַ בּוֹשָׁה
פַאר אַ פְרוֹּיא צוּ רֶעדֶען אִין דֶער פֶערְזַאמְלוּנְג :אִיז דֶען 69
דָאס וָוארְט פוּן גָאט פוּן אַייךָ אַרוֹיסְנֶעגַאנְנֶען ,אָדֶער אִיז
עִם נוּר גֶעקוּמֶען צוּ אַייךְּ אַלֵיין? וֶוען אֵיינֶער דַאכְט זִיךְּ 73
אַז עֶר אִיז אַ נָבִיא אָדֶער אַ בַּאגֵייסְטֶעטֶער ,לָאז עֶר
דֶערְקֶענֶען אַז דָאס וָאס אִיךְּ שְׁרֵייבּ צוּ אֵייךְּ אִיז אַ
גֶעבָּאט פוּן דֶעם הַאר :אָבֶּער וֶוען אֵיינֶער אִיז אוּנְויסֶענְד83 ,
לָאז עֶר אוּנְוִיסֶענְד זַיין :דָרוּם מֵיינֶע בְּרִידֶער ,בַּאנֶעהְרֶט 92
שְטַארְק נְבוּאוֹת צוּ זָאנֶען ,אוּנְד פַארְוֶעהְרְט נִיט צוּ
רֶעדֶען מִיט לְשׁוֹנוֹת :לָאז אַלֶעם אָנְשְׁטֶענְדִיג אוּנְד 04

אָרְדֶענְְלִיךּ גֶעטְּהוּן וֶערֶען;

קאפיטעל טו
|
נוּן לָאז אִיךְּ אֵיין וויסֶען ,בְּרִידֶער ,דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה זָואס
אִיךְּ הָאבּ צוּ אַייךָּ גֶעפְּרֶערִינְט ,וֶועלְכֶע אֵיהֶר הָאט אוֹיךְ

--ן

דֶערְהַאלְטֶען ,אִין וֶעלְכֶע אֵיהֶר אוֹיךְּ שְׁמֶעהְט :דוּרֶךְּ 2
וֶועלְכֶע אֵיהֶר וֶוערְט אוֹיךְ גֶערֶעטֶעט וֶען אִיהֶר הַאלְט
פֶּעסְט דָאם וָארְט מִיט וֶעלְכֶען אִיךְ הָאבּ צוּ אַייךְ
נֶעפְּרֶעדִינְט .,אוֹיסֶער אִיהֶר הָאט אוּמְזוּסְט נֶענְלוֹיבְּט:
וָוארִין אִיךָּ הָאבּ צוּ אַייךָ צוּעֶרְשְט דָאם אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען
ואס אִיךְָּ הָאבּ אוֹיךְ דֶערְהַאלְטֶע אַז מָשִׁיחַ אִיז

פש

גֶעשְׁטָארְבֶּען פַאר אוּנְזֶערֶע זִינְדֶען נָאךְ דִיא שְׁרִיפְטֶען:

אוּנְד אַז עֶר אִיז בֶּענְרוּבֶּען נֶעוָוארֶען ,אוּנְד דֶעם דְרִיטֶען 4

טָאג אִיז עֶר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען נָאךְּ דִיא שְׁרִיפְטֶען :אוּנְד 2

אַז עֶר הָאט זִיךְּ בֶּעוִיזֶען צוּ כִּיפָא ,דֶערְנָאךְּ צוּ דֵיא
צְוֶֶעלְף :דֶערְנָאךָּ הָאט עֶר זִיךְּ בֶּעוִויזֶען צוּ מֶעהֶר יא 6
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פִינְף הוּנְדֶערְט בְּרִידֶער אוֹיף אַמָאל ,פוּן וֶועלְכֶע דיא

מֵייסְטֶע  .בְּלֵייבֶּען בִּיז אַצוּנְד ,אָבֶּער עֶטְלֵיכֶע זֶענֶען
אֵיינְגֶעשְׁלַאפֶען גֶעוָוארֶען :דֶערְנָאךְּ הָאט עֶר זִיךָּ בֶּעוִויזֶען

צוּ יַעֲקֹב ,דֶערְנָאךְּ צוּ אַלֶע אַפָּאסְטֶעל :אוּנְד צוּלֶעצְט
הָאט עֶר זִיךְּ צוּ מִיר אוֹיךְּ בֶּעוִויזֶע אַזוֹי וויא צום
 9אוּנְצֵייטִינֶען קִינְד :וָארוּם אִיךָּ בִּין דֶער יוּנְגְסְטֶער צְוִוישֶׁען
=

דיא

11

אַפָּאסְטֶעל ,אוּנד אִיךְּ בִּין נִים

וֶערְט

אײַן

אַפַּאסְטֶעל גֶערוּפֶען צוּ וֶוערֶען ,וַוייל אִיךְּ הָאבּ פֶעךְ-
פַאלְגְט דִיא קְהֵלָה פוּן נָאט :אָבֶּער דוּרְךְּ דֶער נְנָאד
פוּן גָאט בִּין אִיךְּ וָואס אִיךָּ בִּין ,אוּנֶר זֵיינֶע נְנָאֵד קֶענֶען
מִיר אִיז נִים אוּמווּסְט גֶעוָארֶען נֵייעֶרְט אִיך הָאבּ
מֶעהֶר גֶעאַרְבֵּייט זויא זֵייא אַלֶע ,אָבֶּער נִיט אִיךְּ; נֵייעֶרְט
דִיא נְנָאד פוּן גָאט וָאס אִיז מִיט מִיר :דְרוּם וֶוען אִיךָ
בִּין עִם אָדֶער זֵייא ,אַזוֹי הָאבֶּען מִיר גֶעפְּרֶעדִיגְט ,אוּנְד
אַזוֹי .הָאט אֵיהֶר גֶענְלוֹיבְּט:
אָבֶּער וֶוען מָשִׁיחַ אִיז גֶעפְּרֶעדֵיגְט אַז עֶר אִיז אוֹיפְגֶּע-
שְטַאנֶען פוּן דיא טוֹימֶע; וויא אַזוֹי זָאנֶען עֶמְלִיכֶע פוּן
אֵייךְ אַז עֶס אִיז נִיט פַארְהַאנֶען

קיין תְּחֵייַת הֲמַתִים?

אָבֶּער וֶוען עִם אִיז נִיט פַארְהַאנֶען קיין תְּחִייַת הַמַתִּיםו
אַזוֹי אִיז מָשִׁיחַ אוֹיךְּ נִיט אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען :אוּנֶד וֶוען
מָשִׁיחַ אִיז נִיט אוֹיפְנֶעשְטַאנֶען אַזוֹי אִיז אוּנְזֶער פְּרֶעדִינֶען

אוּמְזוּסְט ,אוּנְד אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען אִיז אוֹיךְ אוּמְזוּסֶם:
אוּנִד מִיר זֶענֶען אוֹיךְּ אַלֶם פַאלְשֶׁע עֵדוּת פוּן הָאט
גֶעפִינֶען ,וִוייל מִיר הָאבֶּען עֵדוּת גֶעזָאנְט אוֹיף גָאט אַז
עֶר הָאט דֶעם מְשִׁיחַ אוֹיפְגֶעוֶועקְט ,וֶעלְכֶען עֶר הָאט
נִיט אוֹיפְנֶעוֶועקְט ,וֶוען דִיא טוֹיטֶע שְׁטֶעהֶען נִיט אוֹיף:
וָוארִין וֶוען דִיא טוֹיטֶע שְׁטֶעהֶען נִיט אוף אַוֹי אִיז
מְשִׁיחַ אוֹיךְּ נִיט אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען:

אוּנְד וֶוען מָשִׁיחַ אִיז

נִיט אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אַזוֹי אִיז אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען גָארְנָיִה
אֵיהֶר זֶענְט נָאךְּ אִין אֵיירֶע זִינֶד :אַווֹי זֶענֶען אוֹיךְ

דיא וָאס זֶענֶען אֵיינְגֶעשְׁלָאפֶען גֶעוָארֶען אִין מְשִׁיחַ

פַארְלוֹירֶען גֶעוָארֶען:

וֶוען נוּר אִין דִיזֶען לֶּעבֶּען אַליין

הָאבֶּען מִיר הָאפְנוּנְג אִין מְשִׁיחַ ,אַזוֹי זֶענֶען מִירּ עֶלֶענְדֶער

וויא אַלֶע מֶענְשֶׁען:

א קארינטער מו
נוּן אָבֶּער אִיז מָָשִׁיחַ אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען פוּן דִיא טוֹיטֶע
אַלָם דֵיא עֶרֶשְׁטֶע פְּרוּבְט פוּן דִיא וִאם זֶענֶען אַיינְגֶע-

20

וָארִין וֶוען דוּרְך אֵיין מֶענְשׁ אִיז

21

שְׁלָאַפֶּען גֶעוארֶען:
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דֶער טוֹיט ,אַזוֹי אִיז דוּרְךָּ אַיין מֶענְשׁ דִיא אוֹיפֶערְשְׁטֶעדוּנָג

פוּן דִיא טוֹימֶע :וָארִין גְלַייךְּ .וויא אִין אָדָם אַלֶע 2
שְׁטַארְבֶּען ,אַזוֹי וֶועלֶען אַלֶע אִין מְשִׁיחַ לֶעבֶּעדַיג וֶֶערֶען:

אָבֶּער .אִישְלִיכֶּער אִין זֵיינֶע אֶרַדְנוּנְג; מָשִׁיחַ אִיז דיא 1
עֶרֶשְׁטֶע פְרוּכְט ,דֶערְנָאךְּ דִיא וָאס זֶענֶען צוּם מָשִׁיחַ

וֶוען עֶר וֶועט קוּמֶען :דֶערְנָאךְּ דֶער סוֹף וֶוען עֶר וֶועט
דָאס קֶענִינְרֵייךְּ אִיבֶּערְנֶעבֶּען צוּ נָאט דֶעם פָאטֶער ,וֶוען
עֶר וֶועט אַלֶע הֶערְשַׁאפְט אוּנֶר אַלֶע גֶעוֶועלְטִינְקֵייט
אוּנְד מַאכְט פֶערְשְטֶערֶען :וָארִין עֶר מוּז הֶערְשֶׁען בִּיז

עֶר וֶועט לֶענֶען אַלֶע פַיינְד אוּנְטֶער זַיינֶע פִים:

דֶער {

לֶעצְטֶער פֵיינְד וָוָאס וֶועט פֶערְשְׁטֶערְט וֶערֶען אִיז דָעוּ
טוֹיט :וָארִין עֶר הָאט אַלֶעס אוּנְטֶער זֵיינֶע פִיס אוּנְטֶעך-
מֶענִיג נֶעמַאכְט .אָבֶּער וֶוען עֶר זָאגְט אַז אַלֶעם אִיז
צוּ אֵיהֶם אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעמַאכְט ,אַזוֹי אִיז עֶם קְלָאר אַז
דֶער אִיז .אוֹיסְנֶענוּמֶען וֶעלְכֶער הָאט אַלֶעס צוּ אֵיהֶם
אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעמַאכְט :אוּנְד וֶוען אַלֶעם אִיז צוּ אֵיהֶם
אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעמַאכְט ,דַאן זֶעט דֶער זוּהְן אַלֵיין אוֹיךְ
אוּנְטֶערְטֶענִיג זַיין צוּ דֶעם וָאס הָאט אַלֶעס צוּ אֵיהֶם
אַוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעמַאכְט ,כְּדַי נָאט זָאל זַיין אַלֶעם אִין
אַלֶעם;
וֶוען נִיט; ואס וֶועלֶען דיא טְהוּן וָאס זֶענֶען פַאר דִיא
טוֹיטֶע גֶעמוֹבֵלְט? וֶוען דיא טוֹיטֶע זָאלֶען דוּרְבְאוֹים נִיט
אַוֹיפְשְׁטֶעהֶען ,וָארוּם זֶענֶען זֵייא גֶעטוֹבֵלְט פַאר דיא
טוֹיטֶע? .וָאַרוּם זֶענֶען מִיר אוֹיךְּ אַלֶע שָׁעָה אִין אַ סְכָּנָה?
אַזוֹי  זיא בָּייא דֶעם רִיהְמֶען פוּן אֵייךְּ זָאס אִיךְָּ הָאבּ
אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶער הַאר ,אִיךְּ שְׁטַארְבּ טֶענְלִיךְ:
וֶוען אִיךְּ הָאבּ .גֶעפַאכְטֶען אוֹיף מֶענְשְׁלִיכֶער מִדָה מִיט

זוילְדֶע חַיוֹת אִין עֶפֶּעזוֹם וָָאם נוּצֶט עֶס מִיר? וֶוען דֵיא
טוֹיטֶע שְׁטֶעהֶען נִיט אוֹיף ,לָאזֶען מִיר עֶסֶען אוּנְד טְרִינְקֶען

וָוארִין מָארְגֶען .שְׁטַארְבֶּען ..מִיר +ישעיה כ"ב ייג . לָאזְט 
אַייךְ נִיט זֶעלְבְּסְש פַארְפִיהְרֶען; אוּמְגַאנְג מִיט שְׁלֶעכְטֶּע
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א קארינטער טו
 4פַארְדַארְבֶּען גוּשֶׁע מִנְהָגִים :וֶוערְט נִיכְטֶערְן צוּ נֶערעב-
טִיגְקֵייט ,אוּנְד זִינְדִיגְט נִיט; וָארִין עֶמְלֵיכֶע הָאבֶּען נִיט
דֶערְקֶענְטְנִיס פוּן נָאט; אִיךְּ זָאג דָאס צוּ אֵייעֶרֶע שַאנְד:

2
6
7
8
9

אָבֶּער אֵיינֶער וֶעם זָאנֶען חִיא אַזוֹי שְׁטֶעהֶען דיא
טוֹיטֶע אוֹיף? אוּנְד מִיט ואס פַאר לֵייבֶּער קוּמֶען זֵייא?
דוא נַאר ,ואס דוּא זֵייעֶסְט דָאס וֶוערְט נִיט לֶעבֶּעדִיג
אוֹימֶער עִם שְׁטַארְבְּט :אוּנְד דָאס ואס דוּא זֵייעֶסְט ,זֵייעֶסְט
דוּא נִיט דֶעם לֵייבּ וָואס וֶועט זַיין ,נֵייעֶרְט בְּלוֹיסֶען זָאמֶען
עֶם זֵייא ווייץ עֶס זֵייא עִפֶּעם אַנְדֶערְש :אָבֶּער נָאט גִיבְּט
אֵיהֶם אַ לֵייבּ נָאךְּ זֵיין ווילֶען אוּנְר צוּ אִיטְלִיכֶען פוּן דִיא
זָאמֶען זַיין אֵיינֶענֶעם לֵייבּ :נִיט אַלֶעס פְלֵייש אִיו דָאס

זֶעלְבִּינֶע פְלֵיישׁ נֵייעֶרְט אֵיינֶם אִיז דָאס פְלֵיישׁ פוּן מֶענְשֶׁען

אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶעס פְלֵייש פוּן בְּהֵמוֹת ,אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶעם
 0פוּן פֶענֶעל ,אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶעם פוּן פִיש :אוּנְד עֶס זֶענֶען
פַארְהַאנֶען הִימְלִישֶׁע לֵייבֶּער ,אוּנְד עֶרְדִישֶׁע לֵיבֶּער;

אָבֶּער דיא הִימְלִישֶׁע הָאבֶּען אֵיינֶע אַנְדֶערֶע הֶערְלִיכְקֵייט

 1אונד דִיא עֶרְדִישֶׁע אֵיינֶע אַנְדֶערֶע הֶערְלִיכְקֵייט :עִם אִין
אֵיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט צוּ דִיא זוּן אוּנְד אֵיינֶע אַנְדֶערֶע הֶעך-

לִיכְקֵייט צוּ דִיא לְבָנָה! אוּנְד אֵיינֶע אַנְדֶערֶע הֶערְלִיכְקֵייט
צוּ דִיא שְׁטֶערֶען; וָארִין אַ שְׁטֶערֶען אוּנְטֶערְשֵׁיידֶעט זִיךְ
 2פון אַ שְׁטֶערֶען אִין הֶערְלִיכְקֵייט :אַזוֹי אִיז אוֹיךְ תְּחֵיית
הַמָתִים .עֶס אִיז גֶעזֵייעְט אִין פַארְדַארְבֶּענִיס עִם שְׁטֶעהְט
 8אוֹיף אִין אוּנְפַארְדַארְבֶּענִים :עֶס אִיז גֶעזֵייעֶט אִין שַׁאנְד,

עִם שְׁטֶעהְט אוֹיף אִין הֶערְלִיכְקייט; עִם אִיז גֶעזֵייעט אִין

 4שְׁוַואכְהֵייט ,עִם שְׁטֶעהֶם אוֹיף מִיט מַאכְט :עִם אִיז גֶעזֵייעֶט
אַ נַאטוּרְלִיכֶער לֵייבּ ,עִם שְׁטֶעהְט אוֹיף אַ גֵייסְטְלִיכֶער
לֵייבּ ,וֶוען עִםס אִיז פַארְהַאנֶען אַ נַאטוּרְלִיכֶער לַייבּ ,אִיז
 2אוֹיךְ פַארְהַאנֶען אַ גֵייסְטְלִיכֶער לֵייבּ :אַזוֹי ויא עִם שְׁטֶעהְט
אוֹיךָּ גֶעשְׁרִיבֶּען ,דֶער עֶרְשְׁטֶער מֶענְשׁ אָדָם אִיז גֶעוָוארֶען

א לֶעבֶּעדִינֶע זֶעלֶע ,דֶער לֶעצְטֶער אָדָם אִיז אַ בֶּעלֶעבֶּענְ-

טע א
 6דֶער גֵייסְט :בראשית ב .ז' ,אָבֶּער דָאס גֵי
דִיז
ניסְ
ִטְלִ
ייכֶ
ָאס

עֶרְשְׁטֶע נֵייעֶרְט דָאס נַאטוּרְלֵיכֶע ,דֶערְנָאךְּ דָאס גֵייסְט-

 7לִיכֶע :דֶער עֶרְשְׁטֶער מֶענְשׁ אִיז פוּן דֶער עֶרֶר אוּנְד אִיז
עֶרְדִיש דֶער

צָוִוייטֶער מֶענֹש איז

דֶער הַאר פוּן דֶעם
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הִימֶעל :אַזוֹי זיא דֶער עֶרְדִישֶׁער אַזֶעלְכֶע זֶענֶען אוֹיך 48
דיא וִאם זֶענֶען עִרְדִישֶׁע ,אוּנְד אַזוֹי זיא דֶער הִימְלִישֶׁער,
אַזֶעלְבֶּע זֶענֶען דִיא וָוֹאס זֶענֶען הִימְלִישֶׁע :אוּנְד נְלֵייךְּ זיא

49

מִיר הָאבֶּען גֶעטְרָאנֶען דָאם בִּילֶר פוּן דֶעם עֶרְרִישֶׁען

וֶועלֶען מִיר אוֹיךּ טְרָאנֶען דָאם בִּילֶר פוּן דֶעם הִימְלִישֶׁען:
אָבֶּער דָאס זָאנ אִיךְ בְּרִירֶער ,אַז פְלֵיישׁ אוּנְד בְּלוּט קע-
נֶען נֵיט יַרשֶׁענֶען דָאס קֶענִינְרֵייךְּ פוּן גָאט ,אוּנְד דִיא פֶעך-
דַארְבֶּענִים יַרְשֶׁעת אוֹיךָּ נִיט דֶאם אוּנְפֶערְדַארְבֶּענֶע:

90

זֶעה ,אִיךְָּ זָאנ אַיֹיךְ אַ סוֹד ,מִיר וֶועלֶען נִיט אַלֶע אֵיינָ-
שְׁלַאפֶּען .נוּר מִיר וֶועלֶען אַלֶע פֶערְוֶועקְמֶעלְט וֶֶערֶען:

פַלוּצְלוּנָג .אִין אֵיין אוֹיגֶענְבַּלִיק ,בֵּייא דֶעם לֶעצְטֶען שוֹפָר ;
וארֵין מֶען וֶדעט שׁוֹפָר בְּלָאזֶען ,אוּנְד דִיא טוֹיטֶע ֶֶעלֶען

אוֹיפְשְׁטֶעהֶען אוּנְפֶערְדַארְבְּלֶיךָּ .אוּנִד מִיר וֶועלֶען פֶעךְ-
וֶועקְסֶעלְט

וֶוערֶען :וָארִין

דִיזֶעם פֶערְדָארְבֶּענֶע מוּם

אֶנְטְהוּן .אוּנְפֶערְדַארְבְּלִיכְקייט ,אוּנְר דִיזֶעם שְׁטֶערְבְּליכֶע

מוז אָנִטְּהוּן דיא אוּנְשְׁטֶערְבְּלִיכְקֵייט :אָבֶּער וֶוען דִיזֶעם
פֶערְדָארְבֶּענֶע וֶועט אָנְטְהוּן דִיא אוּנְפֶערְדַארְבְּליכְקייט

29

אוּנְד דִיזֶעם שְׁשֶערְבְּלֵיכֶע וֶועט אָנְטְהוּן דיא אוּנְשְׁטֶערְבֵּי

לִיכְּקֵייט; דַאן וֶעט גֶעשֶׁעהֶען דָאס וָארְט וִאם אִיז גֶע-
שְׁרִיבֶּען ,דֶער מוֹיט אִיז פֶערְשְׁלוּנְגֶען אִים זִיב :ישעיה כ"ה ח',
אָ טויט ,וְואזּ אִיז דֵיין זִינ ?אָ טוֹיט ,זְואוּ אִיז דֵיין שְׁטַאבֶעל?
הושע ייג ייד .דֶער שְׁטַאכֶּעל פוּן דֶעם טוֹיט אִיז דִיא זִינְד,
אוּנְד דִיא מַאכְט פֿוּן דֶער זִינֶר אִיז דֶאם גֶעזֶעץ :אָבֶּער נָאט
זֵייא יגֶעדַאנְקְט דֶער אוּנִם גִיבְּט דֶעם זִינ דִוּרְךְ יִשׁוּע

הַמָּשִׁיחַ אוּנְזֶער הַאר:

דָרוּם מֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע בְּרִידֶער ,זַייט פֶעסְט ,אוּנְבֶּעוֶועגְלִיךְּ
אוּנְד מֶעהְרְט אִייךָּ בֶּעשְׁטֶענְדִיג אִים וֶוערְק פוּן דֶעם הַאר,
ווייל אִיהֶר וֵוייסְט אַז אֵייעֶרֶע אַרְבֵּייט אִיז נִיט אוּמְזוּסְט
אֵין דֶעם הַאר:
קאפיטעל מז
נוּן וֶוענֶען דִיא נְדָבוֹת וִאם זֶענֶען פַאר דִיא הֵיילִינֶע בֶע-
זַאמֶעלְט גֶעוָוארֶען ,נְלֵייךְ זויא אִיךָּ הָאבּ בֶּעפוֹילֶען צוּ דִיא
קְהֵלָה פוּן נַאלַאטְיָא ,אַזוֹי זָאלְט אִיהֶר אוֹיךְ טְּהוּן :אָן דֶעם
עֶרְשְׁמֶען טָאג פוּן דֶער וָואךָּ לָאז אִיטְלִיכֶער פוּן אַייךְ בֵּייא

-ן
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דֶער זַייט לֶענֶען ,אוּנְד לָאז עֶר אָפְּשְׁפַּארֶען אַזױ וויא עֶר

אִיז מַצְלִיחַ ,כְּדִי עֶם זָאלֶען קֵיינֶע נְדָבוֹת זַיין וֶוען אִיךָּ זֶזעל

 2קוּמֶען :אוּנְד וֶוען אִיךְּ וֶדעל קוּמֶען ,אַזוֹי זֶדעל אִיךְּ שִׁיקֶען
מִיט בְּרִיפֶע דִיזֶע וָואס אֵיהֶר וֶועט אַכְטֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען
 4אֵייעֶרֶע נְדָבָה בְּרֶענְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם :אוּנְד וֶוען עֶס וֶועט
רֶעכְט זֵיין אַז אִיךָּ זָאל אוֹיךְ גֶעהֶען ,אַזוֹי זָאלֶען זֵייא מִיט
מִייר גֶעהֶען:

 2אָבֶּער אִיךְ זֶעל צוּ אִיי קוּמֶען וֶוען אִיךְּ וֶועל דוּרַבְּנֶע-
הֶען דוּרְךּ מִקְדוֹנְיָא וָארִין אִיך זֶועל דוּרְךְּ מַקְדוֹנִיְא דוּרְכֶּי

 6גֶעהֶען :אוּנְד אֶפְשַׁר וֶעל אִיךְּ בֵּייא אֵייךָ בְּלֵייבֶּען אָדֶער
אוֹיךָּ .אִיבֶּערְוִוינְטֶערְן ,כְּדֵי אִיהֶר זָאלְט מִיךְּ פָארְטְשִׁיקֶען
7

8
9
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וואזּ אַהִין אִידָּוְדֶעל גֶעהֶען :וָארִין אִיךָ זֶועל אֵייךְּ אַצוּנְד נִיט
זֶעהֶען אוֹיף דֶעם וֶועג; וָָארִין אִיךְּ הָאף בַּייא אַייךְּ פַּאר
אַ צֵייט לַאנְג צוּ בְּלֵייבֶּען ,וֶוען דֶער הַאר וֶעט דֶערְלוֹיבֶּען:
אָבֶּער אִיךְּ וֶועל בְּלֵייבֶּען אִין עָפָעזוֹם בִּיו שְׁבוּעוֹת:
וָארִין אַ נְרוֹיסֶע אוּנְד מֶעכְטִינֶע טְהִיר אִיז צוּ מִיר אַוֹיםַ-
גֶעמַאכְט ,אוּנְד עֶס זֶענֶען דָא פִילֶע וִידֶערְוֶוערְטִינֶע:
נוּן וֶוען טִימוֹתִיוֹם וֶדעט קוּמֶען ,גִיבְּט אַכְטוּנְג אַז עֶר זָאל
מִים אֵייךָּ זיין אֶהְן פָארְכְט; וָארִין עֶר וִוירְקט דָאם וֶוערְק
פוּן דֶעם הַאר אַזוֹי ויא אוֹיךְּ אִיךָּ :דְרוּם לָאז אֵיהֶם קֵיינֶער
נִיט פֶערְאַכְטֶען; אָבֶּער שִיקְט אֵיהֶם פָארְט אִין פְרִידֶען
אַז עֶר זָאל צוּ מִיר קוּמֶען; וארִין אִיךָּ וַוארְם אוֹיף אֵיהֶם
מִיט דִיא בְּרִיְדֶער :אָבֶּער וֶוענֶען דֶעם בְּרוּרֶער אַפָּאלִאם
אִיךְּ הָאבּ אֵיהֶם זֶעהֶר גֶעבֶּעטֶען אַז עֶר זָאל צוּ אַייךְּ קּוּמֶען
מִַיִט דִיא בְּרִידֶער; אוּנִד עֶס אִיז גָארְנִיט גֶעוֶעזֶען זיין
וִוילֶען אַז עֶר זָאל אַצוּנְד קוּמֶען; אָבֶּער עֶר וֶועט קוּמֶען
וֶוען עֶר וֶועט אַ גוּטֶע צֵייט הָאבֶּען:
וַאכְט אֵיהֶר ,שְׁטֶעהְט פֶעסְט אִין דֶעם גְלוֹיבֶּען .זֵייט מֶע-

 4בֶער ,זֵייט שְׁטַארְק :לָאזֶען אַלֶע אֵייעֶרֶע וֶוערְק גֶעשֶׁעהֶען

אִין לִיבֶּע :

 2אוּנְד אִיךָּ בֶּעט אֵייךְּ; בְּרִידֶער ,אֵיהֶר קֶענְט דָאס הוֹיז פוּן
סְטֶעפַאנוֹם .אַז עִם אִיז דיא עֶרְשְטֶּע פְרוּכְט פוּן אַבַאיָא,

אוּנְד .זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ אֶפְּנֶעגֶעבֶּען דִיא הֵיילִיגֶע צוּ בַּע-

 6דִיינֶען :כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט אוֹיךָּ אוּנְטֶערְטֶּענִיג זַיין צוּ אַזֶעלְכְעו

א קארינטער טו
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אוּנֵר צוּ אִיטְלִיכֶען .ואס וִוירְקְט מִיט אוּנֶם אוּנְד אַרְבַּיים:
אוּנְד אִיךָּ פְרֵייא מִיךְּ אַז סְטֶעפַאנוֹם

אוּנְד פָארְטוּנַאטוֹם 1 -1

אוּנְד אַבַּאיָקוֹם זֶענֶען מִיט אוּנֶם וָארִין דָאס וָואס פֶעהְלְט
מִיר פוּן אֵייךָּ הָאבֶּען זֵייא דֶערְפִילְט :וָארִין זֵייא הָאבֶּען 81

דֶערְפְרִישְט מֵיין נֶעמִיט אוּנְד אֵייעֶרֶס ,דְרוּם דֶערְקֶענְט
אַזֶעלְכֶע:
דיא קְהֲלוֹת פוּן אַסְיָא גְרִיסֶען אַייך; אַקְווילָא אוּנְד פְּרִיסְקָא 91

גְּרִימֶען אַייךָּ פִיל אִין דֶעם הַאר ,אוּנְד אוֹיךְּ דִיא פֶערְזַאמְ-

לוּנְג וָואס אִיז אִין זֵייעֶר הוֹיז :אַלֶע בְּרִידֶער גְריסֶען אַייךָ; 02
נְרִיסְט אֵיינֶער דֶעס אַנְדֶערֶען מִיט אַ הֵיילִינֶען קיש :דֶער 12
נְרוּם פוּן מִיר פּוֹלוֹם מִיט מֵיין אֵיינֶענֶער הַאנְד:
זֶזען אֵיינֶער לִיבֶּט נִיט דֶעם הַאר לָאז עֶר זַיין אַ חֵרָם.
מֵרָן  2פן
אֶתָא :דֵיא נְנָאד פוּן דֶעם הַאר יַשׁוּעַ זֵייא מִיט אַייך82 :

מַיינֶע לִיבֶּע זֵייא מִיט אַייךְ אַלֶע אִין ישׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אָמֵן42 :

דֶער צְוֵויימֶער בָּרִיף פוֹן דֶעם

:

אַפַּאסְטֶעל פּוֹלוֹס צוּ דיא קאִינְמֶער.
יי
ד 5
ייד

יע

פּוֹלוֹס אֵיין אַפָּאסְטֶעל פוּן יִשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ דורך דֶעם
ווילֶען פוּן נָאט ,אוּנְד טִימוֹתָיוֹם דֶער בְּרוּדֶער ,צוּ דֶער
קְהֵלָה פוּן גָאט וָאס אִיז אִין קָארינְט מִיט אַלֶע הֵיילִינֶע
פין וָואם זֶענֶען אִין גַאנְץ אַכַאיָא :נְנָאד זֵייא מִיט אֵייךְּ אוּנֵד
פְרִידֶען פוּן נָאט אוּנְזֶער פָאטֶער אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יַשׁוּעַ
הַמָשִׁיחַ:
כש גֶעלוֹיבֶּט זֵייא נָאט אוּנְד דֶער פָאטֶער פוּן אוּנְזֶער הַאר
יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,דֶער פָאטֶער פוּן בַּארְמְהֶערְצִינְקֵייטֶען אוּנְד
 4גָאט פוּן אַלֶען טְרֵייסְט :דֶער טְרֵייסְט אוּנֶם אִין אַלֶע

אוּנְזֶערֶע צָרוֹת ,כְּדִי מִיר זָאלֶען קֶענֶען טְּרֵייסְטֶען דיא

וֶואם זֶענֶען אִין אַלֶערְלֵייא צָרוֹת מִיט דֶעם מְרֵייסְט מִיט

דֶעם מִיר זֶענֶען אַלֵיין פוּן גָאט גֶעטְרֵייסְט גֶעװָארֶען:
וָוארִין נְלֵייךְּ זיא דִיא לֵיידֶען פוּן דֶעם מָשִׁיחַ מֶעהְרֶען זִיךְ
צוּ אוּנִם אַזוֹי מֶעהֶרְט זִיךְָּ אוֹיךָּ אוּנְזֶער טְרֵייסְט דוּרֶךְּ דֶעם
מָשִׁיח :אוּנד וֶוען מִיר לֵיידֶען צָרוֹת ,אִיז עֶס פַאר אֵייעֶר
טְרֵייסְט אוּנְד יֹשׁוּעָה; וֶוען מִיר זֶענֶען נֶעטְרֵייסְט ,אִיז עִם
פַאר אֵייעֶר טְרֵייסְט וָואס אִיז מֶעכְטִינ אִין דֶער גֶעדוּלֶר
פוּן דִיא זֶעלְבִּינֶע צְרוֹת וָאס מִיר אוֹיךְּ לֵיידֶען :אוּנְך
אוּנְזֶערֶע הָאפְּנוּנְג פַאר אֵייף אִיו פֶעסְט ,וָָארִין מִיר זִויסֶען
אַז נְלֵייךְּ זיא אֵיהֶר הָאט אַ טְהֵייל אִין דִיא לֵיידֶען ,אַזוֹי
אוֹיךְּ אִין דֶעם טְרֵייסְט:
וָוארִין מִיר וִוילֶען נִיט אַז אִיהֶר זָאלְט נִיט וִויסֶען ,בְּרי-
דֶער ,וֶוענֶען אוּנְזֶערֶע צָרוֹת וִאם זֶענֶען גֶעשֶׁעהֶען אִין
אַסְיָא ,אַז מִיר הָאבֶּען אִיבֶּער אוּנְזֶערֶע קְרַאפְט שֶׁוֶער
גֶעלִיטֶען ,אַזוֹי אַז מִיר הָאבֶּען אַפִילוּ אוֹיף אוּנְזֶער לֶעבֶּען

פֶערְצְוֵוייפֶעלְט :אֶבֶּער מִיר הָאבֶּען אַליין אִין אוֹנֶם זֶעלְבְּסְט

גֶעהַאט דֶעם עִנְטְפֶּער פוּן טוֹיט ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען נִיט אִין
אוּנֶם זֶעלְבְּסְט פֶערְטְרוֹיעֶן ,נֵייעֶרְט אִין נָאט דֶער דיא
400
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טוֹיטֶע לֶעבֶּעדִיג ייא דֶער הָאט אוּנִם פון אַזוֹי אַ
נְרוֹיסֶען טוֹיט גֶערֶעטֶעט ,אוּנְד מְהוּט אוּנִם רֶעטֶען אִין
וֶעלְכֶעם מִיר הָאפֶען אַז עֶר וֶועעט אוּגֶם אוֹיךּ נָאךְּ רֶעטֶען:
וֶוען אֵיהֶר וֶועט אוּנֶם אוֹיךְּ מִיטְהֶעלְפֶען אִין אֵייעֶר גֶעבֶּעט 11
פַאר אוּנם כְּדֵי דיא מַתָּנָה צוּ אוּנִם ואס מִיר הָאבֶּען דוּרֶךָ
פִילֶע זָאלֶען פִילֶע פַאר אוּנֶם דַאנְק גֶעבֶּען:
וָוארִין דָאס אִיז אוּנְזֶער רִיהְמֶען ,דָאם בֶּעצֵיינְנִים פוּן 2
10

פט --ן

אוּנְזֶער גֶעוִויסֶען ,אַז מִיר .הָאבֶּען אִין דֶער וֶועלְט גֶעהַאנָ-
דֶעלְט מִיט נֶעטְלֵיכֶער הֵיילִינְקֵיים אוּנְד לוֹימֶערְקֵייט ,נִיט
מִיט מֶענְשְלִיכֶער וַוייזְהֵייט נֵייעֶרְט אִין דֶער גְנָאד פון
נָאט ,אוּנְד בֶּעזוּנְדֶערִם קֶענֶען אֵייךָ :וָארִין מִיר שְׁרֵייבֶּען

פש יי

:

אִייךָ קֵיינֶע אַנְדֶערֶע זַאכֶען נֵייעֶרְט וָאם אֵיהֶר לַיינְט
אָדֶער אוֹיךְּ בֶּעקֶענְט ,אוּנְד אִיךְּ הָאף אַז אֵיהֶר וֶועט בִּיז
צוּם סוֹף בֶּעקֶענֶען :נְלֵייךְּ װִויא אֵיהֶר הָאט אוּנֶם אוֹיךְ
צוּם מְהֵייל בֶּעקֶענְט ,אַז מִיר זֶענֶען אֵייעֶרֶע רִיהְמֶען אַזוֹי
ויא אִֵיהֶר אוֹיךְ זֶענְט אוּנְזֶערֶע אִים מָאג פוּן דֶעם הַאר
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יַשוּעַ:

אוּנְד אִין דִיזֶער פֶּערְזִיכֶערוּנְג הָאבּ אִיךָּ גֶעוָואלְט צוּ אֵייךְ
פְרִיהֶער קוּמֶען ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט הָאבֶּען אַ צְוֵוייטֶע גְנָאד:

אוּנְד דוּרְךּ אֵייךְָּ צוּ נֶעהֶען קֵיין מַקְדוֹנִיָא ,אוּנֵד זִידֶער פוּן נ

מַקְדוֹנִיָא צוּ אֵייךְָ צוּ קוּמֶען ,אוּנְד פוּן אֵייךָּ פָארְמְגֶעשִׁיקְט
צוּ וֶערֶען קֵיין וְהוּדָה :דְרוּם וֶוען אִיךְּ הָאבּ דָאם אלא 5
בִּין אִיךְ לֵייכְטְזִינִיג גֶעוֶוען? אָדֶער דָאס וָואס אִיךְּ ווינְש,

וִוינְשׁ אִיךָּ עִם נָאךְּ דֶעם פַלֵייש אַז עִם זָאל בָּייא מִיר
אִיז 18

זֵיין יָא ,יָא ,אוּנְד נֵיין ,ניין? אָבֶּער אַזוֹי ויא גָאט
גֶעטְרֵייא ,אוּנְזֶער וָָארְט צו אַייךָּ אִיז נִיט וא אוּנֶךְ נַיין:
וָוארִין דֶער זוּהְן פוּן נָאט ,יִשוּעַ הַמְשִׁיהַ .דֶער אִיז דוּרְךָ 19
אוּנֶם צְוִוישֶׁען אַייךְָּ גֶעפְּרֶעדִיגְט ,דוּרְךָ מִיר אוּנְד סִיל-
וַואנוֹם אוּנְד מִימוֹתָיוֹם ,אִיז נִיט נֶעוֶועזֶען יֵא אוֹנֶר נַייך

נִייעֶרְט אִיז אִין אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען יָא :וָארִין װויא עֶם (
זֶענֶען פִּילֶע הַבְטָחוֹת פוּן גָאט אִין אֵיהֶם זֶענֶען זֵייא יָא;

דְרוּם אִיז עֶס אוֹיךְּ דוּרְךָּ אֵיהֶם אָמִן צוּם כָּבוֹד פון גָאט

דוּרֶךְּ אוּנֵס :אָבֶּער דֶער וִוִאם בֶּעפֶעסְטִיגְט אוּנָם מִיט אֵייךְ
אִין מָּשִׁיחַ אֲוּנְד .הָאט אוּנֶס גֶעזַאלִבְּט אִיז נָאט :וֶועלְכֶער

פא
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הָאט אוּנֶם אוֹיךְּ פֶערְזִינֶעלְט ,אוּנְד הָאט גֶענֶעבֶּען דיא
פֶערְזִיכֶערוּנְג פוּן דֶעם נֵייסְט אִין אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער:
נוּן רוּף אִיךְּ הָאט צוּ עֵדוּת אִיבֶּער מֵיינֶע נְשָׁמָה אַז

אִיךָּ בִּין נִיט גֶעקוּמֶען קיין קארינְט כְּדֵי אֵייךְָּ צוּ שוֹינֶען:

נִיט אַז מִיר הֶערְשֶׁען אִיבֶּער אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען ,נֵייעֶרְט מִיר

זֶענֶען הֶעלְפֶּער פוּן אֵייעֶרֶע פְרֵייד ; וָָארִין אֵיהֶר שְׁטֶעהְט
דוּרְךָּ אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען;

קאפיטעל ב

אָבֶּער דָאס הָאבּ אִיךְּ פַאר מִיר בֶּעשְלָאסֶען

אַז אִיךְ

זָאל נִיט וִוידֶער טְרוֹיעָרִיג צוּ אִייךְ קוּמֶען :וָארִין וֶוען
אִיךְ מַאךְּ אֵייךְָּ טְרוֹיעֶרִיג ,וֶוער מַאכְט מִיךְּ דֶען פְרֶעהְלִיךָ
חוּץ דֶער װָאם אִיז דוּרְךָ מִיר טְרוֹיעָרִיג גֶעוָארֶען?

אוּנְד אִיךְ הָאבּ אֵייךְּ דָאם זֶעלְבִּינֶע נֶעשְׁרִיבֶּען כְּדֵי וֶוען

אִיךְּ זֶועל קוּמֶען זָאל אִיךְּ נִיט מְרוֹיעָרִיג וֶוערֶען פוּן דיא

פוּן וֶועלְכֶע אִיךְּ זָאל פְרֵייד הָאבֶּען ,וֵוייל אִיךְּ בִּין אוֹיף
אֵייךְ אַלֶע פֶערְזִיכֶערְט

אַז מֵיינֶע

פְרֵייד

אִיז דִיא

פְרֵייר

פוּן אֵייךְָּ אַלֶע :וָארִין אִיךְּ הָאבּ אֵייךְּ נֶעשְׁרִיבֶּען מִיט
פיל טְרֶערֶען אִין גְרוֹיסֶער צָרָה אוּנְד אַנְנֶסֶט פוּן הַארץ

נִיט כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט טְרוֹיעָרִיג זַיין ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר זָאלְט

דִיא נְרוֹיסֶע לִיבֶּע וִויסֶען אס אִיךְּ הָאבּ נָאךְּ מֶעהֶר צוּ
אַייך:

אָבֶּער וֶוען אִימִיצֶער הָאט טְרוֹיעֶרִיג נֶעמַאכְט ,אַזוֹי הָאט
עֶר מִיךָּ נִיט טְרוֹיעָרִיב גֶעמַאכְט נֵייעֶרְט צוּם טְהֵייל
אַייךָּ אַלֶע ,כְּדֵי אִיךְ זָאל אֵייךָּ נִיט שְׁוֶוער דְרִיקֶען :דִיזֶע
שְטְרָאף וָאם אִיז פוּן פִילֶע אִיז נֶענוּג פַאר אַזֶעלְבֶען:
אַזוֹי אַז אוּמְגֶעקֶעהְרְט אֵיהֶר זָאלְט אֵיהֶם לִיבֶּער פֶערְנֶעבֶּען
אוּנְד טְרֵייסְטֶען ,כְּדִי אַזֶעלְכֶער זָאל נִיט אִין צוּ פִיל
טְרוֹיעְרְקֵייט פֶערְזִינְקֶען :דְרוּם בֶּעט אִיךְּ אֵייךְ; אַז אֵיהֶר

זָאלְט אֵיהֶם אֵייעֶרֶע לִיבֶּע בֶּעפֶעסְטִינֶען :הװָארִין פון
דֶעסְטְוֶוענֶען הָאבּ אִיךָּ אָוֹיךְּ נֶעשְׁרִיבֶּען כְּדִי אִיךְּ זָאל

אֵייעֶרֶען בֶּעוַוייז וויסֶען ,אוֹיבּ אֵיהֶר זֶענְט אִין אַלֶע זַאכֶען
גֶעהָארְזַאם :וֶועמֶען אֵיהֶר פֶערְִיבְּט עֶסֶעם .אַזוֹי פֶערְנִיבּ

אִיךָּ אוֹיךָּ; וָארִין וֶוען אִיךְ הָאבּ עִפֶּעם פֶערְנֶעבֶּעןן הָאבּ

אִיךְּ עִם פוּן אֵייעֶרְטְוֶוענֶען פֶּערְגֶעבֶּען אִין דֶעם מָשִׁיחַ:

ב קארינטער ב ג

|

כְּדֵי מִיר זָאלֶען נִיט אִיבֶּערְפָארְטְהֵיילְט וֶוערֶען פוּן דֶעם

שָׂטֶן; וָארִין מִיר זֶענֶען נִיטּ אוּנְבֶּעקַאנְט מִיט זִינֶע
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גֶעדַאנְקֶען:
אָבֶּער וֶוען אִיךְּ בִּין גֶעקוּמֶען קֵיין טְרוֹאֵם מַחְמַת דֶער
בְּשׂנּרָה טוֹבָה פוּן מָשִׁיחַ ,אוּנְד אַ טְהִיר אִיז צוּ מִיר אוֹיפַ-
נֶעמַאכְט גֶעוָוארֶען אִין דֶעם הַאר :הָאבּ אִיךְּ קֵיינֶע דֶער-
קְוויקוּנְג

בֶעהַאט

אֵין מֵיין

בֶעמִימו

ווייל אִיךָּ הָאבּ מֵיין

בְּרוּדֶער טִיטוֹם נָיט גֶעפִינֶען ,נֵייעֶרְט אִיךָּ הָאבּ מִיךָּ מִיט

זֵייא גֶעזֶענֶענְט אוּנְד בִּין אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען קיין מַקְדוֹנִיָא:

נוּן נָאט זֵייא גֶעדַאנְקְט דֶער אוּנֶם פֵיהְרְט בֶּעשְטֶענְדִיג
אִין זִיג אֵין דֶעם מָשִׁיחַ ,אוּנֶר אַנְטְפְּלֶעקְט דוּרֶךְ אוּנֶם
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דֶעם גֶעשְׁמַאק פוּן זֵיינֶע דֶערְקֶענְטְנִים אִין אַלֶע עֶרְטֶער;

וָוארִין מִיר זֶענֶען צוּ ָאט אַ ואוֹילְגֶעשְׁמַאק פוּן מָשִׁיחַ
אִין דִיא וֶאם וֶוערֶען גֶערֶעטֶעט אוּנְד אִין דִיא װָאם
וֶוערֶען פֶערְלוֹירֶען :צוּ דיא אֵיינֶע זֶענֶען מִיר אַ נֶע-
שְמַאק פוּן טוֹיט צוּם טוֹיט ,אָבֶּער צוּ דִיא אַנְדֶערֶע אַ

גֶעשְׁמַאק פוּן לֶעבֶּען צוּם לֶעבֶּען .אוּנְד וֶוער טוֹינ צוּ
דִיזֶע זַאכֶען? וָָארִין מִיר זֶענֶען נִיט נְלֵייךְּ זויא פִּילֶע
וָואם פַארְפֶעלְשֶׁען דָאס זָוארְט פֿון נָאט ,נֵייעֶרְט אַזוֹי ויא
אוֹים לּוֹיטֶערְקֵייט; אוּנְד אַזוֹי זיא פוּן נָאט רֶעדֶען מִיר

פָּאר גָאט אִין מָשִׁיחַ:

קאפיטעל 1
הֶעבֶּען מִיר װִידֶער אָן זִיךְּ זֶעלְבְּסְט' צוּ עֶמְפֶעהְלֶען?

אָדֶער בֶּעדַארְפֶען מִיר ,נְלֵייךְּ זויא עֶטְלִיכֶע לֵייט; עֶמָ-
פֶעהְלִבְּרִיף צוּ אַייךְ אָדֶער פוּן אַייךְ? אֵיהֶר זֶענְט אוּנ-
זֶערֶע בְּרִיף ,גֶעשְׁרִיבֶּען אִין אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער ,גֶעלֵיינְט

=

פיט

אוּנְד דֶערְקֶענְט פוּן אַלֶע מֶענְשֶען :אֵיהֶר זֶענְט בֶּעקַאנְט

גֶעמַאכְט אַז אֵיהֶר זֶענְט דֶער בְּרִיף פוּן מָשִׁיחַ זִאם אִיז

צוּנֶעבְּרֵייט דוּרְךָּ אוּנָם .אוּנְד אִיז גֶעשְׁרִיבֶּען נִיט מִיט
טִינְט נֵייעֶרְט מִיט דֶעם גֵייסְט פוּן דֶעם לֶעבֶּעדִינֶען נָאמ
נִיט אוֹיף שְׁטֵיינֶערְנֶע לוּחוֹת ,נַייעֶרְט אוֹיף דִיא פְלֵיישֶׁערְנֶע
לוּחוֹת פֿוּן דֶעם הַארְץ:
אוּנְד אַזֶעלְכֶעס פֶערְמְרוֹיעֶן הָאבֶּען מִיר צוּ הָאט דוּרְך
דֶעם  מָשִׁיחַ :נִיט אַז מִיר זֶענֶען אִים שְׁטַאנְד עֶפֶּעם פֿוּן

1
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אנוֵּיניֶעםֶרְזטֶעלְבְּסְט צוּ -דֶענְקֶען ,אַזוֹי ויא פוּן אוּנֶם זֶעלִבְּסְט
אוּנְזֶערֶע טוֹיגְלִיכְקייט אִיז פוּן נָאט:

וֶועלְכֶער

הָאט אוּנֶם גֶעמַאכְט טוֹינְלִיכֶע דִינֶער פוּן דֶעם נַיִיעֶם
בּוּנְד ,נִיט פוּן דֶעם בּוּכְשְׁטַאבּ נֵייעֶרְט פוּן דֶעם גֵייסְט;
וָוארִין דֶער בּוּכְשְׁטַאבּ טֶעמֶעט ,אָבֶּער דֶער גֵייסְט מַאכְּט
לֶעבֶּעדִיג :אָבֶּער װֶען דֶער דִינְסְט פוּן דֶעם טוֹיט; וָואס

אִיז דוֹרְךָ בּוּכְשְׁטַאבֶּען אוֹיסְנֶעקְרִיצְט אִין שְׁטֵיינֶער ,אִיז
גֶעוֶועוֶען

מִיט הֶערְלִיכְקֵייט

אַזוֹי אַז

דִיא

קִינְדֶער פוּן

יִשְׂרָאֵל הָאבֶּען נִיט גֶעקָאנְט אָנְזֶעהֶען דֶאם פָּנִים פוּן

מֹשֶׁה וֶועגֶען דֶער הֶערְלִיכְקֵייט פוּן זַיין פָּנִים חִאם אִיז
צוּם פֶערְגֶעהֶען :ויא אַזוֹי זָאֵל נִיט דֶער דִינְסְט פוּן דֶעם

! גֵייסְט פיל מֶעהֶר זַיין מִיט הֶערְלִיכְקֵייט? וָארִין וֶען דֶער

10
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דִינְסְט פוּן דֶעם פֶערְשׁוּלְדֶען אִיז הֶערְלִיךְ .פיל מֶעהֶר
דֶערְלַאנְגְט גְרֶעסֶערֶע הֶערְלִיכְקייט דֶער דִינְסְט פוּן דֶער
גֶערֶעכְטִיגְקֵייט :וָארִין אוֹיךְּ דָאס פֶערְהֶערְלִיכְּטֶע אִיז
צוּם טְהֵייל נִיט הֶערְלִיךְּ גֶעוֶועזֶען ,דוּרְךְּ דֶער פִיל נֶרֶע-
סֶערֶער הֶערְלִיכְקֵייט :וָארִין וֶען דָאס וָאס אִיז צוּם
פֶערְגֶעהֶען אִיז הֶערְלִיךָ; ויא פִיל מֶעהֶר אִיז דָאם וָואם
בְּלַיִיבֶּט מִיט הֶערְלִיכְקֵייט?

דְרוּם ווייל מִיר הָאבֶּען אַזֶעלְכֶּע הָאפְנוּנְג רֶעדֶען מִיר
מִיט פִיל פְּרֵייהֵייט :אוּנְד נִיט וְלֵייךְּ זיא מֹשָׁה וָאס

הָאט אִיבֶּער זַיין פָּנִים גֶעלֶענְט אַ שְׁלֵייעֶר ,כְּדִי דִיא קֵינְ-
דֶער פוּן יִשְׂרָאֵל זָאלֶען נִיט אָנְזֶעהֶען דָאס עֶנֶד פוּן

 14דֶעם וָאס אִיז צוּם פֶערְנֶעהֶען :נֵייעֶרְט זֵייעֶרֶע בֶע-
דַאנְקֶען זֶענֶען פֶערְהַארְטֶעט גֶעוָוארֶען; וָארִין בִּיו צוּם

הַיינְטִינֶען טָאג בְּלֵייבְּש דֶערְזֶעלְבִּיגֶער שְׁלֵייעֶר נִיט אוֹיפְ-
גֶעדֶעקְט אִים לֵיינֶען פוּן דֶעם אַלְטֶען בּוּנְד ,וָארִין אִין
15

מָשִׁיחַ אִיז עֶר אָפְּנֶעטְהוּן :אָבֶּער בִּיז צוּם הַיינְטִינֶען טָאג

לֵיגֶט דֶער שְׁלֵייעֶר אִיבֶּער זֵייעֶר הַארְץ וֶוען מֹשָׂה אִיז
 16גֶעלַיינְט :אָבֶּער וֶען עִם וֶעט זִיךְּ אוּמְקֶעהְרֶען צוּם
 17הַאר ,אִיִז דֶער שְׁלַיִיעֶר אַוֶועקְגֶענוּמֶען :נוּן דֶער הַאר אִיז
דֶער

נֵייסְט;

אוּנְד

 18דָא אִיז פְּרֵייהֵייט:

וְואוּ דֶער

גֵייסְט

פוּן דֶעם

האר

אִיזו

אָבֶּער מִיר אַלֶע זֶעהֶען מִיט אֵין

! אוֹיפְגֶעדֶעקְט פָּנִים דיא הֶערְלִיכְקֵייט פוּן דֶעם הַאר נְלַייךָ
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ויא אִין א שְׁפֵינֶעל ,אוּנְד זֶענֶען פַארֶעֶנְדֶערְט צוּ דָעמְ

זֶעלְבִּינֶען בִּילֶד פוּן הֶערְלִיכְקֵייט צוּ הֶערְלִיכְקֵייט ,גַאנְץ
אַזוֹי זיא דוּרְךְּ דֶעם גֵייסְט פוּן דֶעם הַאר:
קאפיטעל ד
דֶעסְטְוֶוענֶען ווייל מִיר הָאבֶּען דִיזֶען דִינְסְט .אַזוֹי יא

מִיר הָאבֶּען דֶערְהַאלְטֶען בַּארֶעמְהֶערְצִיגְקֵייטֶען ,זֶענֶען
מִיר נִיט מִיד :אָבֶּער מִיר הָאבֶּען אָפְּנֶעזָאגְט דיא פֶעךָ-

פא

בָּארְגֶענֶע שֶׁענְדְלִיבֶע זַאכֶען ,אוּנְד נֶעהֶען נִיט אַרוּם מִיט
בֶּעזְהֵייט ,אוּנְד פַארְפֶעלְשֶׁען נִיט דָאס וָארְט פוּן גָאט,

נֵייעֶרְט מִיר עֶמְפֶעהְלֶען אוּנְס זֶעלְבְּסְש דוּרְך דֶעם אַנְמָי

פְּלֶעקֶען פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט צום גֶעוִיסֶען פוּן אַלֶע
מֶענְשֶׁען פָאר נָאט :אוּנְד וֶוען אַפִילוּ אוּנְזֶערֶע בְּשׂוּרָה
טוֹבָה אִיז פֶערְהִילְט אִיז עִם פֶערְהִילְט צְוִישֶׁען דֵיא
וָואס זֶענֶען פֶערְלוֹירֶען :אִין וֶועלְכֶע דֶער נָאט פוּן דִיזֶער
וֶועלְט הָאט פֶערְבְּלֶענְדֶעט דֵיא גֶעדַאנְקֶען פוּן דיא אוּנ-

נְלוֹיבִּינֶע ,כְּדֵי דָאם לֵיכְט פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבֶה פון
דֶער הֶערְלִיכְקֵייט פוּן מָשִׁיחַ .דֶער אִיז דָאם בֵּילֶר פוּן
נָאט ,זָאל נִיט אוֹיף זייא שְׁטְרַאהְלֶען :וָָארִין מִיר פְּרֶע-

זש

דִינֶען נִיט אוּנֶם זֶעלְבְּסְט ,נֵייעֶרְט דֶעם הַאר יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ,
אוּנִד מִיר זֶעלְבְּסְט זֶענֶען אֵייעֶרֶע קְנֶעבְט פון יִשׁוּעִים
וֶוענֶען :וָארִין דֶער נָאט וֶעלְכֶער הָאט גֶעזָאנְט לָאז

מש

לִיכֶט אוֹים דֶער פִינְסְטֶערְנִים לֵייכְטֶּען ,עֶר הָאט גֶעלֵייכְט

אִין אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער ,כְּדִי צוּ גֶעבֶּען דָאס לֵיכְט פון
דֶער דֶערְקֶענְטְנִים פוּן דֶער הֶערְלִיכְקֵייט פוּן גָאט אִין דֶעם

פָּנִים פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:
אָבֶּער מִיר הָאבֶּען דִיזֶען אוֹצָר אִין עֶרְדֶענֶע כֵּלִים ,כְּדֵי
דִיא זֶעהֶר הוֹיבֶע מַאכְט זָאל זַיין פוּן גָאט אוּנד נִיט פוּן
אוּנָם :אִין אַלֶעם לֵיידֶען מִיר אָבֶּער מִיר זֶענֶען נִיט אִין
אַנְנֶסֶט ,מִיר הָאבֶּען נוֹיט אָבֶּער מִיר זֶענֶען נִיט פֶעך-

צְוֵוייפֶּעלְט :מִיר זֶענֶען פֶערְפָאלְגְט אָבֶּער נִיט פֶערְלָאזְט

אַנִירֶערְגֶעשְׁלָאבֶען אָבֶּער נִיט אוּמְנֶעבְּרַאכְט :מִיר טְרָאנֶען
בֶּעשְׁטֶענְדִיג אַרוּם אִין דֶעם לֵייבּ דָאס שְׁטַארְבֶּען פוּן

0ט
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 1וָארִין  מִּירּ
גֶעבֶּען צוּם.
יִשׁוּעַ זָאל
 2אַנְטְטְּלֶעקְט

וָואס לֶעבֶּען זֶענֶען בֶּעשְׁטֶענְדִיג אִיבֶּערְנֶע*
טוֹיט וֶוענֶען יִשׁוּעַ ,כְּדִי דָאם לֶעבֶּען פוּן
אוֹיךְ אִין אוּנזֶערֶען שְׁטֶערבְּלִיכֶען פְלֵיישׁ
וֶוערֶען :דֶען אַזוֹי װִירְקְט דֶער טוֹיט אִין

 3אוּנִם ,אָבֶּער דָאם לֶעבֶּען אִין אִייךְ:

אוּנְד .װוייל מִיר

הָאבֶּען דֶעם זֶעלְבִּיגֶען גייסְט פוּן נְלוֹיבֶּען ,אַזוֹי .ויא עִם

שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען .אִיךְּ הָאבּ גֶענְלוֹיבְּט דְרוּם הָאבְּ אִיךְ

גֶערֶעט ,מיר -נְלוֹיבֶּען אוֹיךְ דְרוּם רֶעדֶען מִיר אוֹיך:
 4וְוָארִין .מִיר .וִויסֶען אַז דֶער .ואס הָאט אוֹיפְנֶעוֶועקְט דֶעם
הַאר יִשוּעַ װעט

אוּנֶם אוֹיךָּ אוֹיפְוֶועקֶען דוּרֶךְּ יִשׁוּעַי

 8אוּנְד וֶועט .אוּנִם מִיט אַייךָּ פַארְשְׁטֶעלֶען :וָארִין אַלֶע

זַאכֶען זֶענֶען פוּן אֵייעֶרְטְוֶוענֶען ,כְּדִי דִיא גְנָאד זָאל דוּרְךָ

פִילֶע פֶערְמֶעהְרֶען אוּנְד זָאל גוֹרֵם זַיין דָאם גְרֶעסְטֶע דַאנְ-

קֶען צוּם כָּבוֹר פוּן נָאט:
 6דִרוֹם זֶענֶען מִיר נִיט מִיד .,נֵייעֶרְט הָאטְשֶׁע אוּנְזֶער אוי-

סֶערְלִיכֶער מֶענְשׁ וֶערְט פֶערְדָארְבֶּען וֶוערְט דָאךְּ דֶער

 7אִיְנֶערְלִיכֶער פוּן טָאג צוּ טָאג דֶערְנֵייעֶרְט :זָארִיִן אוּנ-
זֶערֶע גְרִינְנֶע צָרָה ואס אִיז נוּר פַאר אֵיין אוֹיגֶענְבְּלִיק
װוירקט פַאר אוּנִם אַ פִיל מֶעֵהֶר וִויכְטִינֶע אוּנְד .עִבְּיְנֶע
 8הֶערְלִיכְקֵייט ..:אִינְדֶעם מִיר קוּקֶען נִיט אוֹיף דיא זַאכֶען
וָואם זֶענֶען גֶעזֶעהֶען ,נֵייעֶרְט אוֹיף דיא ואם זֶענֶען נִיט
גֶעזֶעהֶען; וָארין דִיא זַאכֶען וָואם זֶענֶען גֶעזֶעהֶען זֶענֶען
נור פַאר אַ צִיָט ,אָבֶּער דִיא ואס זֶענֶען נִיט גֶעזֶעהֶען
|
|
זֶענֶען אוֹיף עִבִּיב:
קאפיטעל ה
|
 1וָוארִין מִיר וִויסֶען אַז וֶוען אוּנְזֶער עֶרְדִישֶׁעם הוֹיז פוּן
דֶעם נֶעצֶעלְט וֶעט צוּשְׁטֶערְט װֶערֶען .הָאבֶּען מִיר אַ

גֶעבֵּייד פון גָאט ,אַ הוֹיז זִאם אִיז נִיט גֶעמַאכְט..מִיִט

הֶענְד ,אַיין עבִּיגֶעם אִים הִימֶעל :וָוארִין אִיִן דִיזֶען זִיפְצֶען

מִיר; אוּנֶר בֶּענֶעהְרֶען זֶעהֶר גֶעקלֵיִידֶעט צוּ וֶוערֶען.מִּיט
 2אַוֹנְזֶער הוֹיז וָאס אִיז פון דֶעם הִימֶעל :וֶוען אוֹיךּ מִיר
וֶועלֶען אָנְגֶעקְלֵיירֶעט וֶוערֶען וֶועלֶען מיר נִיט נַאקֶעט
 4גֶעפִינֶען .וֶוערֶען . :וָארִין מִיר אוֹיךְּ וָאס .זֶענֶען אִים

גֶעצֶעלְט זִיפְצֶען וֶוענֶען דֶער לַאסְט ,װייל מִיר װִילֶען

!  3קארינטער ה
נִיט אוֹיסְגֶעקְלֵיידֶעט וֶוערֶען נֵייעֶרְט אָנְגֶעקְלֵיידֶעטְ .כְּדי
דָאם שְׁטֶערְבְּלִיכֶע זָאל .פֶערְשְׁלוּנְגֶען וֶוערֶען פוּן דֶעם
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ֶעבֶּען :אָבֶּער דֶער וֶועלְכֶער הָאט אוּנֶם דֶערְצוּ נֶע-
װוירקט אִיז נָאט ,דֶער אוּנֶם הָאט גֶענֶעבֶּען דֶעם עֵרָבוֹן
פּוּן דֶעם נֵייסְט :דְרוּם הָאבֶּען מִיר בֶּעשְׁטֶענְדִיג גוּטֶען 6
מּוּמֶהָ; .אוּנְד וִויסֶען אַז וֶען מִיר זֶענֶען אין דֶערָהֵיים אִים

5

לֵייִבּ .זֶענֶען מיר אַוֶעק פוּן דֶעם הַאר:

וָארִין מִיר

וַַאנְדְלֶען דוּרְךּ .גְלוֹיבֶּען נִיט דוּרְךָ זֶעהֶען :אָבֶּער מִיר
הָאבֶּען גוּטֶען מוּטָה אוּנְד װִינְשְׁען לִיבֶּער אַועק צוּ
זיין .פוּן דֶעם לַיֵיבְּ אוּנְד אִין דֶערְהֵיים צוּ זַיין מִיט דֶעם

הַאר :דָרוּם זֶענֶען מִיר אוֹיךָּ אֵייפְרִיג; אוֹיבּ מִיר זֶענֶען

אִין דֶערְהֵיים אָדֶער אַוֶועק ,אַז מִיר זָאלֶען אֵיהֶם חְאוֹילְ-
גֶעפֶּעלֶען:

וָארִין מַיִר מוּזֶען אַלֶע אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען

פָאר דֶעם רִיכְטֶערְשְׁטוּהְל פוּן דֶעם מָשִׁיחַ .כְּדֵי אִיטְלִיכֶער
זָאל דֶערְהַאלְטֶען דיא זַאכֶען פוּן דֶעם לֵיִיבְּ נָאכְדֶעם ויא

פ

10

דעְֶרר הָאט נֶעמְהוּן ,אוֹיבּ עִם אִיז גוּטֶעם אָדֶער שְׁלֶעכְטֶעם:
וּם ווייל מִיר

קֶענֶען דִיא

פוּרָכֶט

פוּן דֶעם הַאר,

אַזוֹי 11

רֶעדֶען מִיר אָן מֶענְשֶׁען ,אָבֶּער מִיר זֶענֶען אַנְטְפְּלֶעקְט צוּ

נָאט;

אוּנְד אִיךְּ הָאף אַז מִיר זֶענֶען אוֹיך אִין אַײַעֶר

--גֶעוִויסֶען אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָוארֶען :מִיר עֶמְפֶּעהְלֶען אוּנֶם נִיט

ִוידֶער צוּ אַייךָ; גֵייעֶרְט מַיִר גֶעבֶּען אֵייךְּ אַ גֶעלֶעגֶעֶנְהֵייט
אַז .אֵיהֶר זָאלְט אֵייךְּ רִיהְמֶען וֶועגֶען אוּנֶם ,כְּדֵי אֵיהֶר
זָאלְט הָאבֶּען אֵיין עֶנִטְּפֶער צוּ דִיא אס רִיהְמֶען זיך אִים

אוֹיבּ מִיר 18

אוֹיְסְזֶעהֶען אוּנָד נִיט אִים הַארְצֶען :וָארִין
זֶענֶען אוֹיסֶער זִיךְ אִיז עִם צוּ נָאט; אוֹיבּ מִיר זֶענֶען
בָּיִים שׂכָל ,אִיז עִם פוּן אַייעֶרְט וֶוענֶען :וָָארִין דיא לִיבֶּע 14
פוּן דֶעםּ מְשִׁיחַ דְרֶענְגְט אוֹנֶם; ווייִל מִיר רִיכְּטֶען אַזוֹי אַז
אַײַינֶער ;אִיִז פַאר אַלֶע גֶעשְׁטָאַרְבֶּען; דָרוּם זֶענֶען אַלֶע

גֶעשְׁטָארְבֶּען:

אוּנְד אַז עֶר אִיז פַאר אַלֶע גֶעשְׁטָארְבֶּען5 ,

כְּדִי דִיא וָואם לֶעבֶּען זָאלֶען נִיט מֶעהֶר צוּ זִיךְּ אַלֵיין

לֶעבֶּען .נֵייעֶרְט צוּ אֵיהֶם וֶועלְכֶער אִיז פַאר זֵיא
גֶעשְׁטָארְבֶּען אוּנְד אִיז וִוידֶער אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען:

דָרוּם פוּן אַצוּנֶר אָן קֶענֶען מִיר קֵיינֶעם נִיט נָאךְּ דֶעם
פְלַיִישׁ ; וֶוען אַפִּילוּ מִיר הָאבֶּען מָשִׁיחַ גֶעקֶענְט נָאךָּ דֶעם
503
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804
ב קארינטער ה ו
פְלֵיישׁ ,אָבֶּער אַצוּנִד קֶענֶען מִיר אֵיהֶם נִיט מֶעהֶף!
 7אַזוֹי דֶען וֶוען אֵיינֶער אִיז אִין מָשִׁיחַ אִיז עֶר אַ נֵייעָ
בֶּעשֶׁעפָענִים; דֵיא אַלְּטֶע זַאכֶען זֶענֶען פַארְבַּייא גֶעגַאנְגֶען
 8זֶעה ,זֵייא זֶענֶען נֵייא גֶעוָארֶען :אוּנְד אַלֶע זֶענֶען פוּן
גָאט ,דֶער אוּנְס הָאט מִיט זִיךְּ דוּרְךְּ יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ מְכַפֵּר
גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד הָאט אוּנִם גֶענֶעבֶּען דֶעם דִינְסְט פוּן.דער
פֶ9ערְזֶעהוּנְם :דְהַיְנוּ אַז גָאם הָאט דִיא וֶועלְט מִיט זִיךְ
פֶערְזֶעהְנְט אִין מָשִיחַ ,אוּנְד הָאט זֵייא נִיט צוּנֶערֶעכֶענְט

זֵייעֶרֶע עֲבִירוֹת ,אוּנִד הָאט אוּנִם אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען דָאס
 0וָוארְט פוּן דֶער פֶערְזֶעהְנוּנְג :דְרוּם זֶענֶען מִיר שְלוּחִים
וֶוענֶען מָשִׁיחַ .נְלֵייךְּ ויא נָאט וָאלְט אַייךְּ דוּרְךְּ אוּנס

גֶעבֶּעטֶען; מִיר בֶּעטֶען אֵייךְּ פוּן מָשִׁיחַים וֶוענֶען
 1פֶערְזֶעהֶענְט מִיט גָאט :דֶער וֶעלְכֶער הָאט קֵיינֶע
גֶעקֶענְט הָאט עֶר גֶעמַאכְט אַלֶם זִינֶד פַאר אוּנִם ,כְּדִי
זָאלֶען אִין אֵיהֶם וֶוערֶען דִיא גֶערֶעבְטִינְקייט פוּן גָאט:
קאפיטעל ו
 1אוּנִד מִיר זֶענֶען זֵיינֶע מִיטְאַרְבֵּייטֶער אוּנְד בֶּעטֶען אַייךָ
זַייט
זִינְד
מִיר

אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט אוּמְזוּסְט דֶערְהַאלְמֶען דִיא גְנָאר פוּן

 9גָאט :וָארִין עֶר זָאגְט,
,אִיךְּ הָאבּ דִיךָ אִין אַ בֶּעוִוילִינְטֶע צֵייט גֶעהֶערְט ,אוּנְד
אִין אַ טָאג פון יְִשׁוּעָה הָאבּ אִיךְּ דִיר גֶעהָאלְפֶעןי:
ישעיה מ"ט ח'.

זְעה ,אַצוּנְד אִיז דיא בֶּעוִוילִינְטֶע צֵייט ,זְעה ,אַצוּנְד אִין
 3דֶער טָאג פוּן יְשׁוּעָה :מִיר גֶעבֶּען אִין קיין שׁוּם זַאךְ
קיין אֶנִשְׁטוֹים ,כְּדִי דֶער דִינְסְט זָאל נִיט צוּ שַׁאנְד וֶוערֶען:

 4נֵייעֶרְט אִין אַלֶעם בֶּעוֵוייזֶען מִיר זִיךָּ זיא דִיא דִינֶער פוּן
גָאט ,אִין פִיל גֶעדוּלְר ,אִין לֵיידֶען ,אִין דֶער נוֹיט ,אֵין

 8אַנִגְסְטֶען :אִין שְׁלֶעג ,אִין גֶעפֶענְגְנִיסֶען ,אִין מְרִידוֹת ,אִין
 6אַרְבֵּייטֶען ,אִין וַואבֶען ,אִין פַאסְטֶען :אִין רֵיינְהֵייט ,אִין
דֶערְקֶענְטָנִים ,אִין לַאנְגְמוּטִינְקייט ,אִין גוּטִיגְקייט ,אִים רוּחַ
 7הַקוֹדֶשׁ ,אִין לִיבֶּע אֶהְן חְנִיפָה :אִים וָארְט פוּן וָאהְרְהֵייט,
אִין דֶער מַאכְט פוּן נָאט; דוּרְךָּ דִיא וָאפֶען פוּן נֶערֶעב-
טינקייט צוּ דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד אוּנְד צוּ דִיא לִינְקֶע:
 8דוּרְךְּ כָּבוֹד אוּנְד שַאנְד ,דוּרְךְּ אַ שְׁלֶעכְּמֶען נָאמֶען אוּנְד אַ

בו קשונטער ריז
גוּטֶען נָאמֶען;

זויא פַארְפִיהְרֶער,
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אוּנְד דָאך וָאהְרְהַאפָטִיב:

זויא אוּנְבֶּעקַאנְט ,אוּנָד דָאךְּ גוּט בֶּעקַאנְט ,ויא שְטַאךְ9 -

בֶּענְדִינֶע ,אוּנד זְעה מִיר לֶעבֶּען ,ויא נֶעשְׁטְרָאפְט אוּנֶד
ּרַאכְט :זיא טְרוֹיעֶרִינֶע אוּנְד דָאךָּ בֶּעשְׁטֶענְדִיג 01
נִיט אוּמְנֶעבְ

פְּרֶעלִיךָ; ויא אֶרְמֶע לֵייט ,אוּנְד דָאךָּ מַאכֶען מִיר פִילֶע

רֵייךְ;

וויא

דִיא

וָאס

הָאבֶּען

גָארְנִיט

אוּנְד

פֶערְהָאנֶען

אַלֶע זַאכֶען:

אָ אֵיהֶר קַארִינְטֶער ,אוּנְזֶער מוֹיל אִיז צו אֵייךְ אוֹיפְּגֶעמַאכְט |
אוּנְזֶער הַארְץ אִיז בְּרֵייט :אֵיהֶר זֶענְט נִיט עֶנֶג בֶעמַאכְט 2
אִין אוּנֶם ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר זֶענְט בֶּעעֶנְגְט אִין אֵײעֶרֶע
אֵיינֶענֶע נֶעדֶערֶַם :אָבֶּער מִיט דִיא זֶעלְבִּינֶע פַארְגֶעלְטוּנָג3 ,
אִיךָּ רֶעד זיא צוּ קִינְדֶער ,זַייט אֵיהֶר אוֹיךְּ דֶערְוֵוייטֶערְט:
זֵיים נִיט דִיא זֶעלְכֶע וִאם שְׁלֶעפֶּען אַ פְרֶעמְדֶעם יָאךְ 14
מִיט אוּנְנְלוֹיבִּינֶע; וָארִין וָאם פַאר אַ הַבְרוּתָה הָאט
דיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט מִיט דֶער אוּנְגֶערֶעכְטִינְקייט? אוּנְד
ואס פַאר אַ גֶעמֵיינְשַׁאפְט הָאט דָאם לֵיכְט מִיט דֶער
פִינְסְטֶערְנִים?
אוּנְד וָאס פַאר אֵיין אַחְדוֹת אִיז דָא 15
צְוִִישֶׁען דֶעם מְשִׁיחַ אוּנְד בְּלַיֵעַל? אָדֶער וָאם פַאר אַ
4 065

חֵלֶק הָאט אַ גְלוֹיבִּינֶער מִיט אֵין אוּנְגְלוֹיבִּינֶען?
אוּנְד וָאס פַאר אַיינִינְקֵייט הָאט דֶער מֶעמְפֶּעל פוּן גָאט
מִיט אָפּנֶעמֶער? וָארִין מִיר זֶענֶען דֶער מֶעמְפֶּעל פוּן
דֶעם לֶעבֶּעדִינֶען נָאט; אַזוֹי ויא גָאט הָאט גֶעזָאנְטו
אִ,יךָ וֶועל צְוִוישֶׁען זֵייא וְואוֹינֶען אוּנְד וַוַאנְדְלֶען אוּנָד
אִיךָּ וֶועל זַיין זֵייעֶר גָאט אוּנְד זֵייא וֶועלֶען זַיין מֵיין

16

פַאלְק :יחזקאל ליז כ"ז ,דְרוּם קוּמְט אַרוֹיס פוּן צְוִישֶׁען 71
זייא

אוּנְד שֵׁיידֶעט

אֵייךְּ אָפּ

זָאנְט דֶער הַאר ,אוּנֵד

רִיהָרְט נִיט אָן אַ שוּם אוּנְרֵיינֶע זַאךְּ; אוּנְד אִיךְ וֶועל
אֵייךָ אוֹיִפְנֶעמֶען:

ירמיה

"יא

מ"ה;

ישעיה

נ"ב

י"א,

אוּנְד וֶזעל צוּ אַייךְּ זַיין אַלֶם אַ פָאטֶער ,אוּנְד אֵיהֶר וֶעט 81
זַיין צוּ מִיר אֵלֶם זֵיהְן אוּנְד טֶעכְטֶער ,זָאגְט דֶער
אַלְמֶעכְטִינֶער הַאר ? :ירמיה ליב ליח; חושע ב' אי,
קאפיטעל ז
י,י.ל מִיר הָאבֶּען דִיזֶע הַבְטָחוֹת ,לָאזֶען ן
וטֶע
ַבְּ
ולִי
דְרוּם גֶע
מִיר

אוּנִם

רִיינִיגֶען

פוּן אַלֶע בֶּעפְלֶעקוּנְג

פוּן דֶעם

ב קארינטער ז
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פַּלֵיישׁ אוּנְד דֶעם גֵייסְט ,אוּנְד לָאזֶען מִיר גַאנְץ זַיין
אִין הֵיילִינְקויט אִין דֶער פוּרְבְט פוּן נָאט:
נֶעמְט אוּנִם אוֹיף ,מִיר הָאבֶּען קֵיינֶעם נִיט אוּנְרֶעכְּט
גֶעטְהוּן,

5

מִיר

הָאבֶּען

קֵיַנֶעם

נִיט פֶערְדָארְבֶּען

מִיר

הָאבֶּען קֵיינֶעם שְׁלֶעכְט בֶּעהַאנְדֶעלְט :אִיךְּ זָאנ דָאס נִיט

כְּדֵי צוּ פֶערְשוּלְדִינֶען; וארִין אִיךְּ הָאבּ פְרִיהֶער גֶעזָאֲנְט
אַז אֵיהֶר זֶענְט

אִין אוּנְזֶער הַארְץ

מִיט אַיךְָ צוּ

שְׁטַארְבֶּען אוּנְד צוּ לֶעבֶּען :אִיךְָּ אוּנְטֶערְשְׁטָעה מִיךָ

פיל קֶענֶען אֵייךְ; אִיךְָּ רֵיהֶם מִיךְ פיל וֶוענֶען אַייךְ; אִיךָ

בִּין דֶערְפִילְט מִיט טְרֵייסְט; אִיךְּ הָאבּ זֶעהְר פַיִל פְּרֵייד

אִין אַלֶע אוּנְזֶערֶע לֵידֶען :וָארִין וֶען מִיר זֶענֶען
גֶעקוּמֶען קֵיין מַקְדוֹנְיָא הָאט אוּנְזֶער פְלֵייש קיין רוּה
נִיט גֶעהַאט ,נֵייעֶרט מיר הָאבֶּען פוּן אַלֶע זֵייטֶען

גֶעלִיטֶען; פוּן דְרוֹיסֶּען שְׁטְרֵייט .פוּן דְרִינֶען פוּרכְּט:

סס

אָבֶּער נָאט ,דֶער טְרֵייסְט דִיא וְוִאם הָאבֶּען אַ נִידְרִינ
גֶעמִיט הֶאט אוּנֶם נֶעטְרֵייסְט מִיט דֶעם קוּמֶען פוּן
טִיטוֹם :אוּנְד נִיט נוּר מִיט זַיין קוּמֶען יַייעֶרֶט אוֹיך
מִיט דֶעם טְרַּייסְט מִיט דֶעם עֶר אִיז וֶענֶען אַייךְ
גֶעמְרֵייסְט גֶעוָארֶען ,וֶוען עֶר הָאט אוּנֶס דֶערְצֶעהְלְטו
אֵייעֶר פֶערְלַאנְנֶען ,אֵייעֶר טְרוֹירֶען אַײיעֶר אֵייפֶער
מֵיינֶעמְווענֶען ,אַזֹי אַז אִיךְָּ הָאבּ מִיךְּ נָאךְּ מֶעהֶר
נֶעפְרֵייט :וָארִין וֶען אִיךְּ הָאבּ אִייךְּ אוֹיךְּ טְרוֹיעֶרִיג
גֶעמַאכְט דוּרְךְּ דֶעם בְּרִיף; אַזוֹי הָאבּ אִיךְּ נִיט חַרָמָה
חָאטְשֶׁע אִיךְּ הָאבּ אוֹיךְּ חֵרָטָה גֶעהַאט; וָארִין אִיךְּ זְעה
אַז וֶענֶער בְּרִיף הָאט אֵייךְּ טְרוֹיעֶריג גֶעמַאכְט ,וֶוען אוֹיךְ
נזר פַאר אַ קְלַיינֶע צֵייט :אַצוּנְד פְרֵייא אִיךְּ מִיךְ; נִיט

אַז אֵיהֶר זֶענְט טְרוֹיעֶרִיג גֶעמַאכְט ,נֵייעֶרְט אַז אֵיהֶר

10

11

זֶענְט טְרוֹיעָרִיג ֶעמַאכְט צוּ תְּשׁוּבָה .וָָארִין אֵיהֶר זֶענְט
טְרוֹיעֶריב גֶעמַאכְט פוּן נָאטֶעס וֶוענֶען ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט
נָאר קיין שָׁאדֶען לֵיידֶען דוּרֶךְּ אוּנְם :וָוארִין דָאס טְרְוֹיִערְן
פוּן נָאטֶעם וֶוענֶען וִוירְקְט תְּשׁוּבָה צוּ יְשׁוּעָה זִאם מֶען
הָאט נִיט חֵרָטָה דְרוֹיף; אָבֶּער דָאס טְריוֹעֶרְן פוּן דֶער
וֶועלְט זוירְקט דֶעם טוֹיט :וָארִין זֶעהְט דֶאם זֶעלְבִּינֶעו
אַז אֶיְהֶר הָאט גֶעטְרוֹיעֶרְט פוּן נָאמֶעם וֶענֶען דיא

ב קארינטער ז ח
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נְרוֹים אִיז גֶעוֶועזֶען דִיא פְלֵייסִינְקייט דִיא עִם הָאט אִין
אֵייךְָּ נֶעוִוירְקְט ,יָא ,זיא נְרוֹים דיא פַארֶעֶנְטְפֶערוּנֶג ,דֶער
צָארְן ,דִיא פוּרְבְט ,דָאם פֶערְלַאנְנֶען ,דִיא קַנְאָה .דיא

נְקָמָה .אִין אַלֶעם הָאט אֵיהֶר אֵייךָ בֶּעצֵיינְט אַז אִיהֶר
זֶענְט אִין דֶער זַאךְּ רֵיין:
אַייךָּ

אַזוֹי דֶען װֶען אִיךְּ הָאבּ

12

אוֹיךְּ גֶעשְׁרִיבֶּען אִיז עִם נִיט וֶוענֶען דֶעם וִאם

הָאט אוּנְרֶעכְט נֶעמְהוּן ,אוּנְד נִיט וֶוענֶען דֶעם וִאם
הָאט אוּנְרֶעכְט גֶעלִיטֶען ,נֵייעֶרְט אַז אֵייעֶרֶע פְלייסִינְקייט
קֶענֶען אוּנֶם זָאל פָאר נָאט בֶּעקַאנְט וֶוערֶען:
דְרוּם זֶענֶען מִיךְ נֶעטְרֵייסְט גֶעוָוֹארֶען; אוּנְד מִיר הָאבֶּען
אוּנִם נָאךְּ פִיל מֶעהֶר גֶעפְרֵייט אִיבֶּער דִיא פְרֵייד פוּן
מִיטוֹס ,וַוייל זַיין נֶעמִיט אִיז פוּן אֵייךָּ אַלֶע דֶערְקְװִיקְט
גֶעוָוארֶען :וָארִין

וֶוען אִיךְּ הָאבּ

18

מִיךָּ עִמֶּעם בָּערֵיהְמְט 41

בֵּייא אֵיהֶם וֶוענֶען אַייךָ; אַזוֹי בִּין אִיךְּ נִיט פֶערְשֶׁעהְמְט
גֶעוָארֶען; נֵייעֶרְט נְלֵייךְּ זיא מִיר הָאבֶּען צוּ אַייךְּ אַלֶע
גֶערֶעט

וֶוענֶען

אִין וָואהְרְהֵייטן אַזױי אִיז

טיטוֹם

חָֹאהֶר

גֶעוָוארֶען:

אוֹיךְ אוּנְזֶער בֶּערִיהְמֶען

אוּנְד

זֵיינֶע הֶערְצְלִיכֶע

18

לִיבֶּע צוּ אייךְּ אִיז נָאךְּ מֶעהֶר גֶענַיינְט ,וֶוען עֶר גֶעדֶענְקט

דָאס גֶעהָארְכֶען פוּן אֵייךְּ אַלֶע ,ויא אֵיהֶר הָאט אֵיהֶם
אוֹיפְגֶענוּמֶען מִיט פוּרְכְט אוּנְד צִיטֶערָנִים:

אִיךְּ פְרֵייא מִיךְ 61

אַז אִיךָּ פֶערְזִיכֶער מִיךְּ אוֹיף אַייךְּ אִין אַלֶע זַאכֶען:
קאפיטעל ח
אוּנְד מִיר טְּהוּן אֵייךָּ צוּ וויסֶען ,בְּרִידֶער ,דִיא נְנָאד פוּן

4

גָאט וָאס אִיז גֶעוֶועזֶען צוּ דִיא קְהֲלוֹת פֿוּן מַקְדוֹנְיָא :אַז 2

וֶוען זֵייא זֶענֶען זֶעהֶר נֶעפְּרֵיפְט גֶעוָוארֶען מִיט לֵיידֶען
הָאט זִיךָּ זֵייעֶרֶע גְרוֹיסֶע פְרֵייד אוּנְד זֵייעֶרֶע טִיפֶע אָרֶעמְ-

קייט נֶעמֶעהְרְט צוּם רֵייכְטוּם פוּן זֵייעֶרֶע פְרֵיינֶעבִּינְקייט:
וָארִין אִיךְּ זָא זֵייא עֵדוּת ,אַז וֶועדְלִיג זֵּייעֶר כֹּחַ אוּנְד

3

וִוילֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אוּנֶם נֶעבֶּעמֶען מִיט פיל גֶעבֶּעט

41

אַפִילוּ אִיבֶּער זֵייעֶר כחַ הָאבֶּען זֵייא גֶעגֶעבֶּען אוֹים פְרַיִיעְן
וֶוענֶען דֶער גְנָאד אוּנְד דִיא גֶעמֵיינְשַׁאפְט פֿוּן דֶעם דִינְסְט

צוּ דִיא הֵיילִינֶע :אוּנְד דָאס.

נִיט זיא

מִיר הָאבֶּען נֶע -פ

הָאפְט ,נֵייעֶרְט זֵייא הָאבֶּען זִיךְ זֶעלְבְּסְט צוּעֶרְשְׁט צוּ נָאט
גֶעגֶעֶּען ,אוּנְד צוּ אוּנֶם דוּרְךְּ דֶעם וִוילֶען פוּן נָאט :אַזי

=
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ב קארינטער ח
אַז מִיר הָאבֶּען טִיטוֹם מַזְהִיר גֶעוֶועזֶען ,בְּדֵי גְלִייךְּ זיא עֶר
הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַזוֹי זָאל עֶר אוֹיךְּ אִין אַייךְ דִיזֶע נְנָאד
עֶנְדִינֶען :אָבֶּער גְלֵייךָּ זויא אֵיהֶר מֶעהְרְט אַײַךְּ אִין אַלֶעם
אִים נְלוֹיבֶּען אוּנְד וָארְט ,אוּנְד דֶערְקַעִנְטָנִים ,אוּנְד אִין אַלֶער
פְלֵייסִיגְקייט ,אוּנְד אִין אֵייעֶרֶע לִיבֶּע צוּ אוּנִם זֶעהְט אַז

אֵיהֶר מֶעהְרְט אִייךְָ אוֹיךְ אִין דִיזֶער גְנָאד:

אִיךְּ זָאנ דָאם נִיט ויא אַ בֶּעפֶעהְל ,נֵייעֶרְט דוּרְךְּ דֶער
פְלֵייסִינְקייט פוּן אַנְדֶערֶע צוּ פְּרִיפֶען דִיא וָאהְרְהַייט פוּן
אֵייעֶרֶע לִיבֶּע :וָארִין אִיהֶר וֵוייסְט דִיא נְנָאֵד פוּן אוּנְזֶער
הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אַז חָאטְשֶׁע עֶר אִיז רֵייךָּ גֶעוֶועזֶען

אִיז עֶר דָאךָּ פוּן אֵייעֶרְט וֶוענֶען אָרֶעם גֶעוָארֶען ,כְּדֵי אֵיהֶר

10

11

זָאלְט דוּרְךָּ זֵיינֶע אָרֶעמְקֵייט רֵייךְּ וֶערֶען :אוּנְד אִין דִיזֶעם

נִיבּ אִיךְָּ מֵיינֶע מֵיינוּנְג; וָארִין דָאס אִיז אֵייךָּ נִיצְלִיךְּ
וָואס אֵיהֶר הָאט שׂוֹין פַאר אַ יָאהֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען נִיט נוּר
צוּ מְהוּן נֵייעֶרְט אוֹיךּ זוילִיג צוּ זַיין :אֶבֶּער אַצוּנְד עֶנְדִיגְט
אוֹיךְּ דָאס טְרוּן ,בְּדֵי נְלֵייךְּ זיא עֶס אִיז גֶעוֶועזֶען אַ נַייגוּנְב
צוּ זִוילֶען ,אַזוֹי זָאל אוֹיך זַיין צוּ עֶנְדִינֶען פוּן דֶעם וָאם
אֵיהֶר הָאט :וָוארִין וֶזען דֶער וִוילֶען אִיז דָא ,אַזוֹי אִיז עִם
אָנְגֶענוּמֶען נָאךְּ דֶעם זיא אַ מַאן הָאט ,אוּנְד נִיט נָאךְּ דֶעם
ויא עֶר הָאט נִיט :וָארִין אִיךְּ מֵיין נִיט אַז אַנְדֶערֶע זָאלֶען

הָאבֶּען רוּה אוּנְד אֵיהֶר זָאלְט לֵיידֶען :נֵייעֶרְט נָאךְּ גְלֵייבְ-

הֵייט צוּ דִיזֶער צֵייט זָאל אֵייעֶר אִיבֶּערְפְלוּם זַיין צוּ זֵייעֶר
בֶּעדֶערְפֶענִים ,כְּדִי זֵייעֶר אִיבֶּערְפְלוּם זָאל אוֹיךְ זַיין צוּ
אֵייעֶר בֶּעדֶערְפָענִים אַז עִם זָאל זַיין נְלֵייכְהֵייט :אַזוֹי ויא
עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,דֶער וָָאם הָאט פִיל אֵיינְגֶעזַאמֶעלְט
הָאט נִיט אִיבְּרִיג נֶעהַאט ,אוּנְד דֶער ואס הָאט וֶוענִיג אַיינְגֶע-
זַאמֶעלְט הָאט קֵיין בֶּעדֶערְפְנִים נִיט נֶעהַאט :שמת טי ייח.
נוּן גָאט זֵייא גֶעדַאנְקְט ,דֶער הָאט גֶענֶעבֶּען דֶעם זֶעלְבִּיגֶען
אֵייפֶער וֶוענֶען אֵייךְָּ אִים הַארְץ פוּן טִיטוֹם :וייל עֶר הָאט
אָנְגֶענוּמֶען דִיא דֶּערְמָאהְנוּנְג ,אוּנְד אִינְדֶעם עֶר אִיו זֶעהֶר
אֵייפְרִיג גֶעוֶועזֶען .אִיז עֶר פוּן זַיין אֵייגֶענֶעם װוילֶען צוּ
אֵייךְָ אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען :אוּנְד מִיר הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם נֶע-

שִיקְט דֶעם בְּרוּדֶער ,וָואס זַיין לוֹיבּ אִין דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה

ן אִיז אִין אֶלֶע קִהְלוֹת; אוּנְד נִיטְ נוּר דָאם ,נֵייעֶרְט עֶר אֵיז

מ קארינטער ה ט
אוֹיךְ אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט גֶעוָארֶען ר דִיא קְהֲלוֹת אַז עֶר
זָאל מִיט אוּנֶם רֵייזֶען ,וֶעגֶען דִיזֶער גְנָאד וָאס אִיז דוּרךָ
אוּנָם נֶעדִינְט צוּם לוֹיבּ פון דֶעם הַאר אַלֵיין אוּנְד צוּם בַּע-
וֵוייז פוּן אוּנְזֶער וִילֶען :אוּנְד דָאס פֶערְמֵיידֶען מִיר ,אַז
קֵיינֶער זָאל אִין אוּנִם גֶעפִינֶען אַ פֶעהְלֶער וֶועגֶען דִיזֶער
רֵייכֶער נָאבּ וָאס אִיז דוּרְךְּ אוּנְם גֶעדִינְט :הָארִין מִיר
זֶענֶען מַשְׁנִיחַ אוֹיף גוּטֶע זַאבֶען נִיט נוּר פָאר גָאט ,נֵייעֶרְט
אוֹיךְ פָאר מֶענְשֶׁען :אוּנְדּ מִיר הָאבֶּען מִיט זייא גֶעשִׁיקְט 2
אוּנְזֶער בְּרוּדֶער ,וֶועלְכֶען מִיר הָאבֶּען אָפָט נֶעפְּרִיפְט אַז

עֶר אִיז עֶרִינְצְט אִין פִילֶע זַאכֶען ,אָבֶּער אַצוּנְד אִיז עֶר

פִּיל מְעהֶר עֶרִינְצְֶט ,דוּרְךְּ דֶעם גְרוֹיסמֶען פֶערְטְרוֹיעֶן זָאם

עֶר הָאט צו אַייךָ :אוֹיבּ מֶען הָאט גֶעפְרֶעגְט וֶוענֶען טִיטוֹם
אִיז עֶר מֵיין גֶעזֶעלֶען אוּנְד הֶעלְפֶער צְוִוישֶׁען אַייךָ; אָדֶער
וֶוענֶען אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶער ,זֵייא זֶענֶען דִיא שְלוּחִים פוּן דֵיא
קְהָלוֹת ,אוּנְד דֶער בָּבוֹד פוּן מָשִׁיחַ :דְרוּם גִיבֶּט צוּ זֵייא
אַ בֶּעוַוייז פוּן אֵייעֶרֶע לִיבֶּע פָאר דיא קְהָלוֹת ,אוּנְד פוּן
אוּנְזֶער בֶּערִיהְמֶען זֶעגֶען אַייך:
קאפיטעל ט
וָָארִין וֶוענֶען דֶעם דִינְסְט צוּ דִיא הֵיילִינֶע בֶּעדַארְף אִיךְ
אַייךְּ נִיט שְׁרַייבֶּען :וָארִין אִיךָּ זייס אֵייעֶר גוּטֶען וִוילֶען
דְרוּם הָאבּ אִיךְּ מִיךְּ ֶוענֶען אַייךָ בַּארִיהְמְט צוּ דִיא לֵייט
פוּן מַקְדוֹנְיָא ,אַז אַבְאַיָא אִיז שׁוֹין פַארְטִיג גֶעוֶועזֶען
פַאר אַ יָאהֶר אוּנְד אֵייעֶר אֵייפֶער הָאט אָנְגֶערֵייצְט פִילֶע:
אוּנְד .אִיךָּ הָאבּ נֶעשִׁיקְט דִיא בְּרִידֶער ,בְּדֵי אוּנְזֶער בַּא-

רִיהְמֶען וֶועגֶען אֵייךְ זָאל נִיט זַיין אוּמְזוּסְט אִין דִיזֶעם

טְהֵייל ,כִּדִי גְלֵייךָּ זיא אִיךְהָאבּגֶעזָאנְט אֵיהֶר זָאלְט פַארָמִיג
זַיין  :דֶערְמִיט וֶוען דיא לייט פוּן מַקְדוֹניָא וֶועלֶען מִיט מִיר
קוּמֶען אוּנְד וֶועלֶען אֵייךְּ נִיט פַארְטִיג גֶעפִינֶען ,וֶועלֶען

מִיר; אַז מִיר זָאנֶען ,נִיט אֵיהֶר .,אִין דִיזֶען פֶערְטְרוֹיעֶן פֶעך-

שֶׁעהְמְט וֶוערֶען :דְרוּם הָאבּ אִיךָּ עִם פַאר נֶעמִיג גֶעהַאל-
טֶען דִיא בְּרִידֶער צוּ בֶּעמֶען אַז זֵייא זָאלֶען פָארְאוִים צו
אַייךּ נֶעהֶען ,אוּנְד זָאלֶען פָארְאוֹיס פַּארְטִיג מַאכֶען דִיא נְדָבָה

וֶעלְכֶע אֵיהֶר הָאט פְרִיהֶער צוּגֶעזָאגְט ,אַז זִיא זָאל זַיין אָנ-
עִבְּרֵייט אַזוֹי זיא אַ נָדָבָה אוּנְד נִיט זיא אַ גֵייצִיגֶע זַאךְּ;
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אָבֶּער דָאם זָאנ אִיךְ; דֶער וָואם זֵייעט מִיט קַארְנְהֵייט וֶועט
אוֹיךְ מִיט קַארְגְהֵייט אֵיינְזַאמֶעלְן ,אוּנְד דֶער וָואס זֵייעֶט
מִיט אִיבֶּערְפלום וֶועט אוֹיךְּ מִיט אִיבֶּערְפִלוּם אֵיינְזַאמֶעלְן:
אִיטְלִיבֶער אַזוֹי ויא עֶר נֶעמְט זִיךְּ פָאר אִין זיין הַארְץ
נִיט מִיט בֶּעטְרִיבֶּענִיס אָדֶער נֶעצְוְואוּנְנֶען; וָארִין נָאט

8

לִיבְּט אַ פְרֶעהְלִיכֶען נֶעבֶּער :אוּנד נָאט קָאן צוּ אַייךְ

7

פֶערְמֶעהְרֶען אַלֶע נְנָאד ,כְּדִי אִיהֶר זָאלְט בֶּעשְׁטֶענְדִיגּ אִין
אַלֶעם גֶענוּג הָאבֶּען ,אוּנְד זָאלְט אַייךְ מֶעהְרֶען אִין יֶעדֶעם
גוּמֶען וֶוערְק :אַזוֹי ויא עֶס שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען,

עֶר הָאט צוּשְׁפְּרֵייט ,עֶר הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ דִיא אָרֶעמֶע
לייט

זֵיינֶע גֶערֶעכְטִיגְקֵייט בְּלֵייבְּט אוֹיף עֲבִּיניו:

 תהלים קי"ב ט',10

11

12

18
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אוּנְד דֶער וֶועלְכֶער גִיבֶּט דֶעם זָאמֶען צוּם זֵייעֶר אוּנְד
בְּרוֹים פַאר שְפַּייז וֶועט אֵייעֶר זָאמֶען גֶעבֶּען אוּנְד מֶעהְ-
רֶען; אוּנְד וֶזעט לָאזֶען וַאקְסֶען דִיא פְרוּכְט פֿוּן אֵייעֶרֶע
גֶערֶעכְטִינְקֵייט :כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט אִין אַלֶעם רֵּייךְּ נֶעמַאכְט
זַיין צוּ אַלֶער פְרֵיינֶעבִּינְקייט ,וָאס וִוירְקְט דוּרך אוּנִם
דַאנְק צוּ נָאט :וָארִין זֵוייל דָאם פֶערְזָארְנֶען פוּן דִיזֶען
דִינְסְט דֶערְפִילְט נִיט נוּר ואס דִיֵא הֵיילִינֶע בֶּעדַארְפֶען
נֵייעֶרְט עִם מֶעהְרְט זִיךְּ אוֹיךְּ דוּרךְ פִּיל דַאנְקֶען צוּ נָאט:
אִינְדֶעם דוּרְךְּ דֶעם בֶּעוֵייוֹ פוּן דִיוֶען דִינְסְט דַאנְקֶען
זֵייא גָאט פַאר דיא אוּנְטֶערְטֶענִינְקֵייט פוּן אֵייעֶר בֶּעקֶענְט-
נִים צוּ דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן מָשִׁיחַ ,אוּנְד פַּאר דִיא פְרַיי-
גֶעבִּינְקֵייט פוּן אֵייעֶרֶע נְדָבֶָה צוּ זֵייא אוּנְד צוּ אַלֶע מֶענ-
שֶען :דֶערְוַוייל מִיט נֶעבֶּעט פַאר אֵייךְּ נְלִיסְטֶען זייא אוֹיךְ
נָאךְּ אַייךְּ דוּרְךָּ דֶער גְרוֹיסֶער נְנָאד פון נָאט אִיבֶּער אַייך;

 19גָאט זֵייא הֶעדַאנְקְט פַאר זֵיינֶע אוּנאוֹיסְשְׁפְּרֶעכְלִיכֶע מַתָּנָה:

קאפיטעל י
אָבֶּער אִיךְּ פּוֹלוֹם בֶּעט אַייךְּ בֵּייא דֶער וַוייכְהֶערְצִינְקֵייט
אוּנְד גֶעלִינְדִינְקֵייט פוּן מָשִׁיחַ ,וֶועלְכֶער ,וֶוען אִיךָ בִּין בֵּייא
אֵייךָּ בִּין צְוִוישֶׁען אֵייךְּ נִידְרִיג ,אָבֶּער וֶוען אִיךָ בִּין אַוֶועק
בִּין שְטַארְקְמוּטִיג קֶענֶען אֵייך :אִיךְּ בֶּעט אַייך אַז וֶוען

אִיךְּ וֶעל בַּייא אֵייךָ זֵיין זָאל אִיךְּ נִיט שְׁטַארְקְמוּטִי :זיין

מִיט דֶעם בְּמָחוֹן מִיט וֶועלְכֶען אִיךְּ דֶענְק' פְרֵיימוּטֵינ צַו
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זַיין קֶעגֶען דִיא וָואס דֶענְקֶען אַז מִיר וַוַאנְדְלֶען נָאךְּ דֶעם

פְלֵיישׁ :וָאַרִין חָאטְּשֶׁע מִיר וַואנְדְלֶען אִיז דֶעם פְלֵיישו

דָאךָּ .שְׁטְּרֵייטֶען מִיר נִיט נָאךְּ דֶעם פְלֵיישׁ :וָארִין דיא
וואפֶּען פוּן אוּנְזֶער שְׁטְרֵייט .זֶענֶען נִיט פְלֵיישְׁלִיבֶע
לֵייעָרֶם זֶענֶען מֶעכְטִיג צוּ נָאט צוּם אַיינְוַארְפֶען פוּן

פֶעסְטוּנְגֶען :אִינְדֶעם מִיר פֶערְשְׁטֶערֶען דיא גֶערַאנְקֶען

זש

אוּנְד  אִיטְלִיכֶע הוֹיכֶע זַאךְּ וָאם דֶערְהֶעבְּט זִיךְּ קֶענֶען

דֶער דֶערְקֶענְמְנִים פוּן גָאנ; אוּנְד .נֶעמֶען גֶעפַּאנְגֶען אִיטְ

לֵיכֶע נֶעדַאנְקֶען צוּם גֶעהָארְזַאם פוּן מְשִׂיחַ :אוּנְד זֶענֶען
פַארְטִיג יֶעדֶען אוּנְגֶעהָארְזַאם צוּ שְׁטְרָאפֶען; וֶוען אֵייעֶר
נֶעהָארְזַאם אִיז דֶערְפִּילְט:

אֵיהֶר זֶעהְט אוֹיף דֶעם ואס אִיז פָאר אֵייעֶרֶע אוֹינֶען; וֶוען
אַיינֶער פֶּערְטְרוֹיעְט אִין זִיךָּ אַלֵיין אַז עֶר אִיז צוּם מָשִׁיחַ
לָאז עֶר דָאם זִידֶער בֵּיא זִיךָּ דֶענְקֶען ,אַז נְלַיִיךְּ זיא עֶר
אִיו

צוּם

מָשִׁיחַ

אַזוֹי

זֶענֶען

מִיר

בי

אוֹיךְָּ צוּ מָשִׁיחַ:

וָארִין  וֶוען .אִיך זָאל מִיךְּ אוֹיךְּ עִפֶּעם מֶעהֶר בַּארִיהְמֶען

וֶוענֶען; אונְזֶערֶע מַאכְט ,וֶען דֶער הַאר הָאט אוּנֶם גֶע-
נֶעבֶּען אֵייךָ צוּ פֶּערְבֶּעמֶערְן אוּנְד נִיט צוּ פֶערְדַארְבֶּען
וֶועל אִיךָּ נִיט פֶערְשֶׁעמְט וֶוערֶען :כָּדִי אִיךְּ זָאל נִיט אוֹים-

זֶעהֶען אַז אִיךְּ זעל אַייךָּ דֶערְשְׁרֶעקֶען מִיט מֵיינֶע בְּרִיף:
וארִין זֵיינֶע בְּרִיף; זָאגְט מֶען; זֶענֶען וויכְטִיג אוּנְד שְׁטַארְק
אָבֶּער זַיין לַייבְּלִיכֶעם קוּמֶען בֵּייא אוּנָם אִיז שְׁוַוַאךְּ; אוּנְד
דִיא .וֶוערְטֶער צוּם פֶערְאַכְטֶען :לָאז אַזֶעלְכֶער דָאם נֶע-
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דֶענְקֶען ,אַז גְלֵייךְ יא מִיר זֶענֶען אִין דֶער רֶעד דוּרְךָ
בְּרִיף וֶוען מִיר זֶענֶען אַוָועק ,אַזוֹי זֶענֶען מִיר אוֹיךָּ זִוירְק-

לִיךְּ זֶען מִיר זֶענֶען גֶעגֶענְֶערְטִיג:

וָארִין מִיר אוּנְטֶערְשְׁטֶעהֶען אוּנִם נִיט אַז מִיר זָאלֶען אוּנם

רֶעכְּנֶען אָדֶער פֶערְגְלֵייכֶען מִיט דִיא וָאס לוֹיבֶּען זִיךָ
זֶעלְבְּסְט; אָבֶּער זֵוייל זֵייא מֶעסְטֶען זִיךְ בַּייא זִיךּ זֶעלְבְּסְט
אוּנְד פֶערְנְלֵייכֶּען זִיךְּ מִיט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט! זֶענֶען זֵייא נִיט
קְלוּג  :אָבֶּער מִיר בַּארִיהְמֶען אוּנְס נִיט מִיט זַאכֶען אוֹיסֶער

19

דֶעם מָּאֶם ,נֵייעֶרְט נָאךָּ דֶעם מָאֶם פוּן דֶער רֶענֶעל וָואס
גָאט הָאט צוּ אוֹנֶם צוּגֶעטְהֵיילְט אַ מאָס צוּ דֶערְלַאנְנֶען
בִּיז צוּ אִייךָ :וָארִין מִיר שְׁטְרֶעקֶען אוּנֶם נִיט אוֹיסֶער

14

קבארינטער י יא
דֶעם מָאֶם ,נְלֵייךְָּ זויא מִיר וָאלְטֶען צוּ אַייך נִיט דֶערְלַאנְ-

! גֶען ,וָארִין מִיר זֶענֶען גֶעקוּמֶען בִּיז צוּ אֵייךְּ אִין דֶער

בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן מָשִׁיחַ :מִיר בַּארִיהְמֶען אוּנֶם נִיט מִיט
זַאכֶען אוֹיסֶער דֶעם מָאָם אִין פְרֶעמְדֶע אַרְבֵּייט ,אָבֶּער
מִיר הָאפֶּען אַז וֶוען אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען וֶועט וַואקסֶען ,וֶועלֶען

מִיר דוּרְך אֵייךְּ פֶערְנְרֶעסֶערְט
10

וֶוערֶען נָאךְּ אוּנְזֶערֶע

רֶענֶעל צוּם אִיבֶּערְפָלוּם :כְּדֵי מִיר זָאלֶען פְּרֶעדִינֶען דיא

בְּשׂוּרָה טוֹבָה אִין דִיא לֶענְדֶער וָאס לִינֶען וֵייטֶער פוּן
אַייך; אוּנְד זָאלֶען זִיךְּ נִיט בַּארִיהְמֶען מִיט אַ פְרֶעמְדֶע
רֶענֶעל וֶוענֶען דִיא זַאכֶען ואס זֶענֶען פַאר אוּנְס פַארְטִיג

גֶעמַאכְט :אָבֶּער דֶער וָאס רִיהְמְט זִיךְּ לָאז עֶר זִיךְּ רֵיהְ-
מֶען אִין דֶעם

הָאר.

ירמיה ט' כיג .וָארִין נִיט דֶער װָאס

לוֹיבְּט זִיךְ זֶעלְבְּסְט אִיז אָנְגֶענוּמֶען נֵייעֶרט דֶעם וֶועלְכֶען
דֶער הַאר לוֹיבְּט;

קאפיטעל יא
אִיךְּ וינְשׁ אֵיהֶר וָואלְט אַבִּיסֶעל אוֹיסְהַאלְטֶען מִיט מֵיינֶע
נַארִישְׁקֵייט ,אָבֶּער אַזַדֵאי הַאלְט אֵיהֶר אוֹיךְּ מִיט מִיה אוֹים ;

וָוארִין אִיךְּ בִּין וֶוענֶען אִייךְּ אֵייפְרִיג מִיט אַ גֶעמְלִיכֶער
אֵייפְרִינְקייט ,וָארִין אִיךְּ הָאבּ אֵייךָּ פֶערְקְנַאסְט צוּ אַיין

מַאן ,אַז אִיךְּ זָאל אַייךְּ פָארְשְׁטֶעלֶען א רַיינֶע בְּתוּלָה צו
מָשִׁיחַ :אָבֶּער אִיךָּ הָאבּ מוֹרָא ,טָאמֶער נְלֵייךְּ זיא דיא

שְׁלַאנְג הָאט פֶערְפִיהְרְט חַוָה מִיט אִיהְרֶע לִיסְט ,אַזוֹי וֶועלֶען
אוֹיךְ אֵייעֶרֶע גֶעדַאנְקֶען פַארְדָארְבֶּען וֶערֶען פוּן דֶער
1

פְרֵיינֶעבִּינְקיים אוּנֶד לוֹיטֶערְקֵייט ואס אִיז צוּם מְשִׁיחַ:
וָארִין דֶער ואס קוּמְט זָאל פְּרֶעדִינֶען אֵיין אַנְדֶערֶען יֵשׁוּעַ

וֶועלְכֶען מִיר הָאבֶּען נִיט גֶעפְּרֶערִיגְט ,אָדֶער וֶוען אִיהֶר
זָאלְט אֵיין אַנְדֶערֶען גֵייסְט אָנְנֶעמֶען וֶועלְכֶען אֵיהֶר הָאט

נִיט אָנְגֶענוּמֶען ,אָדֶער אֵיינֶע אַנְדֶערֶע בְּשׂוּרָד :טוֹבָה וֶועלְכֶע
אֵיהֶר הָאט נִיט דֶערְהַאלְטֶען ,אַזוֹי מֶעכְט אֵיהֶר דֶערְמִיט

גוּם אוֹיסְהַאלְטֶען :וָארִין אִיךְ דֶענְק אַז אִיךְּ בִּין אִין קיין

שְׁטִיק וֶוענִינֶער ויא דִיא הֶעכְסְטֶע אַפָּאסְטֶעל :אָבֶּער וֶוען

אִיךְּ בִּין אַפִּילוּ פְּרָאסְטֶער אִין רֶעדֶען דָאךּ בִּין אִיךְּ נִיט
אִין דֶערְקֶענְטְנִים .נֵייעֶרְט אִין אַלֶעם זֶענֶען מִיר קֶעגֶען

אֵייךְ אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָוארֶען;
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אָזיער הָאבּ אִיךְּ דֶערְמִיט גֶעזִינְדִיגְט װוייל אִיךָ הָאבּמִידְדֶעךְ7 -
נִידְרִיגְט כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט דֶערְהוֹיכְט וֶוערֶען אִינְדֶעם אִידְּהָאבּ
צוּ אַייךְּ דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן גָאט אוּמְזוּסְט גֶעפְּרֶעדִינְט?

אִיךְ הָאבּ אַנְדֶערֶע קהֲלוֹת גֶערוֹיבְּט ,אוּנְד הָאבּ פוּן זֵייא 8

לוֹין גֶענוּמֶען צוּ אֵייעֶר דִינְסְט :אוּנְד וֶוען אִיךְּ בִּין בֵּייא 9
אֵייךְ גֶעוֶועוֶען אוּנְד הָאבּ נוֹיט נֶעהַאם; אַזוֹי הָאבּ אִיךָ
קֵיינֶעם נִיט בֶּעלֶעסְטִיגְט ,וָארִין דִיא בְּרִידֶער ,וֶוען זֵייא

זֶענֶען גֶעקוּמֶען פוּן מַקְדוֹנִיָא הָאבֶּען מֵיין בֶּעדֶערְפֶענִים

דֶערְזֶעצְט .אוּנְד אִין אַלֶעם הָאבּ אִיךְּ מִיךְּ נֶעהִיט אַז אִיךָ
זָאל צוּ אַייךְ נִיט אַ לַאסְט זַיין ,אוּנְד אִיךְּ דעל מִיךָּ וֵויי-
טֶער הִיטֶען :אַזוֹי ויא דיא וָאהְרְהֵייט פוּן מְשִׁיחַ אִיז אִין 01
מִיר ,קֵיינֶער זָאל דִיא דָאזִינֶע בַּארִיהְמוּנְג מִיר נִיט וֶועהְרֶען

אִין דִיא גֶענֶענְד פוּן אַכְאַיָא :װָארוּם? וַוייל אִיךָּ לִיבּ אַייךְּ 1
נִיט? נָאט וֵוייסְט עִם :אָבֶּער וָואס אִיךְ טְהוּא דָאס װֶעל 21

אִיךָ אוֹיךְּ טְהוּן ,כְּדֵי אִיךְּ זָאל הִינְדֶערְן אַ גֶעלֶעגֶענְהֵייט

פוּן דִיא זָואס זוּכֶען אַ נֶעלֶענֶענְהֵייט ,כְּדֵי אִין דֶעם וָואס זייא

בַּארִיהְמֶען זִיךְּ ,זָאלֶען זֵייא גֶעפִינֶען וֶוערֶען גְלֵייךְּ זיא אוֹיךָ

מִיר :וָָארִין אַזֶעלְכֶע זֶענֶען פַאלְשֶׁע אַטָּאסְטֶעל ,בֶּעטְרֵיי 31
גֶערִישֶׁע אַרְבֵּייטֶער ,וָואס פֶערְשְׁטֶעלֶען זִיךְ אֵלֶם אִפָּאסְטֶעל

פוּן מָשִׁיחַ :אוּנְד קיין .וְואוּנְדֶער; וָארִין דֶער שָׂטֶן אַלײין 41

פֶערְשְׁטֶּעלְט זִיךְּ אַלֶם אַ מַלְאָךָּ פוּן לִיכְט :דְרוּם אִיז עִם 21

קֵיינֶע גְרוֹיסֶע זַאךָּ זֶען זֵיינֶע דִינֶער פֶערְשְׁטֶּעלֶען זִיךּ אַלֶס

דִינֶער פוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט;

וֶועמֶעם סוֹף וֶעט זַיין נָאךָ

זֵייעֶרֶע וֶוערְק:

אִיךָּ זָאג ווידֶער ,לָאז מִיךְּ קֵיינֶער הַאלְטֶען אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיג; 61

אָבֶּער וֶוען אַזוֹ ,אַפִּילוּ אַלֶם אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיג גֶעמְט מִיךְ

אָן ,כְּדֵי אִיךָּ זָאל מִיךְּ אוֹיךְּ אַבִּיסֶעל בַּארִיהְמֶען :וָואס 71
אִיךְ רֶעד; דָאם רֶעד אִיךְ נִיט נָאךְּ דֶעם מִנְהָג פוּן דֶעם

הַאר ,נֵייעֶרְט װִויא אִין נַארִישְׁקֵייט אִין דִיזֶער פֶערְזִיכֶערוּנְג
פוּן בַּארִיהְמֶען :וַוייל פִּילֶע בַּארֵיהְמֶען זִיךְּ נָאךְּ דֶעם פְלֵייש81 ,
אַזוֹי ועל אִיךְ מִיךָּ אוֹיךּ בַּארִיהְמֶען :וָארִין אֵיהֶר פֶעךְ91 -

טְרָאגְט 'גֶערְן דִיא נַארֶען ,אִינְדֶעם אֵיהֶר זֶענְט קלוּג:

וָָארִין אֵיהֶר פֶערְטְרָאֲנְט וֶוען אִימִיצֶער מַאכְט אַייךְּ פַאר 02

קְגֶעכְּט ,וֶוען אִימִיצֶער פֶערְצֶעהְרְט אֵיךָ; וֶוען אִימִיצֶער

478
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פַאַנְנְט .אַייך; וֶוען אִימִיצֶער דֶערְהֶעבְּט זִיךְּ קֶענֶען אַייךּ
וֶוען אִימִיצֶער שְׁלָאגְש אַייךְּ אויף דֶעם פָּנִים :אִיךְּ זָאנ
דָאס פַאר בּוּשָׁה ,נְלֵייךְּ זיא מִיר וָואלְטֶען שְׁוַואךְּ גֶעוֶועזֶען.

אָבֶּער אִין זואם פַאר אַ זַאךְּ אִיז אִימִיִצֶער הֶערְצְהַאֵפְט ,אִיךְ
הֶעד מִיט נַארִישְׁקֵיַיט; אַזוֹי בִּין אִיךָ אוֹיךְּ הֶערְצְהַאפְט:

 22זֶענֶען זייא עִבְרִים? אִיךְָ אוֹיךְּ .זֶענֶען זֵייא יִשְׂרָאֵלַיִם? אִיךָ
 28אוֹיךְּ- .זֶענֶען זִייְא זֶרַע אַבְרָהֶם? אִיךְּ אוֹיךְּ :זֶענֶען זייא
דִּינֶער פוּן מָשִׁיחַ? אִיךְּ רֶעד זיא אֵיינֶער אוֹיסֶער זִיךָּ .אִיך

בִּין מֶעהֶר; אִין אַרְבֵּייטֶען פִיל מֶעהְךְ ,אִין גֶעפֶענְגְנִיסֶען

פִיל מֶעהֶר ,אִין מַלְקוֹת .אִיבֶּער דֶעם מָאָס .,אִין טוֹיט אָפֶט:
פוּן דִיא יוּדֶען הָאבּ אִיךָּ :פִינֶף מָאל בֶּעקוּמֶען פִּירְצִיג
מַלְקוֹת וֶענִינֶעה אֵיינְס :דְרַייא מָאלבִּין אִיךָּ מִיטרוּמֶער

גֶעשְׁלָאגֶען :גֶעוָוארֶען .,אִויִנְמָאל בִּין אִיךְ גֶעשְׁטְיִינוּנּט גָּעד

26

וָוארֶען ,דְרֵייא מָאל הָאבּ אִיךָ שִׁיִפִבְּרוּךְ 'בֶעלִיטֶען .אַ טָאג
אוּנְד אַ-נַאכְּט בִּין .אִיךָּ גֶעוֶועזֶען אִין דֶער .טִיפֶענִיִם :און

רֵייזֶען .אֶפֶט ,אִין 'גֶעפַאהְּדֶען-פוּן זַאסֶער; אַיִןגֶעפַאקְרֶען

פוּן רוֹיבֶּער;-אִין-גֶעפַאהְרֶען-פוּן מַיִין פַאלְק. ,אִין'גֶעפַאה-
פוּן-דוא-.גוֹוִם!.אין גֶעפַאהְרֶען אִיך-דָעֶר שְׁמָאט!אִין גֶע-
פַאהְרֶען .אִין דֶער;-וִויסְּטְענִיִם; אִ:ין גֶעפַּאהְרֶען אוֹיף דֶעם

יִם; אִין גֶעפַאהְרֶען צְוִוישֶׁען פַאלְשְׁעַ בְּרִידֶער :אִין אַרְבַּייט
אוּנְד מִידִינְקייט ,אִין וַאכֶען אָפֶט ,אִין.הוּנְגֶער אוּנְד דוּרְשְׁטו

אין פַּאסְטֶען אֶפֶט .אִין .קֶעלְט אוּנְד .נַאקְטְהֵייט :חוּץ

30
31
32
39

דִיא  אוֹיסֶעהְלֵיכֶע :זַאכֶּען ;.דִיא .זָארְג פַאר אַלֶע קְהֲלוֹת!
ואס פַאלְט אוֹיף מִיר טֶענְלִיךָּ :וֶער אִיז שְׁװַאֲדָּ אוּנְד
אִיךָּ בִּין נִיט שְׁוַאךְּ? וֶוער אִיז גֶעעֶרְגֶערְט אוּנְד אִיךָ בְּרֶען
נִיט? וֶוען אִיךָּ  מוּז מִיךָ בַּארִיהְמֶען .,אַזוֹי זֶֶעל אִיךְּ מִיךָ
בַּאהִיהְמֶען .מִיִט  -דִיא; זַאכֶּען פוּן מִיינֶע שְׁוַַאכְּהֵייט :דָעֶר
גָאט אוּנְד פָאטֶער/פון דֶעם הַאר יִשׁוּעַ .דֶער אִיז גֶעלוֹיִבְּט

=וייסְט אַז אִיךְּ זָאג קֵיין לִינֶען :אִין דַמשֶׂק
אוֹיף עִבִּיג! ו

הָאט דֶער גוּבֶּערְנֶער פוּן אַרֶעטַאם דֶעם קֶענָוג ֶעהַיט חָוא
שְׁטָּאט פוּן דִיא בְּנֵי דַמשֶׂק ,כְּדי מִיךְ צוּ פַאנְנֶען :אוּנְד
מֶען .הָאט .מִיךְ .אַרוּפְנֶעלָאזְט אִין אַ קָארְבּידוּרף  אַ
פֶענְסְטֶער דּוּרֶךְ דֶער .מוֹיעֶר ,אוּנְד .אִיךָּ בִּין פוּן זיינֶע!הֶענְד
אַנְטְרִינֶען:

בּ קארינטער יב

0

קאפיטעל יב

אִיךָּ מוּז מִיךְּ בַּארִיהְמֶען דָאךְּ נִיצְט עִם מִיר נִיט; אָבֶּער 1
אִיךָ וֶועל קוּמֶען צוּ גֶעזִיכְטֶּען אוּנְד אַנְטְפְּלֶעקֶען פון דֶעם
הַאר :אִיךָּ זויים אַ .מַאן אִין .מָשִׁיחַ פָאר פִירְצֶען וָאהֶר2 ,
אוֹיבּ אִין דֶעם לֵייבּ זויים אִיךָּ נִיט ,אָדֶער אוֹיסֶער דֶעם
לֵייבּ .וַדיים אִיךְּ נִיט;  גָאט וֵוייסְט; אִיךָּ וַויים אַזֶעלְכֶען
אַרוֹיפְנֶענוּמֶען צוּם דְרִיטֶען הִימֶעל :אוּנד אִיךָּ זַויים 3
אַזֶעלְבֶען מַאן ,אוֹיבּ אִין דֶעם לייבּ אָדֶער אוֹיסֶער דֶעם
לִיובּ זויים אִיךְּ נִיט ,גָאט וִוייסְט :אַז עֶר אִיז אַרוֹיפְגֶענוּמֶען 4
גֶעוָארֶען צוּ פַּרְדָם אוּנְד הָאט גֶעהֶערְט אוּנָאוֹיסְשְׁפְּרֶעכְלֵיכֶע
וֶוערְטֶער ,וִאם עִם אִיז נִיט דֶערְלוֹיבְּט אַז אַ מֶענְש זָאל

אוֹיסְרֶעדֶען  :וֶוענֶען אַזֶעלְכֶען וֶועל אִיךָּ מִיךְּ בַּארִיהְמֶען

דש

אָבֶּער וֶועגֶען מִיךָּ זֶעלְבְּסְט וֶועל אִיךְּ מִיךְּ נִיט בַּארִיהְמֶען
חוּץ אין מֵיינֶע שְׁוַאכְהֵייטֶען:
וָוארין וֶוען אִיךְּ .זָאל מִיךְּ וֶועלֶען בַּארִיהְמֶען וֶועל אִיךָּ 6
קײַן נַאר זַיין ,וָארִין אִיךְּ וֶועל זָאנֶען דיא וָאַרְהֵייט;
אָבֶּער אִיךְּ פֶערְמֵייר עִם ,כְּדֵי קֵיינֶער זָאל פוּן מִיר נִיט
מֶעהֶר הַאלְטֶען זיא עֶר זֶעהְט אִין מִיר אָדֶער הֶערְט פוּן
מִיר .:אוּנְד .אַז אִיךְּ זָאל מִיךָּ נִיט צוּפִּיל דֶערְהֶעבֶּען דוּרְךָּ 7
דֶער גְרוֹיסְהֵייט פוּן דִיא פִילֶע אַנְטְטְלֶעקֶען אִיז מִיר

גֶעגֶעבֶּען אַ דָארן אִין פּלייש ,אַ שְׁלִיחַ פוּן שָׂמֶן .אַז עִם

זָאל מִיךְּ פַּאטְשֶען ,כְּדִי אִיךָּ זָאל מִיךְּ נִיט צוּפִיל דֶעך-
הֶעבֶּען :וֶוענֶען דִיזֶעם הָאבּ אִיךְ צוּ דֶעם הָאר דְרַייא מָאל 8
גֶעבֶּעמֶען ,אַז עִם זָאל זִיךְ פוּן מִיר אֶפִּטְהוּן :אוּנִד עֶר 9

הָאט צוּ .מִיר גֶעזַאנְט ,מֵיינֶע נְנָאד אִוז גֶענוּג פַאר דִיר,

וָארִין מֵיינֶע מַאכְט אִיז אִין דֶער שְׁוַוַאכְהֵייט פָאלְקַאמֶען

דְרוּם וֶועל אִיךְּ מִיךְּ זֶעהֶר גֶערְן לִיבֶּער בַּארִיהְמֶען אִין

מֵיינֶע שְׁוַאכְהֵייטֶען ,כְּדִי דִיא מַאכְט פוּן מָשִׁיחַ זָאל אוֹיף
מִיֶר .רוּהֶען :דָרוּם הָאבּ אִיךְ הַנָאָה אִין שְׁוַואכְהֵיימֶען ,אִין 01
לֶעסְטֶערוּנְנֶען ,אִין צָרוֹת .אִין פֶערְפָאלְגוּנְבֶען ,אוּנְד אִין
אַנִגְסְטֶען ,פוּן וֶועגֶען מְשִׁיחַ; וארִין וֶוען אִיךָּ בִּין שְוַואךָּג
דַאָן בִּין אִיךְ שְטַארְק:

אִיךְּ בִּין נַארִישׁ גֶעוָארֶען; אֵיהֶר הָאט מִיךָּ גֶענֶעטִיגְט11 .
וָארִין אִיךָּ הָאבּ גֶעזָאלְט פוּן אַייךָ עֶמְפְּפוֹילֶען וֶוערֶען.

12

בֿ קארינטער יב
וָוארִין אִיךָ בִּין גָארְנִיט וֶוענִינֶער זיא דיא הֶעבְסְטֶע אִמֶּמְטֶעל,
חָאטְשֶׁע אִיךְּ בִּין גָארְנִימ גֶעוֶועזֶען :דיא צֵייבֶען פוּן אַיין

13

אַלֶער גֶעדוּלְד ,דוּרְךָּ צֵייכֶען אוּנְד וָואוּנְדֶער אוּנְד נְבוּרוֹת:
וָוארִין ואס הָאט אֵייךְּ גֶעפֶעהְלְט מֶעהֶר זיא דִיא אַנְדֶערֶע

אַפָּאסְטֶׁעל זֶענֶען צְוִישֶׁען אֵייךְּ גֶעוִירְקְט גֶעוָוארֶען מִיט

קְהֵלוֹת ,חוּץ אַז אִיךְּ זֶעלְבְּסְט בִּין אֵייךְּ נִיט צוּ לַאסְט
גֶעוֶועזֶען? פֶערְנִיבְּט מִיר דִיזֶעם אוּמְרֶעכְט;
זְעה דִיזֶעס דְרִיטֶע מָאל בִּין אִיךְּ פַארְטִיג צוּ אֵייךְָ צוּ קוּמֶען
אוּנְד אִיךָּ וֶועל אַייךְּ נִיט בֶּעלֶעסְטִינֶען; וָארִין אִיךְּ זוּךָ
נִיט

דָאס

אֵייעֶרִינֶע ,נֵייעֶרְט

אֵייךְּ.

הָארִין

דִיא

קִינְדֶער

זָאלֶען נִיט זַאמְלֶען פַאר דִיא עֶלְטֶערְן ,נֵייעֶרט דִיא עֶלְטֶערְן

פַאר דִיא קִינְדֶער :אוּנְד אִיךְּ וֶועל זֶעהֶר נֶערְן אוֹיסְגֶעבֶּען
אוּנְד אוֹיסְגֶענֶעבֶּען וֶֶערֶען וֶוענֶען אֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת .וֶוען

אִיךְּ לִיבּ אֵייךָּ נָאךָּ מֶעהֶר בִּין אִיךְ זֶענִינֶער גֶעלִיבְּט! אָבֶּער
לָאז עִם אַזוֹי זֵיין ,אִיךְּ בִּין אַייךָּ נִיט צוּ לַאסְט גֶעוֶועזֶען;

גֵייעֶרְט וָוייל אִיךָ בִּין קִינְסְטְלֶערִיש אַזוֹי הָּאבּ אִיךְּ אַייךְ מיט

לֵיסְט גֶעפַאנְנֶען :הָאבּ אִיךְ פוּן אֵייךְ גֶעהַאט מֵיינֶע אֵיינֶענֶע
טוֹבָה דוּרְךָּ דִיא ואס אִיךְּ הָאבּ צוּ אַייךְ גֶעשִׁיקְט? אִיךְ הָאבּ
מִיטוֹם גֶעבֶּעמֶען אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מִיט אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט דֶעם
בְּרוּדֶער; הָאט טִיטוֹם פוּן אֵייךָ אַ פָארְטְהֵייל נֶעהַאט? זֶענֶען
מִיר נִיט אִין דִיא זֶעלְבִּיגֶע טְּרִיט גֶעגַאנְנֶען ?
אֵיהֶר דֶענְקְט שׁוֹין לַאנְג אַז מִיר פֶערֶעֶנְטְפֶּערְן אוּנֶם פאר

אַייךָּ מִיר רֶעדֶען פָאר גָאט אִין מָשִׁיחַ; אָבֶּער אַלֶע

20
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וַאכֶען ,גֶעלִיבְּטֶע ,זֶענֶען צוּ אֵייעֶרֶע אוֹיפְבּוֹיאוֹנְנ :וָארִין

אִיךָּ פָארְכְט מִיךְ; טָאמֶער וֶוען אִיךּ וֶועל קוּמֶען וֶעל אִיך

אֵייךְ גֶעפִינֶען נִיט אַזוֹי זדיא אִיךְּ זוינְש ,אוּנְד אֵיהֶר וֶועט
מִיךָּ אוֹיךְּ נֶעפִינֶען נִיט אַזוֹי זיא אֵיהֶר וִוינְשְׁט; טָאמֶער וֶועט
זֵיין נֶעצַאנְק ,קִנְאֶה; צָארְן ,מַחְלוֹקַת ,לָשׁוֹן הָרֶע ,רְכִילוֹת,
אוֹיפְבְּלָאזוּנְג ,גֶעטוּמֶעל :טָאמֶער וֶוען אִיךְּ וֶועל ווידֶעך-
קוּמֶען ,וֶועט מִיךְּ מֵיין נָאט דֶערְנִידֶערְן צְוִוישֶען אֵייךְּ

אוּנְד אִיךְּ זְזֶעל טְרוֹיעֶרֶען אִיבֶּער פִילֶע וָואס הָאבֶּען פְרִיהֶער
גֶעזִינְדִיגְט .אוּנְד הָאבֶּען נִיט תְּשׁוּבָה נֶעטְהוּן פַאר דֶער
אוּנְרִּיינִינְקֵייט אוּנְד הוּרֶערֵייא אוּנְד אוֹיסְגֶעלַאסֶענְהֵייט וואם
זֵייא הָאבֶּען בֶּעגַאנְגֶען:

!  3קארינטער ינ
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קאפיטעל יג
דִיזֶּעם אִיז דָאס דְרִיטֶע מָאל אַז אִיךְ קוּם צוּ אֵייךְּ .דוּרֶךְ

1

צְוַוייא אָדֶער דְרַייא עֵדוּת זָאל אִיטְלֵיבֶעס וָארְט בֶּעשְׁטֶע-
טִינְט וֶוערֶען :אִיךְּ הָאבּ שׁוֹין פָארְהֶער גֶעזָאגְט ,אוּנְד אִיךָ

2

זָאג פָארְהֶער ,גְלֵייךְּ זיא אִיךְּ בִּין בֵּייא אֵייךְּ צוּם צְוֵוייטֶען

מָאל ,וֶוען אַפִּילוּ אִיךָ בִּין אַוֶעק פוּן אֵייךְ; צוּ דִיא ואס
הָאבֶּען פְרִיהֶער גֶעזִינְדִיגְט אוּנְד צוּ אַלֶע אִיבֶּערִינֶע ,אַז
וֶוען אִיךְּ וֶעל וִוידֶער אַמָאל קוּמֶען ועל אִיךָ נִיט שְׁפָּארֶען :
וייל אֵיהֶר זוּכְט אַ בֶּעוייז אַז מָשִׁיחַ רֶעט אִין מִיר,
וֶועלְכֶער אִיז נִיט גֶעגֶען אֵייךָּ שְׁוַוַאךְּ נַייעֶרְט אִיז מֶעכְטִיג
צְוִישֶען אֵייךְ  :וָארין

וֶען עֶר אִיז אוֹיךְ בָּאֶמֶת אוֹים

שְׁוַאכְהַייט גֶעקְרֵייצִיגְט גֶעוָארֶען ,לֶעבְּט עֶר דָאךְּ דוּרְךָ

דֶער קְרַאפְט פוּן גָאט .וָארִין מִיר זֶענֶען אוֹיךְּ שְׁוַאךְּ אִין

אֵיהֶם ,אָבֶּער מִיר וֶועלֶען אִין אֵיֶם לֶעבֶּען דוּרְךָ דֶער
מַאכְט פוּן גָאט קֶענֶען אֵייך:

:

פְּרִיפְט אֵייךְּ זֶעלְבְּסְט אוֹיבּ אֵיהֶר זֶענְט אִים גְלוֹיבֶּען

זש

רִיכְטֶעט אַייךָּ זֶעלְבְּסְט; אָדֶער וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט זֶעלְבְּסְט

אַז יִשׁוּעַ הַמָשִׁיח אִיז אֵין אַייךְ? עִם זֵייא דֶען אֵיהֶר טוֹיגְט
נִיט :אָבֶּער אִיךְּ הָאף אַז אִיהֶר װֶעט זִיסֶען אַז מִיר
זֶענֶען קֵיינֶע ואס טוֹיגֶען נִיט  :נוּן בֶּעטֶען מִיר צוּ גָאט אַז

מבסי

אֵיהֶר זָאלְט קיין שְׁלֶעבְטֶעם טְהוּן ,נִיט אַז מִיר זָאלֶען

אוֹיסְזֶעהֶען ויא בֶּעוִוילִינְט ,נֵייעֶרְט אַז אִיהֶר זָאלְט גוּטֶעם
טְהוּן ,אוּנִד מִיר זָאלֶען זַיין זיא דִיא הָאם טוֹיגֶען נִיט:
וָוארִין מִיר קֶענֶען נָארְנִיט מְהוּן קֶענֶען דֶער וָאהְרְהַייט
נַייעֶרְט פַאר דִיא וָאהְרְהֵייט :וָָארִין מִיר זֶענֶען פְרֶעהְלִידָּ

וֶען מִיר זֶענֶען שְׁוַאךְ אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט שְׁטַארְק; דָאס

ווינְשֶען מִיר אוֹיךְּ; אֵייעֶרֶע נַאנְצְהֵייט :דָרוּם שְׁרַייבּ אִיךְ

10

דִידֶע זַאכֶען וֶוען אִיךְּ בִּין אַוֶועק ,אַז וֶוען אִיךְּ בִּין בָּייא
אֵייךָ זָאל אִיךְּ נִיט שַׁארְף זַיין נָאךָּ דֶער מַאכְט ואס דֶער

הַאר הָאט מִיר גֶענֶעבֶּען צוּם אוֹיפְבּוֹיעֶן אוּנָד נִיט צוּם

נִידֶערְרֵייסֶען:
צוּלֶעצְט ,בְּרִידֶער ,זֵייט גֶעגְרִיסְט ,זֵייט פָאלְקָאמֶען זֵייט
גֶעטְרֵייסְט; הָאט אֵיינֶערְלֵייא מֵיינוּנְג ,זייט פְרִידְלִיךְָּ; אוּנְד
דֶער גָאט פוּן לִיבֶּע אוּנְד פוּן פְרִידֶען ווע מִיט אֵייךְ זַיין:
11

וו
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12

גְרִיסְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען מִיט אַ הֵיילִינֶען קיש:

14

דִיא נְנָאר פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אוּנד דִיא לִיבֶּע פוּן

 18אַלֶע הַיילִיגֶע גְרִיסֶען אִייךָ:

גָאט ,אּנְד דיא גֶעמיינְשַׁאפְט פוּן דֶעם הֵיילִיגֶען גֵייסְט זֵאל

מִיט אֵייךְ אַלֶע זֵיין;

דֶערכְּון פוןדֶעם
אַפָּאסְטֶעל פּוֹלוֹם צוּ דיא נַאלַאטֶער,
פּוֹלוס אֵיין אַפָּאסְטֶעל ,נִיט פוּן מֶענְשֶען אוּנְד נִיט דוּרְךָ
אַ מֶענְש ,נֵייעֶרְט דוּרְךְ יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְד נָאט דֶעם

פָאטֶער,

וֶועלְכֶער הָאט

טוֹיטֶע:

אוּנְד אַלֶע בְּרִידֶער וֶועלְכֶע זֶענֶען מִיט מִיר ,צוּ

אֵיהֶם אוֹיפְנֶעוֶועקְט פוּן דיא

הַמְשִׁיחַ :

וֶועלְכֶער הָאט זִיךָּ זֶעלְבְּסְט גֶעגֶעבֶּען פַאר

דִיא קְהֲלוֹת פוּן .גַאלַאטְיָא :גְנָאד צוּ אַייךָּ אוּנְד פְרִידֶען
פוּן גָאט אוּנְזֶער פָאטֶער אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ

אוּנְזֶערֶע .זִינְד .,כִּדִי עֶר זָאל אוּנֶס מַצִיל זַיין פוּן דֶער

אִיצְשִׁינֶען אִיבֶּעלֶען וֶעלְטְצֵייט נָאךְּ דֶעם זִילֶען פוּן

אוּנְזֶער .גָאט אוּנְךְ פָאטֶער:

צוּ וֶועלְבֶעם זָאל זַיין דיא

הֶערְלִיכְקֵייט פוּן עָבִּינְקֵייט צוּ .עַבִּינְקייט; אֶמִן;

אִיךָּ וְואוּנְדֶער מִיך אַז אֵיהֶר .קֶעהְרְט אַזוֹי גֶעשְׁזִינְד אִםּ
פוּן אֵיהֶם וֶועלְכֶער הָאט אִייךְּ בֶּערוּפֶען אין דֶער נְנָאד
פוּן מָשִׁיחַ .צוּ אֵיינֶע אַנְדֶערֶע בְּשׂוּרָה טוֹבָה :וֶועלְכֶע אִיז

נִיט קֵיינֶע אַנְדֶערֶע; אוֹיסֶער עֶס זֶענֶען דָא עֶטְלִיכֶע דיא

אַייךּ פֶערְטוּמֶעלֶען אוּנְד וִוילֶען פֶערְקֶעהְרֶען דיא בְּשׂוּרָה

טוֹבָה פוּן דֶעם מָשִׁיחַ :אִבֶּער וֶוען אוֹיךְּ מַיִר ,אָדֶער אַ מַלְאָךָ
פוּן הִימֶעל  זָאל צוּ אֵייךְּ אֵיינֶע אַנְדֶערֶע בְּשׂוּרָה טוֹבָּה
פְּרֶעדִינֶען חוּץ דיא וֶעלְכֶע מִיר הָאבֶּען צוּ אַיךְ

! גֶעפְּרֶעדִינְט ,דֶער זָאל זַיין חֵרֶם :גְלֵייךְּ ויא מִיר הָאבֶּען

פְרִיהֶער גֶעזָאנְט ,אַזוֹי זָאג אִיךְּ װִירֶער אִיצְט וֶען

נאלאטער א
איּמִיצֶער פְּרֶעדִינְט צוּ אַייךְּ אֵיינֶע אַנְדֶערֶע בְּשׂוּרָה טוֹבָה
אוֹיסֶער דִיא ואס
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אֵיהֶר הָאט אָנְגֶענוּמֶען ,לָאז עֶר זַיין

חַדֶּם :וָארִין אִיבֶּערְרֶעד אִיךְּ אִיצְט מֶענְשֶׁען אָדֶער גָאט?
אִלֹר זוּךְּ אִיךְּ מֶענְשֶען צוּ גֶעפֶעלֶען? וֶוען אִיךְ זָאל
נָאךְ  מֶענְשֶען גֶעפֶעלֶען וָאלְט אִיךְ נִיט גֶעוֶועזֶען אַ
קְנֶעכְט פוּן מָשִׁיחַ:

10

וָארִין אִיךָּ לָאז אַייךָּ צוּ וויסֶען ,בְּרִידֶער ,דִיא בְּשׂוּרָה
טוֹבָה וֶועלְכֶע אִיז פוּן מִיר גֶעפְּרֶעדֵיגְט; אַז זִיא אִיז נִיט

נָאךָּ מֶענְשֶׁען:

וָארִין אִיךְּ הָאבּ זִיא נִיט דֶערְהַאלְטֶען

פוּן אַ מֶענְש ,אוֹיךְּ .נִיט נֶעלֶערְנְט ,נֵייעֶרְט דוּרְךְָ אֵיינֶע

אַנְטְפְּלֶעקונְג פוּן יִשוּעַ הַמָשִׁיחַ :וָארִין אִיהֶר הֶאם 3
נֶעהֶערְט ויא אִיךָּ הָאבּ פְרִיהֶער גֶעוַואנְדֶעלְט אִין דֶעם
יוּדֶענְטְהוּם ,אַז אִיךְּ הָאבּ אִיבֶּער דֶעם מָאָם דִיא קְהֲלָה
פֿון גָאט פֶערְפַאלְנְט .אוּנְד הָאבּ זִיא פֶערְוִויסְטֶעט:
אוּנְד אִיךָּ הָאבּ מֶעֹהֶר צוּנֶענוּמֶען אִין יוּדֶענְטְהוּם ויא 14

פִּילֶע :פוּן דִיא אִין מֵיינֶע יָאהְרֶען צְוִוישְׁען מֵיין פָאלְק,

ווייל אִיךְּ בִּין זֶעהֶר אֵייפָרִיג גֶעוֶועזֶען פַאר
אִיבֶּערְלִיפֶערוֹנְג פוּן מֵיינֶע אָבוֹת :אָבֶּער וֶוען עֶס
גָאט גֶעפֶעלֶען ,וֶועלְכֶער הָאט מִיךְּ אָפְּנֶעזוּנְדֶערְט
מֵיין מוּטֶערִים לֵייבּ ,אוּנְד הָאט מִיךָּ גֶערוּפֶען דוּרְךָּ

דיא
הָאט
פוּן
זֵיינֶע

אֵיהֶם פְּרֶעדִינֶען צְוִוישֶׁען דִיא גוֹיִם ,הָאבּ אִיךְּ מִיךָ ִיט גְלייךְ

בֶּערָאטֶען מִיט פְלֵיישׁ אוּנְד בְּלוּט :אויך בִּין אִיךְּ נִּיט
אַרוֹיפְּגֶעגַאנְנֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם צוּ דִיא וֶועלְכֶע זֶענֶען
פָאר .מִירּ גֶעוארֶען אַפָּאסְטֶעל .נֵייעֶרְט אִךְּ בִּין

אַוֶועקְנֶּעגַאנְנֶען קיין אַרַאבִּיעֶן אוּנְד בִּין זוידֶער צוריק-
גֶעקֶעהְרְט קיין דַמשֶׂק:
דַאן נָאךָּ דְרֵייא יָאהֶר בִּין אִיךְּ אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען קיין
יִרוּשָׁלַיִם ,כֵּיפָא צוּ בֶּעוזוּכֶען .אונד בִּין בֵַּייא אֵיהֶם
נֶּעבְּלִיבֶּען פּוּפְצֶעהְן טֶעג : אָבֶּער אִיךָּ הָאבּ קיין אַנְדֶערְן
פוּן דִיא אַטָּאסְטֶעל גֶעזֶעהֶען ,אוֹיסֶער יַעֲקֹב דֶעם בְּרוּדֶער
פוּן דֶעם הַאר :נוּן דִיא זַאכֶען ואס אִיךָּ שְרַייבּ צוּ אַייךְ

ָא'ט
נעה,
זָ

16
17

18
19
20

וֵוייסְט אַז אִיךְָ זָאג נִיט קיין לִינֶען :דֶערְנָאךְּ 12

בִּין אִיךָ גֶעקוּמֶען אִין דִיא גֶענֶענְד פוּן סוּרְיָא אוּנְד
18
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 22קלִיקִיָא! אוּנְד אִיךְ בִּין אוּנְבֶּעקַאנְט גֶעוֶועזֶען פָּנִים אֶל

פָּנִים צוּ דִיא קְהִלוֹת פוּן יְהוּדָה וֶאם זֶענֶען אִין מָשִׁיחַ!

 29נוּר זֵייא הָאבֶּען נֶעהֶערְט ,אַז דֶער וֶועלְכֶער הָאט אוּנְס

פְרִיהֶער פֶערְפָאלְגְט פְּרֶעדִיגְט אִיצְט דֶעם גְלוֹיבֶּען ְאם

 24עֶר הָאט פְרִיהֶער פֶערְשְׁטֶערְט:

אוּנְד זֵייא הָאבֶּען אִין

מִיר גָאט פֶערְהֶערְלִיכְט:

קאפיטעל ב

דֶערְנָאךְּ נָאךּ פִירְצֶעהְן יָאהֶר בִּין אִיךְּ װִידֶער אַרוֹים-

גֶעגַאנְגֶען קיין יְרוּשָׁלַיִם מִיט בַּרְנַבֶּא ,אוּנד הָאבּ אוֹיך
מִיטוֹם מִיטְנֶענוּמֶען :אוּנְד אִיךְ בִּין אַרוֹיפְגֶענַאנְגֶען

מַחְמַת אֵיינֶע אַנְטְפְּלֶעקוּנב ,אוּנְד הָאֹבּ זֵייא פָארְגֶעלֶעגְט

דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה וֶועלְכֶע אִיךְ פְּרֶעדִינֶע צְוִוישֶׁען דִיא
גוֹיִם ,אָבֶּער בֶּעזוּנְדֶערֶם צוּ דִיא אָנְגֶעזֶעהֶענֶע לַייט ,כִּדֵי
אִיךְּ זָאל נִיט לוֹיפֶען אָדֶער בִּין גֶעלָאפֶען אוּמְזוּסְט:
אָבֶּער

אַפִּילוּ

נִיט טִימוֹם.

וֶעלְכֶער

אִיז מִיט

מִיר

4

גֶעוֶועזֶען ,וֶוען אוֹיךְּ אַ נְרֶעק ,אִיז גֶעצְוואוּנְגֶען גֶעוָאָרֶען
בֶּעשְנִיטֶען צוּ װֶערֶען :אָבֶּער וֶענֶען דיא פַאלְשֶׁע

זש

וֶועלְכֶע זֶענֶען אַרַיינְגֶעקוּמֶען אוֹיסְצוּשְׁפֶּעהֶען אוּנְזֶערֶע
פְרֵייהֵייט ואס מִיר הָאבֶּען אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,כְּדִי זֵייא
זָאלֶען אוּנִם בְּרֶענְנֶען אִין קְנֶעכְטְשַׁאפְט :צו וֶעלְכֶע

בְּרִידֶער ,וָואם הָאבֶּען זִיךְ שְׁטִילֶערְהֵייט אַרַיינְגֶעשְׁמִיפְּט

מִיר הָאבֶּען נִיט נָאכְגֶענֶעבֶּען אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּ זַייה
אַפִילוּ נִיט אַ שֶׁעָה כְּדִי דִיא וָאהְרְהֵייט פוּן דֶער
בְּשׂוּרָה טוֹבָה זָאל בֵּייא אִייךְּ בְּלֵייבֶּען :אָבֶּער פוּן דיא
וָאס הָאבֶּען אוֹיסְנֶעזֶעהֶען עֶפֶּעם צוּ זַיין דיא הָשׁוּב
זֵייא זֶענֶען אוֹיךְּ גֶעוֶועוֶען גֶעהְט מִיךְּ נִיט אָן גָאט אִיז
נִיט קיין נוֹשֵׂא פָּנִים; וָָארִין מִיר הָאבֶּען דִיא אָנְגֶעזֶעהֶענֶע

גָארְנִיט מִיטְּנֶעטְהֵיילְט :נֵייעֶרְט אוּמְגֶעקֶעהְרְט ,וֶוען זֵייא

הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אַז מִיר אִיז אָנְפֶערְטְּרוֹיעְט דיא בְּשׂוּרָה

טוֹבֶה פַאר דִיא עֲרֵלִים ,גְלֵייךְָּ זיא צוּ פֶּעמְרוֹם דִיא צוּ
דִיא בֶּעשְׁנִיטֶענֶע :וָארִין דֶער וֶעלְכֶער הָאט אֵין
פֶּעטְרוֹם גֶעוִירְקְט צוּם שְׁלִיחוֹת צוּ דיא בֶּעשְׁנִיטֶענֶע,
הָאט אוֹיךְ אִין מִיר גֶעוִוירְקְט צוּ דִיא גוֹים :אוּנְד וֶוען
זֵייא הָאבֶּען אַיינְגֶעזֶעהֶען דיא נְנָאד וֶועלְכֶע אִיו מִיר

נאלאטער ב

גֶענֶעבֶּען נֶעוָארֶע הָאבֶּען יַעֲקֹב אונד כֵּיפָא אוּנָד
יוֹחָנָן ,וֶועלְבֶע זֶענֶען אַלֶם זֵיילֶען אָנְגֶעזֶעהֶען צוּ מִיר

אוּנְד בִּרְנַבָּא גֶענֶעבֶּען דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד דֶער גֶעמֵיינ-
שַאפְּט אַז מִיר זָאלֶען נֶעהֶען צוּ בוֹיִם אוּנְד זֵייא צוּ

דיא בֶּעשְׁנִיטֶענֶע :נור אַז מִיר זָאלֶען גֶערֶענְקֶען אָן
דִיא אֶרֶמֶע לייט ,וָאם אִיךָּ הָאבּ מִיךְּ זֶעלְבְּסְט בֶּעפְלֵייסִיי

10

צוּ טַהוּן:

אָבֶּער .וֶוען פֶּעטְרוֹם אִיז גֶעקוּמֶען קיין אַנְטְיוֹכְיָא ,בִּין אִיךְ

אֵיהֶם פָּנִים אֶל פָּנִים װִידֶערְשְׁטַאנֶען װֵייל עֶר אִיז
פֶערְשׁוּלְדִינְט גֶעוֶועזֶען :וָארִין אֵיידֶער עֶמְלִיכֶע לַייט
פוּן יַעֲקֹב זֶענֶען גֶעקוּמֶען הָאט עֶר גֶענֶעסֶען מִיט דיא
נוֹיִם; אָבֶּער וֶוען זֵייא זֶענֶען נֶעקוּמֶען הָאט עֶר זִיךְ
צוּרִיקְנֶעצוֹינֶען אוּנִד הָאט זִיךְּ פוּן זֵייא אָפְּנֶעזוּנְדֶערְט
װוייל עֶר הָאט מוֹרָא גֶעהַאט פַאר דִיא בֶּעשְׁנִיטֶענֶע:
אוּנְד אַפִילוּ דִיא אִיבְּרִינֶע יוּדֶען הָאבֶּען זִיךְּ אוֹיךְ מִיט
אֵיהֶם פֶערְשְטֶעלְט ,אַזוֹי אַז בַּרְנַבָּא אִיז אוֹיךְּ דוּרְךָּ זֵייעֶרֶע

11
12

15

הַייכְלֶערֵייא פֶערְפִיהְרְט גֶעוָוארֶען:

אָבֶּער וֶוען אִיךְ הָאבּ נֶעזֶעהֶען אַז זֵייא הָאבֶּען נִיט
אוֹיפְרִיכְטִיג גֶעוַאנְדֶעלְט נָאךְּ דֶער וָאהְרְהֵייט פוּן דֶער
בְּשׂוּרָה טוֹבָה ,הָאבּ אִיךָּ צוּ פֶּעטְרוֹם פָאר אַלֶע בֶעזָאגְט,
וֶוען דוּא ,דֶער בִּיסְט אַ יוד לֶעבְּסְט גוֹאִישׁ אוּנָד נִיט
יוּדִישׁ ,ויא צְוִינְנְסְט דוּא דִיא גוֹיִם יוּדִישׁ צוּ לֶעבֶּען?
מִיר וָואס זֶענֶען יוּדֶען פוּן נַאטוּר ,אוּנְד נִיט זִינְדֶער פוּן
דיא

נוֹים:

דָאךָּ

זִיסֶען

מִיר

אַז אַ מֶענְש

אִיז

נִים

14

זש

יי

מש יי

גֶערֶעבְּטְפֶערְשִינְט דוּרְךְּ דִיא װֶערְק פוּן דֶעם גֶעזֶעק
נֵייעֶרְט דוּרְךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּען אָן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .הָאבֶּען מִיר

אַפִילוּ אָן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ נֶענְלוֹּיבְּט ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען נֶערֶעכְם-

פֶערְטִיגְט וֶוערֶען דוּרְךָּ דֶעם גְלוֹיבֶּען אָן מָשִׁיחַ אוּנְד נִיט

דוּרְךְּ דִיא וֶוערְק פוּן דֶעם נֶעזֶעץ ,וָארִין דוּרֶךָּ דִיא וֶוערְק
פוּן דֶעם גֶעזֶעץ וֶועט קֵיין פְלֵיישׁ גֶערֶעכְמְפֶערְטִיגְט
וֶוערֶען:

תהלים קמ"ג ב' .אָבֶּער

גֶערֶעכְטְפֶערְטִינְט

אִינְדֶעם

וֶוען מִיר

צוּ װֶערֶען אִין מָשִׁיחַ.

זוּכֶען 17

זֶענֶען מִיר

זֶעלְבְּסְט אוֹיךְּ זִינְדֶער גֶעפִינֶען אִיו דֶער מָשִׁיחַ אַ

דִינֶער פוּן זִינְד  4חֲלִילָה :וָארִין וֶוען אִיךְּ בּוֹיעָ ווידֶער אוֹיף

18
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דִיא זַאכֶען וָאם אִיךְּ הָאבּ אַיינְנֶעוָוארְפֶען ,אַזוֹי בֶּעוָוייז

 0אִיךָּ מִיךְּ זֶעלְבְּסְט אַלֶם אַיין אִיבֶּערְטְרֶעטֶער :וָארין דוּרְךָ

דֶער תּוֹרָה בִּין אִיךְ צוּ דֶער תּוֹרָה גֶעשְׁטָארְבֶּען ,כְּדֵי אִיךָ

 0זָאל צוּ גָאט לֶעבֶּען :אִיךְּ בִּין גֶעקְרֵייצִיגְט מִיט מָשִׁיחַ .דָאךְ

לֶעבּ אִיך; אָבֶּער נִיט מְעהֶר אִיךְ גֵייעֶרְט מָשִׁיחַ לֶעבְּט אִין

מִיר ; אוּנִד וָאס אִיךָּ לֶעבּ אַצוֹנְד אִין דֶעם פְּלֵייש ,דָאם
לֶעבּ אִיךְּ דוּרְךְּ דֶעם נְלוֹיבֶּען אָן דֶעם וּרְן פוּן בָאטו
וֶועלְכֶער הָאט מִיךְּ גֶעלִיבְּט אוּנְד הָאט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט .פַאר

 1מִיר אָפְּגֶענֶעבֶּען :אִיךְּ מַאךָּ נִיט דִיא גְנָאד פוּן גָאט בֶּטֶל.

וָוארִין וֶזען דִיא גֶערֶעכְטִיגְקֵייט אִיז דוּרְךָ דֶער תּוֹרָה .,אַזוֹי

אִיז מָשִׁיחַ אוּמְזוּסְט גֶעשְׁטָארְבֶּען:

קאפיטעל ב
 1אָ נַארִישֶׁע נַאלַאטֶער ,וֶער הָאט אִייךְּ בֶּעצוֹיבֶּערְט .צוּ
וֶועלְכֶע יִשׁוּעַ חַמָשִׁיחַ אִיז פָאר דִיא אוֹיגֶען פַאַרְגֶעצֵייבֶענְט
 2גֶעוָוארֶען אַלֶם גֶעקְרַיִיצִינְט? דָאס װויל אִיךְּ נזּר .פוּן אַייךָ

לֶערְנֶען .הָאט אֵיהֶר דֶעם גֵייסְט בֶּעקוּמֶען דוּרְךְּ דיא וֶזערק

פוּן דֶעם גֶעזֶעץ אָדֶער דוּרְךָּ דֶעם הֶערֶען פוּן גְלוֹיבֶּען?
 8זֶענְט אֵיהֶר אַזוֹי נַארִישׁ? וֶען אֵיהֶר הָאטְ אִים גֵייסְּט
 4אָנְנֶעהוֹיבֶּען ,עֶנְדִיגְט אֵיהֶר אִיצְט אִים פַלֵיישׁ הָאט אֵיהֶר
אַזוֹי פִיל אוּמְזוּסְט גֶעלִיטֶען? וֶוען וִירְקְלִיךְּ עִם אִיז
? אוּמְזוּסְט? דְרוֹּם דֶער וֶועלְכֶער דֶערְלַאנְגְט אִייךְ .דֶעם
גֵייסְט אוּנְד וִוירְקְט וְואוּנְדֶער צְוִוישֶׁען אַייך; טְהוּט עֶר עִם
דוּרְךְּ דִיא וֶערְק פוּן דֶעם גֶעוֶעץ .אָדֶער דוּרְךְּ דֶעם

 6הֶערֶען פוּן גְלוֹיבֶּען? נְלֵייךְ חֵיֵא אַבְרָהֶם הָאט גָאט

גֶעגְלוֹיבְּט .אוּנְד עִם אִיז אֵיהֶם צוּגֶערֶעכֶענְט .גֶעוָארֶען
אֵלִם גֶערֶעכְטִינְקֵיים :בראשית טיו ו',
 7דְרוּם זָאלְט אִיהֶר וִויסֶען אַז דִיא וִאם זֶענֶען פוּן גְלוֹיבֶּען

 8דִיזֶע זֶענֶען דִיא קִינְדֶער פוּן אַבְּרָהֶם : אָבֶּער דיא שְרִיפְט

הָאט פָארָאוֹים נֶעזֶעהֶען אַו גָאט וֶעט דִיא נוֹיִם
רֶעכְטְפֶערְטִינֶען דוּרֶךְ גְלוֹיבֶּען ,אוּנְד .הָאט פָּאַרְאוֹּים

נֶעפְּרֶעדִיגְט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה צוּ אַבְרָהֶם .אִין דִיר

וֶועלֶען אַלֶע פֶעלְקֶער גֶעבֶּענְשְט װֶערֶען :בראשית ייב ג',

 9אַזוֹי דֶען ,דִיא וֶועלְכֶע זֶענֶען פוּן גְלוֹיבֶּען זֶענֶען גֶעבֶּענְשְׁט

 0מִיט דֶעם גְלוֹיבִּינֶען אִבְרֶהֶם :וָארִין אַזוֹי פִיל ואס זֶענֶען
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פּוּן דיא וֶוערק פוּן דֶעם גֶעזֶעץ ,דיא זֶענֶען אוּנְטֶער דֶעם

פְלוּךָ; וָארִין עִם שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,פֶערְפְלוּכְט אִיז
אִימְלִּיכֶּער וִאם

בְּלֵייבֶּט נִיט אִין אַלֶעם

וָאם

אִיז

נֶעשְׁרִיבֶּען אִים סַפֶּר תּוֹרָה זֵייא צוּ טְהוּן :דברים כיז כ"ו.

אָבֶּער אַז קֵיינֶער אִיז בַּייא נָאט גֶערֶעכְטְפֶּערְטִיגְט דוּרְךְ
דֶעם גֶעזִצץ אִיז קְלָאר ,וָארִין דֶער גֶערֶעכְטֶער וֶועט דוּרְךָ
דֶעם נְלוֹיבֶּען לֶעבֶּען :הבקוק ב' די .אוּנְד דֶאם גֶעזֶעץ אִיז
ניט פוּן גְלוֹיבֶּען ,נֵייעֶרְט דֶער וֶועלְכֶער טְהוּט זֵייא וֶֶעט
אִין זֵייא לֶעבֶּען :וקרא ייח הי .מָשִׁיחַ הָאט אוּנֶם אוֹיסְגֶע-
לֶעזְט פוּן דֶעם פְלוּךָ פוּן דֶעם גֶעזֶעץ; אִינְדֶעם עֶר אִיז
אַ-פְלוּךָּ פַאר אוּנִם גֶעוָארֶען .וָארִין עִם שְׁמֶעהְט

גֶעשְׁרִיבֶּען .פֶערְפְלוּכְט .אִיז אִיטְלִיכֶער וָאס הֶענְגְט אוֹיף
אַ -בּוֹים :דברים כ'א ניג .כְּדֵי דִיא בְּרָכֶָה פוּן אַבְרָהֶם זָאל
קוּמֶען אוֹיף דִיא ווֹיִם דוּרֶךָּ

יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ.

14

אַז מִיר

זָאלֶען דֶערְהַאלְטֶען דִיא דַבְטָחָה פוּן דֶעם גֵייסְט דוּרְךָ
דֶעם גְלוֹיבֶּען;
בְּרִידֶער; :אִיךְ רֶעד מֶענְשְׁלִיךָּ אַ בּוּנְד וֶוען עֶר אִיז
אוֹיךְּ נוּר פוּן אַ מֶענְש; דָאךְּ וֶוען עֶר אִיז בֶּעשְׁטֶעמִינְט
מַאכְט אֵיהֶם קֵיינֶער .אוּנְנִילְטִיג -אָדֶער טְהוּט עֶפֶּעם
דֶערְצוּ :נוּן זֶענֶען דִיא הַבְטָחוֹת צוּגֶעזָאנְט גֶעוָארֶען צוּ
אַבְּרָהֶם אוּנְד .צוּ זַיין זָאמֶען .עֶר זָאנֶט נִיט ,אוּנְד צַוּ
דיא זָאמֶען .ויא פוּן פִילֶע ,נֵייעֶרְט ויא פוּן אֵיינֶעם

10

אוּנְד צוּ דֵיין זָאמֶען; דָאס אִיז דֶער מָשִׁיחַ :בראשית ייג ט"ו.

אוּנְד דָאס זָאנ אִיךְ; אַ בּוּנְד וֶעלְכֶער אִיז פוּן בָאט
פְרִיהֶער בֶּעשְׁטֶעטִיגְט גֶעוארֶען ,קָאן דיא תּוֹרָה וֶֶעלְכֶע
אִיז גֶעוֶועזֶען פִיעֶר דוּנְדֶערְט אוּנְד דְרִייְסִיג יָאהֶר דֶערְנָאךְּ
נִיט צוּשְׁטֶערְן ,אַז זִיא זָאל דיא הַבְמָחָה בָּטַל מַאכֶען:
וָוארִין  וֶען דִיא יְרוּשָׁה אִיזּ דוּרְךָּ דיא תּוֹרָה אַזוֹי אִיז

18

עֶם נִיט מֶעהֶר דוּרְךָּ דִיא הַבְּשָחָה; אָבֶּער נָאט הָאט זִיא

גֶענֶעבֶּען אוֹים נְנָאד צוּ אַבְרָהֶם דוּרְךְּ דיא הַבְטָחָה:
צוּ וָאס אִיו דֶען דִיא תּוֹרָה? זִיא אִיז צוּגֶעזָאנְט
גֶעוָארֶען וֶוענֶען דֶער אִיבֶּערְטְרֶעטוּנְג; בִּיז דֶער זָאמֶען
וֶעט קוּמֶען צוּ דֶעם דִיא הַבְּשָחָה אִיו גֶעגֶעבֶּען ,אוּנְד

זִיא אִיז פֶערְאָרְדֶענְט גֶעוָארֶען דוּרְךּ מַּלְאָכִים אִין דֶער
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הַאנְד פוּן אַ פֶערְמִיטְלֶער :נוּן דֶער פֶערְמִיטְלֶער אִיז נִיט
פוּן אֵיינֶעם ,אָבֶּער נָאט אִיז אֵיינֶער :אִיז דֶען דיא תּוֹרָה
קֶענֶען דיא הַבְשָחוֹת פוּן נָאט? חֲָלֵילֶה .וָארִין וֶוען אַ
גֶעזֶעץ וָואלְט גֶענֶעבֶּען גֶעוָוארֶען וֶועלְכֶעם קָאן נֶעבֶּען

לֶעבֶּען ,אַזוֹי וָאלְט וִירְקְלִיךְּ נֶעוֶועוֶען דִיא גֶערֶעכְטִיגְקֵייט
דוּרְךְּ דֶעם גֶעזֶעץ :אָבֶּער דִיא שְׁרִיפְט הָאט אַלֶע אוּנְטֶער

זִינֶד אֵיינְגֶעשְׁלָאסֶען כְּדִי דִיא הַבְשָׁחָה דוּרְךְּ גְלוֹיבֶּען
אָן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זָאל גֶענֶעבֶּען וֶערֶען צוּ דִיא וָאס

גְלוֹיבֶּען:
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,
ז
ֶ
ענֶען מִיר
נֶעהַאלְטֶען גֶעוָוארֶען אִין פֶערְואהְרוּנְג אוּנְטֶער דֶער
תּוֹרָה .אוּנְד זֶענֶען אֵיינְגֶעשְׁלָאסֶען צוּ דֶעם נְלוֹיבֶּען
וֶועלְכֶער זָאלְט דֶערְנָאךְּ אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען :אַזוֹי דֶען אִיז
דִיא תּוֹרָה נֶעוָארֶען אוּנְזֶער בֶּעהֶעלְפֶער צוּ מָשִׁיחַ ,כְּדִי מִיר

זָאלֶען דוּרְךְ דֶעם גְלוֹיבֶּען נֶערֶעכְטְפֶערְשִינְט וֶערֶען:
אָבֶּער וֶוען דֶער גְלוֹיבֶּען אִיז גֶעקוּמֶען ,אַזוֹי זֶענֶען מִיר

נִיט מְעהֶר אוּנְטֶער אַ בֶּעהֶעלְפֶער :וָָארִין אֵיהֶר זֶענְט אַלֶע

זֵיהְן פוּן נָאט דוּרְךְ דֶעם נְלוֹיבֶּען אָן יִשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ:

וָוארִין אַזוֹי פִילֶע
גֶעוָארֶען ,דיא
דָא יוּד אָדֶער
פְרֵייעֶר ,עֶם אִיו

פוּן אַייךָ וָאס זֶענֶען צוּם מָשִׁיחַ גֶעטוֹבָלְט
הָאבֶּען מָשִׁיחַ אָנְגֶעמְהוּן :עִם אִיז נִיט
גְרֶעק .עִם אִיו נִיט דָא קְנֶעכְט אָדֶער
נִיט דָא זָכָר אָדֶער נְקִבָּה; וָארִין אֵיהֶר

 29זֶענְט אַלֶע אֵיינֶם אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

אוּנְד וֶען אֵיהֶר

גֶעהֶערְט צוּ מָשִׁיֵחַ אַזוֹי זֶענְט אֵיהֶר דֶער זָאמֶען פוּן
אִבְרָהֶם אוּנְד יוֹרָשִׁים נָאךָּ דֶער הַבְמָחָה:
קאפיטעל ד
נוּן זָאנ אִיךְּ; כָּל זְמֵן דֶער יוֹרֹשׁ אִיז אַ קֵינְד אִיז קיין

אוּנְטֶערְשִׁיד צְוִישֶׁען אֵיהֶם אוּנְד אַ קְנֶעכְט חָאטְשֶׁע עֶר

2

8
4

אִיז דֶער הַאר פוּן אַלֶעם :נֵייעֶרְט עֶר אִיז אוּנְטֶער
פֶערְוַואלְטֶער אוּנְד הוֹיזְהַאלְטֶער ,בִּיו צוּ דֶער צֵייט װָאם
זַיין פָאטֶער הָאט בֶּעשְׁטִימְט :אַזוֹי אוֹיך מִיר ,וֶען

מִיר זֶענֶען גֶעוֶועזֶען קִינְדֶער ,זֶענֶען מִיר גֶעמַאכְט קְנֶעכְט

אוּנְטֶער דִיא יְסוֹדוֹת פוּן דֶער וֶועלְט :אָבֶּער וֶוען דִיא
דֶערְפִילְטֶע צִייט אִיז גֶעקוּמֶען ,הָאט גָאט אַרוֹיסְגֶעשִׁיקְט

|
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זֵיין זוּהֶן דֶער אִיז גֶעבּוֹירֶען פוּן אַ פְרוֹיא ,אוּנְד אִיז
גֶעוָוארֶען אוּנְטֶער דֶער תּוֹרָה :כְּדִי עֶר זָאל אוֹיסְלֶעזֶען
דִיא וֶאם זֶענֶען אוּנְטֶער דֶער תּוֹרָה כְּדֵי מִיר זָאלֶען

דֶערְהַאלְטֶען דִיא קִינְדְשַׁאפְט:
זִיהֶן הָאט גָאט גֶעשִׁיקְט דֶעם
אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער ,דֶער רופְט,
בִּיזְט דוּא נִיט מֶעהֶר אַ קְנֶעכְט,

אוּנְד װַייל אֵיהֶר זֶענְט
גֵייסְט פוּן זַיין זוּהְן אִין
אבָּא פָאטֶער :אַזוֹי דֶען
נֵייעֶרְט אַ זוּהְן; אוּנְד וֶען

ב-

אַ זוּהְן בִּיזְט דוּא אוֹיךְּ אַ יוֹרֶשׁ דוּרְךְּ נָאט:

אָבֶּער דַאן וֶען אֵיהֶר הָאט גָאט נִיט גֶעקֶענְט ,הָאט אֵיהֶר

נֶעדִינְט דִיא ואם זֶענֶען נִיט נֶעמֶער פוּן דֶער נַאמוּר:
אָבֶּער אַצונְד וֶען אֵיהֶר הָאט בָאט דֶערְקֶענְט ,אָדֶער
לִיבֶּער זֶענְט פוּן אֵיהֶם דֶערְקֶענְט ,ויא אַזוֹי קֶעהְרְט אֵיהֶר
ווידֶער צוּרִיק צוּ דִיא שְׁוַַאכֶע אוּנְד אָרְמֶע יְסוֹדוֹת וֶועלְכֶע
אֵיהֶר וִוילְט זִוידֶער אַמָאל דִינֶען? אִֵיהֶר הַאלְט טֶעג אוּנְד
חֲדָשִׁים אוּנְד צֵייטֶען אוּנְד יָאהְרֶען :אִיךְּ הָאבּ מוֹרָא
וֶוענֶען אַייךְּ; טָאמֶער הָאבּ אִיךָ אוּמְזוּסְט וֶוענֶען אַייךָ
נֶעאַרְבַּייט:
בְּרִידֶער ,אִיךָּ בֶּעט אֵייךְ; זַייט אַזוֹי זיא אִיךְּ בִּין ,וָארִין
אִיךָּ בִּין אַזוֹי זיא אֵיהֶר .אֵיהֶר הָאט מִיר קֵיין אוּנְרֶעכְט
נִיט נֶעטְהוּן :אָבֶּער אֵיהֶר וֵוייסְט אַז דוּרךּ אַ שְׁוַוַאכְהֵייט
פוּן דֶעם פְלֵיישׁ הָאבּ אִיךְ צוּ אַייךְָּ צוּעֶרְשְׁט דִיא בְּשׂוֹרָה
טוֹבָה נֶעפְּרֶעדִיגְט :אוּנְד אֵייעֶרֶע פְּרִיפוּנְג ואס אִיז נֶע-

10
11

12
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וֶועזֶען אִין מֵיין פְלֵייֹשׂ הָאט אֵיהֶר נִיט פֶערְשֶׁעהְמְּט אוּנְד
נִיט פֶערְוארְפֶען ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר הָאט מִיךְּ אוֹיפְגֶענוּמֶען

ויא אַ מַלְאֶךְּ פוּן נָאט ,זיא יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :וְאוּ אִיז דֶען
יֶענֶע גְלִיקְזֶעלִינְקייט פוּן אייךָּ זֶעלְבְּסְט? וָארִין אִיךְּ זָאנ
אייךְָּ עֵדוֹת ,אַז וֶוען עִֶם זָאל מֶענְלִיךְּ זַיין וָואלְט אֵיהֶר
אֵייעֶרֶע אוֹינֶען אוֹיסְנֶערִיסֶען אוּנִד וָאלְט זֵייא מִיר נֶע-

159

גֶעבֶּען :אַזוֹי דֶען בִּין אִיךְּ גֶעװָארֶען אֵייעֶר פֵיינָד װייל 

אִיךָּ זָאנ אֵייךְּ דִיא וָאהְרְהֵייט? זֵייא זֶענֶען אֵייפְרִיג וֶוענֶען
אַייךְ; אָבֶּער נִיט גוּט ,נֵייעֶרְט זֵייא זִילֶען אַייךָּ אוֹים-

(ת!םה=}=

שְׁלֵימֶען כְּדִי אִיהֶר זָאלְט וֶוענֶען זֵייא אֵייפְרִינ וֶערֶען:
אָבֶּער עֶס אִיז נוּט בֶּעשְׁמֶענְדִיג אִין אַ נוּטֶע זַאךְּ אֵייפְריג

18

צִוּ זַיין ,אוּנְד נִיט נוּר וֶוען אִיךְ בִּין בֵּייא אֵייךָ :מֵינֶע

19
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נאלאטער ד
קִינְדֶער ,מִיט וֶועלְכֶע אִיךְ הָאבּ זוידֶער .אַמָאל נֶעבּוּרְסְט-

וֶועהְן ,בִּיו מָשִׁיחַ זֶעט אֵין אִייךְּ נֶעבִּילְדֶעט וֶערֶען:

אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ גֶעוְואוּנְשְט בַּייא אֵייךְ אַצוּנְד צוּ זַיין

אוּנְד מֵיין קוֹל צוּ פֶערֶעֶנְדֶערְןָ ,ארין אִיךָ בִּין וֶועגֶען אַייך

פֶערְטִימֶעלְט:
זָאגְט מִיר; אִיהֶר וָאס ווילְט זַיין אוּנְטֶער דֶעם גֶעזֶעץ

הֶערְט אֵיהֶר נִיט דָאם גֶעזֶעץ? וָארִין עִם שְׁטֶעהְט נֶע-
שְרִיבֶּען אַז אַבְּרָהֶם הָאט גֶעהַאט צָוִוייא זִיהְן ,אֵיינֶעם פוּן

דֶער דִינְסְט אוּנְד אֵיינֶעם פוּן דֶער פְרֵייעֶן פְרוֹיא :אָבֶּער
דֶער פוּן דֶער דִינְסְט אִיז נֶעבּוֹירֶען נֶעוָארֶען נָאךְּ דֶעם
פַלֵיישׁ ,אָבֶּער דֶער פוּן דֶער פְּרֵייעְן פּרוֹיא דוּרְךָּ דֶער

הַבְשָחָה :אוּנְד דִיזֶע זַאבֶען זֶענֶען אַ מָשָׁל ,וָארִין דִיזֶע

פְרוֹיעֶן זֶענֶען צְוַוייא בּוּנְדֶען ,אֵיינֶער פוּן דֶעם בַּארְג סֵינַי
וָָאס גֶעוִוינְט קִינְדֶער צוּר קְנֶעכְטְשַׁאפְט ,ואס אִיז הָגָר :נוּן הָנָר
אִיז דֶער בַּארְג סִינַי אִין אַרַאַבִּיעֶן ,אוּנְד זִיא אִיז גְלֵייךָּ צוּם
אִיצְטִינֶען יְרוּשָׁלַיִם ,וָארִין זִיא אִיז אִין קְנֶעכְטְשַאפְט מִיט
אִיהְרֶע קִינְדֶער :אָבֶּער יְרוּשָׁלַיִם וָאם אִיז אַוֹיבֶּען אִיז
פְרֵייא ,וִֶאם אִיז אוּנְזֶערֶע מוּטֶער :וָארִין עִם שְׁטֶעהְט
גֶעשְרִּיבֶּען
זֵ,ייא פְרֶעלִיךְ דוּא עַקָרָה וֶועלְכֶע נֶעוִוינְט נִיט .רוּם
אוֹים אוּנְד שְׁרֵייא דוּא וָאס הָּאסְט קֵיינֶע גֶעבּוּרְטְמֵּי
וֶעהֶען ,וָוארִין דִיא קִינְדֶער פוּן דֶער פֶּערְוִויסְטֶער פְרוֹיא
זֶענֶען מֶעהֶר ויא דִיא קִינְדֶער פוּן דֶער ואס הָאט אַ מַאן;
ישעיה

נ"ר

א=

נוּן מִיר ,בְּרִידֶער; זֶענֶען דִיא קִינְדֶער פוּן דֶער הַבְטָחָה
 2אַזוֹי ויא יִצְחָק :אָבֶּער גְלֵייךְּ זיא דַאן ,דֶער וָואס אִיז נֶעז

בּוֹירֶען גֶעוָוארֶען נָאךְּ דֶעם פְלֵיישׁ הָאט פֶערְפָאלְגְט דֶּעם נָּאךָ

; דֶעם גֵייסְט ,אַזוֹי אִיז עֶס אוֹיךְּ אַצוּנִד :אָבֶּער ואס זָאגְט דיא
שְׁרִיפְט? טְרֵייבּ אַרוֹיס דיא דִינְסְט אוּנְד אִיהְרֶען זוּהֶן
וָוארין דֶער זוּהְן פוּן דֶער דִינְסְט זָאל נִיט ירְשֶׁענֶען מִּיט
 31דֶעם זוּהְן פוּן דֶער פְרֵייעֶן פְּרוֹיא :בראשית כ"א י' .דְרוּם
בְּרִידֶער ,זֶענֶען מִיר נִיט דִיא קִינְדֶער פוּן אַ דִינְטט ,נֵייעֶרְט
פוּןדֶער פְרֵייעֶן;

נאלאטער זז
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קאפימעל ה
מִיט פְּרֵייהֵייט הָאט אוּנָס מָשִׁיחַ בֶּעפְרֵייעֶט ,דְרוּם שְמֶעהְט 1

פֶעסְט אוּנְד פֶערְשְׁטְּרִיקְט אֵייךָ נִיט וִוידֶער דוּרֶךְּ דֶעם וָאךְָ
פוּן קְנֶעכְטְשַאפְט:

זָעה ,אִיךְ פּוֹלוֹם זָאג אַייךְ; אַז וֶוען אֵיהֶר וֶועט בֶּעשְׁנִיטֶען
וֶוערֶען וֶעט אַייךְּ מָשִׁיחַ גָארְנִיט נוּצֶען :אוּנְד אִיךְּ בֶּעצֵייג
וִוידֶער צוּ אִיטְלֵיכֶען וָאס וֶועט בֶּעשְׁנִיטֶען אַז עֶר אִיז
שׁוּלְדִיג צוּ הַאלְטֶען דִיא גַאנְצֶע תּוֹרָה :אֵיהֶר זֶענְט אָפֵּ-

4

דוּרְךָּ דִיא תּוֹרָה .אֵיהֶר זֶענְט נֶעפַאלֶען פוּן דֶער נְנָאד:
וָוארִין .דוּרְךָּ דֶעם גֵייסְט וַַארְטֶען מִיר אוֹיף דֶער הָאפְנוּנָב

זש

גֶעזוּנְדֶערְט פוּן מָשִׁיחַ וָאס אֵיהֶר רֶעכְּטְפֶערְטִיגְט אֵיךְ

פֿוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט

דוּרְךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּעןְ :הָארִין

2
=

5

אִין

יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אִיז דִיא בֶּעשְנֵיידוּנְג גָארְנִיט ,דִיא עָרְלָה
אוֹיךְּ נִיט ,נֵייעֶרְט דֶער גְלוֹיבֶּען זָאס ווירְקְט דוּרְךָּ לִיבֶּע:
אֵיהֶר זֶענְט גוּט גֶעלָאפֶען ,וֶער הָאט אֵייךְּ גֶעהִינְדֶערְט אַז
אֵיהֶר זָאלְט נִיט גֶעהָארְכֶען דִיא וָאהְרְהֵייט? דִיזֶע אִי-
בֶּערְרֶעדוּנָג אִיז נִיט פוּן אֵיהֶם דֶער אֵייךְּ הָאט גֶערוּפֶען;
אַבִּיסֶעל זוֹיעֶר שֵייג פֶערְזוֹיעֶרֶם דֶעם נַאנְצֶען מֵייב:
אִיךְּ הָאבּ דָאם פֶערְטְרוֹיעֶן אִין דֶעם הַאר וֶוענֶען אֵייךָּ
אַז אֵיהֶר וֶועט נִיט אַנְדֶערְש דֶענְקֶען ,אָבֶּער דֶער שָּאס

בֶּעְרִיבְּט אֵייךְָּ וֶעט זַיין מִשְׁפָּט לֵיידֶען .זֵייא עֶר וֶוער

עֶר װיל :אָבֶּער אִיךְּ; בְּרִידֶער ,וֶוען אִיךְּ נָאךְּ פְּרֶעדִיג
בֶּעשְׁנַיידוּנְג .,וָארוֹם בִּין אִיךְָ נָאךָּ פֶערְפָאלְנְט? אַזוֹי דֶען
אִיז דִיא שְׁטְרוֹיבְלוּנְג פוּן דֶעם קְרֵַייץ אָפְּנֶעזוּנְדֶערְט:

11

הַלְוֵאי ָאלְטֶען דִיא וָואם פֶערְשְׁטֶערֶען אֵייךָּ פֶערְשְׁנִיטֶען
|
וֶערֶען:
וָוארִין ,בְּרִידֶער ,אֵיהֶר זֶענְט בֶּערוּפֶען גֶעוָוארֶען צוּ פְרֵיי-
הֵייט; נוּר בֶּענִיצְט נִיט דִיא פְרֵייהֵייט אל גֶעלֶעגֶענְהֵייט צוּם
פְלֵיישׁ ,נֵייעֶרְט דִינְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען דוּרְךָ דִיא לִיבֶּע:
וָארִין דִיא נַאנְצֶע תּוֹרָה אִיז דֶערְפִילְט אִין אֵיין וָארְט,

דוּא זָאלְסְט דַיין גֶעזֶעלֶען לִיבֶּען זִיא דִיךָ זֶעלְבֶּסְט :ויקוא

י'ט ייח .אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר בֵּייסְט אוּנְד פֶערְצֶעהְרְט אֵיינֶער
דֶעם אַנְדֶערֶען ,נִיבְּט אַכְטוּנְג אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט אֵיינֶער פוּן

דֶעם אַנּדֶערֶען אוֹיפְגֶעצֶעהְרְט וֶוערֶען;

159
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אָבֶּער אִיךְּ זָאג ,וַַאנְדֶעלְש דוּרֶך דֶעם גֵייסְט ,אוּנְד אֵיהֶר
וֶעט נִיט אוֹיסְפִיהְרֶען דָאם גְלִיסְטֶען פוּן דֶעם פְלֵיישׁ:
וָוארִין דָאס פְלֵיישׁ גְלֵיסְט קֶענֶען דֶעם גֵייסְט ,אוּנְד דֶער

גֵייסְט קֶענֶען דֶעם פְלֵיישׁ ,וָארִין דִיזֶע זֶענֶען זִיךְ קֶענֶּען

18

אַיינַאנְדֶער ,אַזוֹי אַז אֵיהֶר טְהוּט נִיט דִיא זַאכֶען וָאם
אֵיהֶר ווילְט :אָבֶּער וֶוען אִיהֶר זֶענְט גֶעפִיהְרְט פוּן דֶעם

גֵייסְט ,אַזוֹי זֶענְט אֵיהֶר נִיט אוּנְטֶערְוארְפֶען צוּ דֶעם נֶע-

זֶעץ :נוּן דִיא וֶוערְק פוּן דֶעם פְלֵיישׁ זֶענֶען בֶּעקַאנְט ,וָואס
זֶענֶען אַזֶעלְכֶע---װיא זְנוּת ,אוּנְרִיינִינְקייט אוֹיסְנֶעלַאסֶענְ-
הֵיים :אָפְּגֶעטֶערֵייא ,כַּשׁוּף ,פַיינְדְשַׁאפְּט ,שְׁטְרֵייט ,קִנְאֶה
צָארְן ,קריג ,מַחְלוֹקֶת ,כִּתּוֹת :נֵייר ,זוֹיפֶען ,פְרֶעסֶען ,אוּנְד
נְלֵייךְּ דֶעם .דֶערְפוּן זָאג אִיךְּ אַייךְ אִים פָארְאוֹים ,אַזוֹי וויא
אִיךְ הָאבּ אֵייךְ פְרִיהֶער גֶעזָאגְט ,אַז דִיא וָָאס טְהוּן אַזֶעלְכֶע
זַאבֶען וֶועלֶען נִיט יַרְשֶׁענֶען דָאם קֶענִינְרֵייךְ פוּן נָאט:
אָבֶּער דִיא פְּרוּכְט פוּן דֶעם גֵייסְט אִיז לִיבֶּע ,פְרֵיי ,פָרִי-

דֶען ,גֶעדוּלֶר ,פְרֵיינְרְשַׁאפְט ,גוּטִינְקייט ,גְלוֹיבֶּען :זַאנְּפְטְ-
מִיטִינְקֵייט ,עֶנְטְהַאלְטְזַאמְקֵייט ,קֶענֶען אַזֶעלְכֶע זַאבֶען אִיז

נִיט קיין נֶעזֶעץ :אוּנְד דִיא װָאם גֶעהֶערֶען צוּם מָשִׁיחַ
הָאבֶּען גֶעקְרֵייצִיגְט דָאס פְלֵיישׁ מִיט דִיא בֶּענֶעהְרֶען אוּנְד

גְלִיסְטֶען:

25
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4

וֶוען מִיר לֶעבֶּען דוּרְךְּ דֶעם גֵייסְט ,לָאזֶען מיר אוֹיךְּ וַואנְך-
לֶען דוּרְךְּ דֶעם נֵייסְט :לָאזֶען מִיר נִיט זוּכֶען לֶעדִינֶען
כָּבוֹר ,אוּנְד לָאזֶען מִיר נִיט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען דֶערי
אוּנְד מְקֵנֵא זַיין:
א
קאפיטעל ו
בּרִירֶער ,וֶוען אַ מֶענְשׁ וֶועט אוֹיךְ אִין אַ פֶעהְלֶער אַרַיינ-
פַאלֶען ,אִיהֶר וָואם זֶענְט גֵייסְטְלִיךָ שְׁטֶעלְט אַוֶעלְבֶען
צוּרֶעכְט מִיט אַ זַאנְפְטְמִיטִינֶען גֵייסְט; אוּנְד הִיט דִיךְּ אַליין
כְּדִי דוּא זָאלְסְט אוֹיךָ נִיט נֶעפְּריפְט וֶוערֶען :טְרָאגְט דיא
לַאסְט אֵיינֶער פוּן דֶעם אַנְדֶערֶען ,אוּנְד אַזוֹי דֶערְפִילְט דָאס
גֶעזֶעץ פוּן מָשִׁיחַ :וָארִין וֶוען אֵיינֶער דֶענְקְט אַז עֶר אִיז

עֶפֶּעם ,וֶוען עֶר אִיז גָארְנִיט ,בֶּעטְרִיגְט עֶר זִיךְּ זֶעלְבְּסְט:
אָבֶּער לָאז אִיטְלִיכֶער זַיין אֵיינֶען וֶוערְק פְּרִיפֶען ,אוּנְד

אֲזוֹי זֶועט עֶר הָאבֶּען זיין ריהְמֶען פָאר זִיךְּ אֶלֵיין אוּנְד נִיט
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פאר דֶעם אַנְדֶערֶען :וָארִין אִיטְלִיכֶער וֶועט טְרָאנֶען זֵיינֶע

5

אָבֶּער לָאז דֶער וִאם אִיז גֶעלֶעהְרְט אִין דֶעם וָארְט אִין

6

אֵייגֶענֶע לַאסְט:

חַבְּרוּתָא זַיין מִיט דֶעם װָאם לֶעהְרְט אִין אַלֶע גוּטֶע
ַאכֶען :זַייט נִיט פֶערְפִּיהָרְֶט; בָאט אִיז נָיט אוֹיסְנֶעשְׁפֶּעם;
וָארִין וָואס אַ מֶענְשׁ זֵייעֶט דָאס וֶועט עֶר אוֹיךְּ אֵיינְזַאמֶעלְן:
וָוארִין דֶער וָָאם זַיִיעֶט צוּ זַיין פְלֵייש וֶועט פוּן דֶעם פְלֵיישׁ סס
אֵיינְזַאמֶעלְן פֶערְדַארְבֶּענִים ,אוּנְד דֶער וָואס זֵייעֶט צוּ דֶעם
גֵייסְט וֶועט פוּן דֶעם נֵייסְט אֵיינְזַאמֶעלְן עַבִּינֶעס לֶעבֶּען:
אוּנִד לָאזֶען מִיר נִיט מִיד וֶוערֶען גוּטֶעס צוּ טְהוּן; וָארִין
צוּ דִיארֶעכְטֶע צֵייט וֶזֶעלֶען מִיר אֵיינְַאמֶעלְן ,וֶען מִיר וֶועלֶען
נִיט מִיד וֶוערֶען :אַזוֹי דֶען בְּשׁעֵת מִיר הָאבֶּען צֵייט לָאזֶען 0
מִיר טְהוּן גוּמֶעם צוּ אַלֶע ,אוּנְד בֶּעזוּנְדֶערֶם צו דֶעם הוֹיזָ-
גֶעזִינְד פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען;
אֵיהֶר זֶעהְט זיא מִיט גְרוֹיסֶע בּוּכְשְׁטַאבֶּען אִיךָּ הָאבּ אַייךְ
נֶעשְׁרִיבֶּען מִיט מֵיינֶע אֵייגֶענֶע הַאנְד :אַזוֹי פִילֶע ואס 2
די

וִוילֶען אַ בוּמֶעם

אוֹיסְוֶעהֶען מַאכֶען אִים פְלֵיישׁ ,דִיזֶע

צְזִינְגֶען אֵייךְ אִיהֶר זָאלְט בֶּעשְׁנִיטֶען וֶוערֶען; נוּר כְּדֵי זייא

זָאלֶען נִיט פֶערְפָאלְגְט וֶוערֶען וֶוענֶען דֶעם קרֵייץ פוּן מָשִׁיחַ:

וָארין דִיא בֶּעשְׁנִיטֶענֶע זֶעלְבְּסְט הַאלְמֶען אוֹיךְּ נִיט דיא
תּוֹרָה ,נֵייעֶרְט זֵייא ווילֶען אַז אֵיהֶר זָאלְט בֶּעשְׁנִיטֶען וֶוע-

רֶען ,כְּדֵי זֵייא זָאלֶען זִיךְּ רִיהְמֶען אִין אֵייעֶר פְלֵיישׁ:

אָבֶּער אִיךָ זויל מִיףָ חֲלֵילָה נִיט רִיהְמֶען ,חוּץ אִין דֶעם קְרֵייץ

14

פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,דוּרְךָּ וֶועלְכֶען דִיא וֶועלְט
אִיז צוּ מִיר גֶעקְרֵייצִיגְט ,אוּנְד אִיךְ צוּ דִיא וֶועלְט :וָארִין

15

דִיא בֶּעשְׁנֵיירוּנְב אִיז נִיט עֶמֶּעם ,אוּנְד אוֹיךּ נִיט דִיא עָרָלָה,
נֵייעֶרְט אַ נֵייעָ בֶּעשֶׁעפֶענִים :אוּנְד אַזוֹי פִילֶע וֶעלְכֶע

16

וַואנְדְלֶען נָאךְָּ דִיזֶע רֶענֶעל ,אִיבֶּער דיא זֵייא פְרִידֶען אוּנְד
נְנָאד ,אוּנְד צוּ דִיא יִשְׂרָאֵל פוּן נָאט:

פוּן אַצוּנְד אָן לָאז מִיךְּ קֵיינֶער נִיט בֶּעמִיהֶען ,וָארִין אִיך

17

בְּרִידֶער ,דִיא נְנָאד פוּן אוּנְזֶער הַאַר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זֵייא

18

טְרָאג דִיא צֵייבֶען פוּן יֵשׁוּעַ אִין מַיין לֵייבּ;

מִיט אֵייִעֶר גֵייסְט; אָמֵן:

דֶער בְּרִיף פוּן דֶעם
אַפַּאסְטֶעל פּוֹלוֹס צוּ .דיא עֶפֶעזֶער.
יי

יי

פּוֹלוֹס אֵיין אַפָּאסְטֶעל פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דוּרְךְּ דֶעם וִוילֶען

פוּן נָאט צוּ דִיא הֵיילִינֶע וְאם זֶענֶען אִין עֶפֶעזוֹם אוּנְד צוּ
דִיא גְלוֹיבִּיגֶע אִין יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :נְנָאד זֵייא מִיט אִייךְ אוּנְד
פְרִידֶען פוּן גָאט אוּנְזֶער פָאטֶער ,אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ

הַמָשִׁיחַ:

גֶעלוֹיבְּט זֵייא דֶער נָאט אוּנִד פָאטֶער פוּן אוּנְזֶער הַאר
יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ ,דֶער הָאט אוּנִם גֶעבֶּענְשְט מִיט יִעדֶע גֵייסְט-

לִיבֶע בְּרָכָה אִין דִיא הִימְלִישֶׁע עֶרְטֶער אִין מָשִׁיחַ :גְלֵייךָ

זויא עֶר הָאט אוּנֶם אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט אִין אֵיהֶם אֵיידֶער דיא
וֶועלְט אִיז גֶענְרוּנְדֶעם גֶעוֶועזֶען ,אַז מִיר זָאלֶען זַיין הַיילִיג
אוּנְד אֶָהְן אַ פֶעהְלֶער פָאר אֵיהֶם :אִינְדֶעם עֶר הָאט אוּנֶם

אִין לִיבֶּע פָארְהֶער בֶּעשְׁטִימְט צוּ קִינְדְשַׁאפְט אִין זִיךְ דוּרךְ

יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אַזוֹי וִויא עִם אִיז אִין זַיין נוּמֶּען װילֶען
וְואוֹילְגֶעפַאלֶען :צוּם לוֹיבּ פוּן דֶעם כָּבוֹר פוּן זֵיינֶע נְנָאד,
וָואס עֶר הָאט אוּנִם בֶּעגְנַאדִינְט אִין דֶעם גֶעלִיבְּטֶען :אִין
וֶועלְכֶען מִיר הָאבֶּען אוּנְזֶערֶע דֶערְלֶעזוּנְג דוּרְךָּ זַיין בְּלוּט
דִיא פֶערְנֶעבּוּנְג פוּן זִינֶד ,נָאךְּ דֶער רֵייכְקֵייט פוּן זֵיינֶע

גְגָאד :אִין וֶועלְכֶער עֶר הָאט זִיךְ קֶענֶען אוּנֶם גֶעמֶעהְרְט

ס

10

אִין אַלֶער קְלוּנְהֵייט אוּנְד פֶערְשְׁטַאנְד :אִינְדֶעם עֶר הָאט
אוּנֶם צוּ וִויסֶען נֶעמְהוּן דֶעם סוֹד פוּן זיין וִוילֶען נָאךְּ זַיין
וְואוֹילְגֶעפַאלֶען וָאם עֶר הָאט אִין זִיךָּ פַארְגֶעזֶעצְט:

צוּ אַ הּוֹיזְאָרְדְנוּנְג פוּן דֶער דֶערְפִילְטֶע צֵייט ,דֶערְמִיט אַלֶע
זַאכֶען זָאלֶען אִין מָשִׁיחַ פֶערְאֵיינִיגְט וֶוערֶען זיא אוּנְטֶער
אֵיין ראש ,דִיא וָאם זֶענֶען אִים הִימֶעל ,אוּנְד וְוִאם זֶענֶען

11

אוֹיף דֶערּ עֶרֶד :אִין אֵיהֶם דוּרְךָּ וֶועלְכֶען מִיר זֶענֶען אוֹיךָ
גֶעוָארֶען יוֹרְשִׁים ,אִינְדֶעם מִיר זֶענֶען פָארְהֶער פֶעךְ-

אָרְדְנֶעט גֶעוָוארֶען נָאךְ דֶעם פָארְזַאץ פוּן אֵיהֶם ,וֶועלְכֶער

12

ווירקט אַלֶעם נָאךְּ דֶער עֵצֶה פוּן זַיין וִוילֶען :כְּדִי מִיר
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5

וָואס הָאבֶּען פְּרִיהֶער גֶעהָאפְט אִין מְשִׁיחַ זָאלֶען זַיין צוּם

לויבּ פוּן זיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט :אִין וֶועלְבֶען אִיהֶר אוֹיךְ נָאב-

דֶעם אֵיהֶר הָאט נֶעהֶערְט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן אֵייעֶרֶע
יִשׁוּעָה אִין וֶועלְכֶען נָאכְדֶעם אֵיהֶר הָאט אוֹיךְּ גֶענְלוֹיבְּט,
זֶענְט פַארְזִינֶעלְט נֶעווארֶען מִיט דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ פוּן דֶער
הַבְשָחָה :זָואס אִיז אֵיין עֵרָבוֹן פוּן אוּנְזֶערֶע יְרוּשָׁה צוּ דֶער
דֶערְלֶעזוּנָג פוּן זַיין אֵיינֶענְטְהוּם ,צוּם לוֹיבּ פוּן זַיינֶע הֶעך-

14

לִיכְקייט:

דֶעסְטְוֶוענֶען ,נָאכְדֶעם אִיךָּ הָאבּ נֶעהֶערְט פוּן אֵייעֶר גְלוי-
בֶּען אִין דֶעם הַאר יִשׁוּע .אוּנִד אֵייעֶרֶע לִיבֶּע צוּ דיא
הֵיילִינֶע :הֶער אִיךְּ נִיט אוֹיף וֶוענֶען אֵייךְּ נָאט צוּ דַאנְקֶען

דֶערְווייל אִיך גֶערֶענְק אַייךְּ אִין מֵיינֶע גֶעבֶּעטֶע :כְּדֵי דער {
ָאט פוּן אוּנְזֶער הָאר

יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ .דֶער פָאטֶער פוּן

הֶערְלִיבְקייט .זָאל אֵייךָּ גֶעבֶּען דֶעם גֵייסְט פוּן קְלוּגְהֵייט
אוּנְד .אַנְטְפְּלֶעקֶען אִין דֶער דֶערְקֶענְטְנִיס פוּן אֵיהֶם :אַז

דִיא אוֹינֶען פוּן אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער זָאלֶען דֶערְלֵייכְט וֶוערֶען

כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען זָאס אִיז דִיא הָאפְנוּנג פוּן זֵיינֶע
בֶּערוּפוּנְג ,אוּנְד װאָם אִיז דִיא רֵייכְקֵייט פוּן דֶער הֶערְלִיב-
קֵייט פוּן זֵיינֶע יְרוֹשָׁה צְוִוישֶׁען דִיא הַיילִינֶע :אוּנְד זיא
זֶעהֶר נְּרוֹים אִיז זֵיינֶע מַאכְט קֶענֶען אוּנִם וָואם גְלוֹיבֶּען
נָאךָּ דֶעם וִירְקֶען פוּן זֵיינֶע מֶעכְטִינֶע קְרַאפְט :וָאס עֶר
הָאט גֶעוִירְקְט אִין מָשִיחַ ,אִינְדֶעם עֶר הָאט אֵיהֶם אוֹיפ-

גֶעוֶועקְט פוּן דִיא טוֹיטֶע ,אוּנְד הָאט אִידֶם גֶעזֶעצְט צוּ

זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד אִין דיא הִימְלִישֶׁע עֶרְטֶער :הוֹיךְּ עֶר-

הוֹיבֶּען אִיבֶּער אַלֶע רֶעגִירוּנְג אוּנְד גֶעוֶועלְטִינְקֵייט אוּנֶר
מַאכְט אוּנְד הֶערְשַאפְּט אוּנְד אִיטְלִיכֶען נָאמֶען וָאם אִיז
נֶערוּפֶען נִיט נוּר אִין דִיזֶער וֶועלְט ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ אִין דֶער
קוּמֶענְדִינֶען :אוּנְד עֶר הָאט אַלֶע זַאכֶען גֶעזֶעצְט אוּנְטֶער
זֵיינֶע פִים ,אוּנִד הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען צום ראש אִיבֶּער
אַלֶעם צוּ דֶער קְהִלָה :וָאס אִיז זַיין לֵייבּ ,דִיא דֶערְפִילוּנְג
פוּן אֵיהֶם וֶועלְכֶער דֶערְפִּילְט אַלֶעם אִין אַלֶעם:
קאפיטעל ב
אוּנִד אֵייךָּ הָאט עֶר לֶעבֶּעדִיג נֶעמַאכְט ,ואס אִיהֶר זֶענְט
טוֹיט גֶעוֶועזֶען אִין אֵייעֶרֶע עֵבִירוֹת אוּנְד זִינֶד  :אִין וֶועלְכֶע
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עפעזער ב
אֵיהֶר הָאט פְּרִיהֶער גֶעוַואנְדֶעלְט נָאךְּ דֶעם צֵיימְלוֹיף פוּן
דִיזֶער וֶועלְט ,נָאךְּ דֶעם פִירְשְט פוּן דֶער מַאכְט פוּן דֶער
לוּפְט ,דֶעם גֵייסְט וָאס וִוירְקְט אַצוּנְד אִין דִיא קִינְדֶער פוּן
אוּנְגֶעהָארְזַאם :צְוִוישֶׁען וֶועלְכֶע מִיר הָאבֶּען אוּנֶם אַלֶע
אוֹיךָּ אוֹיפְנֶעפִיהְרט אִין דִיא גְלִיסְטֶען פוּן אוּנְזֶער פְלֵייש,
אוּנְד הָאבֶּען גנֶעטְהוּן דֶעם וִוילֶען פוּן דֶעם פַּלֵיישׁ אוּנְד פוּן דִיא

! מַחְשָׁבוֹת ,אוּנְד מִיר זֶענֶען פוּן דֶער נַאטּוּר גֶעוֶועזֶען קֵינְ-
4

דֶער פוּן צָארְן נְלֵייךְּ זיא דִיא אִיבְּרִינֶע :אָבֶּער נָאט דֶער
אִיז רֵייךָּ אִין בַּארֶעמְהֶערְצִינְקֵייט ,דוּרְךְּ דִיא גְרוֹיסֶע לִיבֶּע
מִיט וֶועלְכֶע עֶר הָאט אוּנִם גֶעלִיבְּט :הָאט אוּנֶם לֶעבֶּעדִיג
גֶעמַאבְט מִיט מָשִׁיחַ ,אַפִּילוּ זֶען מִיר זֶענֶען גֶעוֶועזֶען טוֹיט
אִין זִינֶד; דוּרְךּ גְנָאד זֶענְט אֵיהֶר נֶערֶעטֶעט גֶעוָוארֶען:
אוּנְד עֶר הָאט אוּנֶם מִיט אֵיהֶם אוֹיפְגֶעוֶעקְט אוּנְד הָאט

אוּנֶם מִיטְגֶעזֶעצְט אִין דִיא הִימְלִישֶׁע עֶרְטֶער אִין יִשׁוּע
="

8

הַמָשִׁיחַ :כְּדֵי עֶר זָאל בֶּעוַוייזֶען אִין דִיא צֵייטֶען ואס
וֶועלֶען קוּמֶען דִיא זֶעהֶר גְרוֹיסֶע רֵייכְקֵייט פוּן זֵיינֶע נְנָאד
אִין גוּטִינְקֵייט צוּ אוּנִם אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :וָארִין דוּרְךָ
גְנָאד זֶענְט אֵיהֶר גֶערֶעטֶעט גֶעוָוארֶען דוּרְךָּ דֶעם גְלוֹיבֶּען;
אוּנְד דָאס אִיז נִיט פוּן אֵייךְּ זֶעלְבְּסְט"עֶס אִיז דִיא מַתָּנָה
פוּן נָאט :נִיט פוּן וֶוערְק ,כְּדִי קֵיינֶער זָאל זִיךְּ נִיט בַּא-
רִיהְמֶען :וָָארִין מִיר זֶענֶען זַיין וֶוערְק ,בֶּעשַאפֶען אִין
יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ צוּ גוּטֶע מַעֲשִׂים וָאס נָאט הָאט פְרִיהֶער

11
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אָנְגֶעבְּרֵייט אַז מִיר זָאלֶען אִין זֵייא וַוַאנְדְלֶען:
דְרוּם גֶעדֶענְקְט ,אַז אֵיהֶר וָאם זֶענְט פְרִיהֶער גֶעוֶועזֶען
גוֹיִם אִין דֶעם פְלֵיישׁ ,אוּנְד זֶענְט גֶערוּפֶען גֶעוָוארֶען עָרְלָה
פוּן דִיא וָאם הֵייסֶען דִיא בֶּעשְׁנֵיירוּנְג וָואס אִיו אִין דֶעם
פַלֵיישׁ נֶעמַאכְט מִיט דֶער הַאנְד :אַז אֵיהֶר זֶענְט אִין יֶענֶע
צֵייט גֶעוֶועזֶען אָהְן מָשִׁיחַ ,אָפְּגֶעזוּנְדֶערְט פוּן דֶער בֵּירְ-
גֶערְשַׁאפְט פוּן יִשְׂרָאֵל אוּנְד פְרֶעמְדֶע צוּ דִיא בְּרִיתוֹת פוּן
דֶער הַבְּשָׁחָה .אִינְדֶעם אֵיהֶר הָאט קֵיינֶע הָאפְנוּנְג נִיט גֶע-
הַאט ,אוּנְד זֶענְט גֶעוֶועוֶען אֶהֶן נָאט אִין דֶער וֶועלְט:
אָבֶּער אַצוּנְד אִין יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ אֵיהֶר וִאם זֶענְט פְרִיהֶער
גֶעוֶועזֶען ווייט ,זֶענְט נָאהֶענְט גֶעוָארֶען דוּרְךְּ דֶעם בְּלוּט
פון מָשִׁיחַ :װָארִין עֶר אִיז זֶעלְבְּסְט אוּנְזֶער פְרִירֶען
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דֶער הָאט גֶעמַאכְט אוֹים בֵּיירֶע אֵיינָם ,אוּנְד הָאט אֵיינְגֶע-

וָארְפֶען דֵיא טְוִוישֶׁענְוַאנְד :אוּנְד הָאט אִין זַיין פְלֵיישׁ 15

צוּשְטֶערְט דִיא פַיינְדְשַאפְּט ,דָאם גֶעזֶעץ פוּן גֶעבָּאטֶע ואס

זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִין לֶעהְרֶען ,כְּדֵי עֶר זָאל אִין זִיךְּ זֶעלְבְּסְט
בֶּעשַׁאפֶּען דֵיא צְוַוייא אִין אַ נֵייעֶם מֶענְשֶׁען ,אוּנְד זָאל
אַזוֹי מַאכֶען פְרִידֶען :אוּנְד זָאל בֵּיידֶע פֶערְאֵיינִינֶען מִיט
גָאט אֵין אֵיין לֵייבּ דוּרְךְָּ דֶעם קְרֵייץ ,אִינְדֶעם עֶר הָאט

16

אִין אֵיהֶם דִיא פַיינְדְשַׁאפְט גֶעשְׁלַאכְט :אוּנְד עֶר אִיז גֶע-

17

קוּמֶען אוּנְד הָאט נֶעפְּרֶעדִינְט פְרִידֶען צוּ אַייךָּ וָואס זֶענְט
נֶעוֶועזֶען װוייט ,אוּנְד צוּ דִיא וָואס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען נָאהֶענְט:
וָארִין דוּרְךָּ אֵיהֶם הָאבֶּען מִיר בֵּיידֶע אוּנְזֶערְן צוּגַאנְג צוּם
פָאטֶער אִין אֵיינֶעם גֵייסְט:
אַזוֹי דֶען זֶענְט אֵיהֶר נִיט מֶעהֶר פְרֶעמְדֶע אוּנְד גֵרִים; נֵיי-
עֶרֶט אֵיהֶר זֶענֶם מִיְבִּירְגֶער מִיט דִיא הֵיילִינֶע אוּנֶד פוּן
דֶעם הוֹיזְגֶעזִינֶר פוּן נָאט :אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט אוֹיפְנֶעבּוֹיעֶט
אוֹיף דֶעם גְרוּנְדְשְׁטֵיין פוּן דִיא אִַפָּאסְטֶעל אוּנְד נְבִּיאִים
דֶערְפוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיח אַלײן אִיז דֶער עֶקשְׁטֵיין :אִין וֶעל-
בֶען אִיטְלֵיכֶעס גֶעבַּייר אִיז נוּט צוּזַאמֶענְנֶעהֶעפְט אוּנְד
וַואקְסְם צוּ אֵיין הֵיילִינֶען טֶעמְפֶּעל אִין דֶעם הַאר :אִין
וֶועלְכֶען אֵיהֶר זֶענְט אוֹיךָ צוּזַאמֶענְגֶעבּוֹיעְֶט צוּ אַ וְואוֹינוּנְב

פוּן נָאט אִין דֶעם גֵייסְט:
קאפיטעל ב
דֶעסְטְוֶוענֶען בִּין אִיךְּ פּוֹלוֹם ,דֶער גֶעפַאנְגֶענֶער פוּן יֵשׁוּע
הַמָשִׁיחַ פַאר

אַייךְּ נוֹּיִם :אוֹיבּ אֵיהֶר הָאט נֶעהֶערְט פוּן

דֶער אֶרְרְנוּנְג פוּן דֶער נְנָאד פוּן נָאט ואס אִיז מִיר נֶע-
כש

דֶעם סוֹד ,נְלֵייךָּ זיא אִיךְּ הָאבּ בְּקֵצוּר פְרִיהֶער נֶעשְׁרִיבֶּען:
וֶועלְכֶעם וֶוען אֵיהֶר וֶועט לֵיינֶען וֶועט אֵיהֶר קֶענֶען בֶּע-
מֶערְקֶען מֵיין פֶערְשְׁטֶעהֶען אִים סוֹד פוּן מָשִׁיחַ :וָאס אִיז
אִין אַנְדֶערֶע דוֹרוֹת נִיט בֶּעקַאנְט נֶעוָוארֶען צוּ דִיא מֶענָ-
שֶׁען קִינְדֶער ,אַזוֹי ויא עֶס אִיז אַצוּנְד אַנְמְפְּלֶעקְט צוּ

זֵיינֶע הֵיילִינֶע אַפָּאסְטֶעל אוּנְד נְבִיאִים אִין דֶעם גֵייסְט;
אַז דִיא גוֹיִם זֶענֶען מִיטְיוֹרשִׁים אוּנֶר מִימִנְלִידֶער אוּנְד מִימְ-

טְהֵיילֶער פוּן דֶער רַבְּטָׂחָה אִין יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דורְךּ דֶער
93
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עפעזער ג

 7בְּשׂוּרָה טוֹבָה :פוּן דֶער אִיךָּ בִּין נֶעוָוארֶען אַ דִינֶער נָאךְּ דיא
8

פְרֵייעָ מַתָּנָה פוּן נָאט וָואס אִיז מִיר גֶענֶעבֶּען נָאדָּדִיא וִוירְקוּנְ
פוּן זֵיינֶע קְרַאפְט :צוּ מִיר; דֶעם קְלֵיינְסְטֶען פוּן אַלֶע הַיי-

לִינֶע אִיז דִיזֶע גְנָאד גֶענֶעבֶּען אַז אִיךָּ זָאל פְּרֶעדִינֶען

צְוִוישֶׁען דִיא נוֹיִם דיא רֵייכְקֵייט פוּן מְשִׁיחַ וָואס אִיז נִיט
} צוּ דֶערְפָארְשֶׁען :אוּנְד זָאל דֶערְלֵייכְטֶען צוּ אַלֶע וָאם
אִיז דִיא תְּקֵנָה פוּן דֶעם סוֹד וָואס אִיז פוּן וֶועלְטְצַייטֶען אָן

פֶערְבָּארְגֶען אִין גָאט; דֶער הָאט אַלֶע זַאכֶען בֶּעשַׁאפֶען

10

דוּרְךָּ יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :כְּדִי דִיא פֵיל-פֶעלְטִינֶע חָכָמָה פוּן
גָאט זָאל אַצוּנְד בֶּעקַאנְט גֶעמַאכְט וֶערֶען צוּ דֵיא

הֶערְשַׁאפְטֶען אוּנְד גֶעוֶועלְטִינֶער אִין דִיא הִימְלִישֶׁע עֶךָ-

טֶער דוּרְךְ דֶער קְהִלָה :נָאךְּ דֶעם פַָארְזַאץ פוּן דֶעם

צֵיימְאַלְטֶער וֶאם עֶר הָאט בֶּעשְׁטִימְט אִין יִשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ

אוּנְזֶער הַאר :אִין וֶועלְכֶען מִיר הָאבֶּען דֶעם נוּטֶען מוּטָה
אוּנְד צוּגַאנְג מִיט בִּטָחוֹן דוּרְךָּ דֶעם גְלוֹיבֶּען אַן אֵיהֶם:
דֶעסְטְוֶוענֶען בֶּעט אִיךְּ אַז אִיךְּ זָאל נִיט בֶּעטְרִיבְּט זַיין
אִיבֶּער מֵיינֶע לֵיידֶען פַאר אֵייך; וָאס אִיז אֵייעֶר כָּבוֹד;
דֶעסְטְוֶועגֶען בַּייג אִיךְ מֵיינֶע קְנִיעֶן צוּם פָאטֶער :פוּן דֶעם
יֶעדֶע מִשְׁפָּחָה אִים הִימֶעל אוּנְד אוֹיף דֶער עֶרֶד הָאט אָנָ-

גֶערוּפֶען זֵייעֶר נָאמֶעןְּ :דֵי עֶר זָאל אֵייךְ גֶעבֶּען נָאךְּ דיא
רֵייכְקֵייט פוּן זֵיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט ,דוּרְךָּ זיין גֵייסְט פֶעסְּט

גֶעשְׁטַארְקְט צוּ וֶוערֶען אִים אִינֶעוֶוענִינֶען מֶענְשֶׁען :אַז

מָשִׁיחַ זָאל וְואוֹינֶען אֵין אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער דוּרְךָ דֶעם גְלוֹיבֶּען

כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט זַיין אַיינְגֶעוָארְצֶעלְט אוּנְד גֶענְרוּנְדֶעט
18

19

20

אִין דֶער לִיבֶּע :אוּנד זָאלְט קֶענֶען פֶערְשְׁטֶעהֶען מֵּיט אַלֶע

הֵיילִינֶע וָאס אִיז דִיא בְּרֵייט אוּנְד דיא לֶענְג אוּנְד דיא
הֵייךְ אוּנְד דִיא מִיפֶע :אוּנְד זָאלְט וִויסֶען דִיא לִיבֶּע פוּן

מָשִׁיחַ ואס אִיז אִיבֶּער אַלֶע דֶערְקֶענְטְנִים ,כְּדֵי אִיהֶר זָאלְט

דֶערְפִילְט וֶוערֶען בִּיז צוּ דֶער הַאנְצֶען פוּלְקייט פוּן נָאט:
נוּן צוּ אֵיהֶם דֶער קָאן פִיל מֶעהֶר מְהוּן אִיבֶּער אַלֶעם וָואס
מִיר בֶּעטֶען אָדֶער פֶערְשְׁטֶעהֶען ,נָאךְּ דֶער מַאכְט וָאס
ווירְקֶט אִין אוּנִם :צוּ אֵיהֶם זָאל זַיין דִיא הֶערְלִיכְקֵייט אִין
דֶער קְהִלָה אוּנְד אִין יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ בִּיו צוּ אַלֶע צֵיימֶען

פוּן עִבִּינְקייט צוּ עבִּינְקייט -אֶמֶן:

6
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עפעזער ד

קאפיטעל

ד

דָרוּם בִּין אִיךָּ אֵייךְּ מַזְהִיר; דֶער גֶעפַאנְגֶענֶער אִין דֶעם
הַאר; אַז אֵיהֶר זָאלְט וַוַאנְדְלֶען ווירְדִיג פוּן דֶער בֶּערוּפוּנְב
נָאךְ וֶועלְכֶע אֵיהֶר זֶענְט בֶּערוּפֶען גֶעוָוארֶען :מִיט אַלֶער
נִידְרִיגְקייט אוּנְד זַאנְפְטְמוּטִיגְקֵייט; מִיט גֶעדוּלְד ,אוּנְד
פֶערְטְרָאנְט אַיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אִין לִיבֶּע :אוּנְד בֶּע-

1

2
רִיּ

9

פְלֵייסִינְט אַייךָּ צוּ הַאלְמֶען דֵיא אֵיינִיגְקייט פוּן דֶעם גֵייסְט

אִים בַּאנְד פוּן פְרִידֶען :עִם אִיז אַיין לֵייבּ אוּנֶד אַיין גֵייסְט
נְלֵייךְָ זיא אֵיהֶר זֶענְט בֶּערוּפֶען אִין אֵיינֶע הָאפְנוּנְג פוּן
אֵייעֶרֶע בֶּערוּפוּנְג :אַיין הַאר ,אֵיין נְלוֹיבֶּען ,אֵיינֶע טְבִילָה:
אֵיין נָאט אוּנְד פָאטֶער פוּן אַלֶע; דֶער אִיז אִיבֶּער אַלֶע
אוּנְד דוּרְךָּ אַלֶע אוּנְד אִין אַלֶע  :אָבֶּער צוּ אִיטְלֵיכֶען פוּן
אוּנֶם אִיז גֶעגֶעבֶּען דִיא נְנָאד נָאךְּ דֶעם מָאָם פוּן דֶער
|
מַתָּנָה פוּן מָשִׁיחַ :דְרוּם זָאנְט עֶר,

וֶען עֶר אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְגֶען אִין דֶער הֵייךְּ הָאט עֶר
גֶעפַאנְגֶען אַ גֶעפַאנְגֶענְשַאפְט,

4

ש"
הז0ב0

סס

אוּנְד הָאט גֶעגֶעבֶּען

מַתָּנוֹת צוּ מֶענְשֶען'' :תהלים ס"ח י"ט.

נוּן דָאם עֶר אִיז אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען ואס אִיז עֶס אוֹיסֶער אַז
עֶר אִיז אוֹיךְ אַרוּפְגֶעגַאנְגֶען אִין דֶעם אוּנְטֶערְשְׁטֶען טְּהֵייל
פוּן דֶער עָרֶָד! דֶער וָאם אִיז אַרוּפְגֶענַאנְנֶען אִיז 01

דֶערְזֶעלְבִּינֶער ואס אִיז אוֹיךּ אַרוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אִיבֶּער אַלֶע

הֵימֶעל ,כָּדֵי עֶר זָאל אַלַע זַאכֶען דֶערְפִילֶען:

אוּנְד עֶר הָאט גֶעגֶעבֶּען עֶמְלִיכֶע פַאר אַפָּאסְטֶעל ,אוּנֶד

עֶטְלִיכֶע פַאר נְבִיאִים ,אוּנְד עֶטְלִיכֶע פַאר מְבַשְׂרִים ,אוּנְד

11

עֶטְלֵיכֶע פַאר פַּאסְטָארֶען אוּנְד לֶעהְרֶער :צוּם פֶערְפַאךְ-
טִינֶען פוּן דִיא הֵיילִינֶע ,צוּם וֶוערְק פוּן דֶעם דִינְסְט; אוּנְר
צוּ דֶער אוֹיפְבּוֹיאוּנְג פוּן דֶעם לֵייבּ פוּן מָשִׁיחַ :בִּיז מִיר 19
קוּמֶען אַלֶע צוּ דֶער אֵיינִינְקֵייט פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען אוּנְד
פוּן דֶער דֶערְקֶענְטְנִיס פוּן דֶעם זוּהְן פוּן נָאט ,צוּ אַ נַאנְצֶען
מֶענְשֶׁען .צוּ דֶעם מָאָם פוּן דֶער פוּלקייט פוּן מָשִׁיחַ:
כְּדִי מִיר זָאלֶען נִיִט מֶעהֶר זַיין קִינְדֶער; אוּנְד זָאלֶען נִיט 41
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בֶּעוֶעגְט וֶוערֶען אוּנְד אַרוּמְגֶעטְרָאנֶען פוּן אִיטְלִיכֶען ווינְר
פוּן לֶעהְרֶע ,דוּרְךָּ דֶער קִינְסְטְלִיכֶע פַאלְשְׁהֵייט פוּן מֶענְ-
שֶׁען ,דוּרְךְּ דֶער לֵיסְט צוּ דֶער װִוירְקוּנְג פוּן פֶערְפִיהְרוּנָב:
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עפעזער ד
נֵייעֶרְט מִיר זָאלֶען רֶעדֶען דִיא וָאהְרְהֵייט אִין לִיבֶּע ,אוּנֵד
זָאלֶען אִין אַלֶע זַאכֶען אוֹיפְוַאקְסֶען צוּ אֵיהֶם וֶועלְכֶער אִיז
דָאס הוֹיפְּט ,דָאס אִיז מָשִׁיחַ :פוּן דֶעם דֶער נַאנְצֶער לֵייבּ
אִיז צוּזַאמֶען גֶענְלִידֶערְט אוּנְד פֶעסְט צוּנֶעהֶעפְט דוּרְךְ
יֶעדֶעם בַּאנֶר פוּן דֶער הִילֶף .נָאךָּ דֶעם וִוירְקֶען פוּן אִיט-
לִיכֶען טְהֵייל אִין זַיין מָאָם ,דֶער מַאכְט דֶעם לֵייבּ וַוַאקְסֶען

אִין זִיךְּ זֶעלְבְּסְט צוּ אוֹיפְבּוֹיאוּנְב אִין לִיבֶּע:
דֶען דָאם זָאג אִיךְּ אוּנְד בֶּעצֵייג אִין דֶעם הַאר ,אַז אֵיהֶר
זָאלְט נִיט מֶעהֶר וַוַאנְדְלֶען נְלֵייךְּ ויא דיא גוֹיִם וַַאנְדְלֶען
אִין דִיא נַארִישְׁקֵייט פוּן זֵייעֶרֶע גֶעדַאנְקֶען :וָאם זֵייעֶר
פֶערְשְׁטַאנְד אִיז פֶערְפִינְסְטֶערְט ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען פֶערְ-
פְרֶעמְדֶעט פוּן דֶעם לֶעבֶּען פוּן גָאט דוּרְךְּ דֶער אוּנְוויסֶענָ-
הֵיים ואס אִיז אִין זֵייא ,דוּרְךָּ דֶער בְּלִינְדְהֵייט פוּן זֵייעֶר

הַארֶץ :וֶועלְכֶע זֶענֶען אָהֶן בּוּשֶׁה אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ אִיבֶּעך-
גֶענֶעבֶּען צוּם יֵצֶר הָרֶע ,אַז זֵייא זָאלֶען וירְקֶען אַלֶערְלֵייא

 22אאוַנזְוריִייגנִֶעילנְֶקֵייט מִיט גְלוּסְשִינְקֵייט :אֶבֶּער אֵיהֶר הָאט נִיט

ערְנְט מָשִיחַ :וֶוען אַנְדֶערְש אֵיהֶר הָאט אֵיהֶם בֶע"

הֶערְט אוּנְד זֶענְט אִין אֵיהֶם גֶעלֶעהְרְט גֶעוארֶען ,גְלֵיךְ זיא

דִיא וָאהְרְהֵייט אִיז אִין יְשׁוּעַ :אַז אֵיהֶר זָאלְט אוֹיסְטְהוּן

דֶעם אַלְטֶען מֶענְשֶׁען נָאךְּ דֶער פְרִיהֶערְן וַַאנְדְלֶען ,וָאס
אִיז פַארְדָארְבֶּען נָאךְּ דיא גְלִיסְטֶען פוּן בֶּעטְרִיגֶערֵייא:

אוּנְד זָאלְט דֶערְנֵייעֶרְט וֶוערֶען אִים גֵייסְט פוּן אֵייעֶר

פֶערְשְׁטַאנְד :אוּנְד זָאלְט אָנְטְהוּן דֶעם נֵייעִם מֶענְשֶען וָאם

אִיז בֶּעשַׁאפֶען נָאךְּ דֶעם בִּילֶד פוּן גָאט אִין גֶערֶעכְטֵיגְ-

קייט אוּנְד אִין הֵיילִינְקֵייט פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט:
דְרוּם לֶענְט אַוֶעק לִינֶען אוּנְִד רֶעט דִיא וָאהְרְהֵייט
אִיטְלִיכֶער מִיט זַיין חֵבֵר ,וָארִין מִיר זֶענֶען נְלֵידֶער

אֵיינֶער פוּן דֶעם אַנְדֶערְן :דֶערְצֶערְנְט אַייךּ אוּנָד זִיְִיגְט

נִיט; לָאז נִיט דיא זוּן אוּנְטֶערְנֶעהֶען אִיבֶּער אֵייעֶר
טָארְן :אוּנְד גִיבֶּט אוֹיךְּ נִיט פְּלַאץ צוּם שָׂמֶן :דֶער
וָאס הָאט גֶענַנְבֶעט; לָאז עֶר נִיט מֶעהֶר גַאנְבֶענֶען ,נֵייעֶרְט
לָאז עֶר לִיבֶּער אַרְבֵּייטֶען אוּנְד דָאס גוּטֶע טְהוּן מִיט
זֵיינֶע אֵיינֶענֶע הֶענְד ,כְּדֵי עֶר זָאל הָאבֶּען צוּ נֶעבֶּען צוּ

 2דֶעם בֶּעדֶערְפְטִינֶען :לָאז קֵיין שְׁלֶעכְטֶעם װָארְט נִיט
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עפעזער ד ה
אַרוֹיסְגֶעהֶען פוּן אֵייעֶר מוֹיל ,נֵייעֶרְט הָאם אִיז גוּט צוּ
דֶער פֶּערְבֶּעסֶערוּנְג נָאךְּ דֶעם בֶּעדַארְף כְּדִי עִם זָאל
גֶעבֶּען נְנָאד צוּ דִיא װָאס הֶערֶען:

אוּנְד בֶּעמְרִיבְּט נִיט 03

דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ פוּן גָאט ,אִין וֶועלְבֶען אֵיהֶר זֶענְט

פֶערְזִיגֶעלְט גֶעוָוארֶען צוּ דֶעם טָאג פוּן דֶער דֶערְלֶעזוּנָג:
לָאז אַלֶּערְלֵייא בִּיטֶערְקֵייט אוּנְד נָרִים אוּנְד צָארְן אוּנָד 13
גֶעשְׁרֵייא אוּנְד לֶעסְטֶערוּנְג פוּן אֵייךָּ אָפְּנֶעמְהוּן וֶוערֶען
מים אַלֶער בֵּייזְהֵייט:

אוּנְד זַייט פְרַיינְדְלִיךְ אֵיינֶער צוּם

9

פיז כש

אַנְדֶערֶען ,אוּנְד בַּארֶעמְהֶערְצִיג ,אוּנְד פַארְנִיבְּט אֵיינֶער

דֶעם אַנְדֶערְן ,גְלֵייךְּ זיא גָאט הָאט אֵייךָ אוֹיךָּ פַארִגֶעבֶּען
אִין מְשִׁיחַ:

קאפיטעל ה
דְרוּם זַייט נָאכְטְהוּעֶר פוּן נָאט װִיא גֶעלִיבְּטֶע קִינְדֶער1 :

אוּנְד וַוַאנְדֶעלְט אִין לִיבֶּע ,אַזוֹי זיא מָשִׁיח הָאט אַייךְ אוֹיךְ 2
גֶעלִיבְּט ,אוּנְד הָאט זִיךְּ פַאר אוּנִם גֶענֶעבֶּען אַ קִרְבֶּן אוּנד
אַ זֶבַח צוּ גָאט פַאר אַ גֶעשְׁמַאקֶען רִיחַ :אָבֶּער זְנוּת אוּנָד 3

פי

אַלֶע אוּנְרִיינִינְקייט אָדֶער גֵייצִינְקֵייט לָאז עִם נִיט דֶעך-

מָאהְנְט וֶוערֶען צְוִוישֶׁען אֵייךְ; אַזוֹי וִויא עִם פַּאסְט צוּ דֵיא

הַיילִיגֶע :אוֹיך נִיט קֵיינֶע שֶׁענְדְלִיבֶע זַאכֶען אּנְד נַארִישֶׁע 4
רֶע אָדֶער גֶעשְׁפֶּעש וָאם אִיז נִיט אַנְשְׁטֶענְדִיג ,גֵייעֶרְט

לִיבֶּער גָאט דַאנְקֶען :וָארִין דָאס וֵוייסְט אֵיהֶר ,אַז קיין
נוֹאַף ,אָדֶער אוּנְרֵיינֶער ,אָדֶער גֵייצִינֶער ,דֶער אִיז טַאקֵי
א גֶעצֶענְדִינֶער ,הָּאט קֵיינֶע יְרוּשָׁה אִים קֶענִינְרֵייךְּ פוּן
מָשִׁיחַ אוּנָד פוּן נָאט:

לָאז אֵייך קֵיינֶער נִיט בֶּעטְרִינֶען מִיט לֶעדִינֶע וֶוערְטֶער;

וָוארִין דֶעסְטְוֶוענֶען קוּמְט דֶער צָארְן פוּן נָאט אִיבֶּער דִיא
אוּנְנֶעהָארְזַאמֶע קִינְדֶער :דְרוֹּם זַייט אִיהֶר נִיט זֵייעֶרֶע
חַבָרִים :וָוארִין אֵיהֶר זֶענְט אַמָאל נֶעוֶועוֶען פִינְסְטֶערְנִים
אָבֶּער אַצוּנְד זֶענְט אֵיהֶר לֵיכְט אִין דֶעם הַאר; וַואנְדֶעלְט
ויא קִינְדֶער פוּן לֵיכְט :וָארִין דיא פְּרוּכְט פוּן דֶעם לֵיכֶט
אִיז אִין אַלֶערְלֵייא גוּטִיגְקֵייט אוּנְד גֶערֶעכְטִינְקֵייט אוּנְד
וָואהְרְהֵייט :אוּנְד פְּרִיפְט וָאס אִיז וְואוֹילְגֶעפֶעלִיג צוּם
הַאר:

זט

מש
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אוּנְד הָאט קֵיינֶע גֶעמֵיינְשַאפְט מִיט דִיא וֶערְקֶע {ן

פוּן פִינְסְטֶערְנִים ואם זֶענֶען אֶהֶן פְּרוּכְט ,נֵייעֶרְט לִיבֶּער

עפעזער ה
שְׁמְרָאפְט זֵייא :וָָארִין עֶס אִיו אַפִילוּ אַ שַׁאנְד צוּ רֶעדֶען
פוּן דִיא זַאכֶען װָאם זֵייא טְהוּן אִין פֶערְבָּארְגֶענֶעם:

אָבֶּער אַלֶע זַאכֶען ואם זֶענֶען גֶעשְׁטְרָאפְט זֶענֶען פוּן

דֶעם לִיכְּט אַנְטְפְּלֶעקְט; וָארִין אַלֶעם ואם אַנְטְפְּלֶעקְט

זִיךְּ אִיז לֵיכְט:

דְרוֹם זָאנְט עֶר,

וַ,וַאךְ אוֹיף דוּא וָואם שְׁלָאפְסְט אוּנְד שְטָעה אוֹיף פון

דִיא טוֹיטֶע ,אוּנְד מְשִׁיחַ וֶועט דִיךְּ דֶערְלֵייכְטֶען?:
ישעיה

ס' א'.

דְרוּם זֶעהְט פַארְזִיכְטִיג ויא אִיהֶר וַואנְדֶעלְט ,נִיט ויא
נַארֶען ,נֵייעֶרְט וִויא קְלוּנֶע לַיים :קוֹיפְט אוים דִיא צֵייט,
וָארִין דִיא טֶעג זֶענֶען אִיבָּעל :דֶעסְטְוֶוענֶען זַייט אֵיהֶר

נִיט אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיג ,גֵייעֶרְט פֶערְשְׁטֶעהְט וָואס אִיז דֶער

זִוילֶען פוּן דֶעם הַאר :אוּנד זַייט נִיט שִׁכּוֹר מִיט װיין
דְרִינֶען אִיז אוֹיסְגֶעלַאסֶענְהֵייט ,נֵייעֶרְט זִייט דֶערְפִילְט
מִיט דֶעם גֵייסְט:

רֶעדֶענְדִינ צְוִוישֶען אֵייךָ מִזְמוֹרִים אוּנְד

לוֹיבֶּען אוּנְד גֵייסְטְלִיכֶע לִידֶער ,זִינְגֶענְדִינ אוּנְד שְׁפִּילֶענָ-
דיג אִין אֵייעֶר הַארְץ צוּם הַאר :אוּנד דַאנְקְט נָאט אוּנד

דֶעם פָּאטֶער בֶּעשְׁטֶענְדִיג פַאר אַלֶע זַאכֶען אִים נָאמֶען

פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ :אוּנד
אַנְדֶערְן אוּנְטֶערְטֶענִיג אִין דֶער פוּרְכְט
וֵוייבֶּער ,זֵייט אוּנְטֶערְטֶענִינ צוּ אֵייעֶרֶע
ויא צוּם הַאר :וָארִין דֶער מַאן אִיו
דֶעם וֵוייבּ ,נְלֵייךְ ויא מָשִׁיחַ אִיז דָאס
קְהֵלָה; דֶער אִיז אַלֵיין דֶער רֶעטֶער

זַייט אֵיינֶער צוּם
פוּן מָשִׁיִחַ;
אֵיינֶענֶע מֶענֶער,
דָאס הוֹיפְּט פוּן
הוֹיפְּט פוּן דֶער
פוּן דֶעם לײבּ:

אָבֶּער גְלֵייךְ זיא דִיא קְהֵלָה אִיז אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּ מְשִׁיחַ

אַזוֹי זֶענֶען אוֹיךְ דִיא וֵוייבֶּער צוּ זֵיעֶרֶע מֶענֶער אִין
אַלֶעם :מֶענֶער ,לִיבְּט אֵייעֶרֶע וֵוייבֶּער ,נְלַיִיךְּ ויא מְשִׁיחַ
הָאט דִיא קְהֵלָה גֶעלִיבְּט אונד הָאט זִיךְ פַאר אֵיֵהֶר
גֶענֶעבֶּען :כְּדִי עִר זָאל זִיא הֵיילִיגֶען ,אִינְדֶעם עֶר הָאט
זִיא גֶערֵיינִינְט מִים דֶעם ואשְׁען פוּן וַוַאסֶער דוּרְךְּ דֶעם
וָארְט :כְּדֵי עֶר זָאל צוּ זִיךְּ זֶעלְבְּסְט דיא קְהֲלָה

פָארְשְׁטֶעלֶען הֶערְלִיךָּ אֶהְן אַ פְלֶעק אָדֶער פַאלְטֶען

אָדֶער עִמֶּעם דֶערְגְלֵייכֶען ,נֵייעֶרְט כְּדִי זִיא זָאל זיין

הֵיילִיג אוּנְד אֶהְן אַ מום :אַזוֹי זֶענֶען דִיא מֶענֶער מְחוּיָב

עפעזער ה ו
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זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע וֵוייבֶּער צוּ לִיבֶּען ,זיא זֵייעֶר אֵיינֶענֶעם
לייבּ .דֶער וָאס לִיבְּט זַיין אֵיינֶען זֵוייבּ לִיבְּט זִיךְ אַלֵיין:
וָוָארִין

קֵיינֶער

הָאט

אַמָאל

זַיין

אֵיינֶען

פַלֵיישׁ פַיינְד

גֶעהַאט ,נֵייעֶרְט עֶר שְׁפֵּייוְט אוּנְד דֶערְנֶעהְרְט עִם ,גְלֵייךָ
ויא אוֹיךְּ דֶער מָשִׁיחַ דִיא קְהִלָה :וָארִין מִיר זֶענֶען דיא
נְלִידֶער פוּן זַיין לַייבּ :דֶעסְטְוֶוענֶען זָאל אַ בֶענְשׁ
פֶערְלָאזֶען זַיין פָאטֶער אוּנְד זֵיינֶע מוּטֶער אוּנְד זָאל זִיךָ
בֶּשהֶעפְטֶען צוּ זַיין זֵוייבּ ,אוּנד זֵייא בֵּיידֶע וֶֶעלֶען זַיין
אֵיין פְלֵיישׁ :בראשית ב' כ"ד .דִיזֶער סוֹד אִיז נְרוֹים ,אָבֶּער

אִיךְ רֶעד וֶוענֶען מָשִׁיחַ אוּנֶד דֶער קְהֵלָה :דָאךְ לָאז
אוֹיךְ אִימְלִיכֶער

פוּן אֵייךְּ זַיין אֵיינֶען

וֵוייבּ

לִיבֶּען אַזוֹי

וִויא זִיךְּ זֶעלְבְּסְט; אוּנְד לָאז דָאס ווייבּ אַכְטוּנְג גֶעבֶּען אַז

זִיא הָאט פוּרְכְט פַאר דֶּעם מַאן;
קאפיטעל ו

קִינְדֶער ,גֶעהָארְכְט אֵייעֶרֶע עֶלְטֶערְן אִין דֶעם הַאר
וָוארִין דָאם אִיז רֶעכְט :עֶהֶרֶע דֵיין פָאטֶער אוּנִד דַיינֶע

מוּטֶער ,וְוָאס אִיז דִיא עֶרְשְׁטֶע מִצְוָה מִיט הַבְטָחָה :שמות כּ' ייב.
כְּדִי עֶס זָאל דיר נוּט זַיין ,אוּנְד דוּא זָאלְסְט לַאנְג לֶעבֶּען

אוֹיף דֶער עֶרֶד :דברים ה' טיז .אוּנְד אֵיהֶר פֶעטֶער ,דֶעךְ-
צֶערְנְט נִיט אֵייעֶרֶע קִינְדֶער ,נֵייעֶרְט דֶערְצֵיהֶט זֵייא אִין

דֶער אַזְהָרָה אוּנְד מוּסָר פוּן דֶעם הַאר;
אֵיהֶר קְנֶעכְט גֶעהָארְכְט דִיא וָואס זֶענֶען אֵייעֶרֶע הֶערְרֶען

נָאךְ דֶעם פְלֵיישׁ מִיט פָארְכְט אוּנְד צִיטֶערְנִים .אִין

דש

אֵיינְפֶעלְטִיגְקֵייט פוּן דֶעם הַארְץ ,אַזוֹי יא צוּ מָשִׁיחַ:
נִיט מִיט אוֹיגֶענְדִינְסְט ,ויא דִיא וָאס גֶעפֶעלֶען מֶענְשֶען,
נֵייעֶרְט ויא דִיא קְנֶעכְט פוּן מָשִׁיהַ דֵיא טְהוּן דֶעם
וִוילֶען פֿון גָאט פוּן הַארְצֶען :וֶועלְכֶע דִינֶען מִיט גוּמֶען
זוילֶען וִויא דֶעם הַאר אוּנְד נִיט זיא מֶענְשֶׁען:וָארִין
אֵיהֶר וֵוייסְט אַז דֶאם גוּטֶע וָאס אִיטְלִיכֶער טְהוּט .דֶאם
וֶעט עֶר דֶערְהַאלְטֶען פוּן דֶעם הַאר ,אויבּ עֶר אִיז אַ
קְנֶעכְט אָדֶער אַ פְרֵייעֶר :אוּנְד אֵיהֶר הֶערְרֶען טְהוּט 0
אֵיהֶר דָאם זֶעלְבִּינֶע צו זֵייא ,אוּנְד בֶּעדְרוֹיהֶעט זֵייא נִיט
וָארִין אֵיהֶר וֵוייסְט אַז אֵייעֶר אוּנְד אוֹיךְ זֵייֹעֶר הַאר אִיז
אִין הִימֶעל ,אוּנְד אַז עֶר אִיז קֵיינֶעם נִיט נוֹשֵׂא פָּנִים:

עפעזער ו

אִים אִיבְּרִינֶען ,זֵייט שְׁטַארְק אִין דֶעם הַאר אוּנד אִין

דֶער קְרַאפְט פוּן זֵיינֶע מַאכְט :טְהוּט אָן דִיא נַאנְצֶע
וַואפֶען פוּן גָאט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט קֶענֶען בֶּעשְׁטֶעהֶען דיא
לֵיסְט פוּן דֶעם שָׂטָן :וָארִין אוּנְזֶער רַאנְגְלֶען אִיז נִיט
קֶעגֶען בְּלוּט אוּנְד פְלֵיישׁ; גֵייעֶרְט קֶענֶען דִיא הֶערְשֵׁאפָ-
טֶען קֶעגֶען דִיא מֶעכְטֶען ,קֶענֶען דִיא וֶועלְטְ-הֶערְשֶׁער
פוּן דִיזֶער פִינְסְטֶערְנִים .קֶענֶען דִיא גֵייסְטְלִיכֶע שַׁאר פוּן

19

אִיבֶּעל אִין דִיא הִימְלִישֶׁע עֶרְטֶער :דֶעסְטְוֶועגֶען נֶעמְט

אוֹיף אֵייךְ דִיא גַאנְצֶע וַאפֶען פוּן גָאט ,כְּדֵי אִיהֶר

זָאלְט קֶענֶען בֶּעשְׁטֶעהֶען אִים שְׁלֶעכְטֶען טָאג ,אוּנְד
14

וֶוען אֵיהֶר הָאט אַלֶעס אוֹיסְגֶערִיכְטֶעט שְׁטֶעהֶען בְּלֵייבֶּען:
שְׁטֶעהְט דֶען פֶעסְט אוּנְד נָארְטֶעלְט אַרוּם אֵייעֶרֶע
לֶענְדֶען מִיט ואהְרְהֵייט ,אוּנֶר טְהוּט אָן דֶעם פַּאנְצֶער

 15פוּן גֶערֶעכְטִינְקייט:

אוּנְד

פַאר

אֵייעֶרֶע

שִׁיךָּ

דָאס

16

אֶנְבְּרֵייטֶען פוּן דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פון פְרִידֶען :אוּנד
אִיבֶּער אַלֶעם נֶעמְט אוֹיף אִייךְּ דָאם שִילֶר פוּן דֶעם
גְלוֹיבֶּען ,מִיט וֶועלְבֶען אֵיהֶר וֶועט קֶענֶען פַארְלֶעשֶׁען

17

אַלֶע פֵייעֶרִיגֶע פֵיילֶען פוּן דֶעם בֶּעזֶען:

אוּנְד נֶעמְט

18

דֶעם הֶעלֶם פוּן זֶעלִיגְקֵייט ,אוּנְד דָאס שְׁוֶוערְד פוּן דֶעם
גֵייסְט ,וָואס אִיז דָאס וָארְט פוּן נָאט :דֶערְוַייל אִיהֶר
בֶּעטֶעם

19

מִיט

אַלֶערְלֵייא

גֶעבֶּעט

אוּנְד תִּחֵנָה

אַלֶע

צֵייטֶען אִין דֶעם גֵייסְט ,אוּנִד וַאכְט דֶערְצוּ מִיט אַלֶע
בֶּעשְׁטֶענְדִינְקֵייט אוּנְד תִּחִנָה פַאר אַלֶע הֵיילִינֶע :אוּנְד
פַאר מִיר ,כְּדִי אַ וָארְט זָאל מִיר גֶעגֶעבֶּען וֶוערֶען וֶוען
אִיךְּ עֶפֶען מֵיין מוֹיל ,אַז אִיךְּ זָאל מִיט פְרֵייהֵיים צַוּ
וִוימֶען טְהוּן דֶעם סוֹד פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה :פַאר

וֶעלְבֶע אִיךְ בִּין אַ שָׁלִיחַ אִין קֶעטֶען כְּדֵי אִיךְ זָאל
דְרִינֶען עֶפֶּענְטְלִיךְ רֶעדֶען אַזוֹי ויא אִיךְּ בֶּעדַארְףּ צו

21

22

רֶעדֶען:
אָבֶּער אַז אֵיהֶר זָאלְט אוֹיךְּ וִויסֶען מֵיינֶע זַאכֶען ,ואס אִיךָ
מְהוּא ,וֶועט אֵייץ טִיכִיקוֹם אַלֶעם צוּ וויסֶען טְהוּן ,וֶועלְכֶער
אִיז מֵיין גֶעלִיבְּשֶער בְּרוּדֶער אוּנְד גֶעטְרֵייעֶר דִינֶער אִין דֶעם
הַאר :דֶעם אִיךְּ הָאבּ פוּן דֶעסְטְוֶוענֶען צוּ אַייך גֶעשִׁיקְט,
אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען יא עִם נֶעהְט אוּנֶם ,אוּנְד אַז עֶר

עפעזער

ן פיליפער

א
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בזְָּראִליראֵֶעירי,עֶראֶועּנְהדֶערלְִיצבֶֶעּער מטְִירטִייסגְְטלֶועֹיןבֶּען:פְפרוִּיןדֶעגןָאטזָאדל זַיין צוּ ריא 32
ֶעם פָאטֶער
אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :גְנָאד זייא מִיט אַלֶע 42
ואם

לִיבֶּען

אוּנְזֶער

פֶערְדָארְבֶּענְהַיים:

הַאר

יִשׁוּעַ

הַמָשִׁיחַ

אִין אוּנ-

דער ןייטאל א

אַפַּאסְטֶעל פּוֹלוֹם צוּ דִיא פִילִיפֶער.
פּוֹלוֹס אוּנְד טִימוֹתָווֹם דיא קנֶעכְט פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ צו
אַלֶע הֵיילִיגֶע אִין יֹשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ ואם זֶענֶען אִין פִילִיפִי
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מִיט דִיא אוֹיפְזֶעהֶער אוּנְד דִינֶער :גְנָאד זֵייא מִיט אִייךָּ 2
אוּנְד פְרִידֶען פוּן גָאט אוּנְזֶער פָאמֶער אוּנְד פוּן דֶעם הַאר

יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ:
אִיךְּ דַאנְק מֵיין גָאט אִין יֶעדֶען דֶערְמַאנֶען פוּן אֵייך3 :
אוּנְד אִיךְּ בֶּעט בֶּעשְׁמֶענְדִיג פַאר אִייךְ אַלֶע אִין יֶעדֶער 4
תְּחֵנָה מִיט פְּרֵייד :פַאר אֵייעֶרֶע הַבְרוּתָא אִין דֶער בְּשׂוּרָה 9

טוֹבָה פוּן דֶעם עֶרְשְׁטֶען טָאג אָן בִּיז אַצוּנְד :אוּנְד אִיךָ בִּיןְ 6
אִים בִּטָּחוֹן וֶענֶען דֶעמְזֶעלְבִּינֶען ,אַזדער ואס הָאט אִין אַייך
אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַ גוּטֶעם וֶוערְק וֶועט עִם עֶנְדִינֶען בִּיז צוּם
טָאג פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :אַזוֹי זיא עִֶם אִיז רֶעכְט דָאם צוּ 7

דֶענְקֶען וֶוענֶען אֵייךְּ אַלֶע ,װַייל אִיךְּ הָאבּ אַייךְּ אִים הַאך-
צֶען ,אַפִּילוּ אִין מֵיינֶע קֶעטֶען אִין מֵיין גֶעפֶענְגְנִים אוּנָד
אִין דֶער פַארֶעֶנְטְפֶערוּנְג אוּנְד בֶּעפֶעסְטִיגוּנְג פוּן דֶער
בְּשׂוּרָה טוֹבָה הָאט אֵיהֶר אַלֶע אַ טְהֵייל גֶעהַאט אִין מֵיינֶע
נְנָאד :וָארִין נָאט אִיז מֵיין עֵדוּת ויא אִיךְּ פֶערְלַאנְג 8
נָאךְ אֵייךָּ אַלֶע אִין דֶער בַּארֶעמְהֶערְצִינְקייט פוּן יֵשוּעַ
הַמָשִׁיחַ :אוּנְד דָאס בֶּעט אִיךְ; אַז אֵייעֶרֶע לִיבֶּע זָאל זִיךְּ 0

זֶעהֶר פִיל מֶעהְרֶען אִין דֶערְקֶענְטְנִים אוּנֶד אִין יֶערֶע עֶר-

פַאהְרוּנָג :אַז אֵיהֶר זָאלְט פְּרִיפֶען דִיא זַאכֶען וִאם זֶענֶען 01

פיליפער א
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מָעהֶר וֶוערְט ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט זַיין אוֹיפְּרִיכְטִיג אוּנְד אֶהִן

 11שְטְרוֹיכְלוּנְגֶען בִּיז צוּם טָאג פוּן מְשִׁיח :אוּנְד זָאלְט דֶעךְ-
פִילְט זֵיין מִיט דִיא פְרוּכְט פוּן נֶערֶעכְטִינְקֵייט ואם אִיז
דוּרְךָּ יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ צוּ דֶער הֶערְלִיכְקֵייט אוּנֶד לוֹיבּ פוּן
הָאט:
 12נוּן וִויל אִיךּ ,בְּרִידֶער ,אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען אַז דיא זַאכֶען
ואס זֶענֶען צוּ מִיר גֶעשֶׁעהֶען הָאבֶּען לִיבֶּער גֶעהָאלְפֶען
 12דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה צוּ פֶערְבְּרֵייטֶען :אַזוֹי אַז מִיינֶע קֶעטֶען

אִין מְשִׁיחַ זֶענֶען אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוארֶען אִים גַאנְצֶען הוֹיף

14

אוּנְד צוּ דִיא אַלֶע אִיבְּרִינֶע :אוּנְד מֵייסְטֶע פוּן דֵיא בְּרִידֶער
אִין דֶעם הַאר זֶענֶען בָּטוּחַ גֶעוָארֶען דוּרְךְ מֵיינֶע קֶעטֶען,
אוּנְד הָאבֶּען מֶעהֶר מוּטָה גֶעהַאט דָאס וָארְט פוּן גָאט

אֶהְן פוּרְכְט צוּ רֶעדֶען:

עֶמְלִיכֶע פְּרֶעדִיגֶען מָשִׁיחַ אַוַדֵאי אוֹיס נֵייד אוּנֶר שְׁטְרֵייט
אוּנְר עֶטְלִיכֶע אוֹיךְָּ אוֹיס דֶעם גוּטֶען ווילֶען :דִיזֶע טְהוּן עִם

אוֹים לִיבֶּע ,אִינְדֶעם זֵייא וִויסֶען אַז אִיךָּ בִּין גֶעזֶעצְט דיא
בְּשׂורָה טוֹבָה צוּ פֶערְעֶנְטְפֶערְן :אָבֶּער יֶענֶע פְּרֶעדִינֶען
מָשִׁיחַ אוֹים קריג ,נִיט אִין רֵיינְהֵייט ,אִינְדֶעם זֵייא דֶענְקֶען
זֵייא וֶועלֶען אוֹיפְשְׁטֶעלֶען צָרָה צוּ מֵיינֶע קֶעטֶען :ואס
אִיז עֶס דֶען? וֶוען נוּר עַל כָּל פָּנִים מְשִׁיחַ אִיז נֶעפְּרֶעדִיגְט,
אוֹיבּ פַאר אֵיין אוֹיסְרֶעד אָדֶער אִין וָאהְרְהֵייט ,אוּנְד אִין

דִיזֶען פְרֵייעָ אִיךּ מִיךָּן אוּנְד וֶועל מִיךְּ אוֹיך פְרֵייעֶן:

וָוארִין אִיךְּ זַויים אַז דָאס וֶועם אוֹיסְפַאלֶען צוּ מֵיינֶע רֶע-
20

טוּנְג דוּרְךָּ אֵייעֶר תְּחֵנָה .אוּנְד דֶעם בֵּיישְׁטַאנְד פוּן דֶעם
גֵייסְט פוּן יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ :נָאךְּ מֵיינֶע עֶרְנְצְטֶע אוֹיסְהַארוּנְג
אוּנְד הָאפְנוּנְג אַז אִיךָּ וֶועל אִין קֵיינֶע זַאךָּ נִיט פֶערְשֶׁעהְמְט
וֶערֶען נֵייעֶרְט מִיט אַלֶער בֶּעהֶערְצִינְקֵייט נְלֵייךְּ ויא אַלֶע
צֵייטֶען אַזוֹי אוֹיךָּ אַצוֹנְד וֶועט מְשִׁיחַ אִין מֵיין לֵייבּ פֶעך-
הֶערְלִיכְט וֶוערֶען עֶס זֵייא דוּרְךּ לֶעבֶּען אָדֶער דוּרך
טויט:

וָוארִין פַאר מִיר צוּ לֶעבֶּען אִיז מָשִׁיחַ ,אוּנְד צוּ שְׁטַארְבֶּען
אִיז אַ גֶעווין :אָבֶּער וֶוען צוּ לֶעבֶּען אִין דֶעם פְלֵיישׁ אִיז
דיא פְרוּכְט פוּן מֵיינֶע אַרְבֵּייט ,אַזוֹי וֵוייס אִיךָּ נִיט וָאס

 2אִיךְּ זָאל אוֹיסְדֶערְוֶועהְלֶען :אָבֶּער אִיךְּ בִּין גֶערְרֶענְגְט

פֿיליפער א ב
צְוִוישֶען דיא צָוֵוייא וֶוענֶען,

אִינְדֶעם

207
אִיךְּ בֶּענָעהֶר אֶפַּ" *

צוּשֵׁיידֶען אוּנְד צו זַיין מִיט מָשִׁיחַ .הָארִין עִם אִין
פיל בֶּעסֶער:

אָבֶּער אִים פְלֵייש צוּ בְּלֵייבֶּען אִיז נֶע-

טִינֶער פַאר אַייךָּ :אוּנְד אִים פֶערְטְרוֹיעֶן דְרוֹיף וויים

אִיךְּ אַז אִיךְּ וֶעל בְּלֵייבֶּען אוּנד וֶעל נָאךְּ בֵּייא אֵייךְ
אַלֶע בְּלֵייבֶּען כְּדִי אֵייךְּ ווייטֶער צוּ בְּרֶענְנֶען צוּ אֵייעֶרֶע
פְרֵייד אִים גְלוֹיבֶּען :כְּדֵי אֵייעֶר רִיהְמֶען אִין יִשׁוּע

20

הַמָשִׁי זָאל אִין מִיר וַאקְסֶען א; מֵיין וִידֶער זַיין
בֵייא

אֵייךְ:

וַוַאנְדֶעלְט נוּר ווירְדִיג פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן מָשִׁיח
כְּדֵי וֶען אִיךְּ וֶעל קוּמֶען אוּנְד דעל אֵייךְ זֶעהֶען אָדֶער
וֶעל נִיט מִיט אֵייךְּ זיין ,אִיךְּ זָאל הֶערֶען ויא עִם

גֶעהְט מִיט אֵיךְ; אַז אֵיהֶר שְׂטֶעהְט פֶעסְט אִין אֵיינֶעם

גֵייסְט ,אוּנְד אַז אֵיהֶר שְׁטְרֵייט צוּזַאמֶען מִיט אֵיינֶע זֶעלֶע
פַאר דֶעם גְלוֹיבֶּען פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה :אוּנְד דֶעך-

28

שְרֶעקְט אַייךְ נִיט אִין עֶטְּלִיכֶע זַאכֶען פוּן װֶענֶען

אֵייעֶרֶע פַיינְד; וָאם אִיז צוּ זֵייא אַ בֶּעווייז פוּן פֶעךְ-
דַארְבֶּען ,אָבֶּער פוּן אֵייעֶרֶע רֶעטוּנָג; אוּנְד דָאם פוּן
הָאט :וָארִין צוּ אֵייךְּ אִיז עִם גֶעגֶעבֶּען וֶועגֶען מָשִׁיחַ ,אַז
אֵיהֶר זָאלְט נִיט נוּר אָן אֵיהֶם נְלוֹיבֶּען ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר
זָאלְט אוֹיךְ פַאר אֵיהֶם לֵיידֶען :אִינְדֶעם אֵיהֶר הָאט

דֶעם זֶעלְבֶּען שְטְרֵייט וְאם אֵיהֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אִין

מִיר ,אוּנְד הֶערְט אַצוּנְד אַז עִם אִיז אִין מִיר:
קאפיטעל ב

דְרוּם וֶען עֶס אִיז אַ שׁוּם נָחָמָה אִין מָשִׁיחַ .וֶען אַ

טְרֵייסְט פוּן לִיבֶּע ,וֶוען אַ גֶעמִיינְשַׁאפְט פוּן דֶעם גֵייסְט,
וֶוען גוּמִינְקֵייט אוּנְד בַּארֶעמְהֶערְצִינְקייט :דֶערְפִילְט
אֵיהֶר מֵיינֶע פְרַייד אַז אֵיהֶר זָאלְט דִיא זֶעלְבֶּע גֶעדַאנָ-
קֶען הָאבֶּען אוּנְד דִיא זֶעלְבֶּע לִיבֶּע .אוּנְד זָאלְט אֵיינָ-
מִיטְהִיג זַיין פוּן אֵיינֶע מַהֲשָׁבָה :אוּנְד זָאלְט נָארְנִיט
טְהוּן דוּרְךָ שְׁטְרֵייט אָדֶער אַ פַאלְשֶען כָּבוֹר ,גֵייעָרֶם מִיט

אַ נִידְרִיג נֶעמִיט לָאז אִיטְלִיכֶער דֶעם אַנְדֶערְן נְרֶעסֶער

הַאלְטֶען ויא זִיךְּ זֶעלְבְּסְט :לָאז נִיט אִיטְלִיכֶער אַכְטוּנְג
נֶעבֶּען אוֹיף דָאם זֵיינִינֶע נֵייעֶרְט אוֹיךְּ אוֹיף דִיא זַאבֶען

4

פיליפער ב
וָואם זֶענֶען צוּם אַנְדֶערֶען :לָאז דִיזֶער גֶעדַאנְקֶען
אֵייךָ זַיין װָאס

אין

אִיז אוֹיךְ גֶעוֶועזֶען אִין יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ:

דֶער ,אַפִּילוּ עֶר אִיו גֶעוֶועוֶען אִין דֶער גֶעשְׁטַאלְט פוּן
גָאט ,דָאךָּ הָאט עֶר עֶס נִיט פַאר אַ פְּרֵייז גֶעהַאלְטֶען

עֶר זָאל זַיין גְלֵייךְָ צוּ נָאט :אָבֶּער עֶר הָאט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט

אוֹיסְגֶעלֶעדִיגְט ,אִינְדֶעם עֶר הָאט אָנְגֶענוּמֶען דִיא בֶע-

 שְׁטַאלְט פוּן אַ קְנֶעכְט .אוּנְד אִיז גֶעוארֶען אִין דֶעם 8גְלֵייכְנִים פוּן אַ מֶענְשׁ :אוּנְד וֶען עֶר אִיז גֶעפִּינֶען
גֶעוָוארֶען אִין דֶער גֶעֶשְׁטַאלְט זיא אַ מֶענְש .הָאט עֶר
זִיךְ דֶערְנִידְרִיגְט אוּנְד אִיז גֶעהָארְוַאם גֶעוָוארֶען בִּיו צוּם
} מוֹיט ,אַפִּילוּ דֶעם טוֹיט פוּן דֶעם קְרֵייץ :דְרוּם הָאט

10

11

אֵיהֶם גָאט אוֹיךְּ זֶעהֶר דֶערְהֵייכְט ,אוּנֶד הָאט אֵיהֶם נֶע-
גֶעבֶּען דֶעם נָאמֶען חִאם אִיז אִיבֶּער יֶעדֶעם נָאמֶען:
כְּדִי אִיטְלִיכֶעם קְנִיא פוּן דִיא וָואס זֶענֶען אִים הִימֶעל
אוּנְד אוֹיף דֶער עֶרְד אוּנְד אוּנְטֶער דֶער עֶרֶד זָאל זִיךְ
בֶּעגֶען אִים נָאמֶען פון יִשׁוּעַ :אוּנְד אִיטְלִיכֶע צוּנְג זָאל
בֶּעקֶענֶען אַז יִשׁוּעַ הַמָשִׁימַ אִיז הַאר צום כָּבוֹד פוּן
גָאט דֶעם פָאטֶער :אַזוֹי דֶען מֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע גְלֵייךְ
ויא אֵיהֶר הָאט בֶּעשְׁטֶענְדִיג צוּנֶעהָארְבְט ,נִיט נוּר וֶוען
אִיךְּ בִּין בֵּייא אִייךָ גֶעוֶועזֶען נֵייעֶרְט אַצוּנְד פיל מֶעהֶר
וֶוען אִיךְּ בִּין נִיט מִיט אֵייךְ; ווירְקט אוֹים אֵייעֶרֶע יְשׁוּעָה
מִיט פוּרְכְט אוּנְד צִיטֶערְנִים :וָאױִין עֶס אִיז גָאט וֶועל-
כֶער וִירְקְט אִין אַייךְּ צוּ װִילֶען אוּנְד צוּ מָהוּן נָאךְ
זַיין וְואוֹילְגֶעפַאלֶען :מְהוּט אַלֶעם אָהְן גֶעמוּרְמֶעל אוּנְד

קְרִינֶערֵייא :כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט זַיין אָהְן טָאדֶעל אוּנְד

אוּנְשׁוּלְדִיג ,דִיא קִינְדֶער פוּן גָאט אֶהְן אַ פֶעהְלֶער אִין

מִיטֶען פון אַ פֶּערְקֶעהְרְטֶען אוּנְד פֶערְדְרֶעהְטֶען דוֹר ,צְװֵי-
שֶען וֶועלְכֶע אֵיהֶר שֵׁיינְט חִיא לִיכְטְהַאלְטֶער אִין דֶער

וֶועלְט :אוּנְד הַאלְט אַייךְּ אָן דֶעם וָארְט פוּן לֶעבֶּען

כְּדִי אִיךְּ זָאל מִיךְּ רִיהְמֶען אִים טָאג פוּן מָשִׁיחַ אַז

אִיךָּ בִּין נִיט אוּמְזוּסְט גֶעלָאפֶען אוּנִד הָאבּ נִיט אוּמ-
17

זוּסֶ גֶעאַרְבֵּייט :אֶבֶּער וֶוען אִיךּ בִּין אוֹיךָּ גֶעאָפְּפֶערט

פַאר דֶעם קִרְבְּן אוּנְד דִינְסְט פוּן אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען ,אַזוֹי

פְּרְעה אִיךְ מִיךְ; אונד בִּין פְרֶעהְלִיךְ מִיט אַייךְ אַלֶע:

פּיליפּער ב ג

פאְורֶּנעְהדְלִיאךִָיּבֶּעמרִיטדִיזֶעם פְּרֶעהְט אֵיהֶר אֵייךְָּ אוֹיך אוּנְד זַייט
מִיר:

אָבֶּער אִיךְָּ הָאף אִין דֶעם הַאר

יִשׁוּעַ טִימוֹתְיוֹם נְלֵייךָּ צוּ אֵייךְָ צוּ שִׁיקֶען אַז אִיךְ
זָאל

אוֹיךְּ דֶערְקְוויקְט

װֶערֶען

וֶוען

אִיךְ

וֶועל וִויסֶען

זיא עִם נֶעהְט מִיט אֵיךְ :וָארִין אִיךָּ הָאבּ קֵינֶעם
נְלֵייכְדֶענְקֶענְדִינֶען ,דֶער זָאל אוֹיפְרִיבְטִיג פַאר אֵייךָּ זָאךְ-

נֶען :וָארִין זייא זוּבֶען אַלֶע דָאם זֵייעֶרִינֶע ,אוּנֶד נִיט דיא

זַאכֶען פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :אָבֶּער אֵיהֶר וֵייסְט זֵיינֶע
אוֹיסְפְּרִיפוּנְג אַז עֶר הָאט מִים מִיר גֶעדִינְט צוּ דֶער
בְּשׂוּרָה טוֹבָה נְלֵייךָּ ויא אַ קִינְד צוּם פָאטֶער:

דָרוּם

הָאף אִיךְָ אֵיהֶם בַּאלְד צוּ שִׁיקֶען ,וֶוען אִיךּ וֶעל זֶעהֶען

ויא עָם נֶעהֶט מִיט מִיר :אוּנְד אִיךְּ פֶערְטְרוֹיעַ אִין דֶעם

הַאר אַז אִיךָּ זֶעלְבְּסְט וֶועל אוֹיך נְלֵייךְּ קוּמֶען :אָבֶּער 5
אִיךְּ הָאבּ עִם פַאר גֶעמִיג גֶעהַאלְטֶען אַז אִיךְ זָאל
עְפַּאפְּרְדִיטוֹם

צוּ אֵייךְ שִיקֶען ,וָאס אִיז מֵיין בְּרוּדֶער

אוּנִד מִיטְאַרְבֵּייטֶער אוּנְד מִיטְשְׁטְרֵייטֶער ,אוּנְד אֵייעֶר

שְׁלִיחַ .וֶעלְכֶער הָאט מַיין בֶּעדַארְפְנִיס פַארְזֶעהֶען:

וָארִין עֶר הָאט נָאךְּ אֵייךְּ אַלַע גֶענְלוּסְט ,אוּנָד הָאט
זִיךְּ מְצַעַר גֶעוֶועזֶען ,װֵייל אֵיהֶר הָאט נֶעהֶערְט אַז עֶר
אִיז קְרַאנְק גֶעוֶועזֶען :וָארִין עֶר אִיז טַאקֶע קְרַאנְק
נֶעוֶועזֶען נָאהֶענְט צוּם טוט; אָבֶּער נָאט הָאט זִךְ
אִיבֶּער אִיהֶם דֶערְבַּארֶעמְט ,אוּנְד נִיט נוּר אִיבֶּער אֵיהֶם
נֵייעֶרְט אוֹיךָ אִיבֶּער מִיר ,אַז אִיךְָּ זָאל נִיט הָאבֶּען
מְרוֹיעֶר אוֹיף טְרוֹיעֶר :דָרוּם הָאבּ אִיךְּ אֵיהֶם מֶעהֶר
פְלֵייסִיג נֶעשִׁיקְט כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט אֵיהֶם וִוידֶער זֶעהֶען
אוּנְד זָאלְט אֵייךְּ פְרֵייעְן ,אוּנְד כְּדֵי אִיךְָ זָאל וֶוענִינֶער
מְרוֹיעֶר הָאבֶּען :דְרוּם נֶעמְט אֵיהֶם אוֹיף אִין דֶעם הַאר
מִיט אַלֶער פְּרֵייר .אוּנְד הַאלְט אַזֶעלְכֶע אִיןְ כָּבוֹד:
וֵוייל וֶוענֶען דֶעם וֶוערְק פוּן מְשִׁיחַ אִיז עֶר נָאהֶענְט נֶע-
וֶעזֶען בִּיו צוּם טוֹיט ,אוּנְד הָאט זַיין לֶעבֶּען אֵיינְגֶע-

שְׁטֶעלְט כְּדֵי עֶר זָאל דֶערְפִילֶען דָאם וָואס פֶעהְלְט אִין
אֵייעֶר דִינְסְט צוּ מִיר:
קאפיטעל ב
אִים אִיבְּרִינֶען ,מֵיינֶע בְּרִידֶער ,פְרֶעהְט אַייךָּ אִין דֶעם
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הַאר .עִם אִיז מִיר נִיט פַארְדְרֵיסְלִיךְ אִיךְּ זָאל אִייךְּ דָאס
זֶעלְבִּינֶע שְׁרֵייבֶּען ,אָבֶּער פַאר אִייךְּ אִיז עִם זִיכֶער:
הִיט אֵייךְּ פַאר דִיא דוּנְט ,הִיט אַייךָּ פַאר דִיא שְׁלֶעכְטֶע
אַרְבֵּייטֶער ,הִיט אִייךְּ פַאר דֶער צוּשְׁנֵיידוּנְג :זָארִין מַיר
זֶענֶען דִיא בֶּעשְׁנַיידוּנְג זִאם הַאלְטֶען נָאמֶעם דִינְסְט
דוּרְךְָּ דֶעם גֵייסְט אוּנְד רִיהְמֶען אוּנְס אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ
 4אוּנְד פֶערְטְרוֹיעֶן נִיט אִים פְלֵייש :חָאטְשֶׁע אִיךְּ הָאבּ
אוֹיךְּ גֶעקַאנְט אִים פְלֵיישׁ פֶערְטְרוֹיעֶן .וֶוען אַפִילוּ אֵַיין

אַנְדֶערֶער דֶענְקְט צוּ הָאבֶּען פֶערְטְרוֹיעֶן אִים פְלֵיישׁו
אִיךָ פִיל מֶעהֶר :אִיךּ בִּין בֶּעשְׁנִיטֶען גֶעוָארֶען דֶעם

אַכְטֶען טָאג ,אוּנְד אִיךְּ בִּין פוּן דֶעם פָאלְק יִשְׂרָאֵל
פוּן שֵׁבֶט בִּנְיָמִין ,אֵיין עִבְרִי פוּן דִיא עִבְרִים ,וֶוענֶען

דֶעם גֶעזֶעץ אַ פָּרוּש :וֶוענֶען אֵייפֶער

הָאבּ אִיךָּ פֶעךְ-

פָאלְנְט דִיא קְהֵלָה וֶוענֶען דֶער גֶערֶעכְטִינְקֵייט אִים
גֶעוֶעץ בִּין אִיךְּ גֶעוֶועזֶען אָהֶן אַ פֶעהְלֶער:
אָבֶּער דִיא זַאַכֶען וָאס זֶענֶען מִיר גֶעוֶועזֶען אַ גֶעוִוין

דִיא הָאבּ אִיךְּ גֶערֶעכֶענְט אַ שָׁאדֶען פוּן וֶוענֶען דֶעם
משִׁיחַ:

אָבֶּער אִיךְּ רֶעכֶען

אַפֵּילוּ אַלֶע זַאכֶען פַאר

שָׁאדֶען וֶוענֶען דֶער זֶעהֶר נְרוֹיסֶע דֶערְקֶענְטֵנִים פון
יִשׁוּעַ הַמָשִׁיח מֵיין הַאר ,פוּן וֶוענֶען וֶועלְכֶען אִיךְּ הָאבּ

אִין אַלֶע זַאכֶען שָׁאדֶען גֶעלִיטֶען ,אוּנְד רֶעכֶען זֵייא
9

אַלֶם מִיסְט .כְּדֵי אִיךְ זָאל גֶעוִוינֶען מָשִׁיחַ :אוּנד זָאל

אִין אֵיהֶם גֶעפִינֶען וֶֶערֶען ,אִינְדֶעם אִיךְּ הָאבּ נֵיט מֵיינֶע
אֵייגֶענֶע גֶערֶעכְטִיגְקֵייט זָאס אִיו פוּן דֶעם גֶעזֶעץ ,ניי-

עָרְט דִיא װָאס אִיז דוּרְךְ דֶעם וְלוֹיבֶּען אָן מְשִׁיחַ

10

דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייט וָואס אִיז פוּן נָאט אִין דֶעם גְלוֹי-
בֶּען :כְּדֵי אִיךְּ זָאל אֵיהֶם דֶערְקֶענֶען ,אוּנִד דיא מַאכְּט
פוּן זֵיינֶע אוֹיפְעֶרְשְׁטֶעהוּנְג ,אוּנְד דִיא גֶעמֵיינְשַאפְט פון
זֵיינֶע לֵיידֶען ,אוּנְד זָאל מִיטְנֶעשְׁטֶעלְט וֶֶערֶען צוּ זַיין
טוֹיט :אויבּ אִיךְּ וֶועל קֶענֶען אוֹיף יֶעדֶען אוֹפִן דֶעך-

לַאנְנֶען צוּ תִּחְיַת הַמַתִים :נִיט אַז אִיךְּ הָאבּ שׁוֹין דֶעך-

לַאנְגְט ,אָדֶער בִּין שׁוֹין פָאלְקַאמֶען .נֵייעֶרְט אִיךָּ פָאלְגֶע
נָאךָּ זֶוען אִיךְּ זֶועל אוֹיךְּ דָאס דֶערְנְרֵייפֶען וֶוענֶען וֶועלְכֶען

אִיךְ בִּין אוֹיךָּ דֶערְנְרִיפֶען פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :בְּרִידֶער ,אִיךְ
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רֶעכֶען מִיךָּ נָאךְּ נִיט אַז אִיךְ הָאבּ דֶערְנְרִיפֶען; אָבֶּער

דִיא אֵיינֶע זַאךָּ מְהוּא אִיךְ; אִיךָּ פֶערְנֶעם דִיא זַאכֶען
וָואם זֶענֶען הִינְטֶען ,אוּנְד שְׁטְרֶעק אוֹים נָאךָּ דִיא וָאס
זֶענֶען צוּפָאר :אוּנְד אִיךְּ פָאלְג נָאךְּ דֶעם צִיעֶל צוּם
פְּרֵייז פוּן דֶער הוֹיכֶען בֶּערוּפוּנְג פוּן בָאט אִין יִשׁוּעַ
הַמָשִׁיחַ :דְרוּם ,אַזוֹי פִילֶע וָואס זֶענֶען פַאלְקַאמֶען ,לָאזֶען

מִיר אַזוֹי דֶענְקֶען; אוּנְד וֶוען אֵיהֶר אִין עִפֶּעם אַנְדֶערְשׁ

דֶענְקְט .דָאס וֶועט אִייךְּ נָאט אוֹיך אַנְטְפְּלֶעקֶען :דָאךְ
וִויא זֵייט מִיר הָאבֶּען דֶערְלַאנְגְט לָאזֶען מִיר וַאנְדֶעלְן

נָאךְּ דֶעם כְּלֵל:
בְּרִידֶער ,זַייטם נָאכְפָאלְנֶער מִיט מִיר ,אוּנְד זֶעהֶט
אוֹיף דִיא וָאם וַוַאנְדְלֶען ויא אֵיהֶר הָאט אוּנִם פַאר אַ
בַּיישְׁפַּיל :וָָארִין פִילֶע וַאנְדְלֶען ,פוּן וֶועלְכֶע אִיךְּ הָאבּ
אַייךָּ אָפֶט גֶעזָאגְט ,אוּנְד אַצוּנְד זָאג אִיךְּ אַפִילוּ מִיט
ֵויינֶען .אַז זֵייא זֶענֶען דִיא פֵיינְד פוּן דֶעם קרֵייץ פוּן
מָשִיחַ :וָאס

זֵייעֶר
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עֶנֶד אִיז פַארְדַארְבְּנִים ,זֵייעֶר בָאט

אִיז דֶער בּוֹיךְּ אוּנְד זֵייעֶר כְּבוֹד אִיז אִין זֵייעֶר שַאנְד

וֶועלְכֶע זֶענֶען עֶרְדִישׁ נֶעזִינְט :וָארִין אוּנְזֶערֶע בִּירְגֶעךְ-
שַׁאפְּט אִיז אִים הִימֶעל ,פוּן וַַאנֶען מִיר דֶערְוַארְטֶען

אוֹיךְּ דֶעם רֶעטֶער ,דֶעם הַאר יִשׁוּעַ

הַמָשִׁיחַ:

דֶער

וֶעט אוּמְבִּילְדֶען דֶעם לַייבּ פוּן אוּנְזֶערֶע נִידְרִינְקֵייט

כְּדִי עֶר זָאל זַיין אַ גְלֵייבְגֶעשְׁטֶעלְטֶער לֵייבּ פוּן זֵיינֶע

הֶערְלִיכְקֵייט .נָאךְּ דֶער מַאכְט מִיט וֶועלְכֶער עֶר קָאן
אוֹיך אַלֶע זַאכֶען צוּ זִיךְ אוּנְטֶערְטֶענִינ מַאכֶען:
קאפיטעל ד

אַזוֹי דֶען מֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע אוּנְד בֶּענֶעהְרְטֶע בְּרִידֶער,
מֵיינֶע פְרֵייד אוּנְד קְרוֹין שְׁטֶעהְט פֶּעסְט אִין דֶעם הַאר,

גֶעלִיבְּטֶע:
אִיךְּ זָאג אָן אַבְהוֹדְיָא ,אוּנְד אִיךְּ זָאג אָן סִינְטֵיכִי זייא
זָאלֶען אֵיינֶערְלֵייא גֶעדַאנְקֶען הָאבֶּען אִין דֶעם הַאר:

פיז

יָא ,אִיךְ זָאג דִיר אוֹיךּ אָן מֵיין גֶעטְּרֵייעֶר גֶעזֶעל ,הֶעלְף

דיא פְרוֹיעֶן ָאס הָאבֶּען מִיט מִיר גֶעאַרְבֵּייט אִין דֶער

בְּשׂוּרָה טוֹבָה ,מִיט קְלֶעמֶענֶם אוּנְד אוֹיךְּ מֵיינֶע אַנְדֶערֶע

הֶעלְפֶער ,וֶועמֶעם נֶעמֶען זֶענֶען אִים סַפֶּר הַחַיִם :פְרֶעהְט

4

פיליפטר ד
אייךְּ בֶּעשְׁטֶענְדִיג אִין דֶעם הַאר; זִידֶער אַמָאל זָאנ
אִיךְּ פְרֶעהְט אֵייך :לָאז אֵייעֶרֶע דֶעמִיטִינְקֵייט בֶּעקַאנְט
זַיין צוּ אַלֶע מֶענְשֶׁען.

דֶער הַאר אִיז נָאהֶענְט :זָארְנְט

נִיט פַאר קיין זַאךְּ; נֵייעֶרְט אִין אַלֶעם לָאזְט אֵייעֶרֶע

בֶּעדֶערְפְנִיסֶע וויסֶען צוּ נָאט דוּרְךָּ גֶעבֶּעט אוּנְד תְּחֲנָה

מִים דַאנְק :אוּנְד דֶער פְרִידֶען פוּן נָאט וָאס אִיז אִיבֶּער
אַלֶען פֶערְשְׁטַאנְד וֶועט בֶּעוָואהְרֶען אֵייעֶר הַארְץ אוּנְד

גֶעדַאנְקֶען אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

8

אִים אִיבְּרִינֶען ,בְּרִידֶער ,אַזוֹי פִילֶע זַאכֶען וִאם זֶענֶען
וָאהֶר ,אַזוֹי פִילֶע וָָאס זֶענֶען אָנְשְׁמֶענְדִיג ,אַזוֹי פֵּילֶע
וָואס זֶענֶען גֶערֶעבְט ,אַזוֹי פִילֶע וָאס זֶענֶען רֵיין ,אַזוֹי
פִילֶע וָָאס זֶענֶען לִיבְּלֶעךְּ אַזוֹי פִילֶע ואס הָאבֶּען אַ
גוּטֶען שֵם ,וֶוען עִם אִיז אַ שוּם נוּטֶער װֶערְט אָדֶער אַ

שׁוּם לוֹיבּ גֶעדֶענְקְט אָן דִיזֶע זַאכֶען :וִאם אֵיהֶר הָאט
גֶעלֶערְנְט אוּנְד אָנְגֶענוּמֶען אוּנְד גֶעהֶערְט אוּנְד גֶעזֶעהֶען
אִין מִיר ,דָאס טְהוּט; אוּנְד דֶער גָאט פוּן פְרִידֶען וֶועט
מִיט

10

11

אֵייךְּ זַיין:

אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מִיךָּ זֶעהֶר נֶעפְרֶעהְט אִים הַאר ,אַז אֵייעֶר
טְרַאכְטֶען פַאר מִיר בְּלֵיהֶם שׁוֹין וִוידֶער; חָאטְשֶׁע אֵיהֶר
הָאט אוֹיךְ פְרִיהֶער גֶעטְרַאכְט ,אָבֶּער אֵיהֶר הָאט קֵיינֶע
גֶעלֶענֶענְהֵייט נִיט נֶעהַאט :נִיט אַז אִיךְּ זָאג דָאס דֶע-
נֶען בֶּעדֶערְפְנִים ,וָארִין אִיךָּ הָאבּ גֶעלֶערְנְט צוּפְרִידֶען
צוּ זיין אִין ואס פַאר אַ שְׁטַאנְד אִיךְָ בִּין :אִיךְּ זויים
ויא דֶערְנִידְרִינְט צוּ זַיין ,אוּנְד אִיךְּ ווייס זיא דֶערְפִילְט

צוּ זַיין; אִין אַלֶעם אוּנְד אִין אַלֶע זַאכֶען בִּין אִיךְּ נֶע-

14
15

לֶערְנְט זַאט צוּ זַיין אוּנֶר צוּ הוּנְנֶערְן ,אִיבְּרִיג צוּ הָא-
בֶּען אוּנְד נוֹיט צוּ לֵיידֶען :אִיךְ קָאן אַלֶעס טְרוּן דוּרֶךָ
אֵיהֶם דֶער מִיךְ שְׁמַארְקְט :דָאךְּ הָאט אֵיהֶר נוּט נֶע-
מִהוּן אִינְדֶעם אֵיהֶר הָאט אַ טְהֵייל גֶענוּמֶען אִין מֵיינֶע
צָרָה :אוּנד אֵיחֶר וֵוייסְט אוֹיךְּ זֶעלְבְּסְט ,אִיהֶר פִּילִיפֶּער,
אַז אִים אָנְהֵייבּ פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה וֶען אִיךְ בִּין

אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען פוּן מַקְדוֹנִיָא הָאט קֵיינֶע קְהֵלָה נִיט מִיט

מִיר גֶעמֵיינְשַׁאפְט נֶעהַאט וֶענֶען נֶעבֶּען אוּנְד נֶעמֶען
נֵייעֶרְט אֵיהֶר אַלֵיין :וָארִין אִין טֶעכַאלוֹניקִי הָאט אִיהֶר

פיליפער ד

|

אוֹיךְ אֵיין מָאל אוּנְד זוידֶער אַמָאל צוּ מֵיין בֶּעדֶערְפְנִים
גֶעשִׁיקְט :נִיט אַז אִיךְּ פֶערְלַאנְג דֵיא מַתֵּנָה נֵייעֶרְט
אִיךָּ פֶערְלַאנְג דִיא פְרוּכְט וָאס זָאל זִיךְּ מֶעהְרֶען צוּ
אֵייעֶרֶע רֶעכְנוּנְג :דָאךְּ הָאבּ אִיךָּ אַלֶעם ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ

נָאךְ אִיבְּריג; אִיךְּ בִּין דֶערְפִילְט זַייל אִיךָ הָאבּ דֶעךְ-

הַאלְטֶען דוּרְךָּ עְפַּאפְרוֹדִיטוֹם דִיא זַאכֶען וָאם אֵיהֶר

הָאט נֶעשִׁיקְט אַ רִיחַ נִיחחַ ,אֵיין אָנְגֶענֶעהְמֶּעם קֶרְבֶּן

וָואם אִיז גֶעפֶעלִינ צוּ נָאט :אוּנְד מֵיין נָאט וֶעט דֶעךְ-
פילֶען אֵייעֶר

בֶּעדֶערְפָנִים

19

נָאךְ זֵיינֶע רֵייכְקֵייט אִין הֶער-

לִיכְקֵייט אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :נוּן צוּ אוּנְזֶער נָאט אוּנְד

פַאטֶער זָאל זַיין דֶער בְּבוֹד פוּן עֲבִּינְקֵייט צוּ עֲבִּינָ-
קים; אָמֵן:
גְרִיסְט יֶעדֶען הֵיילִיגֶען אֵין יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחֵ .דִיא בְּרִידֶער

וָאם זֶענֶען מִיט מִיר גְרִיסֶען אִייךָ :אַלֶע הֵיילִינֶע גְדִי-

סֶ-ען אֵייךָ; אוּנְד מֵייסְטֶענֶם דיא וִאם זֶענֶען פוּן דֶעם
הוֹיזְגֶעזִינְד פוּן קֵיסַר:

דיא נְנָאד פוּן אוּנְזֶער הַאר יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זָאל זַיין מִיט
אֵייעֶר

גֵייסֶט:

38
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דֶער בּריף פוּן דֶעם

אַפַּאסְטֶעל פּוֹלוֹם צוּ דיא קָאלָאסֶער,
! פּוֹלוֹם אֵיין אַפָּאפְטֶעל פון יֵשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ דוּרך דעם
 2ווילֶען פוּן נָאָט ,אוּנְד טִימוֹתִיוֹם דֶער בְּרוּדֶער :צוּ דיא

הַיילִיגֶע ואס זֶענֶען אִין קאלָאסֶע דִיא גֶעטְרֵייעָ בְּרירֶער

אִין מָשִׁיחַ; גְנָאד זֵייא מִיט אַייךְ אוּנְד פְריִדֶען פוּן נָאט
 3אוּנְזֶער פָאטֶער :מִיר דַאנְקֶען אַלֶע צֵייט וָאט דֶעם
פָאטֶער פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ אוּנְד מִיר בָּע-

 4טֶען וֶועבֶען אֵייךָ :אִינְדֶעם מִיר הָאבֶּען נֶעהֶערְט וֶוענֶען
דֶעם גְלוֹיבֶּען ואס

אֵיהֶר הָאט אִין יָשוּעַ

הַמָשִׁיחַ אוּנְד

 2אֵייעֶרֶע לִיבֶּע צוּ אַלֶע הֵיילִינֶע :דוּרְךְּ דֶער הָאפְנוּנב
ואס אִיז פַאר אֵייךָּ אוֹיפְבֶּעהַאלְטֶען אִים הִימֶעל ,וָאס
אֵיהֶר הָאט פְרִיהֶער נֶעהֶערְט אִים וָארְט פוּן דֶער
 6וָאהְרְהֵייט פוּן דֶער בְּשוּרָה טוֹבָה:

וָאס אִיז בֵּייא אֵייךָּ

נְלֵייךְּ וִויא עִם אִיז אוֹיךְּ אִין דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט ,אוּנְד
טְרָאגְט פְרוּכְט אוּנְד מֶעהְרְט זִיךְ; אַזוֹי זיא אוֹיךְּ צְוִוישֶׁען
אֵייךָ .פוּן דֶעם טָאג אָן וֶוען אִיהֶר הָאט גֶעהֶערְט אוּנְד

 7דֶערְקֶענְט דִיא נְנָאד פוּן נָאט אִין װָאהְרְהֵייט :וְלַייךְ
ויא אֵיהֶר הָאט גֶעלֶערְנְט פוּן עֶפַּאפְרָאס אוּנְזֶער נֶע=
לִיבְּטֶען מִיטְקְנֶעכְט ,וֶועלְכֶער אִיז פַאר אַייךְָ אַ נֶעטְרֵייעֶר
 8דִינֶער פוּן מָשִׁיחַ :דֶער הָאט אוֹיךְ אוּנֶם צוּ זיסֶען
נֶעטְהוּן אֵייעֶרֶע לִיבֶּע אִים גֵייסְנז:
 9דֶעסְטְוֶוענֶען פוּן דֶעם טָאג אָן אַז מִיר הָאבֶּען עֶם נֶעהֶערְט
הֶערֶען מִיר נִיט אוֹיף פַאר אַייךְּ מִתְפֵּלֵל צו זַייןְ .אוּנְד
צוּ בֶּעמֶען אַז אֵיהֶר זָאלְט דֶערְפִילְט וֶוערֶען מִיט דֶער

דֶערְקֶענְטְנִיס פוּן זַיין וילֶען אִין יֶעדֶע גֵייסְטְלִיכֶע חָכְמָּה

 0אוּנְד פֶערְשְׁטַאנְד :אַז אֵיהֶר זָאלְט הַאנְדְלֶען װִירְדִיג
פוּן דֶעם הַאר צוּ אַלֶען וְאוֹילְנֶעפֶעלֶע אוּנֶד זָאלְט

פְרוּכְט בְּרֶענְגֶען אִין אִיטְלִיבֶען גוּטֶען וֶוערְק ,אוּנְר זָאלְט
אַייךְ

מֶּעהְרֶען

אִין

דֶער
14

דֶערְקֶענְטְנִים

פוּן נָאט:

קאלאסער א
גֶעשְׁטַארְקְט מִיט אַלֶער מַאכֶם

נָאךְּ דֶער
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קְרַאפְט פוּן

11

זֵיינֶע .הֶערְלִיכְקֵייט צוּ אַלֶער גֶעדוּלְד אוּנְד לַאנְגְמוּמִינִ-

קיים מִיט פְרַייד:

אוּנֵד זָאלְט דַאנְקֶען דֶעם פָאטֶער פן

דֶער אוּנֶם הָאט טוֹינְלִיךְּ נֶעמַאכְט צוּ זַיין טֵיילְנֶעהְמֶער

פוּן דֶער נַחֲלָה פוּן דִיא הֵיילִינֶע אִים לֵיכֶט :וֶעלְכֶער

הָאט אוּנְס גֶערֶעטֶעט פוּן דֶער מַאכְט פוּן דֶער
פִינְסְטֶערְנִים .אוּנִד הָאט אוּנֶם אִיבֶּערְנֶעזֶעצְט אִים

15

קֶענִינְרֵייךְ פוּן דֶעם זוּהְן פוּן זֵיינֶע לִיבֶּע :אִין וֶעלְכֶען

מִיר הָאבֶּען אוּנְזֶערֶע דֶערְלֶעזוּנְג ,דִיא פֶערְגֶעבּוּנָג פוּן
זִינְד  :וֶועלְכֶער אִיז דִיא גֶעשְׁטַאלְט פוּן דֶעם אוּנְגֶעזֶעהֶע-
נֶען נָאט ,דֶער בְּכוֹר פוּן אַלֶע בֶּעשֶׁעפֶענִים :וָארִין
דוּרְךָּ אֵיהֶם זֶענֶען אַלֶע זַאכֶען בֶּעשַׁאפֶען גֶעוָארֶען ואס
זֶענֶען אִים הִימֶעל אוּנְד אוֹיף דֶער עֶרֶד ,דִיא גֶעזֶעהֶענֶע
אוּנְד דיא נִיט גֶעזֶעהֶענֶע ,אוֹיבּ זֵייא זֶענֶען טְרוֹינְשְׁטוּהְלֶען
אָדֶער הֶערְשַׁאפְטֶען אָדֶער אוֹיבְּרִיגְקֵייטֶען אָדֶער מֶעכְטֶע,

אַלֶע זַאכֶען זֶענֶען דוּרְךּ אֵיהֶם אוּנִד צוּ אֵיהֶם בֶּעשַׁאפֶען
גֶעוָארֶען:

אוּנְד עֶר אִיז פָאר אַלֶע זַאכֶען ,אוּנִד אַלֶע

זַאכֶען בֶּעשְׁטֶעהֶען אִין אִֵיהֶם :אוּנְד עֶר אִיז דֶער קָאפּ

פוּן דֶעם לֵייבּ וָאס אִיז דִיא קְהִלָה .אוּנְד עֶר אִיז דֶער
אָנְהַייבּ; דֶער בְּכוֹר פוּן דִיא טוֹיטֶע ,כְּדֵי עֶר זָאל אִין

אַלַע זַאכֶען אַליין זַיין דֶער עֶרְשְׁטֶער :וָארִין עִם אִיז

דֶעם פָּאטֶער וְאוֹילְגֶעפַאלֶען אַז אִין אֵיהֶם זָאל דִיא
נַאנְצֶע פוּלְהֵייט וְואוֹינֶען :אוּנְד אַז עֶר זָאל דוּרך אֵיהֶם
אַלֶע זַאכֶען מִיט זִיךָּ אִיבֶּערְבֶּעטֶען ,דיא וָאס זֶענֶען אוֹית
דֶער עֶרֶד אוּנְד אִים הִימֶעל ,אִינְדֶעם עֶר הָאט גֶעמַאכְט
שְׁלוֹם דוּרְךָּ דֶעם בְּלוּט פוּן זיין קרייץ:
אוּנְד אַייךָּ זוָאס אֵיהֶר זֶענְט אַמָאל פְרֶעמְד גֶעוֶועזֶען אוּנד

פַיינְד אִין אֵייעֶרֶע מַחְשָׁבוֹת דוּרְךְ שְׁלֶעכְטֶע מַעֲשִׂים ,הָאט
עֶר אַצוּנְד אִיבֶּערְגֶעבֶּעטֶען:

אִין דֶעם לֵייבּ פוּן זַיין 2

פְלֵיישׁ דוּרְךְּ דֶעם טוֹיט ,כְּדֵי עֶר זָאל אֵייךָּ הֵיילִיג אוּנְד
אוּנְשׁוּלְדִיג אוּנְד אֶהְן אַ פֶעהְלֶער פָאר אֵיהֶם פָארְשְׁטֶע-

לֶען :וֶוען אֵיהֶר וֶועט בְּלֵייבֶּען אִים גְלוֹיבֶּען נֶעגְרוּנְדִיגְט

אוּנְד בֶּעפֶעסְטִיגְט ,אוּנְד וֶעט נִיט אַוֶועקְבֶּעוֶועגְט וֶוֶערֶען
פוּן דֶער הָאפְנוּנְג פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה ואס אֵיהֶר הָאט
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גֶעהֶערְט ,וָואס אִיז נֶעפְּרֶעדִינְט גֶעוָארֶען צְוישֶען אַלֶּע
בֶּעשֶׁעפֶענִים אוּנְטֶער דֶעם הִימֶעל ,פוּן וֶועלְכֶען אִיךְ
יפוֹלוֹם בִּין גֶעוָוארֶען אַ דִינֶער:
 4אַצוּנְד פְרֶעה אִיךְּ מִיךְּ אִין מֵיינֶע לֵיידֶען פַאר אֵייךָ; אוּנְד
אִיךָּ דֶערְפִיל אִין מֵיין פְלֵיישׁ דָאם וָאס פֶּעהְלְט אִין
דיא לֵיידֶען פוּן מְשִׁיחַ .פַאר זַיין לֵייבּ ואס אִיו דיא
 8קְהֵלָה :פוּן וֶועלְכֶע אִיךְּ בִּין נֶעוָארֶען אַ דִינֶער נָאךְ
דֶער פֶערְאָרְרְנוּנְג פוּן נָאט וָאס אִיוּ מִיר גֶעגֶעבֶּען
פוּן אֵייעֶרְטְוֶענֶען צוּ דֶערְפִילֶען דָאם וָארְט פוּן
 6נָאט :דֶער סוֹר װֶאם אִיז פֶערְבָּארְנֶען גֶעוֶועזֶען
פוּן דִיא צֵייטֶען אוּנד דִיא דוֹרוֹת ,אָבֶּער אִיז אַצוּנְד
הָאט גֶעוָואלְט בֶּעקַאנְט
פוּן דֶער הֶערְלִיכְקֵייט
גוֹיִם ,וָאס אִיז מָשִׁיחַ
 8הֶערְלִיכְקֵייט :דֶעם מִיר

מַאכֶען ואס אִיז
פוּן דִיוֶעם סוֹר
אִין אַייךְ דִיא
פְּרֶעדִינֶען ,אוּנְד

דִיא רֵייכְקֵּייט
צְוִוישֶׁען דיא
הָאפְּנוּנָב פוּן
וָארְנֶען אִיטַ-

לִיכֶען מֶענְשׁ אוּנְד לֶעהְרֶען אִיטְלִיכֶען מֶענְשׁ מִיט
אַלֶערְלֵייא וֵוייזְהֵייט ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען אִיטְלִיכֶען מֶּענְשׁ

 9שְׁטֶעלֶען פָאלְקַאמֶען אִין מָשִׁיחַ :צוּ דֶעם תַּכְלֵּית
אַרְבֵּייט אִיךְּ אוֹיךּ; אִינְדֶעם אִיךָּ שְׁמְרֵייט נָאךְ זֵיינֶער
מַאכְט וָָאס וִירְקְט אִין מִיר מִיט נְבוּרָה;
קאפיטעל ב

 1וָארִין אִיךְ זויל אַז אֵיהֶר זָאלְט וִיסֶען וָאס פַאר אַ
גְרוֹיסֶען

שְׁטְרֵייט

אִיךְּ הָאבּ

פַאר

אִיךְּ.

אוּנְד

פַאר

דִיא זָוְאם זֶענֶען אִין לָאוֹדִיקַיֵא ,אוּנִד פַאר אַלֶע װָאס

 2הָאבֶּען נִיט גֶעזֶעהֶען מֵיין פָּנִים אִין דֶעם פְלֵיישׁ :כְּדֵי
זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער זָאלֶען גֶעְרֵייסְט וֶוערֶען ,אוּנְד זייא
זָאלֶען בֶּעפֶעסְטִיגְט וֶערֶען אִין דֶער לִיבֶּע אַפילוּ צו

אַלֶע רֵייכְקֵייט פוּן אַ גַאנְץ דֶערְפִילְטֶען פֶערְשְׁטַאנְּה
צוּ דֶער דֶערְקֶענְטֵנִים פוּן דֶעם סוֹר פוּן נָאט ואס אִיז

 3אִין מָשִׁיחַ:

 4אוֹצְרוֹת
אִיךְ

פוּן

אִין וֶעלְכֶען זֶענֶען פֶערְבָּארְנֶען אַלֶע
חָכְמָה

כְּדִי קֵיינֶער

זָאל

אוּנְד דֶערְקֶענְטְנִים:
אֵייךְ

נִיט

בֶּעמְרִינֶען

דָאס זָאג
מיט

אִֵי-

 5בֶּערְרֶעדֶענְדִינֶע קְרַאפְּט :וָארִין חָאטְשֶׁע אִיךְ בִּין נִיט

קאלאטער ב
בַּייא

אַייךָ

אִים

לייבּ דָאךְּ

בִּין אִיךְּ

הי=-ןזט

בַּייא

אַייךָּ

אִים

גֵייסְט ,אוּנְד אִיךְּ פִרְעה מִיךְּ אוּנְד זָעה אָן אֵייעֶרֶע
אֶרְדְנוּנָג .אוּנֶר דִיא פֶעסְטִינְקֵייט פוּן אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען
אָן מָשִׁיחַ:
דְרוּם נְלֵייךָּ וִויא אֵיהֶר הָאט אָנְנֶענוּמֶען דֶעם הָאר
יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אַזוֹי וַאנְדֶעלְט אִין אֵיהֶם :אוּנָד זַייט
אֵיינְגֶעוָוארְצֶעלְט אוּנְד אוֹיפְגֶעבּוֹיעְט אִין אֵיהֶם ,בֶּעפֶעם-
טִינְט אִים וְלוֹיבֶּען אַזוֹי דיא אֵיהֶר הָאט בֶעלֶערְנְטו
אוּנְד מֶעהְרְט אַייךְּ דְרִינֶען מיט דַאנְקֶען:
נִיבְּט אַכְטוּנְג אַז קֵיינֶער זָאל אַייךְּ נִיט פַאר אַ רוֹיבּ
מַאכֶען דוּרְךְ פִּילָאסָאפִי אוּנְד לֶעדִינֶע פַארְפִיהְרוּנְג נָאךְ
דִיא קַבָּלָה פוּן מֶענְשֶׁען ,נָאךְּ דִיא יְסוֹדוֹת פוּן דֶער
וֶעלְט ,אוּנְד נִיט נָאךְּ מְשִׁיחַ :וָארִין אִין אֵיהֶם וְואוֹינְט
דִיא גַאנְצֶע פוּלְהֵייט פוּן דֶער נָאטְהֵייט לֵיבְּהַאפְטִיג:
אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט דֶערְפִילְט אִין אֵיהֶם ,וֶועלְכֶער אִיז
דֶער קָאפּ פוּן יֶעדֶער הֶערְשַאפְּט אוּנֶר מַאכְט :אִין
וֶעלְבֶער אֵיהֶר זֶענְט אוֹיךְּ בֶּעשְנִיטֶען מִיט דֶער בֶּעשְׁנֵיי-
דוּנְג וִאם אִיז נִיט גֶעמַאכְט מִיט דֶער הַאנְד ,מִיט דֶעם
אוֹיסְטְהוּן דֶעם לֵייבּ פוּן דֶעם פְלֵייש; אִין דֶער בֶּעשְׁנַיידוּנְג
פוּן מָשִׁיהַ :אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט מִיט אִיהֶם בֶּענְרוּבֶּען
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גֶעוָארֶען אִין דֶער טְבִילָה אִין וֶועלְכֶער אֵיהֶר זֶענְט

אוֹיךְּ מִיט אֵיהֶם אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען דוּרְךָּ דֶעם גְלוֹיבֶּען
אִים וִירְקֶען פוּן גָאט ,דֶער הָאט אֵיהֶם אוֹיפְגֶעוֶועקְט
פוּן דִיא טוֹיטֶע :אוּנְד אֵייךְּ ,װָאס אֵיהֶר זֶענְט טוֹים 31

נֶעוֶועזֶען דוּרְךְּ אֵייעֶרֶע עֲבֵירוֹת אוּנְד דֶער עָרְלָה פוּן
אֵייעֶר פְלֵיישׁ ,הָאט עֶר מִיט אֵיהֶם לֶעבֶּעדִיב גֶעמַאבְט
אִינְדֶעם עֶר הָאט אוּנִם פֶערְנֶעבֶּען אַלֶע עֲבִירוֹת:

אוּנָד 41

הָאט אוֹיסְנֶעמֶעקְט דִיא הַאנְדְשְׁרִיפְט דוּרְךָּ זֵיינֶע חוּקִים
וָואם זֶענֶען קֶענֶען אוּנֶם גֶעוֶועזֶען ,וָאס אִיז אוֹיךְּ אוּנְס

דֶערְוִוידֶער ,אוּנְד הָאט עִם אַרוֹיסְגֶענוּמֶען אוֹים דֶער
מִיטֶען אִינְדֶעם עֶר הָאט עִם אָנְגֶעשְׁטֶעלְט צוּם קרֵייץ:
אוּנְד עֶר הָאט אוֹיסְגֶעצוֹינֶען דִיא הֶערְשַׁאפְטֶען אוּנֶד 51

דִיא מֶעכְטֶען אוּנְד הָאט זֵייא עֶפֶענְטְלִיךְּ בֶּעוִיזֶען
אוּנְד הָאט דְרִינֶען אִיבֶּער זֵייא גֶעזִינְט:

קאלאסער ב נ
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 6דְרוּם לָאז אֵייךְּ קֵיינֶער נִיט רִיכְטֶען וֶוענֶען עֶסֶען אוּנְד
טְרִינְקֶען אָדֶער וֶוענֶען אַ יוֹם טוֹב אָדֶער אַ ראש הֹדָשׁ
 7אָדֶער שַבָּתוֹת:

וָאס זֶענֶען אַ שָׁאטֶען פוּן דיא זַאכֶען

ואס וֶועלֶען קוּמֶען אָבֶּער דֶער לֵייבּ גֶעהֶערְט צוּ
 8מָשִׁיחַ :לָאז אֵייךְּ קֵיינֶער נִיט רוֹיבֶּען דֶעם שְׂכַר דוּרְךְ

דִינֶען אִין נִידריגְקייט אוּנְד פֶערְעֶהְרוּנְג פוּן דיא מַלְאָכִּים

אִינְדֶעם עֶר דְרִינְגְט אוֹיף דיא זַאכֶען וָאס עֶר הָאט
גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד אִיז אוּמְזוּסְט אוֹיפְגֶעבְּלָאזֶען פוּן זיין
 9פְלֵיישְׁלֵיכֶען פֶערְשְׁטַאנִד :אוּנְד עֶר הַאלְט נִיט פֶעסְט
אָן דֶעם קָאפּ ,פוּן וֶעלְכֶען דֶער נַאנְצֶער לֵייבּ אִיז
גֶענֶעהְרְט אוּנְד בֶּעפֶעסְטִינְט דוּרְךָּ דִיא בֶּענְדֶע אונד
אָדֶערְן ,אוּנְד ואקְסְט מִיט דֶעם גֶעוֶעקֶם פוּן גָאט:
 0וֶוען

אֵיהֶר

זֶענְט

גֶעשְׁטָארְבֶּען

מִיט

מְשִיחַ פוּן דִיא

נְרוּנְדְזֶעצֶע פוּן דֶער וֶעלְט ,וָארוּם נְלֵייךְּ װִיא אֵיהֶר
זֶענְט לֶעבֶּעדִיג אִין דֶער וֶעלְט אוּנְטֶערְוַארְפְט אִיהֶר
 1אֵייךְּ זֶעלְבְּסְט צוּ גֶעוֶעצֶען :רֵיהֶר נִיט אָן פֶערְזִיךְּ נִיט
 2נֶעם נִיט אִין דֶער הַאנְד :וָאם אַלֶע זֶענֶען צוּם פֶעך-
דַארְבֶּען מִיט דֶעם נִיצֶען נָאךְּ דִיא גֶעבָּאטֶע אוּנְד
 8לֶעהְרֶען פוּן מֶענְשֶׁען? וָאס הָאבֶּען חְאוֹיל אַ שֵיין פוּן
חָכְמָה אִין בֶּעוִוילִינְטֶען דִינְסְט אוּנְד נִידְרִינְקֵייט אוּנְד
נִיט פֶערְשׁוֹינוּנְג פוּן דֶעם לֵיבּ ,נִיט אִין אַ שׁוּם כָּבּוֹד

צוּ זֶעטִיגוּנְג פוּן דֶעם פְלֵייש:
קאפיטעל נ
 1דְרוּם וֶוען אֵיהֶר זֶענְט אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען מיט מָשִׁיחַ ,זוּכֶט

דִיא זַאכֶען וִאם זֶענֶען אוֹיבֶּען ,וְאוּ מְשִׁיחַ אִיז זִיצֶענְדיג
 2צוּ דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן נָאט :טְרַאכְט דִיא זַאכֶּען
ואם זֶענֶען אוֹיבֶּען ,נִים דִיא וָאם זֶענֶען אוֹיף דֶער
 8עֶרֶד :וָארִין אֵיהֶר זֶענְט נֶעשְׁטָארְבֶּען אוּנְד אֵייעֶר
 4לֶעבֶּען אִיז פֶערְבָּארְנֶען מִיט מְָשִׁיחַ אִין נָאט :וֶען
דַאן וֶועט אִֵיהֶר אוֹיךְּ מִיט אֵיהֶם אַנְטְפְּלֶעקְט װֶערֶען

אִין הֶערְלִיכְקייט;

 9דְרוּם זָאלְט אֵיהֶר טֶעטֶען אֵייעֶרֶע נְלִידֶער װִאם זֶענֶען
אוֹיף דֶער עֶרֶד ,הוּרֶערֵייא ,אוּנְרִיינִינְקייט ,לֵיירֶענְשַאפְּט,

קאלאסטר ג
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שְׁלֶעכְטֶעם בֶּענֶעהְרֶען ,אוּנְד גֵייצִיגְקייט וֶאם אִיז אִמִּ-
נֶעטֶערֵייא:
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דוּרְךְ וֶועלְכֶע דֶער צָארְן פון גָאט קוּמְט

אִיבֶּער דִיא ווידֶערְשְׁפֶּענִיגֶע קִינְדֶער :אִין וֶועלְכֶע זַאכֶען

אֵיהֶר הָאט אוֹיךְּ אַמָאל
דְרִינֶען גֶעלֶעבְּט :אָבֶּער
דִיא אַלֶע ,צָארְן ,נְרִים.

רֶעד פוּן אֵייעֶר מוֹיל:

גֶעוַאנְדֶעלְט .וֶען אֵיהֶר הָאט
אַצוּנְד לֶעגְט אִיהֶר אוֹיךְ אַוֶעק
רֹשְׁעוֹת ,לֶעסְטֶערוּנְג ,שֶׁענְדְלִיכֶע
זָאֲנְט נִיט קיין לִינֶען צְוִישֶׁען

סס

אֵיינְאַנְדֶער ; אִינְדֶעם אֵיהֶר הָאט אוֹיסְנֶעטְהוּן דֶעם אַלְמֶען
מֶענְשׁ מִיט זַיינֶע מַעֲשִׂים:

אוּנְד הָאט אָנְגֶעטְהוּן דֶעם

10

נֵייעְן מֶענְשׁ וֶועלְכֶּער אִיז דֶערְנייעֶרט אִין דֶערְקֶענְטְנִים

נָאךָּ דֶער

גֶעשְׁטַאלְט

פוּן אֵיהֶם

דֶער

הָאט

אֵיהֶם

בֶּעשַאפֶען :וְאוּ עִם קָאן נִיט זַיין גְרֶעק אוּנְד יוד,
בֶּעשְׁנַיידוּנָג אוּנְד אוּנְבֶּעשְׁנֵיידוּנְג ,פְרֶעמְדֶע אוּנְד סְקוּטֶער,
קְנֶעכְט אוּנְד פְרֵייעֶר; נֵייעֶרֶם מָשִׁיחַ אִיז אַלֶעם אוּנָד

אִין אַלֶעם:
דְרוּם מְהוּט אָן אַלָם אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע פוּן גָאט ,הֵיילִינֶע
אוּנְד גֶעלִיבְּטֶע הֶערְצֶער פוּן בַּארֶעמְהֶערְצִינְקֵייט
פְרַיינְדְלִיכְּקֵייט ,אַ נִידְרִיג נֶעמִיט .זַאנְפְטְמוּטִיגְקֵייט

לַאנְגְמוּטִינְקייט:

פֶערְטְרָאגְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען

אוּנְד פֶערְגִיבְּט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן ,וֶוען אֵיינֶער הָאט

עֶפֶּעם אַ פַארְקְלָאג קֶענֶען דֶעם אַנְדֶערֶען :גְלֵייךְּ ויא

דֶער הַאר הָאט אַייךָּ פֶערְגֶעבֶּען ,אַזוֹי טְהוּט אוֹיךָ אֵיהֶר:
אוּנְד אִיבֶּער אַלֶע דִיזֶע זַאכֶען טְהוּט אָן דִיא לִבָּעו
וָואם אִיז דָאם בַּאנְד פוּן פַאלְקַאמֶענְהֵייט :אוּנְד לָאז 2
דֶער פְרִידֶען פוּן מְשִׁיחַ הֶערְשֶען אִין אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער,
צוּ וֶועלְֶבֶע אֵיהֶר .זֶענְט אוֹיךְ גֶערוּפֶען אִין אַיין לַייבּ;

אוּנְד זַייט בֶּעדַאנְקֶענְדִיג:

לָאז דָאס וָארְט פוּן מָשִיחַ

רַייכְלִיךְּ אִין .אֵייךְּ וְואוֹינֶען מִיט אַלֶערְלֵייא חָכְמָה
לֶעהֶרְט אוּנְד דֶערְמָאהְנְט אֵיינֶער דֶעם אָנְדֶערְן אִין

מִזְמוֹרִים אוּנְד גֶעזַאנְג אוּנְד גֵייסְטְלִיכֶע לִידֶעה ,אוּנְד

זִינְגֶם מִיט גְנָאד אִין אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער צוּם הַאר :אוּנְד

וָואם פַאר אַ זַאךְּ אֵיהֶר טָהוּט אִין וָארְט אָדֶער אִין

וֶוערְק ,טְהוּט אַלֶעם אִים נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר יִשּׁעַ

אוּנְד דַאנְקְט נָאט דֶעם פָּאטֶער דוּרְךְּ אֵיהֶם:

11

קאלאסער ג ד
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 8אֵיהֶר וִוייבֶּער ,זַיים אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּ אֵייעֶרֶע מֶענֶער,
 9ויא עִָם אִיז אָנְשְׁטֶענְדִיג אִין דֶעם הַאר :אֵיהֶר מֶענֶער,
לִיבְּש אֵייעֶרֶע וֵוייבֶּער ,אוּנְד זֵייט נִיט עֶרְבִּיטֶערְט קֶענֶען

 0זֵייא :אֵיהֶר קִינְדֶער ,גֶעהָארְכְט אֵייעֶרֶע עֶלְטֶערְן אִין

אַלֶע זַאכֶען ,וָארִין דָאס אִיז וְואוֹילְנֶעפֶעלִיג צוּ דֶעם
 1הַאר :אֵיהֶר פֶעטֶער ,דֶערְצֶערְנְט נִיט אֵייעֶרֶע קִינְדֶער ,כְּדִי
 2זֵייא זָאלֶען נִיט פֶערְלִירֶען דֶעם מוּטה :אֵיהֶר קְנֶעכְט

גֶעהָארְכְט אִין אַלֶע זַאכֶען אֵייעֶרֶע הֶערְרֶען נָאךְּ דֶעם

פְלֵיישּ ,נִיט מִיט אוֹיגֶענְדִינְסְט אֵלֶם דִיא וִאם מֶענְשֶׁען

גֶעפֶעלֶען ,נֵייעֶרְט מִיט אַ רֵיין הַארְץ פָארְכְּט דֶעם

 8הַאר :אַלֶעס וָאס אֵיהֶר טְהוּט ,וֶוערְקְט עִם מִיט גַאנְצֶען
 4נֶעמִיט װיא צוּם הַאר אוּנְד נִיט צוּ מֶענְשֶׁען :הָארִין
אֵיהֶר וֵוייסְט אַז אֵיהֶר װֶעט פוּן דֶעם הַאר בֶּעקוּמֶען
דֶעם שְׂכֵר פוּן דֶער יְרוּשָׁה; אִיהֶר דֵינְט דֶעם הַאר
 2מְשִׁיחַ :וָארִין דֶער וָאס טְהוּם אוּנְרֶעכְט וֶועט בֶּעקוּי
מֶען פַאר דֶעם אוּנְרֶעכְט וָאס עֶר הָאט נֶעמְהוּן ,אוּנֶר
עֶם נִיט פַארְהַאנֶען קיין נוֹשֵׂא פָּנִים:

קאפיטעל ד

 1אֵיהֶר

הֶערְרְ

בֶּעצָאהְלְט צו אֵייעֶרֶע קְנֶעכְט דָאס

ואס אִיז רֶעכְט אוּנְד נְלֵייךְּ .וָארִין אִיהֶר וֵייסְט אַז
אֵיהֶר הָאט אוֹיךְּ אַיין הַאר אִין דֶעם הִימֶעל:
פן זֵייט בֶּעשְׁמֶענְדִיג אִים נֶעבֶּעט ,אוּנְד וַַאכְט דְרִינֶען מִיט
 8דאנק :אוּנְד בֶּעטֶעט אֵיהֶר אוֹיךְּ פַאר אוּנֶם כְּדִי גָאט
זָאל אוּנֶם עֶפְנֶען אַ טֵיהֶר פַאר דֶעם וָארְט ,אַז מִיר
זָאלֶען רֶעדֶען דֶעם סוֹר פוּן מָשִׁיחַ .וֶענֶען וֶעלְכֶען

 4אִיךְ בִּין אוֹיךְּ גֶעבּוּנְדֶען :כְּדֵי אִיךְ זָאל עִם אַנְטְפְּלֶע-

 8קֶען ,אַזוֹי ויא אִיךָ בֶּעדַארְף עִם רֶעדֶען :וַאנְדֶעלְט
מִיט קְלוּגְהֵייט קֶענֶען דִיא וָואם זֶענֶען פוּן דְרוֹיסֶען ,אוּנְד
 6קוֹיפְט אוֹים דִיא צֵייט :לָאז אֵייעֶרֶע רֶעד בֶּעשְׁמֶענְדִיג

זַיין מִיט גְנָאד ,גֶעזַאלְצֶען מִיט זַאלְץ ,אַז אֵיהֶר זָאלְט
וויסֶען ויא אֵיהֶר זָאלְט אִיטְלִיכֶען עֶנְטְפֶערְן:

? טִיכִיקוֹם ,דֶער גֶעלִיבְּטֶער בְּרוּדֶער אוּנְד גֶעטְרֵייעֶר דִינֶער
אוּנְד מִיטְקְנֶעכְט אִין דֶעם הַאר ,וֶועט אַייךְּ אַלֶעם צו
 8וִויסֶען טְהוּן ויא עִם נֶעהְט מִיר :וֶעלְכֶען אִיךְּ הָאבּ
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צוּ אֵייךָּ פוּן דֶעסְטְוֶוענֶען גֶעשִיקְט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען
ויא עִם נֶעהְט אוּנִם אוּנְד אַז עֶר זָאל אֵייעֶרֶע הֶעךְ-
צֶער טְרֵייסְטֶען :מִיט אוֹנִיסִימוֹם ,דֶעם גֶעטְרֵייעֶן אוּנָד
גֶעלִיבְּטֶען בְּרוּדֶער ,וֶועלְבֶער אִיו פוּן אַייךָ; זֵייא וֶועלֶען
אֵייךְָּ צוּ זויסֶען מְהוּן אַלֶעם וָאס טְהוּט זִיךְּ דָא:
אַרִיסְטַארָכוֹם מֵיין מִיטְּגֶעפַאנְגֶענֶער גְרֵיסְט אַייךְּ אוּנָד
מַרְקוֹם

דֶער

שְוֶעסְטֶערְם

וּהְן

פוּן בַּרְנַבָּא,

10

אִיבֶּער

וֶועלְכֶען אֵיהֶר הָאט בֶּעפֶעהְל דֶערְהַאלְטֶען וֶען עֶר

קוּמְט צוּ אֵייךְ נֶעמְט אֵיהֶם אוֹיף :אוּנְד יִשׁוּעַ חָאס
אִיז גֶערוּפֶען יוּסְטוֹם ,וִאם זֶענֶען פוּן דֶער בֶּעשְׁנַיידוּנֶב;
דִיזֶע זֶענֶען דִיא

אַיינְצינֶע

מִיטְאַרְבֵּייטֶער

צוּם

11

קֶענִיגְרֵייךְ

פוּן נָאט; וֶועלֶכֶע זֶענֶען צוּ מִיר גֶעוֶועזֶען אַ טְרֵייסְט:

עֶפַּאפְרַאס גְרִיסְט אַייךְּ :דֶער אִיז פוּן אֵייך אַ קְנֶעכְט
פוּן יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ ,וֶועלְכֶער רַאנְנֶעלְט בֶּעשְׁטֶענְדִיג פַאר

אֵייךְ אִים גֶעבֶּעט כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט שְׁטֶעהֶען פָאלְקְא-

מֶען אוּנְד דֶערְפִילְט מִיט דֶעם גַאנְצֶען זילֶען פוּן גָאט:
וָוארִין אִיךְּ זָאנ אֵיהֶם עֵדוּת אַז עֶר הָאט פִיל מִיה
פַאר אַייךְ; אוּנִד פַאר דִיא וָאס זֶענֶען אִין לְאוֹדִיקְיָא
אוּנְד פַאר דִיא וָאם זֶענֶען אִין הִיעֶרַאפָּאלִים .:לוקאס
דֶער גֶעלִיבְּטֶער רוֹפֵא אוּנד דִימַאס גְרִיסֶען אַייך:
גְרִיסְט דִיא בְּרִידֶער וֶאם זֶענֶען אִין לְָאוֹדִיקִיָא אוּנָד 2
נוּמְפַאם אוּנְד דֵיא קְהֵלָה וָאם אִיז אִין זַיין הוֹיז:
אוּנְד וֶוען דִיזֶער בְּרִיף וֶדעט בֵּייא אֵייךְּ גֶעלֵיינְט וֶוערֶען
זֶעהְט אַז עֶר זָאל אוֹיךְּ גֶעלֵיינְט וֶערֶען אִין דֶער
קְהֵלָה פוּן לְאוֹדִיקִיָא ,אוּנְד אַז אֵיהֶר זָאלְט אוֹיךְּ לֵיינֶען

דֶעם בְּרִיף פוּן לְאוֹדִיקִיָא :אוּנְד זָאנְט צוּ אַרְכִּיפוֹם נִיבּ
אַכְטוּנְג צוּם דִינְסְט ואס דוּא הָאסְט דֶערְהַאלְטֶען אִין
דֶעם הַאר ,אַז דוּא זָאלְסְט עִם דֶערְפִילֶען:
דֶער נָרִים פוּן מִיר פּוֹלוֹם מִיט מֵיינֶע הַאנְד .נֶעדֶענְקְט
אָן מֵיינֶע קֶעמֶען .דִיא נְנָאד זָאל מִיט אִיךָּ זַיין:
ד
י
יי
יע
יט י

דֶער עֶרְשְׁטֶער בְּרִיף פוּן דֶעם

אַפַּאסְטֶעל פּולוס צוּ דִיא טֶעסַאלוֹנִיקֶּער.
--ן

פּוֹלוס אוּנד סִלְווֹאנוֹם אוּנְד טִימוֹתִיוֹם צוּ דֶער קְהִלֶּה פוּן
דִיא טֶעסַאלוֹנִיקֶער אִין נָאט דֶעם פָאטֶער אוּנְד אִין
דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ; נְנָאד זָאל מִיט אִייךְּ זַיין
אוּנְד פְּרִידֶען:

מִיר דַאנְקֶען גָאט בֶּעשְׁטֶענְדִיג וֶוענֶען אֵייךְּ אַלֶע ,וֶוען

מִיר גֶעדֶענְקֶען אֵייךְּ אִין אוּנְזֶערֶע נֶעבֶּעט:

אוּנֶד מָיר

גֶעדֶענְקֶען אֶהְן אוֹיפְהֶערֶען אֵייעֶר װֶערְק פוּן גְלוֹיבֶּען

אוּנְד אַרְבֵּייט פוּן לִיבֶּע אוּנְד גֶעדוּלְד פוּן הָאפְנוּנָג אִין
אוּנְזֶער

פָאטֶער:

הַאר

יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ

פָאר

אוּנְזֶער

נָאט

אוֹנָד

אֶינְדֶעם מִיר וִיסֶען ,בְּרִידֶער ,גֶעלִיבְּטֶע פוּן

נָאט ,אֵייעֶרֶע אוֹיסְדֶערְוֶעהְלוּנְג :אַז אוּנְזֶערֶע בְּשׂורָה
טוֹבָה אִיז צוּ אֵייךְּ גֶעקוּמֶען נִיט נוּר אִין װָארְט ,נֵייעֶרְט
אוֹיךְּ אִין קְרַאפְט אוּנָד אִים רוּחַ הַקוֹדֶשׁ אוּנְד אִין
גְרוֹיסֶע גֶעוִויסְהֵייט ,גְלֵייךְּ זויא אֵיהֶר וֵוייסְט זָאם פּאר
מֶענְשֶׁען מִיר הָאבֶּען אוּנֶם צְוִישֶׁען אֵייךָּ בֶּעוִויזֶען פוּן
אֵייעֶרְטְוֶועגֶען:
אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט גֶעוָארֶען נָאכְטְהוּעֶר פוּן אוּנֶם אוּנְד
פוּן דֶעם הַאר ,אִינְדֶעם אֵיהֶר הָאט דָאס וָארְט אָנְגֶּע-
נוּמֶען אִין פִיל לֵיידֶען מִיט פְרֵייר פוּן דֶעם רוּתַ
אַזֹי אַז אִיהֶר זֶענֶם אַ .פָארְבִּילְד
הַקוֹדֶשׁ :
גֶעווארֶען צוּ אַלֶע וָאס גְלוֹיבֶּען אִין מַקְדוֹנִיא אוּנְד
אַכַיָא :וָארִין פוּן אייךְּ אִיו דָאס וָארְט פוּן דֶעם
הַאר גֶעהֶערְט גֶעוָוארֶען נִיט נור אִין מַקְדוֹנָיֵא אוּנָד

אַבַיָא נֵייעֶרְט אִין אִיטְלִיכֶען אָרְט אִיז אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען

צוּ גָאט אוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,אַזוֹי אַז מִיר בֶּעדַארְפֶען דֶערְפוּן
גָארְנִיט צוּ רֶעדֶען :וָארִין זֵייא אַלֵיין דֶערְצֶעהְלֶען
וֶוענֶען אוּנֶם ואס פַאר אֵיין אֵיינְגַאנְנ מִיר הָאבֶּען צוּ
אִייךְּ נֶעהַאם אוּנְד ויא אֵיהֶר הָאט אֵייךְּ אוּמְגֶעקֶעהְרְט
552
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אַז אֵיהֶר זָאלְט דִינֶען

וָאהְרֶען גָאט:

אוּנְד זָאלְט

10

וַַארְטֶען אוֹיף זַיין זוּהְן פוּם הִימֶעל ,וֶועלְבֶּען עֶר הָאט

אוֹיפְגֶעוֶועקְט פוּן דיא טוֹיטֶע ,אוֹיף יִשׁוּעַ דֶער רֶעטֶעט
אוּנָם פוּן דֶעם קוּמֶענְדִינֶען צָארְן:

קאפיטעל ב

צוווּארִיאןֵ.ייךָא;ֵיהֶארַ.ז ועֵוִיםיסְאטִיזאַלנִַיייםן ,אבוְּּמרְִדיודֶּסעְרט ,גאֶועּונְֶוזעֶזעֶרעֶעןן :אֵיניֵניְיגעֶַארנְְגט 1
מִיר הָאבֶּען פְרִיהֶער גֶעלִיטֶען אוּנֶר זֶענֶען אִין פִילֵיפִּ

שֶׁענְדְלִיךְּ בֶּעהַאנְדֶעלְט גֶעוָארֶען ,אַזוֹי ויא אֵיהֶר וֵוייסְמז
דָאךְ זֶענֶען מִיר מוּטְהִיג גֶעוָארֶען אִין אוּנְזֶער גָאט
דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן גָאט מִיט פִיל קַאמְפְּף צוּ אֵייךָ
צוּ רֶעדֶען :וָארִין אוּנְזֶערֶע וָארְנוּנְג אִיז נִיט גֶעוֶועזֶען
פוּן מָעוֹת ,אוּנְד נִיט פוּן אוּנְרֵיינִינְקֵייט אוּנד נִיט
נֵייעֶרְט נְלֵייךְּ װיא גָאט הָאט אוּנם

מִיט פַאלְשְהֵייט:
חָשׁוּב גֶעהַאלְטֶען אַז עֶר זָאל אוּנֶם אָנְפֶערְטְרוֹיעֶן דיא
בְּשׂוּרָה

טוֹבָה ,אַוֹי רֶעדֶען

מִיר

נִיט ויא

מֶענְשֶען

צוּ גֶעפֶעלֶען נֵייעֶרְט גָאט ,דֶער פְּרֵיפְט אוּנְזֶערֶע הֶעךָ-

צֶער :וָארִין מִיר הָאבֶּען קֵיינְמָאל נִים בֶּענוּצְט
שְׁמֵייכֶעלְדִיגֶע רֶעד ,אַזוֹי זיא אֵיהֶר וֵוייסְט ,אוּנְד אוֹיךָ
נִיט קֵיינֶע אוֹיסְרֶעד פַאר גֵייצִינְקֵייט נָאט אִיז עָדוּת:
אוּנִד אוֹיךָּ הָאבֶּען מִיר נִיט גֶעווּכְט קיין כָּבוֹד פוּן
מֶענְשֶׁען ,נִיט פוּן אֵייךְּ אוּנְד אוֹיךְּ נִיט פוּן אַנְדֶערֶען
וֶוען מִיר הָאבֶּען אַייך גֶעקָאנְט בֶּעשְׁוֶוערְלִיךְּ זַיין אֵלֶם

אִפָּאסְטֶעל פוּן מָשִׁיחַ :נֵייעֶרְט מִיר זֶענֶען לִיבֶּענְדִינ

זש

מש

ב-

צְוִוישֶׁען אֵייךָּ גֶעוֶועזֶען ,אַזוֹי ויא אַ זֵייגֶערין דֶערְנֶעהְרְט

אִיהֶרֶע אֵייגֶענֶע קִינְדֶער  :אַזוֹי הָאבֶּען מִיר אֵייךָּ הֶערְצְלִיךְ

גֶעלִיבְּט ,אוּנְד הָאבֶּען הַנָאָה גֶעהַאטְ אַייךְ צוּ אִיבֶּעךְ-
גֶעבֶּען נִיט נוּר דֵיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן נָאט; נֵייעֶרְט
אוֹיךְּ אוּנְזֶערֶע

אֵינֶענֶע

נְשָׁמוֹת,

וָארִין

אֵיהֶר

זֶענְט

גֶעוָוארֶען אוּנְזֶערֶע גֶעלִיבְּטֶע:

וָוארִין אֵיהֶר גֶעדֶענְקְט ,בְּרִידֶער ,אוּנְזֶערֶע אַרְבַּייט אוּנְד
שֶרְחָא; נַאכְט אוּנְד טָאג הָאבֶּען מִיר גֶעאַרְבֵּייט אַז
מִיר זָאלֶען קֵיינֶעם פוּן אַייךָּ נִיט בֶּעשְׁוֶערְלִיךְ זַייף

6
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אוּנְד מִיר

צוּ אֵייךְ נֶעפְּרֶערִינְט

הָאבֶּען

דִיא בְּשׁוּרָה

10

טוֹבָה :אֵיהֶר זֶענְט עֵדוּת אוּנְד אוֹיךְּ נָאט ,דיא הֵיילִיג
אוּנְד נֶערֶעכְט אוּנְד אֶהְן אַ פֶעהְלֶער מִיר זֶענֶען צְװִי-

11

אִיהֶר

12

15

14

שֶׁען אֵייךְּ גֶעוֶועוֶען

ואם

וְלוֹיבֶּען:

אַוֹי זיא

וֵוייסְט; אַז מִיר הָאבֶּען אֵייךְָּ גֶעוָוארֶענְט אוּנְד גֶעטְרֵייסְטו
וויא אַ פָאטֶער זֵיינֶע אֵייגֶענֶע קִינְדֶער :אוּנְד הָאבֶּען
בֶּעצֵיינְט אַז אֵיהֶר זָאלְט וַאנְדְלֶען וִירְדִיג פוּן בָאטו
דֶער הָאט אִייךְָּ בֶּערוּפֶען צוּ זַיין אֵיינֶען קֶענִינְרֵייךְ
אוּנְד הֶערְלִיכְקֵייט :דְרוּם דַאנְקֶען מִיר אוֹיךְּ גָאט אֶָהְן
אוֹיפְהֶערֶען ,אִינְדֶעם וֶען אִיהֶר הָאט פוּן אוּנֶם דֶעך-
הַאלְטֶען דָאס וָארְט פוּן נָאט וָאס אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט
הָאט אֵיהֶר עִם אָנְגֶענוּמֶען נִיט װִיא דָאס וָארְט פוּן
מֶענְשֶׁען ,נֵייעֶרְט דיא עִם אִיז אִין דֶער וָאהְרְהֵייט,
דָאס וָוארְט פוּן נָאט ,וָאס וִירְקְט אוֹיךְּ אִין אֵייךְּ וָואס

גְלוֹיבֶּען :וָארִין אֵיהֶר ,בְּרִידֶער ,זֶענְט גֶעוָוארֶען נָאב-

טְהוּעֶר פוּן דִיא קהֲלוֹת פוּן נָאט וָאס זֶענֶען אִים לַאנְד

יְהוּדָה אִין יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ; וָארִין אֵיהֶר הָאט אוֹיךְ דָאס

זֶעלִבִּיגֶע גֶעלִיטֶען פוּן אֵייעֶרֶע לַאנְדְסְלֵייט ,נְלֵייךָּ ויא
זֵייא הָאבֶּען אוֹיךְ פון דִיא יוּדֶען :וֶעלְכֶע הָאבֶּען
אוֹיךְּ נֶעטֶעטֶעט
10

דֶעם הָאר

יִשׁוּעַ אוּנְד

דִיא

נְבִיאִים,

אוּנְד הָאבֶּען אוּנֶם פֶערְפָאלְנְט .אוּנְר זֶענֶען נָאט נִיט
נֶעפֶֶעלֶען ,אוּנְד זֶענֶען דֶערְוִוידֶער אַלֶע מֶענְשֶׁען :אִינְדֶעם
זֵייא פַארְוֶועהְרֶען אוּנִם צוּ דִיא נוֹיִם צוּ רֶעדֶען אַז.
זֵייא זָאלֶען גֶערֶעטֶעט װֶערֶען בְּדֵי זֵייא זָאלֶען אַלֶע

צֵייט זֵייעֶרֶע זִינְד פִּילֶען .אָבֶּער דֶער צָארְן אִיז אִיבֶּער

17

זֵייא נֶעקוּמֶען בִּיו צוּם עָנֶד:
אָבֶּער מִיר ,בְּרִידֶער ,נָאכְדֶעם מִיר זֶענֶען פוּן אַייךְ
ויא יְתוֹמִים בֶּערוֹיבְּט נֶעוָארֶען פַאר אַ צַייט אִין

פָּנִים נִיט אִין הַארְץ ,הָאבֶּען מִיר זִיךְּ זֶעהֶר בֶּעפְלֵי-

סִיגְט מִיט פִיל פֶערְלַאנְנֶען מִיר זָאלֶען אֵייעֶר פָּנִים

19

זֶעהֶען :דֶעסְטְוֶוענֶען הָאבֶּען מִיר גֶעוָאלְט צוּ אַייךְ
קוּמֶען ,אִיךָ פּוֹלוֹם אוֹיךְּ אֵיין מָאל אוּנְד וִוידֶער אַמָאל,
אָבֶּער דֶער שָׂטֶן הָאט אוּנִם נֶעהִינְדֶערְט :וָארִין זאם
אִיו אוּנְזֶערֶע הָאפְנוּנְג אָדֶער פְרַייד אָדֶער קְרוֹין פוּן

א טעסאלוניקער ב ג
רִיהְמֶען? זֶענְט אֵיהֶר דָאם נִיט ,פָאר אוּנְזֶער הַאר יִשוּעַ

בֵּייא זַיין קוּמֶען? חָארִין אֵיהֶר זֶענֶם אוּנְזֶערֶע הֶעך-
לִיכְקֵייט אוּנְד אוּנְזֶערֶע פְרַייד:

קאפיטעל גב
דְרוּם וֶוען מִיר הָאבֶּען עִם נִיט מֶעהֶר גֶעקָאנְט דֶערְטְרָאנֶען,

אִיז עִם אוּנִם נֶעפֶעלֶען אַלֵיין צוּ בְּלֵייבֶּען אִין אַתִּינַאס:
אוּנְד מִיר הָאבֶּען נֶעשִיקְט טִימוֹתִיוֹם אוּנְזֶער בְּרוּדֶער
אוּנְד דִינֶער פוּן גָאט אִין דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן מָשִׁיחַי

4

פיז

כְּדִי עֶר זָאל אֵייךְּ שְׁטַארְקֶען אוּנְד טְרֶעסְטֶען וֶוענֶען

אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען :אַז קֵיינֶער זָאל נִיט בֶּעוֶוענְט װֶערֶען
דוּרְךְּ דִיזֶע לֵיידֶען; וָָארִין אֵיהֶר וֵוייסְט זֶעלְבְּסְט אַז מִיר
זֶענֶען דֶערְצוּ בֶּעשְׁטֶעלְט :וָארִין וֶען מִיר זֶענֶען אוֹיך
בֵּייא אַייךָּ גֶעוֶועזֶען הָאבֶּען מִיר אֵייךָּ פָארְאוֹים גֶעזָאגְט
אַז מִיר וֶועלֶען צָרוֹת לֵיידֶען ,אַזוֹי יא עִם אִיז אוֹיךְ נֶע-
שֶׁעהֶען אוּנְד אֵיהֶר וֵוייסְט :דֶעסְטְוֶוענֶען זֶען אוֹיךְ אִיךְ
הָאבּ עִם נִיט מֶעהֶר גֶעקָאנְט דֶערְטְרָאנֶע הָאבּ אִיךְ
נֶעשִׁיקְט כְּדֵי נֶעוָאהֶר צוּ וֶוערֶען וֶוענֶען אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען
וָָארִין טָאמֶער הָאט דֶער פְּרוּפֶער אֵייךְּ גֶעפְּרִיפְט ,אוּנְד
אוּנְזֶערֶע טֶרְחָא װֶעם אוּמְוּסְט וֶערֶען :אָבֶּער וֶען

כש

זש

טִימוֹתַיוֹם אִיז אַצוּנֶד צוּ אוּנִָם פוּן אֵייךָּ נֶעקוּמֶען ,אוּנָד

הָאט אוּנִם אַ גוּמֶע בְּשׂוּרָה גֶעבְּרַאכְט פוּן אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען
אוּנָד לִיבֶּע .אוּנִד אַז אֵיהֶר הָאט בֶּעשְׁמֶענְדִיג אַ בוּט
אָנְדֶענְקֶען פוּן אוּנָם אוּנְד וִינְשְׁט אוּנֶס צוּ זֶעהֶען ,אַזוֹי

וויא .מִיר וִוינְשֶׁען אַייךְ אוֹיךָּ צוּ זֶעהֶען :דֶעסְטְוֶוענֶען
בְּרִידֶער ,זֶענֶען מִיר וֶוענֶען אַייךְ נֶעטְרֵייסְט גֶעוָארֶען אִין
אַלֶע אוּנְזֶערֶע לֵיידֶען אוּנְד נוֹיט דוּרְךָּ אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען:
וָָארִין אַצוּנְד לֶעבֶּען מִיר וֶוען אֵיהֶר שְׁמֶעהְט פֶעסְט אֵין

דֶעם הַאר:

יט

וָארִין ָאס פַאר אַ דַאנְק קֶענֶען מִיר אֶפְּנֶע-

בֶּען צוּ נָאט פַאר אַלֶע אֵייעֶרֶע פְרֵייד מִיט וֶעלְכֶער מִיר
פְרֵייעֶן זִיךְּ פַאר אוּנְזֶער נָאט פוּן אֵייעֶרְטְוֶוענֶען :דֶערְוַוייל 0
מִיר בֶּעמֶען פיל טָאג אוּנְד נַאכְט אֵייעֶר פָּנִים צוּ זֶעהֶען
אוּנְדּ דָאס וָאס פֶעהְלְט אִין אֵייעֶר נְלוֹיבֶּען צוּ דֶערְזֶעצֶען:
נוּן אוּנְזֶער נָאט אוּנְד פָאמֶער אַלֵיין ,אוּנְד אוּנְזֶער הַאר {
יִשׁוּעַ זָאל אוּנֶם פִיהְרֶען אוֹיף דֶעם וֶועג צוּ אִייךָ :אוּנְד 2

א טעסאלוניקער ג ד
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דֶער הַאר זָאל אֵייךָּ גֶעבֶּען אַז אֵיהֶר זָאלְט צוּנֶעמֶען ,אוּנְד
אייךְ מֶעהְרֶען אִין לִיבֶּע אֵיינֶער צוּם אָנְדֶערְן אוּנִד צוּ
אַלֶע ,אַזוֹי ויא מִיר אוֹיךְּ צוּ אִייךָ :כְּדִי עֶר זָאל אֵייעֶרֶע

הֶערְצֶער בֶּעפֶעסְטִינֶען אָהֶן פֶעהְלֶער אִין הֵיילִינְקֵייט פָאר

אוּנְזֶער גָאט אוּנְד פָאטֶער ,אִין דֶעם קוּמֶען פוּן אוּנְזֶער
הַאר יֹשׁוּעַ מִיט אַלֶע זֵיינֶע הַיילִינֶע:
קאפיטעל ד
אִים אִיבְּרִינֶען ,בְּרִידֶער ,בֶּעמֶען מִיר אֵייךְּ אוּנד הָארְנֶען
אֵייךְ אִין דֶעם הַאר יִשׁוּעַ ,כְּדִי אַזוֹי זויא אִיהֶר הָאט פוּן
אוּנֶם אָנְגֶענוּמֶען זיא אַזוֹי אֵיהֶר זָאלְט וַואנְדְלֶען אוּנְד
גָאט גֶעפֶעלֶען ,ויא אֵיהֶר אוֹיךְּ וַאנְדֶעלְט ,אַזוֹי זָאלְט
אֵיהֶר אֵייךָ נָאךְּ פִיל מֶעהֶר מֶעהְרֶען :וָוארִין אִיהֶר וֵוייסְט

ואם פַאר גֶעבָּאטֶע מִיר הָאבֶּען אַייךּ גֶעגֶעבֶּען דוּרְךְ דֶעם

הַאר יָשוּעַ :וָָארִין דָאס אִיז דֶער ווילֶען פוּן נָאט; אֵייעֶרֶע

הֵיילִינְקייט אַז אִיהֶר זָאלְט אֵייךָ אָפְּהַאלְטֶען פוּן זְנוּת:

אַז אִיטְלִיכֶער פוּן אֵייךְּ זָאל וִויסֶען זַיין אֵיינֶענֶע כַּלִי צוּ

דֶערְהַאלְטֶען אִין הֵיילִינְקֵייט אוּנְד אִין כָּבוֹד :נִיט אִין

תַאֲוָה פוּן זְנוּת ,אַזוֹי זיא דִיא גוֹיִם וְואם קֶענֶען נִיט נָאט:
אוּנְד אַז קֵיינֶער זָאל נִיט אִיבֶּערְטְרֶעטֶען אוּנְד בֶּעטְרִינֶען
זַיין בְּרוּדֶער אִין דִיזֶער זַאךְּ; זָארִין דֶער הַאר אִיז זִיךְּ נוּקֵם
אִיבֶּער אַלֶע אַזֶעלְבֶע זַאכֶען ,אַזוֹי יא מִיר הָאבֶּען אֵייך
פְרִיהֶער גֶעזָאנְט אוּנְד בֶּעצֵיינְט :וָארִין נָאט הָאט אוּנִם
נִיט בֶּערוּפֶען

צוּ אוּנְרִיינִינְקֵייט,

נֵייעֶרְט אִין הַיילִיגְקֵייט:

 8דְרוּם דֶער וָאס אִיז מְבַזֶה ,דֶער אִיז נִיט אַ מֶענְש מְבַזָהו
9

נֵייעֶרְט נָאט דֶער נִיבְּט אֵייךְ אוֹיךְּ זַיין רוּחַ הַקוֹדֶש:
אָבֶּער וֶוענֶען דִיא בְּרִידֶערְלִיכֶע לִיבֶּע בֶּעדַארְפְּט אֵיהֶר

נִיט אַז אִיךָּ זָאל אֵייךְּ שְׁרֵייבֶּען; זָארִין אִיהֶר זֶעלִבְּסְט

10

זֶענְט פוּן נָאט גֶעלֶעהְרְט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵיינֶער דֶעם
אַנְדֶערְן לִיבֶּען :וָארִין אֵיהֶר טְהוּט דָאס אוֹיךְ צוּ אַלֶע
דִיא בְּרִידֶער וָואם זֶענֶען אִין גַאנְץ מַקְדוֹנָיָא ,אָבֶּער מִיר

בֶּעטֶען אֵייךָּ; בְּרִידֶער ,אַז אִיהֶר זָאלְט עִם נָאךְּ פֶערְמֶעה-

11

רֶען :אוּנד אַז אֵיהֶר הַאלְט עִם פַאר אַ כָּבוֹד שְׁטִיל צוּ
זַיין אוּנְד אֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע זַאכֶען צוּ טֵהוּן אוּנְד מִיט
אֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע הֶענְד צִוּ אַרְבֵּייטֶען אַזוֹי חִיא מִיר
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הָאבֶּען אייךְּ גֶעבָּאטֶען :כְּדִי אִיהֶר זָאלְט בְּכְּבוֹד וַַאנְדְלֶען

21

קֶעגֶען דִיא וָָאם זֶענֶען פוּן דְרוֹיסֶען ,אוּנְד זָאלְט קֵיינֶעם
נִיט בֶּעדַארְפֶען:

אָבֶּער מִיר וִוילֶען נִיט אַז אִיהֶר זָאלְט נִיט וִויסֶען ,בְּרִירֶער,
וֶועגֶען דִיא וָואם שְׁלָאפֶען ,אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט מְרוֹיעֶרְן

18

נְלֵייךְּ זיא דִיא אִיבְּרִינֶע ואס הָאבֶּען נִיט קֵיינֶע הָאפְנוּנָב:

וָוארִין וֶען מִיר גְלוֹיבֶּען אַז יִשׁוּעַ אִיז נֶעשְׁטָארְבֶּען אוּנְד

14

אִיז וִוידֶער אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ,אַזוֹי אוֹיךְּ דיא וָאם שְׁלָאפֶען

דוּרְךְּ יֵשׁוּעַ זעט נָאט מִיט אֵיהֶם בְּרֶענְנֶען :וָארִין דָאס
זָאנֶען מֵיר אֵייךָּ דוּרְךָּ דֶעם וָָארְט פוּן דֶעם הַאר ,אַז מִיר
וָואס לֶעבֶּען אוּנְד אִיבֶּערְבְּלֵייבֶּען בִּיז צוּם קוּמֶען פוּן דֶעם
הַאר וֶועלֶען נִיט פְרִיהֶער קוּמֶען ויא דִיא ואס שְׁלָאפֶען:
וָארִין דֶער הַאר זֶעלִבְּסְט וֶוֶעט אַרוּפְקוּמֶען פוּן הִימֶעל מִיט
שַאלֶען ,מִיט דֶעם קוֹל פוּן דֶעם עֶלְצְטֶען מַלְאָךְּ אוּנְד מִיט

16

דֶעם שׁוֹפָר פוּן גָאט ,אוּנְד דִיא טוֹיטֶע אִים מְשִׁיחַ וֶועלֶען

אוּנְד
זֵייא
דֶער
דֶעם
דִיזֶע

צוּעֶרְשְׁט אוֹיפְשְׁטֶעהֶען :דֶערְנָאךְּ מִיר וָואס לֶעבֶּען
אִיבֶּערְבְּלֵייבֶּען וֶעלֶען אַרוֹיפְנֶענוּמֶען זֶערֶען מִיט
אִין דִיא וָאלְקֶען ,כְּדֵי דֶעם הַאר צוּ בֶּענֶענְגֶען אִין
לוּפָט; אוּנְד אַזוֹי וֶֶעלֶען מִיר בֶּעשְׁטֶענְדִיג זַיין מִיט
הַאר :דְרוֹם טְרֵייסְטֶעט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן דוּרְךְּ
וֶוערְטֶער:
קאפיטעל ה
אָבֶּער וֶוענֶען דִיא צֵייטֶען אוּנְד זְמֵנִים ,בְּרִידֶער ,בֶּעדַארְפְט

אֵיהֶר נִיט אַז מֶען זָאל אִייךְּ שְׁרַייבֶּען :וָארִין אִיהֶר

1
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פ

זֶעלְבְּסְט וֵוייסְט זֶעהֶר גוּט אַז דֶער שָאנ פוּן דֶעם הַאר
קוּמְט אַזוֹי זיא אַ נֵנֶב אִין דֶער נַאכְט :וֶען זֵייא זָאנֶען

פְרִידֶען אוּנְד זִיכֶערְהֵייט ,דַאן קוּמְט פְּלוּצְלִינְג אִיבֶּער זֵייא

פֶערְדַאַרְבֶּען ,ויא דִיא וֶועהְטִי :צוּ אַ טְרָאנֶענְדִינֶע פְרוֹיא,
אוּנְד זֵייא זָאלֶען נִיט אַנְטְרִינֶען:

אָבֶּער אִיהֶר ,בְּרֵירֶער ,זָעֵנְט נִיט אֵין פִינְסְטֶערְנִים אַז

דֶער טָאג זָאל אֵייךְּ אֶנְחַאפֶּען זיא אַ נָנָב :זָארִין
זֶענְט אַלֶע זִיהְן פוּן דֶעם לֵיכְט אוּנְד זֵיהְן פוּן דֶעם
מִיר זֶענֶען נִיט פוּן דֶער נַאכְט אוֹיךְ נִיט פוּן
פִינְסְטֶערְנִים :אַזוֹי דֶען לָאזֶען מִיר נִיט שְׁלָאפֶען

אִיהֶר
טָאב.
דֶער
גְלֵייךְ

וו

4
9

0
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ויא דיא אִיבְּרִינֶע ,נֵייעֶרְט לָאזֶען מִיר וַאבֶען אוּנְד
נִיכְטֶערְן זיין :וָארִין דיא וָואס שְׁלָאפֶען שְׁלָאפֶען אִין

דֶער נַאכְט ,אוּנְד דִיא וִאם זֶענֶען שִׁכּוֹר זֶענֶען שִכּוֹר
אִין דֶער נַאכְט :אָבֶּער אִינְדֶעם מִיר זֶענֶען פוּן דֶעם

טָאג לָאזֶען מִיר נִיכְטֶערְן זַיין אוּנִד לָאזֶען מִיר אֶנְטְהוּן

דֶעם פַּאנְצֶער פוּן גְלוֹיבֶּען אוּנְד לִיבֶּע ,אוּנְד פאר אֵיין
הֶעלֶם דִיא הָאפְנוּנְג פוּן רֶעטוּנְג :וָארִין נָאט הָאט
אוּנִם נִיט בֶּעשְׁטֶעלְט צוּם צָארְן נֵייעֶרְט מִיר זָאלֶען
דֶערְהַאלְטֶען רֶעטוּנְג דוּרְךְּ אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:
10
1

דֶער אִיז פַאר אוּנֶם גֶעשְׁטָארְבֶּען כְּדֵי מִיר זָאלֶען מִיט

אֵיהֶם צוּזַאמֶען לֶעבֶּען ,אוֹיבּ מִיר וַואכֶען אָדֶער שְׁלָאפֶען:
דְרוּם טְרֵייסְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן ,אוּנְד בּוֹיעְט אֵיינֶער
דֶעם אַנְדֶערְן אוֹיף ,אַזוֹיי ויא אֵיהֶר אוֹיךְּ טְהוּט;
אָבֶּער מִיר בֶּעטֶען אֵייךָּ; בְּרִידֶער ,אֵיהֶר זָאלְט קֶענֶען דיא
ואס אַרְבֵּייטֶען צְוִוישֶׁען אִייךְּ .אוּנְד דִיא וָאס זֶענֶען
אִיבֶּער אֵייךְּ גֶעזֶעצְט אִין דֶעם הַאר ,אוּנְד דִיא וָואס זֶענֶען
אִייךְ מַזְהִיר :אוּנְד אַז אֵיהֶר זָאלָט זֵייא זֶעהֶר הוֹךְ

שֶׁעצֶען מִיט לִיבֶּע וֶוענֶען זֵייעֶרֶע וֶוערְק .הָאט פְרִידֶען
צְוִישֶׁען אֵיךְּ זֶעלְבְּסְט :אוּנד מִיר דֶערְמַאנֶען אֵיךְּ

בְּרִידֶער ,זַייט מַזְהִיר דִיא אוּנְרוּהִינֶע ,טְרֵייסְט דיא קְלֵיינְ-
מִיטִינֶע ,הֶעלְפְט דִיא שְׁוַואכֶע ,זַייט לַאנְגְמוּטִיג קֶענֶען

15

אַלֶע מֶענְשֶׁען :זֶעהְט אַז קֵיינֶער זָאל קֵיינֶעם נִיט שְׁלֶעבְטֶעם
מִיט שְׁלֶעכְטֶעם בֶּעצָאהְלֶען .נֵייעֶרְט פָאלְגְט בֶּעשְׁטֶענְדִיב

נָאךְּ דֶעם נוּטֶען אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערְן אוּנְד אוֹיךְּ צוּ אַלֶע

מֶענְשֶׁען:

אוֹיפְהֶערֶען:

זַייט בֶּעשְׁטֶענְדִיג פְרֶעהְלִיךָ:

בֶּעט אָהְן

אִין אַלֶעם דַאנְקְט; וָארִין דָאס אִיז דֶער

וִוילֶען פוּן נָאט צוּ אִייךְ אִין יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ:

פֶערְלֶעשְט

נִיט דֶעם נֵייסְט :פֶערְאַכְט נִיט נְבוּאוֹת :פְּרֵיפֶט אַלֶע
זַאכֶען; הַאלְט פֶעסְט דָאס גוּטֶע :פֶּערְמֵייד אַלֶע נֶע-

שְׁטַאלְטֶען פוּן אִיבֶּעל:

אוּנְד דֶער גָאט פוּן פְרִידֶען זֶעלְבְּסְט זָאל אַייךְּ אִים גַאנְצֶען
הֵיילִינֶען; אוּנְד לָאז אֵייעֶר גֵייסְט אוּנְד אֵייעֶרֶע נְשָׁמָה אוּנְד

לֵייבּ פָאלְקַאמֶען בֶּעהִיט וֶערֶע אֶהְן אַ פֶעהְלֶער ,בִּיז

 24אוֹיף דֶעם קוּמֶען פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ:

דֶער
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0

וֶועלְבֶער הָאט אַייךָּ בֶּערוּפֶען אִיז גֶעטְרֵייא ,דֶער וֶועט עִם

59
אוֹיךְּ מְהוּן :בְּרִידֶער ,בֶּעט פַאר אוּנֶם:
נְרִיסְט אַלֶע בְּרִידֶער מִיט דֶעם הִילִינֶען קִישׁ62 :
אִיךְּ בֶּעשְׁוֶוער אֵייךָ בֵּייא דֶעם הַאר אַז דִיזֶער בְּרִיף זָאל 72
גֶעלֵיינְט וֶוערֶען צוּ אַלֶע הֵיילִינֶע בְּרִידֶער :דִיא גְנָאד פוּן 82

דֶעם הַאר יַשְׁוּע הַמָשִׁיחַ זָאל מִיט אייךָּ זַיין:

דֶער צְווייטֶער בְּרִיף פֿוּן דֶעם

אַפַּאסְטֶעל פּוֹלוֹם צוּ דיא מֶעסַאלוֹנִיִקֶער,
פּוֹלוס אונד סִילְזַאנוֹם אוּנְד טִימוֹתְיוֹם צוּ דֶער קהֵלָה פוּן 1
דִיא טֶעסַאלוֹנִיקֶער אֵין נָאט אוֹּנְזֶער פָאטֶער אוּנְד אִין
דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :נְנָאד זֵייא מִיט אַייךָּ אוּנְד פְרֵי" 2
דֶען פוּן גָאט דֶעם פָאטֶער אוּנְד פון דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:
מִיר זֶענֶען מחוּיָב נָאט צוּ דַאנְקֶען אַלֶע צֵייט וֶענֶען
אֵייךָּ כש
בְּרִידֶער ,גְלֵייךָּ וִויא עִם אִיז וִוירְדִי ,:וֵוייל אַייעֶר גְלוֹיבֶּען
וַַאקְסְט זֶעהֶר ,אוּנְד דִיא לִיבֶּע פוּן יֶעדֶעם פוּן אַייךָּ אֵיינֶער
צוּם אַנְדֶערֶען מֶעהְרְט זִיךָ :אַזוֹי אַז מִיר זֶעלְבְּסְט בָּע4 -
רִיהְמֶען זִיךְּ אִיבֶּער אִייךְּ אִין דיא קְהֲלוֹת פוּן גָאט וֶוענֶען

אֵייעֶרֶע נֶעדוּלְר אוּנְד גְלוֹיבֶּען אִין אַלֶע אֵייעֶרֶע פֶעךְ-

פַאלְנוּנְנֶען אוּנְד דִיא צָרוֹת וָאס אֵיהֶר לֵיידֶעט :וָאס אִיז .8
אַ בֶּעוַוייז פוּן דֶעם גֶערֶעכְטֶען מִשְׁפָּט פוּן נָאט ,אַז אֵיהֶר
זָאלְט זוירְדִיג גֶערֶעכֶענְט וֶערֶען פוּן דֶעם קֶענִיגְרֵייך פוּן
הָאט פַּאר וֶועלְכֶען אֵיהֶר לֵיידֶעט אוֹיךָ :וֶוען עִם אִיז אַוַדֵאי 6
נֶערֶעכְט פַאר נָאט עֶר זָאל צָרוֹת פֶערְגֶעלְטֶען צוּ דיא
וָאס טְרוּן אֵייךְּ אָן צָרוֹת :אוּנְד צוּ אִייךְּ וָואס לֵיידֶען 7
הַאר יִשׁוּעַ פוּן הִימֶעל מִיט דִיא מַלְאָכִים פוּן זֵיינֶע מַאכְט:
אִין פאְַלֵאם פֵייעֶר ,זִיךְּ נוֹקם צוּ זַיין אָן דִיא וָואם קֶענֶען 8
נִיט נָאט ,אוּנְד וָאס גֶעהָארְכֶען נִיט צוּ דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה
פוּן אוּנְזֶער הַאר יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :וֶועלְכֶע וֶועלֶען גֶעשְטְראפְט 9
4
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וֶוערֶען מִיט אֵיינֶע עֶבִּינֶע צוּשְׁטֶערוּנְג פוּן דֶעם פָּנִיִם פוּן
דֶעם הַאר ,אוּנְד פוּן דֶער הֶערְלִיכְקייט פוּן זֵיינֶע מַאכְט:
0

וֶוען עֶר וֶועט קוּמֶען פֶערְהֶערְלַיָכְט צוּ וֶוערען

אִין זֵיינֶע

הַיּילִיגֶע; אוּנְד בֶּעוְואוּנְדֶערְט צוּ וֶֶערֶען אין אַלֶע וָואס גָלַנִי-

בֶּען; וָארִין אוּנְזֶער צֵייגְנִים אִיז צְוִוישֶׁען אַייךְּ גֶענְלוֹיבְּט

בֶעוֶועזֶען אִין יֶענֶעם טָאנ:
 1צוּ דֶעם תַּכְלִית בֶּעטֶען מִיר אוֹיךְּ אַלֶע צֵייט וֶוענֶען אֵייךְּ
כְּדִי אוּנְזֶער גָאט זָאל אֵייךְּ זִירְדִיג רֶעכְנֶען פוּן דֶער בָּע-
רוּפוּנְב ,אוּנְד זָאל דֶערְפִילֶען דֶאם גַאנְצֶע וְואוֹּילְגֶעפֶעלֶען
פוּן זֵיינֶע גוּטִיגְקֵייט ,אוּנְד דָאס וֶוערְק פוּן גְלוֹּיבֶּען מִיט
 2מַאכְט :כְּדִי דֶער נָאמֶען פון אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ

זָאל פֶערְהֶערְלִיכְט וֶוערֶען אִין אִייךְ אוּנְד אֵיהֶר אִין אֵיהֶם,
נָאךְ דֶער נְנָאד ו אוּנְזֶער נָאט אוּנְד דֶעם הַאר יִשׁוּעַ
הַמָשִׁיחַ:
קאפיטעל ב
 1נוּן בֶּעטֶען מִיר אַייךְ; בְּרִידֶער ,וֶוענֶען דֶער עֶרְשֵׁיינוּנָג פוּן
אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְד אוּנְזֶערֶע פֶערְזַאמְלוּנְג צַוּ

 2אִיהֶם :אַז אֵיהֶר זָאלְט נִיט גֶעשְׁוִינֶד בֶּעוֶועגְט וֶערֶען פוּן

אֵייעֶר פֶּערְשְׁטַאנְד אוּנְד זָאלְט נִיט דֶערְשְׁרָאקֶען וֶוערֶען

'נִים

דוּרְךָּ גֵייסְט אוּנֶד

נִיט דוּרֶךְ וָארְט אוּנְד נִיט דוּרַךָ

בְּרִיף אַזוֹי ויא פוּן אוּנֶם נְלֵייךְּ אוֹיבּ דֶער טָאג פוּן דֶעם הַאר
 3אִיז שׁוֹין דָא :לָאז קֵיינֶער אֵייךְּ נִיט בְּשׁוּם אוֹפְן בֶּעטְרִינֶען;
יהָָארִין עִם וֶועט נִיט גֶעשֶׁעהֶען עֶס זֵייא דֶען דִיא מְרִידָה
וֶועט צוּעֶרֶשְטי קוּמֶען ,אוּנְד דֶער הֶענְש פוּן זִינְד
וֶועט אַנְטְטַּלֶעקְט וֶוערֶען ,דֶער זוּרְן פוּן פֶערְדַארְבְּנִים:

 4וָואם וִידֶערְזֶעצְט זִיךְּ אוּנְד דֶערְהֵייכְט זִיךָּ אִיבֶּער אַלֶעם
וִאם אִיז אָנְגֶערוּפֶען גָאט אָדֶער וָאס אִיז אָנְגֶעבֶּעמֶען
אַזוֹי אַז עֶר זֶעצֶט זִיךְּ אִים הֵיכֶל פוּן גָאט ,אִינְדֶעם עֶר
שְׁטֶעלְט זִיךְּ פָאר אַז עֶר אִיז גָאט:
 2גֶעדֶענְקְט אֵיהֶר נִיט ,אַז אִיךְּ הָאבּ אַייך דָאס גֶעזָאנְט וֶוען
 6אִיךְּ בִּין נָאךְּ בֵּייא אַייךְּ גֶעוֶועזֶען? אוּנְד אַצוּנְד וֵוייסְט

אֵיהֶר וָאס עִם טְהוּט אֵיינְהַאלְטֶען ,כּדֵי עֶר זָאֵל אִין ַיינֶע

 ?7צֵייט אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען :וָוארִין דֶער סוֹד פוּן אוּנְרֶעבְט

אִיז שׁוֹין וִוירְקְזֵאם; נוּר עִם אִיז אַצוּנְד דֶער אוֹיפְהַאלְטֶער

ב טעסאלוניקער ב גנ
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בִּיז עֶר וֶועט פוּן מִיטֶען אַוֶועקְגֶענוּמֶען וערֶען :אוּנְד דַאן

5

וֶועט דֶער רָשֶׁע אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען ,וֶועלְכֶען דֶער הַאר

וֶועט מֶעטֶען מִיט דֶעם אֶטְהֶעם פוּן זיין מוֹיל אוּנְד וֶועט צוּ
נָארְניט מַאכֶען מִיט דֶער עֶרְשֵׁיינוּנְג פוּן זַיין קוּמֶען:

וָאם זַיין קוּמֶען אִיז נָאךְּ דֶעם וִוירְקֶען פוּן שִׂטָן מִיט אַלֶעךְ-

לֵייא מַאכְט אוּנְד צֵייכֶען אוּנְד פַאלְשֶׁע וְואוּנְדֶער :אוּנְד
מִיט אַ יִעדֶע בֶּעטְרִיגֶערֵייא פוּן רִשְעוֹת צוּ דִיא וָאם
וֶוערֶען פֶערְלוֹירֶען ווייל זֵייא הָאבֶּען נִיט אָנגֶענוּמֶען דיא
לִיבֶּע פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט אַז זֵייא זָאלֶען גֶערֶעטֶעט
וֶוערֶען :אוּנְד דֶעסְטְוֶוענֶען שיקט זֵייא נָאט אַ ווירְקוּנְג פוּן
בֶּעטְרִיגֶערַייא ,אַז זַיִיא זָאלֶען גְלוֹיבֶּען דִיא לִיגֶען :כְּדֵי
זֵייא זָאלֶען אַלֶע גֶעמִשְׁפְּט וֶוערֶען ואס הָאבֶּען נִיט גֶע-

10

14

גְלוֹיבְּט אִין דֶער וָאהְרְהֵייט גֵייעֶרְט הָאבֶּען גֶעהַאט

תַּעֲנוּג אִין אוּנְגֶערֶעכְטִינְקייט:
אָבֶּער מִיר זֶענֶען מְחוּיָב אַלֶע צֵייט גָאט צוּ דַאנְקֶען פַאר

13

אֵייךָ; בְּרִידֶער; גֶעלִיבְּטֶע פוּן דֶעם הַאר ,ווייל גָאט הָאט

אֵייךְ פוּן אָנְהֵייבּ אָן אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט צוּר רֶעטוּנְג אִֵין
דֶער הֵיילִיגוּנְג פוּן דֶעם גֵייסְט אֲוּנְד דֶעם גְלוֹיבֶּען אִין דֶער
וָואהְרְהֵייט :צוּ דֶעם הָאט עֶר אַייךְּ אוֹיךְּ בֶּערוּפֶען דוּרֶךָ
אוּנְזֶערֶע בְּשׂוּרָה טוֹבָה ,צוּם דֶערְהַאלְטֶען פוּן דֶער הֶעךְ-
לַיִכְקייט-פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ :אַזוֹי דֶען בְּרִידֶער,
שְׁטֶעהְט פֶעסְט ,אוּנְד הַאלְט דִיא אִיבֶּערְלִיפֶערוּנְגֶען זָאס
אֵיהֶר הָאט גֶעלֶערֶענְט עִם זֵייא דֶען דוּרְךְּ וארְט אָדֶער

14

דוּרְךָּ אוּנְזֶערֶען בְּריף:

נוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ זֶעלִבְּסְט אוּנִד גָאט אוּנְזֶער
פָאטֶער דֶער אוּנִם הָאט גֶעלִיבְּט אוּנְד הָאט אוּנִם גֶעגֶעבֶּען
אַיין עַבִּינֶען טְרֵייסְט אוּנְד גוּטֶע הָאפְנוּנְג דוּרְךָּ גְנָאד :זָאל

16
14

אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער טְרֵייסְטֶען אוּנְד שְׁטַארְקֶען אִין אִיטְלִיבֶען

גוּטֶען וָאוִיט אוּנְד וֶוערְק:
קאפיטעל גב
אִים אִיבְּרִינֶען ,בְּרִידֶער ,בֶּעט פַאר אוּנְס ,כְּדֵי דָאס זָוָארְט
פֿוּן דֶעם הַאר זָאל לוֹיפֶען אוּנְד פֶערְהֶערְלִיכְט וֶוערֶען גְלַייךְ
! וויא .אוֹיךְ בַּייא אֵייך :אוּנד כְּדֵי מִיר זָאלֶען נֶערֶעמֶּעט

וֶוערֶען פוּן אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיגֶע אוּנד שְׁלֶעכְטֶע מֶענְשֶען;
54
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ב טעסלוניקער נ
וָוארִין נִיט אַלֶע הָאבֶּען נְלוֹיבֶּען :אָבֶּער דֶער הַאר אִיז
נֶעטְרֵייא ,דֶער וֶועט אֵייךְּ שְׁטַארְקֶען אוּנְד וֶועט אֵויךָּ בָּע-
הִיטֶען פוּן דֶעם שְׁלֶעכְמֶען :אוּנְד מִיר הָאבֶּען בִּמָחוֹן אִין
דֶעם הַאר וֶוענֶען אֵייךְ; אַז אִיהֶר מְהוּט אוּנְד וֶדעט טְהוּן
וָואס מִיר בֶּעפֶעהְלֶען אַייך :אוּנְד דֶער הַאר זָאל אֵייעֶרֶע

9

הֶערְצֶער פִיהְרֶען צוּ דֶער לִיבֶּע פוּן גָאט אוּנְד צוּ דֶער גֶע-
דוּלְד פוּן מָשִׁיחַ:
נוּן בֶּעפֶעהְלֶען מִיר אֵייך; בְּרִידֶער ,אִים נָאמֶען פוּן אוּנְזֶער
הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אַז אֵיהֶר זָאלְט אֵייךְּ אָפְּשֵׁיידֶען פוּן
אִיטְלִיכֶען בְּרוּדֶער וָואס זַואנְדֶעלְט אוּנאָרְדֶענְטְלִידָּ אוּנָד
נִיט נָאךְּ דֶער לֶעהְרֶע זואם אֵיהֶר הָאט פוּן אוּנְט דֶערְהַאל-
טֶען :וָארִין אֵיהֶר זֶעלְבְּסְט וֵוייסְט ויא מֶען בֶּעדַארְף אוּנֶם
נָאכְצוּטְהוּן; וָוָארִין מִיר זֶענֶען נִיט אוּנְאָרְדֶענְטְלִיךְּ צְוִוישֶׁען
אֵייךְּ נֶעוֶועזֶען :אוּנְד הָאבֶּען אוֹיךְּ נִיט דָאס בְּרוֹיט פוּן קֵיי-
ֶעם אוּמְזוּסְט גֶענֶעסֶען ,נַייעֶרְט מִיט אַרְבֵּייטאוּנְד מַיִההָאבֶּען.
מִיר נַאכְט אוּנִד טָאג גֶעאַרְבֵּייט אַז מִיר זָאלֶען קֵיינֶעם .
פון אֵייךְ נִיט צוּ לַאסְט פַאלֶען :נִיט וֵוייל מִיר הָאבֶּען נִיט

מַאכְט ,נֵייעֶרְט כְּדִי מִיר זָאלֶען אֵייךָּ וֵוייזֶען אַ בֵּיישְׁפִּיל אַז

אֵיהֶר זָאלְט אוּנִם נָאכְטְהוּן :וָארִין זֶען מִיר זֶענֶען בֵּייא
אֵייךְ נֶעוֶועזֶען הָאבֶּען מִיר אֵייךָּ דָאם בֶּעפוֹילֶען ,אַז וֶוען
אֵיינֶער וִויל נִיט אַרְבֵּייטֶען דֶער זָאל אוֹיךְּ נִיט עֶסֶען :וָוא-

רִין מִיר הֶערֶען אַז עֶטְלִיכֶע צְוִוישֶׁען אִייךְּ וַאנְדְלֶען אוּנָ-

אָרְדֶענְטְלִיךְּ ,אוּנְד אַרְבֵּייטֶען גָארְנִיט ,נַייעֶרט זֶענֶען אוּמֶעטוּם

בֶּעשֶׁעפְטִינְט :אוּנְד אַזֶעלְכֶע בֶּעפֶעהְלֶען מִיר אוּנְד וָָארְנֶען

אִין דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ כְּדֵי זֵייא זָאלֶען שְׁטִילֶערְהֵייט

אַרְבֵּייטֶען אוּנְד זָאלֶען עֶסֶען זֵייעֶר אֵייגֶען בְּרוֹיט:

אָבֶּער אִיהֶר ,בְּרִידֶער ,זַייט נִיט מִיד גוּטֶעס צוּ מְהוּן :אוּנְד
וֶוען אֵיינֶער גֶעהָארְכְט נִיט אוּנְזֶער וָארְט דוּרְךָּ דֶעם בְּריף!
בֶּעמֶערְקְט אִיהֶם ,כְּדֵי נִיט מִיט אֵיהֶם אוּמְנַאנְג צוּ הָאבֶּען
אַז עֶר זָאל פֶערְשֶׁעהְמְט וֶוערֶען :אָבֶּער רֶעכֶענְט אֵיהֶם נִיט
פַאר אַ פֵיינְר ,נֵייעֶרְט שְׁמְרָאפְט אֵיהֶם זויא אַ בְּרוּדֶער:
10

נוּן זָאל אֵייךְ דֶער הַאר פוּן פְרידֶען זֶעלְבְּסְט בֶּעשׁטֶּענְדִיב
פְּרִידֶען גֶעבֶּען אוֹיף אַלֶערְלֵייא אַרָט .דֶער הַאר זֵייא מִיט
אֵייךְ אַלֶע:

ב טעסאלוניקער ג א מימותיום א
דֶער

בְרוּם פוּן פּוֹלוֹם מִיט א

אַ צֵייכֶען

אִין אִיטְלִיבֶען בְּרִיף;

8
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אִיךָ :דֵיא 81

נְנָאד פוּן אוּנְזֶער הַאר יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זָאל זיין מִיט אִייךְ

אַלֶע:

דֶער עֶרֶשְׁטֶער בָּרִיף פוּן דֶעם

אַפַּאפְטֶעל פּוֹלוס צוּ מִימוֹתְיוֹם.
פּולוס אַיין אַפָּאסְטֶעל פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ נָאךְּ דֶעם גֶעבָּאט 1
פוּן נָאט אוּנְזֶערֶען רֶעטֶער אוּנָד יִֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶערֶע
הָאפְנוּנְג :צוּ טִימוֹתַיוֹם מֵיין וָאהְרֶעם קִינְד אִים נְלוֹיבֶּען;
נְנָאד בַּארֶעמְהֶערְצִיגְקייט אוּנְד פְרִידֶען פוּן נָאט דֶעם פָא-
טֶער; אוּנְד פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶער הַאר:
נְלַייךְ זיא אִיךְ הָאבּ דִיךָּ גֶעוַארֶענְט אַז דוא זָאלְסְט בְּלֵיי -כש
בֶּען אִין עְפֶעזוֹם ,וֶוען אִיךְּ בִּין גֶעגַאנְגֶען קיין מַקְדוֹנִיָא,
כְּדִי דוּא זָאלְסְט אָנְזָאגֶען צוּ עְֶלִיכֶע זֵייא זָאלֶען נִיט
לֶעהְרֶען קֵיינֶע אַנְדֶערֶע לֶעהֶרֶע :אוּנְד זָאלֶען נִיט הֶערֶען 4
צוּ פֵּיסֶטֶע הַנְדוֹת ,אוּנְד צוּ יְחוּס בְּרִיף ואס הָאבֶּען קיין
סוֹף ,וֶועלְכֶע וכּוּחִים שְׁטֶעלֶען אוֹיף מְעהֶר ויא דיא פֶעךָ-
בֶּעסֶערוּנְג וָואס אִיז פוּן גָאט אִים גְלוֹיבֶּען :נוּן דֶער סוֹף 5
פוּן דֶעם גֶעבָּאט אִיז לִיבֶּע אוֹים אַ רֵיין הַארְץ אוּנְד אַ גוּטֶעס

פין

גֶעוִויסֶען אוּנְד גְלוֹיבֶּען אָהְן חַנִיפָה :עֶמְלִיכֶע הָאבֶּען פוּן 6

דֶעם אָפְּגֶענֵייגְט ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעקֶעהֶרְט צוּפְּלוֹידֶערֵייא:
אִינְדֶעם .זֵייא ווילֶען זַיין לֶעהְרֶער פוּן דֶער תּוֹרָה דָאךְ

ב-

פֶערְשְׁטֶעהֶען זֵייא אַפִילוּ נִיט וָואס זייא זָאנֶען ,אוֹיךְּ נִיט
ואס זֵייא פֶעסְט זֶעצֶען:
אָבֶּער מִיר וִויסֶען אַז דִיא תּוֹרָה אִיז גוּט,
וֶוען אַיינֶער סס
בֶּענוּצֶט זִיא כְּפִי הַתּוֹרָה :אִינְדֶעם מִיר דָאם זויסֶען אַז אַ 0
בֶעזֶעץ אִיז נִיט גֶעשְׁטֶעלְט פַאר דֶעם צַדִיק ,נֵייעֶרְט פַאר
דיא אוּנְגֶערֶעכְטֶע אוּנְד וִוידֶערְשְׁמֶּענִינֶע ,פַאר דִיא נָאמ-
לוֹיזֶע אוּנְד זִינְדֶער פַאר דיא אוּנְהֵיילִיגֶע אוּנְד רְשָׁעִים,

א מימותיום א

11

פַאר דיא וָואס טֶעטֶען פָאטֶער אָדֶער מוּטֶער ,פַאר דִיא וֶואם
טֶעטֶען מֶענְשֶׁען :פַאר הוּרֶער ,פַאר דיא -וָואס לִינֶען מִיט
זְכָרִים; פַאר דיא וָואס גִנְבֶענֶען מֶענְשֶׁען ,פַאר לִינְנֶער ,פַאר.
דִיא וָואם שְׁוֶוערֶען פַאלְש ,אוּנְד פַאר עִפֶּעס אַנְדֶערְשׁ וָואם
אִיז קֶענֶען דִיא גוּטֶע לֶעהְרֶע :נָאךָּ דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה פוּן
דֶער הֶערְלִיכְקֵייט פוּן דֶעם גֶעבֶּענְשְׁטֶען נָאט ,וָאס אִיז
מִיר אַנְפֶערְטְרוֹיעֶט גֶעוָארֶען:

12
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אִיךְּ דַאנְק אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דֶער מִיךְּ הָאט נֶע-
שְׁטַארְקְט ,ווייל עֶר הָאט מִיךְּ נֶעמְרֵייא גֶעהַאלְטֶען אוּנְד
הָאט מִיךְּ בֶּעשְׁטִימְט צוּם דִינְסְט :אִיךְ; זָאס בִּין פְרִיהֶער
גֶעוֶועזֶען אַ לֶעסְטֶערֶער אוּנְד אַ פֶערְפַאלְנֶער אוּנְד אַ נֶע-

פֶעהְרְלִיכֶער ; אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ דֶערְהַאלְטֶען גְנָאד ,וַוייל אִיךָ

הָאבּ עִם נֶעמָהוּן אִין אוּנְדִיסֶען אוּנְד אִין אוּנְגְלוֹיבֶּען;
אוּנְד דִיא נְנָאד פוּן אוּנְזֶער הַאר הָאט זִיךְּ זֶעהֶר נֶעמֶעהְרְט
מִיט נְלוֹיבֶּען אוּנִד לִיבֶּע וָואם אִיז אִין יֵשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ :דָאם
וָוארְט אִיז זִיכֶער ,אוּנְד זֶעהֶר וֶוערְט אֶנְצוּנֶעמֶען ,אַז יִשוּעַ

הַמָשִׁיחַ אִיז אִין דיא וֶועלְט גֶעקוּמֶען כְּדֵי זִינדֶער צוּ רֶעמֶען;

פוּן וֶועלְכֶע אִיךְּ בִּין דֶער עֶלְצְטֶער :אָבֶּער פוּן דֶעסְטְוֶוענֶען

הָאבּ אִיךּ דֶערְהַאלְטֶען נְנָאד ,אַז יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זָאל אִין מִיר
דֶעם עִלְצְטֶען בֶּעוַוייזֶען אַלֶע לַאנְנְמוּטִינְקייט פַאר אַ בּיישְׁפּיל

צוּ דיא וְואס וֶועלֶען דֶערְנָאךְּ אָן אֵיהֶם נְלוֹיבֶּען צוּם עֶבִּינֶען
|
לֶעבֶּען:
11

נוּן צוּם עֶבִּינֶען קֶענִיג דֶעם אוּנְפֶערְדֶערְבְּלִיכֶען אוּנְד
אוּנְבֶעזֶעהֶענֶען דֶעם אֵיינְצִינֶען נָאט זָאל זַיין כָּבוֹד אוּנְר
הֶערְלִיכְקֵייט פוּן עֶבִּינְקֵייט צוּ עֶבִּינְקֵייט;

אָמֵן;

דִיזֶעם נֶעבָּאט נִיבּ אִיךְּ דִיר אִיבֶּער ,מֵיין זוּהְן טִימוּתַיוֹם

נָאךְּ דִיא נְבוּאוֹת ואם זֶענֶען פְרִיהֶער גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען,
כְּדִי דוּא זָאלְסְט דְרִינֶען שְׁטְרֵייטֶען דֶעם נוּטֶען שְטְרֵייט:

אוּנד זָאלְסְט הַאלְטֶען גְלוֹיבֶּען אוּנְד אַ גוּטֶעם גֶעוִויסֶען ,ואס

עטְלִיכֶע הָאבֶּען פֶערְוארְפֶען אוּנְד הָאבֶּען שִׁיפְבְּרוּךָ נָע=

לִיטֶען וֶוענֶען דֶעם גְלוֹיבֶּען :צְוִוישֶׁען דיא אִיז הִימֶענְעאוּם
אוּנְד אַלֶעכְּסַאנְדֶער וֶעלְכֶע אִיךְּ הָאבּ אִיבֶּערְנֶענֶעבֶּען צוּם
שָׂטֶן ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען לֶערְנֶען נִיט צוּ לֶעסְטֶערְן;

א
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קאפיטעל ב
דְרוּם בֶּעט אִיךְּ צוּעֶרשְט פון אַלַע אַז מֶען זָאל זָאנֶען 
בַּקְשׁוֹת תְּפִילוֹת תִּחֲנוֹת אוּנְד בְּרָכוֹת פַאר אַלֶע מֶענְשֶען:
פַאר מְלָכִים אוּנִד אַלֶע וָָאס גֶעוֶועלְטִינֶען ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען 2
פִיהְרֶען ראזַּהִיג אוּנְד שְׁטִילֶעם לֶעבֶּען אִין אַלֶע פְּרזּמִיגְקייט
אוּנִד עֶהֶרְלִיכְקֵייט :דֶאם אִיז גוּט אוּנְד אָנְגֶענוּמֶען פָאר 3
הָאט אוּנְזֶער רֶעטֶער :דֶער יל הָאבֶּען אַז אַלֶע מֶענְשֶׁען 4
זָאלֶען גֶערֶעטֶעט װֶערֶען ,אוּנְד זָאלֶען קוּמֶען צוּ דֶער דֶעך-
קֶענְטְנִים פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט :וָארִין נָאט אִיז אֵיינֶער5 ,
אֵיינֶער אִיז אוֹיךָּ דֶער פֶערְמִיטְלֶער צְוִוישֶׁען גָאט אוּנְד
מֶענְשֶען ,יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .זֶעלְבְּסְט אַ מֶענְש :דֶער הָאט זִיךְּ 6

זֶעלְבּסְט גֶענֶעבֶּען אֵלֶם אַ בֹּפֶר פַאר אַלֶע ,דָאס צֵיינְנִים אִין

זֵיינֶע צֵייטֶען :דֶערְצוּ בִּין אִיךָּ נֶעשְׁמֶעלְט צוּם פְּרֶעדִינֶער
אוּנְד צום אַטָּאסְטֶעל ,אִיךְּ זָאג דִיא וָָאהְרְהֵייט אִיךְּ לִיב נִיט
אַ לֶעהְרֶער פוּן דִיא גוֹיִם אִין גְלוֹיבֶּען אוּנְד אִין ואהְרְהֵיים:
דְרוּם זויל אִיךְּ אַז דיא מֶענְשֶׁען זָאלֶען בֶּעטֶען אִין אִיט-

לִיכֶען אָרֶט ,אוּנְד זָאלֶען אוֹיפְהֶעבֶּען הֵיילִינֶע הֶענְד אֶהן

-4

סס

צָארְן אוּנִד מַחְלוֹקַת :אַזוֹי אוֹיךְ דיא פְרוֹיעְן זָאלֶען זִיךְּ פ

צִירֶען מִיטֶעלְמֶעסִיג מִיט עַנְוָה אוּנְד צְנֵיעוֹת ,נִים מִים (הָאָר)
פְלֶעכְטֶען אוּנְד נָאלְד; אָדֶער מִיט פֶּערֶעל אוּנְד טְהֵייעֶרֶע

קְלֵיידֶער :נֵייעֶרְט אַזוֹי זיא עֶס קֶערְט צוּ זַיין פַאר פְרוֹיעֶן 01
וֹאם בֶּעקֶענֶען נָאטֶעם פוּרְכְט דוּרְךְּ נוּטֶע וֶערְק :לָאז אַ 1

פְרוֹיא לֶערְנֶען שְׁטִילֶערְהֵייט מִיט אַלֶער אוּנְטֶערְטֶענִיגְקייט:

אָבֶּער אִיךְָּ דֶערְלוֹיבּ נִיט אַז אַ פְרוֹיא זָאל לֶעהְרֶען אָדֶער זָאל 21
זִיךְּ דֶערְהֵייכֶען אִיבֶּער דֶעם מַאן נֵייעֶרְט זִיא זָאל שְׁטִיל

ַיין :וָארִין אָדֶם אִיז צוּעֶרְשְׁט בֶּעשַׁאפֶען גֶעוארֶען דֶעך31 -

נָאךְּ חַוָה :אוּנְד אָדָם אִיז נִיט פֶערְפִיהָרְט גֶעוָוארֶען ,נֵייעֶרֶם 41
דִיא פְרוֹיא אִיז פֶערְפִיהְרְט גֶעוארֶען אוּנְד אִיז אִין אַיינֶע
עֲבֵירָה גֶעפַאלֶען :דָאךָּ זֶעט זִיא נֶערֶעטֶעט וֶוערֶען דוּרְךְָּ 51

דֶעם גֶעוִוינֶען פוּן קינְדֶער ,וֶען זֵייא בְּלֵייבֶּען אִין גְלוֹיבֶּען

אוּנְד לִיבֶּע אוּנְד הֵיילִינְקייט מִיט צְנִיעוֹת;
קאפיטעל 1
דָאס וָארְט אִיז זִיכֶער; וֶוען אֵיינֶער טְרַאכְט נָאךְ דֶעם 1
אָמְט פוּן אַיין אוֹיפְזֶעהֶער בֶּעגֶעהְרְט עֶר אַ גוּטֶעם וֶוערְק:
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דְרוּם מוּז דֶער אוֹיפְזֶעהֶער זַיין אָהְן אַ פַארְוְואוּרְף ,דֶער
מַאן פוּן אֵיינֶע פְרוֹיא ,נִיכְטֶערְן ,זוֹיבֶּער ,זִיטִיג ,אַ מַכְנִים
אוֹרַח ,אַ גוּטֶער לֶעהְרֶער :נִיט שאִַׁכּוֹר ,נִיט אַ שְׁלֶענֶער,

נַייעֶרְט נָאכְגֶעבֶּענְדִיג ,נִיט אַ שְׁטְרִייטֶער ,נִיט אַ לִיבְּהָאבֶּער

 4פוּן נֶעלְד :וֶועלְכֶער רֶענִירְט גוּט אִיבֶּער זַיין אֵיינֶען הוֹיז
אוּנְד .הַאלְט זֵיינֶע קִינְדֶער אוּנְטֶערְטֶענִיג מִיט אַלֶער וויך-
דִינְקייט :נוּן וֶוען אֵיינֶער זֵוייסְט נִיט זַיין אֵיינֶען הויז צוּ
רֶעגִירֶען ,ויא אַזוֹי זָאל עֶר בֶּעזָארְנֶען דִיא קְהֵלָה פוּן
מש גָאט? אוּנְד עֶר זָאל נִיט זַיין קיין נֵייעֶר תֵּלָמִיד ,כְּדִי עֶר
זָאל נִיט אוֹיפְגֶעבְּלָאזֶען וֶערֶען אוּנְד אַרֵיינְפַאלֶען אִים
ה-י מִשְׁפָּט פוּן דֶעם שָׂטָן :אוּנְק עֶר מוּז אוֹיךְּ הָאבֶּען אַ גוט
צֵייגְנִים פוּן דִיא וָאם זֶענֶען דְרוֹיסֶען ,כְּדֵי עֶר זָאל נִיט

אַרֵיינְפַאלֶען אִין שַׁאנְד אוּנְד אִים נֶעץ פוּן דֶעם שָׂמֶן:
8

נְלֵייכְדֶעם אוֹיךְ דִיא דִינֶער פוּן דֶער קְהִלָה מוּזֶען זַיין

עֶרִנְסְשְהַאפְט .נִיט רֶעדֶען מִיט צְוֵוייא שְׁמֵייכְלֶערְצוּנְגֶען,
נִיט פִיל וֵויין טְּרִינְקֶען ,אוּנְד נִיט גֵייצִיג נָאךְּ שֶׁענְדְלִיבֶען
0
10

גֶעוִוינְסְט :וָָאם הַאלְטֶען דֶעם סוֹר פוּןדֶעם גְלוֹיבֶּען אִין אַ

רֵיין גֶעוימֶען :אוּנֶר לָאזֶען דִידֶע צוּעֶךשׁט גֶעפְּרִיפְט וֶוערֶען
דֶערְנָאךְ לָאזֶען זייא דִינֶען ווע זֵייא זֶענֶען אוּנְשׁוּלְדִיב;
ְלֵייכְדֶעם מוּזֶען פְרוֹיעְן עֶרנְסְטְהַאפְט זַיין נִיט רְכִילוֹת
זָאגֶער; נִיבְטֶערְן גֶעטְרֵייא אִין אַלֶע זַאכֶען :לָאזֶען דיא

דִינֶער זַיין מֶענֶער פוּן אַיין זוייבּ אוּנְד גוּט רֶענִירֶען אִיבֶּער

זֵייעֶרֶע קִינְדֶער אוּנְד זֵייעֶרֶע הֵייזֶער :וָארִין דִיא וָאס
זֶענֶען גוּטֶע דִינֶער דֶערְוֶוערְבֶּען אַ גוּטֶען שְטַאנְד אוּנְד גְרוֹי-
סֶען בִּטָחוֹן אִים גְלוֹיבֶּען זִאם אִיז אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיח:

דִיזֶע זַאכֶען שְׁרַייבּ אִיךְ דִיר ,אִינְדֶעם אִיךְּ הָאף גְלֵייךְּ צוּ

דִיר צוּ קוּמֶען :אָבֶּער וֶוען אִיךָּ זוֹימֶע מִיךְ; אַז דוּא זָאלְסְט

וִיסֶען ויא אַזוֹי מֶען בֶּעדַארְף זִיךְּ אוֹיפְפִיהְרֶען אֵין דֶעם

16

הוֹיז פוּן גָאט ,וָאס אִיו דִיא קְהֵלָה פוּן דֶעם לֶעבֶּעדִיגֶען
גָאט ,אַ זֵייל אוּנְד גְרוּנְד פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט :אוּנְד פַאר
בָעוִוים אִיז עִם אָנְדֶערְקֶענְט אַז גְרוֹיס אִיו דֶער סור פוּן

גָאטֶעסְפוּרְבְט;

דֶער וֶועלְכֶער אִיז אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָארֶען אִים פְלֵייש,
גֶערֶעכְטְפֶּערְטִינְט אִים נֵייסְט .הָאט זִיךְּ בֶּעוִויוֶען צו
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מַלְאָכִיִם ,אִיז צְוִוישֶׁען דיא גוֹיִם גֶעפְּרֶעדִיגְט גֶעוֶועזֶען

אִיז בֶעגְלוֹיבְּט אִין דֶער וֶועלְט ,אִיז אַרוֹיפְגֶענוּמֶען אִין

הֶערְלִיכְקֵייט:

קאפיטעל ד

אָבֶּער דֶער גֵייסְט זָאנְט דֵייטְלִיךְּ אַז אִין שְׁפֶּעטֶערֶע צֵייטֶען

1

וֶועלֶען עֶטְּלִיבֶע אַוֶועקְפַאלֶען פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען אוּנְד וֶוע-

לֶען אוֹיפְמֶערְקְזַאם זַיין צוּ פֶערְפִיהְרֶענְדִיגֶע גֵייסְטֶער אוּנְד
לֶעהְרֶען פוּן שֵׁדִים :וָאס רֶעדֶען לִינֶען מִיט חֲנִיפָה ,וֶוֶעמֶענִם
נֶעוִויסֶען אִיז אַיינְגֶעצֵייכֶענְט אַזוֹי זיא מִיט אַ הַיים אֵייזֶען:

ואם פֶערְבִּיטֶען חַתוּנָה צוּ הָאבֶּען אוּנִד גֶעבִּיטֶען זִיךְּ אֶפּ

צוּהַאלְטֶען פוּן שְפַּייו וָואם בָאט הָאט בֶּעשַׁאפֶען אַז דיא
וָואם גְלוֹיבֶּען אוּנְד דֶערְקֶענֶען דִיא וָאהְרְהֵייט זָאלֶען עֶס
אָנְנֶעמֶען .מִיט דַאנְק :וָארִין אִיטְלֵיבֶעם בֶּעשֶׁעפֶענִים פוּן
גָאט אִיז בוּט ,אוּנִד קיין זַאךְּ אִיז פַארְוָארְפֶען צוּ וֶוֶערֶען
וֶוען מֶען נֶעמְט עֶס אָן מִיט דַאנְק :וָארִין עֶם אִיז גֶעהֵיי-
 :לֵיגְט דוּרְךְָּ דֶעם וָָארְט פוּן גָאט אוּנְד תְּחֲנוֹת;
וֶוען דוּא זָאלְסְט דִיזֶע זַאכֶען עֶמְפֶעהְלֶען צוּ דִיא בְּרִידֶער
זָאלְסְט דוּא זַיין אַ נוּמֶער דִינֶער פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .וזָאס
בִּיזְט אוֹיפְנֶעצוֹינֶען אִין דִיא וֶוערְטֶער פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען
אוּנְד פוּן דִיא גוּטֶע לֶעהְרֶע וִאם דוּא בִּיזְט נָאבְגֶעגַאנְגֶען:
אָבֶּער פֶערְמֵייד דִיא אַלְטֶע וַוייבֶּערִישֶׁע אוּנְד אוּנְוירְדִינֶע

כש

זי

{ב-

מַעֲשׂוֹת; אוּנְד אִיבּ דִיךָּ זֶעלְבְּסְט צוּ דֶער פְרוּמִינְקֵייט:

וָארִין דיא אִיבּוּנְג פוּן נוּף אִיז וֶוענִיג נִיצְלִיךָּ; אָבֶּער פרוּ-
מִינְקֵייט אִיז צוּ אַלֶעם נִיצְלִיךְ; אִינְדֶעם זִיא הָאט הַבְטָחָה
פוּן דִוזֶעם לֶעבֶּען אוּנְד פוּן דֶעם ואס וֶועט קוּמֶען :דָאס
וָארְט אִיז זִיכֶער ,אוּנְד גַאנְץ וֶוערְט אָנְצוּנֶעמֶען :וָארִין

דֶעסְטְוֶוענֶען .אַרְבִּייטֶען מִיר אוּנְד שְטְרֵייטֶען ,װייל מִיר

הָאבֶּען גֶעהָאפְט אִים לֶעבֶּעדִינֶען נָאט ,וֶועלְכֶער אִיז דֶער
רֶעטֶער פוּן אַלֶע מֶענְשֶׁען ,מייסְטֶענְס פוּן דִיא גְלוֹיבִּינֶע;:
דִיזֶע זַאכֶען זָאלְסְט דוא בֶּעפֶעהְלֶען אוּנד לֶעהְרֶען:
לָאז דִיךָּ קֵיינֶער נִיט פֶערְאַכְטֶען פאר דַיינֶע יוּנֶענְד ,נֵיי-
עָרֶט זֵייא אַ פָארְבִּילְד צוּ דִיא גְלוֹיבִּיגֶע אִין וארְט ,אִין
אוֹיפְפִיהְרוּנֶב,

אִין לִיבָּע ,אִין גְלוֹיבֶּען ,אִין רַיינִינְקייט:

בִּיז

אִיךְּ וֶועל קוּמֶען גִיבּ אַכְטוּנְג צוּם לֵיינֶען ,צוּם וָארְנֶען ,צוּ

מס
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דֶער לֶעהְרֶע :פֶערְלָאז ניט דִיא מַתָּנֶה ואס אִיז אִין דִיר,
ואס אִיז דִיר גֶענֶעבֶּען דוּרְךְּ נְבוּאָה מִיט דֶעם אוֹיפְלֶענֶען

14

פוּן דִיא הֶענְד פוּן דִיא זְקֵנִים :הָאבּ דַאֲנָה אִין דִיזֶע זַאכֶען
זֵייא בֶּעשְׁטֶענְדִיג אִין זֵייא ,כְּדִי דיין פָארְטְשְׁרִיט זָאל פוּן
אַלֶע גֶעזֶעהֶען וֶערֶען :נִיבּ אַכְטוּנְג אוֹיף דִיר זֶעלְבְּסְט
אוּנְד אוֹיף דִיא לֶעהְרֶע ,בְּלֵייבּ דְרִינֶען; וָארִין ווען דוּא
וֶועסְט דִיזֶעס טְהוּן ,וֶועסְט דוּא דִיךְּ זֶעלְבְּסְט רֶעטֶען אוּנְד
אוֹיךְּ דִיא אס הֶערֶען דִיךְּ:
קאפיטעל ה
אַ זָקן זָאלְסְט דוּא נִיט אָנְשְׁרֵייען ,נֵייעֶרְט זֵייאאֵיהֶם מַזְהִיר
וויא אַ פָאטֶער ,דִיא יוּנְנֶע לֵייט ויא בְּרִידֶער :דִיא אַלְטֶע
פְרוֹיעֶן זיא מוּטֶער ,דִיא יוּנְנֶע זיא שְׁוֶועסְטֶער מִיט אַלֶעך-
לֵייא לוֹימֶערְקֵייט :הַאלְט אִין כָּבוֹד דִיא אַלְמָנוֹת ,וָאס
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זֶענֶען וָאהְרֶע אַלְמְנוֹת :אָבֶּער וֶוען אֵיינֶע אַלְמְנֶה הָאט

קִינְדֶער אָדֶער אֵיינִיקְלֶעךְּ לָאזֶען זֵייא צוּעֶרְשְׁט לֶערְנֶען
אַז זֵייא זָאלֶען פְרוּם זַיין אִין דֶערְהֵיים אוּנְד זָאלֶען פֶעך-

גֶעלְטֶען זֵייעֶרֶע עֶלְמֶערְן; וָארִין דָאס אִיז גוּט אוּנְד אָנָ-

גֶענוּמֶען פָאר נָאט :נוּן דִיא וָאהְרֶע אַלְמָנָה דִיא ואס אִיז

אַלֵיין גֶעבְּלִיבֶּען הָאט בְּשָחוֹן אִין גָאט אוּנְד אִיז בֶּע-

שְטֶענְדִיג אִין אֵיהְרֶע תִּחֲנוֹת אוּנְד גֶעבֶּעט נַאכְט אוּנְד מָאב:
אָבֶּער דִיא וִאם לֶעבְּט אִין תַּעַנוּג אִיז טוֹיט בֵּייא אִיהֶר
לעבֶּען :אוּנְד דִיזֶע זַאכֶען זָאלְסְט דוא זֵייא אָנְזָאנֶען ,כּדֵי
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זֵייא זָאלֶען זיין אֶהֶן פָארְוְואזּרְף :אָבֶּער וֶוען אֵיינֶע פֶעך-

זָארְגְט נִיט אִיהְרֶע אֵיינֶענֶע ,אוּנְד בִּפְרֵט אֵיהֶר הוֹיזְגֶעזִינְד,
אַזוֹי הָאט זִיא אָפְּגֶעלֵייקֶענְט
אַרְנֶער ויא אֵיין אוּנְנְלוֹיבִּינֶער:

10

דֶעם

וְלוֹיבֶּען אוּנְד אִיז

אֵיינֶע אַלְמָנָה זָאל אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט וֶערֶען וֶען זִיא אִיז
נִיט יוּנְנֶער ויא זֶעכְצִינ יָאהֶר ,אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען דָאס
װוייבּ פוּן אֵיין מַאן :וָאם הָאט אַ ווּמֶען נָאמֶען פַאר
מַעֲשִׂים טוֹבִים ,וֶוען זִיא הָאט אוֹיפְנֶעצוֹינֶען קִינְדֶער ,וֶוען
זִיא הָאט אוֹיפְגֶענוּמֶען אוֹרְחִים ,וֶוען זִיא הָאט גֶעוִַאשֶען
דִיא פִיס פוּן דִיא הֵיילִינֶע ,וֶען זִיא הָאט אוֹיסְנֶעהָאלְפֶען
דיא וָואס הָאבֶּען גֶעלִימֶען ,וֶוען זִיא הָאט נָאכְּנֶעפַאלְנְט

! אִיטְלִיכֶעס נוּטֶע וֶערְק :אָבֶּער דִיא יוּנְגֶערֶע אַלְמָנוֹת פֶּעך-

א טימותיום

ה

מייד ; וָָארִין וֶען זֵייא זֶענֶען אֶפְּקֶעהְרֶענְדֵיב קֶעֶען מָשִׁיחַי
וִוילֶען זֵייא חַתוּנָה הָאבֶּען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען מִשְׁפָּט ווייל
זֵייא הָאבֶּען זֵייעֶר עֶרְשְׁטֶען נְלוֹיבֶּען מְבַזֶה גֶעוֶועזֶען :אוּנְד
זֵייא לֶערְנֶען אוֹיךְּ פויל צוּ זַיין ,אוּנְד אַרוּמְצוּנֶעהֶען פוּן
אַיין הוֹיז צוּם אַנְדֶערֶען ,אוּנְד נִיט ר פֿוֹיל ,נֵייעֶרְט אוֹיךְ

פְּלוֹידֶערֶער ,אוּנְד זֵייא מִישֶׁען זִיךְּ אִין פְּרֶעמְדֶע גֶעשֶׁעפ-

טֶען ,אוּנְד רֶעדֶען דָאם וָאם זֵייא זָאלֶען נִיט :דְרוּם װויל
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אִיךְּ אַז דִיא יוּנְנֶערֶע פְרוֹיעְן זָאלֶען חַתוּנָה הָאבֶּען ,קִינְדֶער

נֶעוִוינֶען ,דֶעם דוֹיזְגֶעזִינְד פִּיהְרֶען ,אוּנְד זָאלֶען קֵיינֶע נֶע-

לֶעגֶענְהֵייט דֶעם פֵיינְד גֶעבֶּען צוּ לֶעסְטֶערְן :הָארִין עֶטְלֵיבֶע 5
הָאבֶּען זִיךְּ שׁוֹין אַוֶועקְגֶעקֶעהְרְט נָאךְּ דֶעם שָׂטָן :וֶוען אַ

}6ן=
0

גְלויבִּינֶע פְרוֹיא הָאט אַלְמָנוֹת לָאז זִיא זֵייא אוֹיסְהֶעלְפֶען
אוּנְד לָאז דִיא קְהִלָה נִיט בֶּעשְׁוֶוערְט וֶערֶען כָּדֵי זִיא זָאל
קֶענֶען אוֹיסְהֶעלְפֶען דִיא ֶאם זֶענֶען וָאהְרֶע אַלְמָנוֹת:
דִיא עֶלֶצְטֶע וָאס זֶענֶען גוּטֶע נֶעוֶועלְטִינֶער הַאלְט זירְדִיג
פוּן דָאפֶּעלְטֶען כָּבוֹד ,מֵייסְטֶען דִיא וָאם אַרְבֵּייטֶען אִין
וָארְט אוּנְד לֶעהֶרֶע ; וָארִין דיא שְׁרִיפְּט זָאגְט ,דוּא זָאלְסְט

נִיט פֶערְשְׁלִימֶען דָאם מוֹיל פוּן דֶעם אֶקֶם וֶוען עֶר דְרֶעשְׁטּ;
דברים כּ"ה ד' .אוּנְד דֶער אַרְבֵּייטֶער אִיז וֶערְט זַיין לוֹין:

נֶעםנִיט קיין אָנְקְלָאג קֶעגֶען אֵיין עֶלֶצְשֶען עִם זֵייא דֶען פָאר

צְוַוייא אָדֶער דְרֵייא עַדוֹת  :דִיא וָואס זִינְדִינֶען זָאלְסְטדוא פַאר
אַלֶע שְׁטְרָאפֶען ,כְּדִי דִיא אִיבְּרִינֶע זָאלֶען זִיךְּ פָארְכְמֶּען:

אִיךָּ זָאג דִיר אָן פָאר נָאט אוּנְד פַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,אוּנָד

פַאר דִיא אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע מַלְאָכִים ,אַז דוּא זָאלְסְט
דִיזֶע זַאכֶען הַאלְטֶען אֶהִן פָארְאוּרְטְהֵייל ,אוּנְד זָאלְסְט אִין
קֵיינֶע זַאךְּ זַיין אַ נוֹשֵׂא פָּנִים :לֶעג אוֹיף קֵיינֶעם דִיא

הֶענְד נֶעשְׁוִוינֶד ,אוּנִד הָאבּ נִיט קיין טְהֵייל אַן פְרֶעמְדֶע
זִינֶד}הַאלְט דִיךָּ רֵיין :טְרִינְק נִיט מֶעהֶר וַוַאסֶער ,נֵייעֶרֶט 3
נֶעם אַבִּיסֶעל וויין וֶוענֶען דיין מָאנֶען אוּנְד דַיינֶע פִּילֶע

קְרַאנְקְהֵייטֶען :דִיא זִינְד פוּן עֶטְלִיבֶע מֶענְשֶׁען זֶענֶען קְלָאר
פָארְאוֹים ,אוּנְד זֵייא נֶעהֶען פָארְאוֹים צוּ מִשְׁפָּט ,אוּנְד אַנָ-

דֶערֶע פָאלְנֶען זֵייא נָאךְ :אַזוֹי אוֹיךָּ דִיא מַעֲשִׂים טוֹבִים

פוּן עטְלִיכֶע מֶענְשֶׁען זֶענֶען קְלָאר פָארְאוֹים ,אוּנְד דיא
וָאם זֶענֶען נִיט אַזוֹי קֶענֶען נִיט פֶערְבָּארְנֶען ֶערֶען;
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קאפיטעל ו
אַזוֹי פִיל קְנֶעכְט וָואם זֶענֶען אוּנְטֶער דֶעם יָאךְּ זָאלֶען זֵיירֶע
אֵייגֶענֶע הַארֶען וִוירְדִיג הַאלְטֶען אִין אַלֶערְלֵייא כָּבוֹד ,כְּדִי
דֶער נָאמֶען פוּן גָאט אוּנְד דִיא לֶעהְרֶע זָאלֶען נִיט גֶעלֶעסְ.-
טֶערְט וֶערֶען :אוּנְד דִיא וִאם הָאבֶּען גְלוֹיבִּינֶע הַארֶען

זָאלֶען זֵייא נִיט פֶערָאַכְטֶען .וייל זֵייא זֶענֶען בְּרִירֶעה
גֵייעֶרְט לָאזֶען זייא לִיבֶּער דִינֶען ,וייל זייא זֶענֶען גְלוֹבִּינֶע

אוּנְד גֶעלִיבְּטֶע .וִאם הָאבֶּען אַ טְהֵייל אִים גוּטֶען וֶוערְק;
דִיזֶע זַאבֶען זָאלְסְט דוּא לֶעהְרֶען אוּנְד וָוארְנֶען;
וֶוען אֵיינֶער לֶעהְרְט אַנְדֶערְש ,אוּנְד אִיז נִיט מַסְכִּים
צוּ דִיא גֶעזוּנְדֶע וֶוֶערְטֶער פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ
אוּנְד צוּ דִיא לֶעהְרֶע ואס אִיז כְּפִי הַדַת :אַזוֹי אִיו עֶר

אוֹיפְגֶעבְּלָאזֶען ,אוּנְד פַארְשְׁטֶעהְט גָארְנִיט ,נֵייעֶרְט קרֶענְקְט

זִיךְָּ מִיט שֵׁאֲֵלוֹת אוּנְד שְׁמְרֵייט אִיבֶּער וֶערְטֶער ,דֶערְפוּן

קוּמְט אַרוֹים קִנְאָה ,גֶעצַאנְק ,לֶעסְטֶערוּנְגֶען ,שְׁלֶעכְטֶע

זש גֶעדַאנְקֶען :מַחְלוֹקֶת פוּן מֶענְשֶׁען ואס הָאבֶּען אַ פֶעךָ-
דָארְבֶּענֶעם פֶערְשְׁטַאנְד אוּנְד קֶענֶען נִיט דִיא וָאהְרְהֵייט,
וָואס דֶענְקֶען אַז פְּרוּמִינְקֵייט אִיז אַ מִיטֶעל צוּם גֶעוִוין:
אוּנְד פְרוּמִינְקִיִיט מִיט צוּפְרִידֶענְהֵיים אִיז גְרוֹיסֶער בֶעוין:
וָוארִין מִיר הָאבֶּען גָארְנִיט אִין דֶער וֶועלְט אַרַיינְגֶעבְּרַאכְט
ם0+ש-ס וָוארִין מִיר קֶענֶען אוֹיךְּ גָארְנִיט אַרוֹיסְפִיהְרֶען :אָבֶּער
וֶוען מִיר הָאבֶּען שְפֵּייז אוּנְד קְלַיידוּנְג לָאזֶען מִיר דֶעך-
מִיט צוּפְרִידֶען זַיין :אָבֶּער דִיא ואס וִוילֶען רֵייךְּ וֶוערֶען
פַאלֶען אַרֵיין אִין אַ פְּרִיפוּנָב אוּנְד אַ נֶעץ אוּנְד פִילֶע
נַארִישֶׁע אוּנְד שֶׁענְדְלִיכֶע נְלוּסְטִיגְקֵייטֶען .וָאס פַארְזִינְקֶען
דִיא מֶענְשֶׁען אִין פֶערְדַארְבָּענִים אוּנְד אוּנְטֶערְגַאנְג:
 10וָארִין דיא לִיבֶּע פוּן נֶעלְד אִיז אַ וָוארְצֶעל פוּן אַלֶעךְ-
לֵייא אִיבֶּעל ,ואס אֵיינִינֶע הָאבֶּען גֶענְלוּסְט אוּנְד זֶענֶען
פוּן דֶעם נְלוֹיבֶּען פֶערְפִּיהְרְט גֶעוָארֶען אוּנְד הָאבֶּען
זִיךְּ גֶעשְׁמָאכֶען מִיט פִיל יִסוּרִים:
 11אוּנְד דוא ,אָ מַאן פוּן נָאט ,פְלִיה פוּן דִיזֶע זַאכֶען;

אָבֶּער יָאג נָאךְּ גֶערֶעכְטִינְקייט ,פְרוּמִינְקייט.
לִיבֶּען נֶעדוּלְד,

דֶעמוּטְהִינְקייט:

שְׁטְרֵייט

דֶעם

גְלוֹיבֶּען
גוּטֶען

שְׁטְּרֵייט פוּן דֶעם גְלוֹיבֶּען ,דֶערְגְרֵייף דָאםּ עֶבִּינֶע לֶעבֶּען
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צוּ וֶועלְכֶען דוּא בִּיסְט אוֹיךְּ גֶערוּפֶען ,אוּנָד הָאסְט בֶּע-
צֵיינְט דָאם גוּטֶע צֵיינְנִים פָאר פִילֶע עדוֹת :אִיךְּ זָאג

185

דִיר אָן פָאר נָאט וֶועלְכֶער מַאבְט אַלֶעם לֶעבֶּעדִיג אוּנְד

פָאר יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דֶער הָאט אוּנְטֶער פֶּנְטְיוֹם פִּילָאטוֹם
בֶּעצֵייגְט דָאס בוּטֶע צֵייגְנִים :אַז דוּא

זָאלְסְט הַאלְטֶען

14

דָאם גֶעבָּאט אֶהְן אַ פְלֶעק אוּנְד אֶהְן אַ פָארְוָאוּרְם בִּיז
צום אַנְטְפְּלֶעקֶען פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :וֶעלְכֶער
זֶדעט בֶּעוֵוייזֶען אִין זֵיינֶע אֵייגֶענֶע צֵייטֶען,

דֶער גֶעבֶּענְשְׁטֶער

אוּנְד אַלֵיין מֶעכְטִינֶער ,דֶער קֶענִיג פוּן קֶענִיגֶע אוּנְד

דֶער הַאר פוּן הַארֶען :וֶועלְבֶער אַלַיין הָאט אוּנְשְׁמֶערְב-
לִיכְקֵייט ,דֶער וְואוֹינְט אִים לֵיכְט וָאם מֶען קָאן נִיט

דֶערְצוּ צוּטְרֶעטֶען ,וֶועלְכֶען קיין מֶענְשׁ הָאט גֶעזֶעהֶען

דֶער כָּבוֹד

אוּנְד קָאן אֵיהֶם נִיט זֶעהֶען; צוּ דֶעם זֵייא
זֹנֶר דִיא עֲבִּינֶע מַאכְט; אָמַן:
נֶעבִּיט דִיא וָאס זֶענֶען רֵייךְּ אֵין דִיזֶער וֶעלְט ,אַז זייא
זָאלֶען נִיט הוֹיכְמוּטְהִיג זַיין ,אוּנְד זָאלֶען נִיט הָאפֶּען אִין
עֲשִׁירוּת וָאס אִיז נִיט זִיכֶער ,נֵייעֶרְט אִין דֶעם לֶעבֶּע-
דִינֶען נָאט דֶער נִיבְּט אוּנֶם אַלֶעם רֵייכְלִיךְּ צוּ גֶענִיסֶען:

אַז זֵייא זָאלֶען גוּטֶעס מְהוּן ,זָאלֶען זיין רֵייךְ אִין מַעֲשִׂים
טוֹבִים ,זָאלֶען זַיין פְרַיינֶעבִּיג ,זָאלֶען אַנְדֶערֶע הֶעלְפֶען:
אוּנֶר זָאלֶען זִיךְּ אָפְּלֶענֶען אַ גוּמֶען נְרוּנְד פַאר שְׁפֶּעטֶערֶע

צֵייטֶען ,כְּדֵי זייא זָאלֶען דָאם וָָאהְרְלִיכֶע לֶעבֶּען אָנְנֶעמֶען:

אָ טִימוֹתָיוֹם ,הִיט דָאס וָאס אִיוּ דִיר אָנְפֶערְטְרוֹיעֶט ,אוּנְד
פֶערְמֵייד אוּנְווירְדינֶע אוּנֵד לֶעדִינֶע רעד אוּנְד דִיא וְכּוּחִים
פוּן דֶער פַּאלְשֶׁער דֶערְקֶענְטְנִים :וָאס עֶמְלֵיכֶע הָאבֶּען
אָנְגֶעצֵייגְם; אוּנְד הָאבֶּען זִיךָּ גֶעאִירְֶט וֶענֶען דֶעם
גְלוֹיבֶּען.

נְנָאד זָאל זַיין מִים אַיף;

16

דֶער צְוֵוייטֶער בָּרִיף פון דֶעם

אַפּאסְטֶעל פּוֹלוֹס צוּ .טִימוֹתיוֹס,
 1פּולום,

אֵיין אַפַּאסְטֶעל פוּן יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ

דוּרְךְ

דֶעם

וִוילֶען פוּן גָאט נָאךְּ דֶער הַבְמָחָה פוּן לֶעבֶּען וִאם אִיז

אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :צוּ טִימוֹתִיוֹם מֵיין גֶעלִיבְּטֶעם קֵינְד;
גְנָאד בַּארֶעמְהֶערְצִינְקֵייט אוּנְד פְרִירֶען פוּן גָאט דֶעם
פָאטֶער ,אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ:

אִיךְּ דַאנְק נָאט; דֶעם אִיךְּ דִין פוּן מֵיינֶע אָבוֹת אָן מִיט
רֵיינֶעם גֶעוִויסֶען ,אַז אִיךְּ גֶעדֶענְק דִיךְ אֶהְן אוֹיפְהֶערֶען
אִין מֵיינֶע גֶעבֶּעטֶע נַאכְט אוּנְד טָאג :אוּנְד אִיךְּ פֶעךְ-
לַאנְג זֶעהֶר דִיך צוּ זֶעהֶע װייל אִיךְָּ גֶערֶענְק דַיינֶע

טְרֶערֶען ,כְּדֵי אִיךָּ זָאל דֶערְפִילְט וֶוערֶען מִיט פְרַייד:
וֶוען אִיךְּ דֶערְמָאהְן מִיךְּ אָן דֶעם גְלוֹיבֶּען זָאם אִיז אִין

דִיר אֶהְן חֲנִיפָה ,זָואס הָאט צוּעֶרְשְט גֶעוְואוֹינְט אִין דֵיינֶע
בָּאבֶּע לוֹאִים אוּנְד אִין דֵיינֶע מוּטֶער אַבְנִיקָא ,אוּנְד אִיךָ
בִּין פֶערְזִיכֶערְט אַז עֶר אִיז אוֹיךְּ אִין דִיר:

דֶעסְטְוֶוענֶען דֶערְמָאהְן אִיך דִיךְּ דוּא זָאלְסְטְ דֶערְוֶועקֶען
דִיא מַתָּנָה פוּן נָאט ואס אִיז אִין דִיר דוּרְךְּ דֶעם אַוֹיפ-
7

לֶעגֶען פוּן מֵיינֶע הֶענְד :הָארִין גָאט הָאט אוּנֶם נִיט
גֶעגֶעבֶּען אַ גֵייסְט פוּן פָארְכְט ,נֵייעֶרְט פוּן קְרַאפְט אוּנְד

 8לִיבֶּע אוּנְד פֶערְשְׁטַאנְד :דָרוּם שֶׁעהֶם דִיךְ נָיִט מִיט דֶעם
צֵיינְנִים פוּן אוּנְזֶערֶען הַאר ,אוּנד מִיט מִיר זַיַַן גֶּע-
פַאנְגֶענֶעם ,נֵייעֶרֶם הָאבּ אַ מְהֵייל אִין דִיא לֵיידֶען מִיט
דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה נָאךְּ דֶער מַאכְט פוּן נָאט :דֶער הָאט
אוּנם גֶערֶעטֶעט ,אוּנד הָאט אוּנֶם בֶּערוּפֶען מִיט אֵיינֶע
הַיילִינֶע בֶּערוּפוּנְג ,נִיט נָאךְ אוּנְזֶערֶע מַעֲשִׂים נֵייעֶרְט
נָאךְּ זֵיינֶע אֵיינֶענֶע כַּוְנָה אוּנְד נְנָאד ,וִאם אִיז אוּנֶם
גֶענֶעבֶּען גֶעוָארֶען אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ פוּן עַבִּינֶע צֵייטֶען
10

אָן :אָבֶּער אִיז אַצוּנְד אַנְטְפְלֶעקְט גֶעוארֶען דוּרְךְּ דֶער

אַנְטְפְּלֶעקוּנְג פוּן אוּנְזֶערֶען רֶעטֶער יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דֶער
242
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הָאט צוּשְׁטֶערְט דֶעם טוֹיט ,אוּנְד הָאט גֶעבְּרַאכְט לֶעבֶּען

אוּנְד אַונְפֶערְדֶערְבֶּענִים

צוּם לֵיכְט דוּרְךְּ דֶער בְּשׂוּרָה

טוֹבֶה :דֶערְצוּ בִּין אִיךְּ אָנְגֶעשְׁטֶעלְט אַלִם אַ פְּרֶעדִיגֶער

אוּנְד אַפָּאסְטֶעל אוּנְד לֶעהְרֶער :דֶעסְטְוֶוענֶען ליד אִיךְ
אוֹיךְּ דִיזֶע זַאכֶען ,אָבֶּער אִיךָּ שֶׁעהֶם מִיךְּ נִיט ,וָארִין
אִיךָּ זֵיים אִין וֶועמֶען אִיךְּ הָאבּ בֶענְלוֹיבְּט ,אוּנְד אִיךְ
בִּין נָעוִוים אַז עֶר אִיז מֶעכְטִיג צוּ בֶּעוָואהְרֶען דָאס ואס
אִיךָּ הָאבּ אֵיהֶם פֶערְטְרוֹיעֶט בִּיז צוּ יֶענֶעם מָאנ :הַאלְט
פֶעסְט דָאם פָארְבִּילֶר פוּן דִיא גֶעזוּנְדֶע וֶוערְטֶער ,וָאס
דוּא הָאסֶם פוּן מִיר גֶעהֶערְט אִין נְלוֹיבֶּען אוּנְד לִבֶּע
זִאם אִיז אִין יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :הִיט דָאם נוּטֶע וָאס אִיז

18

14

דִיר אָנְפֶערְטְרוֹיעֶט דוּרְךָּ דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ וָאס וְאוֹינְט

אִין אוּנִם:
דָאס וֵוייסְט דוּא ,אַז אַלֶע וִאם זֶענֶען אִין אַסְיָא הָאבֶּען
זִיךָּ פוּן מִיר אַוֶועקְגֶעקֶעהְרְט ,צְוִוישֶׁען וֶועלְכֶע אִיז פִיגֶעלוֹם
אוּנְד הֶערְמָאנֶענִים:

דֶער הַאר זָאל גֶעבֶּען

חֶסֶד צוּ דֶעם 16

הוֹיז פוּן אָנִיסִיפָארוֹם ,וָארִין עֶר הָאט מִיךְָּ אֶפֶם דֶעך-
קְװִיקְט ,אוּנְד הָאט זִיךְּ נִיט גֶעשֶׁעהְמְט מִיט מֵיינֶע
קֶעטֶען :נֵייעֶרְט וֶוען עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אִין רוֹים הָאט
עֶר מִיךָּ אוֹיפְמֶערְקְזַאם גֶעזוּכְט אוּנְד הָאנז מִיךְּ גֶעפִינֶען:
דֶער הַאר זָאל אֵיהֶם גֶעבֶּען אַז עֶר זָאל גֶעפִינֶען נְנָאד
בֵּייא דֶעם הַאר אִין יֶענֶעם טָאג .אוּנְד זיא פִיל עֶר הָאט
מִיר אִין עֶפֶעזוֹם גֶעדִינְט וֵוייסְט דוּא זֶעהֶר גוּם:
קאפיטעל ב
דָרוּם ,דוּא מֵיין קֵינְד ,זֵייא שְׁטַארְק אִין דֶער נְנָאד ואס
אִיז אִין יָשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .:אוּנד דִיא זַאכֶען וָואס דוּא הָאסְט
פוּן מִיר גֶעהֶערְט דוּרְךָּ פִילֶע עֵדוּת ,דִיזֶע אִיבֶּערְנָיבּ צוּ

17
18

נֶעטְרֵייע מֶענְשֶׁען ,וִאם זָאלֶען אוֹיךְּ קֶענֶען אַנְדֶערֶע

לֵייד מִיט אִין אִיבֶּעל ויא אַ גוּטֶער סָאלְדַאט

3

פוּן יֵשוּעַ הַמָשִׁיחַ :קֵיינֶער וָאס אִיז אָנְגֶעוַָארְבֶּען פַארְ-
ווִיקֶעלְט זִיךְּ אִין דיא זַּאכֶען פוּן דֶעם לֶעבֶּען ,כְּדֵי עֶר זָאל
בֶעפֶעלֶען דֶעם וָואס הָאט אֵיהֶם גֶענוּמֶען פַאר אַ סָאלְדַאט:
אוּנְד וֶדען אַפִּילוּ אֵיינֶער שְׁמְרֵייט ,אִיז עֶר נִיט גֶעקְרֵיינְט
עִם זֵייא דֶען עֶר שְׁטְרֵייט נָאךְּ דֶעם גֶעזֶעץ :דֶער אַקֶערְמַאן

4

לֶעהְרֶען:

5
0

ערה
טת
ב טס
ואס אַרְבֵַּיים מוז צועֶרְשְט נֶעמֶען פוּן דִיא פְרוּכֶט:
פֶערְשְׁטָעה וָאס אִיךָּ זָאג; וָארִין דֶער הַאר וֶועט דִיר

פֶערְשְׁטַאנְר גֶעבֶּען אִין אַלֶע זַאכֶען:

גֶעדֶענְק אָן יִשׁוּעַ הַמַשִׁיחַ דֶער אִיז פוּן דֶעם זָאמֶען פוּן
דָוִיר דֶער אִיז אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען פוּן דִיא טוֹיטֶע נָאךְּ מֵיינֶע

בְּשׂוּרָה טוֹבָה:

דְרִינֶען לייד אִיךְּ אִיבֶּעל בִּיו צוּ קֶעטֶּען

ויא אַיין אִיבֶּעלְטְהֶעטֶער ,אָבֶּער דָאס וָארְט פוּן גָאט אִיז

נִיט גֶעקֶעטֶעט :דֶעסְטְוֶוענֶען דֶערְמְרָאנ אִיךְּ אַלֶעם וֶוענֶען

דִיא אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע ,כְּדִי ֵייא זָאלֶען אוֹיךְּ דֶערְהַאלְטֶען

דִיא יְִשׁוּעָה וָאס אִיז אִין יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ מִיט עֲֶבִּינֶער

הֶערְלִיכְקייט :דָאס וָארְט אִיז זִיכֶער; וָארִין וֶען מִיר
שְׁטַארְבֶּען מִיט אֵיהֶם וֶועלֶען מִיר אוֹיךְ מִיט אֵיהֶם לֶעבֶּען:
וֶוען מִיר דֶערְמְרָאנֶען וֶועלֶען מִיר אוֹיךְּ מִיט אֵיהֶם הֶערְשֶׁען,
וֶוען מִיר אֵיהֶם פֶערְלֵייקֶענֶען וֶועט עֶר אוּנִם אוֹיךְּ פֶעך-

לֵייקֶענֶען :וֶוען מִיר זֶענֶען אוּנְֶעטְרֵייא בְּלֵייבְּט עֶר דָאךְ

10

17

נֶעטְרֵייא ,וָארִין עֶר קָאן זִיךְּ נִיט זֶעלְבְּסְט פֶערְלֵייקֶענֶען:
דֶערְמָאהְן זֵייא אָן דִיזֶע זַאכֶען ,אוּנְד בֶּעצֵייג פָאר דֶעם
הַאר אַז זֵייא זָאלֶען נִיט צַאנְקֶען אִיבֶּער וֶוֶערְטֶער גָארְנִיט
צוּם נוּצֶען ,נֵייעְרְט צוּם פֶערְדַארְבֶּען פוּן דיא ואס הֶערֶען:
פְלֵייסִיג דִיךְּ אַז דוּא זָאלְסְט דִיךְּ בֶּעוַוייזֶען גֶעפְּרִיפְם צוּ
גָאט ,אֵיין אַרְבֵּייטֶער ואס בֶּעדַארְף זִיךְּ נִיט צוּ שֶׁעהְמֶען
וָואס צוּטְהֵיילְט רִיכְטִיג דָאס וָוארְט פוּן ואהְרְהֵייט :אָבֶּער
פֶערְמֵייד דִיא אוּנְווירְדִיגֶע אוֹנְד לֶעדִינֶע רֶעד; זָוארִין זֵייא
וֶועלֶען וַאקְסֶען צוּם רֹשְׁעוֹת :אוּנְד זֵייעֶר וָארְט װֶעט

פְרֶעמֶען װיא אַ קְרֶעבֶּם; צְוִישֶׁען װֶעלְכֶע זֶענֶען

18

הִימֶענֶעאוֹם אוּנְד פִילֶעטוֹם :וֶועלְכֶע הָאבֶּען זִיךְּ גֶעאִירְט
וֶוענֶען דֶער וָאהְרְהֵייט ,אִינְדֶעם זֵייא זָאנֶען אַז תִּחְית
הַמָתִים אִיז שׁוֹין גֶעשֶׁעהֶען ,אוּנְד זֵייא צוּשְׁטֶערֶען דֶעם

19

גְלוֹיבֶּען פוּן עֶטְלִיכֶע :אָבֶּער דֶער פֶעסְטֶער גְרוּנֶד פוּן
נָאט שְׁמֶעהְט ,אוּנְד הָאט דִיזֶען זִינֶעל ,דֶער הַאר קֶען דיא
וָואס זֶענֶען זיין; אוּנְד לָאז זִיךְּ אִיטְלִיכֶער וָאס נֶענְט דֶעם
נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר אֶפִּטְהוּן פוּן אוּנְגֶערֶעכְטִינְקֵיים:
ישעיה כ"ו ייג ;במדבר ט"ז ה' .אִין אַ נְרוֹּיס הויז אִיז פַארְהַאנֶען

נִיט נור גָאלְדֶענֶע אוּנֶר זִילְבֶּערְנֶע כָּלִים ,נֵייעֶרְט אוֹיךָ

מבטימותיום ב ג
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הִילְצֶערְנֶע אוּנְד עֶרְדִישֶׁע ,אוּנָד אֵיינִינֶע צוּ בָּבוֹד אוּנְד
אַנְדֶערֶע צוּ שַׁאנְד:

דְרוּם

וֶען

אִימִיצֶער

וֶעט

זִיךְ 21

רֵיינִינֶען פוּן דִיזֶע ,וֶועט עֶר זַיין אַ כַּלֵי צוּ כָּבוֹד ,גֶעהֵיי-

לִיגְט ,נוּצְלִיךָּ צוּ דֶעם בַּעַל הַבַּיִת ,אָנְגֶעבְּרַייט צוּ אִיטְלִיבֶען
גוּטֶען וֶערְק:
פְלַיִה נוּן פוּן דיא גְלוּסְטִיגְקֵייטֶען פוּן דֶער יוּנֶענְד ,אָבֶּער
יָאג נָאךְּ גֶערֶעבְטִיגְקייט ,גְלוֹיבֶּען ,לִיבֶּע ,פְרִידֶען מִיט דיא
וָוָאם רוּפֶען אָן דֶעם הַאר אוֹים אַ רֵיינֶעם הַארְצֶען :אוּנְד
פֶערְמֵייד דִיא נַארִישֶׁע אוּנְד אוּנְגֶעלֶעהְרְטֶע שַׁאֲלוֹת ,וַוייל
דוּא וֵוייסְט אַז זֵייא מַאכֶען קְרִינֶערֵייא :אוּנְד דֶער קְנֶעכְט
פוּן דֶעם הַאר מוּז נִיט זַיין אַ קְרִינֶער ,נֵייעֶרְט גֶעלִינְד צוּ
אַלַע מֶענְשֶׁען אַ גוּטֶער לֶעהְרֶער חָאם קָאן אַפִילוּ
שְׁלֶעכְטֶעם לֵיידֶען :וָאם קָאן שְׁטְרָאפֶען מיט נִידרִיגְקייט ?
דִיא זָואס זֶעצֶען זִיךָּ דֶערְווידֶער ,טָאמֶער

וֶועט זֵייא בָאט

נֶעבֶּען תְּשׁוּבָה צוּם דֶערְקֶענְטְנִים פוּן דיא וָאהְרְהֵייט. :
אאּנְד זֵייא זָאלֶען אַנְטְרִינֶען וֶערֶען פוּן דֶעם נֶעץ פוּן דֶעם 26

שָׂמָן אִינְדֶעם זֵייא זֶענֶען בֵּייא אֵיהֶם גֶעפַאנְגֶען נָאךְ

זַיין ווילֶען:

קאפיטעל ב
אוּנְד דוּא זָאלְסְט וויסֶען ,אַז אִין דיא לֶעצְטֶע טֶעג וֶועלֶען

שְׁוֶוערְלִיכֶע צֵייטֶען ווערֶען :וָארִין דיא מֶענְשֶׁען וֶועלֶען
זַיין לִיבְּהָאבֶּער פוּן זִיךְּ זֶעלְבְּסְט ,לִיבְּהָאבֶּער פוּן גֶעלָד,
בַּארַיהְמֶער ,שְׁטָאלְץ ,לֶעסְטֶערֶער ,אוּנְגֶעהָארְַאם קֶעגֶען
דיא עֶלְטֶערְן ,אוּנְדַאנְקְבַּאר ,אוּנְהֵיילִיג:

פ=א

אַכְזָרִים ,אוּנְגֶע-

טְרֵייעָ ,רְכֵילוֹת זָאבֶער ,פַארְשֵׁייטֶע ,אוּנְגִיטִיג ,וָאם לִיבֶּען
נִיט דָאם גוּטֶע :מוֹסְרִים .הִיצִיג ,אוֹיפְגֶעבְּלָאזֶען וִאם

לִיבֶּען דָאס פֶערִגְנִיגֶען מֶעהֶר וִויא זֵייא לִיבֶּען גָאט :ואס

הָאבֶּען דיא גֶעשְׁטַאלְט פוּן נָאמֶעסְפוּרְכְט ,אָבֶּער זייא

זש

פֶערְלֵייקֶענֶען דִיא קְרַאפְט דֶערְפון; אוֹיךְּ פוּן אַזֶעלְכֶע
מֶענְשֶׁען קֶעהֶר דִיךְּ אָפּ :וָארִין פוּן רִיזֶע זֶענֶען דיא
וָאס קְרִיכֶען אַרַיין אִין דִיא הֵייזֶער ,אוּנָד נֶעמֶען גֶעפַאנָ-
נֶען נַארִישֶׁע פְרוֹיעֶן ואס זֶענֶען בֶּעלָארֶען מִיט זִינְד

אוּנֶד זֶענֶען פֶערְפִיהֶרְט מִיט פִילֶערְלֵייא גְלוּסְטִיגְקֵייטֶען:
וָאם זֶענֶען בֶּעשְׁמֶענְדִיג לֶערְנֶער ,אוּנְד קֶענֶען קֵיינְמָאל
89
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נִיט קוּמֶען צוּ דֶער דֶערְקֶענְטְנִים פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט;
אוּנְד נְלֵייךְּ זיא יַאנֶעם אוּנְד יַאמְבְּרֶעם הָאבֶּען זִיךְּ דֶעך-
וִוידֶער גֶעזֶעצְט קֶענֶען מֹשֶׁה ,אַזוֹי וִוידֶערְזֶעצֶען זִיךְּ דִיזֶע
אוֹיךְּ קֶענֶען דֶער וָאהְרְהֵייט; וֶועלְכֶע הָאבֶּען אַ פֶעך-
דָארְבֶּענֶעם פֶערְשְׁטַאנְדה ,אוּנְד זֶענֶען פֶערְוָוארְפֶּען פוּן
דֶעם גְלוֹיבֶּען :אָבֶּער זֵייא וֶועלֶען נִיט ווייטֶער גֶעהֶען;

וארִין זֵייעֶרֶע נַארִישְׁקֵייט וֶעט עֶפֶענְטְלִיךְ בֶּעקַאנְט
זֵייעֶרֶם אִיז

10

אויך

וֶערֶען צוּ אַלֶע לַייט; אַזוֹי חִיא
גֶעוֶועזֶען:
אָבֶּער דוּא הָאסְט מִיר נָאכְגֶעפָאלְנְט אִין דֶער לֶעהְרֶע,

אִים אוֹיפְפִּיהְרֶען .,אִים פָארְנֶעמֶען ,אִים גְלוֹיבֶּע ,אִין
דֶער לַאנְנְמוּטִינְקֵייט ,אִין דֶער לִיבֶּע .אִין דֶער גֶעדוּלְד;

11

אִין דיא פֶערְפָאלְגוּנְגֶען אִין דִיא לֵיידֶען וָאם זֶענֶען

12

לוּסְמְרָא; ויא פִילֶע פֶערְפַאלְגוּנְנֶען אִיךְּ הָאבּ גֶעלִיטֶען
אוּנְד דֶער הַאר הָאט מִיךָּ פוּן אַלֶע מַצִיל גֶעוֶועוֶען :אוּנְד
אַלֶע מֶענְשֶׁען װָאס וִילֶען לֶעבֶּען פְרוּם אִין יִשׁוּעַ

18

הַמָשִׁיחַ וֶועלֶען פֶערְפָאלְגְט וֶוערֶען :אָבֶּער שְׁלֶעכְטֶע

אִיבֶּערי מִיר גֶעקוּמֶען אִין אַנְטִיוֹבִיָא ,אִין אִיקוֹנְיָא ,אִין

19

מֶענְשֶׁען אוּנְד פֶערְפִיהְרֶער וֶועלֶען בֶּעשְׁטֶענְדִיג אַרְנֶער
וֶוערֶען ,אוּנְד וֶועלֶען פֶערְפִיהְרֶען אוּנְד פֶערְפִיהְרְט וֶוערֶען;
אָבֶּער בְּלֵיי -דוּא אִין דֵיא זַאכֶען װָאס דוּא הָאסְט
גֶעלֶערְנְט אוּנְד אִין וֶועלְכֶע דוא בִּיסְט אִיבֶּערְצֵיינְט
וָוארִין דוּא וֵייסְט פוּן וֶעמֶען דוּא הָאסְט גֶעלֶערְנְט:
אוּנְד אַז דוא הָאסְט פוּן דֵיינֶע יּנֶענְד אוֹיף גֶעקֶענְט
דִיא הֵיילִינֶע שְׁרֵיפְּט ואס קֶענֶען דִיךְּ קְלוּג מַאכֶען צוּ
יִשוּעָה דוּרְךָּ דֶעם נְלוֹיבֶּען וָאס אִיז אָן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

10

אַז יֶעדֶע שְׁרֵיפְט אִיז פוּן גָאט אַיינְגֶעהוֹיכְט ,אוּנְד אִיז אוֹיךְ

17

מוּסָר וָואס אִיז אִין גֶערֶעכְטִינְקֵייט :כְּדִי דֶער מַאן פוּן

נוּצְלִיךְ צוּ לֶעהְרֶע ,צוּ שְׁטְרָאה צוּ פֶערְבֶּעסֶערוּנְג ,צוּ
גָאט זָאל זַיין נַאנְץ אוּנְד צוּבֶּערֵייטֶעט צוּ אִיטְלִיכֶען

גוּטֶען וֶוערְק:
קאפיטעל ד
אִיךָּ בֶּעצֵייג דִיר פָאר נָאט ,אוּנְד פָאר יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַו
וֶועלְכֶער וֶועט רִיכְטֶען דִיא לֶעבֶּעדִיגֶע אוּנֶר דִיא מוֹיטֶע,
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פְּרֶעדִינֶע דָאם וָארְט ,זֵייא אֵייפְרִינ אִין דֶער צַייט
אוּנָד אוֹיסֶער דֶער צֵיט ,שְטְרָאף דֶערְמָאהְן ,טְרֵייסְט
אִין אַלֶערְלֵייא נֶעדוּלֶר אוּנְד בֶּעלֶעהְרוּנְ::

פיז

וָארִין עִם

זֶעט זַיין אַ צַייט וֶוען זֵייא וֶועלֶען נִיט פֶערְטְרַאנֶען
גֶעזונְדֶע לֶעהְרֶע ,נֵייעֶרְט נָאךְּ זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע גְלוּסְטִינ-

קֵייטֶען וֶֶעלֶען זֵייא זִיךְּ צוּנוֹיפְבְּרֶענְגֶען לֶעהְרֶער אִינְדֶעם

אוּנְד זֵייא
וָאהְרָהֵייט
אָבֶּער זייא
טְהוּא דָאם

זֵייעֶרֶע אוֹיעֶרֶען זֶענֶען קְרֶעצִיג גֶעוָארֶען:
קֶעהְרֶען אַזֶעק זֵייעֶרֶע אוֹיעֶרֶען פוּן דֶער
אוּנְד קֶעהְרֶען זִיךְּ צוּ דִיא נַארִישֶׁע רֶעדֶע:
דוּא אִין אַלֶעם נִיכְטֶערְן ,לֵייד שְׁלֶעכְטֶעם.
וֶערְק פוּן אַ מְבַשֵׂר ,דֶערְפִיל דַיין דִינְסְט:
וָארִין אִיךְּ בִּין שׁוֹין אַ קִרְבָּן אוּנְד דִיא צֵייט פוּן מֵיין אַפֵּי

שֵׁייד אִיז נָאהֶענְט:

אִיךְּ הָאבּ נֶעשְׁטְרִיטֶען דֶעם גוּטֶען

שְׁטְרֵייט ,אִיךְּ הָאבּ דֶערְפִילְט דֶעם לויף אִיךְ הָאבּ גֶע-
הַאלְטֶען דֶעם נְלוֹיבֶּען:

מש

-1

פוּן אַצוּנְד אָן אִיז פָאר מִיר

אָפְּנֶעלֶענְט דִיא קְרוֹין פוּן נֶערֶעכְטִינְקייט ,ואס דֶער הַאר
דֶער גֶערֶעכְטֶער רִיכְטֶער ,וֶעט מִיר גֶעבֶּען אִין יֶענֶעם
טָאג ,אוּנְד נִיט צוּ מִיר אַלֵיין ,נֵייעֶרְט צוּ אַלֶע וָואס הָאבֶּען

גֶעלִיבְּט זַיין אַנְטְפְּלֶעקֶען:

אַייל דִיךְּ בַּאלַד צוּ מִיר צוּ קוּמֶען :וָארִין דֶעמַאס הָאט

10

מִיךְּ פַארְלָאזְט אִינְדֶעם עֶר הָאט גֶעלִיבְּט דִיא אִיצְמִּיגֶע

וֶועלְט ,אוּנְד אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען קיין טֶעסַאלוֹנַיקֵא ,קרֶעס-
קֶענֶם קיין נַאלַאמְיָא ,טִיטוֹם קיין דַאלְמָאטְיָא :לוּקָאם אִיז
נוּר מִיט מִיר .נֶעם מַרְקוֹם אוּנְד בְּרֶענְג אֵיהֶם מִיט דִיר;
וָארִין עֶר אִיז מִיר נוּצְלִיךְּ צוּ דֶעם דִינְסְט :טִיכִיקוֹם הָאבּ
אִיךָּ נֶעשִׁיקְט קיין עֶפֶעזוֹם :וֶען דוּא קוּמְסְט אַזוֹי בְּרֶענְג
מִיט דִיר דֶעם מַאנְטֶעל וָאס אִיךְ הָאבּ אִיבֶּערְגֶעלָאזְט אִין
מְרוֹיאֵם בֵּייא קַרְפּוֹם ,אוּנְד אוֹיךְּ דִיא בִּיכֶער ,בַּפְָרֵט דיא

פַּארְמֶענְטְרָאלֶען :אַלֶעכְּפַאנְדֶער דֶער קוּפֶּערְשְׁמִיד הָאט

מִיר פִיל שְׁלֶעכְטֶעם נֶעטְּהוּן .דֶער הַאר זָאל אֵיהֶם פֶעך-
נֶעלְטֶען נָאךְּ זֵיינֶע מַעֲשִׂים :פאר דֶעם הִיט דוא דִיךְּ אוֹיךְ;

וָארִין עֶר הָאט זִיךְּ שְׁטַארְק דֶערְוִידֶער גֶעזֶעצְט קֶענֶען
אוּנְזֶערֶע רֶעדֶען:
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 6בָּייא מֵיינֶע עֶרְשְׁטֶע פַארְעֶנְטְפֶּערוּנְג אִיז קֵיינֶער נִיט מִיט מִיר
בֶעשְׁטַאנֶען ,נֵייעֶרְט זֵייא הָאבֶּען מִיךְּ אַלֶע פֶערְלָאזְט .לָאז
 7עֶס זֵייא נִיט צוּגֶערֶעכֶענְט וֶוערֶען :אָבֶּער דֶער הַאר אִיז בָּייא
מִיר גֶעשְׁטַאנֶען אוּנְִד הָאט מִיךְּ גֶעשְטַארְקְט ,כְּדִי דָאס

פְּרֶעדִיגֶען זָאל דוּרְךָּ מִיר דֶערְפִּילְט וֶוערֶען אוּנְד אַלֶע גוּיִם

זָאלֶען הֶערֶען; אוּנְד אִיךְ בִּין גֶערֶעטֶעט גֶעוָארֶען פוּן
 8דֶעם מוֹיל פוּן דֶעם לֵייבּ :דֶער הַאר וֶועט מִיךְּ רֶעמֶען פוּן

אִיטְלִיכֶען שְׁלֶעכְטֶען ווערק ,אוּנְד וֶעט מִיךְּ בֶּעוָואהְרֶען
צוּ זַיין הִימְלִישֶׁען קֶענִיגְרֵייךְ:

צוּ דֶעם זֵייא דיא הִצַרְלובך

קייט פון עבִּינְקייט צוּ עְבִּינְקֵייט; אָמֵן:

 9נְרִים פְרִיסְקָא אוּנְד אַקְווילָא ,אוּנִד דָאס הוֹיזְנֶעזִינֶר פוּן
 0אָנִיסִיפָארוֹם :עֶרַאסְטוֹם אִיז גֶעבְּלִיבֶּען אִין קָארִינְט ,אוּנָ
טְרָאפִימוֹם הָאבּ אִיךְּ קְרַאנְק אִיבֶּערְגֶעלָאזְט אִין מִילִיטוֹם;
 1אֵייל דִיךְ צוּ קוּמֶען פָאר דֶעם װִוינְטֶער ,עִבְבּוּלוֹם גְריסְט
דִיךָ; אוּנְד פּוּדֶענִם ,אוּנְד לִינוֹם ,אוּנְד קְלוֹדיָא ,אוּנֶד אַלֶע

ְּרִירֶער;

 2דֶער הַאר זָאל זַיין מִיט דַיין גייסְט ,דִיא נְנָאד זֵייא מִיט אַייך;
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אַפַּאסְטֶעל פּוֹלוֹם צוּ מִיטוֹם,
פוֹלִוֹם ,אַ קנֶעבְט פוּן גָאט ,אוּנְד אֵיין אֶפָּאסְטֶעל פוּן יִשׁוּעַ 1
הַמְשִׁיחַ! נָאךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּען פוּן דִיא אוֹיִסְדֶערְוֶועהְלְטֶע
פוּן נָאט אוּנְד דִיא דֶערְקֶענְטְנִים פוּן דֶער וְָאהְרְהייט וָואס
אִיז נָאךְּ פְרוּמִינְקֵייט :אִין דֶער הָאפְּנוּנְג פוּן עֶבִּינֶען לֶע2 -
בֶּען וִאם גָאט ,דֶער זָאנְט נִיט לִינֶען ,הָאט מַבְמִיחַ נֶע-
רֶעֶען פוּן עֶבִּינֶע צֵייטֶען :אוּנְד הָאט אִי זךֵיינֶע אֵיינֶענֶע 3
אִיזמִיר אמערטרוישט נָאךְדֶעם ישטאט פוּןגָאט אוּנְזֶערֶען
רֶעטֶער :צוּ טִיטוֹם מֵיין וואהְרֶעס קֵינְד נָאךְּ דֶעם גֶעמֵיינָ 4
זַאמֶען נְלוֹיבֶּען נְנָאד אוּנְד פְרִידֶען פוּן גָאט דֶעם פָאטֶער ,
אוּנְד פוּן יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶער רֶעטֶער:
דֶעסְטְוֶוענֶען הָאבּ אִיךְּ דִיךּ אִיבֶּערְגֶעלַאזְט אִין קְרֶעטָּא5 ,
כָּדֵי דוּא זָאלְסְט צוּרֶעכְט מַאכֶען דָאס וָואס פֶעהְלְט ,אוּנְד

זָאלְסְט אָנִשְׁטֶעלֶען עֶלֶצְטֶע אִין אִיטְלֵיכֶער שְׁטָאט ,אַזוֹי

וויא אִיךְּ הָאבּ דִיר בֶּעפוֹילֶען :וֶען אֵיינֶער אִיז אוּנְשׁוּלְדִיבוּ 6
דֶער מַאן פוּן אַ ווייבּ ,דֶער גְלוֹיבִּינֶע קִינְדֶער הָאט ,אוֹנְד
אִיז נִיט פַארְקְלָאנְט וֶענֶען שֶׁענְדְלִיכֶעם לֶעבֶּען אוּנְד
וִוידֶערְשְׁטֶּענִינְקייט :וָארִין דֶער אוֹיפְזֶעהֶער מוּז זַיין אוּנָ/ -

שוּלְדִיג; אַלֶם אַ פֶערְוַואלְטֶער פוּן נָאט ,נִיט הוֹיכְמוּטִיב,
נִיט צָארְנִיג ,קיין וֵויין זוֹיפֶער ,קיין שְׁלֶענֶער ,נִיט נֵייצִיג
נָאךְּ שֶׁענְדְלִיכֶען גֶעווינְסְט :נֵייעֶרְט אַ מַכְנִים אוֹרַח ,אַ לִיבִּי 8
הָאבֶּער פוּן גוּטֶען ,פַארְשְׁמֶענְדִיג ,גֶערֶעכְט ,הַיילִיג .מֶעסִיב:
וָאס הַאלְט פֶעסְט דָאם פֶערְזִיכֶערְטֶע וָארְט נָאךָּ דֶער 9
לֶעהֶרֶע ,כְּדִי עֶר זָאל .אוֹיךְּ קֶענֶען וארְנֶען אִין דִיא גֶעזוּנְדֶע
לֶעהֶרֶע אוּנְד וִוידֶערְשְׁפְּרֶעכֶער שְׁטְרָאפֶען:
וָארִין פִילֶע זֶענֶען וִוידֶערְשְׁמֶּענִינֶער ,פַּלוֹידֶערֶער אוּנֶד 01
בֶּעטְרִינֶער ,בֶּעזוּנְדֶערַם פוּן דֶער בֶּעשְׁניירוּנְנ :וָאס 11
מֶען בֶּעדַארְף זֵייא דָאם מוֹיל פַארְשְׁטָאפֶּען וֶעלְכֶע
249
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פַארְקֶעהְרֶען נַאנְצֶע הֵייזֶער ,אִינְדֶעם זֵייא לֶערְנֶען דָאם וָואס
אִיז נִיט רֶעבְט פוּן וֶוענֶען שֶׁענְדְלִיבֶען גֶעוִוינְסְט :אֵיינֶער פוּן
זֵייא ,זֵייעֶר אֵייגֶענֶער נָבִיא הָאט גֶעזָאנְט ,דִיא קְרֶעטֶער
זֶענֶען בֶּעשְׁטֶענְדִיג לִינְנֶער ,חַיוֹת רָעוֹת ,פוֹילֶע בֵּייכֶער ;

דִיזֶעס צֵיינְנִים אִיז חָאהֶר  :דֶעסְטְוֶוענֶען שְטְרָאף זֵייא
שַׁארְףֿ ,כְּדִי זייא זָאלֶען שַׁארְף זַיין אִים נְלוֹיבֶּען :אוּנְד
זָאלֶען ניט אַכְטוּנְג נֶעבֶּען אוֹיף יוּדִישֶׁע הַנְדוֹת אוּנְד מַצוֹת
פוּן מֶענְשֶען

דאם

קֶעהְרֶען

זִיךְּ אָפּ פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט :

אַלֶע זַאכֶען זֶענֶען רֵיין צוּ דִיא רֵיינֶע;

אָבֶּער צוּ דִיא בָּע-

פְלֶעקְטֶע אוּנְד אוּנְגְלוֹיבִּינֶע אִיז קיין זַאךְּ ריין ,נֵייעֶרְט

זֵייעֶר פֶערְשְׁטַאנְד אוּנְד אַפִּילוּ זֵייעֶר גֶעוִויסֶען זֶענֶען בֶּע-
 10פְלֶעקְט:

זִיוא

בֶּעהוֹיפְטֶען

אַז זֵייא

קֶענֶען

נָאט,

אָבֶּער

זֵייא פֶערְלֵייקֶענֶען אֵיהֶם אִין זֵייעֶרֶע מַעֲשִׂים ,אוּנְד זֶענֶען
אוּמְוִוירְדִיג אוּנְד וִידֶערְשְׁפֶּענִיג אוּנְד פֶערְוַוארְפֶען פון

אִיטְלִיכֶען גוּטֶען וֶערְק:

קאפיטעל ב
נוּן דוּא זָאלְסְט רֶעדֶען דִיא זַאכֶען וָאס פַּאסְט צוּ דיא

גֶעזוּנְדֶע לֶעהְרֶע :אַז דִיא עֶלְצְטֶע זָאלֶען זַיין נִיכְטֶערְן
עֶרִנְסְטְהַאפְטִיג ,פַארְשְׁטֶענְדִיג ,גֶעזוּנְד אִים גְלוֹיבֶּען .אִין
לִיבֶּע .,אִין גֶעדוּלְד  :אַזוֹי אוֹיךְּ אַז דיא אַלְטֶע פְרוֹיִעֶן זָאלֶען

זִיךְ הַיילִיג אוֹיפְפִיהְרֶען ,זָאלֶען נִיט רְכִילוֹת זָאנֶען ,נִיט

פִיל .וֵויין .טְרִינְקֶען ,נֵייעֶרְט זָאלֶען זַיין לֶעהְרֶערִין פוּן

 4גוּמֶען :כְּדִי זייא זָאלֶען דיא ווּנְנֶע פְרוֹיעְן פַארְשְׁטֶענְדִיב

מַאכֶען ,אַז זֵייא זָאלֶען ליבֶּען זֵייעֶרֶע מֶענֶער אוּנְד זֵייעֶרֶע

:

קִינְדֶער :אוּנְד זָאלֶען פַארְשְׁטֶענְדיג זַיין ,רַיינֶע ,הוֹזְהֵאֵל-

טֶער,

בוּטִיג,

אונְטֶערְטֶענִינ

צוּ

זֵייעֶרֶע

אֵיינֶענֶע

מֶענֶערן

כְּדִי דָאס וָוארְט פוּן גָאט זָאל נִיט גֶעלֶעסְטֶערְט וֶוערֶען:
אוֹיךְ דֵיא יוּנְנֶע לֵייט זֵייא מַזְהִיר אַז זייא זָאלֶען פַאר-

שׁטֶענְדִיג זַיין :אוּנְד זוייז דיך אין אַלֶע זַאבֶען אַבַּיִשְׁפִּיל
פוּן גוּטֶע וֶוערְק ,אִין דֶער לֶעהְרֶע ,אוּנְפֶערְדָארְבֶּעענְהַייט

עֶרְנֶסְט :גֶעזוּנְדֶען אוּנְד אוּנְפֶערְשוּלְדִינְטֶען וָארְט ,כְּדֵי
דֶער ואס זֶעצְט דִיךְּ דֶערְווידֶער זָאל פֶערְשֶׁעהְמְט וֶוערֶען
אִינְדֶעם עֶר הָאט קיין שְׁלֶעכְטֶעס וֶועגֶען אוּנֶם צוּ זָאנֶען:
זֵייא אוֹיךְּ מַזְהִיר דִיא קְנֶעכְט אַז זייא זָאלֶען אַוּנְטֶעך-

*
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טיטוס ב גנ

טֶענִיג זַיין -צוּ זִיועֶרֶע אֵיינֶענֶע הֶערְרְן ,וְואוֹילְגֶעפֶעלֵיג

זִיין אִין  אַלֶע זַאבֶען ,נִיט אַקֶעגֶענְרֶעדֶען :נִיט גַנְבֶענֶען

10

נֵייעָרְט .בֶּעוַוייזֶען אַלֶערְלייא גוּטֶע גֶעטְרֵיישַׁאפְט ,כְּדֵי

זֵייא .זָאלֶען אִין אַלֶע זַאבֶען צִיעֶרֶען דִיא לֶעהְרֶע פוּן

גָאט אוּנְזֶער רֶעטֶער:
וָארִין דִיא גְנָאד פוּן גָאט וָאס בְּרֶענְגְט יְשׁוּעָה צו אַלֶע

11

מֶענְשֶׁען אִיז אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָארֶען :אוּנְד זִיא לֶעהְרט

אוֹנִם אַז מִיר זָאלֶען פַארְלֵייקֶענֶען דָאס רִשְׁעוֹת אִין דיא

וֶועלְטְלִיבֶע גְלוּסְטֶען .אוּנְד זָאלֶען לֶעבֶּען פַארְשְׁטֶענְדִיג

אוּנד גֶערֶעכְט אוּנִד פְרוּם אִין אַיצְטִינֶען צֵייטְאַלְטֶער:
אוּנְד זָאלֶען וַַארְטֶען אוֹיף דיא בֶעבֶּענְשְטֶע הָאפְנוּנֵג

13

גָאט אוּנְד יַשוּעַ הַמְשִׁיחַ אוּנְזֶער רֶעטֶער :וֶעלְכֶער
הָאט זִיךְּ אַלֵיין פַאר אוּנִם גֶעגֶעבֶּען ,כְּדֵי עֶר זָאל אוּנֶם
אוֹיסְלֶעזֶען פוּן אַלֶע אוּנְגֶערֶעכְטִינְקֵייט ,אוּנְד זָאל צוּ זִיךְ

14

פַאר גוּטֶע וֶערְק :דִיזֶע זַאכֶען רֶעד אוּנְד זֵייא מַזְהִיר
אוּנְד  שְׁטְרָאף מִיט אַלֶערְלֵייא מַאכְט ,לָאז דִיךְּ קֵיינֶער

15

רַיִינִיגֶען .איין אוֹיסְדֶערְוֶעהְלְטֶעם פָאלְק ואם אִיז אֵייפְרִיג

נִיט פֶערְאַכְטֶען:

קאפיטעל ב

דֶערְמָאהְן זֵייא אַז זֵייא זָאלֶען אוּנְטֶערְטֶענִיג

זַיין צוּ

הֶערְשַׁאפְטֶען אוּנְד מַאכְטֶען ,גֶעהָארְכֶען צוּ דִיא גֶעוֶועל-

טִיגֶער ,אָנְגֶעבְּרֵייט זַיין צוּ אִיטְלִיכֶען גוּטֶען וערְק :זֵייא

זָאלֶען פֿוּן קֵיינֶעם נִיט שְׁלֶעכְטֶעם רֶעדֶען ,נִיט קְרִינגֶערִישׁ
זַיין נֵייעֶרְט נָאכְנֶעבֶּענְדִיג ,אוּנְד זָאלֶען בֶּעווייזֶען
אַלֶערְלַייא זַאנְפְטְמוּטִיגְקייט צוּ אַלֶע מֶענְשֶׁען :וָארִין מִיר

זֶענֶען אוֹיךְּ אַמָאל גֶעוֶועזֶען אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיג ,װִידֶעךְ-
שְׁמֶּענְסְטִינֶע ,פֶערְפִיהְרְט ,דִינֶער פוּן גְלוּסְטֶען אוּנד

פֶערְשִׁירֶענֶע פֶערְגְנִיגֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעלֶעבְּט אִין רֹשְׁעוֹת
אַוּנְד קַנְאָה ,אֵיינֶער וִוירְדִיג פוּן דֶעם אַנְדֶערְן פֶערְהַאסְט:
אָבֶּער וֶען דִיא גוּמִינְקייט פוּן נָאט אוּנְזֶער רֶעטֶער אוּנְד
זֵיינֶע לִיבֶּע הָאבֶּען זִיךְּ צוּ מֶענְשֶׁען בֶּעוִיזֶען :נִיט דוּרְךְ
מַעֲשִׂים פוּן נֶערֶעכְטִיגְקייט וָאס מִיר הָאבֶּען גֶעמְרוּן
נֵייעֶרֶם נָאךְ זֵיינֶער בַּארְמְהֶערְצִינְקֵיים

הָאט

עֶר אוּנֶם

גי
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גֶערֶעטֶעט דוּרְךְ דֶעם ואשְֶׁען פוּן דֶער וידֶערְנֶעבּוּרְט
אוּנְד

דֶער דֶערְנֵייעְרוּנְג פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶש:

וָאס

עֶר הָאט אוֹיף אוּנֶם רֵייכְלִיךְּ אוֹיסְנֶענָאסֶען דוּרְךְּ יִשׁוּעַ

הַמָשִׁיחַ אוּנְזֶער רֶעטֶער:

כְּדֵי מִיר זָאלֶען גֶערֶעכְטי

פֶערְטִיגְם וֶוערֶען דוּרְךָּ זֵיינֶע גְנָאד ,אוּנְד זָאלֶען וֶוערֶען
יוֹרְשִׁים נָאךְּ דֶער הָאפְנוּנְב פוּן עֶבִּינֶען לֶעבֶּען:
דָאס וָוָארְט אִיז זִיכֶער ,אוּנְד אִיךְָּ חִיל אַז דוּא זָאלְסְט
דִיזֶע זַאבֶען פֶעסְט זֶעצֶען ,כְּדִי דִיא וָואס הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט

אָן גָאט זָאלֶען אַכְטוּנֶב גֶעבֶּען אִין גוּטֶע וֶוערְקֶען פָאךְ-

10

אַנְצוּנֶעהֶען .דִיזֶע זַאכֶען זֶענֶען נוט אוּנְד נוּצְלִיךְ צוּ
מֶענְשֶׁען :אָבֶּער פֶערְמֵייר נַארִישֶׁע שַׁאֵלוֹת אוּנְד יָחוּם
סְפָרִים אוּנְד גֶעצַאנְק אוּנְד מַחְלוֹקֶת וֶוענֶען דֶעם גֶעזֶעץ
וָארִין זֵייא זֶענֶען אוּנְנוּצְלִיךְ אוּנִד אוּמְזּסְט :אַ מַאן
ואם אִיז אֵיין אַפִּיקוֹרוֹם זָאלְסְט דוּא נָאךְּ דֶער עֶרְשְׁטֶער
אוּנְד צְוֵוייטֶער וָארְנוּנְג אוֹיסְמֵיידֶען :אִינְדֶעם דוּא וֵוייסְט
אַז אַזֶעלְכֶער אִיז פַארְקֶעהְרֶט אוּנְד זִינְדִיגְט ,וֵוייל עֶר

פֶערְשׁוּלְרִיגְט זִיךְּ זֶעלְבְּסְט:

12

וֶוען אִיךְּ וֶועל צוּ דִיר שִׁיקֶען אַרְטֶעמַאס אָדֶער טִיכִיקוֹם
אֵיילֶע דִיךְּ צוּ מִיר צוּ קוּמֶען קיין נִיקאפָּאלִיס; וָארִין

18

שִׁיק

אִיךְּ הָאבּ גֶעדֶענְקְט דָארְט אִבֶּערְצוּוינְטֶערְן:

אֵייפְרִיג פָאר זֶענַאם דֶעם יוֹעֵץ אוּנְד אַפָּאלָאם אוֹיף

זֵייעֶרֶע רֵייזֶע כְּדֵי עֶם זָאל זֵייא גָארְנִיט פֶּעהְלֶען:

14

אוּנִד לָאזֶען דִיא אוּנְזֶערֶע אוֹיךְ לֶערְנֶען אִין נוּטֶע
וֶוערְקֶען פַארַאנְצוּנֶעהֶען פַאר דֶעם וָאם מֶען בֶּעדַארְף
נֶעטִיג ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען נִיט זַיין אֶהֶן פְרוּכֶם:
אַלֶע וָָאס זֶענֶען מִיט מִיר גְרִיסֶען דִיךְ; נָרִים דִיא ואס

לִיבֶּען אוּנָם אִים גְלוֹיבֶּען .גְנָאד זָאל זַיין מִיט אַייךְ
אַלֶע:

דֶער בְּריף פוּן דֶעם

אַפָּאסְטֶעל פּוֹלוֹס צוּ פִילֶעמוֹן,
פּוֹלוס א גֶעפַאנְגֶענֶער פוּן יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ .אוּנְד מִיּמוֹתָיוֹם {
דֶער בְּרוּדֶער ,צוּ פִילֶעמוֹן אוּנְזֶער גֶעלִיבְּטֶען אוּנְד מִיםַ-
אַרְבֵּייטֶער :אוּנְד צוּ אַפְּפִיָא דֶער שְׁוֶעסְטֶער ,אוּנִד צוּ 2
אַרְכִּיפּוֹם אוּנְזֶער מִיטְשְׁטְרֵיימֶער ,אוּנְד צוּ דֶער קהֲלָה וָואם
אִיז אִין דֵיין הוֹיז :נְנָאד זֵייא מִיט אֵייךְּ אוּנְד פְרִידֶען פון (
גָאט אוּנְזֶער פָאטֶער אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

אִיךְ דַאנְק בֶּעשְׁמֶענָדִיג מֵיין גָאט ,וֶוען אִיךְּ נֶעדֶענְק דִיךְּ 4

אִין מֵיינֶע גֶעבֶּעטֶע :אִינְדֶעם אִיךְּ הֶער וֶוענֶען דֵיינֶע לִיבֶּע 5
אוּנְד דַיין נְלוֹיבֶּען זָאס דוא הָאסְט צוּ דֶעם הַאר יִשוּעַ
אוּנִד צו אַלֶע הֵיילִינֶע:

כְּדֵי דִיא גֶעמִיינְשַאפְט פוּן דַיין 6

נְלוֹּיבֶּען זָאל מֶעכְטִיג וֶוערֶען אִין דֶער דֶערְקֶענְמְנִים פוּן
אַלֶעם גוּטֶען ואס אִיז אִין אוּנֶם צוּם מָשִׁיחַ :זָארִין אִיךָ
הָאבּ נֶעהַאט פִיל פְרֵייד אוּנְד טְרֵייסְט וֶועגֶען דֵיינֶע לִיבֶּען
וֵוייל דִיא הֶערְצֶער פוּן דִיא הֵיילִינֶע זֶענֶען דוּרְךָּ דיר
דֶערְקְוויקְט גֶעוָארֶען ,בְּרוּדֶער:

בי

דֶעסְטְוֶוענֶען ,חָאטְשֶׁע אִיךָּ הָאבּ פִיל פְרֵייהֵייט אִין מָשִׁיחַ 8

אַז אִיךְּ זָאל דִיר נֶעבִּישֶען ואס גֶעהֶערְט זִיךְ :אָבֶּער פוּן

=

וֶוענֶען דֶער לִיבֶּע בֶּעט אִיךְּ דִיךְ לִיבֶּער ,אִינְדֶעם אִיךְּ בִּין

אַזֶעלְכֶּער וִויא פּוֹלוֹם דֶער אַלְטֶער ,אוּנְד אַצוּנִד אוֹיך אַ
גֶעפַאנְנֶענֶער

פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

אִיךְּ בֶּעט דִיךְָּ וֶענֶען 01

מֵיין זוּהְן אָנֶעסִימוֹם דֶעם אִיךְּ הָאבּ גֶעוִוינֶען אִין מֵיינֶע
קֶעשֶען :וֶועלְכֶער אִיז פְרִיהֶער צוּ דִיר אוּנְנוּצְלִיךְ גֶעוֶע11 -
זֶען ,אָבֶּער אַצוּנְד נוּצְלִיךְּ צוּ דִיר אוּנְד אוֹיךְּ צוּ מִיר:
דֶעם הָאבּ אִיךָּ צוּ דִיר צוּריק גֶעשִׁיקְט ,אֵיהֶם זֶעלְבְּסְט21 ,
דָאס אִיז מֵיין אֵיינֶען הַארְץ :וֶועלְכֶען אִיךְ הָאבּ גֶעוָואלְט 31
בֵּייא מִיר זֶעלבְּסְט הַאלְטֶען ,כְּדֵי עֶר זָאל מִיךְּ פַאר דִיר

בֶּעדִינֶען אִין דִיא קֶעטֶען פוּן דֶער בְּשׂוּרָה טוֹבָה:

אָבֶּער 41

אָהְן דֵיינֶע מֵיינוּנְג הָאבּ אִיךָּ גָארְנִיט גֶעוָאלְט טְהוּן ,כְּרֵי
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פילעמון

15

דיין גוּטֶעם זָאל נִיט גֶעצְוִוינְנֶען זַיין ,נֵייעֶרְט פוּן נוּטֶען
וִוילֶען:
וָארִין אֶפְשַׁר אִיו עֶר דֶעסְטְוֶוענֶען פוּן דִיר פַאר אַ צֵייט
אָפְּגֶעזוּנְדֶערְט גֶעוָוארֶען ,כּדֵי דוּא זָאלְסְט אֵיֵהֶם אוֹיף
עִבִּיג אַוַדְאַי בֶּעקוּמֶען :נִיט מֶעהֶר אַלֶם אַ קְנֶעכְט ,נֵייעֶרט

19

20

הֶעכֶער ויא אַ קְנֶעכְט אַלֶם אַ גֶעלִיבְּטֶען בְּרוּדֶער,
בֶּעזוּנְדֶערְס צוּ מִיר ,אָבֶּער פיל מֶעהֶר צוּ דִיר אִים פְלֵיישׁ
אוּנְד אוֹיךְּ אִין דֶעם הַאר :דָרוּם וֶוען דוא הַאלְסְט מִיךְ
פַאר אַ חֵבֵר ,אַזוֹי נֶעם אֵיהֶם אוֹיף ויא מִיךְָ :אוּנד וֶוען
עֶר הָאט דִיר עִמֶּעם אוּנְרֶעכְט נֶעמְהוּן ,אָדֶער עֶר אִיז דִיר
עֶפֶּעם שוּלְדִיג ,רֶעכֶען דָאס צוּ מִיר :אִיךְּ פּוֹלוֹם שְׁרֵייבּ
עִם מִיט מֵיינֶע אַיִיגֶענֶע הַאנְד ,אִיךְ וֶועל עִם בֶּעצָאֶהְלֶען;
חָאטְשֶׁע אִיךְּ זָאג דִיר נִיט אַז דוּא בִּיסְט אוֹיךְּ דִיךְ

זֶעלְבְּסְט צוּ מִיר שׁוּלְרִיג :יָא בְּרוּדֶער ,אִיךְּ זָאל מִיךְ
אִיבֶּער דִיר פְרֵייעְן אִין דֶעם הַאר; דֶערְקְוִויק מֵיין הַארֶץ
אִין דֶעם מָשִיחַ:

21

אִים פֶערְטְרוֹיעְן אִין דֵיין גֶעהָארְכֶען שְרֵייבּ אִיךְּ דִיר,
אִינְדֶעם אִיךָּ זויים אַז דוּא וֶועסְט אַפִּילוּ מֶעהֶר טְהוּן זיא
אִיךְּ זָאב:

אוּנְד גְלֵייכְצֵייטִיג נְרֵיים מִיר אוֹיךְ אָן אַ דִירָה;

וָארִין אִיךְ הָאף אַז דוּרְךָּ אֵייעֶרֶע גֶעבֶּעטֶע על אִיךְָּ צוּ

אַייךְּ גֶעגֶעבֶּען וֶערֶען:
23

עפַּאפְרֵאם מֵיין מִיטְגֶעפַאנְגֶענֶער אִין יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ גְרִיסְט
דִיךָ .אוּנְד מַארְקוּם ,אאוַּנרְִדיסְטַארְכוּם ,אוּנְד דֶעמַאס,
אוּנְד לוּקַאם ,מִיינֶע מִיטְאַרְבֵּייטֶער;

 24דִיא נְנָאד פוּן דֶעם הַאר
אַייעֶר גֵייסְט:

יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זָאל זַיין מִיט

דֶער בּרִיף צוּ דִיא עִבְרִים.
גָאם ,דֶער הָאט פָארְצֵייטֶען אִין פִיל חַלָקִים אוּנְד אוֹיף

פִילֶערְלֵייא אוֹפֵנִים נֶערֶעט צוּ דֵיא אָבוֹת דוּרְךְּ דיא
נְבִיאִים :הָאט אִין דֶעם עֶנְֶד פוּן דִיזֶע טֶעג צוּ אוּנֶם
נֶערֶעט דוּרֶךְּ דֶעם זוּהְן ,וֶועלְכֶען עֶר הָאט בֶּעשְׁטֶעלְט
יוֹרֵשׁ פוּן אַלֶעם ,דוּרְךָ וֶועלְכֶען עֶר הָאט אוֹיךְּ דִיא וֶועלְטֶען
גֶעמַאכְט :וֶועלְכֶער אִיז דֶער גְלַאנְץ פוּן זֵיינֶער הֶערְלֵיבְ-
קייט ,אוּנְד דִיא גֶעשְׁטַאלְט פוּן זַיין וֶועזֶען ,אוּנְד דֶערְהַאלְט
אַלֶע זַאכֶען דוּרְךְּ דֶעם וָָארְט פוּן זֵיינֶע קְרַאפְט ,וֶוען עֶר
הָאט גֶעמַאכְט דִיא רֵיינִיגוּנְג פוּן זִינְד הָאט עֶר זִיךְּ גגֶעזֶעצט
צוּ דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן דֶער מַאיֶעסְטֶעט אִין דֶער הַייךָּ:
אִינְדֶעם עֶר אִיז אַזוֹי פִּיל בֶּעסֶער גֶעוָארֶען חִיא דִיא
מַלְאָכִים ,אַז עֶר הָאט אַ פִּיל הֶעכֶערֶען נָאמֶען ויא זֵייא
גֶעיַרשֶׁעט:
וָוארִין צוּ וֶעלְכֶע פוּן דיא מַלְאָכִים הָאט עֶר אַמָאל גֶעזָאנְט,

1
2

 ,דוּא בִּיסְט מֵיין זוּהְן ,הַיינְט הָאבּ אִיךְּ דִיךְּ גֶעבּוֹירֶען?

אוּנְד זִוידֶער ,אִיךָּ וֶועל צוּ אֵיהֶם זַיין צוּם פָאמֶער ,אוּנְד
עֶר וֶועט צוּמִיר זֵיין צוּם זוּהְן ?*; תהלים ב'ז'; שמואל ב ז' י"ד,

אִין

אוּנְד וֶוען עֶר בְּרֶענְנְט זִידֶער דֶעם בְּכוֹר
וֶועלְט זָאגְט עֶר,
 ,אוּנד לָאזֶען אַלֶע מַלְאָכִים פוּן גָאט זִיךְּ צוּ אֵיהֶם בִּיקֶען*:

אוּנְד וֶועגֶען דִיא מַלְאָכִים זָאגְט עֶר,

דֶער

תהלים צ"ז ז',
=

 ,וֶועלְכֶּער מַאכְט זֵיינֶע מַלְאָכִים רזּהוֹת אוּנְד זֵיינֶע דִינֶער
אַ פְלֵאם פוּן פַייעֶר'' :תהלים קיד ד',
אָבֶּער וֶוענֶען דֶעם זוּהְן זָאנְט עֶר,
,דיין שִׁטּוּהֶל אָ נָאט אִיז פוּן עֶבִּינְקֵייט צוּ עֲבִּינְקֵייט,
אוּנְד דָאס סְצֶעפְּטֶער פוּן גְרָאדְהֵייט אִיז דָאס סְצֶעפְּטֶער

פוּן דיין קֶענִיגְרֵייךְּ :דוּא הָאסְט גֶעלִיבְּט גֶערֶעבְטֵּיגְ-

קייט אוּנְד גֶעהַאסְט אוּנְרֶעכְט ,דְרוּם הָאט דִיךְ ,אָ בָאט
דֵיין גָאט גֶעזַאלְבְּט מִיט דֶעט עֵהֶל פוּן פְרֵייד מָעֵהֶר
-
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3

עברים א ב
ויא דֵיינֶע חַבָרִים" :תהלים מיה וי חי.

אוּנְד ד,וּא,

אָ

הַאר ,הָאסְט אִים אָנְהוֹיבּ גֶעגְרִינְדֶעט דִיא עֶרֶד ,אוּנְד
דִיא הִימֶעל זֶענֶען דיא וֶוערְק פוּן דֵיינֶע הֶענְד :זֵייא
וֶועלֶען פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען אָבֶּער דוּא בְּלֵייבְּסְט; אוּנְד
זֵייא וֶועלֶען אַלֶע אַלְט וֶוערֶען ויא אַ קלייד :אַוֹנְד זיא
אַ מַאנְטֶעל וֶועסְט דוּא זֵייא אוֹיפְרָאלֶען ,זֵייא וֶועלֶען
אוֹיךְּ ויא אַ קְלֵייד מֶערֶעֶנְדֶערְט וֶוערֶען ,אָבֶּער דוּא
בִּיסְט דֶערְזֶעלְבִּינֶעה אוּנְד דִיינֶע יָאהְרֶען וֶועלֶען נִיט
פֶערְגֶעהֶען
183

* :תהלים ק"ב כ"ו ב"ח,

אָבֶּער צוּ וֶועלְכֶע פוּן דִיא מַלְאָכִים הָאט עֶר אַמָאל
בֶעזָאבְט,
;זִיץ צז מֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד ,בִּיו אִיךְּ וֶעל דֵיינֶע
פֵיינְד מַאכֶען פַאר אַ פוּסֶענְבֶּענְקֶעל צוּ דֵיינֶע פִים?
תהלים ק"י אי,

זֶענֶען זֵייא נִיט אַלֶע בֶּערִינֶענְדִינֶע גֵייסְטֶער ,אוֹיסְגֶעשִׁיקְט
דִיא צוּ בֶּעדִינֶען וָואס וֶועלֶען יַרְשֶׁענֶען יֹשׁוּעָה?
קאפיטעל ב
דֶעסְטְוֶוענֶען מוּזֶען מִיר נָאךְּ מֶעהֶר אַכְטוּנֶג גֶעבֶּען צוּ
דִיא זַאכֶען וֶועלְכֶע מִיר הָאבֶּען נֶעהֶערְט ,דֶערְמַיִט מִיר
זָאלֶען נִיט אַמָאל אָפְּפַאלֶען :וָארִין וֶוען דָאִם וָארְט
וֶועלְכֶעס אִיז דוּרְךְ מַלְאָכִים גֶערֶעט גֶעוָארֶען אִיו פֶעסְט
גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד יֶעדֶע אִיבֶּערְטְרֶעטוּנְג אוּנְד וִוידֶערְשְׁטֶּע-
8

נִינְקייט הָאט אַ גֶערֶעכְטֶע פֶערְגֶעלְטוּנְג דֶערְהַאלְטֶען:
זיא וֶועלֶען מִיר אַנְטְרִינֶען וֶוען מִיר פֶערְאַכְּטֶען אַזוֹי אַ

גְרוֹיסֶע יְשׁוּעָה? וָאם אִיז אִים אֶנְהוֹיבּ דוּרְךְָּ דֶעם הַאר
בֶעוָאגְט גֶעוארֶען ,אוּנְד אִיז צוּ אוּנֶם בֶּעשְׁמֶעטִינְט דוּרך
דִיא וָאם הָאבֶּען עֶס נֶעהֶערְט :אֶינְדֶעם נָאט הָאט
מִיטְבֶּעצֵייגְט מִיט צֵייבֶען אוּנְד וְואוּנְדֶער אוּנְד פִּילֶערְלֵייא

גְבוּרוֹת אוּנְד אוֹיסְגֶעטְהֵיילְטֶע מַמָנוֹת פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדָשׁ

נָאך זַיין ווילֶען:

וָארִין עֶר הָאט נִיט צוּ מַלְאָכִים אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעמַאכְט
דִיא קוּמֶענְדִינֶע וֶועלְט פוּן וֶועלְכֶע מִיר רֶעדֶען:

אָבֶּער

אֵיינֶער הָאט אוֹיף אַ גֶעוִיסֶען אָרְּט בֶּעצֵיינְט אוּנְד
בֶעזָאבְט,

|

עברים ב

201

;וָאם אִיו דֶער מֶענְשׁ אַז דוּא זָאלְסְט אָן אֵיהֶם
גֶעדֶענְקֶען? אָדֶער דֶער בֶּן אָדָם אַז דוּא זָאלְסְט אֵיהֶם
בֶּעזוּכֶען דוּא הָאסְט אֵיהֶם אַבִּיסֶעל דֶערְנִידְרִיגְט
מָעהֶר וִויא דִיא מַלְאָכִים ,מִיט הֶערְלִיבְקֵייט אוּנְד כָּבוֹד
הָאסְט דוּא אֵיהֶם גֶעקְרוֹינְט .אוּנְד הָאסְט אֵיהֶם גֶעזֶעצְט
אִיבֶּער דִיא וֶוערְק פוּן דַיינֶע הֶענְד :דוא הָאסְט אַלֶע
זַאכֶען אוּנְטֶערְמֶענִיג גֶעמַאכְט אוּנְטֶער זֵיינֶע פִים":
תהלים ח! ה'-ן'.

וָוארִין וֶוען עֶר הָאט אַלֶע זַאכֶען צוּ אֵיהֶם אוּנְטֶערְטֶענִיג
גֶעמַאכְט ,הָאט עֶר קֵיינֶע זַאךְּ אִיבֶּערְגֶעלָאזְט ואס אִיז נִיטּ
צוּ אֵיהֶם אוּנְטֶערְטֶענִיג .אָבֶּער אַצוּנְד זֶעהֶען מִיר נָאךְ
נִיט אַלֶע זַאכֶען צוּ אֵיהֶם אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעמַאכְם:
אָבֶּער מִיר זֶעהֶען יִשׁוּעַ ,דֶער אִיז אַבִּימֶעל דֶערְנִידְרִיגְט
מֶעהֶר זיא דִיא מִלְאָכִים דוּרְךָּ דָאס לֵיידֶען פון דֶעם טוֹיט,
מִיט הֶערְלִיכְקייט אוּנְד כָּבוֹד גֶעקְרוֹינְט אַז עֶר זָאל דוּרְך
דֶער גְנָאד פוּן נָאט פֶערְווּכֶען דֶעם טוֹיט פַאר יֶעדֶעם
מֶענְש:

וָוארִין עִֶם הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעפַּאסְט ואס אַלֶעס אִיז פוּן 01

ַיִינֶעמְוֶוענֶען אוּנְד אַלֶעם אִיז דוּרְךּ אֵיהֶם ,אִינְדֶעם עֶר הָאט

פִילֶע זֵיהְן גֶעבְּרַאכְט צוּ הֶערְלִיבְקֵייט אַז עֶר זָאל

דוּרְךּ לֵיידֶען פָאלְקַאמֶען מַאכֶען דֶעם פִּירְשְׁט פוּן זֵייעֶרֶע
יִשׁוּעָה:

וָארִין דֶער וֶועלְכֶער הֵיילֵינְט אוּנְד דִיא וָאס 11

זֶענֶען גֶעהֵיילִיגְט זֶענֶען אַלֶע פוּן אֵיינֶעם; דֶעסְטְוֶועגֶען

שֶׁעהְמֶּט עֶר זִיךְּ נִיט עֶר זָאל זֵייא רוּפֶען בְּרִידֶער:
אוּנְד זָאנֶען
12

;אִיךְ וֶועל דיין נָאמֶען אָנְזָאנֶען צוּ מַיינֶע בְּרִידֶער,

אִין מִיטֶען פוּן דֶער פֶערְזַאמְלוּנְג וֶועל אִיךָּ דִיךְ לוֹיבֶּעןיי:
תהלים כ"ב ב"ג,

אוּנְד זוידֶער,
,אִיךָּ זֶועל אוֹיף אֵיהֶם פֶערְטְרוֹיעְן";
אוּנֵד וִוידֶערן
;זָעה אִיךְּ אוּנְד דִיא קִינְדֶער וִאם נָאט הָאט מִיר
נֶענֶעבֶּעןְ" :ישעיה ח' ייז ייח.

דְרוּם וַוייל דִיא קִינְדֶער הָאבֶּען אַ טְהֵייל אִין פְלֵיישׁ אוָּד 41
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בְּלוּט אַזוֹי הָאט עֶר אוֹיךְּ אִין זֵייא א טְהֵייל נֶענוּמֶען ,כְּדי
עֶר זָאל דוּרְךְּ דֶעם טוֹיט צוּשְׁטֶערֶען דֶעם ואס הָאט דיא
מַאכְט פוּן דֶעם טוֹיט ,דָאס אִיז דֶער שָׂטֶן :אוּנְד זָאל
בֶּעפְרֵייעֶן דיא וָאס דוּרְךְּ דֶער פוּרָכְט פוּן דֶעם טוֹיט

דֶענֶען זֵייעֶר גַאנְצֶעם לֶעבֶּען צוּ קְנֶעכְטְשַׁאפְט אוּנְטֶעךְ-

18

וָוארְפֶען גֶעוֶועוֶען :וָארִין עֶר נֶעמְט זִיךְּ נִיט אָן דיא
נַאטוּר פוּן דִיא מַלְאָכִים ,נֵייעֶרְט עֶר נֶעמְט אָן דֶעם
זָאמֶען פוּן אַבְרֶהֶם :דֶעסְטְוֶוענֶען הָאט עֶר בֶּעדַארְפְט אִין
אַלֶעם גְלֵייךְּ צוּ וֶוערֶען צוּ זֵיינֶע בְּרִידֶער ,כְּדִי עֶר זָאל
זַיין בַּארְמְהֶערְצִיג אוּנֶד אַ גֶעטְרֵייעֶר כֹּהַן נָדוֹל אִין דיא
זַאכֶען וָואס גֶעהֶערֶען צוּ גָאט מְכַּמֵּר צוּ זַיין דִיא זִינְד פוּן
דֶעם פָאלְק :וָארִין אִינְדֶעם עֶר הָאט אַלֵיין גֶעלִיטֶען
אוּנֶד אִיז גֶעפְּרִיפְט גֶעוָוארֶען ,קָאן עֶר הֶעלְפֶען דִיא וָאם
זֶענֶען גֶעפְּרִיפְט:

ישעיה נ"ג די-י"ב,

קאפיטעל ב

דֶעסְטְוֶוענֶען ,הֵיילִיגֶע בְּרִידֶער ,חַבָּרִים פוּן דיא הִימְלִישֶׁע
בֶּערוּפוּנָג ,בֶּעטְרַאכְט דֶעם אַפָּאסְטֶעל אוּנְד כֹּהֵן נָדוֹל פוּן

אוּנְזֶער צֵיינְנִים ,יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

4

אִיז נָאט:
6

וֶועלְכֶער אִיז נֶעטְּרֵייא

נֶעוֶועזֶען צוּ דֶעם וָאם הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעשְׁטֶעלְט נְלֵייךְ
ויא אוֹיךְּ מֹשֶׁה אִין זַיין נַאנְצֶען הוֹיז :וָארִין דִיזֶער אִיז
חֲשׁוּב גֶעהַאלְטֶען פַאר נְרֶעסֶערֶע הֶערְלִיכְקֵייט ויא מֹשֶה,
אַזוֹי יא דֶער וָואס הָאט דָאס הוֹיז גֶעבּוֹיעֶט הָאט מעהֶר
כָּבוֹד ויא דָאס הוֹיז :וָארִין אִיטְלִיכֶעם הוֹיז אִיז פון
אִימִיצֶען גֶעבּוֹיעֶט ,אָבֶּער דֶער וָואס הָאט אַלֶעם גֶעבּוֹיעֶט
אוּנְד מֹשֶה אִיז אַוַדֵאי גֶעטְרֵייא גֶעוֶועזֶען אִין

זַיין נַאנְצֶען הוֹיז זיא אַ דִינֶער ,פָאר אֵיין עדות פוּן דיא
זַאכֶען וָאס זָאלֶען נֶערֶעט וֶוערֶען :אָבֶּער דֶער מָשִׁיחַ
אֵלֶם אַ זוּהְן אִיבֶּער זַיין הוֹיז; וֶועמֶעם הוֹיז מִיר זֶענֶען
וֶען מִיר הַאלְטֶען פֶעסְט דֶעם בִּשָחוֹן אוּנְד דֶעם לוֹיבּ פוּן
אוּנְזֶערֶע הָאפְנוּנְג בִּיז צוּם סוף:
דֶעסְטְוֶענֶען אַזוֹי זיא דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ זָאנְטו

8

;הֵיינְט וֶוען אֵיהֶר וָאלְט זַיין קוֹל הֶערֶען:

פֶעךְ-

הַארְטֶעם נִיט אֵייעֶרֶּע הֶערְצַער אַזױי זיא אֵין מְרִיבָה
9

אִים טָאג פוּן מֵסָה אִין דֶער מִדְבָּר :וֶוען אֵייעֶרֶע אָבוֹת
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הָאבֶּען מִיךְּ גֶעפְּרֵיפֶם אִין פְּרוּבִּירֶען ,אוּנְד הָאבֶּען נֶע-
זֶעהֶען מֵיינֶע וֶערְק פִירְצִינ יָאדֶר :דֶעכְכְוֶוענֶען וָאבּ 01
אִיךָּ נֶעצָאַרְנְט אוֹיף דִיזֶעם דוֹר ,אוּנֶד דָאבּ גֶעזְאגְנּ,
זֵייא אִירֶען בֶּעשְׁמֶענְדִיג אִין זֵיילֶר הַארְץ ,אוּנְד זֵייא
הָאבֶּען נִיט דֶערְקֶענְט מֵיינֶע וֶוענֶען :אַזוֹי זיא אִיךְ הָאבּ 11

נֶעשִׁוְואוֹירֶען אִין מיין צָארְן ,זֵייא זָאלֶען נִיט אַרַיינְקוּ
מֶען צוּ מֵיינֶע מְנוּחָה'י :תהלים ציה ז'-י"א,

זֶעהְט צוּ ,בְּרִידֶער ,אַז עֶס זָאל נִיט אַמָאל אִין קֵיינֶעם פוּן
אֵייך זַיין אַ שְׁלֶעכְמֶעס הַארְץ פוּן אוּנְגְלוֹיבֶּען ,אִינְדֶעם
אֵיהֶר קֶעהְרְט אַייךְּ אָפּ פוּן דֶעם לֶעבֶּעדִינֶען נָאט :נֵייעֶרְט
וָארֶענְם אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען מֶּענְלִיךְ ,אַזוֹי לַאנְג עִם
הֵייסְט הַיינְט ,כְּדֵי קֵיינֶער פוּן אַייךְּ זָאל נִיט פֶערְרַארְטֶעט
וֶוערֶען דוּרְךָּ דִיא פֶערְפִידְרוּנְג פוּן דֶער זִינְד :וָארִין מִיר

14

דֶעם אָנְהוֹיבּ פוּן אוּנְזֶער בִּטָהוֹן בִּיז צום סוֹף :דֶערְוַוייל
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זֶענֶען גֶעוָארֶען חַבֵרים פוּן מָשִׁיחַ! וֶוען מִיר הַאלְטֶען פֶעסְט
ֿ
עִם אִיזֹ גֶעזָאנְמן
;הֵיינְט וֶוען אֵיהֶר וָואלְט זַיין קוֹל הֶערֶען ,פֶערְהַארְטֶעט
נִיט אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער אַזוֹי זיא אִין מְרִיבָה':
תהלים צ"ה  */ח',

וָוארִין וֶועלְכֶע דָאבֶּען גֶעהֶערְט אוּנְד הָאבֶּען נֶעקְרִיגְט?

הָאבֶּען דֶען נִים אַלֶע דִיא וָאס זֶענֶען אַרוֹיסְגֶענַאנְגֶען אוֹים
מִצְרַיִם דוּרְךָּ מֹשָׁה ? אוּנְד אִיבֶּער וֶעלְכֶע הָאט עֶר בֶע. -
צָארְנְט פִּירְצִינג יָאהֶר? אִיז עִם נִיט גֶעוֶועזֶען אִיבֶּער דיא
וָואס הָאבָּען גֶעזִינְדִיגְט ,פוּן וֶועלְכֶע דיא פְּנָרִים זֶענֶען נֶע-
פַאלֶען אִין דֶער מִדְבָּר? אוּנְד צוּ וֶועלְכֶע הָאט עֶר נֶע-
שִׁוְואוֹירֶען אַז זֵייא זָאלֶען נִיט אַרַיינְקוּמֶען צוּ זַיינֶע מְנוּחָה
וֶוען נִיט צוּ דִיא וָאס הָאבֶּען ווידֶערְגֶעשְׁפֶּענִינְט? אוּנְד
מִיר זֶעהֶען אַז זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקַאנְט אַרַיינְקוּמֶען ווע-
נֶען אוּנְגְלוֹיבֶּען :תהלים ציה י"א,

קאפיטעל ד
דָרוּם לָאזֶען מִיר פָארְכְטֶען ,דֶערְווייל עִם בְּלֵייבְּט נָאךְ 1

אֵיינֶע הַבְּטָחָה אַז מִיר זָאלֶען אַרִינְקוּמֶען אִין זֵיינֶע מִנוּחָה

אַז קֵיינֶער פוּן אֵייךְּ זָאל פֶערְזוֹימֶען :וָָארִין דִיא בְּשׂזרָה 2
טוּבָה אִיז אוֹיךָּ נֶעפְּרֶעדִינְט צוּ אוּנֶם אַזוֹי ויא צוּ יענֶע;
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4

אָבֶּער דָאם וָוארְט פוּן דֶעם בֶּעריכְט הָאט זֵייא נִיט גֶענִיצְט
ווייל עִם הָאט זִיךְּ נִיט פֶערְאֵיינִיגְט מִיט גְלוֹיבֶֶּען פַאר דיא
וֶואם הָאבֶּען נֶעהֶערְט :וָארִין מִיר וָואס הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט
קוּמֶען אַריין אִין דֶער מְנוּחָה אַזוֹי ויא עֶר הָאט גֶעזָאבְט
 ,אַזוֹי זיא אִיךְ הָאבּ גֶעשְׁוְואוֹירֶען אִין מֵיין צָארְן זֵייא
זָאלֶען נִיט אַרַיינְקוּמֶען צוּ מֵיינֶע מְנוּחָה י
חָאטְשֶׁע דִיא וֶערְק זֶענֶען פוּן דֶער גְרִינְדוּנְג פוּן דֶער
וֶועלְט גֶעוָארֶען:
וָארִין אוֹיף אֵיין אָרֶט הָאט עֶר אַזוֹי גֶעזָאנְט וֶוענֶען דֶעם
זִיבֶּעטֶען טָאג ,אוּנְד גָאט הָאט גֶערוּהְט דֶעם זִיבֶּעטֶען טָאג

ז;ש פוּן אַלֶע זֵיינֶע וֶוערְק:

בראשית ב' ב' ,אוּנְד דָא זִוידֶער ,זייא

זָאלֶען נִיט אַרִיינְקוּמֶען צוּ מֵיינֶע מְנוּחָה :תהלים ציה י"א,

דְרוּם אִינְדֶעם עִם בְּלֵייבְּט אַז עֶטְלִיכֶע זָאלֶען דרִינֶען אַרֵיינֵ-
=

קוּמֶען ,אוּנְד דִיא צוּ וֶעלְכֶע דִיא גוּטֶע בְּשׂוּרָה אִיז צוּעֶרְשְׁט
גֶעפְּרֶעדִיגְט גֶעוָוארֶען זֶענֶען נִיט אַריינְגֶעקוּמֶען דוּרְךְָּ דֶעם
אוּנְגְלוֹיבֶּען :הָאט עֶר זִידֶער אֵיין אַנְדֶערֶען טָאג בֶּע-
שְׁמֶעלְט ,וֶזען עֶר הָאט גֶעזָאגְט אִין דָויר נָאךָּ אַזוֹי אַ לַאנְגֶע
צֵייט ,גְלֵייךְּ זיא שׁוֹין אוֹיבֶּען אִיז גֶעזָאגְט גֶעוָוארֶען
;;הַיינְט וֶוען אֵיהֶר וָאלְט זַיין קוֹל הֶערֶען ,פֶערְהַארְטֶעט
נִיט אֵייעֶרֶע הֶערְצֶערי :תהלים צ"ה זי חי,

 8וָארִין וֶוען יְהוֹשְׁעַ וָאלְט זֵייא רוּהֶע גֶעגֶעבֶּען ,וָואלְט עֶר
 9נִיט גֶערֶעט פוּן אֵיין אַנְדֶערֶען טָאג :אַזוֹי דֶען בְּלַייבְּט אַ
 10שַׁבֶּת פַאר דֶעם פָאלְק פוּן גָאט :וָארִין דֶער וֶועלְכֶער אִיז
אַרַיינְגֶעקוּמֶען אִין זֵיינֶע מְנוּחָה דֶער הָאט אוֹיךְּ אַלֵיין גֶע-
רוּהֶעט פוּן זֵיינֶע וֶוערְק ,נְלֵייךְּ זיא גָאט הָאט פוּן זֵיינֶע
 1אֵייגֶענֶע :דְרוּם לָאזֶען מִיר דֶען מִיט עֶרְנְסְט טְרַאכְּטֶען
אַרַיינְצוּקוּמֶען אִין יֶענֶע מִנוּחָה ,כַּדִי קֵיינֶער זָאל נִיט פַּאלֶען
נָאךְ דֶעם זֶעלְבֶּען בִּיישְׁפִּיל פוּן אוּנְגֶעהָארְזַאמְקֵייט:
 12וָארִין דָאס וָוארְט פוּן נָאט אִיז לֶעבֶּעדִיג אוּנִד קרֶעפְטִיג
אוּנְד שַׁארְפֶער ויא אַ צַוֵויישְׁנֵיירִינֶעס

שְוֶוערְך,

אוּנְד

דְרִינְגְט דוּרְךְ בִּיו צוּ דֶער צוּטְהַיילוּנְג פוּן נְשָׁמָה אוּנְד
גֵייסְט ,פוּן גְלִידֶער אוּנְד מַארְךְ; אוּנד פְּרִיפְט דיא גֶעדַאנָ-

! קֶען אוּנְד טְרַאכְטֶען פוּן דֶעם הַארְץ :אוּנְד קיין בֶּעשֶׁע-

פְענִים אִיז פָאר אֵיהֶם פֶערְבָּארְנֶען ,גֵייעֶרְט אַלֶע זַאכֶען
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זֶענֶען נַאקֶעט אוּנְד אוֹיפְגֶעדֶעקְט פַאר דִיא אוֹינֶען פוּן
דֶעם מִיט וֶועלְכֶען מִיר הָאבֶּען צוּ מְהוּן :משלי טיו ג',
דֶרזֹּם אִינְדֶעם מִיר הָאבֶּען אַ נְרוֹיסֶען כֹּהַן נָדוֹל וֶועלְכֶער אִיז 41
דִיא הִימֶעל דוּרְכְבֶענַאנְנֶען ,יֵשׁוּעַ דֶער זוּהְן פוּן גָאט; לָאזֶען
מִיר פֶעסְטְהַאלְטֶען אוּנְזֶער בֶּעקענְְנִים :וָארִין מִיר 51
הָאבֶּען נִיט אַ כֹּהֵן נָדוֹל דֶער קָאן נִיט מִיטְלֵייד הָאבֶּען מִיט
אוּנְזֶערֶע שְׁוַאכְהֵייטֶען ,נַייעֶרְט דֶער אִיז אִיןאַלֶע זַאכֶען גֶע-
פְּרֵיפְט גֶעוָוארֶען נְלֵייךְּ ויא מִיר ,אָבֶּער אֶהְן זִינְד :דָרוּם 61
לָאזֶען מִיר צוּטְרֶעטֶען צוּ דֶעם שְׁטוּהְל פוּן נְנָאד מִיט אַ

בִּטָחוֹן ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען בַּארֶעמְהֶערְצִינְקייט דֶערְהַאלְטֶען
אוּנְד זָאלֶען גֶעפִינֶען גְנָאד אוּנֶס צוּ הֶעלְפֶען אִין דיא
שְׁוֶועכְלִיכֶע צֵיים:

קאפיטעל ה
וָארִין אִיטְלִיכֶער כֹּהֵן נָדוֹל וָאם אִיז נֶענוּמֶען פוּן צְוִישֶׁען 1

דִיא מֶענְשֶׁען אִיז פַאר מֶענְשֶׁען אֵיינְגֶעשְׁטֶעלְט אִין
דִיא זַאבֶּען פוּן נָאט ,כְּדֵי עֶר זָאל מַקְרִיב זַיין מַתָּנוֹת אוּנְד
ְבָּחַיִם פַאר זִינֶד :וֶועלְכֶער קָאן מִיטְלֵייד הָאבֶּען מִיט דיא 2

אוּנְוִיסֶענְדֶען אוּנְד פֶערְאִירְטֶען ,אִינְדֶעם עֶר אִיז אוֹיךְּ אַליין

אַרוּמְגֶערִינְגֶעלְט מִיט שְׁוַאכְהֵייטֶען :אוּנְד דֶעסְטְוֶעגֶען 3
מוּז עֶר נְלֵייךָּ זיא פַאר דֶעם פָאלְק ,אַזוֹי אוֹיךָ פַאר זִיךְ
זֶעלְבְּסְטמַקְרִיב זַיין! אוּנְד קֵיינֶער נֶעמְט צוּ זִיךְּ זֶעלִבְּסְט דֶעם 4
כָּבוֹד ,נֵייעֶרְט וֶוען עֶר אִיז גֶערוּפֶען פוּן נָאט ,גְלֵייךְ זיא

אוֹיךְּ אַהַרֹן :אַזוֹי הָאט זִיךְּ דֶער מָשִׁיחַ זֶעלְבְּסְט אוֹיךְ
נִיט פֶּערְהֶערְלִיכְט צוּ וֶוערֶען אַ כֹּהֵן גָדוֹל ,נֵייעֶרְט דֶער
וֶועלְכֶער הָאט צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט
;דוּא בִּיסֶט מיין זוּהְן ,הֵיינְט הָאבּ אִיךְ דִיךָּ גֶעבּוֹירֶען *:

זש

תהלים ב' ז',

6

נְלֵייךָּ ויא עֶר זָאנְט אוֹיף אֵיין אַנְדֶערֶען אָרְט,
ד;זּא בִּיזְט אַ כֹּהֵן אוֹיף עֶבִּיג נָאךְּ דֶער אֶרְדְנוּנְג פוּן

מַלְכִּיצָדָק" :תהלים ק'י די,

דֶער הָאט אֵין דִיא טֶעג פוּן זַיין פְלֵיישׁ גֶעבֶּעטֶען אוּנְד
אוֹיפְנֶעבְּרַאכְט

בַּקְשׁוֹת

מִיט

שְׁטַארְק

נֶעשְׁרֵייא אוּנְד

מְרֶערֶען ,צוּ דֶעם וֶועלְכֶער הָאט אֵיהֶם גֶעקָאנְט מֵציל
זַיין פוּן דֶעם טוֹיט ,אוּנְד אִיז וֶוענֶען זַיין יְרְאַת שָׁמַיִם
26

יט

865

עברים הו

8

דֶערְהֶערְט גֶעוָוארֶען  :אַפִּילוּ וֶוען עֶר אִיו אַ זוּהְן הָאט

9
10

עֶר דָאךְ גֶעלֶערְנְט גֶעהָארְזַאם דוּרְךְּ דִיא זַאכֶען ואס
עֶר הָאט גֶעלִיטֶען :אוּנְד עֶר אִיז פָאלְקָאַמֶען גֶעוָארֶען
אוּנְד אִיז גֶעװָארֶען דֶער אָנְהֶעבֶּער פוּן עֲבִּינֶע וְשׁוּעָה
צוּ אַלֶע ואס הֶערֶען אֵיהֶם צוּ :אִינְדֶעם עֶר אִיז גֶערוּפֶען
גֶעוָוארֶען אַ כֹּהֵן גְרוֹל פוּן גָאט נָאךָּ דֶער אֶרְדְנוּנְג .פוּן
מַלְכִּיצֶרָק :תהלים ק"י ד',

וֶוענֶען וֶועלְכֶען מִיר הָאבֶּען פִיל צוּ
שְׁוֶוער אויסְצוּלֶענֶען .,אִינְדֶעם אִיהֶר
שְׁוֶוער גֶעוָוארֶען :וָארִין אִיהֶר הָאט
דֶער צֵייט לֶעהְרֶער זַיין ,אָבֶּער אֵיהֶר
אַז אֵיינֶער

18
14

רֶעדֶען דָאךְ
זֶעֶנְט אִים
בֶּעדַארְפְט
בֶּעדַארְפְט

אִיז עִם
הֶערֶען
וֶוענֶען
וויְדֶער

זָאל אֵייךְּ לֶערְנֶען ואס זֶענֶען דִיא עֲקרים

פוּן דֶעם אֶנְהוֹיבּ פוּן דִיא רֶעדֶען פוּן נָאט ,אוּנִד אֵיהֶר
זֶענְם גֶעוָארֶען דִיא וְואם בֶּעדַארְפֶּען מִילֶךְּ .נִיט שְׁטַארְקֶע
שְפַּייו :וָארִין אִיטְלִיכֶער וָאס אִיז דֶערְנֶעהְרְט פוּן מֵיֵלֶךָ
אִיז אָהֶן פֶערְפָאהְרֶען אִים וָארְט פוּן גֶערֶעכְטִיגְקייט,
וָוארִין עֶר אִיז אַ זֵיינֶענְרִינֶעם קִינְד :אָבֶּער שְׁטַארְקֶע
שְׁפַּייז אִיז פַאר דִיא דֶערְוַואקְסֶענֶע מֶענְשֶׁען ,וֶעלְכֶע קֶע-
גֶען אוּנְטֶערְשֵׁיידֶען דוּרְךְ דֶער אִיבּוּנֵב פוּן גֶעבְּרוֹיךְ
צְוִוישֶׁען גוּטֶעם אוּנְד שְׁלֶעכְטֶעם;
קאפיטעל 1

דֶעסְטְוֶוענֶען לָאזֶען מִיר אִיבֶּערְלָאזֶען דֶעם אֶנְהוֹיבּ פוּן
דֶער לֶעהְרֶע פוּן מְשִׁיחַ ,אוּנְד לָאזֶען מִיר ווייטֶער גֶעהֶען
צוּ דֶער פָאלְקָאמֶענְהֵיִיט. .אוּנְד לָאזֶען מִיר נִיט נָאבְאַמָאל

לֶעגֶען אַ גְרוּנְד פוּן תִּשׁוּבָה פוּן טוֹיטֶע וֶוערְק ,אוּנְד פוּן
בְלוֹיבֶּען אָן נָאט :אוּנְד פוּן דֶער לֶעהֶרֶע פון טְבִילוֹת אוּנְד
פוּן סְמִיכַת יָדָיִם ,פוּן תִּחְיִת הַמִתִים ,אוּנְד פוּן דֶעם עֶבִּינֶען
מִשְׁפָּט :אוּנְד דָאס וֶועלֶען מִיר טְהוּן מִיט נָאטֶעם ווילֶען:
וָוארין עִם אִיז אוּנְמֶענְלִיךְ אַז דִיא ואס זֶענֶען אַמָאל
דֶערְלֵייכְטֶעט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעהַאט אַ טַעַם פוּן
דֶער הִימְלִישְׁען מַתָּנֶה .אוּנְד גֶענוּמֶען אַ טְהֵייל פוּן דֶעם
רוּחַ הַקוֹרֶשׁ:
מס

אוּנְד הָאבֶּען נֶעהַאט אַ טַעַם

פוּן דֶעם

נוּשֶען וָארְט פוּן גָאט אוּנְד דִיא קְרֶעפְטֶען פוּן עוֹלֶם
הַבָּא :וֶוען זֵייא זֶענֶען אָפְּנֶעפַאלֶען ,אַז זייא זָאלֶען זייא

:

עברים ו

6

וִוידֶער אַמָאל דֶערְנַייעֶרֶען צו תְּשׁוּבָה ,אִינְדֶעם זֵייא קְרֵיי-
צִינֶען צוּ זִיךְּ אַלֵיין דֶעם זוּהְן פוּן גָאט; אוּנְד מַאכֶען אֵיהֶם
עֶפֶענְטְלִיךְּ צוּ שַׁאנְד :וָארִין דִיא עֶרֵד וָאס טְרִינְקְט אֵיין 7

דֶעם רֶענֶען וִאם קוּמְט אָפְט דְרוֹיף; אוּנְד בְּרֶענְגְט אַרוֹים
קְרֵייטֶער גוּטֶע פַאר דִיא דוּרְךָּ וֶועלְכֶע זִיא אִיז אוֹיךְ בֶּע-
אַרְבֵּייט בַּאקוּמְט בְּרָכָה פוּן נָאט :אָבֶּער דִיא וָואם בְּרֶענְגְט 8
אַרוֹים דֶערְנֶער אוּנְד דִיסְּטְלֶען אִיז פֶערְוָארְפֶען אוּנְד אִיז
נָאהֶעגְט צוּם פְלוּךְּ .וֶועמֶעם סוֹף אִיז פֶערְבְּרֶענֶם צוּ וֶערֶען:
אַייךְ ס5
אָבֶּער ,גֶעלִיבְּטֶע .מִיר זֶענֶען פֶערְזִיכֶערְט וֶענֶען
אוֹיף בֶּעסֶערֶע זַאכֶען אוּנְד דִיא וָואם גֶעהֶערֶען צוּ יְשׁוּעָה
וֶוען אַפִילוּ מִיר רֶעדֶען אַזוֹי :וָארִין גָאט אִיז נִיט אוּנְגֶע10 -
רֶעכְט אַז עֶר זָאל פֶּערְגֶעסֶען אֵייעֶרֶע וֶוערְק אוּנֵד דיא
לִיבֶּע ואס אֵיהֶר הָאט בֶּעוויזֶען צו זַיין נָאמֶען ,אִינְדֶעם
אֵיהֶר הָאט .דֵיא הֵיילִינֶע בֶּעדִינְט ,אוּנְד בֶּעדִינְט זֵייא נָאךְ:
אָבֶּער מִיר .וִוינְשֶׁען אַז אִיטְלֵיכֶער פוּן אַייךְּ זָאל דִיא זֶעלְבֶּע 1ו
אֵייפְרִינְקֵייט בֶּעוַוייזֶען צוּ דֶעם גַאנְצֶען בִּטָחוֹן פוּן דֶער
הָאפְּנוּנְב בִּיז .צוּם עֶנְד .:כָּדֵי אֵיהֶר זָאלְט נִיט פוֹיל וֶערֶען
נֵייעֶרְט נָאכְפָאלְנֶער פוּן דִיא וֶועלְכֶע דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען אוּנְד
גֶעדוּלְד יְרְשֶׁענֶען דיא הַבְמָחוֹת :שופטים יח ט',

וָארִין וֶוען גָאט הָאט מַבְּטִיחּ גֶעוֶועזֶען צוּ אַבְרָהֶם ,אֵינָ-
דֶעם עֶר הָאט נִיט גֶעקָאנְט בַּייא קֵיין גְרֶעסֶערֶען שְׁוֶוערֶען
הָאט עֶר בֵַּייא זִיךְּ אַלֵיין גֶעשְׁוְואוֹירֶען :אוּנְד בֶעזָאגְט 14
גָעוִוים .וֶועל אִיךְּ דִיךְּ בֶּענְשֶׁען אוּנד נֶעוִויס וֶועל אִיךְּ דִיך
פֶערְמֶעהְרֶען .:בראשית כ"ב ייו. .אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אַזוֹי מִיט ?
גֶעדִּוּלֵר אוֹיסְגֶעהַארְט הָאט עֶר דֶערְהַאלְטֶען דִיא הַבְטָחוֹת:

וָוארִין מֶענְשֶׁען שְׁוֶוערֶען בֵּייא דֶעם גְרֶעסֶערֶען ,ווייל דיא
שִׁבּוּעָה צוּ בֶּעשְׁטֶעטִינֶען אִיז צוּ זֵייא אֵיין עֶנֶד פון אַלֶע

קֶעגֶענְרֶעדֶען :דְרִינֶען גָאט ,וֶוען עֶר הָאט גֶעוָואלְט נָאךְ
מֶעהֶר בֶּעוֵוייזֶען צוּ דִיא יוֹרְשִׁים פוּן דִיא הַבְטָחָה אַז זֵיינֶע

עֵצָה פֶערְעֶנְדֶערְט נִיט ,הָאט זִיךְּ גֶעשְׁטֶעלְט אֵלֶם פֶערְמִיטְ-

לֶער מִיט אַ שְׁבוּעָה :כְּדִי דוּרְךָ צְוֵוייא אוּנְפֶערְעֶנְדֶערְלִיכֶע
זַאבֶען .אִין וֶועלֶבֶע עִם אִיז אוּנְמֶעגְלִיךְ אַז גָאט זָאל לֵיי-

קעֶנֶען ,זָאלֶען מיר הָאבֶּען אַ שְׁטַארְקֶען בַּטָחוֹן ,מִיר וֶועלְבֶע

זֶענֶען אַנְטְרִינֶען פֶעסְט צוּ הַאלְטֶען דִיא הָאפְנוּנְג ואס אִיז
"20
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שמריסר'

.

פָאר אוּנְס גֶעזֶעצְט :וֶועלְבֶע הָאפְנוּנְג מִיר הָאבֶּען אַלִם
אֵיין אַנְקֶער צוּ אוּנְזֶערֶע נְשָׁמָה ,זִיכֶער אוּנֶר פֶעסְט ,אוּנְד

20

וָואס גֶעהְט אַרַיין אִינְוֶוענִיג פוּן דֶעם פָּרוֹכֶת  :וְואזֹהִין יִשׁוּעי
אַ פָארְלוֹיפֶער ,אִיז פַאר אוּנִֶם אַרַיינְגֶעגַאנְנֶען ,אִינְדֶעם עֶר
אִיז גֶעוָוארֶען אַ כֹּהֵן נָדוֹל אוֹיף עִבִּיג נָאךְּ דֶער אֶרְדְנוּנְג
פוּן מַלְכִּיצָדָק :וקרא ד' ייז; תהלים קיי די,

==

קאפיטעל ז
וָוארִין דִיזֶער מַלְכִּיצֶדֶק .דֶער מֶלְךְּ פוּן שָׁלֵם אַ כֹּהֵן פון
דֶעם אוֹיבֶּערְשְׁטֶען נָאט; וֶעלְכֶער הָאט אַבְרָהֶם בֶּעגֶענֶענְט
וֶוען עֶר הָאט זִיךָּ צוּרִיקְנֶעקֶעהְרְט פוּן דֶעם שְׁלַאנֶען פוּן
דִיא מְלָכִים אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּענְשְט :בראשית ייד י'ח-ב'.

צוּ וֶועלְכֶען אַבְרָהָם הָאט אוֹיךְּ אֶפְּנֶעטְהֵיילְט מַעֲשֵׂר פון
אַלֶעם ,דֶער הֵייסְט צוּעֶרְשְט אוֹיף מֵייטְש קֶענִיג פוּן גֶע-
8

רֶעכְטִינְקֵייט ,אוּנְד דֶערְנָאךְּ אוֹיךְ קֶענִיג פוּן שָׁלֵם ,וָואס
הֵייסְט קֶענִיג פוּן פְרִירֶען :אָהְן פַאטֶער ,אָהְן מוּטֶער ,אָהֵן
סֵפֶר הַיַחַשׂ; דֶער הָאט קֵיין אֶנְהוֹיבּ פוּן מֶעג אוּנְד קיין סוֹם
פוּן לֶעבֶּען ,אָבֶּער וֶועלְכֶער אִיז נְלֵייךְָּ צוּם זוּהְן פוּן בָאט,

בְּלֵייבְּט בֶּעשְׁטֶענְדִיג אַ כֹּהַן:
4

אוּנְד אֵיהֶר קֶענְט זֶעהֶען ויא נְרוֹים דִיזֶער אִיז גֶעוֶועזֶען
צוּ וֶועלְכֶען דֶער עֶלְטֶער-פָאטֶער אַבְרָהֶם הָאט גֶעגֶעבֶּען
מַעֲשֵׂר פוּן דֶעם רוֹיבּ :אוּנְד דִיא וָואס זֶענֶען פוּן דִיא

קִינְדֶער פוּן לֵוי הָאבֶּען דֶערְהַאלְטֶען דִיא כְּהוּנָה אוּנְד
אַ גֶעבָּאט זֵייא זָאלֶען נֶעמֶען מַעֲשֵׂר פוּן דֶעם פַאלְק נָאךְ
דֶעם גֶעזֶעץ ,דָאס אִיז פוּן זֵייעֶרֶע בְּרִידֶער ,אַפֵּילוּ זייא
קוּמֶען אַרוֹים פוּן דִיא לֶענְדֶען פוּן אַבְרָהֶם :אָבֶּער דֶער
וֶועלְכֶער שְטַאמְט נִיט אָפּ פוּן זֵייעֶר מִשְׁפָּחָה הָאט מַעֲשֵׂר
גֶענוּמֶען פוּן אַבְרָהֶם ,אוּנְד הָאט גֶעבֶּענְשְׁט דֶעם וָואם הָאט
נֶעהַאט דִיא הַבְטָחוֹת :אוּנְד אָהְן שׁוּםוְכּוּחַ דֶער נִידְרִינֶער אִיז

גֶעבֶּענְשְט פוּן דֶעם הֶעכֶערֶען :אוּנְד דָא נֶעמֶען שְׁטֶערְבִּ-

9
10

לִיכֶע מֶענְשֶׁען מַעֲשֵׂר ,אָבֶּער דָארְט ,דֶער וִָאם עִם אִיז
בֶּעצֵייגנְט אַז עֶר לֶעבְּט :אוּנד אַזוֹי צוּ זָאנֶען לֵוִי וָאם
נֶעמְט מַעֲשֵׂר הָאט אוֹיךּ גֶעגֶעבֶּען מַעֲשֵׂר דוּרְךָּ אַבְּרָהֶם:
וָארִין עֶר אִיז נָאךְּ גֶעוֶועזֶען אִין דִיא לֶענְדֶען פוּן זַיין

פָאטֶער וֶוען מַלְכִּיצֶדֶק הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּענְשְט:

865
עברים ז
אַזױ דֶען וֶוען דִיא פָאלְקַאמֶענְהֵייט אִיז גֶעשֶעהֶען דוּרְךְּ 11

דִיא כְּהוּנָה פוּן לֵוִי ,וָארִין דָאס פָאלְק הָאט אוֹיף דֶעם
דֶערְהַאלְטֶען דִיא תּוֹרָה ,וָואם הָאט מֶען נָאךְ גֶּעדַארְפְט אַז
אַיין אַנְדֶערֶער כֹּהֵן זָאל אוֹיפְשְׁטֶעהֶען נָאךְּ דֶער אֶרְדְנוּנְב

פוּן מַלְִּיצָדָק .אוּנֶד זָאל נִיט גֶערוּפּען וֶוערֶען נָאךְ דֶער

אָרְדְנוּנְג פוּן אַהַרֹן? וָארִין וֶוען דִיא כְּהוּנָה אִיז פֶּערְעָנָ21 -
דֶערְט ,אַזוֹי מוּז אוֹיךָּ זַיין אַ פֶערֶעֶנְדֶערוּנְג פוּן דֶער תּוֹרָה:
ָארַין דֶער ,אוֹיף וֶועלְבֶען דִיזֶעם אִיִז גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען31 ,
גֶעהֶערְט צוּ אֵיין אַנְדֶערֶען שֵׁבֶט ,וָאס קֵיינֶער פוּן זֵייא
הָאט מַקְרִיב נֶעוֶועזֶען בֵּיים מִזְבֵּחַ :וָָארִין עִֶם אִיז קְלָאר 41
אַז אַוּנְזֶער הַאר אִיז אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען פוּן יְהוּדָה ,פוּן וֶועל-
כֶען שֵׁבֶּט מֹשָׁה הָאט גָארְנִיט גֶערֶעט וֶוענֶען כֹּהֲנִים :אוּנְד81 ,

דָאס אִיז נָאךָּ פיל קְלָארֶער ,וֶוען אֵיין אַנְדֶערֶער כֹּהַן שְׁטֶעהְט
אוֹיף נָאךְּ דֶעם גְלֵייבְנִים פוּן מַלְכִּיצְדָק :וֶועלְכֶער אִיזנִיט 61
גֶעוָארֶען נָאךְ דֶעם גֶעזֶעץ פוּן אַ פְלֵיישְׁלִיבֶען גֶעבָּאט
נֵייעֶרְט נָאךָּ דֶער קְרַאפְּט פוּן לאֶַעבֶּען הָאס הֶערְט עִבֵּיג
נִיט אוֹיף :וָארִין עִם אִיז בֶּעצֵייגְט ,דוּא בִּיסְט אַ כֹּהַן אוֹיף 71

עִבִּיג נָאךְ דֶער אָרְדְנוּנְג פוּן מַלְכִּיצֶדָק :תהלים קיי די

וָארִין עִם אִיז גֶעוָארֶען אַ פֶערְוַוארְפוּנְג פוּן דֶעם פְרֵיי 81
הֶערְדִינֶען גֶעבָּאט ,וֶוענֶען זֵיינֶע שְׁוַַאכְהֵיים אוּנְד אוּמְנוּ-
צִינְקייט :וָארִין דִיא תּוֹרָה הָאט גָארְָנִיט פָאלְקַאמֶען 91
גֶעמַאכְט ,נֵייעֶרְט דִיא אֵיינְפִיהְרוּנְג פוּן באֶַּעסֶערֶע הָאפ-
נוּנְג ,דוּרְךְּ וֶזֶעלְכֶער מִיר קוּמֶען נָאהֶענְט צוּ נָאט:
אוּנְד .גְלֵייךְּ וויא עֶר אִיז נִיט גֶעמַאכְט כֹּהַן אָהֶן אַ שְׁבוּעָה02 :
וָָארִין יֶענֶע זֶענֶען גֶעוארֶען כֹּהֲנִים אֶהְן אַ שְׁבוּעָה ,אָבֶּער 12
דִיזֶער מִיט אַ שְׁבוּעָה דוּרְךָּ דֶעם וֶועלְכֶער הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶעזָאנְט .דֶער הַאר הָאט נֶעשְׁוְאוֹירֶען אוּנְד װֶעט נִיט

חֲרָטָּה הָאבֶּען ,דוּא בִּיסְט אַ כֹּהֵן אוֹיף עֶבִּיג נָאךָּ דֶער
אָרְדְנוּנְכ פוּן מַלְכִּיצֶדָק :תהלים ק"י די .אַזוֹי אִיז יִשוּעַ אַיין 2
עָרֵב גֶעוָארֶען פוּן אַ בֶּעסֶערֶען בּוּנְד:
אוּנְד יֶענֶע זֶענֶען  3פןו
פִילֶע גֶעוָוארֶען כֹּהֲנִים ,וֵוייל זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקָאנְט
בְּלֵייבֶּען דוּרְךְָּ דֶעם טוֹיט וָאס הָאט זֵייא גֶעהִינְדֶערְט:
אָבֶּער עֶר ,וֵוייל עֶר בְּלֵייבְּש אוֹיף עִבִּיג ,הָאט אַ כְּהוּנָה 42
ואם פֶערְנֶעהֶם נִיט :דְרוּם קָאן עֶר אוֹיךְּ פַאלְקַאמֶען 52

עברים ז ח
רֶעטֶען דִיא וָואס קוּמֶען צוּ נָאט דוּרְךָּ אֵיהֶם ,וֵוייל עֶר
לֶעבְּט אוֹיף עִבִּינ אַז עֶר זָאל פַאר זֵייא בֶּעטֶען:

וָוארִין אַזֶעלְכֶּער כֹּהֵן גָדוֹל הָאט אוּנָם נֶעפַּאסְט ,דֶער אִיז
27

הֵיילִיג ,אוּנְשוּלְריג ,אֶהְן אַ פְלֶעק ,אָפְּנֶעזוּנְדֶערְט פוּן זִינְדן
אוּנְד אִיז הֶעכֶער גֶעוָארֶען ויא דִיא הִימֶעל :דֶער בֶּעדַארְף
נִים טֶענְלִיךְּ װִויא יֶענֶע כֹּהֲנִים נְדוֹלִים .אַז עֶר זָאג מַקְרִיבֿ

זַיין קָרְבָּנוֹת צוּעֶרְשְט פַאר זֵיינֶע אֵייגֶענֶע זִינְר ,דֶערְנָאךְ

פַאר דִיא זִינֶד פוּן דֶעם פָאלְק; וָָארִין דָאס הָאט עֶר אוֹיף

אֵיין אֵיינְצִיג מָאל גֶעטְּהוּן ,אִינְדֶעם עֶר הָאט זִיךְּ אַלֵיין

28

מַקְריב גֶעוֶועזֶען :וָוארִין דָאס גֶעזֶעץ שְׁטֶעלְט אָן מֶענְשֶׁען

פַאר כֹּהֵנִים נְדוּלִים ,וָואס הָאבֶּען שְׁוַאכְהֵייט; אָבֶּערּ דָּאם
וָוארְט פוּן דֶער שְׁבוּעָה זִאם אִיז שְׁפֶּעטֶער וִויא דָאס נֶע-
זֶעק ,שְׁטֶעלְט אָן דֶעם זוּהְן דֶער אִיז אוֹיף עִבִּיג פָאלְקַאמֶען:
קאפיטעל ח
נוּן דָאס אִיז דִיא הוֹיפּטְַאךְּ פוּן דֶעם וָאס מִיר הָאבֶּען
הֶעזָאגְט ,מִיר הָאבֶּען אַזֶעלְכֶען כֹּהֵן נָדוֹל ,דֶער הָאט זִיךְ
נֶעזֶעצְט צוּ דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן דֶעם כִּסֵא הַכָּבוֹד אִין
דִיא הִימֶעל :אַ דִינֶער פוּן דֶעם הֵיילִינְטְהוּם אוּנְד פוּן דֶעם
וָואהְרֶען מִשְׁכֶּן ,זָואס דֶער הַאר הָאט אוֹיפְגֶעשְׁטֶעלְט אוּנְד
נִיט קיין מֶענְש :וָארִין יֶעדֶער כֹּהֵן נָדוֹל אִיז אָנְגֶעשְׁטֶעלְט

מַקְרִיב צוּ זַיין מְנָחוֹת אוּנְד קִרְבָּנוֹת ; דְרוּם אִיוּ עִם נֶעטִיג
אַז דִיזֶער זָאל אוֹיךְּ עֶפֶּעם הָאבֶּען ואס עֶר זָאל מַקְרִיב
זַיין:

4

וָוארִין וֶוען עֶר וָאלְט נֶעוֶועזֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד וָואלְט עֶר
אַפִּילוּ נִיט גֶעוֶועזֶען אַ כֹּהֵן ,װֵייל עִם זֶענֶען דִיא וָאס

זֶענֶען מַקְרִיב דִיא מַתָּנוֹת נָאךְּ דֶער תּוֹרָה :וֶועלֶכֶע דִינֶען
פַאר אַ בִּילֶר אוּנְד שָׁאטֶען פוּן דִיא הִימְלִישֶׁע זַאכֶען
נְלֵייךְּ זויא מֹשָה אִיז גֶעוָוארְנְט גֶעוָארֶען וֶוען עֶר הָאט

גֶעדַאכְט דָאם מִשְׁכֶּן פָאלְשְׁטֶענְדִיג צוּ מַאכֶען ,וָארִין עֶר

זָאגְט ,גִיבּ אַבְטוּנְג אַזרוא זָאלְסְטאַלֶעםמַאכֶען נָאדְּדֶעםפָאר-
בִּילְד ואס אִיז דִיר גֶעוִִיזֶען אוֹיף דֶעם בַּארְג :שמות כיה מ',

אָבֶּער אִיצְט הָאט עֶר אַ פִיל בֶּעמֶערְן דִינְסְט דֶערְהַאלְטֶען

אִינְדֶעם עֶר אִיז אוֹיךְּ אַ פֶערְמִיטְלֶער פוּן אַ בֶּעסֶערֶען בּוּנָד,
וָואס אִיז אוֹיף בֶּעסֶערֶע הַבְטָחוֹת בֶּעשְׁטֶעלְט גֶעוָוארֶען;

עברים ח ט

76

וָוארִין וֶוען דֶער עֶרְשְׁטֶער בּוּנְד וָואלְט גֶעוֶועוֶען אֶהֶן אַ 7
פֶעהְלֶער ,אַזוֹי וָואלְט נִיט נֶעוֶועזֶען אֵיין אָרְט פַאר אֵיין
אַנְדֶערֶען :וָארִין עֶר גֶעפִינְט פֶעהְלֶער ,אוּנְד זָאגְט
;זָעה עִם קוּמֶען טֶעג ,זָאנְט דֶער הַאר ,אַז אִיךְּ זֶעל

8

מַאבֶען אַ נֵייעֶן בּוּנד מִיט דֶעם הוֹיז פוּן יִשְׂרָאֵל אוּנְד
מִיט דֶעם הוֹיז פוּן יְהוּדָה :נִיט נָאךָּ דֶעם בּוּנְד הִאם אִיךְּ 9
הָאבּ גֶעמַאכְט מִיט זֵייעֶרֶע אָבוֹת ,אִים טָאג וֶוען אִיךְ
הָאבּ זֵייא גֶענוּמֶען בֵּייא דֶער הַאנְד זֵייא אַרוֹיסְצוּפִיהְרֶען
פוּן דֶעם לַאנְד מִצְרַיִם ,וָארִין זֵייא זֶענֶען נִיט נֶעבְּלִיבֶּען
אִין מֵיין בּוּנְד; אוּנְד אִיךְּ הָאבּ זֵייא פַארְוָארְפֶען זָאנְט
דֶער הַאר :וָָארִין דָאס אִיז דֶער בּוּנִד וָאס אִיךָ װֶעל 01
מַאכֶען מִיט דֶעם דוֹיז פוּן יִשְׂרָאֵל נָאךְּ יֶענֶע טֶעב ,זָּאגְט
דֶער הַאר ,אִיךְּ זֶעל נֶעבֶּען מֵיינֶע תּוֹרָה אִין זֵייעֶר
פֶערְשְׁטַאנְד ,אוּנְד אוֹיף זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער וֶועל אִיךְ זִיא
אָנְשְׁרַייבֶּען ,אוּנְד אִיךְּ זֶדעל זַיין זֵייעֶר גָאט; אוּנְד זייא
וֶועלֶען זֵיין מֵיין פָאלְק :אוּנְד זֵייא זָאלֶען נִיט לֶערְנֶען 11
אִיטְלִיכֶער זַיין חֵבֵר ,אוּנְד אִיטְלִיכֶער זַיין בְּרוּדֶער ,אוּנְד
זָאנֶען ,דֶערְקֶענְט דֶעם הַאר; וָארִין אַלֶע וֶועלֶען מִיךְ
קֶענֶען ,פוּן זֵייעֶר קְלַיינְסְטֶען בִּיז צוּם גְרֶעסְטֶען :וָארִין 91

אִיךָּ װֶעל מִיךְּ דֶערְבַּארְמֶען אִיבֶּער זֵייעֶרֶע אוּנְגֶע-
רֶעכְּטִינְקֵייטֶען ,אוּנְד זֵייעֶרֶע זִינְד וֶעל אִיךְּ נִיט מֶעהֶר
נֶעדֶענְקֶען :ירמיה ל"א ליא-ל"ד,

וֶוען עֶר זָאנְט אַ נֵייעְן בּוּנְד ,אַזוֹי הָאט עֶר דֶעם עֶרְשְׁטֶען 31
אַלְט גֶעמַאכְט; נוּן דָאס וֶועלְכֶעם אִיז אַלְט גֶעמַאכְט אוּנְד

פֶערְאַלְטֶערְט ,אִיז נָאהֶענְט צוּם פֶערְשְׁוִוינְדֶען

קאפיטעל ט
אַזוֹי דֶען הָאט אוֹיךְ דֶער עֶרְשְׁטֶער בּוּנֶד גֶעבָּאטֶע פון 1
נָאטֶעסְדִינְסְט אוּנְד דָאס הֵיילִינְטְהוּם וָאס גֶעהֶערְט צוּ

דִיזֶער וֶועלְט :וָארִין דָאס עֶרְשְׁטֶע מִשְׁכָּן אִיז אוֹיפְנֶע-

פא

שְׁטֶעלְט גֶעוָוארֶען ,אִין וֶועלְכֶען אִיז גֶעוֶועזֶען דיא מְנוֹרָה
אוּנְד דֶער שֶׁלֶחָן ,אוּנְד דָאס לָחָם הַפָּנִים; זָואס הֵייסְט קֹדֶש:
אוּנְד הִינְטֶער דֶעם אַנְדֶערֶען פָּרוֹכֶת אִיז גֶעוֶועזֶען דָאס 3
מִשְׁכָּן ָאס הֵייסְט קֹרָש הַקְדָשִׁים :וָאס הָאט אַ נָאלְדֶענֶע 4
פֵייעֶרְפַּאן ,אוּנְד דֶעם אֶרוֹן הַבְּרִית בֶּעדֶעקְט פוּן אַלֶע

208
עברים ט
זֵייטֶען מִיט גָאלְד ,דְרִינֶען אִיז גֶעוֶועוֶען אַ גָאלְדֶענֶער

6

7

8

קרוּג זאם הָאט אִין זִיךְּ גֶעהַאלְטֶען דֶעם מֶן ,אוּנְד דֶער
שְׁטֶעקֶען פּוּן אַהֲרֹן זָואס הָאט גֶעבְּלִיט ,אוּנְד דִיא לוּחוֹת
הַבְּרִית :אוּנְד דְרִיבֶּער זֶענֶען דיא כְּרוּבִים פוּן הֶערְלִיכְ-
קייט ,וָאם בֶּעשַׁאטֶען דֶעם כַּפּוֹרֶת ,פוּן וֶועלְכֶע זַאכֶען
מִיר קָאנֶען אֵיצְט נִיט אֵיינְצִיגְוָוייס רֶעדֶען:
אוּנָד וֶוען דִיזֶע זַאבֶען זֶענֶען אַזוֹי אַיינְגֶערִיכְטֶעט גֶעוָוארֶען
גֶעהֶען דִיא כֹּהֲנִים בֶּעשְׁטֶענְדִיב אִין דֶעם עֶרְשְׁטֶען מִשְׁבֶּן
אַרֵיין דִיא עֲבוֹדָה צוּ מְהוּן :אָבֶּער אִין דֶעם צְוַוייטֶען
גֶעהְט נור דֶער כֹּהֵן גָדוֹל אַרֵיין אֵיין מָאל אִים יָאהֶר ,נִיט
אֶהְן בְּלוּט ,וָואס עֶר אִיז פַאר זִיךְּ אַלֵיין מַקְרִיב אוּנְד אוֹיךָ
פַאר דיא שְׁנָגוֹת פוּן דֶעם פָאלְק :דְרִינֶען זֵוייזְט דֶער רוּחַ
הַקוֹדֶשׁ אָן אַז דֶער וֶוענ צוּ דֶעם קוֹדֶשׁ הַקְדָשִׁים אִיז נָאךְ

10

נִיט אוֹיפְגֶעמַאכְט גֶעוָוארֶען אַזוֹי לַאנְג דֶאם עֶרְשְׁטֶע מִשְׁבָּן
הָאט נָאךְּ אַ בֶּעשְׁטַאנְד :הָאם אִיז אַ מֶשֶׁל אוֹיף דיא
אִיצְטִינֶע צֵייט ,וֶוען מֶען אִיז מַקְרִיב מַתָּנוֹת אוּנְד זְבָחִים,
וָואם קָאנֶען נִיט פַאלְקַאמֶען מַאכֶען נָאךְּ דֶעם גֶעוִויסֶען פוּן
דֶעם וָואס טְהוּט דִיא עֲבוֹדָה :אִינְדֶעם זֵייא בֶּעשְׁטֶעהֶען
נוּר אִין עֶסֶען אוּנְד טְּרִינְקֶען אוּנְד פֶערְשִׁידֶענֶע טְבִילוֹת,
וָואם זֶענֶען גֶעבָּאטֶע אוֹיפְגֶעלֶענְט פוּן דֶעם פָלֵיישׁ בִּיו צוּ
דֶער צֵייט פוּן פֶערְבֶּעסֶערוּנְב:

11

ויקרא י"א ב'; במדבר י"ט ז',

אָבֶּער מְשִׁיחַ אִיז גֶעקוּמֶען אַ כֹּהֵן גָדוֹל פוּן דִיא בֶּעסֶערֶע
זַאבֶען וְאם זֶענֶען גֶעוָארֶען דוּרְךָּ דֶעם גְרֶעסֶערֶען אוּנְד
פַאלְקַאמֶענֶערֶען מִשְׁכָּן .זִאם אִיז נִיט מִיט דִיא הַאנְד
בֶעמַאבְט ,דָאם הֵייסְט; נִיט פוּן דִיזֶען בֶּעשֶׁעפֶענִים :אוֹיךְ
נִיט דוּרְךָּ דֶעם בְּלוּט פוּן צִיגֶען אוּנְד קֶעלְבֶּער ,נֵייעֶרְט
דוּרְךָּ זַיין אֵיינֶען בְּלוּט אִיז עֶר אֵיין אֵיינְצִיב מָאל אִין דִיא

הֵיילִיגֶע עֶרְטֶער אַרִיינְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד הָאט אוֹיסְגֶעוִוירְקְט
13

עְבֵּינֶע דֶערְלֶעזוּנְג :ירמיה ליא ליג ,וָָארִין וֶוען דָאם בְּלוּט

פוּן צִינֶען אוּנְד אָקְסֶען אוּנְד דִיא אֵש פוּן אַ קוּה וֶוען עִם
14

אִיז גֶעשְׁפְּרֶענְקֶעלְט אוֹיף דִיא אוּנְרֵיינֶע ,מַאכְט הֵיילִיג .צוּ
דִיא רֵיינִיגוּנְג פוּן דֶעם פַלֵייש :זיא פִיל מֶעהֶר וֶועט דָאס
בְּלוּט פוּן דֶעם מָשִׁיחַ .דֶער זִיךְּ הָאט אַלֵיין דוּרְךָּ דֶעם
עֶבִּינֶען נֵייסְט אָהְן אַ מוּם מַקְרִיב גֶעוֶועזֶען כְּדִי צוּ
וּ

|
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רֵיינִינֶען אוּנְזֶער גֶעוִויסֶען פוּן טוֹיטֶע וֶוערְק צוּ דִינֶען דֶעם

לֶעבֶּערִיגֶען גָאט?

אוּנְד דֶעסְטְוֶוענֶען אִיז עֶר פֶערְמִיטְלֶער פוּן דֶעם נֵייעֶן
בִּוּנֶד ,כְּדֵי דוּרְךָּ דֶעם מוֹים וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען צוּ דֶער

15

אוֹיסְלֶעזוּנְב פוּן דִיא זִינְד ואם זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אוּנְטֶער

דֶעם עֶרְשְׁטֶען בּוּנְד ,דִיא בֶּערוּפֶענֶע זָאלֶען דֶערְהַאלְמֶען

דִיא הַבְּטָחָה פוּן דֶער עֶבִּינֶע יְרוֹּשָׁה :זָארִין דָארְט זָאוּ

אִיז דָא אַ צְוָאָה אִיז אוֹיךְּ מְחוּיָב צוּ זַיין דֶער טוֹיט
עִם
פוּן דֶעם וָאס הָאט

גֶעמַאכְט

דִיא צְוָאָה:

הָארִין

10

אַ צְוָאָה

שְׁמֶעהְט פֶעסְט אוֹיף דִיא טוֹיטֶע ,וָארִין עֶם הָאט קֵיינֶע
קְרַאפְט נִיט דֶערְוַוייל דֶער לֶעבְּט וָואס הָאט דִיא צְוְאָה
נֶעמַאכְט :דָרוּם אַפִילוּ דֶער עֶרְשְׁטֶער בּוּנְד אִיז אוֹיךְּ נִיט 18
אָהְן בְּלוּט אַיינְגֶעוַוייהְט גֶעוַארֶען:
וָארִין וֶען מֹשָה 19
הָאט אוֹיִסְנֶערֶעט אִיטְלֵיכֶעם גֶעבָּאט צוּ דֶעם גַאנְצֶען
פַאלְק נָאךְּ דֶעם גֶעזֶעץ ,הָאט עֶר גֶענוּמֶען דָאם בְּלוּט
פוּן דיא קֶעלְבֶּער אוּנְד דִיא צִינֶען מִיט וַאסֶער אוּנְד
רוֹיטְהֶע װָאל אוּנְד אַזוֹב ,אוּנְד הָאט בֶּעשְׁפְּרֶענְגְט דָאם
סֵפֵּר אַלֵיין אוּנְד דָאס גַאנְצֶע פָאלְק :אוּנְד הָאט גֶעזָאגְט
דָאס אִיז דָאם בְּלוּט פוּן דֶעם בּוּנְד וָָאם נָאט הָאט אַייךְּ גֶע-
בָּאטֶען :שמות כיד חי .,אוּנְד אוֹיךְּדָאט מִשְׁכָּן אוּנְד אַלֶע כָּלִים
פוּן דֶעם דִינְסְט הָאט עֶר גְלֵייכְדֶעם בֶּעשְׁפְּרֶענְגְט מִיט בְּלוּט:
אוּנְד כִּמָעַט אַלֶע זַאכֶען זֶענֶען נָאךְּ דֶער תּוֹרָה מִיט /
בְּלוּט גֶערֵיינִיגְט ,אוּנְד אֶָהֶן פֶערְגִיסוּנָג פוּן בְּלוּט וֶוערְט
קֵיינֶע פֶערְגֶעבּוּנָב:

ויקרא ייז י"א,

דְרוּם אִיז עִם נֶעטִיג גֶעוֶועוֶען אַז דָאס מוּסְטֶער פוּן דיא

הִימְלִיֹשֶׁע .זַאכֶען זָאלֶען מִיט דִיזֶען גֶערֵיינִיגְט וֶוערֶען,

אָבֶּער דִיא הִימְלִישֶׁע זַאכֶען אַלֵיין מִיט בֶּעסֶערֶע קַרְבָּנוֹת

זיא דִיזֶע :וָארִין מָשִׁיחַ אִיז נִיט אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען אִין
עֶרְטֶער וְָאם זֶענֶען מִיט דִיא הַאנְד גֶעמַאכְט ,וָואם זֶענֶען
מוּסְטֶער פוּן דִיא וָאהְרֶען ,נֵייעֶרְט אִים הִימֶעל אַלַיין אַז
עֶר זָאל זִיךָּ אִיצְט וַוייזֶען פָאר נָאט וֶוענֶען אוּנָם :אוֹיךְ

נִיט כְּדֵי עֶר זָאל זִיךְּ אָפְט מַקְרִיב זַיין ,גְלֵייךְּ ויא דֶער

כֹּהֵן נָדוֹל אִיז אִין דִיא הֵיילִינֶע עֶרְטֶער יֶעדֶעם וָאהֶר
אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען מִיט פְרֶעמְדֶעם בְּלוּט :וָארִין אוֹיף אַזוֹי

עברים טי
אַיין אוֹפְן הָאט עֶר אֶפְט נֶעמוּזְט לֵיידֶען פוּן דֶער גְּרִינָ-

דוּנְג פוּן דֶער וֶועלְט אָן; אָבֶּער אִיצְט הָאט עֶר זִיךְּ אֵיין
מָאל בֶּעוִויזֶען אַם עֶנְדֶע פוּן דֶעם צֵייטְאַלְטֶער .אַז עֶר

זָאל אוֹיסְשִׁילִיגֶען דיא זִינְד דוּרְךּ זיין קֶרְבֶּן :אוּנְד גְלֵייךְ

ויא עִם אִיז בֶּעשְׁטִימְט פַאר דִיא מֶענְשֶען אֵיין מָאל צוּ
שְׁטַארְבֶּען ,אוּנְד דֶערְנָאךְּ אִיז דָאס מִשְׁפָּט :אַזוֹי הָאט
זִיךְּ אוֹיךְּ דֶער מָשִׁיחַ אֵיין מָאל מַקְרִיב גֶעוֶועוֶען כְּדֵי
עֶר זָאל טְרָאנֶען דִיא זִינֶר פון פִּילֶע .אוּנד עֶר װֶעט
זִיךְּ אַ צְוֵוייטֶעם מָאל בֶּעוֵוייזֶען אֶהְן זִינֶר צוּ יֹשוּעָה צוּ
דִיא ואס וַוארְטֶען אוֹיף אֵיהֶם :ישעיה כ"ה ט',
קאפיטעל י
וָארִין דִיא תוֹרָה הָאט אַ שָׁאטֶען פוּן דִיא נוּטֶע קוּמֶענָ-

דִינֶע זַאכֶען אוּנְד נִיט דָאס וִירְקְלִיכֶע בִּילֶר פוּן דֵיא
זַאבֶען ,אוּנְד קָאן קיין מָאל נִיט פָאלְקָאמֶען מַאכֶען דיא
ואס קוּמֶען דֶערְצוּ מִיט דִיא זֶעלְבֶּע קִרְבָּנוֹת וָאס זֵייא
זֶענֶען בֶּעשְטֶענְדִיג אַלֶע יָאהֶר מַקְרִיב :וָארִין אוֹיף אַזוֹי
אֵיין אוֹפֶן וָאלְטֶען זֵייא נִיט אוֹיפְנֶעהֶערְט מַקְרִיב צוּ
זַיין וִוייל דִיא דִינֶער וָאס זֶענֶען אַיינְמָאל גֶערִיינִינְּט
גֶעוָוארֶען וָאלְטֶען נִיט מֶעהֶר גֶעהַאט קיין גֶעוִויסֶען פוּן
זִינְד? אָבֶּער אִין זֵייא אִיז יֶעדֶעם יָאהֶר דֶערְמָאנֶען פוּן
זִינֶד :וָארִין עִם אִיז אוּנְמֶענְלִיךְ אַז דָאם בְּלוּט פוּן
אָקְסֶען אוּנְד צִינֶען זָאל אַוֶועקְנֶעמֶען זִינֶד :דְרוּם וֶוען

עֶר קוּמְט אִין דִיא וֶעלְט אַרֵיין זָאגְט עֶרן

קִרְבֶּן אוּנְד שְׁפֵּייזְאֶפְּפֶער הָאסְט דוּא נִיט גֶעוָואלְט
אָבֶּער אַ לֵייבּ הָאסְט דוּא מִיר אָנְגֶעבְּרֵייט :בְּרַאנְךְ-

אָפְּפֶּער אוּנְד זִינְדְאָפְּפֶער זֶענֶען דִיר נִיט גֶעפֶעלֶען:

9

דַאן הָאבּ אִיךָ גֶעזָאגְט ,זָעה ,אִיךָּ קוּם ,אִין דֶער מִנְלָה
פוּן דֶעם בּוּךְּ אִיז עֶס וֶענֶען מִיר גֶעשְׁרִיבֶּען ,דַיין
וִוילֶען צוּ טְהוּן ,אָ נָאט" :תהלים מי וי-טי,
וֶוען עֶר זָאגְט אוֹיבֶּען ,קַרְבָּנוֹת אונד שְׁפֵּייזְאָפְּפֶער אוּנָד
בְּרַאנְדְאָפְּפֶער אוּנְד זִינְדָאָפְּפֶער הָאסְט דוּא נִיט גֶעוָואלְט
אוּנְד זֵייא גֶעפֶעלֶען דִיר נִיט ,וֶועלְכֶע מֶען הָאט מַקְרִיבּ
גֶעוֶועזֶען נָאךְּ דֶעם גֶעזֶעץ :דַאן זָאנְט עֶר ,זְעה ,אִיךְּ קוּם

דֵיין זִוילֶען צוּ טְהוּן .עֶר נֶעמְט אַוֶועק דָאס עֶרְשְׁטֶע ,כְּדִי
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עֶר זָאל אוֹיפְשְׁטֶעלֶען דָאס צְוֵוייטֶע :אִין וֶעלְכֶען וִילֶען
זֶענֶען מֵּיר נֶעהֵיילִינְט דוּרְךָּ דֶעם אָפַּפֶער פוּן דֶעם לֵייבּ
פוּן יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אַיין אַיינְצִיב מָאל :ישעיה ניג ד'-ייב.

10

אוּנְד וֶעדֶער כֹּהֵן שְׁמֶעהְט מֶענְלִיךְּ אִין דֶער עֲבוֹדָה ,אוּנְד

אִיז אָפֶט מַקְרִיב דִיא זֶעלְבֶּע קַרְבָּנוֹת .וִאם קָאנֶען קֵיינְ-

מָאל נִיט אַוֶועקְנֶעמֶען זִינֶד :אָבֶּער דִיזֶער ,וֶוען עֶר הָא 
מַקְרִיב גֶעוֶועזֶען אַיין קִרְבָּן פַאר דִיא זִינְד אוֹיף עִבֵּיכ
הָאט זִיךְּ גֶעזֶעצְט צוּ דִיא רֶעכְטֶע הַאנְך פוּן גָאט :אוּנְד
פוּן אַצוּנְד אָן ווַארְטֶעט עֶר בִּיז זֵיינֶע פַייִנְד זֶענֶען גֶעמַאכְט
פַּאר אַ פוּסְבֶּענְקֶעל צוּ זֵיינֶע פִים :תהלים ק'י אי ,וָָארִין
דוּרְךָּ אַיין קַרְבָּן הָאט עֶר אוֹיף עֲבִּיג פָאלְקַאמֶען גֶעמַאכְט
:
דִיא וָואס זֶענֶען גֶעהַיילִינְט:
אוּנָד דֶער רוּחַ הַקוֹדֶשׁ נִיבְּט אוּנֶם אוֹיךְ עֵדוּת; וָארִין
נָאכְדֶעם עֶר הָאט גֶעזָאנְט:
דָ,אס אִיז דֶער בּוּנְד וָאם אִיךְּ חֶֶעל מִיט זֵייא מַאכֶען
נָאךְּ וֶענֶע טֶעג ,זָאנְט דֶער הַאר ,אִיךְּ זֶועל מֵיינֶע נֶע-
זֶעצֶע נֶעבֶּען אוֹיף זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער ,אוּנְד אוֹיף זֵייעֶר

פֶערְשְׁטַאנְד על אִיךְּ זֵייא אָנְשְׁרַייבֶּען :אוּנְד זֵייעֶרֶע

10

17

זִינְד אוּנְד זֵייעֶרֶע אִיבֶּערְטְרֶעטוּנְנֶען זֶעל אִיךָּ נִיט מֶעהֶר
נֶעדֶענְקֶען? :ירמיה ל"א ליג ליד.

נוּן וְואוּ עֶס אִיז פֶערְהַאנְדֶען פֶערְגֶעבּוּנְג פוּן דִיזֶע ,דָארְט

אִיז נִּי מֶעהֶר פַארְהַאנֶען קיין קַרְבֶּן פַאר זִינְד;

דְרוּם בְּרִידֶער ,זֵוייל מִיר הָאבֶּען אַ בִּשָחוֹן אַרַיינְצוּקוּמֶען
אִין דֶעם הַיילִינֶען אָרְט דוּרְךָּ דֶעם בְּלוּט פוּן יֵשׁוּעַ :דוּרֶךְ
דֶעם נַייעֶן אוּנִד לֶעבֶּעדִינֶען וֶועג וָואס עֶר הָאט פַאר אוּנִם
מְחַנךָּ נֶעוֶועזֶען דוּרְךְּ דֶעם פָּרוֹכֶת ,דָאס הֵייסְט זֵיין פְלֵייש:

אוּנְד דייל מִיר הָאבֶּען אַ כֹּהֵן נָדוֹל אִיבֶּער דֶעם דוֹיז פוּן

גָאט :לָאזֶען מִיר אֵיינְטְרֶעטֶען מִיט אַ וָאהְרֶען הַארְצֶען

אִים פָאלֶען גְלוֹיבֶּען ,אוּנְזֶערֶע הֶערְצֶער גֶעשְׁפְּרֶענְקֶעלְט
פוּן אַ שְׁלֶעכְּטֶען נֶעוויסֶען אוּנְד אוּנְזֶערֶע לֵייבֶּער גֶעוַוַאשֶׁען
מִיט רַיין זַזַאסֶער :לָאזֶען מִיר פֶעסְטְהַאלְטֶען אוּנְבֶּעוֶוענְלִיךְ
דָאם בֶּעקֶענְטֵנִים פוּן אוּנְזֶערֶע הָאפְּנוּנְג ,וָוארִין דֶער וֶועל-
מֶער הָאט גֶענֶעבֶּען דִיא הַבְשָחָה אִיז נֶעטְרֵייא :אוּנְד
לָאזֶען מִיר בֶּעטְרַאכְטֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען צוּ אֵייפֶערְן

24
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צו לִיבֶּע אוּנְד גוּטֶע מַעֲשִׂים :אִינְדֶעם מִיר פֶערְלָאזֶען נִיט
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אוּנְזֶער צוּזַאמֶענְקוּמֶען ,נְלֵייךְּ ויא עִם אִיו דֶער מִנְהָג פוּן
עֶטְלֵיכֶע ,גֵייעֶרְט מִיר דֶערְמַאנֶען ,אוּנְד נָאךְּ מֶעהֶר וֶוען
אֵיהֶר זֶעהְט דֶעם טָאג נָאהֶענְט קוּמֶען:
וָוארִין וֶוען מִיר זִינְדִינֶען מוּטְוִוילִיג נָאכְדֶעם מִיִר הָאבֶּען
בֶּעקוּמֶען דִיא דֶערְקֶענְמְנִים פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט ,בְּלֵייבְּט
גִיט מֶעהֶר אִיבֶּער קיין קִרְבֶּן פַאר זִינְד :נֵייעֶרְט אַ שְרֶעק-
לִיכֶעס וַוארְטֶען פוּן מִשְׁפָּט אוּנְד פֵייעֶרְדִינֶע קִנְאָה וָאם
וֶועט דִיא וִוירֶערְשְׁפֶּענִיגֶע פֶערְצֶעהְרֶען :וֶוען אֵיינֶער הָאט
עוֹבֵר נֶעוֶעוֶען תוֹרַת מֹשָׁה אִיז עֶר אָהֶן רַחְמָנוֹת
גֶעשְטָארְבֶּען דוּרְךָּ צְוַוייא אָדֶער דְרֵייא עֵדוּת :ויא פיל
אַרְגֶערֶע שְׁטְרָאף ,מֵיינְט אֵיהֶר ,וֶועט דֶער וֶוערְט זיין וָואס
הָאט נֶעטְרֶעטֶען מִיט דִיא פִים דֶעם ווּהְן פוּן גָאט ,אוּנְד
הָאט גֶעהַאלְטֶען פַאר גאֶַעמֵיינֶע זַאךְּ דָאס בְּלוּט פוּן דֶעם
בּוּנֶד ,אִין וֶועלְכֶען עֶר אִיז גֶעהֵיילִיגְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד הָאט
גֶעלֶעסְטֶערְט דֶעם נֵייסְט פוּן דֶער גְנָאד :וָארִין מִיר
קֶענֶען דֶעם וֶועלְכֶער הָאט גֶעזָאגְט ,דִיא נְקָמָה אִיז מיין
אִיךָּ זֶעל פֶערְגֶעלְטֶען;א;וּנְד זִוידֶער ,דֶער הַאר וֶועט זַיין
פָאלְק רִיכְטֶען :דברים ליב ליה ליו ,עִם אִיז אַ שְׁרֶעקְלִיכֶע
זַאךְּ אַרֵיין צוּ פַאלֶען אִין דִיא הֶענְד פוּן דֶעם לֶעבֶּעדִיגֶען
נָאם :דברים די כיד,
אָבֶּער גֶעדֶענְקְט דִיא פְרִיהֶערְדִיגֶע טֶעג ,אִין וֶעלְכֶע אֵיהֶר
זֶענְט דֶערְלֵייכְטֶעט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד הָאט אוֹיסְגֶעשְׁטַּאנֶען
אַ גְרוֹיסֶען קאמְפְּף פוּן לֵיידֶען :צוּם טְהֵייל וֶוען אֵיהֶר זֶענְט
דוּרְךְּ הַרְפּוֹת אוּנְד צָרוֹת צוּם אָנְזֶעהֶען גֶעוָארֶען אוּנְד
צוּם טְהֵייל וֶוען אֵיהֶר זֶענְט גֶעוָארֶען חַבָרִים פוּן דיא
וֶועלְכֶע זֶענֶען אַזוֹי בֶּעהַאנְדֶעלְט :וָארִין אִיהֶר הָאט מִיטְ-
לייד .גֶעהַאט מִיט דִיא גֶעפַאנְגֶענֶע ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט צַוּ
גֶעזֶעהֶען מִיט פְרֵייד דֶעם רוֹיבּ פוּן אֵייעֶרֶע נִימֶער ,אִינְדֶעם
אֵיהֶר וֵוייסְט אַז אֵיהֶר הָאט זֶעלְבְּסְט אַ בֶּעסֶערֶעם אוּנְד
בֶּעשְׁטֶענְדִיגֶעם אֵייגֶענְטְהוּם :דְרוּם פֶעוַוארְפְט נִיט אַייעֶר
בְּשָחוֹן ואס הָאט אַ נְרוֹיסֶען שְׂכֵר :וָָארִין אֵיהֶר בֶּעדַארְפְּט
גֶעדוֹּלֶד ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט טְהוּן דֶעם זִוילֶען פוּן נָאט ,אוּנְד

זָאלְט דֶערְהַאלְטֶען דִיא הַבְשָחָה:

|
עבּרים י יא
:
ק;ווָּמאְרטִיןוֶעעִטם אִקיוזּמֶנעָןאךְּ אואּנְַד קְלֵויֶיענֶםע זויילֶע ,דֶער וֶעלְכֶער
זִיךְּ נִיט פַארְזוֹימֶען:

אָבֶּער אַ צַדִיק וֶועט דוּרְךָּ זַיין גְלוֹיבֶּען לֶעבֶּען אוּנָד

ואֵֶויעהןֶם עֶקֵרייןוֶנעַטחַת זִ*יך ְּ:צחובּקרִיקְצִיהֶען הָאט מֵיינֶע זֶעלֶע אִין

וק ב' וי די ; ישעיה כ"ו כ"א.
צ
אָבֶּער מִיר זֶענֶען נִיט פוּן דיא וָואס צִיהֶען זִיךְּ וּריק צוּם

39

רפֶֶעעטרוְּדנְַאגרְבפֶוּּעןן,דֶענרֵייעזֶֶרעְלטֶע :פוּן דִיא וָאם גְלוֹיבֶּען צוּ דֶער
קאפיטעל יא

נוּן גְלוֹּיבֶּען אִיז דֶער בְּמָחוֹן פוּן דִיא זַאכֶען אוֹיף 
וֶו

עלְכֶע מֶען הָאפְט ,דֶער בֶּעוַוייז פוּן רִיא זַאכֶען וָאס
מֶען זֶעהֶם נִיט :וָארִין דְרִינֶען הָאבֶּען דִיא זְקֹנִים דָאם

צֵיינְנִים דֶערְהַאלְטֶען :דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען פֶערְשְׁטֶעהֶען מִיה

אַז דִיא וֶעלְטֶען זֶענֶען דוּרְךְ דֶעם וָארְט פוּן גָאט
אָנְנֶעבְּרַייט .אַזוֹי אַז דָאס וָאס מֶען זֶעהְט אִיז נִיט
גֶעמַאכְט גֶעוָארֶען פוּן זַאכֶען וָאם עֶרְשֵׁיינֶען :דוּרַךְ
נְלוֹיבֶּען הָאט הָבֶל מַקְרִיב גֶעוֶועזֶען צוּ בָאט אַ בֶּעסֶע-
רֶעם קִרְבָּן זיא קַיִן ,דוּרְךְּ וֶועלְכֶען עֶס אִיז אֵיהֶם עַדוּת
גֶענֶעבֶּען אַז עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען אַ צַדִיק ,אִינְדֶעם נָאט

4

בָּעְצֵיינְט אוֹיף זֵיינֶע מַתָּנוֹת ,אוּנְד דוּרֶךָּ דֶעם רֶעט עֶר

נָאךָּ אַפִילוּ עֶר אִיז טוֹיט :דוּרְךְ גְלוֹיבֶּען אִיו חֲנוּךְ
אַוֶועקְגֶענוּמֶען גֶעוָוארֶען ,אַז עֶר זָאל נִיט דֶעם טוֹיט
זֶעהֶען ,אוּנְד אִיז נִיט גֶעפִינֶען גֶעוָוארֶען ,װֵייל נָאט
הָאט אֵיהֶם אַוֶועקְגֶענוּמֶען; וָארִין פָאר זַיין אַוֶועקְנֶעמֶען
הָאט עֶר נֶעהַאט דָאם צֵיינְנִים אַז עֶר הָאט גָאט וְואוֹיל-

גֶעפַאלֶען:

5

אָבֶּער אָהְן גְלוֹיבֶּען אִיו עִם אוּנְמֶענְלִיךְ

אֵיהֶם צוּ גֶעפֶעלֶען; וָארִין דֶער וָאס קוּמְט צוּ אִיהֶם
מוּז גְלוֹיבֶּען אַז עֶר אִיז ,אוּנְד אַז עֶר אִיז אַ פֶערְנֶעל-
טֶער צוּ דִיא װִאם ווּכֶען אֵיהֶם :דוּרְךְּ נְלוֹיבֶּען הָאט
נֹחַ; וֶוען עֶר הָאט בֶּעקוּמֶען אַ וָארְנוּנְג פוּן גָאט וֶוענֶען
דִיא זַאכֶען וָאס מֶען הָאט נָאךָּ נִיט גֶעזֶעהֶען ,בֶּעוֶועגְט
מִיט נֶעטְלִיכֶע פוּרְכְט צוּנֶעבְּרֵייט אַ תֵּיבָה פַּאר דִיא
רֶעטוּנְג פוּן זַיין הוֹיז ,דוּרְךְָּ וֶועלְכֶען עֶר הָאט דֵיא
וֶועלְט בֶּעשוּלְדִיגְט,

אוּנְד אִיז גֶעוָארֶען

אַ יוֹרֵשׁ פוּן

זי

א

/
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 8דֶער גֶערֶעכְטִיגְקֵייט וָאס אִיז נָאךְ גְלוֹיבֶּען :דוּרְךְ
גְלוֹיבֶּען הָאט אַבְרָהֶם .וֶוען עֶר אִיז בֶּערוּפֶען גֶעוָוארֶען

גֶעהָארְכְט אוֹיסְצוּנֶעהֶען אִין אֵיין אָרְט וֶעלְכֶּען עֶר
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זָאל דֶערְנָאךְּ דֶערְהַאלְטֶען פאר אַ יְרוּשָׁה; אוּנְד עֶר
אִיז אוֹיסְנֶענַאנְנֶען אָהֶן צוּ וויסֶען וְאוּ אַהִין  עֶר וֶועט
גֶעהֶען :דוּרךְ גְלוֹיבֶּען הָאט עֶר זִיךְּ אוֹיפְגֶעהַאלְטֶען
אִים לַאנְד פוּן דֶער הַבְשָחָה אַזוֹי זויא אִין אַ פְרֶעמְד
לַאנְד אוּנְד הָאט גֶעוְואוֹינְט אִין גֶעצֶעלְטֶען מִיט ייִצְחָק
אוּנְד יַעֲקֹב דִיא יוֹרָשִׁים מִיט אֵיהֶם פוּן דִיא וֶעלְבֶּע
הַבְשָחָה :וָארִין עֶר הָאט גֶעוַַארְט אוֹיף אַ שְׁטָאט ואס
הָאט אַ גְרוּנְד ,דֶער בּוֹימֵייסְטֶער אוּנְד .בֶּעשֶׁעפֶער דֶערְפוּן
אִיז נָאט :דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען הָאט אַפִּילוּ שָׂרָה קְרַאפְּט
בֶּעקוּמֶען מְעוּבְּרֶּת צוּ וֶוערֶען ,חָאטְשֶׁע זִיא אִיז אִיבֶּער
אִיהֶרֶע עֶלְטֶער גֶעוֶועזֶען וֵוייל זִיא הָאט דֶעם נֶעמְרֵייא
גֶעהַאלְטֶען וֶועלְכֶער הָאט גֶענֶעבֶּען דִיא הַבְּמָחָה :דָרוּם
אִיז אוֹיךָ פוּן אֵיינֶעם ואס אִיז גֶעוֶועזֶען אַזוֹי גוּם ויא
טוֹיט ,גֶעבּוֹירֶען גֶעוָוארֶען נְלֵייךְָּ וויא דִיא שְׁטֶערְן פוּן
דֶעם הִימֶעל אִין מֶענְנֶע ,אוּנְד יא דֶער זַאמְד ואס אִיז

בֵּייא דֶעם בָּארְטֶען פוּן יִם אֶהֶן אַ צָאֲהְל :בראשית כ"ב ייז-,

 3דִיזֶע אַלֶע דֶענֶען גֶעשְׁטָארְבֶּען אִין גְלוֹיבֶּען .,אוּנד .הָאבֶּען

נִיט דֶערְהַאלְטֶען דִיא הַבְמָחוֹת ,נֵייעֶרְט זֵייא הָאבֶּען זֵייא פוּן
וֵוייטֶען גֶעזֶעהֶען אוּנֶד גֶעגְרִיסְט ,אוּנְד הָאבֶּען בֶּעקֶענְט אַז
זֵייא זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פַרֶעמְדֶע אוּנְד נֶעסְט אוֹיף דֶער עֶרֶד;
 4וָארִין דיא וָאם זַאנֶען אַזֶעלְכֶע זַאכֶען ,צֵיינֶען קלאר אָן
 2אַז זייא זוּכֶען אַ פָאטֶערְלַאנְד :אוּנְד וֶוען זֵיִיא וָאלְטֶּען
גֶעדֶענְקְט אָן דֶעם לַאנְד פוּן וֶועלְכֶען זֵייא זֶענֶען אַרוֹים-
גֶעקוּמֶען ,וָָאלְטֶען זֵייא צֵייט גֶעהַאט צוּרִיקצוּקֶעהְרֶען:
 6אָבֶּער אִיצְט ווינְשֶׁען זֵייא אַ בֶּעסֶּערֶעם לַאנְד .דָאס אִיז
אַ הִימְלִישְׁעס .דְרוּם שֶׁעהְמְט זִיךְּ נִיט נָאט מִיט זֵייאו
עֶר זָאל הֵייסֶען זֵייעֶר גָאט; וָארִין עֶר הָאט זֵייא אָנְגֶעבְּרַיִיט
אַ שְטָאם :שמות ג'ו'; י"ו.

 7דדוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען הָאט אַבְרָהֶם מַקְרִיב גֶעוֶועוֶען זַיין זוּהְן
וִצֶחָק; וֶוען עֶר אִיז גֶעפְּרִיפְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד דֶער וָואס
הָאט דֶערְהַאלְטֶען דִיא הַבְּטָחוֹת הָאט מַקְרִיב גֶעוֶועזֶען

872
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זַיין אֵיינְצִינֶען זוּהְן :וֶוענֶען וֶועלְכֶעם עִם אִיז גֶעֶזָאנֹם 81
גֶעוָארֶען ,אַז אִין יִצְחָק וֶועט צוּ דִיר אַ זָאמֶען גֶערוּפֶען
וֶוערֶען :אִינְדֶעם עֶר הָאט גֶערֶעבֶענְט אַז נָאט קָאן אֵיהֶם 91
אוֹיךְּ אוֹיפְוֶועקֶען פוּן דִיא טוֹיטֶע; פוּן וַאנֶען עֶר הָאט
אֵיֵהֶם אוֹיךְּ צוּרִיקְגֶענוּמֶען אִים גְלֵייכְנִים :דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען 02
הָאט יִצְחָק גֶעבֶּענְשְט יַעֲקֹב אוּנְד עֵשָׂד אַפִילוּ וֶועגֶען
זַאכֶען װָאם וֶעלֶען נֶעשֶׁעהֶען :דוּרְךְּ גְלוֹיבֶּען הָאט 12
יַעֲקֹב בֵּיים שְׁטַארְבֶּען גֶעבֶּענְשְט בַּיִידֶע זִיהְן פוּן יוֹסף

אוּנְד הָאט גֶעבֶּעטֶען אָנְגֶעלֶעהְנְט אָן דֶער שְׁפִּיץ פוּן זַיין

שְׁטֶעקֶען:

דוּרְךְּ דֶעם גְלוֹיבֶּען הָאט יוֵֹף 'גֶעדֶענְקְט בַּיים 92

שְׁטַארְבֶּען אָן דֶעם אוֹיסְגַאנְג פוּן דִיא קִינְדֶער פוּן יִשְׂרָאֵל

אוּנְד הָאט בֶּעפוֹילֶען וֶוענֶען זֵיינֶע בֵּיינֶער:
דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען ,וֶוען מֹשָׁה אִיז גֶעבּוֹירֶען גֶעווארֶען ,הָאבֶּען 32
אֵיהֶם זֵיינֶע עֶלְטֶערְן בֶּעהַאלְטֶען דְרֵייא חָדָשִׁים ,וַוייל זֵייא
הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען

אַז עֶר אִיז אַ שֶׁעהְנֶעם

קֵינְד ,אוּנָר

זֵייא הָאבֶּען זִיךְּ נִיט גֶעפָארְכְטֶען פַאר דֶעם בֶּעפֶעהְל פוּן

דֶעם קֶענִיג .:דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען הָאט מֹשָׁה וֶוען עֶר אִיז 42
אוֹיפְגֶעוַיַאקְסֶען ,נִיט גֶעוָָאלְט גֶערוּפֶען וֶוערֶען דֶער זוּהְן
פוּן דֶער מָאכְמֶער פוּן פַּרְעֹה :אִינְדֶעם עֶר הָאט גֶעוֶועהְלְט 52
לִיבֶּער צוּ לֵיידֶען מיט דֶעם פַאלְק פוּן נָאט ,אֵיידֶער דָאם
צֵייטְלַיִכֶע פֶערְגֶענִיגֶען פוּן זִינֶד צוּ דֶערְהַאלְטֶען :אוּנְד עֶר 62

הָאט גֶערֶעכֶענְט דִיא חֶרְפָּה פוּן מְשִׁיחַ פַאר אַ גְרֶעסֶערֶע
עֲשִיִרוֹת זויא דִיא אוֹצְרוֹת פוּן מִצְרַיִם; וָארִין עֶר הָאט

הִינְגֶעבְּלֵיִקֶם אוֹיף דַיֵא פֶערְגֶעלְטוּנְג פוּן דֶעם שְׂכֵר:
דוּרְךָּ גְלוּיבֶֶּען הָאט עֶר פֶערְלָאזְט מִצְרַיִם! אוּנְד הָאט זִיךְ 72
נִיט גֶעפָאַרְכְטֶען פַאר דֶעם צָארְן פוּן דֶעם קֶענִיג; זָָארִין
עֶר הָאט אוֹיסְנֶעהַאלְטֶען אַזוֹי זיא עֶר זֶעהְט דֶעם וֶועלְבֶען
מֶען קֶען נִים זֶעהֶען :דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען הָאט עֶר גֶעהַאלְטֶען 82
פֶּסַח אוּנְד דִיא שְׁפַּרֶענְנוּנְג פוּן דֶעם בְּלוּט ,כְּדִי דֶער
פֶערְדַארְבֶּער .פוּן דִיא בְּכוֹרִים זָאל זֵייא נִיט אֶנְרִיהְרֶען:
דוּרְךָּ .גְלוֹיבֶּען זֶענֶען זייא דוּרְכְגֶענַאנְגֶען דָאס יַם סוּף 92
נְלַייךְּ וויא אַיִבֶּער טְרוּקֶענֶעם לַאנְד ,זִאם דִיא מִצְרַיִם
הָאבֶּען גֶעפְּרֵיפֶט אוּנְד זֶענֶען דֶערְטְרוּנְקֶען גֶעוָארֶען:

דוּרְךּ גְלוֹיבֶּען זֶענֶען דִיא מוֹיִעֶרְן פוּן יְרִיחוֹ אֵיינְגֶעפַאלֶען03 ,

עברים יא יב
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נַאכְדֶּעם מֶען הָאט זֵייא אַרוּמְגֶערִינְגֶעלְט זִבֶּען טֶענ:
 1דוּרְדְּ גְלוֹיבֶּען אִיז רֶחָב הַזוֹנָה נִיט אוּמְנֶעקוּמֶען מִיט דיא
אוּנְגֶעהָארְכֶענְדֶע ,אִינְדֶעם זִיא הָאט דִיא מְרַגְלִים אוֹיפְנֶע-
נוּמֶען מִיט פְרִידֶען :יהושע וי כיג.

 2אוּנְד וָאם זָאל אִיךָּ נָאךְּ מֶעהֶר זָאנֶען? וָארִין דיא צֵייט

זֶועט מִיר פֶעהְלֶען צוּ דֶערְצֶעהְלֶען וֶוענֶען נִדְעוֹן ,בָּרָק
שִׁמְשׁוֹן יִפִתָּח ,דָזִיר אוּנְד שְׁמוּאֵל אוּנְד דִיא נְבִיאִים:

 8וֶועלְכֶע הָאבֶּען דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען קֶענִיגְרֵייכֶע אוּנְטֶערְטֶענִיג

גֶעמַאבְט ,גֶערֶעכְטִינְקֵייט גֶעטְהוּן ,דִיא הַבְטָחוֹת דֶערְהַאל-

 4מֶען ,פֶערְשְׁטָאפְּט דִיא מֵיילֶער פוּן לֵייבֶּען :פֶערְלֶאשֶׁען

דיא קְרַאפְט פוּן פֵּייעֶר ,זֶענֶען אַנְטְרִינֶען פוּן דֶער שַׁארְף
פוּן דֶעם

שְוֶוערְד ,פוּן שוַאכְהֵייטֶען

זֶענֶען קְרֶעפְטִיג

גֶעוָוארֶען ,זֶענֶען אִין דֶער מִלֶחָמָה נִבּוֹרים גֶעוָוארֶען

 2הָאבֶּען פֶערְיָאנְט דִיא פְרֶעמְדֶע חַייָלוֹת :פְרוֹיעְן הָאבֶּען

צוּרִיקְבֶּעקוּמֶען אִיהֶרֶע טוֹיטֶע דוּרְךְּ תִּחְיֵת הַמָתִים ,אוּנָד

עֶטְלִיבֶע זֶענֶען גֶעפְּלָאגְט גֶעוָוארֶען אוּנְד הָאבֶּען קֵיינֶע
בֶּעפְּרֵייאוּנְג אָנְגֶענוּמֶען ,כְּדֵי זֵייא זָאלֶען דֶערְהַאלְטֶען אַ

 8בֶּעסֶערֶע אוֹיפַעֶרְשְׁמֶּעהוּנְג :אוּנְד אַנְדֶערֶע זֶענֶען נֶעפְּרִיפְט
נֶעוָוארֶען דוּרְךָ שִׁפָּאט אוּנְד שְׁמֵייסֶען מִיט רִיטֶער ,אוּנְד
 7אַפִילוּ דוּרְךְ קֶעמֶען אוּנְד גֶעפֶענְנְנִים :זֵייֹא זֶענֶען
גֶעשְׁטֵיינִיגְט גֶעוָארֶען נֶעפְּרִיפָט גֶעוָוארֶען ,דוּרְכְגֶעזֶענְט
גֶעוָוארֶען מִיט דֶעם שְׁוֶוערְד גֶעטֵייטֶעט גֶעוָארֶען ,זֵייא
זֶענֶען אַרוּמְגֶעגַאנְנֶען אִין פֶעל פוּן שָׁאף אוּנְד פוּן צִינֶען
זֵייא זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אִין דֶער נוֹיט אוּנְד אִין צָרוֹת,
 8אוּנְד שְׁלֶעכְט בֶּעהַאנְדֶעלְט :פוּן וֶועלְכֶע דִיא וֶועלְט אִיז
נִיט וֶוערְט גֶעוֶועזֶען; זֵייא הָאבֶּען אַרוּמְגֶעוַואנְדֶערְט אִין
פּוּסְטֶע עֶרְטֶער אוּנֶד אוֹיף בֶּערְ :אוּנד אִֵין הֶעהְלֶען
 9אוּנְד לֶעכֶער פוּן דֶער עֶרֶך :אוּנד דִיזֶע אַלֶע הָאבֶּען
ֵדוּת בֶּעקוּמֶען דוּרְךָּ זֵייעֶר גְלוֹיבֶּען ,דָאךְּ הָאבֶּען זֵייא
 0נִיט דֶערְהַאלְטֶען דיא הַבְמָחָה :אִינְדֶעם נָאט הָאט
עֶפֶּעם בֶּעסֶערֶעם פַאר אוּנֶם פָארְאוֹים גֶעזֶעהֶען כָּדִי
זֵייא זָאלֶען נִיט אָהְן אוּנִם פָאלְקָאמֶען גֶעמַאכְט וֶוערֶען;
קאפיטעל יב
ועסְטְוֶוענֶען וִוייִל מִיר הָאבֶּען אַרוּם אוּנֶם אַזֶעלְבֶען
דֶ

ענרים יב
ואלְקֶען פוּן עֵדוּת ,לָאזֶען מִיר אוֹיךְ אָפְּלֶענֶען יֶעדֶע לאסְט

אצי

אוּנְד דִיא אִיטְלִיבֶע זִינֶד ,אוּנְד לָאזֶען מִיר לוֹיפֶען מִיט
גֶעדוּלְד דֶעם לוֹיף וָאם אִיז פָאר אוּנֶם נֶעזֶעצְט :אוּנְד

אוֹיפְבְּלִיקֶען אוֹיף יִשׁוּעַ דֶער אִיז דֶער אָנְהֶעבֶּער אוּנְד

פָאלְעַנְדֶער פון אוּנְזֶערְן גְלוֹיבֶּען ,וֶועלְכֶער וֶועגֶען דֶער
פְרֵיידֶע וָאס אִיז פָאר אֵיהֶם נֶעזֶעצְט גֶעוֶועזֶען הָאט דֶעךְ-
טְרָאנֶען דָאס קרֵייץ ,מִיט פֶערְאַכְטוּנְג פוּן דֶער שַׁאנְד,
אוּנְד הָאט זִיךְּ נֶעזֶעצְט צוּ דֶערְ רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן דֶעם
שְטוּהְל פוּן נָאם :תהלים ק"י א.
וָארִין בֶּעטְרַאכְטֶעט דֶעם וֶועלְכֶער הָאט אַזֶעלְכֶען װִידֶעך-

שִׁפְּרוּךָ פוּן זִינְדֶער קֶענֶען זִיךְּ גֶעלִיטֶען ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט

נִיט מִיד וֶערֶען אוּנָד נִיט שְׁוַאךְּ זַיין אֵין אֵייעֶרֶע
זֶעלֶען :אֵיהֶר הָאט נָאךְּ נִיט וידֶערְשְׁטַאנֶען בֵּיז צוּם בְּלוּט
אִים שְׁטְּרֵייט אוֹיף דֶער זִינְד :אוּנְד אֵיהֶר הָאט פֶערְגֶעסֶען
דיא וָארְנוּנְג ואס רֶעט צוּ אייךְּ ויא צוּ זֵיהְן,
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מ;ֵיין זוּהְן ,פֶערָאַכְט נִיט דִיא שְטְרָאף פוּן דֶעם הַאר,

אוּנְד פֶערְצָאג נִיט וֶען דוּא בִּיסְט פוּן אֵיהֶם גֶעטָאדֶעלְט:
וָוארִין וֶוֶעמֶען דֶער הַאר לִיבְּט דֶעם שְׁטְרָאפְט עֶר,

אוּנְד עֶר צִיכְטִיגְט אִיטְלִיכֶען זוּהְן דֶעם עֶר נֶעמְט אָןי:
משלי ב* י"א י"ב.

עִם אִיז צוּ שְטְרָאף וֶוען אֵיהֶר דֶערְטְרָאנְט; הַאנְדֶעלְט נָאט
מִיט אֵייךְּ אַזוֹי ויא מִיט זִיהְן; וָארִין וזָאם פַאר אַ זוּהְן
אִיז דֶער וֶועלְכֶען זַיין פָאמֶער שְׁטְרָאפְט נִיט? וֶוען אִיהֶר
זֶענְט אָהְן שְׁטְרָאף ,דְרִינֶען אַלֶע הָאבֶּען אַ טְהֵייל גֶעהַאט
אַזוֹי זֶענְט אֵיהֶר מַמְזֵרִים אוּנְד נִיט זֵיהְן :דֶערְצוּ הָאבֶּען
מִיר אוֹיךָּ גֶעהַאט לַייבְּלִיכֶע פֶעטֶער וָאס הָאבֶּען אוּנִם
גֶעשְטְרָאפְּט ,אוּנְד מִיר הָאבֶּען פָאר זֵייא מוֹרָא גֶעהַא
זָאלֶען מִיר נִיט פִּיל מֶעהֶר אוּנְטֶערְטֶענִיג זַיין צוּ דֶעם
פָאטֶער פוּן דִיא גֵייסְטֶער אוּנְד לֶעבֶּען? וָארִין זֵייא הָאבֶּען

9

10

אוּנָם גֶעשְׁטְרָאפְט פַאר עְֶלֵיכֶע טֶעג נָאךָּ זֵייעֶר גֶעפֶעלֶען;

אָבֶּער עֶר טְהוּט עִם צוּ אוּנְזֶער גוּטֶען כְּדִי מִיר זָאלֶען

הָאבֶּען אַ טְהֵייל אֵין זֵיינֶע הַיילִינְקֵייט :קֵיינֶע שְׁטְּרָאף שֵׁיינְט
נִיט

פְּרֶעהְלִיךְ

צו זַיין פאר

דיא

אִיצְטִינֶע צַיים,

נֵייעֶרְט

טְרוֹירִּיג ;אָבֶּער דֶערְנָאךָּ בְּרֶענְגְט זִיא דִיא פְּרִידְלִיכֶע פְרוּכְט
דזף
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8

עברים יה

פוּן גֶערֶעכְטִינְקֵייט צוּ דִיא וִאם זֶענֶען דְרִינֶען גֶעאִיבְּט:

! דְרוּם רִיכְטֶעט אוֹיף דִיא שְׁלַאפֶע הֶענְד אוּנְד דֵיא .קְנִיעֶן
וָואם שְטְּרוֹיכְּלֶען זִיךְּ :אוּנִד מַאכְט גְלֵייךְ דיא שְׁטֶעגֶען

פַאר אֵייעֶרֶע פִים כְּדִי דָּאם הִינְקֶענְדִיגֶע זָאל זִיךְ נִיט אִפִּי
קֶעהְרֶען פוּן דֶעם וֶועג ,נֵייעֶרְט עֶר זָאל לִיבֶּער גֶעהֵיילְט

וֶוערֶען :יָאנְט נָאךָּ דֶעם פְרִידֶען מִיט אַלֶע מֶענְשֶׁען אוּנֵד

16
17

הַיילִיגְקייט ,אָהְן וֶועלְכֶעם וֶועט קֵיינֶער דֶעם הַאר נִיט זֶע-
הֶען :אוּנְד גִיבֶּט אַכְטוּנְג אַז קֵיינֶער זָאל נִיט צוּרִיקְבְּלֵייבֶּען
פוּן דֶער גְנָאד פוּן נָאט ,אַז עִם זָאל נִיט אַרוֹיסְשְׁפְּרָאצֶען
אַ וָארְצֶעל פוּן בִּיטֶערְקֵייט אֵייךְּ צוּ בֶּעטְרִיבֶּען .אוּנְד
דוּרְךְ דֶעם זָאלֶען פִּילֶע בֶּעפְלֶעקְט וֶערֶען :אַז עִם זָאל
נִיט זַיין אַ נוֹאֵף אָדֶער חָלֶל ויא עֵשָׂו ,ואס הָאט פַאר אַ
ֶע בְּכוֹרָה :וָָארִין אֵיהֶר וֵוייסְט אַז
יְטנ-
ייפ
ֵקוֹ
זערְ
שְפַּייו פֶ

דֶערְגָאךָּ וֶוען עֶר הָאט גֶעוָואלְט יַרֹשֶׁענֶען דיא בְּרָבָה  אִיז
עֶר פֶערְוָוארְפֶּען גֶעוֶועזֶען; וָארִין עֶר הָאט קֵיינֶע גֶעלֶע-

גֶענְהֵייט גֶעפוּנֶען פוּן תְּשׁוּבָה ,וֶען אַפִּילוּ עֶר הָאט זִיא
בֶעזוּכְט מִיט טְרֶערֶען :בראשית כ"ז ליד.
18
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וָוארִין אֵיהֶר זֶענְט נִיט גֶעקוּמֶען צוּ אַ בַּארְג וָואם קאן אָנָ-
גֶערֵיהְרְט וֶוערֶען ,אוּנְד .וָואס בְּרֶענְט מִיט פֵייעֶר ,אוּנִד צו
דיא דוּנְקֶעל וָאלְקֶען אוּנְד פִינְסְטֶערְנִים אוּנְד שְטוּרֶם:
אוּנְד צוּם שַׁאלְל פוּן אַ שׁוֹפָר ,אוּנְד צוּם קוֹל פוּן וֶוערְטֶער,
ואס דִיא וָָאס הָאבֶּען עִם נֶעהֶערְט הָאבֶּען נֶעבֶּעמֶען אַז
דָאס וָָארְט זָאל נִיט מְעהֶר צוּ זֵייא גֶערֶעט וֶוערֶען :וָארִין
זֵייא הָאבֶּען נִיט גֶעקָאנְט אוֹיסְהַאלְטֶען דָאס וָואס אִיז גֶע-
בָּאטֶען גֶעוָוארֶען ,אַפִּילוּ וֶוען אַ בְּהֵמָה וֶועט דֶעם בַּארֵב
אָנְרִיהְרֶען זָאל זִיא פֶערְשְׁטֵיינִינְט וֶוערֶען :שמותי'טיג,
אוּנְד דִיא עֶרְשֵׁיינוּנְג אִיו גֶעוֶועזֶען אַזוֹי שְרֶעקְלִיךְּ אַז מֹשָׁה
הָאט גֶעזָאגְט ,אִיךְּ הָאבּ שְׁטַארְק מוֹרָא אוּנְך בִֵּין זְעהֶר
דֶערְשְׁרָאקֶען :דברים טי ייט ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר זֶענְט גֶעקוּמֶען
צוּ דֶעם בַּארְג צִיוֹן ,אוּנְד צוּ דֶער שְׁטָאט פון דֶעם לֶעבֶּע-
דִיגֶען נָאט ,צוּ דֶעם הִימְלִישֶׁען יְרוּשָׁלַיִם ,אוּנְד צוּ צֶעהְן

 29טוֶֹענְדֶע פוּן מַלְאָכִים .:צוּ דֶער אַלְנֶעמֵיינֶע פֶערְזַאמְלוּנֵב

אוּנְד קְהֵלָה פון עֶרְשְׁטְגֶעבּוֹירֶענֶע .וָאס זֶענֶען אֵיינְגֶע-
שְׁרִיבֶּען אִים הִימֶעל אוּנְד צוּ גָאט דֶעם רִיכְטֶער פוּן אַלֶע

עברים-יב-יג

מֶענְשֶׁען ,אוּנִד
צַדִיקִים :אוּנְד
בּוּנָד .אוּנְד צוּ
בֶּעסֶּערֶע זַאכֶען
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צוּ דיא גֵייסְטֶער פוּן דֵיא פַאלְקַאמֶענֶע
צוּ יִשׁוּעַ דֶעם פֶּערְמִיטְלֶער פון אַ נֵייעֶן
דֶעם בְּלוּט פוּן שְׁפְּרֶענְקְלוּנְג ,הָאס רֶעט
ויא דָאס פוּן הָבֶל :שמות כיד ח'.

זֶעהְט צו אַז אֵיְהֶר זָאלְט נִיט פֶערְאַכְטֶען דֶעם רֶעדְנֶער;

וָוארִין  וֶען דיא זֶענֶען נִיט אַנְטְרִינֶען וִאם הָאבֶּען פֶעך-
אַכְטֶעם דֶעם וָואס הָאט נֶערֶעט אוֹיף דֶער עֶרְד ,ויא פִּיל

מֶעהֶר וֶועלֶען מִיר נִיט אַנְטְרִינֶען ,וֶועלְבָע אוּנֶם אָפְּקֶעהְרֶען

פוּן דֶעם וֶעלְכֶער רֶעט פוּן דֶעם הִימֶעל :וֶועמֶעם קוֹל.
הָאט דַאן דִיא עֶרְד צִיטֶערְן גֶעמַאכְט ,אָבֶּער אִיצְט הָאט
עֶר פֶערְשְׁפְּרָאכֶען אוּנֵד גֶעזָאגְט .אִיךְּ וֶעל נָאךְּ אַמָאל
בֶּעוֶועגֶען נִיט נוּר דִיא עֶרֶד ,נֵייעֶרְט אוֹיךְּ דֶעם הִימֶעל:
חגי ב! ו' .,אוּנְד .דָאם וָארְט ,נָאךְּ .אַמָאל ,צֵייגְט אָן דיא
פֶערֶעֶנְדֶערוּנְג .פוּן דִיא ואס הָאבֶּען גֶעצִיטֶערְט ,ויא פוּן
זַאכֶּען וִאם זֶענֶען גֶעמַאכְט; כְּדִי דִיא ואס הָאבֶּען נִיט
נֶעצִיטֶערְט זָאלֶען בְּלֵייבֶּען :דֶעסְטְוֶוענֶען ,אִינְדֶעם מִיר
דֶערְהַאלְטֶען קאֶַענִינְרֵייךָ וָאם אִיז נִיט בֶּעוֶועגְט; לָאזֶען
מִיר הָאבֶּען גְגָאד דוּרֶךָ דֶעם מִיר זָאלֶען גָאט וְואוֹילְגֶע-

פֶּעלִיג דִינֶען מִיט עֶהֶרְלִיכְקייט אוּנְד פוּרְכְט :וָארִין אוּנָ-
זֶער גָאט אִיז אַ פֶערְצֶעהֶרֶענְדֶעם פֵייעֶר :שמות כ'ד י"ו.
קאפיטעל יב
לָאז דִיא בְּרִידֶערְלִיכֶע לִיבֶּע בְּלֵייבֶּען :פֶערְגֶעסְט נִיט
;ארִין דוּרֶך דֶעם הָאבֶּען עֶטְליכֶע אֶהְן
הַכְּנְסַּת אוֹרָחִים וָ
צּ וִוימֶען .אוֹיפְגֶענוּמֶען מַלְאָכִים :גֶעדֶענְקְט אָן דיא ואס
זֶענֶען גֶעפַאנְנֶען נְלֵייךְּ זויא .אֵיהֶר זֶענְט מִיטְגֶעפַאנְבֶענֶעו

אָן דִיא וָאם זֶענֶען שְׁלֶעכְט בֶּעהַאנְדֶעלְט נְלֵייךְּ זויא

אֵיהֶר -אַלֵיין זֶענְט אוֹיךָּ אִים לֵייבּ :לָאז דֶער הֲתוּנָה
שְׁטַאנְד צְוִוישׁען אַלֶע אִין בָּבוֹד גֶעהַאלְטֶען זַיין אוּנְד
דָאם בֶּעט נִיט .אִין חַלוּל גֶעמַאכְט; וָארִין זוֹנִים אוּנְד

הוּרֶער וֶעט גָאט רִיכְטֶען :לָאזְט אֵייעֶרֶע לֶעבֶּענְסְאֵרְט
זַיין אָהְן נֶעלְדְלִיבֶּע ,זַייט צוּפְרִידֶען מִיט דֶעם וָאס

אֵיהֶר הָאט; וָארִין עֶר הָאט גֶעזָאנְט ,אִיךָּ וֶעל דִיר
אוֹיף קֵיין אוֹפָן פֶעהְלֶען אוּנֵד אִיךְּ וֶועל דִיךְּ בְּשׁוּם אוֹפְן נִיט
פֶערְלָאזֶען :יהושע אי ה' .אַזוֹיאַז מִיר קֶענֶעןְמִיט בִּטָחוֹן זָאגֶען6 ,
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;דֶער הָאר אִיז מֵיין הֶענְפֶער ,אִיךְּ וֶועל מִיךְּ נִיט
פוּרְכְטֶען; וָואם אַ מֶענְשׁ וֶועט מִיר טָהוּן''? תהלים קי'ח ו,
 7גֶעדֶענְקְט אַן אֵייעֶרֶע פִיהְרֶער ,דיא וָואס הָאבֶּען צוּ אַייךְ
גֶערֶעט דָאס וָארְט פוּן גָאט ,אוּנְד בֶּעטְרַאכְטֶעט דֶעם
אוֹיסְגַאנְג פוּן זֵייעֶר וַואנְדְלֶען ,אוּנְד פָאלְנְט נָאךְּ זֵייעֶר
גְלוֹיבֶּען :יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אִיו דֶערְזֶעלְבִּינֶער נֶעכְטֶען ,אוּנְד
הַיינְט ,אוּנְד אוֹיף עִבִּיג :זַייט נִיט אַרוּמְנֶעטְרִיבֶּען מִיט

פֶערְשִׁידֶענֶע אוּנְד פְרֶעמְדֶע לֶעהְרֶען; וָארִין עִם אִיז

10

נוּט אַז דָאס הַארְץ זָאל בֶּעפֶּעסְטִינְט זַיין מִיט נְנָאד
נִיט דוּרְךְּ שְׁטַּייז וָאם נוּצֶט נִיט צוּ דִיא וָאם הָאבֶּען
זִיךְּ דֶערְמִיט בֶּעשֶׁעפְטִיגְט :מִיר הָאבֶּען אַ מְִבָּחַ פוּן

דֶעם דִיא וָואס דִינֶען פָאר דֶעם מִשְׁבָּן הָאבֶּען קיין רֶעכְּט

1

דֶערְפוּן צוּ עֶסֶען :וָארִין דִיא לֵייבֶּער פוּן יֶענֶע בְּהֵמוֹת,
פוּן וֶועלְכֶע דֶער כֹּהֵן נָדוֹל הָאט דָאס בְּלוּט אַרַיינְנֶע-
בְּרַאכְט אִים הֵיילִינֶען אָרְט פַאר זִינֶד ,זֶענֶען אוֹיסֶער דֶעם
לַאגֶער פֶערְבְּרֶענְט גֶעוָארֶען :דְרוּם הָאט אוֹיך יַשׁוּעַ
גֶעלִיטֶען אוֹיסֶער דֶעם טוֹיעֶר ,בְּדֵי עֶר זָאל דָאם פָּאלְק

הֵיילִינֶען דוּרְך זַיין אֵיינֶען בְּלוּט :דֶעסְטְוֶוענֶען לָאזֶען

מִיר צוּ אֵיהֶם אַרוֹיסְנֶעהֶען אוֹיסֶער דֶעם לַאנֶער ,אוּנְד
טְרָאנֶען זֵיינֶע שַאנְד :וָארִין מִיר הָאבֶּען נִיט דָא קֵיינֶע
שְׁמָאט וֶאם בְּלֵייבְּט ,נֵייעֶרְט מִיר זוּכֶען דִיא וָָאם וֶועט
קוּמֶען :דְרוּם לָאזֶען מִיר דוּרְךָּ אֵיהֶם בֶּעשְׁמֶענְדִיג מַקְרִיב
זַיין אַ הַרְבָּן פוּן לוֹיבּ צוּ נָאט ,דָאס הֵייסְט דִיא פְרוּבֶט
פוּן אוּנְזֶערֶע לִיפֶּען וֶועלְכֶע זֶענֶען מוּדִיעַ צוּ זַיין נָאמֶען:
! אָבֶּער וֶוענֶען נוּטֶעם מְרוּן אוּנְד גֶעמֵיינְשַאפְט פֶערְגֶעסְט
נִיט ; וָָארִין אַזֶעלְכֶע קַרְבָּנוֹת זֶענֶען גָאט גֶעפֶּעלֶען:
 17הֶערםט

צוּ

אֵײיעֶרֶע

פָארְשְׁטֶעהֶער אוּנְד זַייט זֵייא אוֹנָ-

טֶערְטֶענִיג ,וָוארִין זֵייא וַוַאכֶען פַאר אֵייעֶרֶע זֶעלֶען
אַזוֹי וִויא זֵייא וֶועלֶען רֶעבכְנוּנְג אָפְנֶעבֶּען ,כְּדֵי זֵייא זָא-

לֶען דָאס טְדוּן מִיט פְרֵייד אוּנֶד נִיט מִיט זִיפְצֶען;
וָוארִין דָאם נוּצֶט אֵיךָּ נִים :יחוקאל ליג ב' ז.
בֶּעטֶעט פַאר אוּנס וָארִין מִיר זֶענֶען פַארְזִיכֶּערְט אַז
מִיר הָאבֶּען אַ גוּטֶעס גֶעוִויסֶען ,אִינְדֶעם מִיר וִילֶען אִין

אַלֶע זַאכֶען עֶהְרְלִיךְּ לֶעבֶּען :אוּנְד נָאךְּ מֶעהֶר בִּין אִיך
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בין

אַייךָּ מַזְהִיר דָאס צוּ טְהוּ כְּדֵי אִיךְּ זָאל צוּ אַייךְ נֶע-
שְוִוינְדֶער

צוּרִיקְגֶעגֶעבֶּען וֶערֶען:

אוּנְד דֶער

גָאט פוּן 02

פְרִידֶען דֶער הָאט אַרוֹיפְנֶעבְּרַאכְט פוּן דִיא טוֹיטֶע
אוּנְזֶער הַאר יַשׁוּעַ דֶעם גְרוֹיסֶען פַּאסְטוּךְ פוּן דיא שָׁאף,
אִים בְּלוּט פוּן דֶעם עֶבִּינֶען בּוּנְד :זָאל אַייךְּ פָאלְקַאמֶען 12
מַאכֶען אִין יֶעדֶעם ווּשֶען כְּדֵי צוּ מְהוּן זַיין זִילֶען
אִינְדֶעם עֶר ווירקט אִֵין אַייךְָּ דָאס וִאם אִיז פָּאר אֵיהֶם
וְואוֹילְנֶעפֶעלִי :דוּרְךָּ יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ; צוּ אֵיהֶם זָאל זַיין

דיא הֶערְלִיבְקֵייט פוּן עַבִּינְקֵייט צוּ עַבִּינְקֵייט .אָמֵן:

נוּן בִּין אִיךָּ אַייךָּ מַזְהִיר בְּרִידֶער ,דֶערְטְרָאנְט דָאס וָארְט 22

פוּן וָארְנוּנְג; וָארִין אִיךְ הָאבּ צוּ אַייךְּ גֶעשְׁרִיבֶּען אִין

קוּרְצֶען :אֵיהֶר זָאלְט וִויסֶען אַז אוּנְזֶער בְּרוּדֶער טִימוֹתִיוֹם 32
אִיז פְרֵייא נֶעוָוארֶען מִיט וֶועלְכֶען ,וֶען עֶר וֶועט נְלֵייך

קוּמֶען וזעל אִיךָּ אַייךְּ זֶעהֶען:

נְרִיסְט אַלֶע אֵייעֶרֶע פָארְשְׁטֶעהֶער אוּנְד אַלֶע היילֵיְנֶע42 .
דיא ואם זֶענֶען פוּן אִימַאלִיָא גְרִיסֶען אַייך:

גְנָאד זָאל זַיין מִיט אַייךּ אַלֶע; אָמֵן:

זש פאו

דֶער .בְּרִיף פוּן דֶעם אַפַּאסְטֶעל יַעֲקֹב.
יייז

=

6:

יָעקב ,אַ קְנֶעכְט פוּן גָאט ,אוּנְד פוּן דֶעם הַאר יַשׁוּע
הַמָשִׁיחַ צוּ דיא צְוֶועלְף שְׁבָטִיִם ואס זֶענֶען צוּשְׁפְּרֵייט

אַ נָרים:

מֵיינֶע בְּרִידֶער ,הַאלְט עִם פַאר נַאנְצֶע פְּרֵייד וֶוען אֵיהֶר

דֶענְט גֶעפְּרֵיפְט מִיט פֶערְשִׁידֶענֶע .פְּרִיפוְּגֶען :אִינְדֶעם

אֵיהֶר זֵוייסְט אַז דִיא .פְּרִיפוּנְג .פוּן אֵיִיעֶר גְלוִיבֶּען זִוירְקְט
4

גֶעדוּלְר :אָבֶּער לָאז דִיא גֶעדוּלְד הָאבֶּען אֵיְהֶר גַאנְצֶעם

וֶוערְק ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט גַאנְץ אוּנְד פָאלְקָאמֶען זַיין אוּנְד

זָאלְט גָארְנִיט בֶּעדַארְפֶען :וֶוען אֵיינֶער פון אַיךָּ בֶּע-

דַארְף חָכְמָה לָאו עֶר בֶּעטֶען פוּן נָאט .דֶער גִיבְּט
פְרֵייא צוּ אַלֶע מֶענְשֶׁען אוּנְד שֶׁעלְט קֵיינֶעם; אוּנְד עֶס

וֶעט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען

10
11

וֶערֶען:

אָבֶּער לָאז עֶר בֶּעטֶען

מִיט גְלוֹיבֶּען אוּנְד לָאז עֶר נִיט צְוֵוייפְלֶען  :וָארִין דֶער
וָאס צְוֵוייפֶעלְט אִיז נְלֵייךְָּ צוּ אַ וֶעלֶע פוּן דֶעם יַם
וָואס אִיז אַרוּמְנֶעטְרִיבֶּען פוּן דֶעם זוינְד אוּנֶר גֶעשְׁטוֹיסֶען;
וָוארִין לָאז נִיט יֶענֶער מַאן מֵיינֶען אַז עֶר וֶועט עֶפֶּעם
דֶערְהַאלְטֶען פוּן דֶעם הַאר :וֶועלְכֶער אִיז אַ מַאן צוּ-
טְהֵיילְט אִים הַארץ ,אוּנְבֶּעשְׁטֶענְדִיג אִין אַלֶע זֵיינֶע זֶוע-
נֶען :אָבֶּער לָאז זִיךָּ דֶער דֶעמִיטְהִינֶע בְּרוּדֶער רִיהְמֶען
וֶוען עֶר אִיז דֶערְהֵייכְט :אָבֶּער דֶער רֵייכֶער וֶען עֶר
אִיז דֶערְנִידְרִינְט ,וָארִין עֶר װֶעט פֶערְנֶעהֶען נְלֵייךְ
ויא אַ בְּלוּם פוּן דֶעם נְרָאז :וָארִין דִיא זוּן נֶעהְט אוֹיף
מִיט דֶעם גְלִיהַענְדִינֶען וִוינְד ,אוּנְד פֶערְוֶועלְקְט דָאם גְרָאז
אוּנְד דִיא בְּלוּם דֶערְפוּן פַאלְט אַוֶועק ,אוּנְד דִיא שֶׁענֶע
גֶעשְׁטַאלְט אִיז פֶערְדָארְבֶּען גֶעוָוארֶען; אַזוֹי זֶעט אוֹיךְ
דֶער רֵייכֶער פֶערְצֶעהְרְט וֶוערֶען אִין זֵיינֶע וֶוענֶען:
גֶעבֶּענְשְט אִיו דֶער מַאן וָאס בֶּעשְׁטֶעהְט אִין נְסָיוֹן
וָארִין וֶוען עֶר הָאט פְּרִיפוּנְג בֶּעשְטַאנֶען װֶעט עֶר
דֶערְהַאלְטֶען דִיא קְרוֹין פוּן לֶעבֶּען ,וָאס דֶער הַאר הָאט
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צוּנֶעזָאנְט צוּ דִיא וֶועלֶכֶע אֵיהֶם לִיבֶּען :וֶען אֵיינֶער

18

אִיז גֶעפְּרֵיפְט לָאז עֶר נִיט זַאנֶען אִיךּ בִּין גֶעפְּרִיפְט פוּן

גָאט ,וָארִין גָאט אִיז נִיט גֶעפְּרִיפְט פוּן שְׁלֶעכְטֶען ,אוּנְד
עֶר אַלֵיין פְּרִיפִט קֵיינֶעם נִיט :אָבֶּער אִיטְלִיכֶער מַאן אִיז

14

גֶעפְּריפְט וֶוען עֶר אִיז פוּן זֵיינֶע אֵיינֶענֶע גְלוּסְטִינְקֵייטֶען

אַוֶועקְגֶעצוֹינֶען אוּנְד פֶערְפִיהְרְט :דֶערְנָאךְּ אִיז דִיא גְלוּם-
טִיגְקֵייט טְרָאנֶענְדִיג גֶעוָוארֶען אוּנֵד גֶעוִוינְט זִינְד ,אוּנְד דיא
זִינֶד וֶוען זִיא אִיז פָאלְקַאמֶען גֶעוָוארֶען נֶעוִוינְט דֶעם טוֹיט:

זֵייט אֵייךְ נִיט טוֹעָה ,מֵיינֶע גֶעלִיבְּשֶׁע בְּרִידֶער :וֶעדֶע

נוּטֶע מַתָּנָה אוּנָד יֶעדֶעם פַאלְקַאמֶענֶע גֶעשֶׁענְק אִיז פוּן
אוֹיבֶּען ,אוּנְד קוּמְט אַרוּפּ פוּן דֶעם פָאטֶער פוּן דיא לֵיכְט

בֵּייא וֶועלְכֶען עִם אִיז נִיט פֶערְהַאנֶען קֵיינֶע פֶערֶעֶנְדֶע-
רוּנְגּ ,אוּנְד נִיט קיין שָׁאטֶען פוּן פֶערְוֶועקסְלוּנְג :וֶוען עֶר

הָאט בֶּעוילִינְט הָאט עֶר אוֹנֶם גֶעוִוינֶען דוּרְךְּ דֶעם וָוארְט

פוּן וָאהְרְהֵייט ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען זַיין אַ מִין עֶרְשְׁטֶע

פְרוּכְט פוּן זֵיינֶע בְּרִיאוֹת:

אֵיהֶר וֵוייסְט דָאס מֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע בְּרִידֶעה ,אָבֶּער לָאז
אִיטְלִיכֶער מֶענְשׁ נֶעשְׁוִוינְד זַיין צוּם הֶערֶען ,שְׁוֶוער צוּם
רֶעדֶען ,שְוֶוער צוּם צָארְן :וָארִין דֶער צָארְן פוּן דֶעם

מֶענְשֶׁען װירְקְט נִיט דִיא גֶערֶעכְמיִנְקֵייט פוּן נָאט :דְרוּם
מְהוּט אָפּ אַלֶע אוּנְרֵיינִיגְקייט אוּנְד אִיבֶּערְפָלוּם פוּן
שְׁלֶעכְטִינְקֵייט ,אוּנְד נֶעמְט אָן מִיט אַ נִידְרִיג נֶעמִיט
דָאם אֵיינְגֶעפְלַאנְצְטֶע וָארְט ,ואס קֵען אֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת
רֶעטֶען :אָבֶּער זַייט טְהוֹּעֶר פוּן דֶעם וָוָארְט אוּנְד נִיט נוּר 
הֶערֶער דֶערְפוּן ,דִיא אֵייךָּ אַלֵיין פֶערְפִיהְרֶען :וָארִין
וֶען אֵיינֶער אִיז אַ הֶערֶער פוּן דֶעם וָארְט אוּנְד נִיט אַ
טְהוּעֶר עֶר אִיז נְלֵייךָּ צוּ אַ מַאן וָאס זֶעהְט זַיין נֵא-

טִירְלִיךָ פָּנִים אִין אַ שְׁפִּינֶעל :וָארִין עֶר זֶעהְט זיך אָן

אוּנְד נֶעהְט אַוֶועק אוּנְד נְלֵייךְּ פֶערְגֶעסְט וָאם פַּאר אַ
מַאן עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען :אָבֶּער דֶער וָאם קוּקט אַרַיין
אִין דֶעם פַאלְקַאמֶענֶען נֶעזֶעץ פוּן פְרֵייהֵייט אוּנְד בְּלַייבְּט
דֶערְבֵּייא ,דֶער אִיזֹ נִיט אַ הֶערֶער וָאס פֶערְנֶעסְט נֵיי-
עֶרְט אַ מְהוּעֶר וָאס וִירְקְט ,אוּנְד דִיזֶער וֶעט נָע-

בֶּענְשְׁט וֶוערֶען אִין זיין טְהוּן:
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וֶוען אֵיינֶער מֵיינְט אַז עֶר אִיז פְּרוּם אוּנְד הַאלְט נִיט
זֵיינֶע צוּנְג אִין דֶעם צוֹים ,נֵייעֶרְט פֶערְפִיהְרְט זֵיין אֵיינֶען
הַארְץ ,פוּן דִיזֶעם אִיז דִיא פְרוּמְקייט אוּמְזוּנְסְט :רִיינֶע
פְרוּמְקֵייט אוּנְד אָהְן אַ פְלֶעק פָאר גָאט אוּנְד דֶעם פָא-
מֶער אִיז דָאם יְתוֹמִים אוּנְד אַלְמָנוֹת צוּ בֶּעזוּכֶען אִין
זֵייעֶרֶע צָרוֹת ,אוּנְד זִיךְּ צוּ הַאלְטֶען אוּנְבֶּעפְלֶעקְט פוּן
דֶער וֶועלְט:
קאפיטעל ב
מֵיינֶע בְּרִידֶער ,הַאלְט נִיט דֶעם וְלוֹיבֶּען פוּן אוּנְזֶער
הַאר פוּן הֶערְלִיכְקֵייט ,יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .מִיט אָנְזֶעהֶען פוּן

פָּנִים :וָארִין וֶוען עִם קוּמְט אַרַיין אִין אֵייעָרֶע בֵּית

הַכְנֶסֶת אַ מַאן מִיט אַ גָאלְדֶענֶעם רִינְג אִין אַ פֵיינֶעם
קְלֵייד; אוּנְד עֶס קוּמְט אוֹיךְּ אַרֵיין אֵיין אָרְמֶער מַאן אִין

אַ מִיאוּם קלַייד :אוּנְד אֵיהֶר זֶענְט נוֹשֵׂא פָּנִים דֶעם וָואם

אִיז אָנְנֶעמְהוּן אִין דֶעם פֵיינֶעם קלייר ,אוּנְד זָאנְט צו
אֵיהֶם ,זֶעץ דִיךְּ דָא אִים גוּטֶען פְּלַאץְ ,אוּנְד צוּם אֶךָ-
מֶען זָאנְט אֵיהֶר ,דוּא שְׁטֶעה דָארְט אָדֶער זֶעץ דִיךְ
אוּנְטֶער מֵיין פוּסְבֶּענְקֶעל :זֶענְט אֵיהֶר נִיט אִין אֵייעֶרֶע

דְעוֹת גֶעטְהֵיילְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד זֶענְט גֶעוָארֶען רִיכְטֶער
פוּן שְׁלֶעכְטֶע גֶעדַאנְקֶען?
הֶערְט צוּ טֵיינֶע גֶעלִיבְּטֶע בְּרִידֶער ,הָאט נִיט בָאט
אוּיסְדֶערְוֶועהְלְט דִיא אֶרְמֶע לֵייט פוּן דֶער וֶועלְט רֵייךְ
אִים גְלוֹיבֶּען צוּ זַיין אוּנְד יוֹרְשִׁים פוּן דֶעם קֶענִיגְרֵייךְ
וָאס עֶר הָאט צוּגֶעזָאנְט צוּ דיא וָאס לִיבֶּען אֵיהֶם?

אָבֶּער אֵיהֶר הָאט זיא אֶרְמֶע לײט מְּבַזֶה גֶעוֶעזֶען
זֶענֶען עִם נִיט דִיא רֵייכֶע וֶעלְכֶע אֵייךְּ אוּנְטֶערְדְרִיקֶען,

אוּנְד זֵייא זֶעלְבְּסְט שְׁלֶעפֶּען אַייךְּ צוּ דֶעם גֶערֵיכְט?

לֶעסְטֶערְן זֵייא נִיט דֶעם גוּטֶען נָאמֶען בֵּייא וֶועלְכֶען

אֵיהֶר זֶענְט גֶערוּפֶען? אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר זֶענְט מְקַיִם דָאס
קֶענִיגְלִיכֶע גֶעוֶעץ נָאךְּ דֶער שְׁרִיפְט דוּא זָאלְסְט דיין
גֶעזֶעלֶען לִיבֶּען ויא דִיךְּ זֶעלְבְּסְט ,וקוא יט ייה ,מְהוּט
9

=
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אֵיהֶר רֶעכְט :אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר זֶענְט נוֹשֵא פָּנִים .טְהוּם

אֵיהֶר זִינֶד ,אוּנְד אִיהֶר זֶענְט נֶעשְׁטְרָאפְט פוּן דֶעם
גֶעזֶעץ אַלֶם אִיבֶּערְטְרֶעטֶער :וָארִין דֶער וָאס וֶעט
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דֶאם גַאנְצֶע גֶעוֶעץ הַא; מֶען אוּנְד דָאךְּ וֶעט אִין אֵיינֶע

זַאךְּ שְׁטְרוֹיבֶעלְן ,עֶר אִיז שׁוּלְדִיג אוֹיף דָאם גַאנְצֶע:

נִיט 31

וָארִין דֶער וֶועלֶכֶער הָאט גֶעזָאגְט ,דוא זָאלְסְט
מְזֵנָה זַיין הָאט אוֹיךְ גֶעזָאגְט דוּא זָאלְסְט נִיט טֶעמֶען;
שמות כ*י"ג י"ד; דברים ה! יז.

אָבֶּער דוּא

נוּן וֶוען דוּא בִּיסֶם נִים מְזֵנָה

טֶעטֶעסְט אַווֹי הָאסְט דוּא עוֹבָר גֶעוֶועזֶען

דָאם גֶעזֶעץ :רֶעט

אַזֹי; אוּנְד טְהוּט

אַזוֹי ,נְלֵייךָּ

ויא

דִיא וָאם וֶועלֶען דוּרְךָּ דֶעם גֶעזֶעץ פוּן פְרֵייהֵייט גֶע-
רִיכְטֶעט וֶוערֶען :וָארִין דָאם מִשְׁפָּט אִיז אָהְן רַחְמָנוֹת
צוּ דֶעם ואס הָאט נִיט בֶּעדִיזֶען רַהְמָנוֹת; רַחְמָנוֹת
רֵיהְמְט זִיך קֶענֶען מִשְׁפָּט:
וָואס נִיצְט עֶס מֵיינֶע בְּרִידֶער ,וֶוען אֵיינֶער זָאנְט אַז עֶר 14
הָאט גְלוֹיבֶּען ,אוּנְד עֶר הָאט נִיט קיין וערְק? קאן אֵיהֶם
נְלוֹיבֶּען רֶעטֶען? וֶוען אַ בְּרוּדֶער אָדֶער אַ שְׁוֶועסְטֶער אִיז
נַאקֶעט אוּנְד הָאט נִיט דִיא מֶענְלֵיכֶע מִחְיָה :אוּנְד אֵיינֶער
פוּן אַייךְָּ זָאגְט צוּ זֵייא גֶעהְט אִין פְרִידֶען ,וַארְמְט אַייךְ
אוּנְד זֶעטִיגְט אַייךּ; אָבֶּער אֵיהֶר נִיבֶּט זֵייא גָארָנִיט וָאס
זֵייא בֶּעדַארְפֶּען פַאר דֶעם לֵיבּ ,ואס נִיצְט דָאם? אַזוֹי
אוֹיךְּ דֶער גְלוֹיבֶּען וֶוען עֶר הָאט נִיט קֵיינֶע וֶוֶערְק אִיז אִין
זִיךְ זֶעלִּבֶּסְט טוֹיט :אָבֶּער אֵיינֶער וֶועט זָאנֶען ,דוּא הָאסְט
גְלוֹיבֶּען אוּנְד אִיךְ הָאבּ וערְק; ויז מִיר דיין גְלוֹיבֶּען אָהֶן
דִיא וֶוערְק ,אוּנְד אִיךְָּ וֶועל דִיר וַוייזֶען מֵיין גְלוֹיבֶּען דוּרֶךָ
דִיא וֶוערְק :דוּא גְלוֹיבְּסְט אַז נָאט אִיז אֵיינֶער; דוא טְהוּסְט
רֶעכְּט; דִיא שֵׁדִים נְלוֹיבֶּען אוֹיךְּ אוּנְד צִיטֶערְן :אָבֶּער
וִוילְסְּט דוּא וויסֶען ,לֶעדִינֶער מֶענְשׁ ,אַז דֶער גְלוֹיבֶּען אָהֶן
וֶוערְק אִיז אוּנְנוּצְלִיךְ? אִיז נִיט אוּנְזֶער פָאטֶער אַבְרָהֶם
גֶערֶעכְטְפֶערְטִיגְט גֶעוָארֶען דוּרְךְּ וֶוערְק ,וֶדען עֶר הָאט זַיין
זוּהְן יִצְחָק מַקְרִיב גֶעוֶועזֶען אוֹיף דֶעם מִוְבֵּחַ? דוּא זֶעהְסְט 2
אַז דֶער גְלוֹיבֶּען הָאט מִיט זֵיינֶע וֶוערְק גֶעוִוירְקְט ,אוּנְד
דוּרְךְּ דִיא וֶוערְק אִיז דֶער גְלוֹיבֶּען פַאלְקַאמֶען גֶעמַאכְט:
אוּנְד .דִיא שְׁרֵיפְט אִיז דֶערְפִילְט גֶעוְוַארֶען ,ואס זָאנְטו
אוּנְד אַבְּרָהֶם הָאט גֶענְלוֹּיבְּטּ ָאט אוּנְד עֶס אִיז צוּ אֵיהֶם
גֶערֶעכֶענְט גֶעוָָארֶען פַאר גֶערֶעכְטִיגְקייט ,אוּנְד עֶר אִיז
נֶערוּפֶען דֶער פְרַיינד פוּן נָאט :בראשית ט"ו ו' ,אִיהֶר זֶעהְט 24
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יעקב בנ
אַז אַ מֶענְשׁ אִיז גֶערֶעכְטְפֶערְטִיגְט דוּרךְ וֶוערְק ,אוּנְד נִיט
דוּרְךּ נְלוֹיבֶּען :גְלֵייכְדֶעם אִיו רֶהָב הֲַזוֹנָה אוֹיךְ נִיט נֶע-

רֶעכְְפֶּערְטִיגְט גֶעזָארֶען דוּרְךְ וֶוערק ,אִינְדֶעם זִיא הָאט

20

=

אוֹיפְגֶענוּמֶען דיא מְרַגְלִים ,אוּנד הָאט זֵייא אַוֶועקְגֶעשִיקְט
אוֹיף אֵיין אַנְדֶערֶען וֶועג} וָארִין גְלֵייךְּ זיא דֶער גוּם
אָהְן דֶער נְשָׁמָה אִיז טוֹיט ,אַזוֹי אִיז אוֹיךְּ דֶער גְלוֹיבֶּען אָהְן
וֶוערְק טוֹיט:
קאפיטעל ב
מֵיינֶע בְּרִידֶער ,זֵייט נִיט פִּילֶע לֶעהְרֶער ,ווייל אֵיהֶר ווייסְט

אַז מִיר וֶועלֶען אַ נְרֶעסֶער מִשְׁפָּט אוֹיפְנֶעמֶען :וָארִין

אִין פִילֶע זַאכֶען שְׁטְרוֹיכְלֶען מִיר אַלֶע; װֶען אֵיינֶער

שְׁטְרוֹיכֶעלְט נִיט אִין וָארְט ,אִיז עֶר אַ פָאלְקַאמֶענֶער מַאן
אוּנְד קָאן אוֹיךְ דֶעם גַאנְצֶען לֵייבּ אִים צוֹים הַאלְטֶען;
נוּן וֶדען מיר לֶענֶען צוֹימֶען אִין דִיא מֵיילֶער פוּן דיא
4

פֶערְד ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען אוּנִם גֶעהָארְכֶען ,אַזוֹי פִיהְרֶען מִיר
אוֹיךְּ זֵייעֶר גַאנְצֶען לֵייבּ :זְעה אוֹיךְּ דִיא שִׁיפֶען ויא גְרוֹיס
זֵייא זֶענֶען ,אוּנְד ויא זֵייא זֶענֶען פוּן שְׁטַארְקֶע וַוינְדֶען

אַרוּמְנֶעטְרִיבֶּען ,זייא זֶענֶען דָאךְּ גֶעפִיהְרְט מִיט אַ קְלֵיינֶעם
רוּדֶער ,וְואזּ אַהִין דֶער שִיפְמֵייסְטֶער װויל :אַזוֹי אוֹיךְּ דיא

צוּנָב אִיז אַ קְלַיין נְלִיד ,אוּנְד בַּארִיהְמְט זִיךְּ פֿוּן נְרוֹיסֶע

זַאכֶען .זֶעה ויא אַ קליין פֵּייעֶר צִינְדֶעט אָן גאְרַוֹיסֶען

וַואלְד :אוּנְד דִיא צוּנְג אִיז אַלֶם אַ פֵייעֶר ,דיא וֶועלְט פוּן
אוּנְרֶעכְט ,צְוִוישֶׁען אוּנְזֶערֶע נְלִידֶער נֶעשְׁטֶעלְט וֶועלְכֶע
בֶּעפְלֶעקְט דֶעם גַאנְצֶען לֵייבּ ,אוּנְד צִינְדֶעט אָן דָאס רָאד
פוּן דֶער נֵאטוּר ,אוּנְד זִיא אִיז אָנְנֶעצוּנְדֶען פוּן גִיהֵנֶם;
בי וָוארִין יֶערֶע טֶבַּע פוּן בְּהֵמוֹת אוּנְד פוּן עוֹפוֹת ,פוּן קְרֵי-
כֶענְדִינֶע אוּנִד פוּן חַיוֹת אִים יַם אִיז נֶעצוֹימְט אוּנְד אִיז
גֶעצוֹימְט גֶעוָארֶען דוּרְךָ דיא מֶענְשְׁלִיכֶע -טְבַע :אָבֶּער
דִיא צוּנג קָאן קיין מֶענְשׁ נִיט צוֹימֶען; זִיא אִיז אֵיין אוּנ-
רוּהִינֶעס אִיבֶּעל ,פוּל מִיט נִיפְט וָואס בְּרֶענְגְט טוֹיט :מִיט
אֵיהֶר בֶּענְשֶׁען מִיר דֶעם הַאר אוּנְד פָאטֶער ,אוּנָד מִיט אֵיהֶרּ
שֶׁעלְטֶען מִיר דיא מֶענְשֶען ואס זֶענֶען אִין דֶער גֶּעשְׁטַאלְט
 10פוּן נָאט :פוּן דֶעם זֶעלְבִּינֶען מוֹיל קוּמְט אַרוֹיס בְּרָכָה
אוּנְד קְלָלָה .מֵיינֶע בְּרִידֶער ,דִיזֶע זַאכֶען זָאלֶען נִיט אַזוֹי
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זַיין :בְּרֶענְגְט דֶער בְּרוּנֶען אַרוֹים פוּן דִיא זֶעלְבִּינֶע קְועלֶע

11

זִיס אוּנְד בִּיטֶער וַוַאסֶער? קאן אַ פֵייגֶענְבּוֹים .מֵיינֶע בְּרֵו-
דֶער ,אַרוֹיסְבְּרֶענְנֶען עֶהִלְבֶּעהְרֶען ,אָדֶער אַ וַויינְשְׁטָאק
פַיינֶען? אַזוֹי קָאן נִיט גֶעזַאלְצֶען וַאסֶער אַרוֹיסְבְּרֶענְגֶען
זִים:
דֶדֶער אִיז צְוִוישֶׁען אַייךְ אַ קְלוּנֶער אוּנְד .פֶּערְשְׁמֶענְדִינֶער
מַאן? לָאז עֶר וֵוייזֶען זֵיינֶע מַעֲשִׂים פוּן אַ גוּמֶען זַואנְדֶעל
מִיט זַאנְפְטְמוּטִינְקֵייט פוּן חָכְמָה :אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר הָאט
אִין אֵייעֶר הַארְץ בִּיטֶערֶע קַנְאֶה אוּנְד קריג ,בַּארִיהְמְט
אייך נִים אוּנְד לֵייקֶענְט נִיט קֶענֶען דֶער וָאהְרְהֵייט:
דִיזֶע חָכְמָה אִיז נִיט פוּן אוֹיבֶּע נֵייעָרְט אִיז עֶרְדִישוּ
נַאטִירְלִיךָּ .טֵייפְלִישׁ :וָארִין זְאוּ עִם אִיז קַנְאָה אוּנְד קריב
דָארְט אִיז פֶערְטִימְלוּנָב אוּנְד אַלֶעס שְׁלֶעכְטֶע זֶערְק:

12

15

אָבֶּער דִיא חָכְמָה וָאס אִיז פוּן אוֹיבֶּען אִיז צוּעֶרְשְט רַיין

דֶערְנָאךְּ פְרִידְלִיךְ; דֶעמוּטִיג ,גְרִינְג ,לָאזְט זִיךְּ אִיבֶּערְבֶּע-

מֶען ,פוּל מִיט רַחְמָנוֹת אוּנְד גוּטֶע פְרוּכְט ,אונְפַּארְטֵייאִיש
אֶהְן חֲנֵיפָה :אוּנְד דִיא פְרוּכְט פוּן גֶערֶעכְטִיגְקֵייט אִיז אִין
פְרִידֶען אוֹיסְגֶעזֵייעֶט פַאר דָיא וִָאם מַאכֶען פְרִידֶען:
קאפיטעל ד
פוּן וַואנֶען זֶענֶען מַחַלוקַת אוּנְד שְׁטְּרֵייטֶען צְוִוישֶׁען אַייך?
זֶענֶען זֵייא נִיט פוּן דַאנֶען ,פוּן אֵייעֶרֶע גְלוּסְטִינְקֵייטֶען

18

א

וְָאם שְׁטְּרֵייטֶען אִין אֵייעֶרֶע גְלִידֶער? אֵיהֶר גְלוּסְט אוּנֵד
הָאט נִיט; אֵיָהֶר בֶּענֶעהְט רְצִיחָה אוּנְד זֶענְט מְקֵנֵא;  אוּנְד
אֵיהֶר .קָאנְט  נִיט דֶערְלַאנְגֶען; אִיהֶר .קרִיגְט אֵייךּ אוּנד
הַאלְט מִלְחָמָה .אֵיהֶר הָאם נִיט ווייל אֵיהֶר בֶּעטֶעט נִיט:
אֵיהֶר בֶּעטֶעט אוּנְד בֶּעקוּמְט נִיט ,וֵוייל אֵיהֶר בֶּעטֶעט

שְׁלֶעכְט ,כְּדֵי אִיהֶר זָאלְט עִם פֶערְצֶעהְרֶען אִין אֵייעֶרֶע

פֶערְנְנִינֶען :אֵיהֶר נוֹאֲפוֹת ,וֵוייסְט אֵיהֶר נִיט אַז דיא
פְרַיינְְשַׁאפְּט פוּן דֶער וֶעלְט אִיז פַּיינְדְשַׁאפְּט קֶעגֶען
נָאט? דָרוּם אִיטְלִיכֶּער וָאס זויל זַיין אַ :פְרַיינְד פוּן דֶער
וֶועלְט ,אִיז בֶּעשְׁטִימְט אַ פֵיינְד פוּן נָאט :אָדֶער דֶענְקְט
אֵיהֶר אַז דִיא שְׁרִיפְט זָאנְט אוּמְזוּסְט ,דֶער גֵייסְט ואס עֶר
הָאט אִין אוּנֶם גֶעמַאכְט זְאוֹינֶען נְלוּסְטֶעט צוּ קַנְאָה?
בראַשית ו* ה'; משלי ג* ל"ה,

אָבֶּער עֶר! נִיבֶּט מֶעהֶר נְנָאד;

ש
ז:

0
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דְרוּם זָאנְט דִיא שְׁרִיפְּט ,גָאט וִוידֶערְשְׁטֶעהְט דִיא שְׁטָאלְצֶע
אָבֶּער עֶר נִיבְּט נְנָאד צוּ דיא דֶעמוּטִינֶע :משלי ג' ליד.
דְרוּם זֵייט אוּנְטֶערְטֶענִיג צוּ נָאט; אָבֶּער זֶעצְט אַייךְּ דֶעך-
וִוידֶער דֶעם שִׂמָן ,אוּנְד עֶר וֶועט פוּן אַייךְ אַוֶועקְפְלִיהֶען;:
גֶענֶעהְנְט אייךְ צוּ גָאט; אוּנְד עֶר וֶועט זִיךְּ צוּ אַייךְּ נֶע-
גֶעהְנֶען .רֵיינִיגְט אֵייעֶרֶע הֶענְד אֵיהֶר זִינְדֶער ,אוּנְד מַאכְט

רֵיין אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער אֵיהֶר זָאס הָאט דֶעם פֶערְשְׁטַאנְד

צוּטְהֵיילְט :זֵייט עֶלֶענְד אוּנְד טְרוֹיעֶרְט אוּנְד וֵויינְט; לָאזֶען

זִיךְּ אֵייעֶרֶע גֶעלֶעכְטֶער פֶערְקֶעהְרֶען צזּ קְלָאג אוּנְד אֵייעֶרֶע

10
11

פְרֵייד צוּ נִידְרִיגְקייט :דֶערְנִידְרִיגְט אִייךְּ פָאר דֶעם האר
אוּנְד עֶר וֶֶעט אֵייךְּ דֶערְהֵייכֶען:
רֶעט נִיט אֵיינֶער קֶענֶען דֶעם אַנְדֶערֶען ,בְּרִידֶער; דֶער
ואס רֶעט קֶענֶען אַ בְּרוּדֶער אָדֶער רִיכְטֶעט זַיין בְּרוּדֶער
רֶעט קֶענֶען דֶעם גֶעזֶעץ אוּנְד רִיכְטֶעט דָאס גֶעוֶעץ; נוּן
וֶוען דוּא רִיכְטֶעסְט דָאם גֶעזֶעץ ,אַזוֹי בִּיסֶט דוּא נִיט אַ
טְהוּעֶר פוּן דֶעם גֶעזֶעץ נֵייעֶרְט אַ רִיכְטֶער :עִם אִיז אֵיין
גֶעזֶעצְנֶעבֶּער אוּנְד רִיכְטֶער ,דֶער קאן רֶעטֶען אוּנְד צַוּ-
שְׁטֶערֶען; אָבֶּער וֶוער בִּיסְט דוּא אַז דוא רִיכְמֶעסְט דיין
חֵבֵר ?

18

14

קוּמְט נוּן ,אֵיהֶר וֶאם זָאנְט ,הַיינְט אָדֶער מָארְנֶען וֶועלֶען
מִיר אַוֶועקְנֶעהֶען אִין דִיזֶער שְׁטָאט אַרַיין אוּנְד דָארְט
בְּלֵייבֶּען אַ וָאהֶר ,אוּנְד וֶועלֶען הַאנְדְלֶען אוּנְד פֶערְדִינֶען;
אוּנְד אֵיהֶר וֵוייסְט נִיט וָאס וֶועט זִיךְּ מָארְנֶען טְרֶעפֶען.
ואס אִיז אֵייעֶר לֶעבֶּען? וָארִין אֵיהֶר זֶענְט אַ דַאמְפְּף
וָואם אִיז גֶעזֶעהֶען פַאר אַ קְלֵיינֶע זֵויילֶע ,דֶערְנָאךְּ אִיז עֶם

15

אוֹיךְּ פֶערְשְׁוִוינְדֶען :אַנְשְׁטָאט דֶעם זָאלְט אֵיהֶר זָאגֶען

16

אָדֶער דָאם :אָבֶּער אַצוּנְד בַּארִיהְמְט אֵיהֶר אֵייךְּ אִין אֵייעֶר

17

דְרוּם דֶער וָאס וֵוייסְט נוּטֶעס צוּ טְהוּן אוּנְד טְהוּט עִם נִיט
דֶעם אִיז עִם אַ זִינֶד;

וֶוען דֶער הַאר ויל ,וֶועלֶען מִיר לֶעבֶּען אוּנְד מְהוּן יֶענֶעם

שְׁטָאלְץ ,אַלֶע אַזֶעלְכֶע בַּארִיהְמֶערֵייא אִיז שְׁלֶעכְט:
קאפיטעל ה

1
2

נֶעהְט נוּר אֵיהֶר רֵייכֶע ,וֵוינְט אוּנְד קְלָאנְט אִיבֶּער
אֵייעֶרֶע צָרוֹת וִאם וֶועלֶען קוּמֶען :אֵייעֶר רֵייכְקֵייט אִיז

00

יעקב ה
פֶּערְצֶעהֶרְט נֶעוָוארֶען ,אוּנְד אֵייעֶרֶע קְלֵיידֶער זֶענֶען מוּלְבִּיג
גֶעוָוארֶען :אֵייעֶר נָאלְד אוּנְד אֵייעֶר זִילְבֶּער זֶענֶען פֶעך3 -
רָאסְטֶעט גֶעוָארֶען ,אוּנְד דֶער רָאסְט דֶערְפוּן וֶועט זַיין
פַאר אַ צֵיינְנִים צוּ אֵייך; אוּנְד וֶועט אוֹיפְפְרֶעסֶען אֵייעֶר
פְלֵיישׁ נְלֵייךְּ זיא אַ פֵייעֶר .אֵיהֶר הָאט אוֹצְרוֹת אֵיינְגֶע-
זַאמֶעלְט אִין דֵיא לֶעצְטֶע טֶעג :זֶעה ,דֶער לוֹין פוּן דִיא 4

אַרְבֵּייטֶער ואס הָאבֶּען אֵייעֶרֶע פֶעלְדֶער גֶעשְׁנִימֶען ,וָאס

אִיז פוּן אייךָּ צוּרִיקְנֶעהַאלְטֶען שְׁרֵייט אוֹים ,אוּנְד דָאס
ֶעשְׁרֵייא פוּן דִיא וִאם הָאבֶּען גֶעשְׁנִיטֶען אִיז אַרֵיינְגֶע-
קוּמֶען אִין דִיא אוֹיעֶרֶען פוּן דֶעם הַאר פוּן דִיא הֶערְשַׁארֶען; .
אֵיהֶר הָאט לוּסְטִיג נֶעלֶעבְּט אוֹיף דֶער עֶרֶד אוּנִד הָאט

תַּעֲנוּג גֶעהַאט ,אֵיהֶר הָאט אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער גֶענֶעהְרְט אִים

זש

טָאג פוּן שְׁלַאכְט :אֵיהֶר הָאט פֶערְשׁוּלְדִיגְט אוּנְד הֶעהַרְנֶעט 6
דֶעם גֶערֶעכְטֶען; אוּנְד עֶר הָאט אֵייךָּ נִיט ווידֶערְשְׁמַאנֶען;
דֶעסְּטְוֶוענֶען ,בְּרִידֶער .זֵייט נֶעדוּלְדִיג
בִּיז צוּם קוּמֶען פוּן -1
דֶעםּ הַאר .זֶעה דֶער אַקֶערֶער וַוַארְטֶעט פַאר דִיא טְהֵייעֶרֶע
פְרוּכְט פוּן דֶער עֶרֶך ,אוּנְד הָאט גֶעדוּלָר מִיט אִיהֶר בִּיז
זִיא בֶּעקוּמְט דֶעם פְרִיה אוּנְד דֶעם שְׁפָּעט רֶענֶען :הָאט 8

אֵיהֶר אוֹיךְּ נֶעדוּלְד ,בֶּעפֶֶעסְטִינְט אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער ,וָארִין
דָאם קוּמֶען פוּן דֶעם הַאר אִיז נָאהֶענְט :מוּרְמֶעלְט נִיט
בְּרִידֶער אֵיינֶער קֶענֶען דֶעם אַנְדֶערֶען ,כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט

5

נִיט פֶערְשׂוּלְדִינְט וֶוערֶען; זְעה דֶער רִיכְטֶער שְׁטֶעהְט פָאר

דִיא טְהִיר :נֶעמְט ,מֵיינֶע בְּרִידֶער ,פַאר אַ בֵּיישְׁפִּיל פוּן 01
לֵיידֶען אוּנְד נֶערוּלְד דִיא נְבִיאִים ,וָאס הָאבֶּען נֶערֶעט
אִים נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר :זֶעה ,מִיר רוּפֶען זֵייא 11

גֶעבֶּענְשְׁט דיא וָאם הָאבֶּען אוֹיסְגֶעהַאלְטֶען .אִיהֶר הָאט

נֶעהֶערְט פוּן דֶער גֶעדוּלְד פוּן אִיוֹב ,אוּנְד אֵיהֶר הָאט
גֶעזֶעהֶען דֶעם סוֹף פוּן דֶעם הַאר ,אַז דֶער הַאר הָאט פִיל
מִימְלֵייד אוּנְד אִיז בַּארֶעמְהֶערְצִיב:
אָבֶּער פָאר אַלֶע זַאכֶען ,מֵיינֶע בְּרִידֶער שְׁוֶוערְט נִיט ,נִיט 2ן
בַּיים הִימֶעל אוּנְד נִיט בֵּייא דֶער עֶרֶר ,אוּנָד נִיט קֵיינֶע
אַנְדֶערֶע שְׁבוּעָה; אָבֶּער לָאז אֵייעֶר יָא זַיין יָא ,אוֹנְד אֵייעֶר

נֵיין זַיין ניין ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט נִיט אִין אַ מִשְׁפָּט אַרֵיינָי
פַאלֶען;
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 2הָאט אֵיינֶער צְוִוישֶׁען אַייךְּ יִסוּרִים ,לָאז עֶר בֶּעטֶען .אִיז
 4אֵיינֶער פְרֶעהְלֶיךְ לָאז עֶר לוֹיבּ זִינְנֶען :אִיז אֵיינֶער צְוִוי-

שֶען אֵייך קְרַאנְק ,לָאז עֶר רוּפֶען דִיא זְקֹנִים פוּן דֶער

קְהֵלָה; אוּנְד לָאזֶען זֵייא פַאר אֵיהֶם בֶּעטֶען ,נָאכְדֶעם זייא
הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעזַאלְבְּט מִיט עֶהֶל אִים נָאמֶען פוּן דֶעם הַאר;
אוּנְד דֶאם גֶעבֶּעט פוּן גְלוֹיבֶּען וֶועט דֶעם קְרַאנְקֶען רֶעמֶען
אוּנְד דֶער הַאר וֶועט אֵיהֶם אוֹיפְהֶעבֶּען; אוּנְד וֶוען עֶר הָּאט
עֶפֶּעס גֶעזִינְדִינְט

10

וֶועט

עִם אֵיהֶם

פֶּערְנֶעבֶּען וֶערֶען:

דְרוּם זֵייט מִתְוֵדֵה דִיא זִינְדֶען אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען .אוּנְד
בֶּעטֶעט אֵיינֶער פַאר דֶעם אַנְדֶערֶען כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט

גֶעהֵיילִיגְט וֶוערֶען .דִיא תְּחֵנָה פוּן אַ צַדִיק וִוירְקְט פִיל וֶוען

זִיא אוֹיסְדוֹיעֶרְט :אֲלְיָה אִיז גֶעוֶועוֶען אַ מֶענְשׁ גְלֵייכְאַרְטִּיג
18

ויא מִיר ,אוּנְד עֶר הָאט עֶרינְסְט גֶעבֶּעמֶען אַז עִם זָאל
נִיט וֶעגְנֶען; אוּנִד עִם הָאט נִיט גֶערֶענֶענְט אוֹיף דֶער עֶרֶף
דְרֵייא יָאהֶר אוּנְד זֶעקֶם חֲדָשִׁים :אוּנִד עֶר הָאט װִידֶער
גֶעבֶּעטֶען ,אוּנְד דֶער הִימֶעל הָאט גֶעגֶעבֶּען רֶענֶען .אוּנְד

דיא עֶרֶד הָאט אַרוֹיסְנֶעשְׁפְּראצְט אֵיהְרֶע פְרוּכְט:
9

20

מֵיינֶע בְּרִידֶער ,וֶוען אֵיינֶער צְוִוישֶען אַייךְ פֶערֶאִירְט זִיךְ
פוּן דֶער ואהְרְהֵייט ,אוּנְד אֵיינֶער וֶועט אֵיהֶם אוּמְקֶעהְרֶען:
לָאז עֶר וויסֶען אַז דֶער וֶועלְכֶער קֶעהְרְט אוּם אַ זִינְדֶער
פוּן דֶעם טָעוֹת פוּן זַיין וֶועג וֶועט רֶעטֶען אַ זֶעלֶע פוּן
מוֹיט ,אוּנֶד וֶועט פֶערְדֶעקֶען אַ פִילְהֵייט פוּן זִיֹנֶד ;
דטירי
עב

דֶער עֶרֶשְׁטֶערבְּרִיף פון דֶעם
אַפָאסְטֶעל פֶּעטְרוֹם
פּעמרוס אֵיין אַפָּאסְטֶעל פוּן יִשׁוּע הַמָשִׁיחַ צוּ דִיא אוֹים-
דֶערְוֶועהְלְטֶע וָואס זֶענֶען אִין פָּאנְטוֹם ,גַאלַאטִיָא ,כַּאפַּא-
דָאקֵיָא ,אַסְיָא אוּנד בִּיתּנַיָא :ואס זֶענֶען אוֹיסְרֶערְוֶועהְלְט
נָאךְּ דֶער פָארְקֶענְטְנִיס פוּן גָאט דֶעם פָאטֶער אִין דֶער
הַיילִיגוּנג פוּן דֶעם גֵייסְט ,צוּם גֶעהָארְבֶען אוּנְד שְׁפְּרֶענְקְלֶען

פוּן דֶעם בְּלוּט פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,גְנָאד אוּנְד פְרִידֶען זָאלֶען

זִיךְּ צוּ אייךְּ מֶעהְרֶען:
גֶעבֶּענְשְט זֵייא נָאט אוּנְד דֶער פָּאטֶער פוּן אוּנְזֶער הַאר
יַשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דֶער הָאט אוּנְס װִידֶערְגֶעבּוֹירֶען נָאךָּ זֵיינֶע
נְרוֹיִסֶע בַּארֶעמְהֶערְצִיגְקֵייט צוּ אַ לֶעבֶּעדִינֶע הָאפְנוּנְג דוּרְךָ
דִיא אוֹיפֶערְשְׁטֶעהוּנְג פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ פוּן דִיא טוֹיטֶע :צוּ 4
אַ יְרוּשָׁה וָאס אִיז אוּנְפֶערְדַארְבֶּען ,אָהֶן אַ פְלֶעק ,אוּנְד
אִיז נִיט פֶערְוֶועלְקְט ,וָואם אִיז בֶּעהַאלְטֶען פַאר אֵייךְּ אִים
הִימֶעל :וֶועלְבֶע זֶענֶען נֶעהִיט אִין דֶער מַאכְט פוּן גָאט 5
דוּרְךָּ גְלוֹיבֶּען ,צוּ אַ יִשׁוּעָה וָואס אִיז אָנְגֶעבְּרֵייט אַנְמֵ-
פּלֶעקְט צוּ וֶוערֶען אִין דִיא לֶעצְטֶע צֵייט :דְרִינֶען אֵיהֶר 0
פְרֵייעֶט אֵייךְּ זֶעהֶר חָאטְשֶׁע וֶען עִם מום זַיין אַז אֵיהֶר
זֶענְט אַצוּנְד אַבִּיסֶעל אִין צַעַר גֶעוֶועזֶען דוּרְךָּ פֶערְשִׁידֶענֶע
פְּרִיפוּנְגֶען :כְּדֵי דִיא פְּרִיפוּנָג פוּן אֵייעֶר גְלוֹיבֶֶּען וָאס 7
אִיז פִיל טְּהֵייעֶרֶער זיא דִיא פוּן נָאלְד וָָאס אִיז פֶעך-

דָארְבֶּען .אָבֶּער אִיז גֶעפְּרִיפְט דוּרְךּ פֵייעֶר ,זָאל גֶעפִינֶען

וֶוערֶען צוּ ליב אוּנְד כָּבוֹד .אוּנְד הֶערְלִיכְקייט וי דֶער

חָאטְשֶׁע אֵיהֶר הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעזֶעהֶען .אונד אָןאֵיהֶם

אֵיהֶר נְלוֹיבְּט; הָאטְשֶׁע אֵיהֶר זֶעהְט אֵיהֶם נִיט אַצוּנֶד ,אוּנֵד
אֵיהֶר פְרֵייעֶט אֵייךְָּ מִיט אַ הֶערְלֵיכֶע פְרֵייד ואס קֶען נִיט
אוֹיסְנֶערֶעט וֶוערֶען :אִינְדֶעם אֵיהֶר בֶּעקוּמְט דֶעם תַּכְלִית 9
פוּן אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען ,דִיא רֶעטוּנְג פוּן אֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת;
1

05

א פּעטרוס א

 0וֶוענֶען וֶועלְכֶע רֶעטוּנְג דִיא נְבִיאִים הָאבֶּען נֶעזוּכְט אוּנְד
אֵייפְרִיג גֶעפָארְשְׁט ,ואס הָאבֶּען נְבוּאוֹת גֶעזָאגְט וֶוענֶען
 1דֶער נְנָאד וָאס אִיז צוּ אַייך :דֶערְוַוייל זֵייא הָאבֶּען נֶע-
פָארְשְׁט אוֹיף וֶועלְכֶע אוּנְד וֶועלְכֶערְלֵייא צֵייט דֶער גֵייסְט
פוּן מְשִׁיחַ וָואס אִיז אִין זֵייא גֶעוֶועזֶען הָאט בֶּעדֵייטֶעט ,וֶוען
עֶר הָאט פְרִיהֶער בֶּעצֵיינְט דיא לֵיידֶען פוּן מָשִׁיחַ ,אוּנְד
 2דיא הֶערְלִיכְקֵייט ואס וֶועט דֶערְנָאךְּ קוּמֶען :צוּ וֶועלְכֶע
אִיז אַנְפְּלֶעקְט גֶעוָארֶען אַז נִיט צוּ זִיךְּ אַלײן גֵייעֶרְט צוּ
אֵייךְּ הָאבֶּען זֵייא .גֶעדִינְט אִין דִיא זַאכֶען ואס זֶענֶען צוּ
אֵייךְ אַצוּנְד דֶערְצֶעהְלְט גֶעוָוארֶען דוּרְךְּ דִיא וָואס הָאבֶּען
צוּ אֵייךָּ נֶעפְּרֶעדִינְט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה אִים רוּחַ הַקוֹרֶשׁ

וָואם אִיז פוּן דֶעם הִימֶעל אַרוּפְּגֶעשִיקְט ,אִין וֶועלְבֶע זַאכֶּען
8
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6
7

מַלְאָכִים הָאבֶּען בֶּענֶעהְרְט אַרִיינְצוּקוּקֶען:

דָרוּם נַארְטֶעלְט אַרוּם דִיא לֶענְדֶען פוּן אֵייעֶר פֶערְשְׁטַאנְד,
זֵייט נִיכְטֶערְן ,אוּנְד זֶעצְט אֵייעֶרֶע גַאנְצֶע הָאפְּנוּנג אוֹיף
דִיא נְנָאד וָאס וֶועט צוּ אַייךָ נֶעבְּרַאכְט וֶוערֶען אִים אַנְםָ-
פְּלֶעקֶען פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :אַלֶס קִינְדֶער וָָאם גֶעהָארְבֶען,
בִּילְדֶעט נִיט אֵייעֶר חַארַאקְטֶער נָאךְּ דִיא פְרִיהֶערֶע תַּאַוֹת
אֵין אֵייעֶרֶע אוּנְזִיסֶענְהֵייט :נֵייעֶרְט נָאךְּ דֶעם הַיילִינֶען
וֶועלְכֶער הָאט אֵייךְּ בֶּערוּפֶען ,אַזוֹי זייט אֵיהֶר אוֹיץ הַיילִיג
אִין אַלֶעם וַוַאנְדֶעל :וָארִין עֶס שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען ,זַייט
אֵיהֶר הֵיילִיג ווייל אִיךְּ בִּין הַיילִיג :וקרא י"א מיד ,אוּנְד

וֶוען אֵיהֶר רוּפְט אָן דֶעם פָאטֶער וֶועלְכֶער אִיז נִיט נוֹשׂא

פָנִים אוּנְד רִיכְטֶעט יֶעדֶען נָאךְּ זֵיין וֶוערק ,אַזוֹי פֶעךְ-
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בְּרֶענְנְמ דָא דִיא צֵייט פוּן אֵייעֶר אוֹיפְהַאלְטוּנְג אִין פָארְכֶט:
וָארִין אִיהֶר זֵוייסְט אַז אֵיהֶר זֶענְט נִיט אוֹיסְנֶעלֶעוְט נֶע-
וָוארֶען מִיט פֶערְדֶערְבְּלִיכֶע זַאכֶען ,זִילְבֶּער אוּנְד נָאלֶר
פוּן אֵייעֶרֶען נַארִישֶׁען וַואנְדֶעל ואס אֵיהֶר הָאט פוּן אֵייעֶרֶע
פֶּעטֶער דֶערְהַאלְטֶען :נֵייעֶרְט מִיט דֶעם טְהֵיירֶען בְּלוּט
פוּן מָשִׁיחַ ,אַזוֹי זיא פוּן אַ לֵאם וִאם אִיז אֶהֶן אַ מוּם
אוּנְד אוּנְבֶּעפְלֶעקְט :דֶער אִיז בֶּעשְטִימְט נֶעוֶועזֶען פָאר
דֶער גְרוּנְדוּנְג פוּן דֶער וֶועלְט ,אָבֶּער אִיז אִין דִיא לֶּעצְטֶע
צֵייטֶען פוּן אֵייעֶרְטְוֶוענֶען אַנְטְפְּלֶעקְט נֶעוָארֶען :װָאם
דוּרְךָּ אֵיהֶם גְלוֹיבֶּען אָן נָאט ,דֶער הָאט אֵיהֶם אוֹיפְּגֶעוֶועקְט

א פּעטֿרום א בֿ
פוּן דִיא טּוֹיטֶע ,אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען הֶערְלִיבְקֵייט,
אַזוֹי אַז.אֵייעֶר גְלוֹיבֶּען אוּנְד הָאפְנוּנְג זֶענֶען אִין גָאם:

8

אִינְדֶעם אֵיהֶר הָאט אֵיעֶרֶע נְשָׁמוֹת גֶערִיינִיגְט אִים 22

נֶעהָארְזַאם פוּן דֶער וָאהְרְהֵייט נִיט צוּ פֶערְשְׁמֶעלְטֶע
בְּרוּדֶערְלִיבֶּע ,אַזוֹי לִיבֶּט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן מִיט
עֶרִינְסְט פוּן דֶעם הַארְצֶען :וַוייל אֵיהֶר זֶענְט וִירֶערְגֶע32 -

בּוֹירֶען ,נִיט פוּן פֶערְדָארְבֶּענֶעם זָאמֶען נֵייעֶרְט פוּן
אוּנְפֶערְדָארְבֶּענֶעם ,דוּרְךָּ דֶעם וָארְט פוּן נָאט וָאס
לֶעבְּט אוּנְד בְּלֵייבְּם:

וָארִין אַלֶעם פְלֵיישׁ אִיז װוִיא בְרָאו אוּנְד אַלֶע 42
זֵיינֶע הֶערְלִיכְקֵייט וִויא אַ בְּלוּם פוּן נְרָאזּ ,דָאם גְרָאז
אִיז פֶערְדָארְבֶּען אוּנְד דִיא בְּלוּם אִיז אַוֶועקְגֶעפַאלֶען:
אָבֶּער דָאס וָארְט פוּן דֶעם הַאר בְּלַייבְּט אויף 52
עִבִּיב! ישעיה מ' וי זי ח',

אוּנִד דָאס אִיז דָאס וָארְט וָאס אִיז צוּ אַייךָ נֶעפְּרֶעדִינֶט:
קאפיטעל ב

דְרוּם טְהוּט אָפּ אַלֶע שְׁלֶעכְטְהֵייט ,אוּנד אַלֶע פַּאלְשִׁי {
הֵייט ,אוּנְד חַנִיפָה .אוּנְד קִנְאָה אוּנְד אַלֶע רְכֵּילוֹת:
זיא נֵייא גֶעבּוֹירֶענֶע קִינְדֶער בֶּענֶעהְרְט דיא לוֹיטֶערֶע 2
מֵילֶךְּ פוּן דֶעם
וַאקְסֶען

צוּ

וָארְט,

יִשוּעָה:

כְּדִי אִיהֶר זָאלְט דוּרְךָּ דֶעם
וֶען אֵיהֶר

הָאט

פֶערְווּכֶט אַז 3

דֶער הַאר אִיז נוטינ :צוּ וֶעלְכֶען אֵיהֶר קוּמְט װִיא 4
צוּ אַ לֶעבֶּערִינֶען שְׁטֵיין ,וָואס אִיז פוּן מֶענְשֶׁען פֶעךְ-
וָוארְפֶען ,אָבֶּער פוּן נָאט אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְט אוּנְד טְהֵייעֶר;
אֵיהֶר אוֹיךְּ ויא לֶעבֶּעדִיגֶע שְׁמֵיינֶער זֶענְט אוֹיפְנֶעבּוֹיעְט 5
פַאר אַ גֵייסְטְלִיכֶעם הוֹיז ,אֵיינֶע הֵַיילִינֶע כְּהוּנָה אַז
אֵיהֶר זָאלְט בְּרֶענְגֶען גֵייסְטְלִיכֶע קַוִיבָּנוֹת .וִאם זֶענֶען
אָנְנֶענוּמֶען פַאר נָאט דוּרְךְָ יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :װֵייל עִם 6

שְׁטֶעהְט נֶעשְׁרִיבֶּען אִין דִֶיועֹרן שאְֵיׁירןִיפְה
 ,זְעה ,אִיךְ לֶעב אִין צ

עֶקְשְׁטֵיין

אוֹיסְדֶעךְ-

וֶועהְלְט; טְהֵייעֶר ,אוּנְד דֶער חָאם גְלוֹיבְּט אָן אִֵיהֶם
וֶועט נִיט פֶערְשֶׁעהְמְט וֶוערֶען" :ישעיה כ"ח ט"ו.

{ דָרוּם צוּ אַייךְָ וָאס נְלוֹיבֶּען אִיז דָזנר כָּבוֹד; אָבֶּער צוּ 7
דִיא ואס גְלוֹיבֶּען נִיט .דֶער שְׁטֵיין וְוְאם דִיא בּוֹימֵייסְטֶער
8
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הָאבֶּען פֶערְוָואַרְפֶען ,דֶער אִיז צוּם עֶקשְׁטֵיין גֶעוָוארֶען:
תהלים קי"ח כְּ"ב + .אוּנְ

יט6

10

עֶר אִיז אַ שְׁטֵיין פוּן אָנְשְׁטוֹים

אוּנְד אַ .פֶעלְז פוּן שְׁטְּרוֹיכְלוּנְ ;2וֶועלְכֶע שְׁמְרוֹיִבְלֶען
אִינְדֶעם זֵייא זֶענֶען אוּנְגֶעהָארְזַאם דֶעם וָואָרְט ,דֶערְצוּ זֶענֶען
זֵייא אוֹיךְ גֶעשְׁמֶעלְט :ישעיה;ח! י"ד- ,אֶבֶּער אֵיהֶר זֶענְט
אַיין-.אוֹיסְדֶערְוֶועהֶּלְטֶעם .דוֹה . א .קֶענִיגְלִיבֶע .כְּהִנָּה .א
הֵיילִיג פָאלְק ,אַ פָאלְק צוּם בֶּעזִיץ ,כְּדִי .אֵיהֶר זָאלְ
דֶערְצֶעהְלֶען דֶעם לוֹיבּ פוּן אֵיהֶם דֶער הָאט אֵייךְ בֶע-
רוּפֶען פוּן דֶער פִינְסְטֶערְנִים צוּ זַיין .וְאוּנְדֶע-
לִיכֶּען לֵיכְט - .:חָאם

אֵיְהֶר

זֶענְט.

נִיט

פְרִיהֶער.

גֶעוֶועזֶען אַ פָאלְק ,אָבֶּער אַצוּנְד זֶענְט אַוְהֶר דָאס

פָאלְק פוּן גָאט; חִאם .אֵיהֶר הָאט נִיט קֵיינֶע בַּאַרֶעמ-
הֶערְצִיגְקייט דֶערְהַאלְמזען אָבֶּער אַצוּנְד .הָאט אֵיהֶר
דֶערְהַאלְטֶען בַּארֶעמְהֶעןְ-צִינְקיים :הושע א' ט'; בכ'יג.

גֶעלִיבְּטֶע ,אִיךְּ בֶּעט אַיִידָי ויא פְרֶעמְדֶע אוּנְד וַואנְדֶערֶעה,

אַז אִיהֶר זָאלְט אַייךָּ .אָפְּהַאלְטֶען פוּן דִיא גְלוּסְטֶען פוּן

דֶּעם פְלֵיִישׁ.
12

זִֶאם

שְׁטְרֵייטֶען

קֶענֶען

דֶער נְשָׁמָה:

אַוֹּנֶך .פֵיהְרְט אִיהֶר .אִייךָ גוּט אוֹיף צְוִוישֶען דיא בוֹיִם,

כְּדיי אִין דֶעם אִין וֶעלְכֶען זֵייא לֶעפְּטֶערְן אֵייךָ אַלֶם
אִיבֶּעלְטְהוּעֶר .זיא זָאלֶען אָנְזֶעהֶען אֵייעֶרֶע גוּטֶע וֶזערְק,
אֲּנֶד .זָאלֶען .גָאט לויבֶּען .אִים טָאג פוּן בֶּעזוּכוּנֶב:

זייט אוּנְטֶערְטָענִיב צוּ יֶעדֶע מֶענְשְׁלִיכֶע אֶרְדְנוּנֵג .פוּן
וֶוענֶען דֶעם הַאר; אוֹיבּ עִם אִיז צוּם קֶענִיג יא צוּם

עֶלִצְטֶען :אָדֶער צדּ פִירְשְׁטֶען אַזוֹי .ויא זֵייא זֶענֶען פוּן

16
17

18

אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט צוּ זִשִפִזרְאפוּנְג פוּן דִיא אִיבֶּעלְטְהוּעֶר אוּנְד
צִוּם לוֹיבּ פוּן דֵּיא וָואס טְדוּן נוּטֶעס :וָארִין דָאס אִיז
דֶער זוילֶען פוּן גָאנט ,אַז אֵיהֶר זָאלְט גוּטֶעס טְהוּן אוּנְד
דָאלְט פֶּערְשְטוּמֶען? דִיא אַוּנְוִויסֶענְהֵייט פוּן נַארִישֶׁע
מֶענְשֶׁעןְ :אַלָם פְרַייעַ .מֶענְשֶׁען אוּנְד נִיט .אַזוֹי .ויא
אִיהֶר -הַאֵלֶט .אַועֶרֶע -.פְּרייְהִייט פַאר אַ .שְׁלֵייעָר פוּן
שְׁלֶעכְטְהֵייטְ .נֵייעֶרְכן .אֵלִם קנֶעבְט פוּן גָאט :הַאלְט אַלֶע
אִין כָּבוֹה .,לִיבְּט .די א -בְּרִידֶערְשַׁאפְט .,פָאָרכְט אַייךָ פָאר
גָאט הַאֵלְט אִין כָּבּו יד.דֶעם קֶענִיג:

.וּנְטֶערְטעֲנִיג צ.ו .אַװעֶרֶע ..הֶערַרן
אֵיְהֶר .קְנֶעבְט .,זַיִיט א
זצ
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מִיט אַלֶערלײיא פַּארְכְט .נִיט נור צוּ דיא גוּטֶע אוּנָד
עְדֶעלֶע ,נֵייעֶרְט אוֹיךָּ .צוּ דֵיא הַארְטָע .:וָארִין רֶאם אִיז
גנַאדֶענְפָאל ,וֶוען אֵיינֶער לֵיײידֶעט צֵעַר וֶעגֶען זַיין
גֶעוִיסֶען קֶעגֶען נָּאט .אוּנְד דֶערְטְרָאנְט .אוּנְשוּלְדִיב:
וָארִין .ואם פַאר אַ לוֹיבּ אִיז עֶס וֶען אֵיהֶר דֶערְטְרָאנְט
נַאכְדֶעם .אֵיהֶר .הָאט גֶעזִינְדֵיְט .אַוּנֶד .זֶענְט גֶעשְׁלָאָבֶעךְ?
אָבֶּער .וֶען .אֵיהֶר דֶערְטְרָאנְט נָאכְדֶעם אֵיהֶר .הָאטֵּ .נוּמֶעס
נֶעמהוּן אוּנָד הָאט גֶעלִיטֶען דֶאם אִיז גְנַאדֶענְפַאל פָאר
גָאט .:וָארִין אֶיהֶר  זֶענְט דֶעֶרְצוּ בֶּערוּפֶען ווייל מְשִׁיח
הָאט אוֹיךָּ גֶעלִיטֶען פַאר אַייךָ; אוּנִד הָאט.אֵייךָ אַ בַּיי-

19

שִׁפֵּיל אִיבֶּערְגֶעלַאזְט ,כְּדִי אֵיהֶר זָאֶלְט גָאכְפָאֶלְגֶען זַיִיֶּ

שריט;  -וֶעלְכֶער הָאט קֵיינֶע זִינְד .נִיט גֶעטְהוּן ,אוֹיךְ

אִיז קיין בֶּעטְרוּג אִין זַיין מוֹיל בֶעפינֶען גֶעוָארֶען:

ישעיה ג"ג טי,

דֶער ,וֶוען עֶר אִיוֹ בֶּעלֵיידִינְט הָאט נִיט

צוּרִיקְבֶּעלֵיידִיגְט .וֶוען עֶר הָאט גֶעלִיטֶען הָאט ניט

גֶעסְטְרַאשֶׁעט ,נַיִיעֶרְט עֶר הָאט זִיךְּ אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען צִו

אֵיְהֶם דֶער מְהוּם רֶעכְט מִשְׁפָּט .:דֶער הָאט זֶּעלְבְּסְט
אַוִּנְדֶערֶע .זִינֶד .גֶעטְרַאגֶען .אִין .זיין  לֵייבּ אַוֹיף דֶעם .בּוֹים

כְּדִי .מִיר זָאלֶען .אֶפְּשְׁטַארְבֶּען צוּ .זִינֶר אוּנְד .זָאלֶען לֶע-

בֶּען צוּ גֶערֶעכְטִינְקֵייט; דוּרֶךְ וֶועמֶעם וְאוּנְדֶען אֵיהֶר
זֶענְטּ גֶעהַיִילֶט .גֶעוָארֶען :זָארִין .אֵיהֶר .זֶענְט גֶּעוֶועזֶען
װיאַ פֶערְאִירְטֶע שָׁאף .,אָבֶּער אַצוּנְד הָאט אֵיהֶר אַיִיךָ
אוּמְנֶעקֶעהְרְט צוּם פַּאסְטוּךְּ-אוּנָד .אוֹיפְזֶעהֶער פוּןאֵייעֶרֶע
נִשָׁמוֹת:
קאפיטעל ב
גְלַיַיכְדֶעם .אִיהֶרְּ -זֵייבֶּער .זַייט  אוּנְטֶערְטֶענִינ צוּ אֵייעֶרֶע
אֵייגֶענֶע .מֶענֶעה-.בָּדִי! וֶועַן .אַפִיל עֶטְלַיִכֶע גְלוְּבֶּען .נִיט
אִים וָארְט ,זֵייא זָאלֶען דוּרְךְ דֶעם וַָאנְדֶעל פון .דיא
ווייבֶּער אָהְן דֶעם וָוארְט גֶעווינֶען וֶֶערֶען : אִינְדֶעם זייא
זֶעהֶען אַייעֶרֶען רֵיינֶען וַואנְדֶעל מִיט פַָארְכֶט .:אוּנְד לָאז
אַייעֶרֶע צִיְרוּנְגֶען נִיט זַיין דיא אוֹיפֶּערֶע פוּן גֶעפְלָאַכְמֶענֶע
הָאָר .אוּנְד .גִיִלְדֶּענֶע  בֶּעֶנְדֶער; .אָדֶער .שֶׁעהְנֶע קְּלִיידִִנָה:
נַווְעֶרְט .לָאז .זִיְא .זַיין .דֶער פֶערְבָּאַרְגֶּענֶער .מֶענְשׁ פון -דֶעם

האַרֶץ אִין אוּנְפֶערְדַארְבְּלֵיכֶע צִירוְּגֶען פוּן אַ זַאנְפְטָמּוּטִינֶען
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206
א פּעטרום נֿ
אוּנְד  שְׁטִׂילֶען גֵייסְט ,ואס אִיז זֶעהֶר טְהֵייעֶר

פאה

גָאט :וָארִין גְלֵייכְדֶעם פְלֶענֶען זִיךְ דיא הֵיילִינֶע פְרוֹיעֶן
פָארְצֵיִישֶען צִירֶען וֶועלְכֶע הָאבֶּען אִין גָאט גֶעהָאפְט

אוּנְד זֶענֶען אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעוֶועזֶען צוּ זֵייעֶרֶע מֶענֶער:
אַזוֹי ויא שָׂרָה הָאט נֶעהָארְכְט צוּ אַבְרָהֶם ,אִינְדֶעם זִיא
הָאט אֵיהֶם גֶערוּפֶען הֶערְר; וֶועמֶעס קִינְדֶער אִיהֶר זֶענְט
וֶוען אֵיהֶר טְהוּט גוּטֶעם אוּנְד פָארְכְט אֵייךְ נִיט מִיט קיין
שְׁרֶעקֶען:
גְלֵייכְדֶעם אֵיהֶר מֶענֶער ,וְואוֹינְט מִיט זַיָוא נָאךְּ פֶעך-

שְׁטַאנְד ,ויא מִיט דֶעם שְׁוַואכֶערֶען בָּלִי אוּנְד נִיבְּט זֵייא
כָּבוֹד ,נְלֵייךְּ ויא אוֹיךָּ מִיט-יוֹרְשִׁים פוּן דֶער נְנָאד
פוּן לֶעבֶּען ,אַז אֵייעֶרֶע גֶעבֶּעטֶע זָאלֶען נִיט גֶעשְׁטֶערְט
וֶוערֶען:

נוּן צוּם לֶעצְטֶען זֵייט אַלֶע גְלֵייכְנֶעדַאנְקֶענְדִיב ,מִיטְלֵיידִיג,
8

בְּרִידֶערְלֶיךְ; בַּארֶעמְהֶערְצִיג ,דֶעמוּטְהִיג :אוּנְד פֶערְנֶעלְט
נִיט שְׁלֶעכְטֶעם פַאר שְׁלֶעכְטֶעם אָדֶער בֶֶּעלִייירִיגוּנְג פַאר
בֶּעלֵיירִיבוּנָג ,נייעֶרְט אִים גֶענֶענְטְהֵייל בֶּענְשְׁט ,ווייל אֵיהֶר

זֶענְט דֶערְצוּ בֶּערוּפֶען כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט יִרְשֶׁענֶען בְּרָכָה:
10

ו,וארִין דֶער וָאס זויל לִיבּ הָאבֶּען דָאס לֶעבֶּען אוּ

זֶעהֶען גוּטֶע טֶעג ,לָאז עֶר הַאלְטֶען זֵיינֶע צוּנְג פוּן
שְׁלֶעבְטֶעם ,אוּנְד זַיינֶע לִיסֶען אַז זֵייא זָאלֶען נִיט
11
12

פַאלְשְׁהֵייט רֶעדֶען:

שְׁלֶעכְטֶעם אוּנְד טְהוּן
אוּנְד עִם נָאכְפָאלְנֶען:
הַאר זֶענֶען אוֹיף דיא
זֶענֶען אָפֶּען צוּ זֵייעֶר
דֶעם הַאר אִיז קֶענֶען

אָבֶּער לָאז עֶר אָפְּקֶעהְרֶען פוּן

גוּטֶעם לָאז עֶר זוּכֶען פְרִידֶען
וָארִין דיא אוֹינֶען פוּן דֶעם
צַדִיקִים .אוּנְד זֵיינֶע אוֹיעֶרֶען
גֶעבֶּעט ,אָבֶּער דֶאם פָּנִים פוּן
דִיא וָאס טְהוּן שְׁלֶעבְטֶעם":

תהלים ל"ד ייג-י"ז,
18
14

וֶוער וֶועט אַייךְּ דֶען שָׁאדֶען ,וֶוען אִיהֶר זֶענְט אֵייפְרִיג
נָאךְּ דֶעם גוּטֶען? אָבֶּער וֶוען אֵיהֶר אוֹיךְּ לֵיידֶעט וֶוענֶען

גֶערֶעכְטִינְקֵייט זֶענְט אֵיהֶר גֶעבֶּענְשְט אוּנְד הָאט קין
מוֹרָא פַאר זֵייעֶר שְׁרֶעקֶען ,אוֹיךְ זַייט נִיט בֶּעמְרִיבְּט:

15

אָבֶּער הֵיילִינְט דֶעם הַאר מָשִׁיחַ אִין אֵייעֶרֶע הֶערְצֶער
אוּנְד זַייט בֶּעשְׁטֶענְדִיג בֶּערֵייט צוּ עֶנְטְפֶּערְן אִיטְלִיכֶען

א פּעמרום נ ד
וָואס -פְּרֶענְט אַייךָּ וֶענֶען דֶער
אֵייךְ; דָאךָּ מִיט דֶעמוּטָה אוּנְד
נוּטֶעם גֶעוִויסֶען ,כְּדֵי אִין זִאם
פָאר דִיא וָאס פֶּערְשֶׁעהְמֶען

הָאפְנוּנְג וִאם אִיז אִין
פָארְכְט :אוּנְד הָאט אַ
אֵיהֶר זֶענְט בֶּערֶעדֶעט
אֵייעֶר גוּשֶען וַוַאנְדֶעל

אִין מָשִׁיחַ זָאלֶען צוּ שַׁאנְד וֶֶערֶען :וָארִין עִם אִיז
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לִיבֶּער ,וֶוען עֶם אִיז דֶער וילֶען פוּן נָאט; אַז אֵיהֶר
זָאלְט לֵיידֶען פַאר בוּטֶעם מְדוּן אֵיידֶער פַאר שְׁלֶעבְטֶעם:
ווייל מָשִׁיחַ אִיז אוֹיךְּ אַיינְמָאל גֶעשְׁטָארְבֶּען פַאר זִינְד
דֶער גֶערֶעכְטֶער פַאר דִיא אוּנְגֶערֶעכְטֶע ,כְּדֵי עֶר זָאל
אוּנֶם בְּרֶענְגֶען צוּ בָאט ,אִינְדֶעם עֶר אִיז גֶעמֶעטֶעט

גֶעוָארֶען אִים פְלֵיישׁ ,אָבֶּער אִיז לֶעבֶּעדִיג גֶעוָארֶען
אִים נֵייסְט:

דָרוּם אִיז עֶר אוֹיךְּ גֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט

גֶעפְּרֶעדִיגְט צוּ דִיא גֵייסְטֶער וָאס זֶענֶען אִין גֶעפֶעַנְְנִים:

וָאס הָאבֶּען פָארְצֵייטֶען נִיט גֶענְלוֹיבֶּט וֶען דִיא
לַאנְגְמוּטִינְקֵייט פוּן נָאט הָאט אִין דיא טֶעג פוּן נֹחַ
גֶעוַוארְט .דֶערְוַוייל דִיא תִיבָה אִיז פָּארְבֶּערֵייטֶעט

גֶּעוָארֶען אִין וֶועלְכֶער עֶטְלִיבֶע .דָאס הֵייסְט אַכְט

נְפָשׁוֹת ,זֶענֶען דוּרְךָּ
וֶועלְכֶעם אִיז אַצוּנְד

טְבִילָה רֶעטֶעט

וַאסֶער גֶערֶעטֶעם גֶעוָארֶען:
נָאךְּ אַי פָארְבִּילְרה ,אוֹיך אַז

אִיךְּ; נִיםט דָאם אָפִּטְהוּן פוּן דיא

אוּנְרֵיינִינְקייט פוּן דֶעם פְלֵיישׁ ,נֵייעֶרְט דִיא בֶּערוּפוּנְג
פוּן אַ נוּטֶען גֶעוִויסֶען אוֹיף נָאט ,דוּרְךְּ דִיא אוֹיפְעֶךְ-
שְׁטֶערוּנְג פוּן יַשוּעַ הַמָשִׁיחַ:

וֶועלְכֶער אִיז אִין הִימֶעל

גֶעגַאנְגֶען אוּנְד אִיז צוּ דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן גָאט
צוּ דֶעם דֵיא מַלְאָכִים אוּנְד הֶערְשַׁאפְטֶען אוּנְד מֶעכְטֶען
זֶענֶען אוּנְטֶערְטֶענִיג גֶעוָוארֶען:
קאפיטעל ד

דֶעסְטְוֶועגֶען ,אִינְדֶעם מָשִׁיחַ הָאט אִים פְלֵיישׁ גֶעלִיטֶען

=

וָוָאפֶענְט אֵיהֶר אֵייךָּ אוֹיךְ מִיט דֶעם זֶעלְבִּינֶען פֶעךְ-
שְׁטַאנְד ,ווייל דֶער וָאס הָאט אִים פְלֵיישׁ גֶעלִיטֶען
הָאט אוֹיפְנֶעהֶערְט פוּן זִינְד :כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט נִיט /
מֶעהֶר דִיא אִיבְּרִינֶע צֵייט לֶעבֶּען אִים פְלֵיישׁ צוּ דֵיא
גְלוּסְטֶען פוּן מֶענְשֶׁען נֵייעֶרְט דוּרְךְָ דֶעם ווילֶען פוּן נָאם:
וָוארִין דִיאַ פֶערְגַאנְגֶענֶע צֵייט אִיז גֶענוּג אַז מִיר הָאבֶּען 5

פי

א פּעטרום ד
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זש

גֶעוִוירְקְט דֶעם זִוילֶען פוּן דִיא נוֹיִם .אוּנְד הָאבֶּען גֶעוַאנְ-
דֶעלְט אִין .אוֹיסְגֶעלַאסֶענְהֵייט; גְלוּסְטֶען ,װַיינְזוֹיפֶען
טַאנְצֶען; פְרֶעסֶען אוּנְד גֶעזֶעצְלוֹיזִינֶע אָפְּגֶעטֶערִיוא:
דְרִינֶען אִיז זֵייא אַ חְדוֹּשׁ וֶוען אֵיהֶר לוֹיפְם נִיט מִיט זייא
צוּ דִיא זֶעלְבִּינֶע פֶערְשְׁוֶענְדוּנְב פוּן אוּנְמֶעסִינְקיִיט

דֶערְבֵּייא לֶעסְטֶערְן זיִא אַייך :וֶועלְכֶע וֶועלֶען אֶפִּגֶעבֶּעְן

חֶשְׁבּוֹן צוּ דֶעם וֶעלְכֶער אִיז אָנְבֶּערֵייט צז רִיִכְטֶען
דִיא לֶעבֶּעדִיגֶע אוּנְד דִיא טוֹיטֶע :וָארִין דֶערְצוּ אִין
אוֹיךְ דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה גֶעפְּרֶעדִינְט נֶעוָארֶען צוּ דִיא

מוֹיטֶע; :כְּדִי זֵייא זָאלֶען .אִים פְלֵיישׁ נָאךְ מֶענְשֶׁען נֶע-
רִיכְטֶעט וֶוערֶען; אָבֶּער נָאךָּ גָאט זָאלֶען לע אִים
גִייֹסְט:
אָבֶּער דָאס עֵנְד פוּן אַלֶע דַאכֶען אִיז נָאהֶענְט; דְרוֹּם זייט
קְלוּג אוּנְד וַואכְט צוּ גֶעבֶּעט :פָאַר אַלֶעם הָאָט הָעֶרְצְלִיכֶע
לִיבֶּע צְוִוישֶׁען אַייך; .זָארִיִן לִיבֶּע דֶעקְט צו פִילֶע זִינָ:
ף זֵייט מַכְנִיִם אוֹרְחָיִם אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערְן אֶהֶן גֶעמוּרְמֶעל:
 0גְלֵייךְּ זיא יֶעדֶער אֵיינֶער פוּן אַייךְּ הָאט בֶּעקוּמֶען אַ

מַתְּנּה אַזוֹי זָאל עֶר דֶעם אַנְדֶערְן דֶערְמִיט בֶּעדִינֶען

אֵלֶם גוּטֶע פֶערְוַואלְטֶער .פוּן דִיא פִילֶערְלִייוא נְנָאד פוּן

נָאט:

1
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זֶען אֵיינֶער רֶעטו לָאז עֶר רֶעדֶען

זיא

מִיט דִיא

וֶוערְטֶער פוּן גָאט; וֶוען אֵיינֶער בֶּעדִינְט; לָאז עֶר בֶּעדִינֶען
ויא פוּן דֶער קְרַאפְּט וָואס גָאט הָאט גֶעגֶעבֶּען; כְּדֵי נָאט
זָאל אִין אַלֶע .זַאכֶען פֶערְהֶערְלֵיֵכְט וֶוערֶען דוּרך יַשׁוּעַ
הַמְשִׁיחַ; צוּ דֶעם אִיז דֶער כָּבוֹד אוּנְד דיא קְרַאפְט פוּן
עבִּינְקייט צוּ עֶבִּיגְקייט; אָמֵןְ;
גֶעלִיבְּטֶע ,לָאזְט אַייךְּ נִיט אָפְּוֶוענְדִיג נֶעמַאכְט װֶערֶען
דוּרְךְּ דִיא פֵייעֶרְדִינֶע פְּרִיפוּנְג ואס קוּמְט צְוִוישֶען אַייךָ

כְּדי אַײיךְ צו פְּרִיפֶען; גְלֵייךְ זיא עִם הָאט זִיךְ אַייך עִמֶּעם

 31נִייְעָם צוּגֶעטְרָאפֶען :נייערְט פְרִייעֶט אַייך אִינְדֶעם אִיהֶר
::

14

הָאט אַ טְהֵייל אִין דִיא לֵיידֶען פוּן מְשִׁיחַ .כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט
אַייךּ אוֹיךָּ פְרַייעֶן מִיט גְרוֹיסֶע שִׂמְחָה אִין דֶעֶר אַנְטְפְּלֶעד

קוּנב פוּן זֵיינֶע הֶערְליִכְקיִיט :וֶוען אֵיהֶר .זֶענְט נֶעלֶעְסְטֶערְט
וֶועגֶען

דֶעם

נָאמֶען

פוּן

מַשִיחן

בֶעבֶּענְשְט

זֶענְט

אִיהְרה

ווייל דֶער גֵיִיסְט פוּן הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד פוּן גָאט רוּהֶט

א פעטרוס ד.ה

אויף אֵייךָ :וארִין .לָאז קֵיינֶער פוּן אַייךְּ נִיט לֵיידֶען אַלֶם
רוֹצַח אָדֶער  נֵנָב אָדֶער אֵיין אִיבֶּעלְטְהוּעֶר ,אָדֶער יא
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אֵיינֶער ואס מִישְׁט זִיךְּ אִין פְרֶעמְדֶע זַאכֶען :אָבֶּער וֶוען

אַיינֶער לֵיידֶעט אַלֶם אַ קְרֵיסְט; לָאז עֶר זִיךְּ נִיט שֶׁעהְמֶען

נייעֶרְט לָאז עֶר גָאט לוֹיבֶּען אִין דִיזֶען נָאמֶען :וָארִין אִין

דיא צֵייט וֶוען דֶאם מִשְׁפֶּט וֶועט פֿוּן דֶעם הוֹיז פֿוּן נָאט
אָנְהֶעבֶּען; אוּנְד וֶוען צוּעֶרשְט :פון אוּנִם; ואס וֶועט דֶער
סוֹף זַיין/פוּן דיא וָוִאם נֶעהָארְבֶען נִיט דִיא בְּשׂוּרָה טוֹבָה
פוּן נָאט? .אוּנד וֶוען דֶער גֶערֶעכְטֶער וֶועט קוֹים נֶערֶע-
טֶעט וֶוערֶען :וְואוּ וֶועט דֶער גָאטְלָאזִינֶער אוּנְד דֶער
זוְנְדֶער עְרְשֵׁיינֶען? .דְרוּם לָאזֶען אוֹיךְּ דיא וָואס  לֵיידֶען

נָאךְּ דֶעם ווילֶען פוּן גָאט זֵייעֶרֶע נְשָׁמוֹת אִיבֶּערְגֶעבֶּען

17

19

מִיט גוּטֶעם טְדוּן צוּ אַ נֶעטְרַיִיעֶן בֶּעשֶׁעפֶער:

קאפּיטעל ה
דְרוּםּ בִּין אִיךָּ מַזְהִיר דיא זְקֹנִים  וָואם .זֶענֶען צְוִוישֶׁען
אַייךְ; זִואם אִיךְּ בִּין אוֹיךְ דֶער זָקֵן אוּנְד עֲדוּת פוּן דיא
לֵיידֶען:פֿוּן יִשׁוּעַ .אוֹיךְּ דֶער חֲבַר פוּן  דֶּער הֶערְלִיכְקֵייט
אס וֶועט אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען ;:זִיידֶעט דִיֹא סְטַאדֶע פוּן
נָאט וָאסּ אִיז צְוִוישֶׁען אֵייךְ; נִיט זיא גֶּעצְדִינְנֶען
נֵייעֶרֶם מִיט גוּטֶען וִילֶען אַזוֹי זיא צוּ בָאט; אֲוֹנָד
נִיט פַאר שֶׁענְדְלִיכֶען גֶעוִוינְסְט ,נֵייעֶרְט מִיט אַ רֵיינֶעם
אֵייפֶער :אוּנָד נִיט וְלֵייךְ ויא דִיא וָאס הֶערְשֶׁען
אִיבֶּער דִיא וִָאם זֶענֶען צוּ זֵייא אָנְפֶערְטְרוֹיעֶט ,גֵייעֶרְט
אוּנְד וֶען דֶער
זַייט אַ בֵּיישְׁפֵּיל צוּ דֶער סְטַאדֶע:

אֵיהֶר דֶערְהַאלְטֶען דיא
וֶועט נִיט פֶערְנֶעהֶען:

+בן

פן

4

קְרוֹין פוּן הֶערְלִיבְקֵייט זָאם

נְלֵייכְדֶעם אֵיהֶר ווּנְנֶערֶע ,זַיים אוּנְטֶערְמֶענִינ צוּ דיא
זִקנִים .אוּנְד אַלֶע פוּן אַייךְּ זַייט אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערְן
אוּנְטֶערְטֶענִינ מִיט דֶעמוּמָה וָארִין נָאט אִיז קֶענֶען
דִיא שְׁמָאלְצֶע .אָבֶּער צוּ דִיא דֶעמוּטְהִינֶע ִיבֶּט עֶר
נְנָאד:
דְרוּם דֶעמוּטְהִינְט אַייךְּ אוּנְטֶער דיא מֶעכְטִינֶע הַאנְד
פוּן גָאט ,כְּדִי עֶר זָאל אֵייךָּ אִין דֶער צֵייט דֶערְהֵייכֶען;

זש

מש
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א פּעטרוס ה
אוּנְד  וַַארְפְט ,אַלֶע אֵייעֶרֶע דַאֵנָה אוֹיף אִֵיהֶם .וָוארִין
עֶר זָארְנְט פַאר אֵייךָ :זַייט נִיכְטֶערְן ,אוּנְד וַואכְט; אַייעֶר
פַיינְד דֶער שָׂמֶן נֶעהְט אַרוּם װִיא אַ בְּרוּמֶענְדִינֶער

9

לֵייבּ אוּנְד זוּכְט וֶועמֶען עֶר זָאל אֵיינְשְׁלִינְנֶען :דֶעם
ווידֶערְשְׁטֶעהְט אִים נְלוֹיבֶּען ,אִינְדֶעם אֵיהֶר וֵוייסְט אַז

דִיא זֶעלִבִּינֶע לֵיידֶען זֶענֶען דֶערְפִילְט אִין אַײעֶרֶע
בְּרִידֶער וָואס זֶענֶען אִין דֶער וֶועלְט:
10

אוּנְד דֶער גָאט פוּן אַלֶער נְנָאד ,דֶער אוּנֶם בֶּערוּפֶען

הָאט צוּ זֵיינֶע  עֶבִּינֶע הֶערְלִיכְקייט אִין מְשִׁיחַ .נָאכְדֶעם

אֵיהֶר הָאט אַ קְלֵיינֶע צֵייט גֶעלִיטֶען וֶועט אַייךְּ פָאלְ-
11

קָאמֶען מַאכֶען ,וֶועט אַייךְּ שְׁטַארְקֶען בֶּעפֶעסְטִינֶען
נְרִינְדֶען :צוּ אֵיהֶם זָאל זַיין דִיא הֶערְשַאפְש פוּן

עֲבִּיגְקייט צוּ עְבֵּיגְקייט; אָמֵן:

 12דוּרְךָּ סִלְוַואנוֹם דֶעם גֶעטְרֵייעְן בְּרוּדֶער ,ויא אִיךְּ הַאלְט,
הָאבּ אִיךְּ בְּקִיצוּר נֶעשְׁרִיבֶּען ,אוּנְד אִיךְָ וָארְן אוּנְד
בֶּעצֵיינ אַז דָאס אִיז דִיא וָאהְרֶע

אִיהֶר שְׁטֶעהְט דְרִינֶען:

דִיא

גְנָאד

פוּן נָאט וָאס

אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע וָאס

אִיז אִין בָּבֶל ,אוּנְד מֵיין זוּהְן מַרְקוֹם נְרִיסֶען אִייך:

נְרִיסְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן מִיט אַ קִיֹשׁ פוּן לִיבֶּע.

פְרִידֶען זֵייא מִיט אִייךְּ אַלֶע ואס זֶענֶען אִין מָשִׁיחַ:

דֶער צְוְוֵייטֶער בְּרִיף פון דֶעם

אפָּאסְטֶעל .פֶּעמְרוֹם.

שִמְעון פֶּעטְרוֹסי אַ קְנֶעבְט אוּנְד אֵיין אַפָּאסְטֶעל פון
ישׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .צוּ דִיא וָאס הָאבֶּען דֶערְהַאלְטֶען אַ

1

גְלייכְוֶערְטִיגֶען גְלוֹיבֶּען מִיט אוּנֶם ,אִין דֶער גֶערֶעכְטִיג-

קײיט

פוּן אוּנְזֶער

גָאט

אוֹנָד

רֶעטֶער,

יִשׁוּעַ הַמָשִיחַ:

גְנָאד אוּנְד פְרִידֶען זָאלֶען זִיךָּ צוּ אֵייךָּ מֶעהְרֶען אִין

פן

דֶער דֶערְקֶענְטְנַיִם פוּן נָאט אוּנְד אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ;

נְלֵייך ויא זַיינֶע גֶעטְלִיבֶע .קְרַאפְט הָאט אוּנֶם גֶעשֶׁענְקְט

אַלֶע זַאכֶען ואם קֵעהֶר צוּם לֶעבֶּען אוּנְד פְרוּמְקֵייט דוּרֶךָ
דֶער דֶערְקֶענְטְנִים פוּן אֵיהֶם ,וֶועלְכֶער הָאט אוּנֶם בֶּערוּפֶען
דוּרךָ .זַיינֶע אֵיינֶענֶע .הֶערְלִיכְקיים אוּנִד לױבּ :דוּרְךְ
וֶועלְכֶע עִם זֶענֶען צוּ אוּנִם גֶענֶעבֶּען דיא טְהֵייעֶרֶע אוּנָד
זָעהֶר .נְרְוֹיסֶע הַבְמָחוֹת ,כְּדִי אִיהֶר זָאלְט דוּרְךְּ דִיזֶע
הָּאבֶּען אַ .טְהַייל אִין דִיא גֶעמְלִיכֶע נַאטוּר ,אִינְדֶעם אֵיהֶר

זֶענְט אַנְטְּרינֶען פוּן דֶעם פֶערְדַארְבֶּען וָאס אִין אִיז דֶער

וֶועלְט דוּרְךָּ גְלוּסְטֶען :אוּנְד אִין דֶעמְזֶעלְבֶּען אַלֶערְלֵייא

זש

פְלַייסִינְקיים דֶערְשְׁמֶעלְט ,אוּנְד זֶעצְט צוּ צוּ אֵַייעֶר גָלוֹי-

בֶּען גוּטֶע מִדוֹת ,אוּנֶד צוּ גוּטֶע מַדוֹת דֶערְקֶענְטָנִים:
אוּנְד צוּ דֶערְקֶענְטְנִים מֶעסִינְקֵייט ,אוּנִד צוּ מֶעסִינְקייט
גֶעדוּלְד ,אוּנְך צוּ גֶעדוּלְד פְרוּמְקֵייט :אוּנְד צוּ פְרוּמְקייט

בְּרִידֶערְלִיכְקֵייט ,אוּנְד צוּ בְּרִידֶערְלֵיכְקֵייט לִיבֶּע :וָארִין

וֶוען דִיזֶע זַאבֶען זֶענֶען אִין אַייךְּ אוּנֶר מֶעהְרֶען זִיךּ

לָאזֶען זֵייא אַייךְּ נִיט פוֹיל זַיין אוּנְד אוֹיךְּ נִיט אָהְן פְרוּכְט
וֶוֶענֶען דֶער דֶערְקֶענְטְנִים פוּן אוּנְזֶער הַאר יַשוּעַ הַמָשִׁיחַ:
וָָארִּין דֶער ואס הָאט נִיט דִיזֶע זַאכֶען אִיז בְּלֵינֶד ,אִינְדֶעם
עֶר זֶעהְט נוּר דָאס וָואם אַיַז נָאהֶענְט ,אוּנְד הָאט פֶערְגֶע-
סֶּען אַז עֶר אִיז פוּן זֵיינֶע אַלְטֶע זִינֶד גֶערֵיינִיגְט גֶעווָארֶען;

9

דֶעסְטְוֶוענֶען בְּרִידֶער ,בֶּעפְלֵייסִינְט אַייך נָאךָּ מֶעהֶר אַז

10

01

02

ב פּעטרום א
אֵיהֶר זָאלְט אֵייעֶרֶע בֶּערוּפוּנְג אוּנְד אוֹיסְרֶערְוֶועהְלוּנְג
זִיכֶער מַאכֶען; וָוארִין וֶוען אֵיהֶר טְהוּט דִיזֶע זַאכֶען וֶעט
אֵיהֶר קֵיינְמָאל נַיִם שְׁטְרוֹיכְלֶען :וָארִין אַזוֹי זֶועט אַייךְ

רֵייכְלִיךְ גֶענֶעבֶּען וֶוערֶען דֶער אֵיינְגַאנְג צוּם עֶבִּינֶען
קֶענִינְרֵייךָּ פוּן אוּנְזֶער הַאר אוּנְד רֶעטֶער יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

דֶעסְטְוֶענֶען יל אִיךְּ נִיט אוֹיפְהֶערֶען אֵייךְּ בֶּעשְׁטֶענְדִיג

וֶועגֶען דִיזֶע זַאכֶען צוּ דֶערְמָאהְנֶען ,אֶפִּילוּ וֶוען אַיָהְה

קֶענְט זֵייא אוּנְד זֶענְט בֶּעפֶעסְטִיגְט אִין דִיא וָאהְרְהֵייט
וָואס אִיז מִיט אֵייךָ :אָבֶּער אִיךְּ הַאלְט עִם פַאר רֶעכְט,
אַזוֹי לַאנְ :זויא אִיךְּ בִּין אִין דִיזֶען גֶעצֶעלְט ,אַז אִיךְּ זָאל
אֵייך דוּרְךָּ דֶערְמָאהְנוּנְג דֶערְוֶועקֶען :אִינְדֶעם אִיךְּ וויים
אַז דָאס אָפְּלֶענֶען פוּן מֵיין גֶעצֶעלְט קוּמְט נֶעשְׁוֵינְה
נְלֵייךְ זיא אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ הָאט מִיר וֶעוִיזֶען:
סע

אוּנְד אִיךְּ וֶועל מִיךָּ פְלֵייסִיגֶען אַז אֵיהֶר זָאלְט דִיזֶע זַאכֶען

10

אוֹיךְ בֶּעשְׁטֶענְדִיג גֶעדֶענְקֶען נָאךְּ מֵיין אַוֶועקְגֶעהֶען:
וָוארִין מִיר הָאבֶּען נִיט נָאכְגֶעפָאלְגְט קֵיינֶע אוֹיסְגֶעטְרַאבְ-
טֶע לִינֶען וֶוען מִיר הָאבֶּען אֵייךְ צוּ וִויסֶען נֶעמְהוּן דיא
קְרַאפְט אוּנְד דִיא עֶרְשֵׁיינוּנִנּ פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ

17

נֵייעֶרְט מִיר הָאבֶּען זֵיינֶע נְדוּלָה מִיט אַוּנְזֶערֶע אוֹינֶען
גֶעזֶעהֶען :וָארִין עֶר הָאט דֶערְהַאלְטֶען פוּן יְנָאט דֶעם
פָאטֶער כָּבוֹד אוּנְד הֶערְלִיכְקייט ,וֶוען אַזֶעלְכֶעם קוֹל אִיז

19

צו .אֵיהֶם גֶעקוּמֶען פוּן דֶער זֶעהֶר הוֹיכֶע הֶערְלִיכְקייט
דָאס אִיז מֵיין גֶעלִיבְּטֶער זוּהְן ,אִין וֶעלְכֶען אִיךְּ הָאבּ
וָואוילְגֶעפַאלֶען :מתי ג' ייז ,ייז ה' .אוּנְד דִיזֶעם קוֹס הָאבֶּען
מִיר נֶעהֶערְט פון הִימֶעל קוּמֶען זֶען מִיר זֶענֶען מִיט
אֵיהֶם גֶעוֶועזֶען אוֹיף דֶעם הֵיילִינֶען בַּארְ:
אוּנד מִיר הָאבֶּען דָאס וָארְט פוּן נְבוּאָה וָאס אֵיז
אוֹיךְּ פֶעסְטֶער גֶעמַאכְט ,דְרוֹיף וֶועט אֵיהֶר רֶעכְט מְהוְּן
וֶען אִיהֶר נִיבֶּט אַכְטוּנְג נְלֵייךְּ יא אוֹיף אַ לֵיכְט וָאס
שֵׁיינְט אִין אַ פִינְסְטֶערְן אָרֶט ,בִּיו עִם װֶעט טָאג וֶערֶען

אוּנְד דֶער מָארְנֶענְשְׁטֶערֶען וֶועט אוֹיפְגֶעהֶען אִין אֵייעֶרֶע

הֶערְצֶער :אוּנְד דָאם זָאלְט אֵיהֶר צוּעֶרְשְט זִיסֶען אַז
דִיא הַאנְצֶע נְבוּאָה פוּן דֶער שְׁרִיפְט אִיז נִיט פוּן אַײי-
בֶענֶע אוֹיסְלֶענוּנְג :וָארִין נְבוּאָה אִיו נִיט גֶעקוּמֶען צוּ

ב פּעטרום א ב
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יֶעדֶער צֵייט דוּרְךָּ דֶעם זִילֶען פוּן מֶענְשֶׁען נֵייעֶרְט
דיא מֶענְשֶׁען זֶענֶען פוּן דֶעם רוּחַ הַקוֹדֶשׁ גֶעפִיהְרְט
אוּנִד הָאַבֶּען נֶערֶעט פוּן נָא:

קאפּיטעל בי
אַוּנֶד עִם זֶענֶען אוֹיךְּ פַאלְשֶׁע נִבְיָאִים נֶעוֶועזֶען צְוִוישֶׁען

דֶעם פַּאלְק; ,אַזוֹי װיא עִם וֶועלֶען אוֹיךְּ זיין צְוִישֶען

אַייךּ פַּאלְשֶׁע לֶעהְרֶער ,וֶועלְכֶע וֶועלֶען אַרַיינְבְּרֶענְגֶען
שְׁטִילֶערְהֵייט פֶערְדַארְבְּלִיכֶע מִצוֹת אוּנְד הֶעלֶען פֶעךָ-
לֵייקֶענֶען דֶעם הַאר דֶער הָאט זֵייא אוֹיסְנֶעקוֹיפְט ,אוּנְד

וֶועלֶעְן אִיבֶּער זִיךָּ זֶעלְבְּסְט בְּרֶענְגֶען גֶעשְׁוִוינְדֶעם
פֶערְדַארְבֶּען :אוּנְד פִילֶע וֶועלֶען נָאכְפָּאלְנֶען זֵייעֶרֶע
אוּיסְגֶעלַאמֶענְהֵייטֶען ,דוֹרְךָ דִיא וֶועט :דֶער וֶועגֿ פֿוּן
חָאהְרְהֵיים נֶעלֶעפְטֶערְט וֶוערֶען :אוּנְד דוּרְךָּ גֵייצִינְקֵייט
וֶועלֶען זֵייא אוֹים אַייךְּ מִיט אוֹיסְגֶעטְרַאכְטֶע וֶוערְטֶער
סְחוֹרָה מַאכֶּען; :פַאר וֶועלְכֶע דָאם גֶערִיכְט פון לַאנְב
אָן זוֹימְט

זִיךְ שׁוֹין

נִיט;

אוּנְד

זֵייעֶר

פֶערְדַארְבֶּען

דְרִימֶעלֶּט נִיט:
וָארִין וֶוען גָאט הָאט נִיט  פֶערְשְׁפָּארְט .מַלְאָכִיבּ ואם
הָאבֶּען גֶעזִינְדִיגְט ,נַייעֶרְט הָאט זֵייא אֵין גִיהֵנָם אַרוּפָּ-
גֶעוַָארְפֶען אִין נְרִיבֶּער פוּן פִינְסְטֶערְנִים .אוּנְד הָאט
זֵייא אִיבֶּערְנֶענֶעבֶּען צוּם גֶערֵיכְט בֶּעהַאלְטֶען צוּ וֶוערֶען:
אוּנְד עֶר הָאט נִיט פֶערְשְׁפָּארְט דִיא אַלְטֶע וֶועלְט,

זש

נַיַיעֶרְט הָאט נֶעהִיט נֹחַ מִיִט זִיבֶּען אַנְדֶערֶע ,אַ פְּרֶעדִינֶער

פוּן  -נֶערֶעכְטִיגְקֵייט ,אַוּנְד  הָאט גֶעבְּרַאכְט אַ מַבּוּל
אִיבֶּער דִיא .וֶועלְט פֿון דִיא .רְשָׁעִים :אוּנֵד עֶר הָאט
נֶעמַאכְט צוּ אַש דִיא שְטֶעט

פוּן סְדוֹם אוּנְד עַמוֹרָה

אוּנְד .הָאט זֵייא פַארְשׁוּלְדִינְט דוּרֶךְ אֵיין אוּמְשְׁטוּרֶץ,
דְרִינֶען הָאט עֶר אַ בֵּיישְׁפִּיל גֶעמַאכְט פוּן דִיא וֶאם
וֶועלֶען רִשְׁעוֹת מֵהוּן :אוּנְד הָאט מֵצִיל גֶעוֶועוֶען דֶעם
גֶערֶעכְטֶען לוֹט ,וֶועלְכֶען דִיא רְשָׁעִים הָאבֶּען גֶעפְּלָאנְט
מִיט זֵייעֶרֶע שְׁלֶעכְטֶע מַדוֹת דוּרֶךְ אוֹיסְנֶעלַאסֶענְהֵייט:
וָוָארִין דִיזֶער צַדִיק וִִאם הָאט צְוִוישֶׁען זֵייא גֶעוְואוֹינְמֿת
וֶען עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען אוּנְך גֶעהֶערְט זֵייעֶרֶע אוּנְגֶע-

זֶעצְלִיכֶע מַעֲשִׂים הָאטּ עֶר טָעֶגְלִיךְּ גֶעהַאט יְסוּרִים אִין

בי
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 9זֵיינֶע גֶערֶעכְטֶע

נְשָׁמָה:

דֶער הַאר

וֵייסְט דיא

אַזוֹי

דיא פְרוּמֶע לֵייט מַצִיל צוּ זַיין פוּן פְּרִיפוּנְג; אוּנְד דיא
רְשָׁעִים צוּ בֶּעהַאלְטֶען

צוּם יוֹם הַדִין בֶּעשְׁטְרָאפְט צוּ

 0וֶערֶען :דָאךְּ מֵייסְטֶענֶם דִיא וָאם גֶעהֶען נָאךְּ דֶעם
פְלֵיישׁ דוּרְךְ דֶעם גְלוּסְטֶען פוּן אוּנְרֵיינִיגְקייט ,אוּנְד
פֶּערְאַכְטֶען דִיא הֶערְשַׁאפְט .דִיזֶע זֶענֶען עַזוּת פָּנִים
 הַקְשָׁנִים .דיא לֶעסְטֶערְן דִיא הֶערְלִיכְקייט אֶהְן פָארְכְט: 1וֶוען אַפִּילוּ דיא מַלְאָכִים וָואס זֶענֶען נְרֶעמֶער אִין קְרַאפְט

אוּנְד אִין מַאכְט בְּרֶענְגֶען נִיט קֶענֶען זֵייא קיין אָנְקְלָאנ

|  21פוּן לֶעסְטֶערוּנָג בֵּייא דֶעם הַאר :אָבֶּער דִיזֶע ,נְלֵייךְ זויא
אוּנְפֶערְנוּנְפְטִינֶע חַיוֹת ,וָאם זֶענֶען פוּן נַאטוּר נֶעבּוֹירֶען
נֶעחַאפְּט אוּנְד אוּמְנֶעבְּרַאכְט צוּ וֶוערֶען ,לֶעסְטֶערְן אִין
דִיא זַאכֶען וָאס זֵייא פֶערְשְׁטֶעהֶען נִיט אוּנְד וֶועלֶען
אוֹיךְ פֶערְלוֹירֶען וֶוערֶען אִין זֵייעֶרֶע פֶערְדָארְבֶּענְהֵייט:
 2אִינְדֶעם זֵייא לֵיידֶען אוּנְרֶעכְט פַאר אַ לוֹין פוּן אוּנְרֶעכְט;
דִיא ואס הַאלְטֶען עֶס פַאר אַ תַּעֲנוּ :צוּ זוֹיַפֶען בַּיים
קְלָארֶען טָאג ,אוּנְד ויא פְלֶעקֶען אוּנְד פֶעהְלֶער קְוֶועלֶען
זֵייא אִין זֵייעֶרֶע לִיבֶּעסְמָאלְצֵייטֶען בְּשַׁעַת זֵייא עֶסֶען
 4מִיט אֵייך :אוּנְד זִייִא הָאבֶּען אוֹינֶען פול מִיט זְנוּת ,אוּנְד
וָואס קֶענֶען נִיט אוֹיפְהֶערֶען פוּן זִינֶד; וֶועלְכֶע פֶערְפִיהְרֶען

לייכְטְִּנִיגֶע זֶעלֶען אוּנְד הָאבֶּען הֶערְצֶער גֶעלֶערְנְט גִיוצִיג

 2צוּ זַיין אוּנְד זֶענֶען קִינְדֶער פוּן דֶעם פְלוּךָּ :זייא
הָאבֶּען דֶעם רֶעכְטֶען וֶועג פֶערְלָאזֶען ,אוּנְד זֶענֶען פֶּער-
פִיהְרְט גֶעוָארֶען ,אוּנְד זֶענֶען נָאכְגֶעגַאנְגֶען דֶעם וֶועג פוּן
בִּלְעָם דֶעם זוּהְן פוּן בָּעוֹר ,ואס הָאט גֶעלִיבְּט דֶעם לוֹין
 6פון אוּנְרֶעכְט :אוּנְד אִיז גֶעשְׁטְרָאפְט גֶעװָארֶען פַאר
זַיין אֵיינֶען אִיבֶּעל; אַ שְטוּמֶער עֶזֶעל הָאט נֶערֶעט מִיט
דֶעם קוֹל פון אַ מֶענְשׁ ,אוּנְד הָאט גֶעהִינְדֶערְט
מִשוּנַעַת פוּן דֶעם נָביא::

דָאס

/

 7דִידֶע זֶענֶען בְּרוּנֶען אָהְן וַואסֶער ,וָָאלְקֶען וָאס זֶענֶּען
אַרוּמְנֶעטְרִיבֶּען פוּן אַ שְׁטוּרְמְוִינְד ,פַאר וֶועלְכֶע דיא
שְׁוַַארְצֶעסְטֶע פִינְסְטֶערְנִים אִיז אוֹיף עִבִּיג בֶּעהַאלְטֶען:

 8וָארִין זֵייא רֶעדֶען זֶעהֶר שְׁטָאלְצֶע נַארִישְׁקֵייטֶען אוּנְד

דוּרְךָ דִיא גְלוּסְטֶען פון דֶעם פְלִייֹשׁ פֶערְפִיהְרֶען זייא
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דוּרך אוֹיסְנֶעלַאסֶענְהֵייט דִיא וִאם זֶענֶען קוֹים אַנְטְרִינֶען
פוּן דִיא װָאם וַאנְדְלֶען אִים טָעוֹת :דִיא וִֹאם זָאנֶען

19

זֵייא

צוּ פְרֵייהֵיים דֶערְוַוייל זֶענֶען זֵייא אַלֵיין דִיא קְנֶעכְט

פוּן פֶערְדַארְבֶּען; וָארִין צוּ דֶעם אֵיינֶער הָאט זִיךְּ אוּנ-
טֶערְגֶעוָוארְפֶּען פוּן דִיזֶעם אִיז עֶר אַ קְנֶעכְט גֶעמַאכְט:

וָוארִין וֶוען זֵייא זֶענֶען אַנְטְרִינֶען פון דיא אוּמְרִיינִיגְקיי-

20

טֶען פוּן דֶער וֶועלְט דוּרְךְּ דִיא דֶערְקֶענְטְנִים פוּן דֶעם

הַאר אוּנְד רֶעטֶער יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ .אוּנְד דָאךָּ זֶענֶען זייא

ווידֶער דְרִינֶען פֶערְוִויקֶעלְט גֶעוָוארֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ
אוּנְטֶערְגֶעוָארְפֶען ,אַזוֹי זֶענֶען זֵייא מִיט דִיֹא לֶעצְטֶע
זַאכֶּען אַרְנֶער ויא דִיא עֶרֶשְׁמֶע :וָארִין עִם וָואלְט פַאר
זֵייא בֶּעסֶער גֶעוֶועוֶען אַז זֵייא וָואלְטֶען נִיט גֶעקֶענְט
דֶעם וֶועג פוּן גֶערֶעבְּטִינְקייט ,אֵידֶער נָאכְדֶעם זֵייא

הָאבֶּען עִם נֶעקֶענְט זִיךָּ אָפְּקֶעהְרֶען פוּן דֶעם הֵיילִיגֶען

גֶעבָּאט וָואם אִיז צוּ זֵייא אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען :עֶס הָאט זִיךְ
צוּ זֵייא גֶעמְרָאפֶען נָאךָּ דֶעם וָאהְרֶען מָשָׁל ,אַ הוּנְד
קֶעהֶרֶט זִיךָּ צוּ זַיין אֵיינֶענֶע מֶעקֵיבְץ ,אוּנד אֵיין אֶפְּנֶע-
ואשֶׁענֶעם חֲזִיר וַוַאלְנֶערְט זִיךְּ ווידֶער אִים גְרוּבֶּען:

שז
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קאפיטעל גב
דָאס אִיז שׁוֹין דֶער צְוֵוייטֶער בְּרִיף ,גֶעלִיבְּטֶע ,וָואס אִיךְ

שְׁרֵייבּ צוּ אֵייך; אִין וֶֶעלְכֶען אִיךָּ דֶערְוֶועק אֵייעֶר לוי-
טֶערֶען פֶּערְשְׁטַאנְד :דוּרְךְ דֶערְמָאהְנֶען אַז אֵיהֶר זָאלְט
גֶעדֶענְקֶען דִיא וֶערְטֶער וֶעלְכֶע זֶענֶען אֵייך פְּרִיהֶער

ץע

במ

בֶעזָאגְט גֶעוָארֶען פוּן דיא הֵיילִינֶע נְבִיאִים אוּנְד דָאם

גֶעבָּאט צדּ אִַיךְּ פוּן דִיא אַפָּאסְטֶעל פוּן דֶעם הָאר אוּנְד
רֶעשֶער :אוּנְד דָאם זָאלְט אִֵיהֶר צוּעֶרְשְׁט וויסֶען אַז
אִין דֵיא לֶעצְטֶע טֶעג װֶעלֶען קוּמֶען שְׁפֶּעטֶער מִיט

שְׁפֶּעטֶערֵייא ,וֶועלְכֶע וֶועלֶען נָאכְנֶעהֶען זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע

בְלוּסְטֶען :אוּנְד זָאנֶען ,וְאוּ אִיז דִיא הַבְשָחָה פון זַיין
קוּמֶען? וָארִין פוּן דֶער צֵייט אָן זִינְט דִיא אָבוֹת זֶענֶען
אַנְטְשְׁלָאפֶען גֶעוָארֶען זֶענֶען אַלֶע זַאכֶען אַזוֹי ויא פוּן
אֶנְהוֹיבּ פוּן דֶער בֶּעשֶׁעפֶענִים :וָארִין מוּטְוִוילִיג פֶעך-

גֶעסֶען זֵייא ,אַז פוּן אַלְשֶע צֵיימֶען זֶענֶען גֶעוֶועזֶען

4
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ב-פּעמרּום ג
60
הִימֶעל דְוּרְךְּ  דֶעם וָארְט פוּן גָאט אוּנֶר דיא עָרֶר
ִ.ים וָואסֶער בֶּעשְׁטַאנֶען;
ואֵם .אִיז דוּרְךָּ וָאסֶער אוּנְד א
דוּרְךָּ וֶועלְכֶע דִיא וֶועלְט וָאם אִיז דָאןְ גֶעוֶועזֶען אִיז

דוּרְךָּ וָואסֶער פֶערְפְלֵייצְט אוּנְד פֶערְלוֹירֶען גֶעוָוארֶען:

אָבֶּער דִיא הִימֶעל אוּנְד דִיא עֶרֶד וָאס זֶענֶען אַצוּנְד

לֶענֶען דוּרך דֶעם זֶעלְבֶּען וארְט בֶּעוָאהְרְט! בֶּעהַאלְטֶען

צוּם פֵייעֶר בִּיו צוּם יִוֹם הַדִין אוּנְד דֶער צוּשְטֶערוּנְג
פוּן דיא רִשָׁעִים:
אָבֶּעֶר דָאס אֵיינֶע פֶערְנֶעסְט נִיט גֶעלִיבְּטֶעך אַז אֵײַן
טָאג אִיז בָּיִא דֶעם הַאר ויא
טוֹיזֶענְד 

יָאהֶר.

ויא

טוֹיזֶענְד יָאהֶר אוּנָד

אֵין שָאהף :תהלים צִי ד' .דֶער הָאֵר

פֶערְשְׁפֶּעטִיגְט נִיט זַיינֶע  הַבְּטָחָה וִויא עֶטְלִיכֶּע הַאַלְטֶען

פֶערְשְׁטֶּעטִיגְקייט. ,נֵייעֶרְט .עֶר אִיז -לַאנְנְמְוּטי -קֶעגֶּען

10

11

אֵייךְ אוּנְד יל נִיט אַז אֵינֶער זָאל פֶערְלוֹירֶען זֶוע-
רֶען ,נַיִיעֶרְט אַז אַלֶע זָאלֶען אַוּמְקֶעהְרֶען צוּ תִּשוּבָה:
נוּן דֶער טָאג פוּן דֶעם הָאַר וֶועט קוּמֶען אַזוֹי װויאַ אַ
נֵנֶב .אִין וֶועלְכֶעם דִיא הִּימֶעל וֶועלֶען פֶערְגֶעהֶּען מִיט
א גְרוֹיסֶען רַעַשׁ ,אוּנְד .דיא גְרוּנְדֶען וֶֶעלֶען פַאר הִיץ
צוּשְׁמָאלְצֶען וֶוערֶען אוּנְד וֶועלֶען צוּנֶעהֶען .אוּנְד דִיא
עֶרֵד אוּנְד דִיא וֶוערְק וָואס זֶענֶען דְרִינֶען וֶועלֶען פֶעך-
בְּרֶענְט וֶוערֶען :וֶוען אַלֶע דִיזֶע זַאכֶען וֶעלֶען אַװֹי
צוּנֶעהֶען; וָאם פַאר מֶענְשֶׁען קֶעהְרְט אֵיהֶר צּ זַיין אִין
הֵיילִינֶען  וַאנְדֶעל .אוּנְד -פְרוּמְקֵייט :דֶערְוַוייל אֵיהֶר

וַוארְטֶעט אוּנְד עֶרינְסְט בֶּענֶעהְרְט דיא עֶרְשֵׁיינוּנְג פוּן

דֶעם טָאג פוּן וָאט ,דוּרך דֶעם דיא הִימֶעל וֶעלֶּען
פֶערְבְּרֶענְם וֶוערֶען אַוֹנְד וֶועלֶען צוּנֶעהֶען; אוּנְד דִיא
גְרוּנְדֶען וֶועלֶען פַאר הִיץ .צוּשְׁמָאלְצֶען וֶוערֶען אוּנְד
וֶועלֶען פֶערְנִיכְטֶעט וֶוערֶען :אָבֶּער מִיר וַוארְמֶען נָאךָ
זַיינֶע הַבְּמָחָה אוֹיף נֵייעַ הִימֶעל אוּנֶר אַ נֵייעָ עָרְה
דְרִינֶען גֶערֶעכְּטִיגְקייַט וָאוֹינֶם:
14

דֶעסְטְוֶועגֶען .,גֶעלִיבְּטֶע. ,ווייל אֵיהֶר :זַוארְט א דִיזֶע
זַאבֶּען .בֶּעפְלֵייסִינְט אַייךְּ .אַז אֵיהֶר זָאלְט פוּן ;אָיֵהֶם אִיך;

ֶ:עפִינֶען וֶוערֶען .אֶחֶן אַ.פְּלֶעק אוּנְד אָהֶן אַ
פְרִידֶען ג

 5פֶעהְלֶער:

אוּנְד -רֶעבֶענְט אַז דיא לַאנְנְמוּטִינְקֵייט פוּן

70

ב פּעטרום ג
אוּנְזֶער הַאר אִיז יְשׁוּעָה ,גְלֵייךְּ חִיא אוּנְזֶער גֶעלִיבְּטֶער

בְּרוּדֶער פּוֹלוֹם הָאט אַייךְּ אִוֹיךְּ גֶעשְׁרִיבֶּען נָאךְּ דֶער
חָכִמָה וָאם אִיז אֵיהֶם בֶענֶעבֶּען :אַזוֹי זיא אוֹיך אִין 61

אַלֶע בְּרִיף רֶעט עֶר וֶוענֶען דִיזֶע זַאבֶען ,אִין װֶעלְכֶע
שְׁוֶער צוּ פֶערְשְׁטֶעהֶען װָאם

זֶענֶען עֶטְלִיכֶע זַאכֶען

דִיא אוּנְגֶעלְהֶערְטֶע אוּנְד אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדִיגֶע פֶערְדְרֶעהֶען

אַזוֹי זויא אוֹיךָ דֵיֵא .אִיִבְּרֵיגֶע שְׁרִיפְטֶען צוּ זֵייעֶרֶע אַייי

גֶענֶען פֶערְדַארְבֶּען.:

-

דָרום ,גֶעלִיִבְּמֶע .,וַוייִל .אֵיהֶר .ווייסְט עִם פָארְאוֹיס ,הִים 71
אַייךָּ:.כְּדִי .אֵיהֶר ..זָאלְט נִיט פֶערְפִיהְרְט וֶוֶערֶען מִיט דֶעם
טָעוֹת .פוּן  דוא .רְשָׁעִים- ,אוּנְד .זָאלְט נִיט .אַוֶועקְפַאלֶען
פוּן .אֵייעֶרֶע .אֵיינֶענֶע בֶּעשְׁטֶענְדִיגְקֵייט :נִיִיִעֶרֶט וַואקְסְט 81
אִין .דֶער גְנָאד אוּנְד דֶערְקֶענְטְנִים פוּן אוּנְזֶער הַאר אוּנְד
רֶעִטֶּעה ..יִשׁוּעַ .הַמָשׁוִחֵ- .צוּ .אֵיהֶם זָאל זַייִן דֶער בָּבִוֹד
אַצוּנְד אוּנְד אוֹיף עֶבִּינֶע צֵייטֶען;

אָמַן:

דֶער עָרִשְֶּׁערבָּרִיף פוּןדֶעם

אַפָּאסְטֶעל יוחנן.

2
-

דָאס וָאס אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן אֶנְהוֹיבּ ואם מִיר הָאבֶּען
גֶעהֶערְט ,וָאס מִיר הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען מִיט אוּנְזֶערֶע אוי-
נֶען ,וִאם מִיר הָאבֶּען בֶּעטְרַאכְט אוּנְד אוּנְזֶערֶע הֶענְד
הָאבֶּען אָנְגֶערִיהְרְט ,וֶוענֶען דֶעם וָארְט פוּן לֶעבֶּען:
אוּנְד דֶאם לֶעבֶּען אִיז אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָארֶען ,אוּנְד מִיר
הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אוּנֶר בֶּעצֵיינֶען אוּנְד דֶערְצֶעהְלֶען צוּ
אֵייךְּ דֶאם עֶבִּינֶע לֶעבֶּען וָואס אִיז גֶעוֶועזֶען מִיט דֶעם
פָאטֶער אוּנְד וָאס אִיז צוּ אוּנֶם אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָארֶען:

חְאם מִיר הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אוּנְד גֶעהֶערְט דֶערְצֶעהְלֶען

מִיר אוֹיךָּ אַייךְּ; כְּדִי אִיהֶר זָאלְט אוֹיךְּ גֶעמֶיינְשַׁאפְט
הָאבֶּען מִיט אוּנֶם .אוּנְד אוּנְזֶערֶע גֶעמִיינְשַׁאפְט אִיז מִיט
אוּנְד מִיט זַיין זוּהְֶן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

דֶעם פָאטֶער

אוּנְד

דִיזֶע זַאכֶען שְרֵייבֶּען מִיר צוּ אַייךְ כְּדִי אוּנְזֶערֶע פְרַייד
זָאל פָאלְקָאמֶען וֶוערֶען:
אוּנְד דֶאם

אִיז דִיא בָּאטְשַׁאפְט וָאס מִיר הָאבֶּען פון

אֵיהֶם נֶעהֶערְט

אוּנְד דֶערְצֶעהְלֶען

צוּ אַייךְ אַז נָאט

אִיז לֵיכְּט .אוּנְד אִין אֵיהֶם אִיז גָארְנִיט קֵינֶע פִינֶם-
טֶערְנִים :װֶען מִיר זָאנֶען אַז מִיר הָאבֶּען מִיט אֵיהֶם

גֶעמֵיינְשַׁאפְט

אוּנְד וַאנְדְלֶען אִין דֶער פִינְסְטֶערְנִים

זָאנֶען מִיר לֵינֶען אוּנְד מְהוּן נִיט דיא וָאהְרְהֵייט?
בי אָבֶּער וֶוען מִיר וַאנְדְלֶען אִים לֵיכְט נְלֵייךְּ זיא עֶר
אִיז אִים לֵיכְט הָאבֶּען מִיר גֶעמֵיינְשַׁאפְט אֵיינֶער מִיט
דֶעם אַנְדֶערֶען ,אוּנְד דָאם בְּלוּט פוּן יַשׁוּעַ זַיין וּהְן
רֵיינִינְט אוּנֶם פוּן אַלֶע זִינְד :וֶוען מִיר זָאנֶען אַז מִיר

הָאבֶּען נִיט קֵיינֶע זִינֶד פֶערְפִיהְרֶען מִיר אוּנֶם זֶעלְבְּסְט,

אוּנְִד דיא וָאהְרְהֵייט אִיז נִיט אִין אוּנִם :וֶוען מִיר בֶּע-
קֶענֶען אוּנְזֶערֶע זִינְד ,אִיז עֶר גֶעמְרֵייא אוּנְד גֶערֶעכְט
אַז עֶר זָאל אוּנֶם דִיא זִינְד פֶערְנֶעבֶּען ,אוּנֶד זָאל אוּנְס
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רֵיינִינֶען פוּן אַלֶע אוּנְגֶערֶעכְטִינְקייט :וֶוען מִיר זָאנֶען 01
אַז מִיר הָאבֶּען נִיט בֶעזִינְדִינְט מַאכֶען מִיר אֵיהֶם פַאר
אַ לִינְגֶער ,אוּנְד זַיין הָארְט אִיז נִיט אִין אוּנֶם;
קאפיטעל ב
מֵיינֶע קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,דִיזֶע זַאכֶען שְׁרֵייבּ אִיךְָּ צוּ {

אַייךָ; כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט נִיט זִנְדִינֶען ,אוּנְד װֶען אי"
נֶער

זִינְדִינְט אַזוֹי הָאבֶּען מִיר אַ מֵלִיץ בֵּייא דֶעם

פָאטֶער ,יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ דֶעם גֶערֶעכְטֶען :אוּנְד עֶר אִיז 2
אַלײן אֵיין אוֹיסְדֶערְלֶעזוּנְג פַָאר אוּנְזֶערֶע זִינֶד ,אוּנָד
נִיט נוּר פַאר אוּנְזֶערֶע זִינד ,נֵייעֶרְט אוֹיך פַאר דיא
זִינֶד פוּן דֶער גַאנְצֶען וֶועלְט :אוּנד דוּרְךְּ דֶעם זויסֶען 3
מִיר אַז מִיר קֶענֶען אֵיהֶם ,וֶוען מִיר הַאלְמֶּען זַיינֶע
הֶעבָּאטֶע :דֶער וָאס זָאגְט ,אִיךְּ קֶען אֵיהֶם אוּנְד הַאלְט 4
נִיט זַיינֶע גֶעבָּאטֶע.

דֶער

אִיז אלִַינְנֶער,

אוּנְד דיא

וָואהְרְהֵייט אִיז נִיט אִין אִיהֶם :אָבֶּער דֶער וָאס הַאלְט
זיין וָוארְט ,בְּאֶמֶת ,אִין דִיזֶעם אִיז דיא לִיבֶּע פוּן גָאט
פָאלְקָאמֶען גֶעוָארֶען; דְרוֹיף ווימֶען מִיר אַז מִיר זֶע-
נֶען אִין אֵיהֶם :דֶער ואס זָאנְט אַז עֶר בְּלֵייבֶּט אִין 6
אֵיהֶם ,נְלֵייךָּ וויא וֶענֶער הָאט גֶעוַאנְדֶעלְט אַזוֹי זָאל

זש

עֶר אַליין אוֹיךְּ וַַאנְדֶעלְן:
גֶעלִיבְּטֶע ,אִיךְ שְׁרֵייבּ נִיט צוּ אַייךְּ קֵיין גֵייעִם גֶעבָּאט7 ,

נֵייעֶרְט אֵיין אַלְטֶעם גֶעבָּאט וָאם אֵיהֶר הָאט גֶעהַאט
פוּן אֶנְהוֹיבּ; דָאם אַלְטֶע גֶעבָּאט אִיז דָאס וָארְט וָאס
אֵיהֶר הָאט גֶעהֶערְט :אַ נֵייעֶם גֶעבָּאט שְׁרֵייבּ אִיךָּ זי"
דֶער צוּ אֵיךָ; וָאס אִיז וָאהֶר אִין אֵיהֶם אוּנְד אִין
אֵייךָ; זוייל דִיא פִינְסְטֶערְנִים פֶערְשְׁוִוינְדֶעט; אוּנְד דָאס
וָואהְרֶע לֵיכְט שֵׁיינְט שׁוֹין :דֶער וִאם זָאנְט אַז עֶר אִיז
אִים לֵיכְט אוּנִד הַאסְט זַיין בְּרוּדֶער ,אִיז אִין דֶער פִינם-
טֶערְנִים בִּיז אַצוּנְד :דֶער וָואם לִיבְּט זַיין בְּרוּדֶער בְּלֵייבְּט
אִים לֵיבְט ,אוּנר עִם אִיז נִיט קֵיינֶע שְׁטְרוֹיבְלוּנְג אִין
אֵיהֶם :אָבֶּער דֶער וָאס הַאסְט זַיין בְּרוּדֶער אִיז אִין דֶער

פִינְסְטֶׁערְנִים אוּנְד וַאנְדֶעלְט אִין דֶער פִּינְסְטֶערְנִים ,אוּנְד

וֵוייסְט נִיט וְאוּ אַהִין עֶר נֶעהְט; וָארִין דִיא פִינְסְטֶעך-

נִים הָאט זֵיינֶע אוֹינֶען פֶערְבְּלֶענְדֶעט:
39

8
9
01
11

א יוחנן ב

10
 12אִיךָּ שְׁרֵייבּ צוּ אַיִיךְ קְלַייִנֶע קַיִנְדֶער ,ווייל אַייעֶרֶע זִינְד
19

זֶעגֶען .פֶערְגֶעבֶּען פוּן זיין .נָאמֶענְס וֶועגֶען :אִיךָּ -שְׁרַיִובּ

צוּ אֵייךְ; פֶעטֶער ,וֵוייל אֵיהֶר הָאט אֶיֵהֶם דֶערְקֶענְט
וֶועלְכֶער אִיז פוּן אֶנְהוֹיבּ .אִיךְ שְרֵייבּ צוּ אֵייךְ; יוּנְנֶע

מֶענֶער , וַוייל .אֵיהֶר .הָאט דֶעם שְׁלֶעכְטֶען בֵּיינֶעקוּמֶען.
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17

אִיךְ הָאבּ צוּ אִייךָּ גֶעשְׁרִיבֶּען .קְלַיינֶע קִינְדֶער ,װויל
אֵיהֶר הָאט דֶערְקֶענְט דֶעם פָאטֶער :אִיִךְּ הָאבּ .צוּ אַיךְ
גֶעשְׁרִיבֶּען פֶעטֶער ,וִוייל .אֵיהֶר .הָאט דֶערְקֶענְט וֶועלְכֶער
אִיז פוּן אֶנְהוֹיבּ .אִיךְּ .הָאבּ .צוּ אִייךְ גֶעשְׁרִיבֶּען יוּנֶגֶע
מֶענֶער , וִוייל אָוהֶר זֶענְט שְׁטַארְק אַוּנד .דָאס וָארְט פוּן
גָאט בְּלֵייבְּט אִין אִייךְ; אוּנְד .אִיהֶר הָאט דֶעם שְׁלֶעכְטֶען
בֵּיינֶעקוּמֶען :לִיבֶּט נִיט דֵיא .וֶועלְט ,אוֹיךְּ .נִיט דיא זֵא-
כֶען ואס זֶענֶען אִין דֶער װֶעלְט .וֶוען אַיינֶער לִיבֶּט
דִיא וֶועלְט ,אַזוֹי אִיז נִיט דיא לִיבֶּע פוּן .דֶעם פָאמֶער
אִין אֵיהֶם .:וִויִיל אַלֶעס וָאס .אִיז .אִין .דֶער וֶועלְט .,דיא
גְלוּסְטֶען פוּן דֶעם .פְלֵיישׁ אוּנְד דיא גְלוּסְטֶען פוּן דיא
אוֹינֶען -אוּנְד -דֶער .שְׁטָאלְץ פוּן דֶעם לֶעבֶּען ,אִיז! נִיט
פוּן דֶעם פָאטֶער נֵייעֶרְט פוּן דֶער וֶועלְט :אוּנְד דוא
וֶועלְט פֶערְשְׁווינְדֶעט .,אוּנְד אוֹיךְּ אֵיהֶר גְלוּסְטֶען; אָבֶּער
דֶער וֶאם מְהוּם דֶעם וִילֶען פוּן גָאט בְּלֵייבְְּ אוֹוף
עֲבֵּיב:
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19

די

קְלֵיינֶע .קִינְדֶעה; עִם אִיז דִיא .לֶעצְטֶע שָׁעָה; אוּנְד גְלַיךְ

ויא אֵיהֶר .הָאט .גֶעהֶערְט אַז דֶעֶר .גֶענְנֶער פוּן מָשִׁיִחַ
קוּמְט ,אַזוֹי .זֶענֶען .שׁוֹין .אַצוּנְה .דָא-.פִילֶע .גֶענְגֶעֶר .פוּן
מָשִׁיחַ .דְרוּם וויסֶען מיר .אַז עִם אִיז דַוְא לֶעצְטֶע
שָׁעָה :זַוא .זֶענֶען פון אוּנֶם אַרוֹיְסְגֶעגַאנְגֶען .אָבֶּער
זֵייא זֶענֶען נִיט פוּן אוּנֶם גֶעוֶועזֶען; וָאָרִין וֶוען זייא
וָואלְטֶען פוּן  אוּנֶם גֶעוֶועזֶען וָאלְמֶען זייאַ .מִיט אוּנִם

גֶעבְּלִיבֶּען .אָבֶּער זֵייא .זֶענֶען אַוֶועק .כְּדֵי .זייא זָאלֶען

20
21

אָנְטְפְּלֶעקְט .וֶוערֶען ,אַז זֵייא זֶענֶען -נִיט.אַלֶע .פוּן אוֹנִם:
אוּנְד אֵיהֶר הָאט אַ זַאַלְבּוּנְג פוּן דֶעם הֵיילִיגֶען אוּנְד
אֵיהֶּר אַלֶע וֵייסְט :אִיךְּ-הָאבּ .נִים צוּ אַייךְ .גֶעשְׁרַיִבֶּען
ווייל

אֵיהֶר

וֵוייסְט

נִיט

הִיא

-וָואהְרְהַיִיט,

-נִייעֶרְט וַויְל

אֵיהֶר וֵוייסְט זִיא אוּנְד אַז קֵיינֶע לִיגֶען אִיִז נִיט פוּן דֶעה

א יוחנן ב ג
וָואהְרְהֵייט .:וֶוֹער .אִיז דֶער .לִינְנֶער  וֶוען נִיט דֶער וָאם 2
לֵייקֶענְט אָפּ אַז יִשׁוּעַ אִיז דֶער מָשִׁיחֵַ? דִיזֶער אִיז דֶער

נֶענְנֶער פוּן מְשִׁיחַ. ,ואס לייקֶענְט אָפּ דֶעם פָאטֶער אוּנְד 
דֶעם זוּהְןֶ :עדֶער וָאִם לֵייקֶענְט אָפּ דֶעם זוּהְן הָאט
דֶעם .פָאטֶער אַוֹיךָ נִיט; דֶער .וָואס בֶּעקֶענְט דֶעם זוּהְן
הָאט אוֹיךְ דֶעם פָאטֶער; לָאז דָאם אִין אֵייךְּ בְּלֵיי-
בֶּען וָאס אֵיְהֶר הָאט פוּן אֶנְהוֹיבּ :גֶעהֶערְט; וֶוען דָאס
וָאס אֵיהֶר הָאט פוּן אָנְהוֹיבּגֶעהֶערְט וֶֶעט אִין אַייךָ
בְּלֵייבֶּען אַזוֹי .וֶזעט אֵיהְרַ .אוֹיךָּ בְּלֵייבֶּען אִים זוּהְן אוּנָד
אִין דֶעם פָאטֶער :אוּנְד דָאס אִיז דֵיא הַבְּטָחָה וָאס עֶר
הַאט אַוֹּנֵס צוּגֶעזָאגְט ,דָאם עֶבִּינֶע לֶעבֶּען:
דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְָּ צו אַייךָּ גֶעשְׁרִיבֶּען וֶעגֶען דֵיא
וָואס ,פֶּערְפִּיהְרֶען .אֵייךָ :אוּנְד .דִיא זַאלְבּוּנְג ואס אִיהֶר

הָאט פוּן אֵיהֶם דֶערְהַאלְטֶען בְּלֵייבְּט .אִין אַייך אוּנד

אֵיהֶר בֶּעדַארְפְט נִיט אַז אַיינֶער זָאל אַייךְּ לֶעהְרֶען ניי-
עֶרָּם גְלֵייךְּ  זיא זֵיינֶע זַאַלִבּוּנְג לָעֲהְרְט אַייךָ וֶעגֶען

אַלֶע זַאכֶען אוּנְד אִיז הָאהֶר אוּנְד אִיז נִיט קיין לִיגֶען
אוּנְד "גְלֵייךְָּ זויְא .זִיא הָאט אַיידִּ גֶעלֶעהְרְט ,אַזוֹי בְּלֵייבְּט

אֵיהֶה .אִין אֵיהֶם :אוּנְד אַצוּנד קְלַיינֶע קִינְדֶער בְּלֵייבְּט
אִין אֵיהֶם; כְּדֵי וֶוען עֶר וֶועט אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען זָאלֶען
מִיר הָאבֶּען בִּטָחוֹן אוּנְד זָאלֶען נִיט פֶערְשֶׁעהְמְּט וֶוערֶען
פוּן אֵיהֶם וֶוען עֶר וֶעט קוּמֶען :וֶוען אֵיהְרּ ווייסְט אַז 29
עֶר אִיז נֶערֶעכְט; אַזוֹי זָאלְט אֵיהֶר וִויסֶען אַז אִיטְלִיכֶער
וָואם טְהוּם גֶערֶעכְטִיגְקֵייט אִיז פוּן אֵיהֶם גֶעבּוֹירֶען;
קאפיטעל ג
זֶעהְט וָאס פַאר אַ מִין לִיבֶּע דֶער פָאמֶער הָאִט אַוֹּנִם
גֶעגֶעבֶּען; אַז מִיר זָאלֶען הֵייְסֶען קִינְדֶער פוּן גָאט; אוּנְד
-ן

אַזֶעלְכֶע זֶענֶען מִיר ; דֶעסְשְוֶוענֶען קֶען .אוּנֶם דִיא וֶועלְט

נִיט; װוייל זִיא הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעקֶענְט :גֶעלִיבְּטֶעו
אַצוּנְד זֶענֶען מִיר קִינְדֶער פוּן בָאט ,אוּנְד עִם אִיז נָאךְ
נִיט אַנְטְפּלֶעקְט גֶעוָארֶען וָאס מִיר וֶועלֶען זַיין .מִיר

פא

וֹימֶּען אַז וֶוען עֶר וֶועט אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען וֶעלֶען מִיר
צוּ' אֵיהֶם בְלֵייךָּ זַיין ,וָארִין מִיר וֶועלֶען אֵיהֶם זֶעהֶען

אַזוֹו װיא עֶר אִיז:

אוּנד אִיטְלִיכֶער וָאס הָאֵט דִיזֶע 3
*9
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הָאפְנוּנְג אָן אֵיהֶם רֵיינִיגְט זִיךְּ אַזוֹי זיא עֶר אִיז רֵיין;
אִיטְלֵיכֶער וָאס טְהוּט זִינְד מְהוּט אוֹיךְּ דָאס אוּנְרֶעבְט,
; אוּנְד דִיא זִינְד אִיז דֶאם אוּנְרֶעכְט :אוּנְד אֵיהֶר וֵוייסְט

אַז עֶר אִיז אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָוארֶען כְּדִי עֶר זָאל אוּנְזֶערֶע

זִינֶ אַוֶועקְנֶעמֶען ,אוּנְד אִין אֵיהֶם אִיז נִיט קֵיינֶע זִינְד;

אִיטְלִיכֶער וֶאם בְּלֵייגְּש אִין אִיהֶם זִינְדִיגְט נִיט; אִיטָּ-

לִיכֶער וָאס זִינְדִיגְט הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעזֶעהֶען אוּנְד הָאט
|
אֵיהֶם אוֹיךְ נִיט דֶערְקַאנְט:
=

8

קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,לָאז אֵייךָּ קֵיינֶער נִיט פֶערְפִיהְרֶען; דֶער
וָואם טְהוּט גֶערֶעכְטִיגְקֵייט אִיז גֶערֶעכְט ,גְלֵייךְ זיא יִע-
נֶער אִיז גֶערֶעכְט:

דֶער וָאס טְהוּט דִיא זִינֶד אִיז פוּן

דֶעם שָׂטְן וָארִין דֶער שָׂטֶן זִינְדִיגְט פון אֶנְהוֹיבּ;

דֶעסְטְוֶענֶען אִיז דֶער זוּהְן פוּן גָאט אַנְטְפְּלֶעקְט גֶע-
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18
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וָוארֶען ,כְּדִי עֶר זָאל צוּשְׁטֶערֶען דִיא
שָׂטָן :אִיטְלִיכֶער װֶאם אִיז פוּן גָאט
נִיט זִינְד ,וֵוייל זַיין זָאמֶען בְּלַייבְּט אִין
קָאן נִיט זִינְדִינֶען וַייל עֶר אִיז פוּן
דְרִינֶען זֶענֶען קְלָאר דִיא קִינְדֶער פוּן

וֶוערְק פוּן דֶעם
גֶעבּוֹירֶען טְהוּט
אֵיהֶם; אוּנְד עֶר
נָאט גֶעבּוֹירֶען:
נָאט אוּנְד דיא

קִינְדֶער פוּן דֶעם שָׂמָן; אִיטְלִיכֶער וָאס מְהוּט נִיט נֶע-
רֶעכְטִינְקֵייט אִיז נִיט פוּן גָאט אוֹיךְּ נִיט דֶער וָאם
לִיבֶּט נִיט זַיין בְּרוּדֶער :זָארִין דִיזֶעם אִיז דִיא דֶעךָ-
צֶעהְלוּנְג וִאם אֵיהֶר הָאט פוּן אֶנְהוֹיבּ גֶעהֶערְט ,אַז מִיר
זָאלֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען לִיבֶּען :נִיט אַזוֹי ויא קִין
וֶועלְכֶער אִיז גֶעוֶועזֶען פוּן דֶעם שְׁלֶעכְטֶען אוּנְד הָאט
זַיין בְּרוּדֶער אוּמְנֶעבְּרַאכְט .אוּנְד פַאר וָאס הָאט עֶר
אֵיהֶם אוּמְנֶעבְּרַאכְט? וֵוייל זַיינֶע וֶוערְק זֶענֶען גֶעוֶועזֶען
שְׁלֶעכְט ,אָבֶּער דִיא וֶוערְק פוּן זיין 'בְּרוּדֶער זֶענֶען גֶע-
וֶועזֶען נֶערֶעכְט;
וְואוּנְדֶערְט אַייךְּ נִיט ,בְּרִידֶער ,וֶוען דִיא וֶועלְט הָאט
אֵייךְּ פַיינְד :מִיר וִיסֶען אַז מִיר זֶענֶען פוּן דֶעם טוֹיט
צוּם לֶעבֶּען אִיבֶּערְגֶענַאנְנֶען חֵייל מִיר לִיבֶּען דיא
בְּרִידֶער ; וֶוען אֵיינֶער לִיבֶּט נִיט אַזוֹי בְּלֵייבְּט עֶר אִים
מוֹיט :אִיטְלִיכֶער וָאס הָאט זַיין בְּרוּדֶער פַיינְד אִיז אַ
רוֹצֵחַ ,אוּנְד אֵיהֶר וֵוייסְט אַז קיין רוֹצֵחַ הָאט נִיט דָאם
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עֶבֵּינֶע לֶעבֶּען אִין אִיהֶם :דְרִינֶען הָאבֶּען מִיר דֶערְקֶענְט
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זֵיינֶע לִיבֶּע ,װייל עֶר הָאט פַאר אוּנִם אַנִידֶערְגֶעלֶעגְט
זַיין לֶעבֶּען; אוּנְד מִיר בֶּעדַארְפֶּען אוּנְזֶער לֶעבֶּען אַנֵי-
דֶערְצוּלֶענֶען פַאר דִיא בְּרִידֶער :אָבֶּער דֶער וָאס הָאט
דָאם פֶערְמֶענֶען פוּן דִיזֶער וֶועלְט .אוּנְד זֶעהְט אַז זַיין
בְּרוּדֶער הָאט נוֹיט ,אוּנְד פֶערְשְׁלִיסְט זַיינֶע בַּארֶעמ-
הֶערְצִיגְקֵייט פוּן אֵיהֶם .װיֵא אַזוֹי חְאוֹינְט דִיא לִיבֶּע
פוּן נָאט אִין אֵיהֶם?

1 -+

קְלַיינֶע קִינְדֶער ,לָאזֶען מִיר נִיט

18

לִיבֶֶּען מִיט וֶערְטֶער אוֹיךְּ נִים מִיט דֶער צוּנב ,נֵיי-

עָרְט אִין וֶוערְק אוּנְד אִין וָאהְרְהֵייט :אִין דִיזֶע זָאלֶען

19

מִיר וִויסֶען אַז מִיר זֶענֶען פוּן דֶער װָאהְרְהֵייט ,אוּנְד
זָאלֶען אוּנְזֶער הַארְץ פָּאר אֵיהֶם בֶּעפְרִידִינֶען :אַז
אִין וָאס פַאר אַ זַאךְּ אוּנְזֶער הַארְץ פֶערְשׁוּלְדִיגְט
אוּנֶם .נָאט אִיז גְרֶעסֶער װִיא אוּנְזֶער הַארְץ אוּנָד
ווייסְט אַלֶע זַאכֶען :גֶעלִיבְּטֶע .וֶען אוּנְזֶער הַארְץ
פֶּערְשׁוּלְדִינְט אוּנֶם נִיט ,אַזֹי הָאבֶּען מִיר אַ בְּשָדוֹן
צוּ נָאט :אוּנְד וָאס מִיר בֶּעמֶען בֶּעקוּמֶען מִיר פוּן
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אֵיהֶם ,זֵוייל מִיר הַאלְטֶען זַיינֶע גֶעבָּאטֶע ,אוּנְד מְהוּן
דָאם וָאס אִיהֶם נֶעפֶעלְט :אוּנְד דָאם אִיז זַיין גֶעבָּאטו

אַז מִיר זָאלֶען גְלוֹיבֶּען אִין דֶעם נָאמֶען פוּן זיין זוּהְן

יִשׁדּעַ הַמָשִׁיחַ .אוּנִד זָאלֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען לֵי-
בֶּען ,אַזוֹי װיא עֶר הָאט אוּנֶם אַ גֶעבָּאט גֶעגֶעבֶּען:
אוּנִד דֶער וָאס הַאלְט זֵיינֶע גֶעבָּאטֶע בְּלֵייבְּט אִין אֵיהֶם
אוּנד עֶר אִין אֵיהֶם; אוּנְד דְרִינֶען װיסֶען מִיר אַז עֶר
בְּלַיובְּט אִין אוּנֶם דוּרְךְָ דֶעם נֵייסְט וָאס עֶר הָאט
אוּנֶם גֶעגֶעבֶּען:
קאפיטעל ד

גֶּעלִיבְּטֶע ,גְלוֹיבְּט נִיט אִיטְלֵיכֶען גֵייסְט ,נֵייעֶרְט פְּרִיפְט

דִיא נַיִיסְטֶער אוֹיבּ זֵייא זֶענֶען פוּן נָאט ,וָארִין פִילֶע
פַאלְשֶׁע נְבִיאִים זֶענֶען אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אִין דֶער וֶועלִם:
אִין דִיזֶעם דֶערְקֶענְט אֵיהֶר דֶעם גֵייסְט פוּן גָאט; אִיט-
לִיכֶער גֵייסְט וָואס בֶּעקֶענְט אַז יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אִיו גֶע-
קוּמֶען אִים פְלֵיישׁ אִיז פוּן נָאט :אוּנְד אִיטְלֵיכֶער גֵייסְט
וואם בֶּעקֶענְט נִיט יִשׁוּעַ אִיז נִיט פון בָאט; אוּנְד דָאס
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אִיז דֶער נֵייסְט פוּן דֶעם נֶענְנֶער פוּן מָשִׁיחַ .ואס אֵיהֶר

הָאט נֶעהֶערְט אַז עֶר קוּמְט ,אוּנְד עֶר אִיז שׁוֹין אַצוּנְד
 4אִין דֶער וֶועלְט :אֵיהֶר זֶענְט פוּן נָאט ,קְלַייִנֶע קִינְדֶער.
אוּנְד אֵיהֶר הָאט זֵייא בֵּיינֶעקוּמֶען; וָארִין דֶער וִאם
אִיז אִין אִייךָ אִיז נְרֶעסֶער וִויא דֶער וָאס אִיז אִין דֶער
וֶועלְט :זֵייא זֶענֶען פוּן דֶער וֶועלְט; דֶעסְטְוֶוענֶען רֶע-
דֶען זֵייא פוּן דֶער וֶועלְט ,אוּנְד דִיא וֶועֶלְט הֶערְט זֵייא:
מִיר זֶענֶען פוּן נָאט; דֶער וָואם קֶען נָאט הֶערְט אוּנִם
דֶער וִאם אִיז נִיט פוּן נָאט הֶערְט אוּנֶם נִיט ,דוּרְךְּ דֶעם
קֶענֶען מִיר דֶעם גֵייסְט פֿוּן וָָאהְרְהֵייט אוּנְד דֶעם נַויסְט
פוּן טָעוֹת:
בי

גֶעלִיבְּטֶע .לָאזֶען מִיר אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען לִיבֶּען

וָארִין דִיא לִיבֶּע אִיז פוּן נָאט ,אוּנֶד אִיטְלִיכֶער וִאם
לִיבְּט אִיז פוּן נָאט גֶעבּוֹירֶען אוּנְד קֶען נָאט :וֶוען אַיִינֶער
לִיבֶּט נִיט הָאט עֶר נִיט נָאט דֶערְקֶענְט ,וָארִין נָאט אִיז

לִיבֶּע :אִין דִיזֶעם אִיז דִיא לִיבֶּע פוּן גָאט אַנְטְפְּלֶעקְט
גֶעוָארֶען ,אִינְדֶעם גָאט הָאט זַיין אַיינְצִינֶען זוּהְן אִין

דֶער וֶועלְט גֶעשִׁיקְט כְּדִי מִיִר זָאלֶען דוּרְךְ אֵיהֶם לֶע-
10
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בֶּען :דְרִינֶען אִיז לִיבֶּען נִיט אַז מִיר הָאבֶּען גָאט נֶע-

לִיבְּט ,נֵייעֶרֶט אַז עֶר הָאט אוּנם גֶעלִיבְּט אוּנָה הָאט
גֶעשִיקְט זַיין זוּהְן פַאר אַ כַּפָּרָה פַאר אוּנְזֶערֶע זִינְד;
בֶעלִיבְּטֶע; וֶוען נָאט הָאט אוּנִם אַזוֹי גֶעלִיבְּט זָאלֶען מִיר
אוֹיךְ אֵיינֶער דֶעם אַנְהֶערֶען .לִיבֶּען:

קֵיינֶער הָאט נָאט קֵיינְמָאל גֶעזֶעהֶען; וֶוען מִיר לִיבֶּען
אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען ,אַזוֹי בְּלַייבְּט גָאט אִין אוּנִם אוֹנְדַ

זֵ!יינֶע לִיבֶּע אִיז אִין אוּנִם פָאלְקָאמֶען נֶעוָוארֶען :אִין
דִיזֶעם דֶערְקֶענֶען מִיר אַז מִיר בְּלֵייבֶּען אִין אֵיהֶם אוּנְד

עֶר אִין אוּנֶם ,וֵוייל עֶר הָאט אוּנֶם פוּן זַיין גִּײיסֶט אַ
מְהֵייל גֶענֶעבֶּען :אוּנְד מִיר הָאבֶּען גֶעזֶעהֶען אוּנְד בֶּע-
צֵיינֶען אַז דֶער פָאטֶער הָאט גֶעשִׁיקְט דֶעם זוּהְן אַלֶּם

דֶעם דֶעטֶער פוּן דֶער וֶועלְט :דֶער וָאס בֶּעקֶענְט אַז
יִשׁוּעַ אִיז דֶער זהְן פוּן נָאט; גָאט בְּלֵייבְּט אִין אִיהֶם
אוּנְד עֶר אִין נָאט :אוּנְד מִיר הָאבֶּען דֶערְקֶענְט אוּנד.
בֶענְלוֹיבְּט אִין דֶער לִיבֶּע ואס גָאט הָאט צוּ אוּנְס .גָאט
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אִיז לִיבֶּע .אוּנְד דֶער וָאס בְּלֵייבְּט אִין דֶער לִיבֶּע בְּלֵייבְּט

אִין נָאט אוּנְד נָאט אִין אֵיהֶם :אִין דִיזֶעם אִיז דִיא לֵי-

17
+

בֶּע אִין אוּנִם פָאלְקָאמֶען גֶעוָארֶען ,כְּדֵי מִיר זָאלֶען

הָאבֶּען בַּטָחוּן אים יוֹם הַדִין וָארִין נְלֵייךְּ וויא עֶר אִין
אַזוי זֶענֶען מִיה אוֹיךְ אִין דִיזֶער װֶעלְט :עִם אִיז נִיט
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קֵייֹנֶע פֿוּרּכְּטּ אִין דֶער לִיבֶּע ,נֵייעֶרְט דיא פָאלְקָאמֶענֶע

לִיבֶּע .וַוארְפְט אַרוֹים דִיא פוּרְכְט- ,זָָארִין דיא פוּרְכְט
הָאט

שְׁטְּרָאף.

פָאלְקָאמֶען

אוּנִד

נֶעמַאכְט

דֶער
אֵין

װָאס
דֶער

פוִּרְכְט

לִיבֶּע :מיר

זִךְּ אִיז נִיט
לִיבֶּען ,ווייל 91

עָר' הָאט אוּנִם .צוּעֶרְשְט גֶעלִיבְּט :וֶוען אֵיינֶער זָאנְטו

אִיךְּ לֵיֹבּ גָאט; אוּנְד עֶר הָאט זַיין בְּרוּדֶער פַיינְד ,אַזוֹי

אִיז' עֶר -אַ .לִינְגֶעף; וָארִין וֶוען אֵיינֶער לִיבְּט נִיט זיין
בְּרוּדֶערּ וָאס עֶר .הָאט גֶעזֶעהֶען .אַזוֹי קָאן עֶר נִיט
גָאט לִּיבֶּען -דֶעם עֶר הָאט נִיט נֶעזֶעהֶען :אוּנְד דִיזֶעם
נֶעבָּאט הָאבֶּען מִיר פוּן אֵיהֶם ,אַז דֶער וָָאם לִיבֶּט גָאט
זָאל זַיין בְּרוּדֶער אוֹיךְ לִיבֶּען:
קאפיטעל ה
אִיטְלִיכֶער וָואס גְלוֹיבְּט אַז יִשׁוּעַ אִיז דֶער מָשִׁיחַ אִיז
נֶעבּוֹירֶען פֿוּן נָאט; אוּנְד אִיטְלִיכֶער וָאס לִיבֶּט דֶעם
וֶועלְכֶער הָאט נֶעבּוֹירֶען לִיבְּט אוֹיךָּ דֶעם וֶועלְכֶער אִיז
פוּן אֵיהֶםּ נֶעבּוֹירֶען :אִין דִיזֶעם דֶערְקֶענֶען מִיר אַז מִירּ
לִיבֶּען -דִיא :קִינְדֶער פוּן נָאט; װֶען מִיר לִיבֶּען נָאט
אוּנְד  הַּאלְטֶען זַיינֶע נֶעבָּאטֶע :וָארִין דָאם אִיז דֵיא
לִיבֶּע .פוּן .נָאט; אַז מִיר זָאלֶען זֵיינֶע גֶעבָּאטֶע הַאלְטֶען;
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אוּנְה זֵיינֶע גֶעבָּאמֶע זֶענֶען נִיט שְׁוֶוער :וַייל אִיטְלִיכֶער
וָואס אִיז פוּן נָאט גֶעבּוֹירֶען אִיבֶּערְוֶועלְטִינְט דִיא וֶועלְט;

אוּנְד דָאס אִיז דֶער נִצָחוֹן ואס אִיבֶּערְוֶועלְטִינְט דִיא וֶועלְמז
אוּנְזֶער גְלוּיבֶּען :וֶוער אִיז דֶער וָאס אִיבֶּערְוֶועלְטִינְט
דִיא וֶועלְט ,וֶועֹן נִיט דֶער וֶאם גְלוֹיבְּט אַז יַשׁוּעַ אִיז
דֶער .זוּהְן פֿוּן נָאט? דִיזֶער
אִיז דֶער וֶועלְכֶער אִיז גֶע -מש
קוּמֶען דוּרְףָּ וַאסֶעה אוּנְד בְּלוּט ,יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ; נִיט
נוּר אִים וַואפֶּערּ ,נֵייעֶרְט .אִים וַַאסֶער אוּנְד אִים ְּלוּט:

זש

אוּנֶרּ עֶס אִיזּ דֶער גֵייסְּט וָאס בֶּעצֵיינְם .וָארִין דֶער

ב-

נּייסְט אִיז דוְִיואאהְרְהֵייט :וָוארִין עֶס זֶענֶען דְרֵייא ואס
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בֶּעצֵיינֶען ,דֶער גֵייסֶט אוּנְד דָאם וַאסֶער אוּנְד דָאס
 9בְּלוּט ,אוּנְד דִיזֶע דְרֵייא זֶענֶען אֵיינָם :וֶוען מִיר נֶעמֶען
אָן דָאם

צֵיינְנִים

פוּן מֶֶענְשֶׁען

אִיז דָאס צֵיינְנִים פוּן

גָאט גְרֶעסֶער ,װייל דָאם אִיז דָאס צֵיינְנִיס פוּן נָאט
 0וָואס עֶר הָאט בֶּעצֵייגְט וֶוענֶען זיין זוּהְן :דֶער וָואם גְלוּיבְּט
אָן דֶעם וּהְן פוּן נָאט הָאט אָן אֵיהֶם דָאם צֵיינְנִים;
וֶוען אֵיינֶער גְלוֹיבְּט נִיט אִין נָאֵש הָאט עֶר אֵיהֶם נֶעז
מַאכְט פַאר אַ לִינְנֶער ,ווייל עֶר הָאט נִיט גֶענְלוֹיבְּט דָאס
צֵיינְנִים װָאס נָאט הָאט בֶּעצֵייגְט וֶוענֶען זיין זוּהן:
 1אוּנְד דָאס אִיז דָאם צֵיינְנִים .אַז נָאט הָאט אוּנֶם נֶעגֶע-

בֶּען עִבִּינֶעם לֶעבֶּען אִוּנְד דִיזֶעם לֶעבֶּען אִיו אִין זַיין

 2ווּהְן :דֶער וָאס הָאט דֶעם ווּהְן הָאט דָאם לֶעבֶּען; וֶוען
אֵיינֶער הָאט נִיט דֶעם וּהְן פוּן נָאט דֶער הָאט נִיט

 8דָאם לֶעבֶּען :דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְּ צוּ אַיִיךְ גֶעשְׁרִיבֶּען

כְּדֵי אֵיהֶר זָאלְט וִיסֶען אַז אֵיהֶר הָאט עֲבִּינֶעם לֶעבֶּען
צוּ אֵייךָּ וָאס נְלוֹיבֶּען אָן דֶעם נָאמֶען פוּן דֶעם זוּהְן
פוּן נָאט:
 4אוּנְד דָאם אִֵין דֶער בִּשָׁחוֹן ואס מִיר הָאבֶּען צוּ אֵיהֶם

אַז וֶוען מִיר בֶּעטֶען עִפֶּעם נָאךָּ זיין ווילֶען הֶערְט עֶר

 8אַוּנִם :אוּנְד וֶוען מִיר װִיסֶען אַז עֶר הֶערְט אוּנֶם אִין
ואס מִיר בֶּעטֶען ,אַזוֹי וויסֶען מִיר אַז מִיר הָאבֶּען דיא
גֶעבֶּעטֶע ואס מִיר הָאבֶּען פוּן אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען:
 6וֶוען אֵיינֶער זֶעהְט זַיין בְּרוּדֶער זִינְדִינֶען אַ זִינְד נִּיט צוּם
טוֹיט ,זָאל עֶר בֶּעטֶען אוּנְד עֶר וֶעט אֵיהֶם נֶעבֶּען
לֶעבֶּען פַאר דִיא וְוִאם זִינְדִינֶען נִיט צוּם טוֹיט .עִם אִיז
פַארְהַאנֶען אַ זִינְד צוּם מוֹיט; אִיךְּ זָאג נִיט וֶוענֶען יֶע-
?נֶעם אַז עֶר זָאל בֶּעטֶען :יֶעדֶע אוּנְגֶערֶעכְטִיגְקֵייט אִיז
דִינֶה ,אוּנִד עִם אִיז פַארְהַאנֶען אַ זִינֶד נִיט צוּם מוֹיט:
 8מִיר וויסֶען אַז אִיטְלֵיכֶער וִאם אִיז פוּן גָאט נֶעבּוֹירֶען
גֶעוָוארֶען

זִינְדִינְט נִיט ,נֵייעֶרְט דֶער וֶועלְכֶער אִיז פוּן

הָאט גֶעבּוֹירֶען בֶּעוָאהְרְט אֵיהֶם ,אוּנִד דֶער שְׁלֶּעכִּ-
 9טֶער רִיהְרְט אֵיהֶם נִיט אָן :מִיר ויסֶען אַז מֵּיר זֶענֶען
פוּן גָאט ,אוּנְד דִיא נַאנְצֶע וֶעלְט לִינְט אִין דֶעם
 0שְׁלֶעכְטֶען :אוּנֶד מִיר וִויסֶען אַז דֶער זוּהְן פוּן נָאט אִיז
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גֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט אוּנִם גֶעגֶעבֶּען אַ פֶערְשְׁטַאנְד אַז
מִיר זָאלֶען דֶערְקֶענֶען דֶעם ואהְרְהַאפְטִינֶען; אוּנְד מִיר
זֶענֶען אִים וָאהְרְהַאפְטִינֶען ,אִין זַיין זוּהְן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ.
דִיזֶער אִיז דֶער וָאהְרְהַאפְטִּינֶער בָאט; אוּנְד עֶבִּינֶעם
לֶעבֶּען :קְלֵיינֶע קִינְדֶער ,הִיט אֵייךְּ זֶעלְבְּסְט פוּן דִיא 12

אָפְּנֶעטֶער;
דֶער צְוַוֵייטֶער בָּרִיף פוּן דֶעם

ַפַּאפְטֶעל יוהָן
דער זָקן צוּ דֶער אוֹּיסְדֶערְוֶועהְלְטֶען גְבִירָה אוּנִד צוּ {
אֵיהְרֶע קִינְדֶער וֶועלְכֶע אִיךְָּ לִיבּ אִין דֶער וָאהְרְהֵייט
אוּנְד נִיט נזּר אִיךְ; נֵייעֶרְט אוֹיךְ אַלֶע וָאס הָאבֶּען דיא
וָאהְרְהֵייט

דֶערְקֶענְט:

וװֶענֶען

דֶער

וָאדְרְהֵייט

וָאם 2

בְּלִייבְּט אִין אוּנָם אוּנְד וֶועט מִיט אוּנֶם זַיין אוֹיף עַבִּיב:
נְנָאד זָאל זַיין מִיט אַייךְּ; בַּארְמְהֶערְצִינְקֵייט אוּנְד פְרִידֶען 3
פוּן נָאם

דֶעם

פָאמֶער

אוּנְד פוּן יִשוּע הַמָשִׁיחַ דֶעם זוּהְן

פוּן דֶעם פָּאטֶער ,אִין ואהְרְהֵייט אוּנְד אִין לִיבֶּע:
אִיךְ הָאבּ

מִיךָּ זָעהֶר

נֶעפְרֵייעֶט

צְוִוישֶׁען דֵיינֶע קִינְדֶער דיא

אַז

וָאם

אִיךְ

הָאבּ

גֶעפֶינֶען 4

וַאנְדְלֶען אִין דֶער

ְָאהְרְהֵייט ,אַזוֹי זיא מִיר הָאבֶּען דֶערְהַאלְטֶען אַ גֶעבָּאט
פוּן דֶעם פָאטֶער :אוּנְד אַצוּנְד בֶּעט אִיךָּ דִיךְּ; גְבִירָה נִיט 5
אַזוֹי ויא אִיךָּ שְׁרֵייבּ דִיר אַ נֵייעֶם גֶעבָּאט ,נֵייעֶרְט דָאס

וָאס מִיר הָאבֶּען פוּן אֶנְהוֹיבּ נֶעהַאט ,אַז מִיר זָאלֶען
אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן לִיבֶּען :אוּנְד דָאם אִיז לִיבֶּע אַז 6

מִיר זָאלֶען וַוַאנְדְלֶען נָאךָּ זֵיינֶע גֶעבָּאטֶע; דָאם אִיז דָאס
גֶעבָּאט ,גְלֵייךְּ זויא אֵיהֶר הָאט פוּן אֶנְהוֹיבּ גֶעהֶערְט ,אַז

אֵיהֶר זָאלְט דְרִינֶען וַאנְדְלען:

װייל פִילֶע בֶּעטְרִינֶער

ב-

זֶענֶען אִין דֶער וֶועלְט אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען ,וֶועלְכֶע בֶּעקֶענֶען

נִיט אַז יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ אִיז גֶעקוּמֶען אִים פְלֵיישׁ ,דָאס אִיז
דֶער בֶּעטְרִינֶער אוּנְד דֶער נֶענְנֶער פוּן מָשִׁיחַ:

נִיבֶּט .אַכְטוּנְג צוּ אִייךְ זֶעלְבְּסְט ,כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט נִיט 8
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פֶערְלִירֶען דָאס וָואס מִיר הָאבֶּען גֶעוִוירְקט ,נֵייעֶרְט אֵיהֶר

 9זָאלְט דֶערְהַאלְטֶען אַ נַאנְצֶען לוין :אִיטְלֵיכֶער וָואס נֶעהְט

פָארְאָן אוּנְד בְּלַייבְּט נִיט אִין דֶער לֶעהְרֶע פוּן מָשִׁיחַ

דֶער הָאט נִיט נָאט; דֶער וָאס בְּלֵייבְּט אִין דֶער לֶעהְרֶע
 0פוּן מָשִׁיחַ הָאט אוֹיךְ דֶעם פָאטֶער אוּנְד דֶעם זוּהְן :וֶוען
אֵיינֶער קוּמְט צוּ אֵייךְּ אוּנְד בְּרֶענְגְט נִיט דִיזֶע לֶעהְרֶע
נֶעמְט אֵיהֶם נִים אִים הוֹיז אַרֵיין אוּנְד זָאגְט אֵיהֶם נִיט
 1שָׁלוֹם :וָארִין דֶער זָואם זָאנְט אֵיהֶם שָׁלוֹם הָאט אַ טְהֵייל

אִין זֵיינֶע שְׁלֶעכְטֶע מַּעֲשִׂים:

 2דֶערְוַוייל אִיךְ הָאבּ פִילֶע זַאכֶען צוּ אִייךְ צוּ שְׁרֵייבֶּען
הָאבּ אִיךְּ נִיט גֶעוָואלְט שְׁרֵייבֶּען מִיט פַּאפִּיר אוּנְד טִינְט
גֵייעֶרְט אִיךְּ הָאף צוּ אַייך צוּ קוּמֶען אוּנִד צוּ רֶעדֶען פָּה

אֶל פָּה כְּדֵי אוּנְזֶערֶע פְרַיִיד זָאל פָאלְקַָאמֶען זיין:
 2דֵיא קִינְדֶער -פוּן דֵ.יינֶע .אוֹיסְדֶערְוֶועהְלְטֶע שְׁוֶועסְטֶעה
|

גְרִיסֶען דיך:
אע

:טיט

דֶער .דְרִימֶער -.בְּרִיף פון .דֶעם

אַפַּאסְטֶעל יוֹחנן
ן דער זָקן צוּם גֶעלִיבְּטֶען נַאיוֹם דֶעם אִיךְּ לִיבּ אִין דֶער
1
וָאהְרְהֵיים:
 2גֶעלִיבְּטֶער ,וֶוענֶען אַלֶע זַאכֶען בֶּעט אִיךְּ אַז דוּא זָאלְסְט
מַצְלִיחַ זַיין אוּנְד זָאלְסְט גֶעזוּנְד זַיין ,נְלֵייךְ זיא דֵיינֶע

נִשְׁמָה אִיז מַצְלִיחַ : וָארִין אִיךְּ הָאבּ מִיךְּ זֶעהֶר גֶעפְרֵייעֶט

וֶוען .בְּרִידֶער זֶענֶען גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאבֶּען בֶּעצֵיינְט צוּ
דֵיינֶער וָאהְרְהֵייט ,גְלֵייךְּ ויא דוּא וַאנְדֶעלְסְט אִין דֶער
 4וָאהְרְהֵייט .:אִיךָּ הָאבּ נִיט קֵיינֶע גְרֶעסֶערֶע פְרֵייד ויא

דִיזֶע ,אַז אִיךְ זָאל הֶערֶען אַז מַיינֶע קִינְדֶער וַאנְדְלֶען אִין

 2דֶער וָאהְרְהֵייט :גֶעלִיבְּטֶער ,דוּא הַאנְדֶעלְסְט נֶעמְרֵייא
אִין ואס דוּא טְהוּסְט .קֶענֶען דִיא בְּרִידֶער וְואם זֶענֶען
 6אוֹיךָ פְרֶעמְדֶע :וֶועלְכֶע הָאבֶּען בֶּעצֵיינְט פָאר דִיא קְהֵלָה
צוּ דִיינֶע לִיבֶּע; אוּנְד דוא וֶועסְט רֶעכְט טְהוּן וֶוען דוּא

ג יוחנן
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וֶועסְט זֵייא אַוֶועקְשִׁיקֶען וִיא עִם אִיז ווירְדִיג פוּן נָאט:

וָארִין זֵייא זֶענֶען אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען פוּן זַיין נָאמֶען וֶועגֶען
אוּנְד הָאבֶּען

נָארְנִיט

גֶענוּמֶען

פוּן דיא

נוֹיִם:

דָרוּם

זָאלֶען מִיר אַזֶעלְכֶע אוֹיפְנֶעמֶען כְּדֵי מִיר זָאלֶען זַיין

בס
0

מִיטְאַרְבֵּייטֶער מִיט דֶער וָאהְרְהֵייט:

אִיךָּ הָאבּ עִפֶּעם נֶעשְׁרִיבֶּען צוּ דֶער קְהֵלָה .אָבֶּער
דִיאָטְרֶעפֶּעם וֶעלְכֶער לִיבְּט צוּ זַיין דֶער עֶרֶשְׁטֶער
צְוִוישֶׁען זֵייא נֶעמְט אוּנָם נִיט אוֹיף:

דֶעסְטְוֶעגֶען וֶוען

10

אִיךָ וֶועל קוּמֶען וֶועל אִיךְּ גֶעדֶענְקֶען זֵיינֶע מַעֲשִׂים ואס

עֶר מְהוּט ,אִינְדֶעם עֶר רֶעט קֶענֶען אוּנֶם שְלֶעכְטֶע רֶעד,
אוּנְד אִיז נִיט צוּפְרִידֶען ,דֶערְמִיט נֶעמְט עֶר אוֹיךְּ זֶעלְבְּסְט
נִיט אוֹּיף דִיא בְּרִידֶער ,אוּנְד עֶר פֶערְוֶועהְרְט נָאךְּ דֵיא
וואם נֶעמֶען זֵייא אוֹיף ,אוּנְד וַארְפְט זֵייא אַרוֹים פוּן דֶער

קְהֵלָה:
נַעְלִיבְּטֶער פָאלְ נִיט נָאךְ דָאס שְׁלֶעכְטֶע נֵייעֶרְט דָאס
גוּטֶע .דֶער וָואם טְהוּט גוּמֶעם אִיז פוּן נָאט; דֶער וָאם
מִהוּם שְׁלֶעכְטֶעם הָאט נָאט נִיט גֶעזֶעהֶען :וֶענֶען
דִימְעטְרִיוֹם הָאבֶּען אַלֶע מֶענְשֶׁען נוּטֶעם בֶּעצֵיינְט אוּנְד

אוֹיךְּ דִיא וָאהְרְהֵייט אַלֵיין; אוּנְד מִיר הָאבֶּען אוֹיךְ בָּע-

צֵיינְט ,אוּנְד דוּא וֵוייסְט אַז אוּנְזֶער צֵיינְנִים אִיז וֹאהֶר:
אִיךְּ הָאבּ פְילֶע זַאכֶען נֶעהַאט דִיר צוּ שְׁרֵייבֶּען ,אָבֶּער
אִיךְּ חיל דִּיר נִיט שְׁרַייבֶּען מִיט טִינֶם אוּנְד פֶעדֶער:
אָבֶּער אִיךְ הָאף דִיךְּ בַּאלְד צוּ זֶעהֶען ,אוּנְד מִיר וֶועלֶען

רֶעדֶען פָּה אֶל פָּה:
שָׁלּוֹם זָאל זַיין מִייט דִיר ,דִיא פְרִיונְד גְרִיסֶען דִיךְּ -נְרִיס
דִיא פְּרֵיינְד מִיט נָאמֶען:

11

דֶער בְּרִיף פוּן דֶעם אַפָּאסְטֶעל יְהוּרָה,
יְהוּדָה אַ קְנֶעכְט פוּן יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ .אוּנְד בְּרוּדֶער פון
יַעֲקֹבן צוּ דִיא בֶּערוּפֶענֶענֶע גֶעלִיבְּטֶע אִין גָאט דֶעם פָאטֶער
פן

(:

:

אוֹנְר בֶּעוָוארְטֶע פַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ:

בַּארְמְהֶערְצִיגְקייט

צוּ אִייךְ אוּנְד פְרִידֶען אוּנְד לִיבֶּע זָאל זִיךְּ מֶעהְרֶען:

גֶעְלִיבְּשֶע ,אִינְדֶעם אִיךָּ הָאבּ מִיךָ זֶעהֶר בֶּעפְלֵייסִינְט אִיךָ

זָאל צוּ אַייךְָּ שְׁרֵייבֶּען וֶענֶען דֶער יִשוּעָה וָאס מִיר
הָאבֶּען צוּזַאמֶען ,אִיו עֶס מִיר נֶעטְהִיג גֶעוֶועזֶען אִיךְּ זָאל

צוּ אֵייךְָּ שְׁרֵייבֶּען ,אוּנְד זָאל אֵייךְּ דֶערְמָאהְנֶען אַז אִיהֶר

זָאלְט מִיט עֶרִינְסְט שְׁטְרֵייטֶען פַאר דֶעם נְלוֹיבֶּען וָאס
אִיז אֵיינְמָאל צוּ דִיא הֵיילִינֶע אִיבֶּערְגֶענֶעבֶּען גֶעוָארֶען;
4

וָוארִין עֶטְלִיכֶע מֶענְשֶׁען זֶענֶען שְׁטִּילֶערְהֵייט אַרַיינְגֶעקוּ-
מֶען וָואס זֶענֶען שׁוֹין פְרִיהֶער צוּ דִיזֶען מִשְׁפָּט אָנְגֶעשְׁרִיבֶּען
גֶעוָוארֶען ,וֶועלְכֶע רְשָׁעִים פֶערְקֶעהְרֶען דיא נְנָאד פוּן
אוּנְזֶער נָאט צוּ אוֹיסְנֶעלַאסֶענְהֵייט ,אוּנְד פֶערְלַייקֶענֶען

'דֶעם אֵיינְצִינֶען
הֲמַשִיחַ:

מֵייסְטֶער

אוּנְד

אוּנְזֶער

הַאר

יִשוּעַ

אָבֶּער אִיךָּ װויל אֵייךְ גֶעדֶענְקֶען ,אַפִּילוּ זֶוֶען אֵיהֶר וֵוייסְט
אַיינְמָאל אַלֶע זַאכֶען אַז דֶער הַאר הָאט א פָאלְק מַצִיל
גֶעוֶועוֶען פוּן דֶעם לַאנְד מִצְרָיִם ,אוּנְד הָאט דֶערְנָאךְ
אוּמְנֶעבְּרַאכְט דִיא וָאס הָאבֶּען נִיט גֶענְלוֹיבְּט :אוּנְד דיא
מַלְאָכִים וִאם הָאבֶּען נִיט גֶעהַאלְמֶען זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע
הֶערְשַׁאפְט נֵייעֶרְט הָאבֶּען זֵייעֶרֶע אֵיינֶענֶע הְאוֹינוְּ
פֶערְלָאזְט הָאט עֶר בֶּעוָארְט צוּ דֶעם מִשְׁפֶּט פוּן

דֶעם גְרוֹיסֶען טָאג אִין עֶבִּינֶע קֶעטֶען אִין דֶער

ה-י פִינְסְטֶערְנִים :אַזוֹי זיא סְדוֹם אוּנְד עֲמוֹרָה אוּנִד דִיא
שְטֶעט אַרוּם זֵייא הָאבֶּען אוֹיךְ אוֹיף דֶעם גְלֵייכֶען אוֹפָן

זיא דִידֶע מְזֵנֶה גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד זֶענֶען אַוֶעקְגֶעגַאנְגֶען נָאךְ

אַ פְרֶעמְדֶען פְלַיִיש; אוּנְד זֶענֶען נֶעזֶעצְט פַאר אַ בֵּיישְׁמִּיל

אִינְדֶעם זֵייא לֵיידֶען דיא שְׁטְרָאף פוּן עֶבִּינֶען פֵייעֶר:
8

דָאךְּ גְלֵייכְדֶעם זֶענֶען אוֹיךְּ דִיזֶע טְרֵיימֶער אוּנְד פֶעךְ-
620

יהודה
אוּנְרֵיינִיגֶען דֶָאם פְּלֵייש ,אוּנְד פֶערְאַבְּטֶען ֶעוֶועלְטִיבְקיימה
אוּנְד

לֶעסְטֶערְן

הֶערְשַׁאפְטֶען:

אָבֶּער

1

מִיכָאֵל דֶער

עֶלֶצְטֶער מַלְאֶךָּ; וֶוען עֶר הָאט זִיךְּ גֶעקְרִיגְט מִיט דֶעם
שָׂסֶן ,אוּנָד הָאט מִיט אֵיהֶם אַ וִכּוּחַ נֶעהַאט וֶוענֶען דֶעם

לֵייבּ פוּן מֹשָׁה ,הָאט זִיךְ נִיט אוּנְטֶערְשְׁטַאנֶען עֶר זָאל

קֶעגֶען אֵיהֶם בְּרֶענְגֶען אַ מִשְׁפָּט פוּן לֶעסְטֶערוּנְג ,נֵייעֶרְט
עֶר הָאט גֶעזָאגְט ,דֶער הַאר זָאל דִיךְּ אֶנְשְׁרֵייעְן :אָבֶּער

10

רִיזֶע לֶעסְטֶערְן דָאס וָאם זֵייא וִויסֶען נִיט ,אוּנְד וִאם זֵייא
קֶענֶען מִן הַטֶּבַע ,אַפִילוּ אַזוֹי ויא דִיא אוּנְפֶערְשְׁטֶענְדינֶע
חַיוֹת ,פֶערְדַארְבֶּען זֵייא זִיךְּ אִין דִיזֶע זַאכֶען:

וָעה צוּ

11

זֵייא; וַוייל זֵייא זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען אִים וֶועג פוּן קֵיּן ,אוּנְד
זֶענֶען גֶעלָאפֶען נָאךְּ דֶער בֶּעטְרִיגֶערֵייא פוּן בִּלְעֶם פַאר
א לוֹין ,אוּנְד זֶענֶען אִין דֶער וִידֶערְשְׁטֶּענִיגְקייט פוּן קרח
פַארְלוֹירֶען גֶעוָארֶען:
דִיזֶע זֶענֶען

דיא

פֶּערְבָּארְנֶענֶע

פֶעלְזֶען אִין אֵייעֶרֶע 2

פט --ן

מָאלְצֵייטֶען פוּן לִיבֶּע ,וֶועלְבֶע זֵייא פְרֶעסֶען מִיט אֵייךְּ אֶהן

פוּרָכְט ,פַּאסְטוּכֶער דיא זִיךְּ פִיטֶערְן ,וָואלְקֶען אֶהֶן ווַאסֶער
אַרוּמְנֶעטְרִיבֶּען פוּן וִוינְד ,וִוינְטֶער-בֵּיימֶער אָהְן פְרוּכְט,
צְוַוייא מָאל טוֹיט אוֹיסְגֶעוָוארְצֶעלְט :שְׁטוּרֶעמְדִיגֶע וֶועלֶען

13

פוּן דֶעם יַם ,וָאס שׁוֹימֶען אִיבֶּער אִין זֵייעֶרֶע אֵינֶענֶע

שַׁאנְד! פְלִיעֶנְדֶע שְׁטֶערְן .פַאר וֶועלְכֶע דִיא שְׁוַארְצֶעסְטֶע

פִינְסְטֶערְנִים אִיז  אוֹיף עִבִּיג בֶּעהַאלְטֶען :אוּנְד צוּ דִיזֶע
הָאט אוֹיךְּ חַנוֹךְּ דֶער זִיבֶּעמֶער פוּן אָדָם נְבוּאוֹת גֶעזָאבְט,
אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,זָעה ,דֶער הַאר אִיז גֶעקוּמֶען מִיט
צֶעהְן טוֹיזֶענְדֶע פוּן זַיינֶע הֵיילִינֶע :דברים ליג ב' ,כְּדֵי

עֶר זָאל אַלֶע רִיבְטֶען אוּנְר זָאל שְׁטְרָאפֶען אַלֶע רְשָׁעִים
פַאר אַלֶע זֵייעֶרֶע שְׁלֶעכְטֶע מַעֲשִׂים וָאס זֵייא הָאבֶּען
אַזוֹי שְׁלֶעכְט נֶעמְהוּן ,אוּנְד פַאר אַלֶע הַארְטֶע זַאכֶען ואס
דיא נָאטְלָאזִינֶע זִינְדֶער הָאבֶּען קֶענֶען אֵיהֶם גֶערֶעט:

דִיזֶע זֶענֶען דִיא וָאס מוּרְמְלֶען אוּנְד קְלָאגֶען זִיךְּ וֶועלְכֶע
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נֶעהֶען נָאךְּ זַיִיעֶרֶע גְלוּסְטֶען ,אוּנְד זֵייעֶר מוֹיל רֶעט
שְׁטָאלְצֶע רֶעדֶען אוּנְד זֵייא זֶענֶען נוֹשֵׂא פָּנִים פוּן אַ

פָארְטְהֵייל וֶוענֶען:

אָבֶּער אֵיהֶר ,גֶעלִיבְּטֶע ,גֶעדֶענְקְט אָן דִיא וֶוערְטֶער וָאס

17

יהודה
זֶענֶען פְרִיהֶער גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען פוּן דִיא אַטָּאסְטֶעל פון
אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :אַז זֵייא הָאבֶּען אֵייךְָּ גֶעזָאגְט
אַז אִין דִיא לֶעצְטֶע צֵייט וֶועלֶען קוּמֶען שְׁפֶּעטֶער ,זְאם

וֶועלֶען גָאכְנֶעהֶען זֵייעֶרֶע שְׁלֶעכְטֶע גְלוּסְטֶען :דִיזֶע זֶעענֶען

דיא וִאם מַאכֶען אָפְּזוּנְדֶערוּנְג; לֵּיידֶענְשַאפְטְלִיךָּואם
הָאבֶּען נִיט דֶעם גֵייסְט :אָבֶּער אֵיהֶר גֶעלַיִבְּטֶע ,בּוֹיעְט

אֵייךְ אויף אִין אֵייעֶר הֵיילִיגְסְטֶען גְלוֹיבֶּען אוּנְד בֶּעטֶעט

אִים רוּחַ הַקוֹדֵשׁ :אוּנְד הַאלְט אַייךָּ אִין דֶער לִיבֶּע יפוּן
גָאט ,אִינְדֶעם אֵיהֶר וַוארְטֶעט אוֹיף דֶער בַּארְמְהֶערְצִיגְקייט
פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ הַמְשִׁיחַ צוּם עֶבִּינֶען לֶעבֶּען:

אוּנְד .דֶערְבַּארְמְט אִייךָּ אִיבֶּער עֶטְלִיכֶע וֶועלְכֶע זֶּענֶען

אִין סָפֵק :אוּנְד אַנְדֶערֶע זָאלְט אֵיהֶר רֶעטֶען אִינְדֶעם
אֵיהֶר זָאלם זייא מַצִיל זיַן אוֹים דֶעם פַייעֶר}

אוּנֶד

אִיבֶּער עֶטְלִיכֶע דֶערְבַּארְמְט אֵייךְּ מִיט פוּרַכְט; אונד

הָאט פֵיינְד אַפִּילוּ דָאס קלייד וָאס אִיז פוּן דֶעם :פְלַיִישׁ
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:
בֶּעפְלֶעקְט:
נוּן צוּ דֶעם וָואס אִיז מֶעכְּטִיג .אֵייךָ צוּ בֶּעהִיטֶען אַז אִיהֶרּ

זָאלְט נִיט שְׁטְרויבְלֶען .אוּנְד אַייךְּ פָארְשְׁטֶעלֶעְןְ פָאר

זֵיינֶע .הֶערְלִיכְקֵייט אֶהְן .אַ פֶעהְלֶער מִיט גְרוֹּיסֶעפְרֵּייד:

צוּ דֶעם אֵיינְצִיגֶען נָאט אוּנְזֶער רֶעטֶער דוּרְךָּ אוּנְזֶער הַאר
ישׁוּעַ הַמָשִׁיחַ זָאל זַיין דֶער כּבוֹד אוּנְד דיא נְדוּלָה אוּנְד
דיא קראפט אוּנְד דיא מַאכְט פַאר אַלֶע צֵייט אַצוֹנְד אוֹנד

אוֹיף אַלֶע עִבִּינְקיימֶען; אָמֵן:

דִיא אַנְטְפְּלֶעקוּנְג פֿוןיוֹחֵָן
דיא אַנְטְפַּלֶעקוּנְב פוּן יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ :ואס גָאט:הָאט אֵיהֶם
נֶּענֶעבֶּען; .בְּדִי צוּ וֵוייזֶען צוּ זֵיינֶע קְנֶעכְט דיא זַאכֶען ואס
מוּזֶען בַּאלְד גֶעשֶׁעהֶען ,אוּנד עֶר הָאט גֶעשִׁיקְט דוּרַךְּ זַיין

מַלְאָךָּ;אזּנְד הָאט עִם גֶעלָאזְט וִוימֶען צוּ זיין קְנֶעכְט יוֹחָנָן

וֶועלְבֶער הָאט בֶּעצֵיינְט אוֹיף דֶעם וָארְט פוּן נָאט ,אוּנָד
אוֹיף דֶעם צֵיינְנִים פוּן יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ ,אַפִּילוּ אוֹיף אַלֶע
זַאכֶען ואם עֶר הָאט גֶעזֶעהֶען : גֶעבֶּענְשְׁט אִיז דֶער וָאם
לֶעזְט ,אוּנִד דִיא וָאס הֶערֶען דִיא וֶוֶערְטֶער פוּן דיא נְבוּאָה

אֲוּנֶד הַאלְטֶען דִיא זַאכֶען ואס זֶענֶען דְרִינֶען גֶעשְׁרִיבֶּען;

פש

וָארִין דִיא צֵייט אִיז נָאהֶענְט:
יוֹחָנֶן צוּ דִיא זִיבֶּען קְהֲלוֹת וִאם זֶענֶען אִין אַסְיָא; נְנָאד 4
זָאל זַיין מִיט אַייךְ; אַוֹּנְד פְרִידֶען פוּן אֵיהֶם וֶועלְכֶער

אִיִז אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען אוּנֶר וֶועט קוּמֶען ,אוּנֶד פוּן דיא
זִיבִּישן נֵייסְטֶער וָאם זֶענֶען פָּאר זַיין שְׁטוּהְל :אוּנְד פוּן
יִשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ דֶער אִיז דֶער נֶעטְרֵייעֶר עֵדוּת .דֶער עֶרְשְׁטֵ-
גֶעבּוֹירֶענֶער פוּן דיא טוֹיטֶע אוּנְד דֶער הֶערְשֶׁעֶר פוּן דִיא
קֶענִינֶע פוּן דֶעףּ עֶרֶּד ; צוּ דֶעם וֶועלְכֶער הָאט אוּנֶם לִיבּ
אִוּנֶד הָאט אוּנֶם לוֹיז גֶעמַאכְּט פוּן אוּנְזֶערֶע זִינֶד אִין  זַיין.
בְּלוּ : אוּנְד הָאט אוּנִם גֶעמַאכְט פַאר אַ קֶענִינְרֵייךְּן (דיא
זָאלֶען זַיין) כֹּהֲנִים צוּ זַיין נָאט אוּנְד פָאטֶער; צוּ אֵיהֶם
זָאל זַיין דִיא .הֶערְלִיכְקייט אוּנְד דיא קרַאפְט פוּן עֶבִּיגְקייט
צוּ עֶבִּינְקֵייט; אָמֵן:
זְעה ,עֶר קוּמְט מִיט דיא וָאלְקֶען; אוּנְד אִימְלִיכֶעם אוֹיג
וֶעט אֵיֵהֶם זֶעהֶען ,אוֹיךְּ דִיא וָואס הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעשְׁמָּא-
כֶּען; אוּנְד אַלֶע שְׁבָטִים פוּן דֶער עֶרֶך וֶוֶעלֶען אִיבֶּער

|

אָיָהֶם קְלָאנֶען; יָא ,אָמֵן:

אִיךָּ :בִּין .דיא ,אי אוּנְד :דִיָא;,,תיי .זָאנְט .דֶער הַאר .בָאט,
הֶערּ וֶועלְכֶער אִיז .אוּנְד אִיז גֶעוֶועזֶען אוּנְד וֶועט קוּמֶען
דֶער אַלְמֶעכְטִינֶער:
628
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 9אִיךְּ יוֹחָנֶן ,ואס בִּין אֵייעֶר בְּרוּדֶער אוּנְד אַ טְהֵיילְנֶע-
מֶער מִיט אֵייךְּ אִין דֶער אַנְגְסְט אוּנְד דֶעם קֶענִיגְרֵייךְ
אוּנְד דֶער גֶעדוּלֶר אִין יְשׁוּעַ ,בִּין גֶעוֶועזֶען אוֹיף דֶער
אִינְזֶעל וָאס הֵייסְט פַּאטְמוֹם וֶענֶען דֶעם וָארְט פוּן
 10גָאט אוּנְֶד דֶעם צֵיינְנִים פוּן יִשׁוּעַ :אִיךְּ בִּין גֶעוֶועזֶען
אִים גֵייסְט אוֹיף דֶעם טָאג פוּן דֶעם הַאר ,אוּנְד אִיךְ
הָאבּ הִינְטֶער מִיר גֶעהֶערְט אַ גְרוֹיס קוֹל ,אַזוֹי ויא פוּן אַ
 11שוֹפָר :וָאס הָאט גֶעזָאנְט דָאם װָאם דוּא זֶעהְסְט

שְׁרֵייבּ אִין אַ בּוּךָּ אוּנִד שִׁיק עִם צוּ דִיא זִיבֶּען קְהֲלוֹת;
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צוּ עֶפֶעסוֹם .אוּנְד צוּ סְמִירְנָא ,אוּנְד צוּ פֶערְנַאמוֹם ,אוּנְד
צוּ תִיאַטִירָא ,אוּנְד צוּ סַרָדִים ,אוּנְד צוּ פִילַאדֶעלְפְיָאו
אוּנְד צוּ לַאוֹדִיקִיָא :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ מִיךְּ אוּמְנֶעקֶעהְרְט
צוּ זֶעהֶען דָאס קוֹל ואס הָאט מִיט מִיר גֶערֶעט; אוּנְד
וֶוען אִיךְּ הָאבּ מִיךְּ אוּמְגֶעקֶעהְרֶט הָאבּ אִיךְּ גֶעזֶעהֶען
זִיבֶּען גָאלְדֶענֶע מְנוֹרוֹת :אוּנְד אִין מִיטֶען פוּן דִיא זִיבֶּען
מְנוֹרוֹת אִיז גֶעוֶועזֶען אֵיינֶער גְלֵייךָ צוּ אַ זוּהְן פוּן מֶענָ-
שֶען ,נֶעקלייך אִין אַ מַאנְטֶעל צוּ דִיא פִּים ,אוּנָד
גֶענַארְטֶעלְט מִיט אַ נָאלְדֶענֶעם נַארְטֶעל אַרוּם זֵיינֶע
בְּרוּסְט :אוּנְד זַיין קאפּ אוּנְד זֵיינֶע הָאָר זֶענֶען גֶעוֶועזֶען
וויים אַזוֹי ויא וָאל ,אַזוֹי זיא וַויים שְׁנָעה ,אוּנְד זֵיינֶע
אוֹינֶען װיא אַ פְלֵאם פוּן פַייעֶר:

אוּנְד זֵיינֶע פִים אַזוֹי

וויא פֵיינֶעם קוּפֶּער ,נְלֵייךְּ וויא זֵייא זֶענֶען גֶענְלֵיהְט
גֶ:עוָוארֶען אִין אֵיין אוֹיבֶען ,אוּנִד זַיין קוֹל אִיז גֶעוֶועוֶען
ויא אַ קוֹל פוּן פִילֶע וַאסֶער :אוּנְד אִין זֵיינֶע רֶעכְּטֶע
הַאנְד הָאט עֶר גֶעהַאט זִיבֶּען שְׁטֶערֶען ,אוּנְד פוּן זֵיין מוֹיל
אִיז אַרוֹיסְנֶעגַאנְנֶען אַ צְווייא-שְׁנֵיידִינֶעם שַׁארְפֶעם שְׁוֶוערְך,

אוּנְד זַיין פָּנִים אִיז גֶעוֶועזֶען נְלֵייךְּ זיא דֵיא זוּן וֶאם
שֵׁיינְט אִין אֵיהֶר מַאכְט:

17

אוּנְד וֶוען אִיךְּ הָאבּ אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען בִּין אִיךְּ אַנִידֶערְגֶע-
פַאלֶען פָארְ זַיינֶע פִים זיא אַ טוֹיטֶער ,אוּנְד
זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד אוֹיף מִיר גֶעלֶענְט אוּנָד
מִיר גֶעזָאגְט ,פוּרְכְט דִיךְּ נִיט; אִיךְּ בִּין דֶער
אוּנְד דֶער לֶעצְטֶער :אוּנְד דֶער לֶעבֶּערִינֶער;
בִּין טוֹיט גֶעוֶועזֶען ,אוּנְד זֶעה ,אִיךְ לֶעבּ פוּן

עֶר הָאט
הָאט צוּ
עֶרְשְׁטֶער
אוּנְד אִיךָ
עֶבִּינְקייט
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צוּ עֲבִּינְקֵייט ,אוּנִד אִיךְּ הָאבּ דִיא שְׁלִיסֶעל פון טוֹיט
אוּנִד פוּן גֵיהֵנוֹם :דְרוּם שְׁרַייבּ דִיא זַאכֶען וָאם דוּא 91
הָאסְט בֶעזֶעהֶען אוּנְד דיא וַאבֶען וֶאם זֶענֶען אוּנְד
ה
דִיא זַאכֶען וָאס וֶועט דֶערְנָאךְּ נֶעשֶׁעהֶען:
דֶעם סוֹד פוּן 4 0

דיא זִיבֶּען שְׁטֶערֶען ואם דוּא הָאסְט גֶעזֶעהֶען אִין מֵיינֶע
רֶעכְטֶע הַאנְד אוּנְד דִיא זִיבֶּען נָאלְדֶענֶע מְנוֹרוֹת .דיא
זִיבֶּען שְׁטֶערֶען זֶענֶען דִיא מַלְאָכִים פוּן דִיא זִיבֶּען קהָלוֹת,
אוּנְד דִיא זִיבֶּען מְנוּרוּת ואס דוּא הָאסְט גֶעזֶעהֶען זֶענֶען

זִיבֶֶּען קְהֵלוֹת:
קאפיטעל ב
צוּ דֶעם מַלְאָךְּ פוּן דֶער קְהֲלָה וֶאם אִיז אִין עֶפֶעסוֹם

שְרֵייבּ.

דִיזֶעם זָאנְט דֶער וֶועלְכֶער הַאלְט דִיא זִיבֶּען

שְׁטֶערֶען אִין זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד ,וֶועלְכֶער נֶעהְט אַרוּם

אִין מִיטֶען פוּן דִיא זִיבֶּען נָאלְדֶענֶע מְנוֹרוֹת :אִיךָּ זויים
דַיינֶע מַעֲשִׂים אוּנְד דֵיינֶע אַרְבֵּייט אוּנְד דֵיינֶע גֶעדוּלְר
אוּנְד אַז דוּא קָאנְסְט נִיט לֵיידֶען שְׁלֶעבְטֶע מֶענְשֶׁען ,אוּנְד

פיז

הָאסְט גֶעפְּרִיפְט דִיא וָאם זָאנֶען זייא זֶענֶען אַפָּאסְטֶעל

אוּנְד זֵייא זֶענֶען נִיט ,אוּנְד הָאסְט גֶעפִינֶען אַז זֵייא
זֶענֶען פַאלְש :אוּנְד דוּא הָאסְט גֶעהַאט גֶעדוּלְד ,אוּנְד
פוּן וֶוענֶען מֵיין נָאמֶען הָאסְט דוּא דֶערְטְרָאנֶען אוּנְד
בִּיסֶט נִיט מִיד גֶעוָארֶען :אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ דָאס קֶענֶען
דִיר ,אַז דוּא הָאסְט פֶערְלָאזְט דֵיינֶע עֶרְשׁטֶע לִיבָּע:
דְרוּם נֶעדֶענְק פוּן וַאנֶען דוּא בִּיסְט גֶעפַאלֶע אוּנְד
מְהוּא תִּשׁוּבָה .אוּנְד מְהוּא דִיא עֶרְשְׁטֶע מַעֲשִׂים; אָבֶּער
וֶוען נִיט; וֶועל אִיךָּ צוּ דִיר קוּמֶען ,אוּנְד וֶעל אַוֶעקְרִיקֶען

פש

זט

דֵיינֶע מְנוֹרָה פוּן אִיהְרֶען אָרְט ,וֶוען דוּא וֶועסְט נִיט תַשוּבָה

מְהוּן:
דִיא
אוֹיךְּ
וִאם

אָבֶּער דָאס הָאסְט דוּא ,אַז דוּא הָאסְט פַיינְד (
מַעֲשִׂים פוּן דִיא נִיקָאלַאִיטֶען וָאם אִיךָּ הָאבּ
פַיינְד :דֶער וָאס הָאט אֵיין אוֹיעֶר לָאז עֶר הֶערֶען
דֶער נֵייסְט זָאנְט צוּ דִיא קְהֲלוֹת .צוּ דֶעם וָָאס

ב-

אִיבֶּערְוֶועלְטִיגְט וֶעל אִיךָּ נֶעבֶּען צוּ עֶסֶען פוּן דֶעם
בּוֹים פוּן לֶעבֶּען וָאס אִיז אִים נֵן עֵדֶן פוּן נָאט:
אוּנְד צוּ דֶעם

מַלְאָךְּ פוּן דֶער

קְהֵלָה װָאם אִיז אִין

סְמִירְנָא שְׁרֵייבּ .דִיזֶע זַאכֶען זָאגְט דֶער עֶרְשְׁטֶער אוּנְד
04
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דֶער

לֶעצְטֶער

דֶער

אִיז טִּוֹיט נֶעוָארֶען אונד אִיו

 0לֶעבֶּעדִיג; אִיךָ .וייִם דֵיינֶע .ליידען אוּנֶד דיינֶע .אֶרְמָ
10

קײַט ,אָבֶּער דוא בִּיסְט .רײף אוּנְד דיא לֶעסְטֶערוּנְג
פוּן דֵיא וָאס זָאנֶען אַז זֵייא זֶענֶען יוּדֶען אוּנְד זֶענֶען
יט נִייעֶרְט (זֵייא .זֶענֶען) אַ שׁוּל פוּן דֶעם שָׂמָן ..:פָארְכְט
דַיִךְּ .נַיט פַאר דִיִא זַאֶכֶען וִאם דוּא וֶועסְט לֵידֶען.

זֶעה; דֶער שָׂטֶן וֶועט עֶטְלִיכֶע .פוּן אֵייךְּ אִין גֶעמֶּענְגְנִים

אַרַיִינְוַוארְפֶען .,כְּדֵי אַיְהֶר .זָאלְט נֶעפְּרִיפְט וֶוערֶען ,אוּנְד

אֵיהֶר װעט לֵיירֶען הָאבֶּען צֶעהְן טֶעג ,זֵייא גֶעטְרֵייא

דִיר נֶעבֶּען דִיא קְרוֹין
אֵיין אוֹעֶר לָאז עֶר
צוּ דֵיא קְהְלוֹת- .דֶער
גֶעשָׁאדֶעְט .וֶוערֶען .פוּן

12
18

14

בִּיז צוּם טוֹיט ,אוּנְד אִיךָ -וֶועל
פוּן לֶעבֶּען; דָעֶר װִאם הָאט
הֶערֶען וְואם דֶער; גֵייסְט זָאנְט.
וָואם.אַיְבֶּערְוֶועלְטִיגְט וֶועט נִיט.
דֶעם .צְוויִיטֶען -מוֹוְם:
אוּנִד צוּ דֶעם מַלְאָךְּ .פוּן דֶער .קהֵלָה וָאִם- .אִיז .אין
פֶּערִנַּאמוֹם שְׁרֵייבּ- .דִיזֶע -זַאבֶען .זָאגְט .דֶער ..וֶועלְכֶער
הָאט דֶאם צָװוייאָ .שְנֵיידִינֶעס .שַארְפֶעס שְׁוֶוערְֵד . :אִיִךְ
וויִים וְואוּ דוּא .וואוֹינְסְט ,װְאוּ דֶער שְׁטוּהֶל פוּן דֶעם
שָׂטֶן .אִיז;; אוּנְד .דוּא הַאֶלְסְט .מִיין נָאמֶען ..אוּנְד .הָאַסֶט
נִיט ..פֶערְלַייקֶעֶנְט  מֵיין .גְלוֹיבֶּען ..אַפִילוּ ..אִין .דיא מֶעג
פוּן .אַנְטִיפַּאס .מֵיין .טְרֵייעֶר .עָדוּת ,וֶועלְכֶער אַיַז בּייא
אַייךָ גֶעהַרְגֶעט גֶעוָאַרֶען ואַזּ דֶער שָׂמֶן וֶואַוֹינְט ;.אָבֶּעֶר
אִיךָּ .הָאבּ אַ;-וַועְנִיג .קֶענֶען דיה .,אַז דוּא הָאסְט .דָארְט
דיא וָואס הַאלְטֶען דֵיא לֶעהְרֶע פוּן בְּלָעֶם .וָאס הָאט
בֶעלֶערְנְט בֶּלֶק -צוּ .וַוַארְפֶען .אַ שְטְרוֹיבְלוּנֵב ..פָאר .דיא
קינְדֶער פוּן יִשְׂרָאֵל- ,אַז זֵייא זָאלֶען עֶסֶען פוּן דיא
קָרבְּנוֹת פוּן .אָפְּנֶעטֶער ,אוּנְד זָאלֶען מְזֵנֶה זַיִיִן; .גְלֵייֵבְ-

דֶעם הָאסְט -דוא אַוֹיךְ דיא וָאם-.הַאלְטֶען דיא לֶעהְרֶע

פוּן  נִיקאלַאַיְטֶען :דְרוּּם -.טְהוּא -תְּשׁוּבָה; .אָבֶּער וֶוען נַיָט,
וָועַל אִיךָּ צִנּ דיר .בַּאלָה .קוּמֶען ,אוּנְד .וֶועל מִיִט זייא

שְׁטְרֵייטֶען
וָאס חָאט
זָאנְט -צוּ
וֶועל אִיךְּ

מִּיט דֶעם  שוֶערְד .פוּן  מֵיין  מוֹיִל :דֶער
זאַיין אוֹועֶר .לָאז עֶר הֶערֶען ואם דֶער גִייסְט
דִיא קְהֲלוֹת .צוּ דֶעם ואם .אִיבֶּערְוֶועַלְטִינְט
גֶעבֶּען אַ מְהֵייל פוּן דֶעם פֶערְבָּאַרְגֶענֶעם מָך
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אוּנְד אִיךְּ .וֶועל אִיהֶּם גֶעבֶּען אַ וַוייסֶען שְׁטֵיי אוּנְד
אוֹיף דֶעם שְׁטֵיין גֶעשְרִיבֶּען אַ נֵייעְן נָאמֶען ,ואס קיי"
נֶער וֵוייסְט נִיט ,חוּץ דֶעה  וֶאם .בֶּעקוּמְט אֵיהֶם:
אוּנִד .צוּ דֶעם  מַלְאָךְּ .פוּן .דֶער .קְהִלָה .וִֶאם אִיז אִין
תִיאַטִירָא .שְׁרֵייבּ .דִיזֶע זַאכֶען זָאנְט דֶער זוּהְן פוּן גָאט,
דֶער הָאט זֵיינֶע אוֹינֶען אַזוֹי זיא אַ פְלֵאם פוּן .פֵייעֶר,
אוּנְד זֵיינֶע פִיִם זֶענֶען גְלֵייךְּ וִויא פּיינֶעם קוּפֶּער :אִיךְ
וויים דֵיינֶע -וֶוערְק אוּנְד .דֵיינֶע לִיבֶּע אוּנְד דַיין גְלוֹיבֶּען
אוּנְד .דיין -דִינְסְט אוּנְד דֵיינֶע גֶעדוּלְד ,אוּנְד דֵיינֶע לֶעצְטֶע
וֶוערְק זֶענֶען מֶעהֶר זיא דִיא עֶרְשְׁטֶע :אָבֶּער אִיךְּ הָאבּ

דָאם קֶענֶען דִיר ,אַז דזּא לָאזְט דִיא פְרוֹיא אִיזָבֶל וֶוֶעלְכֶע
זָאנְט אַז זִיא אִיז אַ נְבִיאֶה .אוּנֶר זִיא לֶעהְרְט אוּנְד

פֶערְפֵיהְרְֶט מֵיינֶע קְנֶעכְט ,מְזֵנה צוּ זַיין אוּנִר צוּ עֶסֶען
קַרְבָּנוֹת פוּן אָפְּנֶעטֶער :אוּנְד אִיךָ הָאבּ אֵיהֶר  צֵייט בֶע-
גֶעבֶּען אַז זיא זָאל תְּשׁוּבָה טָהוּן .אוּנד זִיא זויל .נִיט
תְּשׁוּבָה .טְהוּן וֶוענֶען אִיהְרֶע זְנוּת :זָעֹה אִיךְּ וֶועל זֵיא
אַרַיינְוַארְפֶען אִין אַ בּעט .אוּנְד דיא וִאם מִיט אֵיהֶר
אַרוּמְהוּרֶען  אִין .גְרוֹיסֶע צָרוֹת ,וֶוען זֵייא טְהוּן נִיט
תִּשׁוּבָה .פוּן זֵייעֶרֶע מַעֲשִׂים :אוּנְד אִיךָּ וֶועל אִיהְרֶע
קִינְדֶער טוֹיט שְׁלָאנֶען; אוּנְד .אַלֶע קְהֲלוֹת וֶעלֶען וִויסֶען
אַז אִיךָּ בִּין /דֶער וֶועלְכֶער פָארְשְט דיא נִירֶען אוּנְד דֵיא

הֶערְצֶער .אוּנְד אִיךָּ וֶועל אַייךְּ גֶעבֶּען אִיטְלִיבֶען נָאךְ
אֵייעֶרֶע וֶוערְק :אָבֶּער אִיךְ .זָא צוּ אַייךְּ דִיא אִיבְּרִיגֶע

וָואס זֶענֶען אִין תִיאַטִירָא ,ויא פִילֶע הָאבֶּען נִיט דִיזֶע
לַעהִרְּעוּ .וֶועלְכֶע הָאבֶּען נִיט גֶעוְואוּסְט דִיא טִיפָענִים פוּן
דֶעם שָׂמֶן ,ויא זייא זָאנֶען; אִיךְּ לֶעג נִיט אוֹיף אַיךְ
קֵיינֶע אַנְדֶערֶע לַאסְט :אָבֶּער זִאם אֵיהֶר .הָאט

הַאלְט

פֶעסֶט בִּיו אִיךָּ זֶזעל קוּמֶען :אוּנְד דֶער וָאס אִיבֶּעך-
וֶועלְטִיגְט אוּנְך הִיט מֵיינֶע וֶוערְק בִּיז צוּם סוֹף ,אֵיהֶם
וֶועל אִיךָּ גֶעבֶּען מַאכְט אִיבֶּער דִיא גוֹיִם :אוּנְד עֶר .וֶעט
אִיבֶּער זֵייא הֶערְשֶען מִיט אֵיינֶע אֵייזֶערְנֶע רוּט ,גְלֵייךְ
װויא-דיא .כָּלִים פוּן אַ טֶעפֶּער זֶענֶען צוּבְּרָאכֶען; אַזוֹי
וַויא .אִיךְּ הָאבּ אוֹיךְ פוּן מֵיין פָאטֶער דֶערְהַאלְטֶען :אוּנְד
אִיךָּ וֶוֶעל אֵיהֶם גֶעבֶּען דֶעם מָארְגֶענְשְׁטֶערֶען :דֶער וָואס
*40
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הָאט אֵיין אוֹיעֶר לָאז עֶר הֶערֶען ואס דֶער גֵייסְט זָאנְט
צוּ דִיא קְהִלוֹת;

קאפיטעל ב
 1אוּנְד צוּ דֶעם מַלְֶאֶךְּ פוּן דֶער קְהִלָה וָואס אִיז אִין סַרְדִים.
שְׁרֵייבּ .דִיזֶע זַאכֶען זָאנְט דֶער וֶועלְכֶער הָאט דִיא זִיבֶּען
גֵייסְטֶער פוּן גָאט אוּנְד דִיא זִיבֶּען שְׁמֶערֶען אִיךְּ װיים
דֵיינֶע וֶוערְק ,אַז דוּא הָאסְט אַ נָאמֶען אַז דוּא לֶעבְּסְט
 2אוּנְד דוא בִּיסְט טוֹיט :וֶועק דִיךּ אוֹיף אוּנְד בֶּעפֶעסְטִינ
דִיא אִיבְּרִינֶע זַאכֶען וָאס זֶענֶען נָאהֶענְט צוּם טוֹיט;
וָארִין אִיךְָּ הָאבּ נִיט גֶעפִינֶען דֵיינֶע וֶוערְק פַאלְקַאמֶען
כש פָאר מֵיינֶעם נָאט :דְרוּם נֶעדֶענְק ויא דוּא הָאסְט דֶעך-
הַאלְטֶען אוּנְד נֶעהֶערְט אוּנְד הַאלְט פֶעסְט אוּנָד טְהוּא
תשׁוּבָה.

4

דְרוּם וֶוען דוּא

וֶעסְט דִיךְּ נִיט אוֹיפְוֶועקֶען

וֶעל אִיךְָּ קוּמֶען יא אַ נֵנָב .אוּנְד דוּא װֶעסְט נִיט
וִויסֶען אִין וֶועלְכֶע שָׁעָה אִיךְּ וֶעל אִיבֶּער דִיר קוּמֶען:
אָבֶּער דוּא הָאסְט אוֹיךְ עֶמְלֵיכֶע נֶעמֶען אִין סַרְדִיס וָואם
הָאבֶּען נִיט בֶּעפְלֶעקְט זֵייעֶרֶע קְלֵיידֶער ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען
מִיט מִיר אַרוּמְגֶעהֶען אִין וייסֶען וָָארִין זֵייא זֶענֶען זוירְדִיב:

? דֶער וָואס אִיבֶּערְוֶועלְטִינְט וֶועט אַזוֹי נֶעקְלֵיידֶעט וֶערֶען
אִין וֵוייסֶע קְלֵיידֶער ,אוּנְד אִיךְּ וֶועל נִיט זַיין נָאמֶען אוֹיםָ-
מֶעקֶען פוּן דֶעם סֵפֶּר הַחַיִם ,אוּנְד אִיךְָּ וֶועל זַיין נָאמֶען
בֶּעקֶענֶען פָאר מֵיין פָאטֶער אוּנְד פָאר זֵיינֶע מַלְאָכִים:
דֶער וָואס הָאט אֵיין אוֹיעֶר לָאז עֶר הֶערֶען ואס דֶער
גֵייסְט זָאנְט צוּ דֵיא קְהָלוֹת ;
אוּנד צוּ דֶעם מַלְאָךְּ פוּן דֶער קְהֲלָה חֶאם אִיז אִין
פִילַאדֶעלְפְיָא שְרַייבּ .דִיזֶע זַאכֶען זָאנְט דֶער הֵיילִינֶער,
דֶער וָוָאהְרְהַאפְטִינֶער ,דֶער וָָאם הָאט דֶעם שְׁלִיסֶעל פוּן

דָוִד ,דֶער וָואס עֶפֶּענְט אוּנְד קֵיינֶער וֶועט פֶערְשְׁלִיסֶען
 8אוּנְד פֶערְשְלִיסְט אוּנְד קֵיינֶער עָפֶענְט :אִיךָּ זֵוייס דֵיינֶע
וֶערְק; זֶעה; אִיךְּ הָאבּ פָאר דִיר נֶעשְׁטֶעלְט אֵיינֶע אָפֶענֶע
טֵהִיר ,וֶועלְכֶע קֵיינֶער קָאן פֶערְשְׁלִימֶען; וָארִין דוּא
הָאסְט קְלֵיינֶע קְרַאפְט; אוּנְד הָאסְט מֵיין װָארְט דֶעך-
הַאלְטֶען אוּנְד הָאסְט נִיט פֶערְלֵייקֶענְט מֵיין נָאמֶען:
ס= דְעה ,אִיךְּ נִיבּ דיא פוּן דֶער שׁוּל פוּן דֶעם שָׂטֶן וֶועלְבֶע
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זָאנֶען אַז זֵייא זֶענֶען יוּדֶען ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען נִיט ,נֵיי-
עֶרְט זֵייא זָאנֶען לִינֶען; זֶעה ,אִיךְּ װֶעל מַאכֶען אַז
זֵייא זָאלֶען קוּמֶען אוּנְד זִיךְּ בִּיקֶען פָאר דֵיינֶע פִים,
אוּנְד זֵייא זָאלֶען זויסֶען אַז אִיךְּ הָאבּ דִיךְ גֶעלִיבְּט:
װֵוייל דוּא הָאסְט גֶעהַאלְטֶען דָאס וָארְט פּוּן מֵיינֶע
גֶעדוּלְד ,וֶועל אִיךָּ אוֹיךְּ דיך הַאלְטֶען פוּן דֶער שָׁעָה
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פוּן פְּרִיפוּנְג וָואם וֶועט קוּמֶען אוֹיף דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט,

צוּ פְּרִיפֶען דיא זְוִאם וְואוֹינֶען אוֹיף דֶער עֶרְד :אִיךְּ קוּם
נֶעשְׁחִינִד; הַאלְט פֶעסְט וָאס דוּא הָאסְט ,כְּדֵי קֵיינֶער
זָאל נַיִ אַוֶועקְנֶעמֶען דַיינֶע קרוֹין :דֶער וָאם אִיבֶּעך-
וֶועלְטִיגְט דֶעם וֶועל אִיךָּ מַאַבֶען פַאר אַ זַייל אִים מֶעמְפֶּעל
פוּן מֵיין נָאט ,אוּנְד עֶר זָאל נִיט מֶעהֶר אַרוֹיסְנֶעהֶען
אוּנְד אִיךָּ דעל אוֹיף אֵיהֶם שְׁרֵייבֶּען דֶעם נָאמֶען פוּן

11

מֵיין נָאם אוּנָד דֶעם נָאמֶען פוּן דֶער שְטָאט פון מֵיין

גָאט פוּן דֶעם נֵייעֶן יְרוּשָׁלַיִם וָאס קוּמְט אַרוּפּ פון הֵי-
מֶעל פוּן מֵיין ָאט אוּנְד מֵיין נֵייעֶן נָאמֶען :דֶער וָואס
הָאט אֵיין .אִוֹיעֶר לָאז עֶר הֶערֶען ואס דֶער גֵייסְט זָאגְט
צוּ דִיא קְהֲלוֹת:
אוּנֶד צוּ דֶעם מַלְאָךְּ פוּן דֶער קְהֵלָה וָוָאם אִיז אִין לְאוֹדִיקִיָאשְׁרַייבּ .דִיזֶע זַאכֶען זָאנְט דֶער אָמֵן דֶער גֶעטְרֵייעֶר
אוּנְד .וָאהְרְהַאפְּטִינֶער עֵדוּת ,דֶער אָנְהוֹיבּ פוּן דֶער בָּע-
שֶׁעפֶענִיס פוּן

פש --ץ
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גָאט :אִיךָּ וֵוייס דֵיינֶע וֶוערְק .אַז דוּא 5

בִּיסְט נִיט קַאלְט אוּנְד נִיט וַארֶעם; הַלְוֵאַי וָאלְסְט
דוּא גֶעוֶעוֶען קַאלְט אָדֶער וַארֶעם :אָבֶּער וַוייל דוּא
בִּיסְט נוּר לֶעבְּלֵיךְּ .אוּנְד נִיט קאלְט אוּנְד נִיט וארֶעם,
וֶועל אִיךְּ דִיךָּ אוֹיסְשְׁפֵּייעֶן אוֹים מֵיין מוֹיל :וַוייל דוּא

זָאנְסְט אִיךָּ .בִּין רֵייךְ אוּנד הָאבּ פִיל פֶּערְמֶענֶען אוּנְד

אִיךָ הָאבּ אִין קיין זַאךְּ נוֹיט ,אוּנְד דוּא וֵוייסְט נִיט אַז
דוּא בִּיסֶּט עֶלֶענְד ,אוּנְד יֶעמֶערְלִיךְּ .אוּנְד אָרֶעם ,אוּנְד
בְּלֵינֶד. ,אוּנְד נַאקֶעט :אִיךְ נִיבּ דיר אֵיין עֵצָה אַז דוּא
זָאלְסְט פוּן מִיר קוֹיפֶען נָאלְד גֶעלֵייטֶערְט אִים פייִעֶר,

כַּדִי דוּא .זָאלְסְט רֵייך זיין ,אוּנְד .וֵייפֶּע קְלֵיידֶער ,כְּדי

דוּא זָאלְסְט דִיך אָנְקְלֵיידֶען אוּנְד דֵיינֶע בְּלוֹיסֶע שַאנְד
זָאל נִיט אַנְטְפְּלֶעקְט וֶוערֶען; אוּנְד זַאלְבּ דֵיינֶע אוֹינֶען

דיא אנטפּלעקונג פון יוחנן נ ד

0

 9צױּ זַאלְבֶּען ,כְּדִי דוא אלש זֶעהֶען :אַזוֹי פִּילֶע וִאם
אִיךְ הָאבֿ ליבּ .שְטְרָאף אִיךְּ! אוּנְד שְׁלָאג ,דְרוּם זייא
 0אֵייפְּרִיג אוּנְד .טְהוּא תְּשׁוּבָּה :זֶעה ,אִיךְ:שְׁמָעה בִּייָא דֶער
טְהִיר אוּנְר .קלַאפּ אָן; -וֶוען -אִיוּנֶער .וֶועט מֵיין קוּל הֶּער
רֶען אוּנִד וֶועט דִיא טְהִיר עֶפֶענֶען ,אַזוֹי וֶעל אִיךְּ צוּ

אֵיהֶם אַרַיינְקוּמֶען אוּנְד זעל :מִיִט אֵיהֶם עִפֶּען ,אוּנְד יעֶר
 1מִיט מִיר :דֶער וָאם אִיבֶּערְוֶועלְטִינְט דֶעם וֶועל אִיךְ
גֶעבֶּען אַז עֶר זָאל מִיט מִיר זִיצֶען אויף מֿיין  שטוּהל,
אַזוֹי .ויא

אִיךָּ הָאבּ .אִיבֶּערְוֶעלְטִינְט אוּנד הָאבּ מִיךְ

 2גֶעזֶעצְט מִיט מִיון פָאטֶערּ .אוֹיף זִיין שְטוּהֶל :דֶער
וָואם הָאט אֵיין  אוֹיעֶר .לָאז .עֶר :הֶערֶּען וָואס .הֶער
גֵייסְט זָאנְט צוּ דיא קְהֲלוֹת:
קאפֿיטעל:ד
 1נָאךְּ דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךָגֶעזֶעהֶען , אוּנְד זְעה אַ טְהִיר
אִיז אִים הִימֶעל .אוֹיפְנֶעמַאכְּט .גֶעוָוארֶען ,אוּנְדר דִּאם
עֶרֶשְטֶע :קוֹל -וָואס אִיךְּ :הָאבּ גֶעהֶערְט אִיז גֶעוֶועוֶען
נְלֵייךְּ זויא דָאס -קוֹל פוּן .אַ שׂוֹפֶר ,וָואס הָאט; מִוט-מֿיר
גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאנְט; קוּם אַרוֹיף אַהֶער אוּנְדּ .אִיךְּ'ועל
דָור  ווייזֶען .דִיא זַאכֶען וִאם מּוּז דֶערְנָאךְּ 'גֶעשֶׁעהֶּען;

 2נְלֵייךָּ בִּין אִיךּ גֶעוֶועזֶען אִים גֵייסְט אוּנְד זֶעה אַ שְׁטוּהֶל
אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אִים הִימֶעל- ,אוּנְד אֵיינֶער אִיז 'גֶעזֶעסֶען
 8אוֹיף דֶעם שְׁטוּהְל :אוּנְד דֶערּ גֶעזֶעסֶענֶע! אִיז גְלֵייךָּ בָע-

וֶועזֶען צוּ אַ שְׁטֵיין פוּן אַ -יַסְפִּים אוּנד פוּן אַ טַארְדִּים,
אוּנְד אַ רֶענֶעןְ-בּוֹינֶען אִיז נֶעוֶועזֶען אַרוּם דֶעם שְׁטוּהְל,
 4גְלֵייךְּ זיא דיא גֶעשְׁטַאלְט פֿון אַ סְמַארְנַאד :אוּנְד אַרוּם
דֶעם .שִטּוּהֶל 'הָאבּ .אִיךָ גֶעזֶעהֶען פֿיעֶר אוּנְד .צְוַואנְצֵיג
שִׁטּוּהְלֶען ,אוּנְד אויף דיא שְׁטוּהְלֶען פִיעֶר .אוּנְד צְוַואנְצִיג
זְקֹנִים זִיצֶען , גֶעקְלֵיידֶעט אִין 'ווייסֶע קְלֵיידֶער ,אוּנד אוֹיף
 2זֵייעֶרֶע קָעֹם נָאלְדֶענֶע קְרוֹינֶען :אוּנְד פוּן דֶעם שְׁטוּהְל
זֶענֶען אַרוֹיסְנֶענַאנְנֶען בְּלֵיצֶען אוּנְד קוֹלוֹת; אוּנְד זִיבֶּען
פֿלַאקֶער פוּן פַייעֶר .הָאבֶּען נֶעבְּרֶענְט פָאר דֶעם שְׁטוּהְל,
 6ואס זֶענֶען דִיא זִיבֶּען .גֵייסְטֶער פֿוּן נָאט :אוּנָה פַאר
דֶעם שִטוּהֵל אִיז נֶעוֶועזֶען ויא אַ גְלֶעזֶערְנֶעם יַ נְלֵייךְ
צו קְרִיפְּטָאל; אוּנְד אִין דֶער מִיטֶען פוּן דֶּעם שְׁטוּהֶל
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אוּנְד אַרוּם דֶעם שְׁטּוּהֶל זֶענֶען גֶעוֶועזֶען פִיעֶר חַיוֹת פּול
מִיט אוּינֶען פוּן פָארֶענְט אוּנְד פוּן הִינְטֶען :אוּנִד דִיא 7
עֶרִשְׁמָע חַיָה אִיז גֶעוֶועזֶען נְלֵייךְּ יא אַ לֵייבּ ,אוּנְד דִיא

צְוֵוייטֶע חַיָה גְלַיִיךְּ זיא אַ קַאלְבּ; אוֹנְדּ דִּיא דְרִיטֶע חַיָה
הָאט נֶעהַאט דָאס פָּנִים אַזוֹי ויא פוּן אַ .מֶענְשׁ .אוּנְד

דיא פִיעֶרְטֶע חַיָה אִיז גֶעוֶועזֶען נְלֵייךְ יא אַ פְלִיהָענִי

דִינֶער אָדְלֶער :אוּנְד .דיא פִּיעֶר .חַיוֹת .הָאבֶּען אִיטְלִיכֶּער
גֶעהַאט זֶעקְס פְלִינֶעל ,אוּנְד .אַרום זִיךְ פֿוּן אִינֶעוענִיג
פוּל מִיט אוֹינֶען; אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נִיט קֵיינֶע רוּהֶע טָאב
אוּנְד -נַאכְּט דֶערְוַוייל זֵייא זָאנֶען,
הֵיילִיג :הֵיילִיג; הַיילִיג; אִיז דֶער הָאר נָאט .דֶער
אַלְמֶעכְטִיגֶער ,וֶועלְכֶער אִיז גֶעוֶועזֶען אוּנְד אִיז ,אוּנְד
וֶועט קוּמֶען:
אוּנְד וֶוען דִיא חַיוֹת וֶועלֶען גֶּעבֶּען הֶערְלִיכְֵייט אוּנְד :
כְּבֹוֹד אוּנד דַאנְק צוּ דֶעם וֶועלְכֶער אִיז גֶעזֶעסֶען אוֹיף
דֶעם שִׁטּוּהְל ,וֶועלְכֶער לֶעבְּט פוּן צְבִּינְקֵייט צוּ עֶבִּינְקֵייט:
וֶועלֶען דיא פִיעֶר אוּנְד צְוַואנְצִינֿ זְקֹנִים אַנִידֶערְפַאלֶען 01
טס

יט

פָאר

דֶעם .וֶועלְכֶּער אִיז

גֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם שְטוּהֵל

אוּנְד וֶועלֶען זִיךְּ בִּיקֶען צוּ דֶעם וֶועלְכֶער לֶעבְּט פֿוּן

:וּנְד וֶועלֶען זֵייעֶרֶע קְרוֹינֶען
עַבִּינְקייֹט  צוּ .עִבִּינְקייט ,א

אַנִידֶערְוַוארְפֶּען פָאר דֶעם שְטוּהֶל דֶערְוַוייל זֵייא זָאנֶען:
דוּא .בִֵּיזְט  וִירְדִיג .אוּנְזֶער האר אוֹנר נָאט ,אַז |ן
דוא זָאֶלֶסְט דֶערְהַאלְטֶען הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד כָּבוֹר אוּנָד
מַאכְט! וָארִין דוּא הָאסְט לש זַאבֶען בֶּעשַׁאפֶען
אוּנְד דוּרְךְּ .דיין ווילֶען זֶענֶען זֵיִיא גֶעוָוארֶען .אוּנְד
זֶענֶען בֶּעשַׁאַפֶען:

קאפיטעל .ה.
אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אִין דיא רֶעכְטֶע

הַאנְד פוּן {

דֶעם וֶועלְבֶּער אִיז גֶעזֶעסֶען אויף דֶעם שִׁטּוּהְל אַ בּוך,
גֶעשְׁרִיבֶּען פוּן אִינֶעוֶוענִיג אוֹנְד פוּן אוֹיסְוֶוענִינ אוּנְד
פֶערְזִינֶעלְט מִיט זִיבֶּען זִינֶעל :אוּנד אִיךָּ הָאבּ נֶעזֶעהֶען 2
אַ שְׁטַארְקֶען .מַלְאָךְּ ואס הָאט אוֹיסְנֶערוּפֶּען מִיט אַ הוֹיךְ
קוֹּל; וֶוער אִיִז ווירְדֵינ דָאם בּוך אוֹיפְצוּמַאבֶען אוּנְד דיא
חֲתֵּימוֹת דֶערְפוּן אוֹיפְצוּבְּרֶעכֶען? אוּנְד קֵיינֶער אִין דֶעםּ 3
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הִימֶעל אָדֶער אוֹיף דֶער עֶרֶד אָדֶער אוּנְטֶער

דֶעֶר

עֶרֶר הָאט גֶעקָאנְט דָאם בּוּךְּ אוֹיפְמַאבֶען ,נִיט אַפִּילו

דְרוֹיף קוּקען :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ זֶעהֶר גֶעוֵיינְט ,װַייל
קֵיינֶער אִיז נִים וִירְדִיג גֶעפוּנֶען גֶעוָארֶען דָאס בִּוּךְ
? אוֹיפְצוּמַאכֶען ,אַפִילוּ נִים דְרוֹיף צוּ קוּקֶען :אוּנְד אֵיינֶער
פוּן דֵיא זְקֹנִים הָאט צוּ מִיר גֶעוָאנְט ויין נִיט; זְעה
דֶער לֵייבּ ואס אִיז פוּן דֶעם שֵׁבֶם יְהוּדָה .דיא וָוארְצֶעל
פוּן דָוִר ,הָאט אִיבֶּערְוֶועלְטִיגְט דָאם בּוּךְָ אוֹיפְצוּמַא-
כֶען אוּנְד דִיא זִיבֶּען הַתִימוֹת דֶערְפוּן:
 0אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעוֶעהֶען אִין מִיטֶען דֶעם שְטוּהֶל אוּנֶ
דִיא פִיעֶר חַיוֹת אוּנְד אִין מִיטֶען דֵיא זְקֹנִים אַ לֵאם
שְׁטֶעהֶען אַזוֹי ויא גֶעשָׁאכְטֶען ,אוּנד עִם הָאט נֶעהַאט
זִיבֶּען הֶערְנֶער אוּנְד זִיבֶּען אוֹינֶען וָאס זֶענֶען דיא
זִיבֶּען גֵייסְטֶער פוּן נָאט ,דֵיא זֶענֶען צוּ דִיא נַאנְצֶע
עֶרֶד אַרוֹיסְגֶעשִׁיקְט :אוּנְד עֶר אִיז גֶעקוּמֶען אוּנְד הָאט
עִם גֶענוּמֶען פוּן דִיא רֶעכְטֶע הַאנְד פוּן דֶעם וֶועלְכֶער
אִיז גֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם שְׁטוּהְל :אוּנְד וֶען עֶר הָאט
דָאם בּוּךְ גֶענוּמֶען ,זֶענֶען דִיא פִּיעֶר חַיוֹת אוּנְד דִיא פִיעֶר
אוּנְד .צְוַואנְצִיג זְקֵנִים אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען פָאר דֶעם לֵאם
אוּנְד אִיטְלֵיכֶער פוּן זֵייא הָאט גֶעהַאט אַ הַארְף אוּנְד
גָאלְדֶענֶע בֶּעקֶען פוּל מִיט קְטוֹרֶת .וָאם זֶענֶען דיא
תְּפִילוֹת פוּן דִיא הֵיילִיגֶע :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזוּנְגֶען
א נֵייעְן גֶעזַאנְג אוּנְר גֶעזָאגְט,
וִוירְדִיג בִּיזְט דוּא דָאס בּוּךְּ צוּ נֶעמֶען אוּנְד דיא
חֲתִימוֹת דֶערְפוּן צוּ עֶפֶענֶען ,וָארִין דוּא בִּיסְט נֶע-
שָׁאכְטֶען נֶעוָוארֶען ,אוּנִד הָאסְט דוּרְךָּ דיין בִּלוּט נֶע-
קוֹיפְּט צוּ גָאט פוּן יֶעדֶעם שֵׁבֶט אוּנֶר לָשׁוֹן אוּנְד
10
פַאלְק אוּנְד גוֹי :אוּנְד הָאסְט זֵייא גֶעמַאכְט צוּ אֵוּנ-
זֶערֶעם גָאט פַאר אַ קֶענִינְרֵייךְּ אוּנְד כֹּהֲנִים אוּנְד זייא
יי7

וֶועלֶען הֶערְשֶׁען אוֹיף דֶער עֶרֶד:
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אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד הָאבּ גֶעהֶערְט אַ קוֹל פוּן
פִילֶע מַלְאָכִים אַרוּם דֶעם שְׁטוּהֶל אוּנְד דִיא חַיוֹת אוּנְד דיא
זִקֹנִים ,אוּנְד זֵייעֶר צָאהְל אִיז גֶעוֶועזֶען צֶעהְן טוֹיזֶענְד

מָאל צֶעהְן

טוֹיזֶענְד אוּנְד פִיל טוֹיזֶענְד מָאֵל טוֹיזֶענְד;

דיא אנטפּלעקונג פֿון יוחנן ה וֹ
וֶועלְבֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט מִיט אַ הוֹיךָ קוֹל,
וִוירְדִיג אִיז דָאם לַאם וָואם אִיז גֶעשָׁאכְּטֶען גֶעוָארֶען
אַז עֶר זָאל דֶערְהַאלְטֶען קְרַאפְט ,אַוּנְד רֵייכְטְהוּם ,אוּנְד
חָכִמָּה .אוּנְד מַאכְט ,אוּנְד כָּבוֹד ,אוּנְד הֶערְלִיבְקיינ
אוּנְד בְּרָכָה;
אוּנְד אִיטְלִיכֶּעם בֶּעשֶׁעפֶּענִים וִאם אִיז אִים ִּימֶעל אוּנְד
אוֹיף דֶער עֶרֶד אוּנְד אוּנְטֶער דֶער עֶרֶד אוּנְד אִין דֶעם
יַם ,אוּנְד אַלֶעס וָואס אִיז אִין זֵייא ,הָאבּ אִיךְּ גֶעהֶערְט זָאנֶען,
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צוּ דֶעם וֶעִלְכֶער זִיצְט אוֹיף דֶעם שְׁטוּהְל אוּנָד צוּ

דֶעם לֵאם זָאל זַיין דִיא בְּרָכָה ,אוּנְד דֶער כָּבוֹד ,אוּנְד
דיא הֶערְלִיכְקייט .אוּנִד דִיא קְרַאפְּט פוּן עֶבִּינְקֵייט
צו עְבִּינְקייט;
אוּנְד דִיא פִיעֶר חַיוֹת הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אָמֵן; אוּנְד דיא

זְקנִּים זֶענֶען אַנִירֶערְגֶעפַאלֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעבִּיקְט:

קאפיטעל ו
אוּנְד אִיךְ הָאבּ גֶעזֶעהֶען וֶוען דָאם לֵאם הָאט אוֹיפְנֶע-
מַאכְט אֵיינֶם פוּן דָיא זִיבֶּען חַתִימוֹת ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ
גֶעהֶערְט אֵיינֶע פוּן דִיא פִיעֶר חַיוֹת זָאנֶען אַזוֹי יא מִיט
דֶעם קוֹל פוּן אַ דוּנֶער ,קוּם :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען
אוּנְד זָעה אַ זַויים פֶערְד ,אוּנְד דֶער וֶועלְכֶער אִיז דְרוֹיף
נֶעזֶעסֶען הָאט גֶעהַאט אַ בּוֹינֶען אוּנְד מֶען הָאט צוּ אֵיהֶם
גֶענֶעבֶּען אַ קְרוֹין ,אוּנְד עֶר אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אַלֶס אַיין
אִיבֶּערְוֶועלְטִינֶער אוּנְד צוּ אִיבֶּערְוֶועלְטִינֶען;
אוּנד וֶען עֶר הָאט אוֹיפְנֶעמַאכְט דִיא צְוֵוייטֶע חֲתֵּימָה
הָאבּ אִיךָּ נֶעהֶערְט דִיא צְוֵוייטֶע חַיָה זָאנֶען קוּם :אוּנְד
עֶס אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אֵיין אַנְדֶערֶעס פֶערְד ,אַ רוֹיטֶעם,
אוּנְד צוּ דֶעם וֶועלְכֶער אִיז דָרּוֹיף גֶעזֶעסֶען הָאט מֶען
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גֶעגֶעבֶּען אַז עֶר זָאל אַוֶועקְנֶעמֶען פְרִידֶען פוּן דֶער עָרֵה

אוּנְד בְּדִי זֵייא זָאלֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן שְׁלַאכְטֶען
אוּנְד מֶען הָאט צוּ אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען אַ גְרוֹיסֶעם שוערְד:
אוּנִד וֶען עֶר הָאט אוֹיפְגֶעמַאכְט דִיא דְרִיטֶע חֲתֵימָה

הָאבּ אִיךָּ גֶעהֶערְט דיא דְרִיטֶע חַוָה זָאנֶען ,קוּם .אוּנְד אִיךָ
הָאבְּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד זְעה ,אַַ שְׁוַוארְצֶעס פֶּערְד ,אוּנִד דֶער
וֶעלְכֶּער אִיז דְרוֹיף גֶעזֶעסֶען הָאט גֶעהַאט אַ וָאנְשָׁאל
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 6אִין זֵיינֶע הַאנְד; אוּנְד אִיךָּ הָאבֿ נֶעהֶערְט אַזוֹי ויא אַ
קוֹל אִין מִיטֶען דִיא פִיעֶר חַיוֹת זָאנֶען ,אַ מָאֶם װייץ
פַאר אַ נְרֶאשֶׁען ,אונד דְרֵייא מָאָם נֶערְשְטֶען פַאר אַ
נְרָאשֶׁען; גר' דינר .,אוּנד פַארְדַארְבּ נִיט דָאם עֶהֶל אוּנְך
ב-

דֶעם וֵויין :
אוּנְד וֶוען עָר הָאט.

אוֹפְנֶעמַאכְּט

דיא

פִיעֶרְטֶע

חַתִימָה ,הָאבּ אִיךָּ גֶעהֶערְט דֶאם קוֹל פוּן דֶער פוַעֶרְטֶע

 8חַיָה זָאגֶען קוּם :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד זָעה ,אַ
בְּלֵייךָּ פֶערְד ,אוּנְד דֶער וֶועלְכֶער אִיז דְרוֹיף גֶעזֶעסֶען
זֵיין נָאמֶען אִיז גֶעוֶעוֶען טוט אוּנְד דֶער שְׁאוֹל אִיז
מִיט אֵיהֶם נָאכְגֶעגַאנְגֶען ,אוּנְד מֶען הָאט צוּ זֵייא גֶענֶעבֶּען
מַאכְט אִיבֶּער דֶעם פִיעֶרְטֶען מְהֵייל פוּן דֶּער עֶרֶך זייא
זָאלֶען אוּמִבְּרֶענְנֶען מִיט דֶעם שְׁוֶוערְד אוּנְד מִיט דוּנְגֶער
אוּנְד  מִיט טוֹיט אוּנְד דוּרְךָּ דִיא חַיּוֹת פוּן דֶער עֶרֶך:
 9אוּנְד וֶוען עֶר הָאט אוֹיפְנֶעמַאכְט דיא פִינְפְטֶע חֲתֵימָהּ
הָאבּ אִיךָּ גֶעזֶעהֶען אוּנְטֶער דֶעם מֿזְבֵּחַ דיא נִשְׁמוֹת פֿוּן
דִיא וִִאם זֶענֶען אוּמְנֶעבְּרַאכְטֹ גֶעוָוארֶען וֶוענֶען דֶעם
וָוארְט פֿון גָאט אוּנְה וֶוֹענֶען דֶעם צֵיינְנִים וִאם זֵייֹא
 0הָאבֶּען נֶעהַאלְטֶען ::אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעשְׁרִיעְן מִיט אַ
הוֹיך קוֹל אוּנְד גֶעזָאנְט; זיא לַאנְג אָ הֵיילִינֶער אוּנְד
וָואהְרְהַאפְטִינֶער מֵייסְטֶער ,רִיכְּטֶעסְט דוּא נִיט אוּנְד בַּיִסְט
דִיךְ ניט נוֹקֹּם פַאר אוּנְזֶערּ בְּלוּט פון דוא  וָואס וְואוֹינֶען
 1אוֹיף דֶער עֶרֶד.+

אוּנְד מֶען הָאט צו אִיטְלִיכֶען פֿוּן זייא

גֶענֶעבֶּען אַ זייס קְלֵייר ,אוּנְד צוּ זֵייא גֶעזָאנְט אַז

זֵייא זָאלֶען רוהִיג זַיין נָאךְּ אַ קְלֵיינֶע צייט ,בִּיז דיא צָאהְל
פוּן זֵייעֶרֶע מִיסְקְנֶעכְט אוּנְד זֵייעֶרֶע בְּרִידֶער װֶעט דֶעך-
פֿילְט וֶוערֶען; וָואם וֶוֹעלֶען אוֹיךְּ נֶעטֶעטֶעט וֶוערֶען אַזוֹי
7
1
|
זויא זֵייא:
 2אוּנְד אִיךָּ הָאבּ .גֶעזֶעהֶען וֶוען עֶר הָאט אוֹיפְנֶעמַאכְּט
רִיא זֶעקְסְטֶע .חַתִימָה ,אוּנְרּ עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַ נְרוֹיס
עַרְדְצִיטֶערְנִים .אוּנָה דיא זוּן אִיז שְוַארְץ גֶעוָוארֶען

נְלֵיִיךְּ ויא אַ זַאק פֿוּן  הָאָר ,אוּנְד דִיא גַאנְצֶע לִבָּנָּה אִיז

 3גֶעוְוָארֶען .ויא בְּלּוּט .:אוּנד .דיא שְטֶערֶען פוּן דֶעם
הִימֶעל זֶענֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד אַרוּפְנֶעפַאלֶען ,נְלֵייךָּ זויא
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א פֶיינֶענְבּוֹים וַארְפָט רז זֵיינֶע אוּנְצֵייטִינֶע פַיינֶען
וֶוען עֶר אִיז גֶעשָׁאקֶעלְט פוּן אַ נְרוּיסֶען וִוינְד :אוּנְד דֶער

14

הִימֶעל אִיז פַארְבַּייא גֶעגַאנְגֶען אַזוֹי ויא אַצוּנֶעוִויקֶעלְטֶע
מְנִילָה .אוּנְד יֶעדֶער בַּארְג אוּנְד אונְדֶעל זֶענֶען פון זֵייעֶרֶע
עֶרְטֶער אַוֶועקְנֶערִיקְט גֶּעוָארֶען +אוּנֶד דיא קֶענִינֶע פוּן

15

דֶער עֶרֶך אוּנְד דִיא פִרְּשְטֶען ,אוּנְד דיא הוֹיפְּטְלֵיים

אוּנִד דִיא רֵייכֶע אוּנְד דִיא .מֶעכְטִינֶע.
קְנֶעכְט,

אוּנְד יֶעדֶער

אוּנָה יֶעדֶער

פְרֵּייעֶר מֶענְש הָאבֶּען זִיךְּ פֶעך-

בָּארְנֶען אִין דיא הֶעהְלֶען .אוּנְר אִין דִיא  פֶעלְזֶען פוּן

דִיא בֶּערְג :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעזָאנְט צוּ דִיא בֶּערְג
אוּנְד צוּ דִיא פֶעלְזֶען פַאלְט אוֹיף אוּנִם .אוּנְד פֶערְבַּארְנְט
אוּנֶם פוּן דֶעם פָּנִיםּ פוּן דֶעם וֶועלְכֶער זִיצֶט אוֹיף
דֶעם שִׁטוּהֶל .אוּנְד פוּן  דֶעם צָארְן פוּן דֶעם לַאם:
וָארִין דֶער גְרוֹיסֶער טָאג פוּן זיין צָארְן אִיז גֶעקוּמֶען
אוּנְד וֶוער קָאן בֶּעשְׁטֶעהֶען?
קאפּיטעל ז

דֶערְנָאךְּ הָאבֿ אִידִּי נֶעזֶעהֶען פִיעֶר .מַלְאָכִים וִאם זֶענֶען

גֶעשְׁטַאנֶען אוֹיף דִיא פִיעֶר עֶקֶען פֿוּן דֶער עֶרֶד ,אוּנְד
הָאבֶּען גֶעהַאלְטֶען דִיא פִיעֶר וִוינְדֶען פוּן דֶער עֶרֶד ,כְּדֵי
דֶער וִוינְד .זָאל נִיט בְּלָאזֶען אוֹיף דֶער עֶרְּד .אוּנְד נִיט
אוֹיף דֶּעם יַם ,אוּנְד נִיט אוֹיף קיין בֿוים :אוּנֶד אִיךְ
הָאבּ גֶעזֶעהֶען אֵיין אַנְדֶערֶען מַלְאָךְּ ואס אִיז אוֹיפְנֶע-
גַאנְגֶען פוּן מִזְרָח ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעהַאט דֵיא חֲתִימָה פוּן
דֶעם לֶעבֶּערִינֶּען נָאט ,אוּנִד עֶר הָאט נֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ
הוֹיךְּ קוֹל -צוּ דִיא פִ.יעֶר  מַלְאָכִים וָואס עִם אִיזֹ זייא
נֶענֶעבֶּען צוּ פֶערְדַארְבֶּען דִיא עֶרֶר אוּנִד דָאם יַם:
אוּנִד עֶר הָאט גֶענָאנְט ,פֶערְדַארְבּ נִיט דִיא עֶרֶד אוּנְד
נִיט דָאס יַם אוּנְד נִיט דִיא בֵּיימֶער ,בִּיו מִיר וֶעלֶען.
פֶערְחַתְמֶענֶען

דיא

זֵייעֶרֶע שְׁטֶערְן:

פוּן דִיא
דוּנְדֶערְט

וָאס
אוּנְד

קְנֶעכְט

פוּן

אוּנְד אִיךְּ הָאבּ

אוּנְזֶער

גֶעהֶערְט

נָאט:

אוֹיף

דִיא צָאהְל

זֶענֶען פֶערְחַתְמֶעט גֶעװָארֶען; אֵיין
פַּיעֶר  -אוּנד פִירְצִינּ טוֹיזֶענְר זֶענֶען

פֶערְחַתְמֶעט גֶעוָוארֶען פוּן אַלֶע שְׁבְטִים פוּן דיא קֵינְ-
דֶער פוּן יִשְׂרָאֵל;
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מוּן שִׁבְט יְהוּדָה זֶענֶען צְוֶועלְף טוֹיזענְד פֶּערְחַתי
מֶעט גֶעוָוארֶען:
פוּן שֵׁבְט רְאוּבְן צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד;
פוּן שֵׁבֶט גֶד צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד;
פוּן שֵׁבֶט אֲשֶׁר צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד;

פוּן שִׁבֶט נַפְתָּלֵי צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד;
די

פוּן
פוּן
פוּן
פוּן
פוּן

שִׁבֶט
שִבְט
שֵׁבֶט
שֵׁבֶט
שִׁבֶּם

מְנַשֶׂה צְוֶועלְף מוֹיזֶענְ:
שִׁמְעוֹן צְוֶועלְף מוֹיזֶענְד;
לֵוִי צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד;
יְשֵׂשכֶר צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד:
זְבָלוּן צְוֶועלְף טוֹיזֶענְך;

פוּן שִׁבָּט יוֹסֵם צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד;
פוּן שֵׁבְט בִּנְיָמְן זֶענֶען צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד פֶּערְחַתֵ-
מֶעט גֶעוָארֶען:
נָאךְּ דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְּ גֶעזֶעהֶען אוּנֶד זְעה =
לֵייט ,ואס קֵיינֶער הָאט
גוֹיִם אוּנְד שְׁבָטִים אוּנְד
זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען פָאר
לֵֹאם ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען

נִיט גֶעקַאנְט צֶעהְלֶען ,פוּן אַלֶע
פֶעלְקֶער אוּנְד לְשׁוֹנוֹת ,הָאם
דֶעם שְׁטוּהְל אוּנֶד פָאר דֶעם
גֶעקְלֵייר גֶעוֶועזֶען אִין וֵייסֶע

קְלֵיידֶער ,אוּנְד הָאבֶּען גֶעהַאש אִין זֵייעֶרֶע הֶענְד פַּאלְמֶען

10

צְוֵוייגֶען :אוּנִד זֵייא הָאבֶּען נֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל
אוּנְד גֶעזָאגְטו
יְשׁוּעָה זָאל זַיין צוּ אוּנְזֶער נָאט ,דֶער זִיצְט

אוֹיף דֶעם שְׁטוּהְל ,אוּנְד צוּ דֶעם לֵאם:

 11אוּנְד אַלֶע מַלְאָכִים זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען אַרוּם דֶעם שְׁטוּהְל,
אוּנְד אַרוּם דִיא זְקֹנִים אוּנְד דִיא פִיעֶר חַיוֹת ,אוּנְד זֵייא
זֶענֶען אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען אוֹיף זֵייעֶר פָּנִים פָאר דֶעם
שְׁ:טוּהְל ,אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעבִּיקט צוּ גָאט אוּנְד
גֶעזָאבְט,
אֶמֵן ; בְּרָכָה ,אוּנְד הֶערְלִיכְּקֵייט ,אוּנְד חָכְּמָה אַוּנְד
דַאנְק ,אוּנְד כָּבוֹ ,אוּנֶר מַאכְט ,אוּנְד קרַאפְטו זָאל
זַיין צוּ אוּנְזֶער נָאט פוּן עֶבִּינְקייט צוּ עֶבִּינְקֵייט;
אָמֵן:
אוּנְד אֵיינֶער פוּן דִיא זְקֹנִים הָאט נֶעעֶנְטְפֶּערם אוּנְד הָאט
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צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,וֶוער זֶענֶען דִיזֶע וָואס זֶענֶען נֶעקְלֵייר

אִין וֵוייסֶע קְלֵיידֶער אוּנְד פוּן וַַאנֶען זֶענֶען זֵייא גֶעקוּ"

מֶען :אוּנְד אִיךָּ הָאבּ צוּ אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,מֵיין הַאר ,דוא
וֵוייסְט.

אוּנְד עֶר הָאט

14

צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,דִיזֶע זֶענֶען דִיא

וָואס קוּמֶען אַרוֹים פוּן דִיא גְרוֹיסֶע צָרָה ,אוּנְד הָאבֶּען

קְלֵיידֶער נֶעוַואשֶׁען אוּנְד הָאבֶּען זייא וויים נֶע-

זֵייעֶרֶע

מַאכְט אִים בְּלוּט פוּן דֶעם לֵאם :דֶעסְטְוֶוענֶען זֶענֶען זֵייא 5
פַאר דֶעם שִׁטּוּהֶל פוּן נָאט ,אוּנְד דִינֶען אֵיהֶם טָאג אוּנָד
נַאכְט אִין זַיין טֶעמְפֶּעל ,אוּנְד דֶער וֶועלְכֶער זִיצָם אוֹיף
דֶעם שְׁטוּהְל וֶועט זַיין גֶעצֶעלְט בַּייא זֵייא מַאכֶען :זֵייא {
וֶועלֶען נִיט מֶעהֶר דוּנְנֶערִיג זַיין ,אוּנְד נִיט מֶעהֶר דוּרְשִׁ-

טִיג זַיין ,אוּנר דִיא זוּן וֶעם אוֹיף זֵייא נִיט פַאלֶען אוּנָד
אוֹיךְ נִיט קיין שׁוּם הִיץ :וָארִין דָאם לֵאם דֶער אִיז אִין
מִיטֶען פוּן דֶעם שְׁטוּהֶל וֶועט זַיין זֵייעֶר פַּאסְטוּךְ אוּנְד
עֶר וֶועט זֵייא פִיהְרֶען צוּ קְוֶועלֶען פוּן דיא וַואסֶער פוּן

לֶעבֶּען; אוּנְד גָאט װֶעט אֶפְּוִישֶען אַלֶע טְרֶערֶען פוּן
זֵייעֶרֶע אוֹינֶען:

קאפיטעל ח
אוּנִד וֶוען עֶר הָאט אוֹיפְנֶעמַאכְט דִיא זִיבֶּעטֶע חֲתִימָה

אִיז עִם שְׁטִיל גֶעוֶועזֶען אִים הִימֶעל אֵיין עֶרֶךְּ פוּן אַ
הַאלְבֶּע שָׁעָה :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען דיא זִיבֶּען מַלְאָכִים

=

פין

וָואם זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען פָאר נָאט ,אוּנְד מֶען הָאט זייא
גֶענֶעבֶּען זִיבֶּען שׁוֹפְרוֹת :אוּנְד אַיין אַנְדֶערֶער מַלְאָךְּ אִיז
נֶעקוּמֶען ,אוּנְד אִיז גֶעשְׁטַאנֶען בֵייא דֶעם מִוְבֵּחַ .אוּנְד

עֶר הָאט

גֶעהַאט אַ נָאלְדֶענֶע וֵייהְרוֹיכְפַאן,

אוּנִד מֶען

הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען פִיל קְטוֹרֶת ,כְּדֵי עֶר זָאל עִם זֶע-
צֶען מִיט דִיא תְּפִילוֹת פוּן דִיא הֵיילִינֶע אוֹיף דֶעם נָאל-
דֶענֶעם מִזְבֵּחַ הָאסם אִיז פָאר דֶעם שְׁטוּהְל :אוּנִד דֶער
רוֹיךְּ פוּן דֶעם קְטוֹרֶת אִיז אוֹיפְגֶענַאנְנֶען פוּן דֶער הַאנְד
פוּן דֶעם מַלְאָךָּ פָאר נָאט מִיט דֵיא תְפֵילוֹת פוּן דִיא

הַיילִינֶע :אוּנְד דֶער מַלְאָךָּ הָאט נֶענוּמֶען דִיא וִוייהְרוֹיכ-
פַאן ,אוּנְד הָאט זִיא אָנְגֶעפִילְט מִיט דֶעם פֵייעֶר פוּן דֶעם
מִזְבָּחַ!

אוּנְד

הָאט

גֶעוָוָארְפֶען

אוֹיף דִיא

עֶרֶר;

אוּנְד

עֶס

אִיז -נֶעווארֶען דוּנֶערֶען אוּנְד קוֹלוֹתּ אוּנְד בְּלִיצֶען אוּנְד

זנס
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אַיין עֶרְדְצִיטֶערְנִים :אוּנְד דִיא זִיבֶּען מַלְאָכִים ואָס הָאַבֶּען
גֶעהַאט דִיאַ זִיבֶּען שוֹפְרוֹת הָאבֶּען זִיךְּ .אָנְגֶעבְּרֵיִיט אַז
זֵייא זָאלֶעְן בְּלָאזֶען:
אוּנְד דֶער עֶרְשְׁטֶער מַלְאָךְּ הָאט גֶעבְּלָאזֶען; אוּנְד עֶס
אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַ הָאנֶעל אוּנְד פֵייעֶר גֶעמִישְׁט מִיט בְּלוּט
אוּנְד עֶס אִיז אוֹיף דֶער עֶרְד גֶעוָוארְפֶען גֶעוָוארֶען ; אוּנְד
דֶער דְרִיטֶער ְהֵייל פוּן דֶער עֶרְד אִיז פֶערְבְּרֶענְט נֶע-
וָוארֶען ,אוּנְד דֶער דְרִיטֶער טְהֵייל פוּן דִיא בֵּיימֶער אִיז
פֶערְבְּרֶענְט גֶעוָוארֶען ,אוּנְד אַלֶעס נְרִינֶעם גְרָאז אִיז פֶעךְ-
:
בְּרֶענְט גֶעוָארֶען;
אוּנְד דֶער צְווייטֶער מַלְאָךָּ הָאט גֶעבְּלָאזֶען; אוּנֶד גְלַייךְ
ויא אַ גְרוֹיסֶער בַּארְג ואס בְּרֶענְט מִיט פֵייעֶרְ אִיז אִים
יִם אַרִיינְגֶעוָוארְפֶען גֶעוָוארֶען; אוּנְד דֶער דְרִיטֶער טְהַייל
פוּן דֶעם יַם אִיז גֶעוָארֶען בְּלוּם :אוּנְד דֶער דְרִיטֶער
טְהֵייל פוּן דִיא לֶעבֶּעדִיגֶע בֶּעשֶׁעפֶענִים וָאסּ זֶענֶען אִים
יִם זֶענֶען אוֹיסְנֶעשְׁטָארְבֶּען ,אוּנְד דֶער דְרִיטֶער טְהַייל

פוּן דִיא שִׁיפֶען זֶענֶען פֶערְדָארְבֶּען גֶעוָוארֶען:

10

11

אוּנְד דֶער דְרִיטֶער מַלְאֶךְּ הָאט גֶעבְּלָאזֶען; אוּנְד עִם
אִיז אַרוּפְּנֶעפַאלֶען פוּן דֶעם הִימֶעל אַ נְרוֹיסֶער שְׁטֶערֶען
וָואס הָאט גֶעבְּרֶענְט אַזוֹי ויא לאַַאמְפֶּע ,אוּנְד עֶס אִיז
גֶעפַאלֶען אוֹיף דֶעם דְרִיטֶען טְהֵייל פוּן דִיא שְׁמְרוֹימֶען
אוּנְד אוֹיף דִיא קְוֶועלֶען פוּן דִיא וַואסֶער :אַוֹנְד דֶער
נָאמֶען פוּן דֶעם שְׁטֶערֶען הֵייסֶם וֶערְמוּט .אוּנְד דֶערּ
דְרִיטֶער טְהֵייל פוּן דִיא וַואסֶער אִיז גֶעוָוארֶען וֶוערְמוּט,
אוּנְד פִילֶע מֶענְשֶׁען זֶענֶען פוּן וֶוענֶען דִיא וַאסֶער נֶע-
שְׁטָארְבֶּען װֵוייל זֵייא זֶענֶען בִּיטֶער גֶעוָארֶען:

אוּנְד .דֶער פִיעֶרְטֶער מַלְאֶךָּ הָאט גֶעבְּלָאזֶען; אוּנְד דֶער

18

דְרִיטֶער טְהֵייל פוּן דִיא זוּן אִיז גֶעשְׁלַאנֶען גֶעוָוארֶען
|ְהֵייל פוּן דִיא לְבָּנָה אוּנְד דֶער
אוּנְד דֶער דְרִיטֶער ט
דְרִיטֶער טְהֵייל פוּן דִיא שְׁטֶערֶען כְּדִי זֵייעֶר דְרַּיִטֶּער
טְהֵייל זָאל פִינְסְטֶער וֶוערֶען אוּנְד דֶער טָאג זָאל נִיט
שֵיינֶען זַיין דְרִיטֶען טְהֵייל .אוּנְד אוֹיךְּ נִיט דִיא-נַאכְט;
אוּנְד אִיךָּ הָאֵבּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד אִיךְ הָאבּ .גֶעהֶערְט אֵיין

אָדְלֶער פְלִיהֶען אִין מִיטֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,ווא הָאט
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גֶעזָאגְט מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל ,וֶועה ,וֶועה ,וְועה ,צוּ דִיא וָאם
וְואוֹינֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד ,פוּן וֶועגֶען דיא אִיבְּרִינֶע קוֹלוֹת
פוּן דִיא שוֹפְּרוֹת פוּן דִיא אִיבְּרִיגֶע דְרֵייא מַלְאָכִים וואם

וֶועלֶען נָאךְּ בְּלָאזֶען:

קאפיטעל ט

אוּנְד .דֶער פִינְפְטֶער מַלְאֶךָּ הָאט גֶעבְּלָאזֶען; אוּנד אִיךְ

הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַ שְׁמֶערֶען אַרוּפְּגֶעפַאלֶען פוּן דֶעם הִימֶעל
אוֹיף דֶער עֶרֶד ,אוּנְד מֶען הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען דֶעם
שְלִיסֶעל פוּן דֶעם בְּרוּנֶען פוּן דֶעם אֶפִּנְרוּנְד :אַוּנֶד .עֶר
הָאט אוֹיפְגֶעמַאכְט .דֶעם בְּרוּנֶען פוּן דֶעם אָפִּנְרוּנְד ,אוּנְד
עִם .אִיז .אַרוֹיסְגֶעגַאַנְנֶען אַ רוֹיךְ .פוּן דֶעם בְּרוּנֶען .גְלַיִיךָ
ויא דֶער רוֹיךְ .פוּן אַ גְרוֹיִסֶען קַאלְכְאוֹיבֶען .אוּנְד דיא
זוּן אוּנְד דִיא לוּפְט זֶענֶען פִינְסְטֶער גֶעוָוארֶען פוּן וֶועגֶען
דֶעם רוֹיךָּ פוּן דֶעם בְּרוּנֶען :אוּנְד פוּן דָעִם רוֹיךּ -זֶענֶען
אַרוֹיִסְנֶעגַאנְגֶען הֵיישֶׁערֶעקֶען אוֹיף דֶער עֵרֵד ,אוּנְד מֶען
הָאט

זֵייא

מַאכְט

גֶעגֶעבֶּען אַזוֹי ויא

זֵייא.

פֵּיינִינֶען

פִינֶם

חַדָשִׁים;

פש

דִיא .עֶנְדִיסֶען פוּן

דֶער עֶרֶד הָאבֶּען .מַאכְט :אוּנְד מֶען הָאט צו זֵייא גֶע-
זָאגְט אַז זֵייאַ זָאלֶען נִיט פֶערְדַארְבֶּען דֶּאם גְרָאז פוּן
דער עֶרֶר אוּנְד נִיט קֵיינֶע קְרֵייטֶער ,אוּנְד נִיט קֵיין בּוֹים,
נַיִיעֶרְט .דִיא .מֶענְשֶׁען .ואס הָאבֶּען נִיט דֵיא חַתְיִמָה פון
גָאט אוֹיף זֵייעֶרֶע שְׁטֶערֶען :אוּנְד מֶען הָאט זֵייא אוֹיִם-
בֶענֶעבֶּען אַז זֵייא זָאלֶען נִיט טֶעטֶען ,נֵייעֶרְט זֵייא זָאלֶען
אוּנְד.

שט

זֵייעֶר

זש

פֵּיינִינֶען אִיז

גְלַיִיךְ ויא דָאס פֵּיינִיגֶען פוּן אֵיין עֶגְדִים וֶוען עֶר שְׁטֶעכְט

אַ מֶענְש :אוּנְד אִין יֶענֶע טֶעג וֶעלֶען מֶעגְשֶׁען זוּכֶען

הֶעם--טוֹיט .אוּנְד .וֶועלֶען .אֵיהֶם נַיִט גֶעפִינֶען ,אוּנִד זייא
וֶועלֶען וִויֹנְשֶׁען צוּ שְׁטַארְבֶּען ,אוּנְד דֶער טוֹיט וֶועט פון
זִייא .אַנְטְלוֹיפֶען :אוּנְד דִיֵא גֶעשְׁטַאלְטֶען פוּן דִיא הֵיי-
שֶׁערֶעקֶען זֶענֶען נֶעוֶועוֶען נְלֵייךָּ ויא צוּ פֶערֶָד װָאָס
זֶענֶען פַארְטִיג .צוּ דֶער מִלְחָמָה ,אוּנְד .אוֹיף זֵייעֶרֶע קֶעם
זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אַזוֹי חִיאַ קְרוֹינֶען גְלֵייךְּ צוּ בָאֵלָה
אוּנֶד זֵייעֶרֶע פֶּענֶעמֶער זֶענֶען גֶעוֶעזֶען אַזֹי  יא
דָאם פָּנִים .פוּן מֶענְשֶׁען .:אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעהַאט

הָאָר -גְלֵייךְּ זיא דִיא הָאָר פוּן פְרוֹיעֶן ,אוּנְד זֵייעֶרֶע
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0
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צֵיין זֶענֶען גֶעוֶועזֶען אַזוֹי חִיא דִיא צֵיין פוּן לֵיבֶּען:
אוּנִד זֵייא הָאבֶּען גֶעהַאט פַּאנְצֶער נְלֵייךְּ זויא טַּאנְצֶער
פוּן אֵייזֶען אוּנְד דָאם קוֹל פוּן זֵייעֶרֶע פַלִינֶעל אִיז גֶע-
וֶועזֶען נְלֵייךְ יא דֶאם קוֹל פוּן רֵייטְוָואנֶען פוּן פִילֶע
פֶערְד וִאם לוֹיפֶען צוּ דֶער מִלְחָמָה :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
גֶעהַאט שְׁוֶוענְץ אַזוֹי ויא עֶנְדִיסֶען אוּנְד שְׁטֶעכִינֶע שְפַּיי

צֶען ,אוּנְד אִין זֵייעֶרֶע שְוֶוענְץ אִיז גֶעוֶועוֶען זֵייעֶרֶע מַאכְט

צוּ שֶׁעדִינֶען דיא מֶענְשֶען פִינְף חָדָשִׁים :זֵייא הָאבֶּען אי

בֶּער זִיךְּ גֶעהַאט אַ קֶענִיג דֶעם מַלְאָךָּ פוּן דֶעם אֶפְּנְרוּנָד
וָואם זַיין נָאמֶען אִיז אוֹיף הֶעבְּרֶעאִישׁ אַבַדוֹן ,אוּנְד אוֹיף
גְרֶעקִישׁ הָאט עֶר דֶעם נָאמֶען אַפָּלְיוּן :דֶער עֶרְשְטֶער חָעה
אִיז פַארְבַּייא גֶענַאנְנֶען; זֶעה עִם קוּמֶען נָאךְּ צְוֵוייא וֶוע-

הֶען נָאךְּ דִידֶע:
אוּנְד דֶער זֶעקְסְטֶער מַלְאָךָּ הָאט נֶעבְּלָאזֶען; אוּנְד אִיךְ

הָאבּ גֶעהֶערְט אַ קוֹל פוּן דִיא הֶערְנֶער פוּן דֶעם נָאלְדֶענֶעם
מִזְבֵּחַ ואס אִיז פָאר נָאט :זָאס הָאט גֶעזָאנְט צוּ דֶעם
זֶעקְסְטֶען מַלְאֶךְּ; וֶועלְכֶער הָאט נֶעהַאט דֶעם שׁוֹפָר ,בִּינְד
אוֹיף דֵיא פִיעֶר מַלְאָכִים וָואס זֶענֶען גֶעבּוּנְדֶען בֵּייא דֶעם

גְרוֹיסֶען שִׁטְרוֹים פֵּרֶת :אוּנְד דִיא פִיעֶר מַלְאָכִים זֶענֶען אוֹיפ-
גֶעבּוּנְדֶען גֶעוָוארֶען ,וֶועלְכֶע זֶענֶען אָנְגֶעבְּרֵייט גֶעוֶועזֶען

פַאר דֶער שֶׁעָה אוּנְד חֹדֶשׁ אוּנד יָאהֶר ,כָּדִי זֵייא זָאלֶען
 10דֶעם דְרִיטֶען טְהֵייל פוּן דִיא מֶענְשֶׁען טֶעטֶען :אוּנְד דיא
צָאהְל פוּן דִיא הֶערְשַארֶען פוּן דִיא רֵייטֶער אִיז גֶעוֶועזֶען
צְוִוייא מָאל צֶעהְן טוֹיזֶענְד מָאל צֶעהְן מוֹיזֶענְד; אִיךְ הָאבּ
נֶעהֶערְט זֵייעֶר צָאהֶל:
 17אֹנְד אַזוֹי הָאבּ אִיךְ גֶעזֶעהֶען אִין דֶעם גֶעזִיכְט דִיא פֶּערְד,
אוּנְד דִיא וָואס זֶענֶען אוֹיף זֵייא גֶעזֶעסֶען ,דיא הָאבֶּען גֶע-
הַאט פֵייעֶרִינֶע ,אוּנֶר פִינְקֶעלְשְׁטֵיינִינֶע; אוּנד שְׁוֶועבֶּעלִינֶע
פַּאנְצֶער; אוּנְד דִיא קֶעפּ פוּן דִיא פֶערְד זֶענֶען גֶעוֶועזֶען
נְלֵייךְ ויא קֶעםּ פֿוּן לֵייבֶּען ,אוּנְד פוּן זֵייעֶרֶע מֵיילֶער אִיז
 18אַרוֹיסְגֶענַאנְנֶען פַייעֶר אוּנְד רוֹיךְ אוּנְד שְׁוֶעבֶּע;  :פוּן דִיזֶע
דְרֵייא פְּלָאנֶען אִיז דֶער דְרִיטֶער טְהֵייל פוּן דִיא מֶענְשֶׁען
גֶעטֶעטֶעט גֶעוָוארֶען ,פוּן דֶעם פֵייעֶר אוּנד פוּן דֶעם רוֹיךְ

אוּנְד פוּן דֶעם שְׁוֶועבֶּעל וָאס אִיזֹ אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען פוּן
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זִייעֶרֶע מֵיילֶער :וָארִין דִיא מַאכְט פוּן דִיא פֶערָר אִיז

19

אִין  זֵייעֶרֶע מֵיילֶער אוּנְד אִין זֵייעֶרֶע שׁוֶענְץ; וָארִין
זֵייעֶרֶע שְׁוֶוענְץ זֶענֶען גְלֵייךְ ויא שְׁלַאנְגֶען ,אוּנְד זייא

הָאבֶּען קֶעפּ ,אוּנְד דוּרְךְּ דִיזֶע טְהוּן זֵייא שָׁאדֶען :אוּנֵד

20

דיא אִיבְּרִינֶע מֶענְשֶׁען וָאס זֶענֶען נִיט דוּרְךָּ דִיזֶע פַּלָא-

נֶען גֶעהַרְנֶעט גֶעוָוארֶען ,הָאבֶּען זִיךְ דָאךְּ נִיט אוּמְגֶע-
קֶעהְרְט פוּן דיא וֶוערְק פוּן זֵייעֶרֶע הֶענְד ,אַז זֵייא זָאלֶען

זִיךְּ נִיט בִּיקֶען צוּ דִיא שֵׁדִים אוּנְד צוּ דִיא אָפְּנֶעטֶער
פוּן נָאלְד ,אוּנְד פוּן זִילְבֶּער ,אוּנְד פוּן קוּפֶּער ,אוּנְד פוּן
שְׁטֵיין ,אוּנְד פוּן הָאלְץ ,וֶאם קַאנֶען נִיט זֶעהֶען אוּנְד
נִיט הֶערֶען אוּנֶד נִיט אַרוּמְנֶעהֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
נִיט תְּשׁוּבָה נֶעמְהוּן פוּן זֵייעֶרֶע רְצִיחוֹת ,אוּנְד אוֹיךְּ נִיט
פוּן זֵייעֶרֶע כַּשׁוּף .אוּנְד אוֹיךְ נִיט פוּן זֵייעֶרֶע זְָנוֹת
אוּנְד אוֹיךְּ נִיט פוּן זֵייעֶרֶע נְנֵבוֹת:
קאפיטעל י

אוּנְד אִיך הָאבּ גֶעזֶעהֶען אֵיין אַנְדֶערֶען שְׁטַארְקֶען מַלָאָךְ
אַרוּפְּקוּמֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,אָנְנֶעטְהוּן אִין אַ וָאלְקֶען
אוּנְד דֶער רֶעגֶענְבּוֹיגֶען אִיז גֶעוֶעזֶען אוֹיף זַיין קאםּ
אוּנְד זַיין פָּנִים אִיז גֶעוֶועזֶען נְלֵייךְּ זיא דִיא זוּן ,אוּנָד זֵיי-
נֶע פִים וויא זֵיילֶען פוּן פֵייעֶר :אוּנְד עֶר הָאט גֶעהַאט
אִין זֵיינֶע הַאנְד אַ קְלֵיין בִּיבֶעל גֶעעֶפֶענְט; אוּנְד עֶר הָאט
זַיין רֶעכְטֶען פוּם נֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף דֶעם יַם אוּנְד זַיין
לִינְקֶען פוּם אוֹיף דֶער עֶרֶד :אוּנְד עֶר הָאט גֶעשְׁרִיעֶן
מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל אַזוֹי ויא אַ לֵייבּ בְּרוּמְט; אוּנְד וֶוען עֶר
הָאט נֶעשְׁרִיעֶן הָאבֶּען דיא זִיבֶּען דוּנֶער גֶערֶעט ,אַרוֹיםסָ-

גֶּעלָאזְט מִיט זֵייעֶרֶע קוֹלוֹת :אוּנְד וֶוען דיא זִיבֶּען דוּנֶער
הָאבֶּען נֶערֶעט; הָאבּ אִיךָּ גֶעוָואלְט שְׁרַייבֶּען; אוּנְד אִיךָ
הָאבּ נֶעהֶערְט אַ קוֹל פוּן הִימֶעל וָאס הָאט צוּ מִיר
גֶעזָאנְט ,פֶערְזִינֶעל דֵיא זַאכֶּען וָאס דִיא זִיבֶּען דוּנֶער
הָאבֶּען נֶערֶעט ,אוּנְד שְׁרַייבּ זֵייא נִיט :אוּנְד דֶער מַלֶאָךְ
וֶועלְכֶען אִיךָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען שְׁטֶעהֶען אוֹיף דֶעם יַם אוּנְד
אוֹיף דֶער עֶרֶך; הָאט זֵיינֶע רֶעכְטֶע הַאנְד אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען
קֶענֶען דֶעם הִימֶעל :אוּנְד הָאט גֶעשְׁוְואוֹירֶען בַּייא דֶעם
וֶועלְכֶער לֶעבְּט פוּן עֶבִּינְקייט צוּ עֲבִּינְקייט; וֶועלְכֶער
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הָאט דִיא הִימֶעל .בֶּעשַׁאפֶען אוּנְד דִיא זַאכֶּען וָאס
זֶענֶען דְרִינֶען אוּנד דֵיִא עֶרֶד אוּנְד דִיא זַאכֶּען חֶאם
זֶענֶען דְרִינֶען .אוּנְד דָאס יַם אוּנְד דִיֵא זַאבֶּען ואם
זֶענֶען דְרִינֶען ,אַז עֶס זֶועט נִיט מֶעהֶר זַיין קֵיינֶע צֵייט:
אָבֶּער אִין דִיא טֶעג פוּן דֶעם קוֹל פוּן דֶעם זִיבֶּעטֶען
מַלְאֶךְּ .וֶוען עֶר וֶועט בְּלָאזֶען ,הָאט זִיךְּ דֶער סוֹד פון
גָאט נֶעעֶנְדֵינְט ,אַזוֹי יא עֶר הָאט גֶעפְּרֶעדִינְט דוּרְךְ
זַיִינֶע אֵיינֶענֶע קְנֶעבְט דִיא נְבִיאִים:
אוּנד דָאס קוֹל וָואס אִיךְּ הָאבּ גֶעהֶערְט פֿוּן הִימֶעל הָאט
װוידעהימִיט מִיר גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאנְט .נָעה אוּנִד נֶעם
דָאם-:גֶעעֶפֶּענְטֶע בִּיכֶעל וָאס אִיז אִין דֶער הַאנְד פוּן
דֶעם מַלְאָךָּ! וֶועלְכֶער שְׁטֶּעהְט אוֹיף דֶעם יִם אוּנְד אוֹיף

=

ד!ֶער :עֶרֶד:

-

אוּנְד אִיךְּ בִּין אַוֶועקְנֶעגַאנְגֶען -צוּם מַלְאָךְ

אוּנְד הָאבּ צוּ אֵיהֶם גֶעזָאגְט; נִיבּ מיר דָאס קְלֵּיינֶע בִּיכֶעל
אוּנֶד עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט ,נֶעם עִם אוּנְד עִם עִם אוֹיף,

אוּנִד עֶס וֶעט דיין בּוֹיךְּ בִּיטֶער מַאכֶען ,אָבֶּער אִין דיין

10

11

מוֹיל וֶועט עִם זַיין זִים זיא הָאנִיג::

אוּנְד אִיךָּ הָאבּ

בֶענוּמֶען דֶאם -קְלֵוינֶע בִּיבֶעל פוּן דֶער הַאנְד פוּן דֶעם
מַלְאָךְּ; אוּנְד הָאבּ עִם אוֹיפְגֶענֶעסֶען; אוּנְד עִם אִיז גֶּעוֶוע-
זֶען אִין מֵיין מוֹיל זִים ויא הָאנִיג; אוּנְד וֶוען אִיךְּ הָאבּ עֶם
אוֹיפְגֶעגֶעסֶען; אִיז מֵיין בּוֹיךְּ בִּימֶער גֶעוָוַארֶען :אוּנָד
זֵייא הָאבֶּען צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,דוּא מוּזְט זִידֶער נְבִיאוֹת
זָאנֶען פַאר פִּילֶע פֶעלְקֶער אוּנְד גוֹיִם אוּנְד שְׁפְּרַאכֶען
אוּנֶר  מְלָכִים;
קאפיטעל יא
אוּנְד עֶס אִיז צוּ מִיר גֶענֶעבֶּעןְ גֶעוָוארֶען אַ רָּאהֶר נְלֵייךְ
ויא אַ שְטֶעקֶען ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעזָאנְט .שְטְעֹה אוֹיף

אוּנְד 'מֶעסְט דֶעם מֶעמְפֶעל פוּן נָאט ,אוּנֶד דֶעם מַוְבָּחַ
אוּנְד ידִיְא זִאם בֶּעטֶען הְרִינֶען - :אוּנְד דֶעם הויף וָאס
אִיז פוּן אוֹיסֶעוֶוענִיג פוּן דֶעם מֶעמְפֶּעל זָאלְסֶט דוּא
אוֹיסְלָאזֶען אוּנְד זָאלְסְט אֵיהֶם נִיט מֶעסְטֶען ,וָארִין עֶר
אִיז גֶעגֶעבֶּען גֶעוָארֶען צוּ דיא וֹיִם אוּנְד זֵייא וֶועלֶען
דִיא .הֵיילִינֶע שְׁטָאט צוּטְרֶעטֶען צְוֵוייא אוֹנד פִירְצֵיג
חַדָשִׁים :אוּנְד אִיךְּ וֶעל צוּ מַיינֶע צְוַוייא עֵדוּת נֶעבֶּען
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אַז זֵייא זָאלֶען נְבוּאוֹת זָאנֶען טוֹיזֶענְד צְוַוייא דוּנְדֶערְט
אוּנְד זֶעכְצִיצּ טֶעב ,אָנְנֶעטְהוּן אִין זֶעק:
דִיזֶע זֶענֶען דִיא צְווייא עֶהְלְבֵּיימֶער אוּנְד דִיא צָוֵוייא
מִנוֹרוֹת

וָאם

שְׁטֶעהֶען פָאר דֶעם

הַאר

פוּןדֶער עֶרֶך:

זכריה ד' י'א-ייד ,אוּנְד וֶוען אֵיינֶער וויל זֵייא שָׁאדֶען ,גֶעהְט
אַרוֹיס פֵייעֶר פֿוּן זֵייעֶר מוֹיל אוּנְד פֶערְצֶעהְרְט זֵייעֶרֶע פַיינְד;
אוּנְד וֶוען אֵיינֶער וִויל זֵייא שָׁאדֶען ,מוּז עֶר אַזוֹי נֶע-
טֶעטֶעט וֶוֶערֶען :דִיזֶע הָאבֶּען דִיא מַאכְט דֶעם הִימֶעל
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צוּ פֶּערְשְלִיסֶען אַז עִם זָאל נִּיט רֶעגֶענֶען אִיןְ דיא

טֶענ פוּן זֵייעֶר נְבוּאוֹת זָאבֶען אוּנְד זֵייא הָאבֶּען מַאכְט
אִיבֶּער דִיא וַואסֶער זֵייא צוּ בָּלוּט צוּ פֶּערְקֶעהְרֶען
אוּנְד אוֹיף דֶער עֶרֶד צוּ שְׁלַאנֶען מִיט אַלֶערְלֵיא
פְּלָאג אַזוֹי אָפָּט דיא זייא וִילֶען :אוּנָד װֶען זֵייא
הָאבֶּען זֵייעֶר עַדוּת בֶעעֶנְדִינְט וֶועט דִיֹא הַיָה וָאס
קוּמֶט אַרוֹיס פוּן דֶעם אָפִּנְרוּנד מִיט זֵייא מִלְחָמָה
הַאלְטֶען ,אוֹנְד וֶועט זֵייא אִיבֶּערְוֶעלְטִינֶען ,אוּנְד וֶעט
זֵייא טֶעשֶען :אוּנְד זֵייעֶרֶע טוֹיטֶע לֵייבֶּער לִינֶען אוֹיףם

ה-

דֶער נַאם פוּן דִיא גְרוֹיסֶע שְׁטָאט ,וָאס אִיז גֵייסְטְלִיךָ

אָנְנֶערוּפֶען סְדוֹם אוּנְד מִצְרַיִם .וְאוּ אוֹיךְּ זֵייעֶר הָאר
אוּנְד פון דִיא פֶעלְקֶער
אִיז גֶעקְרֵייצִינְט גֶעװָארֶען:
אוּנְד שְׁבָטִים אוּנְד לְשוֹנוֹת אוּנְד נוֹיִם זֶעהֶען זֵייא
זֵייעֶרֶע טוֹיטֶע

לֵיבֶּער

דָרֵייא

טֶעג

אוּנד

אַ הַאלֶבּ

אוּנְדּ זֵייא לָאזֶען נִיט זֵייעֶרֶע טוֹימֶע לֵייבֶּער בֶּענְרוּבֶּען;
אוּנְד דִיא װָאם וְאוֹינֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד פְּרֵייעֶן זִיךְ
אִיבֶּער זֵייא אוּנְד הָאבֶּען שִמְחָה אוּנד זֵייא שִיקֶען
מַתָּנוֹת אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערְן ,ווייל דִיזֶע צָוֵוייא נְבִיאִים
הָאבֶּען גֶּעפְּלָאנְט דִיא וָאס וְאוֹינֶען אויף דֶער עֶרֶד:
אוּנְד נָאךְּ דִיא דְרֵייא מֶענ אוּנְד אַ הַאלֶבּ אִיוֹ דֶער
גֵייסְט פוּן לֶעבֶּען פון בָאט אִין זֵייא אַרַיינְגֶּעגַאנְגֶען
אוּנְד זֵייא זֶענֶען גֶעשְטַאנֶען אוֹיף זֵייעֶרֶע פִים; אוּנְד אַ
 :נְרוֹיסֶע מוֹרָא אִיז נֶעפַאלֶען אוֹיף דִיא וִָאם הָאבֶּען זֵייא
גֶעזֶעהֶען :אוּנְד זֵייא הָאַבֶּען נֶעהֶערְם אַ הוֹיף קוֹל פוּם
הַיִמָעל וָאם הָאט צוּ זֵייא גֶעזָאגְט ,קוּמְט אַהֶער אַרוף;
אוּנְד זֵייא זֶענֶען ארוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אִים וָאלְקֶען אִים
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הִימֶעל ,אוּנְד זֵייעֶרֶע פֵיינְד הָאבֶּען זֵייא אָנְגֶעזֶעהֶען:
אוּנְד אִין וֶענֶע שֵׁעָה אִיז אַ גְרוֹיסֶע עֶרְדְצִיטֶערְנִיט

גֶעוָוארֶען ,אוּנְד דֶער צֶעהְנְטֶער מְהֵייל פוּן דֶער שְׁטָאט

אִיז גֶעפַאלֶען אוּנְד זִיבֶּען טוֹיזֶענְד מֶענְשֶׁען זֶענֶען אֵין
דֶער עִרְדְצִיטֶערְנִים נֶעטֶעטֶעט גֶעוָארֶען אוּנְד דיא
אִיבְּרִינֶע הָאבֶּען מוֹרָא נֶעהַאט אוּנד הָאבֶּען גֶענֶעבֶּען
כַּבוֹר צוּ דֶעם גָאט פוּן דֶעם הִימֶעל:
 14דָאס צְוִוייטֶע וָועה אִיז פַארְבֵּייא

גֶענַאנְנֶען; זְעה .דָאס

דְרִיטֶע וְועה קוּמְט גֶעשְׁװִינְד!

;וּנְד עֶם זֶענֶען
אוּנְד דֶער זִיבֶּעטֶער מֵלֶאֶךָּ הָאט גֶעבְּלָאזֶען א

10

גֶעוָוארֶען נְרוֹיסֶע קוֹלוֹת אִים הִימֶעל וָואם הָאבֶּען גֶעזָאבְט
דָאם קֶענִינְרֵייךְ פוּן דֶער וֶועלְט אִיז גֶעװָארֶען דָאס
קֶענִינְרִייךְ פוּן אוּנְזֶער הַאר אוּנְד פוּן זַיין מָשִׁיםַּ
אוּנְד עֶר וֶעט דֶעגִירֶען פוּן עֶבִּינְקייט צוּ עֶבִּינְקייט:
אוּנִד דִיא פִיעֶר אוּנְד צְוַואנְצִיג זְקֹנִים וֶועלְכֶע זֶענֶען

גֶעזֶעסֶען פָאר נָאט אוֹיף זֵייעֶרֶע שְׁטוּהְלֶע זֶענֶען בע

פַאלֶען אוֹיף זֵייעֶר פָּנִים אוּנִד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעבּוּקְט צוּ
הָאם :אוּנְד גֶעזָאנְטַ

מִיר דַאנְקֶען דִיר.

הַאר נָאט דֶער

אַלְמֶעכְּטֵי-

נֶער ,דֶער דוּא בִּיסְט אוּנְד בִּיסֶט גֶעוֶועזֶען .װַייל
דוּא הָאסְט גֶענוּמֶען דֵיינֶע גְרוֹיסֶע קְרַאפְט אונד
דוא הָאסְט רֶעגִיעֶרְט אַלֶם אַ מֶלֶדָּ :אוּנְד דִיא נוֹיִם
18
הָאבֶּען גֶּעצָארְנְם .אוּנְד דַיין צָארְן אִיז גֶעקוּמֶען
אוּנְד דִיא צֵייט פוּן דִיא טוֹיטֶע אַז זֵייא זָאלֶען נֶערִיכְטֶעט
וֶוערֶען; אוּנְד אַז דוּא זָאלְסְט נֶעבֶּען דֶעם שְׂכַר צַו
דֵיינֶע  קְנֶעכְט דִיָא נְבִיאִים אוּנְד צוּ דִיאָ הֵיילִינֶע אוּנְד
צוּ דִיא ואס הָאבֶּען מוֹרָא צוּ דַיין נאמֶען ,דיא קְלֵיינֶע
אוּנְד אוֹיךְּ דִיא נְרוֹיסֶע ,אוּנְד דוּא זָאלְסְט פֶערְדַארְבֶּען
דִיא וָאס הָאבֶּען דִיא עֶרֶד פֶערְדָארְבֶּען:
 9אוּנְד דֶער מֶעמְפֶּעל פוּן נָאט אִיז אוֹיפְגֶעמַאכְט גֶעוָא-

רֶען אִים הִימֶעל ,אוּנד דֶער אֶרוֹן פוּן דֶעם בְּרִית אִיז
אִין זַיין טֶעמְטֶּעל גֶעזֶעהֶען גֶעוָארֶען אוּנְד עִם זֶענֶען
גֶעוָארֶען בְּלִיצֶען .אוּנָד קוֹלוֹת אוּנְד דוּנֶער אוּנְד
עֶרְדְצִיטֶערְנִים אוּנְד אַ גְרוֹיסֶער הָאנֶעל:
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קאפיטעל יב
אוּנְד אַ גְרוֹיסֶער צֵייכֶען הָאט זִיךָּ בֶּעוִויזֶען אִים הִימֶעל,
אַ פְּרוֹּיא גֶעקְלֵייר מִיט דֶער זוּן ,אוּנְד דִיא לִבָנָה אוּנְטֶער

אִיהְרֶע פִים ,אוּנָד אוֹיף אֵיהֶר קָאפּ אִיז גֶעוֶועוֶען אַ
קְרוֹין פוּן צְוֶועלְף שְׁטֶערֶען :אוּנְד זִיא אִיז טְרָאגֶענְדִיג

גֶעוֶועזֶען אוּנְד הָאט גֶעשְׁרִיעֶן אִין גֶעבּוּרְטְסְוֶועהֶען ,אוּנְד

אִיזּ גֶעוֶועזֶען אִין גְרוֹיסֶע פֵּיין בֵּייא דֶעם גֶעוִוינֶען:
אוּנְד אֵיין אַנְדֶער צֵייכֶען הָאט זִיךְּ אִים הִימֶעל בָּע-
וויזֶען .אוּנְד זָעה אַ גְרוֹיסֶע דְרַאכֶענְשְׁלַאנְג; רוֹים וויא
פֵייעֶר ,וָואס הָאט גֶעהַאט זִיבֶּען קֶעפּ אוּנְד צֶעהְן הֶעך-
נֶער אוּנְד אוֹיף אִיהְרֶע קֶעפּ זִיבֶּען קְרוֹינֶען :אוּנְד הָאט

מִיט אִיהֶר שְׁוַאנְץ מִיטְגֶעשְׁלֶעפְּט דֶעם דְרִינֶֶען טְהֵייל

פוּן דִיא שְׁטֶערֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,אוּנד הָאם זֵייא
אוֹיף דֶער עֶרְד אַרוּפְנֶעוָארְפֶען .אוּנְד דִיא דְרַאכֶענָ-
שְׁלַאנְבֿ אִיז גֶעשְׁטַאנֶען פָאר דִיא פְּרוֹיא וָאס הָאט אָנָ-
גֶעהוֹיבֶּען צוּ גֶעוִוינֶען ,כְּדֵי זִיא זָאל אוֹיפְפְרֶעסֶען דָאס
קִינְד וָאס דִיא פְרוֹיא וֶעט גֶעדִינֶען :אוּנֶר זִיא הָאט
נֶעוְואוּנֶען אַ בֶּן זָכֶר וֶועלְכֶער וֶועט הֶערְשֶׁען אִיבֶּער
אַלֶע נוֹיִם מִיט אֵיינֶע אייזֶערְנֶע רוּט; אוּנְד אֵיהֶר קִינְד
אִיז אַוֶועקְגֶענוּמֶען גֶעוָוארֶען צוּ נָאט אוּנְד צוּ זיין שְׁטוּהֶל:
אוּנד דִיא פְרוֹיא אִיז אַנְטְלָאפֶען אִין דֶער מִדְבָּר ,וְואוּ
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זִיא הָאט אָנְגֶעבְּרֵייט אֵיין אָרְט פוּן נָאט ,כְּדי מֶען זָאל

זיא דָארְט דֶערְנֶעהְרֶען טוֹיזֶענְד צְוֵוייא דוּנְדֶערְט אוּנְד
זֶעכְצִיג טֶעג:
אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַ מִלְחָמָה אִים הִימֶעל ,מִיכָאֵל

אוּנְד זֵיינֶע מַלְאָכִים הָאבֶּען מִלְחָמָה גֶעהַאלְטֶען מִיט דִיא
דְרַאכֶענְשְלַאנְג; אוּנְד דִיא דְרַאבֶענְשְׁלַאנְג אוּנְד אִיהְרֶע
מַלְאָכִים הָאבֶּען מִלְחָמָה גֶעהַאלְטֶען :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
נִיט אִיבֶּערְוֶועלְטִיגְט ,אוֹיךְּ אִיז קיין אָרְט נִיט מֶעהֶר

פַאר זֵייא גֶעפִינֶען גֶעוָארֶען אִים הִימֶעל :אוּנְד דיא
גְרוֹיסֶע דְרַאכֶענְשְׁלַאנְג אִיז אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶּען נֶעוָוארֶען
דִיא אַלְטֶע שְׁלַאנְג ואס הֵייסְט טֵייפֶעל אוּנְד שָׂטֶן ,ואס

פֶערְפִיהְרְט דִיא גַאנְצֶע וֶועלְט ,זִיא אִיז אוֹיף דֶער עֶרֶד

גֶעוָוארְפֶּען גֶעוָארֶען אוּנְד אִיהְרֶע מַלְאָכִים זֶענֶען מִיטּ

-1
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אֵיהֶר גֶעוָוארְפֶען גֶעוָארֶען :אוּנְד אִיךְ הָאבּ גֶעהֶערְט
אַ גְרוֹיִם קוֹל אִים הִימֶעל זָאַנֶּען
אִיצֶם אִיז גֶעקוּמֶען דִיא יְשׁוּעָה אוּנִד דִיא קרַאפְט
אִזּנִד דֶאם .קֶענִיִגְרִייךְ .פוּן אוּנְזֶער נָאט אַוּנֶד דיא
מַאכְט פוּן זַיין מָשִׁיחַ; וָארִין דֶער פֶערְקְלָאנֶער .פוּן
;אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶער אִיז אַרוֹיסְגֶעוָאַרְּפֶען גֶעוָוארֶען
וֶועלְכֶער פֶערְקְלָאגְט זֵייא פָאר .אוּנְזֶער גָאט טָאג
אֲונְד  נַאכְט:
אוּנְד זִיוְא הָאבֶּען אֵיהֶם אִיבֶּערְוֶועלְטִיגְט דוּרְךְּ דֶעם בְּלוּט
פוּן דֶעם לֵאם אונד דורך דֶעם וָארְט פוּן זייעֶר עֵדוּת,
אוּנְד זָייָא הָאבֶּען נִיט זֵייעֶר לֶעבֶּען גֶעלִיבֶּט בְּיַז צוּם
טוֹים :דֶעסְטְוֶוענֶען פְרַייעֶש אַייךְ אֵיהֶר הִימֶעל אַוּנִד דיא
וָואס וְואוֹינֶען דְרִינֶען; וְעה צוּ דֶער עֶרֶד אוּנְד דֶעם
יִם; זֵוייל דֶער שִׂשֶׁן אִיו צוּ אַייךְּ אַרוּפְנֶעקוּמֶען אוּנָד
עֶר הָאט הְרוֹים צָארְן אִינְדֶעם עֶר וֵייסְט אַז עֶר הָאט
א
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קְלֵיינֶע צֵיים;

אוּנְד וֶוען דיא דְרַאכֶענְשְׁלַאנְג הָאט גֶעזֶעֶהֶען אַז זֵיא
אִיז אוֹיף דֶער עֶרֶד גֶעוָארְפֶען גֶעוָוארֶען הָאט זיא
דיא פְרוֹיא פֶערְפָאלְגְט וָואס הָאט גֶעוִינֶען דֶעם זָכָר:
אוּנִד מֶען הָאט צוּ דֶער פְרוֹיא גֶעגֶעבֶּען דיא צְװייא
פְלִינֶעל פון דֶעם גְרוֹימֶען אָדְלֶער ,כַּרִי זִיא זָאֵל אִין
דֶער מִדְבֵּר  אַרַייִן פְלִיהֶען צוּ אֵיהֶר אָרְט ,זְזאוּ זִּיא אִיז
דֶערְנֶעהְרְט אַ צֵייט אוּנְד צִייטֶען אוּנְד אַ הַאלְבֶּע צַיִיט
פון פָאר דִיא דְרַאכֶענְשְׁלַאנְנ :אוּנד דיא שְׁלַאנְנּ הָאט
אַרוֹיסְגֶעוָוארְפֶען אַ שְׁטְרוֹים וַאסֶער נָאךְּ דֶער פְרוֹיאו
כְּדִי זֵיא זָאל פוּן דֶעם שְׁטְרוֹים אַוֶועקְגֶעשְׁלֶעפְּט וֶוערֶען;
אוּנְד דיא עֶרֶר .הָאט דֶער פְרוֹיא גֶעהָאלְפֶען; אוּנְד הָאט
אֵיהֶר .מוֹיל אוֹיִפְגֶעמַאכְט אוּנְד הָאט אַוִינְגֶעשְלּוּנְגֶען דֶעם
שְׁטְרוֹים ואס דִיא דְרַאבֶענְשְלַאנְג הָאָט פוּן אֵיהֶר .מוֹיל
אַרוֹיסְגֶעוָוַארְפֶען .:אוּנְד ..דיא דְרַאכֶענְשְלַאנְג הָאטְ אוֹים
ִ.יז אַוֶוֶעקְגֶענַאנְנֶען מִלְחָמָה
דֶער .פְרוֹיא :גֶעעָארְנְט ,אוּנְד א

צוּ ;הַאלְטֶען מִיט אַיִהְרֶּע אִיבְּרִינֶע זָאמֶען ,ואס הַאַלְטֶען

דיא גֶעבָּאטֶע פוּן :גָאט אוּנְד הָאבֶּען דֶאם צֵייגְנַיִםּ פון
יִשׁוּעַ:
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קאַפּיטעל יב
אוּנְד .זיאַ;אִיִז גֶּעשְׁטַאַנֶען בִּייא דָעִם .זאמְד פוּן דֶעם יַם1 .
אוּנְד +אִיִָּ ;הָאבּ .גֶעזֶעהֶען אַ חַיָה אַרוֹיסְקוּמֶען פוּן
דֶעם יַם! וָאם הָאט גְעְהַאט זִיבֶּען קַעפּ אוּנֶד צֶעהְן
הֶערֶנֶער ,אוּנְד .אוֹיף אֵיהְרֶע הֶערְנֶער צֶעהְן קְרוֹינֶען ,אוּנַד
אוֹיף אִיהְרֶע קֶעפּ נֶעמֶען פוּן לֶעסְטֶערוּנְג :אוּנָד דיא
חַיָה הִֶאם אַיִךְּ .הָאבּ גֶעזֶעהֶען אִיז נְלַייךְּ צוּ אַ לֶעםְ-

פֶּערְט; אוּנְד .אִיָהֶרֶע פִים נְלֵייךָ װויא דיא פִים פוּן אַ
בֶּערְן;;.אוּנְד .אֵיהֶר .מוֹיל ..ויא דָאס מוֹיל פוּן אַ לַייבּ.

אוּנְד -דיא דְרַאכֶענְשְׁלַאנְג הָאט אֵיהֶר גֶעגֶעבֶּען אִיהְרֶע

קְרַאפְט אוּנְד אֵיהֶר שְטוּהֶל אוּנְד גְרוֹיסֶע .מַאכְט :אוּנְד
אִיךְ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַײַנֶע פון אִיהְרֶע קֶעם אַזוֹי חיא
פַארְוְואוּנְדֶערְט צוּם טוֹיט; אוּנד דִיא פְּלָאנּ פוּן זיין
טוֹיִט אִיז גֶעהֵיילְט גֶעוָארֶען .אוּנְד דִיא נַאנְצֶע עֶרָד
אִיז  אִיבֶּער .דֵיאַ חַיָה פֶערְוָואוּנְדֶערְט גֶעוָוַארֶען :אַוּנֵד
זייא הָאבֶּען זִיךְּ גֶעבִּיקט צוּ דֶער דְרַאכֶּענְשְׁלַאנְג ווייל
זיא הָאטְגֶענֶעבֶּען דוא ;מַאָכְט צוּ דֶער חַיָה ,אוּנָד זייא
הָאבֶּען זִיךְּ גֶעבּוּקְט צוּ דֶער חַיָה אוּנְד גֶעזָאגְטוּ חָעַר
אִיז נְלֵייךָּ צוּ דֶער חַיָה .אוּנְד וֶוער קאן מִיט אֵיהֶר

מַּלְחָמָה  הַאלְטֶען? .אוּנְד .מֶען הָאט אִיהֶר גֶעגֶעבֶּען א

מוֹיל וָאס .הָאט גֶערֶעט גְרוֹיסֶע זַאכֶען אוּנְך -לֶעסְטֶע-
רוִּנְגֶען; .אוּנְד מֶען הָאט אֵיהֶר מַאֲכְּט גֶענֶעבֶּען מִלְחָמָה
צִוּ .הַאלְמֶען .צְוַוייא .אַזֹנְד .פִירְצִי .:חָדָשִׁים :אוּנְד זִיא
הָאָט אַיְהֶר -מוֹיל אוֹיפְנֶעמַאכְט צוּ לֶעסְטֶערוּנְגֶען קֶעגֶען

פש

דכ

מש

גָאט צוּ לֶעסְטֶערֶען זַייִן נָאמֶען אוּנְדּ זיין מִשְׁכֵּן ,אוֹנד דיא

װָָאםְ.וָאזִינֶען .אִיִם הַיִמֶעל :אֲוּנְד .מֶּען -.הָאָט-.אֵיהֶר -בֶע-

בי

גֶעבֶּען;.אַז זִיא .זָאל מִלֶחָמָה הַאלְטֶען מִיט דֵיא .הַיילִינֶע

אִוּנְד זָאל זייא אִיבֶּערְוֶועלְטִיגֶען .אוּנְד .מֶען .הָאט אִיֵהֶר

מַּאכְּ גֶעגֶעבֶּען אִיבֶּער יֶעדֶען  שִׁבָּט אֲוֹנְד .מִּשִׁפָּחָה אֲוּנְד
לָשׁוֹן אוּנְד פַאלְק .:אוּנד  אַלֶע אַיינְוְואוֹיִנֶערּ פוּן דֶער

עֶרֵד .בִּיקען זִיךְּ צוּ אִיהֶר .,וֶועמֶעם דיא נֶעמֶען זֶענֶען נָיִט

אַיינְגֶעשְׁרִיבֶּען .גֶעוָוארֶען אִים בּוּךְ פוּן לֶעבֶּען פוּן דֶעם
לַּאִם וֶועלְכֶעס אִיִז גֶעשָׁאַכְטֶען; גֶעוָוארֶען פוּן דֶער גְרִינָף
דוּנְג פוּן דֶער וֶועלָם:

סס
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 9וֶוען אֵיינֶער הָאט אֵיין אוֹיעֶר צוּ הֶערֶען לָאז עֶר הֵע-
 0רֶען :וֶוען אֵיינֶער אִיז צוּם גֶעפֶענְנְנִים צוּם בֶעפֶענְגְנִים
נֶעהְט עֶר אַוֶועק; וֶען אֵיינֶער וֶועט מִיט דֶעם שְׁוֶערְד
טֶעטֶען דֶער מוּו מִיט דֶעם שוֶערְך גֶעטֶעטֶעט וֶוערֶען,
דָא אִיזּ דִיא נֶעדוּלֶר אוּנְד דֶער נְלוֹיבֶּען פוּן דִיא
הֵיילִיגֶע:

 1אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אֵיינֶע אַנְדֶערֶע חַיָה פוּן דֶער
עֶרֶד אַרוֹיסְקוּמֶען ,אוּנְד זִיא הָאט גֶעהַאט צְווייא הֶערְנֶער
גְלֵייךְּ ויא אַ לֵאם ,אוּנְד הָאט נֶערֶעט אַזוֹי יא אַ
2

דְרַאבֶענְשְלַאנְג:

אוּנְד

דיא

מַאכְט

פון דִיא עֶרֶשְׁטֶע

חַיָה טְהוּט זִיא אִין גַאנְצֶען פָאר זִיךְּ .אוּנְד זִיא מַאכְט
דִיא עֶרֶד אוּנְד דִיא וָאס וְואוֹינֶען דְרִינֶען אַז זֵייא זָא-

לֶען זִיךְ בִּיקֶען צוּ דיא עֶרְשְׁטֶע חַיָה פוּן וֶועלְכֶע דיא

 5מֶעטְלֵיכֶע וְאוּנִד אִיז גֶעהֵיילְט גֶעוָארֶען :אוּנֶד זִיא
טְהוּט נְרוֹיסֶע צֵייכֶען אַז זִיא זָאל אוֹיךְּ מַאכֶען פֵייעֶר
אַרוּפְקוּמֶען אוֹיף דֶער עֶרְד פוּן דֶעם הִימֶעל פָאר מֶענָ-
 4שֶען :אוּנְד זִיא בֶּעטְרִיבְּט דִיא װִאם וְאוֹינֶען אוֹיף

דֶער עֶרְד דוּרְךְּ דִיא צֵייכֶען וְאם זֶענֶען אִיהֶר גֶעגֶעבֶּען

9

6
7
8

גֶעווארֶען צוּ טְהוּן פָאר דֶער חַיָה; אוּנְד זִיא זָאנְט צוּ דיא
וָואם וְואוֹינֶען אוֹיף דֶער עֶרְד אַז זֵייא זָאלֶען מַאכֶען אַ
בִּילֶד צוּ דֶער חַיָה ואס הָאט נֶעהַאט דִיא וְואוּנְד פוּן דֶעם
שוֶערְד אוּנְד דָאךְּ הָאט גֶעלֶעבְּט :אוּנְד מֶען הָאט אִֵיהֶר
גֶעגֶעבֶּעןְ אַז זִיא זָאל גֶעבֶּען אַ גֵייסְט צוּ דֶעם בִּילֶד פוּן
דֶער חַיָה כְּדִי דָאם בִּילְד פוּן דֶער חַיָה זָאל רֶעדֶען אוּנְד
זָאל טְרוּן אַז ויא פִילֶע ואס וֶועלֶען זִיךְּ נִיט בִּיקֶען
צוּ דֶעם בִּילֶד פוּן דֶער חַיָה זָאלֶען נֶעטֶעטֶעט וֶוערֶען:
אוּנְד זִיא מַאכְט אַלֶע ,דִיא קְלֵיינֶע אוּנְד דִיא נְרוֹיסֶעו
דִיא רֵייבֶע אוּנְד דיא אָרְמֶע ,דִיא פְּרֵייעָ אוּנְד דִיא קְנֶעכְט
אַז מֶען זָאל צוּ זֵייא גֶעבֶּען אַ צֵייכֶען אוֹיף זֵייעֶר רֶעכְטֶע
הַאנְד אָדֶער אוֹיף זֵייעֶר שְׁטֶערֶען :אוּנְד אַז קיין מֶענְשׁ
זָאל נִיט קֶענֶען קוֹיפֶען אָדֶער פַארְקוֹיפֶען חוּץ דֶער וָואס
הָאט דֶעם צֵייכֶען ,דֶעם נָאמֶען פוּן דֶער חַיָה אָדֶער דִיא
צָאהֶל פוּן זַיין נָאמֶען :דָא אִיז חָכְמָה .דֶער ואס הָאט

פֶערְשְׁטַאנְד לָאו עֶר בֶּערֶעכְנֶען דִיא צָאהְל פוּן דֶער
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רֶע צָאהְל אִיז זֶעקְם הוּנְדֶערְט אוּנְד זֶעקְס אוּנְד זֶעכְצִיב:
קאפיטעל יד
אוּנֵד אִיךָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען ,אוּנְד זָעה דָאם לֵאם אִיז
גֶעשְׁטַאנֶען אוֹיף דֶעם בַּארְג צִיוֹן אוּנֶד מִיט אֵיהֶם
הוּנְדֶערְט אוּנְד פִּיעֶר אוּנְד פִירְצִיג טוֹיזֶענְד ,וָאס הָאבֶּען

ג--ן

זַיין נָאמֶען אוּנִד דֶעם נָאמֶען פוּן זַיין פָאטֶער נֶעשְׁרי-

אוּנְב
ואס

אוֹיף זֵייעֶרֶע שׁמֶערֶען :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעהֶערְט אַ
פוּן דֶעם הִימֶעל ,אַזוֹי ויא אַ קוֹל פוּן פִילֶע וַאסֶער
ויא אַ קוֹל פוּן אַ גְרוֹיסֶען דוּנֶער ,אוּנְד דָאס קוֹל
אִיךָּ הָאבּ גֶעהֶערְט אִיז נֶעוֶועזֶען נְלֵייךְּ ויא דָאס

בֶּען
קוֹל
קוֹל

שְׁפִּילֶען אוֹיף זֵייעֶרֶע

פוּן הַארְפֶענְשְׁפִּילֶער

וִאם

פין

הַארְפֶען :אוּנְד זֵייא זִינְגֶען אַ נֵייעֶם לִיד פָאר דֶעם שְׁטוּהֶל 3
אוּנְד פָּאר דִיא פִיעֶר חַיוֹת אוּנִד פָאר דִיא זְקֵנִים; אוּנְד

קֵיינֶער הָאט נִיט גֶעקָאנְט דִיזֶען גֶעזַאנְג לֶערְנֶען ,נֵייעֶרְט

דִיא הוּנְדֶערְט אוּנְד פִּיעֶר אוּנְד פִירְצִיג טוֹיזֶענְד דִיא
זֶענֶען פוּן דֶער עֶרְד אוֹיסְנֶעקוֹיפְש נֶעוָארֶען :דִיזֶע 4
זֶענֶען דִיא ואס הָאבֶּען זִידָּ נִיט פֶערְאוּנְרֵיינִינְט מִיט
פְרוֹיעְן ; וָארִין זֵייא זֶענֶען אַלִם יוּנְנְפְרוֹיעְן .דִיזֶע זֶענֶען
דִיא וָואם פָאלְגֶען נָאךְּ דֶעם לֵאם וְאוּ אַהִין עֶר גֶעהְטּ.
דִיזֶע

זֶענֶען

פוּן צְוִוישֶׁען

דִיא

מֶענְשֶׁען אוֹיסְנֶעקוֹיפְט

גֶעוָארֶען ,אֵיינֶע עֶרְשְׁטֶע פְרוּכְט צוּ נָאט אוּנְד צוּ דֶעם

לַאם:

אוּנְד אֵין זֵייִעֶר מוֹיל אִיז נִיט קיין פַאלְשׁ גֶע-

דס

פוּנֶען גֶעוָוארֶען; זֵייא זֶענֶען אֶהְן אַ פְלֶעק:
אוּנְד אִיךְָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אֵיין אַנְדֶערֶען מַלְאָךְּ פְלִיהֶען 6

אִין מִיטֶען פוּן דֶעם הִימֶעל וִאם הָאט גֶעהַאט אִין זַיין
מוֹיל דִיא עַבִּינֶע בְּשׂוּרָה טוֹבָה צוּ פְּרֶעדִינֶען צוּ דֵיא
וָואס וְואוֹינֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד ,אוּנְד צוּ אַלֶע גוֹיִם אוּנְד

שִׁבֶט אוּנְד לָשׁוֹן אוּנְד פָאלְק :אוּנְד עֶר הָאט בֶעזָאגְט
מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל ,פָארְכְט אֵייךְּ פַאר נָאט אוּנְד בִיבְּט
אֵיהֶם כָּבוֹד ,וָארִין דיא שָׁעָה פוּן זַיין מִשְׁפָּט אִיז נֶע-
קוּמֶען ,אוּנְד בִּיקְט אַייךָּ צוּ אֵיהֶם ,דֶער הָאט גֶעמַאכְט
דֶעם הִימֶעל אוּנְד דָוא עֶרֶר אוּנְד דָאס יַם אוּנְד קְוע-
לֶען פוּן וַאסֶער:

די
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אוּנְר אֵיין אַנְדֶערֶער מַלְאֶךְּ אִיז נָאבְגֶעגַאנְגֶען אוּנִד הָאט
בֶעזָאגְט .,גֶעפַאַלֶען ,גֶעפַאלֶען אִיו בָּבֶל דִיא גְרוֹיסֶעו
אס הָאט אַלֶע פֶעלְקֶער אָנְנֶעטְרוּנְקֶען פוּן דֶעם װיין
פון דֶעם צָארְן פוּן אִיהְרֶע הוּרֶערֵייא:

א}וּנְד.

10

אֵיין

אַנְדֶערֶער

אִיז

זֵייא

נָאכְנֶענַאנְנֶעןְ.

אוּנָד

בִּיִקט זִיךְ
אַ צֵייכֶען
אַזוֹי זָאל
פוּן גָאט,

הָאט גֶעזָאגְט מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל; וֶוען אִיינֶער
צוּ דֶער הַיֶה אוּנְד צוּ זַיין בְּיֵלֶר אוּנֶר נֶעמְט
אוֹיף זַיין שְׁטֶערֶען אָדֶער אוֹיף זֵיינֶע הַאנְד:
עֶר טְרִינְקֶען פוּן דֶעם וויין פוּן דֶעם צָארְן
ואס אִיז גֶעמִישְט גֶעוָארֶען קְלָאר אִיִם בֶּעכֶּער פון
ָ:ארְן ,אוּנְד עֶר זָאל דוּרְךָּ פֵייעֶר אוּנְד שְוֶעבֶּעל
זֵיין צ

גֶעפֵּיינִינְט וֶוערֶען פַָאר דִיא .הַיִילִינֶע מַלְאָכִים אוּנְד פָאף
 11דֶעם לֵאם :אוּנְד דֶער רוֹיךְּ פוּן זֵיירֶע פיינִינוּנְ נֶעהְט
אוֹיף פוּן עְבַּיִגְקֵייט צוּ עֶבִּינְקייט .אוּנד דִיא חָאִם בִּי-
קֶען זִיךְּ צוּ דֶער חַיָה אוּנִד צו אֵיהֶר בִּילֶר ,אוּנד אֵי-
נֶער װָאם נֶעמְט אָן דֶעם צֵייכֶען פוּן אֵיהֶר בָאמֶען
הָאַבֶּען קֵיינֶע רִוּה טָאג אוּנְד נַאכֶם:
 12דָא אִיז דֵיא נֶעדוּלֶר פוּן דיא הֵיילִינֶע הָאס הִיטֶען דֵיא
 183גֶעבָּאטֶע פוּן נָאט אוּנְד דֶעם גְלוֹיבֶּען פוּן יְשׁוּעַ :אוּנְד
אִיךְ הָאבּ גֶעהֶערְט אַ קוֹּל פוּן הִימֶעל וָאס הָאט נֶע-
זָאֵנְט שְׁרֵייבּ .גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען פוּן אַצוּנְד אָן דִיא מויי
טֶע וֶועלְכֶע .שְׁמַאַרְבֶּען אִין דֶעם הָאר .יָא ,זָאנְט דֶער
גֵייסְט ,אַז זֵייא זָאלֶען רוּהֶען פוּן זֵייעֶרֶע אַרְבֵַּייט;
וָוארִין זֵייעֶרֶע וֶוערְק פָאלְנֶען זֵיִיא נָאךָּ:
 14אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אוּנְד זעה; אַ ווייסֶער וָאלְקֶען
אוּנְד אִוֹיף דֶעם וָאַלְקֶען אִיו גֶעוֶעסֶען אֵיינֶער נְלַיִיךְ
דֶעם בֶּן אָדָם דֶער הָאט גֶעהַאט אַ נָאלְדֶענֶע קרוֹין
אוֹיף זַיין קאפ אוּנָד אִין זֵיינֶע הַאנְד אַ שַׁארְפֶּעם

שְׁנֵיירְמֶעסֶער :אוּנד .אֵיין אַנְדֶערֶער מֵלְאֶךָּ אִיז אַרוֹיםָ-

גֶעקוּמֶען פוּן דֶעם מֶעמְפֶּעל ,אוּנְד עֶר הָאט נֶעשְׁהַיעֶן
מִיט אַ הוֹיךְ קוֹל צוּ דֶעם וָאס אִיז גֶעזֶעסֶען אוֹיף
דֶעם וָואלְקֶען ,שיק .אַרוֹיס דַיִין שְׁנֵיידְמֶעסֶער .אוּנְד
שְנייד ,וָארִין דִיא צַייִט אִיז גֶעקוּמֶען צוּ שְׁנֵיידֶען
װייל דֶער קהָארְנְשְׁנִיט פוּן דֶער עֶרֶר אִיז טְרוּקֶען

דיא אנטפּלעקונג פון יוחנן יד טו
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אִיז גֶעוֶעסֶען אוֹיף דֶעם

10

ְׁ.נֵיידְמֶעסֶער אוֹיסְגֶעשְׁטְרֶעקְט צוּ
וָואלְקֶען-.הָאט זַיין ש

דֶער עֶרֶר! אוּנְד דֵיא עֶרֶד אִיז גֶעשְׁנִיטֶען גֶעוָוארֶען:

אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער מַלְאָךְּ אִיִז אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען פוּן דֶעם

טֶעמְפֶּעל ואס אִיז אִים הִימֶעל ,אוּנְד עֶר הָאט אוֹךְ
נֶעהַאט אַ שַׁארְפֶעס שְׁנַיידְמֶעסֶער :אוּנְד אֵיין אַנְדֶערֶער
מַלֶאֶךְּ -אִיז אַרוֹיִסְנֶעקוּמֶען פוּן דֶעם מִוְבֵּחַ .וֶועלְכֶער
הָאט מַאכְּט גֶעהַאט אִיבֶּער דֶעם פֵייעֶר; אוּנְד עֶר הָאט
גֶערוּפֶען מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל צוּ דֶעם וָאם הָאט דָאס
שַׁאַרֶפֶע שְׁנֵיידְמֶעסֶער ,אוּנְד הָאט גֶעזָאנְט ,שיק אַרוֹים

דֵיין .שַׁארְפֶּעם שְׁנַיִידְמֶעסֶער אוּנְד שְׁנֵייד דֵיא װַינִי
טְרוֹיבֶּען פוּן דֶעם וַיינְשְׁטָאק פוּן דֶער עָרֵד ,װייל

אֵיהְרֶע וויינְטְרוֹיבֶּען זֶענֶען צֵייטִיג :אוּנֶד דֶער מַלְאָךְ
הָאט זַיין שְׁנֵיידְמֶעסֶער גֶעוָארְפֶען אוֹיף דֶער עֶרְד,
אוּנְד הָאט גֶעשְׁנִיטֶען דֶעם וַויינְשְטָאק פוּן דֶער
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עֶרֶךו

אוּנְד הָאט אֵיהֶם גֶעוָוארְפֶען אִין דִיא גְרִוֹיסֶע קֶעלְמֶעף
פוּן דֶעם צָארְן פוּן נָאט :אוּנד דיא קֶעלְטֶער אִיז נֶע-
טְרֶעטֶען גֶעוָארֶען אוֹיסֶעוֶוענִיג דֶער שְׁטָאט ,אוּנֶר בְּלוּט
אִיז פוּן דֶער קֶעלְטֶער אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען בִּיו צוּ דיא
צוֹימֶּען פוּן דִיא פֶערְד ,אַזוֹי וֵוייט וִויא טוֹיזֶענְד אוּנְד

20

זֶעקֹם הוּנְדֶערְט אַקֶערְפֶעלְד:

קאפיטעל טו

אוּנִד אִיךְ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אֵיין אַנְדֶערֶעם צֵייכֶען אִים

הִימֶעל ,נְרוֹיס אוּנְד וָואוּנְדֶערְלִיךְּ זִיבֶּען מַלְאָכִים וֶועלְכֶע

הָאבֶּען גֶעהַאט דִיא זִיבֶּען לֶעצְטֶע פְּלָאנֶען װייל דְרֵי-

נֶען .אִיז דֶערְפִילְט גֶעוָארֶען דֶער צָארְן פוּן נָאט:
אוּנְד אַיִךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַזוֹי יא אַ גְלֶעזֶערְנֶעם יִַם
גֶעמִישְט

וֶועלְטִינְט.

מִיט

פֵייעֶר,

קֶענֶען

דֶער

פא

אוּנָד דִיא חִאם הָאבֶּען אִיבֶּעךְ-

חַיָה אוּנד אֵיהֶר

בִּילֶר אוּנְד

דֶער צָאהֶל פון אֵיהֶרְ נָאמֶען .הָאבּ אִיךָּ גֶעזֶעהֶען שְׁטֶע-

הֶען
הָּאט
פּון
דֶעם

אוֹיף דֶעם גְלֶעזֶערְנֶעם יַם אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נֶעי
הַארְפֶּען פוּן נָאט :אונד זֵייא זִינְגֶען דָאס לִיר
משָׁה דֶּעם קְנֶעכְט פוּן נָאט ,אוּנָד דָאם לַיד פוּן
לָאִם ,אוּנְד זָאנֶען

ר

9
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גְרוֹים אוּנְד וואוּנְדֶערְלִיךְּ זֶענֶען דֵיינֶע וֶוערְק ,אָ הַאר
גָאט דֶער אַלְמֶעכְטִינֶער ,גֶערֶעכְט אוּנְד וָאהְרְהַאפְטִיג
זֶענֶען דֵיינֶע וֶוענֶען קֶענִיג פוּן דִיא פֶעלְקֶער :וֶער
וֶעם זִיךָּ נִיט פַאר דִיר פָּארְכְטֶען אָ הַאר ,אוּנְד
וֶועט נִיט גֶעבֶּען כָּבוֹד צוּ דַיין נָאמֶען? וָארִין דוּא
אַלֵיין בִּיסֶם הֵיילִיג; װֵייל אַלֶע פֶּעלְקֶער וֶעלֶען
קוּמֶען אוּנְד וֶועלֶען זִיךְּ פָאר דִיר בִּיקֶען ,װוייל דֵיינֶע

רֶעכְטֶע מִשְׁפָּטִים זֶענֶען אַנְטְפְּלֶעקְט גֶעוָוארֶען:

 2אוּנְד דֶערְנָאךְּ הָאבֿ אִיךְּ גֶעזֶעהֶען אוּנְד דֶער טֶעמִ-
פֶּעל פוּן דֶעם מִשְׁכֶּן פוּן דֶעם עַדוּת אִים הִימֶעל אִיז
 6אוֹיפְגֶעמַאכְט גֶעוָארֶען :אוּנֶר עִם זֶענֶען אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען
פוּן דֶעם

טֶעמְפֶּעל דִיא זִיבֶּען מַלְאָכִים וָאס הָאבֶּען

גֶעהַאט דִיא זִיבֶּען פְּלָאנֶען ,אָנְגֶעקלֵייד אִין רֵיינֶע אוּנְד

פֵיינֶע לֵיינֶעוַוַאנְד אוּנְד אַרוּמְנֶענַארְטֶעלְט מִיט נָאלְדֶענֶע
 7גַארְטְלֶען אַרוּם דִיא בְּרוּסְטֶען :אוּנְד אֵיינֶע פוּן דִיא

פִּיעֶר חַיוֹת הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ דִיא זִיבֶּען מַלְאָכִים
גָאלְדֶענֶע שָׁאלֶען ,וָאם זֶענֶען פול מִיט דֶעם צָארְּן
פוּן נָאט דֶער וָואם לֶעבְּט פוּן עַבִּינְקֵייט צוּ עֶבִּינְקייט;
 8אוּנְד דֶער מֶעמְפֶּעל אִיז אָנְנֶעפִילְט גֶעוָארֶען מִיט
רוֹיךָּ פוּן וֶוענֶען דֶער הֶערְלִיכְקייט פוּן גָאט אוּנְד זֶוע-
נֶען זֵיינֶע קְרַאפְּט .אוּנד קֵיינֶער הָאט נִיט גֶעקֶענְט

אִים טֶעמְפֶּעל אַרַיינְגֶעהֶען בִּיז דיא זִיבֶּען פְּלָאנֶען פון
דִיא זִיבֶּען מַלְאָכִים הָאבֶּען זִיךָּ נֶעעֶנְדִיגְט;

קאפיטעל טז
 1אוּנְד אִיךְ הָאבֿ נֶעהֶערְט אַ הוֹיךְּ קוֹל פוּן דֶעם טֶעמְטֶּעל,

ואם הָאט גֶעזָאנְט צוּ דָיא זִיבֶּען מַלְאָכִים .נֶעהְט אוּנְד

גִיסְט
אוֹיף
 2אוּנִד
זֵיינֶע

אוֹים דִיא זִיבֶּען שָׁאלֶען פוּן דֶעם צָארְן פוּן נָאט
דֶער עֶרֶד:
דֶער עֶרְשְׁטֶער אִיז אַוֶועקְגֶעגַאנְנֶען אוּנְד הָאט
שָׁאל אַוֹיסְנֶענָאסֶען אוֹיף דֶער עֶרְד; אוּנְד עִם

אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַ שְׁלֶעכְטֶע אוּנְד שְׁמֶערְצְלִיכֶע חְאוּנֶר

אוֹיף דיא מֶענְשֶׁען ואס הָאבֶּען נֶעהַאט דָאס צֵיכֶען
פוּן דֶער חַיָה אוּנְד וָאס בּוּקֶען זִיךָּ צוּ אֵיהֶר בִּילְד:
 8אוּנְד דֶער אַנְדֶערֶער הָאט זֵיינֶע שָאל אוֹיסְגֶענָאסֶּען אִים
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יִם אוּנְד עֶס אִיז גֶעוָוארֶען בְּלוּט ,נְלֵייךְּ ויא פוּן אַ טוֹיטֶען
אוּנְד יֶעדֶע נִשָׁמָה פוּן לֶעבֶּען וָאס אִיז גֶעוֶעזֶען אִים

יִם אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען:

אוּנד דֶער דְרִיטֶער הָאט זַיינֶע שָאל אוֹיסְגֶעגָאסֶען אִין
דיא שְׁמְרוֹימֶען אוּנֵד אִין דיא קְוֶעלֶען פוּן זַאסֶער
אוּנד זֵייא זֶענֶען גֶעוָארֶען בְּלוּט:

אוּנְד אִיךְָּ הָאבּ גֶעהֶערְט דֶעם מַלְאָךְּ פוּן דִיא וַַאסֶער

זכ

זָאנֶען ,גֶערֶעכְט בִּיסְט דוּא ,דֶער דוּא בִּיסְט אוּנְד
בִּיסָּט גֶעוֶועזֶען ,דֶער הֵיילִינֶער ,ווייל דוּא הָאסְט דִיזֶע
נֶעמִשְׁפַּט :וייל זֵיא הָאבֶּען פֶערְנָאסֶען דָאם בְּלוּט {
פוּן .דִיא הֵיילִינֶע .אוּנְד .דִיא נְבִיאִים ,אוּנְד דוּא הָאסְט
זֵייא גֶענֶעבֶּען בְּלוּט צוּ טְרִינְקֶען; זֵייא זֶענֶען עִם וֶוערְט:

אוּנְד אִיךְּ הָאבּ נֶעהֶערְט דֶעם מִוְבֵּחַ זָאנֶען ,יָא ,בָּאֵמָת,

ה-

הַאר אַלְמֶעכְטִינֶער ,וָאהְרְהַאפְטִּיג אוּנְד גֶערֶעכְט זֶענֶען
דֵיינֶע מִשְׁפָּשִים:
אוּנְד דֶער פִּיעֶרְטֶער הָאט זַיינֶע שָׁאל אוֹיסְגֶעגָאסֶען אוֹיף
דֶער זוּן; אוּנְד מֶען הָאט אֵיהֶר גֶעגֶעבֶּען אַז זִיא זָאל
דִיא מֶענְשֶׁען הֵייצֶען מִיט פֵייעֶר :אוּנְד דִיא בֶֶענְשֶען
זֶענֶען מִיט אַ נְרוֹיסֶע הִיץ נֶעהֵייצְט גֶעוָארֶען אוּנְד
זֵייא הָאבֶּען נֶעלֶעסְטֶערְט דֶעם נָאמֶען פוּן נָאט ,דֶער
הָאט מַאכְט אִיבֶּער דִידֶע פְּלָאנֶען אוּנְד זֵייא הָאבֶּען
נִיט תִּשׁוּבָה נֶעמְהוּן אֵיהֶם לוֹיבּ אֶפִצוּגֶעבֶּען:
אוּנִד דֶער פִינְפְטֶער הָאט זֵינֶע שָׁאל אוֹיסְגֶענָאסֶען 01
אוֹיף דֶעם שְטוּהֶל פוּן דֶער חַיָה; אוּנְד אֵיהֶר קֶענִיגְ-
=+
(?5

רֵייךָּ אִיז פִינְסְטֶער גֶעוָוארֶען ,אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייעֶרֶע

צוּנְנֶען נֶעבִּימֶען פַאר פַיין :אוּנְד הָאבֶּען דֶעם נָאט פוּן 11
דֶעם הִימֶעל נֶעלֶעסְטֶערְט פוּן וֶוענֶען זֵייעֶרֶע פֵּיין אוּנְד

וֶוענֶען זֵייעֶרֶע וְואוּנְדֶען ,אוּנד זֵייא הָאבֶּען קֵיינֶע תְּשׁוּבָה
גֶעטְּהוּן פוּן וֶוענֶען זֵייעֶרֶע וֶערק:

אוּנִד דֶער זֶעקְסְטֶער הָאט זֵיינֶע שָׁאל אוֹיסְנֶעגָאסֶען 21
אוֹיף דֶעם גְרוֹיסֶען שִׁטְרוֹים פְּרֶת; אוּנְד זַיין וַאסֶער
אִיז פֶּערְטְרִיקֶענְט גֶעוָארֶען כְּדֵי דֶער וֶועג פוּן דִיא
מְלָכִים ואס זֶענֶען פוּן מִזְרַח זָאל אָנְגֶעבְּרֵייט וֶוערֶען:

אוּנד אִיךָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַרוֹיסְקוּמֶען פוּן דֶעם מוֹיל 81
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פוּן דֶער דְרַאכֶענְשְׁלַאנְג אוּנְד פֿוּן דֶעם מוֹיל פוּן דֶער
חַיָה אוּנְד פוּן דֶעם מוֹיל פוּן דֶעם פַאלְשֶען נָבִיאן
דְרֵייא אוּנְרֵיינֶע גֵייסְטֶער נְלֵייךְּ ויא פְרֶעש :יָארִין
זֵייא זֶענֶען גֵייסְטֶער פוּן שֵׁדִים וִאם טְהוּן צֵייבֶען ,אוּנְד
וֶועלְכֶע נֶעהֶען אַרוֹים צוּ דִיא מְלָכִים פוּן דֶער נַאנְצֶער
וֶועלְט ,כְּדִי זֵייא אֵיינְצוּזַאמְלֶען צוּ דֶער מֿלְחָמָה פוּן
דֶעם גְרוֹיסֶען טָאג פוּן וָאט דֶעם אַלְמֶעכְטִינֶען :זְעה
אִיךְ קוּם אַזוֹי װִיא אַ נֵנֶב; גֶעבֶּענְשְט אִיז דֶער וָאס
וַאכְט אוּנְד הִיט זֵיינֶע קְלֵיידֶער ,כְּדִי עֶר זָאל נִיט
נַאקֶעט אַרוּמְגֶעהֶען ,אוּנְד מֶען זָאל נִיט זֶעהֶען זֵיינֶע
שַאנְד :אוּנְד זֵייא הָאבֶּען זֵייא אינְגֶעזַאמֶעלְט אוֹף
דֶעם אָרט ,וָואס הֵייסְט אוֹיף הֶעבְּרֶעאִישׁ הַר-מִנְדוֹן;
אוּנְד דֶער זִיבֶּעטֶער הָאט זֵיינֶע שָׁאל אוֹיסְנֶעגָאסֶען אוֹים
דֶער לוּפְט אוּנְד אַ נְרוֹים קוֹל אִיז אַרוֹיסְנֶעקוּמֶען פוּן
דֶעם שְׁטוּהְל אוֹים דֶעם טֶעמְפֶּעל ,אוּנְד הָאט גֶעזַָאנְט
עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען :אוּנְד עִם זֶענֶען גֶעוָוארֶען בְּלִיצֶען
אוּנְד קוֹלוֹת אוּנְד דוּנֶער ,אוּנְד עִם אִיז גֶעשֶׁעהֶען אַ
נְרוֹים עֶרְדְצִיטֶערְנִים .וִאם אִיז נִיט אַזוֹי גֶעוֶועזֶען זִינְט
דִיא מֶענְשֶען זֶענֶען גֶעוֶועוֶען אוֹיף דֶער עֶרְד ,אַ זֶעהֶר
נְרוֹיסֶע עֶרֶדְצִיטֶערְנִים :אוּנְד דֵיא גְרוֹיסֶע שְׁטָאט אִיז
צוּטְהֵיילְט גֶעוָארֶען אִין דְרֵייא חַלָקִים אוּנְד דיא שְׁמֶעט
פוּן דיא נוֹיִם זֶענֶען גֶעפַאלֶען; אוּנְד בִּבָּל דיא גְרוֹיסֶע
אִיז פַאר נָאט דֶערְמָאהְנְם גֶעוָוארֶען ,כְּדֵי אֵיהֶר צוּ גֶעבֶּען
דֶעם בֶּעכֶער פוּן דֶעם וֵויין פֿוּן דֶעם נָרִים פוּן זיין צָאְֵן:
אוּנְד יֶעדֶע אִינְזֶעל אִיז אַנְטְלָאפֶען גֶעוָוארֶען ,אוּנְד דִיא
בֶּערְג זֶענֶען נִיט גֶעפִינֶען נֶעוָארֶען :אוּנְד אַ נְרוֹיסֶער
הָאנֶעל ,דְרִינֶען יֶעדֶער הָאגֶעלְשְׁטֵיין אִיז אַזוֹי שְׁוֶוער
ויא אַ צֶענְטְנֶער ,אִיז פוּן דֶעם הִימֶעל אַרוּפְגֶעקוּמֶען
אוֹיף דִיא מֶענְשֶען;

אוּנְד דִיא מֶענְשֶען הָאבֶּען נָאם

גֶעלֶעסְטֶערְט פוּן וֶענֶען דֶער פְּלָאג פוּן דֶעם הָאנֶעל
וָוארִין זַיינֶע פַּלָאג אִיז זֶעהֶר נְרוֹים גֶעוֶועזֶען:
קאפיטעל יו
אוּנְד אֵיינֶער פוּן דִיא זִיבֶּען מַלְאָכִים וְוָאס הָאבֶּען גֶעהַאט
דִיא זִיבֶּען שָׁאלֶען אִיז גֶעקוּמֶען אוּנִד הָאט מִיט מִיר
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נֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאגְט ,קוּם אִיךְּ זְדֶעל דִיר וִייזֶען דָאם מַשְׁטֵּט
פוּן דֶער גְרוֹיסֶער זוֹנָה וֶועלְכֶע הָאט גֶעזֶעסֶען אוֹיף פִילֶע

וַואסֶער :מִיט וֶועלְכֶע דִיא מְלָכִים פוּן דֶער עֶרֶד הָאבֶּען
מְוַנֶּה גֶּעוֶועזֶען; אוּנְד דיא וָואס וְואוֹינֶען אוֹיף דֶער עֶרְד
הָאבֶּען זִיךְּ בֶּעטְרוּנְקֶען מִיט דֶעם וויין פוּן אֵיהְרֶע זְנוּת:
אוּנִד עֶר הָאט מִיךָּ אַוֶועקְגְעפֵיהְרְט אִים גַיִיסְט אִין דֶער
מִדְבָּר; אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַ פְרוֹיאַ זִיצֶען אוֹיף אַ
רוֹיטֶע חַיָה װְאֵס אִיז פול מִיט נֶעמֶען פוּן לֶעסְטֶערוְּנֵב
אוּנְד זִיא הָאט גֶעהַאט .זִיבֶּען קֶעפּ אוּנְד צֶעהְן הֶערְנֶער:
אוּנֶד דיא פְרוֹיא אִיז גֶעקְלַיִיד גֶעוֶועזֶען אִין פּוּרְפֶּער אוּנְד
רוֹיטֶע זַייד; אוּנְד בֶּעדֶעקְט מִיט גָאלְד אוּנְד טְהֵייעֶרֶע
שְׁטֵיינֶער אוּנְד פֶּעריל ,אוּנִד זִיא הָאט גֶעהַאט אֵין אִיהְרֶע
הַאנְד אַ גָאלְדֶענֶעם בֶּעכֶער פוּל מִיט נְרַיִיעֶל אוּנְד אוֹיך
דיא אוּנְרֵיינַיִגְקייטֶען פוּן אִיהֶרֶע הוּרֶערַיַיא :אוּנְד אוֹיף
אֵיהְרּ שְׁטֶערֶען אִיז אַ נָאמֶען נֶעשְׁרִיבֶּען אַ סוד,
בָּבִלֹּ דיא גְרוֹיסֶע דִיא מוּטֶער פוּן דיא
הוּרֶען אוּנֶר פוּן דיא נְרֵייעֶל פוּן דָעה
עֶרֵד :אוּנְד אִיךָּ הָאבּ דיא פְרוֹיא גֶעזֶעהֶען בֶּעטְרוּנְקֶען
מִיט דֶעם בְּלוּט פוּן דיא הֵיילִינֶע אוּנְד מִיט דֶעם בְּלוּט פוּן
דיא עדוּת פוּן יִשׁוּעַ .אוּנְד וֶוען אִיךְּ הָאבּ זִיא  גֶעזֶעהֶען
הָאבּ אִיךָּ .מִיךְּ פֶערְוָואוּנְדֶערְט מִיט אַ גְרוֹיס וואוּנְדֶער:
אוּנְד דֶער 'מַלֶאָךָּ הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט ,זָארוּם הָאסְט דוּא
דִיךְ גֶעוָואוּנְדֶערְם? אִיךְּ וֶועל דִיר זָאנֶען דֶעם סוּד פוּן
דֶערּ פְּרוֹיא אוּנְד פוּן דֶער חַיָה וָאס טְרָאנגְט זִיא ,וָואס
הָאט דִיא זִיבֶּען קֶעפּ אוּנְד דִיא צֶעהְן הֶערְנֶער :דִיא חַיָה
וָאס דוּא הָאסְט גֶעזֶעהֶען אִיז גֶעוֶועזֶען אוּנִד אִיז נִיט
אוּנְד זעט אַרוֹיפְקוּמֶען פוּן דֶעם 'אֶפִּנְרוּנְד; אוּנְד נֶעהְט
אַוֶוֶעק צוּם פֶערְדַארְבֶּען; אוּנְד דִיא וָאם וְואוֹינֶען אוֹים

דֶערְ עֶרֶד וֶועלֶען זִיךְּ וְואוּנְדֶערְן זָאס זֵייעֶרֶע גֶעמֶען זֶענֶען

נִיט גֶעשְׁרִיבֶּען אִים בּוּךְּ פוּן לֶעבֶּען פוּן דֶער גְרִינְדוּנֶג פוּן
דֶער וֶועלְט; וֶוען זֵייא זֶעהֶען דִיא חַיָה ,אַז זִיא אִיז נֶעוֶוע-
|
זֶען אוּנְד אִיז נִיט אוּנְד וֶדעט קוּמֶען:
דָא אִיז דֶער פֶערְשְטַאנְד זָואס הָאט חָכְמָה .דִיא זִיבֶּען
קֶּעפּ זֶענֶען זִיבֶּען בֶּערְג אוֹיף וֶועלְכֶע דִיא פְרוֹיא זִיֵצֶם:

פן

פש

מש
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 0אוּנְד עִם זֶענֶען זִיבֶּען מְלָכִים ,דיא פִּינְף זֶענֶען גֶעפַאלֶען

דֶער אֵיינֶער אִיז ,דֶער אַנְדֶערֶער אִיז נָאךְּ נִיט גֶעקוּמֶען;
אוּנְד וֶוען עֶר אִיו נֶעקוּמֶען מוּז עֶר אַבִּיסֶעל בְּלֵייבֶּען:
אוּנְד דִיא חַיָה וָואס אִיז גֶעוֶועוֶען אוּנְד אִיז נִיט זִיא אִיז

| דִיא אַכְטֶע ,אוּנְד אִיז פוּן דיא

זִיבֶּען,

אוּנְד הֶעהְט אַוֶועק

צוּם פֶערְדַארְבֶּען :אוּנְד דיא צֶעהְן הֶערְנֶער ואס דוּא
הָאסְט גֶעזֶעהֶען זֶענֶען צֶעהְן מְלָכִים ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען
נָאךְ נִיט דֶערְהַאלְטֶען קיין קֶענִינְרֵייךְ .נֵייעֶרְט זֵייא
דֶערְהַאלְטֶען מַאכְט אֵלָם קֶענִינֶע פַאר אַ שֶׁעָה מִיט
 183דֶער חַיָה :אוּנְד דִיזֶע הָאבֶּען אֵיינֶע מֵיינוּנְג ,אוּנְד
זֵייא נֶעבֶּען זֵייעֶרֶע קְרַאפְט אוּנְד זֵייעֶרֶע מַאכְט צוּ דֶער
 14חַיָה :דִיזֶע וֶועלֶען מִלְחָמָה הַאלְטֶען מִיט דֶעם לֵאם ,אוּנְד
דָאם לֵאם וֶעט זֵייא אִיבֶּערְוֶועלְטִינֶען ,װייל עֶר אִיז
דֶער הַאר פוּן הַארֶען אוּנְד דֶער קֶענִיג
פוּן קֶענִינֶע אוּנְד דִיא וָאס זֶענֶען מִיט אֵיהֶם
זֶענֶען בֶּערוּפֶען אוּנְד אוֹיסְדֶערְוֶעהְלְט אוּנְד גֶעטְרֵייא:
 195אוּנְד עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,דִיא וַאסֶער וִאם דוּא
הָאסְט גֶעזֶעהֶען ,וְאוּ דיא זוֹנָה זִיצְט ,זֶענֶען פֶעלְקֶער
 16אוּנְד פֶערְזַאמְלוּנְגֶען אוּנְד נוֹים אוּנְד לְשׁוֹנוֹת :אוּנְד דִיא
צֶעהְן הֶערְנֶער וָואס דוּא הָאסְט גֶעזֶעהֶען אוּנְד דִיא חַיָה
דִיזֶע וֶועלֶען דִיא חַיָה פֵיינְד הָאבֶּען אוּנְד וֶועלֶען זִיא
וויסְט אוּנְד נַאקֶעט מַאכֶען אוּנְד וֶועלֶען אִיהֶר פְלֵיישׁ
אוֹיפְֶעֶסֶען ,אוּנְד וֶועלֶען זִיא מִיט פַייעֶר פֶערְבְּרֶענֶען:
 17וָארִין גָאט הָאט אִין זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער גֶענֶעבֶּען אַז זֵייא
זָאלֶען טְהוּן זֵיינֶע עֵצָה; אוּנְד זֵייא זָאלֶען דֶערְהַאלְטֶען
אֵיין עֵצָה ,אוּנְד זָאלֶען נֶעבֶּען זֵייעֶר קֶענִינְרֵייךְּ צוּ דֶער
חַיָה בִּיז דִיא וֶוערְטֶער פוּן נָאט וֶועלֶען אוֹיסְנֶעפִיהְרְט
 18וֶוערֶען :אוּנְד דִיא פְרוֹיא ואס דוּא הָאסְט גֶעזֶעהֶען אִיז
דִיא נְרוֹיסֶע שְׁטָאט וָאס הָאט אַ קֶענִינְרֵייךְּ אִיבֶּער דִיא
קֶענִיגֶע פוּן דֶער עֶרֶד:
קאפיטעל יח
נָאךָּ דִיזֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךָּ נֶעזֶעהֶען אֵיין אַנְדֶערֶען מַלְאָךְ
אַרוּפְקוּמֶען פוּן דֶעם הִימֶעל ,אוּנְד עֶר הָאט גֶעהַאט
נְרוֹיסֶע מַאבְּט ,אוּנְד דיא עֶרֶך אִיז דֶערְלַייִבְּטֶעט נֶעוארֶען
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פוּן זֵיינֶע הֶערְלִיבְקֵייט:
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אוּנד עֶר הָאט גֶעשְׁרֵיעֶן מִיט

אַ שְׁטַארְקֶען קוֹל אוּנְד גֶעזָאנְט ,בֶעפַאלֶען גֶעפַאלֶען
אִיז בָּבֶל דִיא נְרוֹיסֶע ,אוּנְד אִיז נֶעוָוארֶען אַ וְואוֹינוּנְג פוּן
שדַיִם ,אוּנְר אַ גֶעפֶענְגְנִים פוּן יֶעדֶען אוּנְריינֶען גֵייסְט,
אוּנְד אַ גֶעפֶענְנְנִיִם פוּן אַלֶע אוּנְרֵיינֶע אוּנְד פֶערְהַאסְטֶע
פֶענֶעל - :ווייל זִיא הָאט אַלֶע נוֹיִם גֶענֶעבֶּען צוּ מְרִינְקֶען
פוּן דֶעם וויין פוּן דֶעם צָארְן פוּן אִיהֶר זְנוּת ,אוּנְד דיא
קֶענִינֶע פוּן דֶער עֶרֶד הָאבֶּען זִיךְּ מִיט אֵיהֶר מְזֵנָה גֶעוֶוע-
זֶען ,אוּנְד דִיא סוֹחְרִיט פוּן דֶער עֶרֶד זֶענֶען רַייךָּ גֶעוארֶען

2

0

פוּן דֶער קְרַאפְט פוּן אֵיהֶר שְׁטָאלֶץ:
אוּנְד אִיךְָּ הָאבּ גֶעהֶערְט אַיין אַנְדֶער קוֹל פוּן דֶעם הִימֶעל

זָאנֶען .קוּמְט אַרוֹים פוּן אִיהֶר ,מֵּיין פָאלְק כְּדֵי אִיהֶר

זָאלְט נִיט קיין טְּהֵייל הָאבֶּען מִיט אֵיהְרֶע זִינֶד ,אוּנְד זָאלְט
נִיט בֶּעקוּמֶען פוּן אִיהְרֶע פְּלָאנֶען :װֵייל אִיהְרֶע זִינֶד
הָאבֶּען נֶענְרֵייכְט בִּיו צוּם הִימֶעל ,אוּנְד נָאט הָאט

נֶעדַאכְט אָן אִיהְרֶע אוּנְגֶערֶעכְטִיגְקֵייטֶען:
אֵיהֶר

אַזוֹי

װִיא

זִיא

הָאט

אַיךְּ

פֶערְגֶעלְט

פֶערְגָאלְטֶען

אוּנָר

=:

מש

בֶּעצָאהְלְט אֵיהֶר דָאפֶּעלְט נָאךְ אִיהְרֶע וֶערְק; מִיט דֶעם
בֶּעכֶער

װֶאם

דָאפֶּעלְטֶען:

זִיא

הָאט

נֶעמִישְט מִישְט אֵיהֶר אָן אַ

אַזוֹי פִיל זיא זִיא הָאט זִיךְָּ פֶערְהֶערְלֵיכְט

+-1

אוּנד הָאט זִיךְּ שְׁטָאלְץ בֶּעטְרָאנֶען ,אַזוֹי גִיבֶּט אִיהֶר
פַּיינִינוּנְג אוּנְד טְרוֹיעֶר .ווייל זִיא זָאנְט אִין אֵיהֶר הַארְץ
אִיךְּ זִיץ אַ מַלְכָּה אוּנְד בִּין נִיט קֵיינֶע אַלְמָנָה ,אוּנְד וֶעל

נִיט קיין טְרוֹיעֶר זֶעהֶען :דֶעסְטְוֶוענֶען וֶועלֶען אִיהְרֶע

פַּלָאנֶען קוּמֶען אִין אַיין טָאג ,טוֹיט אוּנְד מְרוּיעֶר אוּנְד
הוּנְנֶער ,אוּנְד אִין פֵייעֶר וֶועט זִיא גַאנְץ פֶערְבְּרֶענְט
וֶוערֶען; וָוארִין דֶער הַאר נָאט ,דֶער הָאט זִיא גֶעמִשְׁפָּט
אִיז מֶעכְטִיב:
אוּנְד דיא קֶענִינֶע פוּן דֶער עֶרֶד וֶאם הָאבֶּען זִיךָּ מִיט
אֵיהֶר מְזֵנָה גֶעוֶועזֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיךְ שְׁמָאלְץ בֶּעטְרָאנֶען

וֶועלֶען אִיבֶּער אֵיהֶר וֵויינֶען אוּנד קְלָאנֶען .וֶען זֵייא

וֶועלֶען זֶעהֶען דֶעם רוֹיךְּ פוּן אִיהְרֶע פֶערְבְּרֶענוּנְג :אוּנְד

ייא שְׁטֶעהֶען פוּן וַויימֶען ,וֶענֶען דֶער פוּרְכְט פוּן אִיהְרֶע
טֵּיינִיגוּנֶג , אוּנְד זָאנֶען ,וֶועה וָועה דִיא גְרוֹיסֶע שְׁטָאט
42
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בְּבֶל דִיא שְׁטַארְקֶע שְׁטָּאט ,וָארִין אִין אֵיינֶע שָׁעָה אִיז
דֵיין מִשְׁפָּט נֶעקוּמֶען:

אוּנְד דיא סוֹחְרִים פוּן דֶער עֶרֶך

וֵויינֶען אִיבֶּער אִֵיהֶר אוּנְד קְלָאנֶען ,וֵוייל קֵיינֶער קוֹיפְט

נִים מֶעהֶר דִיא סְחוֹרָה פוּן זֵייעֶרֶע הַאנְדְלוּנְג:

סְחוֹרָה

פוּן הָאלְה; אוּנְד זִילְבֶּער .אוּנְד טְּהֵייעֶרֶע שְׁטֵיינֶעה .אונְד

פֶּערִיל ,אוּנְד פֵיינֶע לֵיינְוַאנְד ,אוּנְד פּוּרְפֶּער ,אוּנְד זִוִיד,
אוּנְד רוֹיטֶע זייד ,אוּנְד פוּן אַלֶערְלֵייא מְהִינֶענְהָאלְץ; אוּנְד

אַלֶערְלֵייא כָּלִים פוּן עֶלְפֶענְבֵּיין אוּנְד אַלֶערְלֵייא כָּלִים

14

159

פוּן זֶעהֶר  טְהֵייעֶר הָאלְץ ,אוּנֶד פוּן קוּסֶער ,אוּנְד פוּן
אֵייזֶען ,אוּנְד פוּן מַארְמֶעלְשְטֵיין :אוּנְד אוֹיךְּ נִיט זֵייעֶר
צִימְרִינְד ,אוּנְד נְכֹּאֹת ,אוּנְד קְטוֹרַת אוּנְד מֹר ,אונד
ווייהְרוֹיךְ; אוּנְד וֵויין אוּנְד .עֶהֶל ,אוּנְד זֶעמֶעלְמֶעל ,אוֹנְד
ווייץ; אוּנְד .בְּהֵמוֹת ,אוּנְד שְׁאֵף ,אוּנְד סְחוֹרָה פוּן פֶּערְה
אוּנְד וָאבֶען; אוּנִד לֵייבֶּער; אוּנְד אוֹיךָּ נְשָׁמוֹת פוּן מֶענְשֶׁען;
אוּנְד דָאם אוֹיפְּסְט ואס דַיין הַארְץ הָאט גֶענְלוּסְט הָאט
זִיךְּ פוּן דִיר אָפְּנֶעמְהוּן אוּנְד אַלֶע פַיינֶע שְפּייזֶען אוּנְד
לוֹיטֶערֶע זַאכֶען זֶענֶען פוּן דִיר פֶּערְלוֹיהֶעןְ גֶעגַאנְגֶען
אוּנְד דוּא וֶועסְט זֵייא קֵיינְמָאל נִיט מֶעהֶר בֶעפִינֶען:
דִיא סוֹחְרִים פוּן דִיזֶע זַאכֶּען וֶועלְכֶע זֶענֶען פוּן אִיהֶר

רַייךְ גֶעוָוארֶען וֶועלֶען פוּן וֵייטֶען שְׁטֶעהֶען וֶוענֶען

דֶער פוּרְכְט פוּן אִיהְרֶע פֵּיינִינוּנֶב; אוּנְד /וֶועלֶען'וַויינֶען

16

אוּנְד קְלָאנֶען :אוּנְד זֵייא וֶועלֶען זָאנֶען ,וועה וְועה; דיא

נְרוֹיסֶע שְׁטָאט; וָאס אִיז גֶעקְלֵייר גֶעוֶועזֶען אִין פֵיינֶע
לַיינְוַאנְד ,אוּנְד פּוּרְטֶּער; אוּנְד רוֹיטֶע זִייה; אוּנָד אִיז
בֶּעדֶעקְט גֶעוֶועזֶען מִיט נָאלְד אוּנְד טְהֵייעֶרֶע שְׁטֵיינֶעה
אוֹנְד פֶּערִיל :וָארִין אִין אֵיינֶע שָׁעָה אִיז אַזֶעלְכֶע
רַייִכְקֵייט פֶערְויסְט גֶעוָארֶען .אוּנְד יֶעדֶער שֵׁוִפְמַּיים-
טֶער אוּנְד יֶעדֶער װָאס שִיפְט זִיךְּ צוּ אַ בֶּעשְטִימְטֶען
18

19

אָרֶט ,אוּנְד דִיא מַאטְרָאזֶען אוּנְד אַלֶע װָאם אַרְבֵּייטֶען
אִים יַם זֶענֶען פוּן וֵוייטֶען נֶעשְׁטַאנֶען :אוּנְד וֶוען זייא
הָאבֶּען נֶעזֶעהֶען דֶעם רוֹיךְּ פוּן אִיהֶרֶע פֶערְבְּרֶענוּנְ
הָאבֶּען זֵייא גֶעשְׁרִיעְן אוּנְד גֶעזָאנְט .וָאס פַּאר אַ
שְׁטָאט אִיז נְלֵייךְּ צוּ דִיא נְרוֹיסֶע שְׁטָאט? אוּנָד זייא
הָאבֶּען גֶעוָוארְפֶען שְׁטוֹיבּ אוֹיף זֵייעֶרֶע קֶעפּ ,אוּנְד
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הָאבֶּען נֶעשְׁרִיעֶן ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען וֵויינֶען אוּנְד קְלָאגֶען

אוּנְד וֶועלֶען זָאנֶען ,װעה ,וָועה דִיא גְרוֹיסֶע שְׁטָאטו
אַלֶע וָאס הָאבֶּען דְרִינֶען נֶעהַאט דִיא שִׁיפֶען אוֹיף

דֶעם יַם זֶענֶען רֵייךְּ גֶעוָארֶען וֶוענֶען אִיהֶר טְהַייעָרִיגְ-

קייט ,וָוארִין אִין אֵיינֶע שָׁעָה אִיז זִיא פֶערְוִויסְט גֶעוַארֶען:
פְרֵייעַ

דִיךָּ אִיבֶּער

אֵיהֶר,

הִימֶעל,

אוּנְד

אֵיהֶר

הֵיילִיגֶע 20

אוּנְד אֵיהֶר אַפָּאסְטֶעל אוּנְד אֵיהֶר נְבִיאִים; וֵוייל בָאט
הָאט אֵייעֶר מִשְׁפֶּט אִיבֶּער אֵיהֶר נֶעטְהוּן:

אוּנְד אַ שְׁטַארְקֶער מַלְאֶךְּ הָאט אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען אַ שְׁטֵיין

21

גְלֵייךָּ װִויא אַ גְרוֹיסֶען מִיהִלְשְׁטֵיין אוּנְד הָאט אֵיהֶם

אִים יִַם אַרַיינְגֶעוָוארְפֶּען אוּנְד גֶעזָאנְט ,אַזוֹי וֶעט בָּבֶל

דיא

גְרוֹיסֶע שְׁטָאט אִין אַ שְׁטוּרֶם אַרַיינְגֶעוָוארְפֶען

וֶוערֶען ,אוּנְד וֶדעט קֵיינְמָאל נִיט מֶעהֶר גֶעפִינֶען וֶערֶען:

אוּנְד דָאס קוֹל פוּן הַארְפֶענְשְׁפִּילֶער ,אוּנְד זִינְנֶער ,אוּנְד 22
פֵייפֶער ,אוּנְד הָארְנְבְּלָאזֶער ,װֶעט אִֵין דִיר קֵיינְמָאל
נִיט מֶעהֶר נֶעהֶערְט וֶוערֶען ,אוּנְד קיין מֵייסְטֶער פוּן
אַלֶערְלֵּייא קוּנְסְט וֶועט אִין דִיר קֵיינְמָאל נִיט מֶעהֶר

גֶעפִינֶען וֶערֶע ,אוּנִד דָאס קוֹל פוּן אַ מִהִלְשְׁטֵיין

וֶועט אִין דִיר נִיט מֶעהֶר נֶעהֶערְט װֶערֶען :אוּנְד דָאם
לֵיכְט פוּן אַ לָאמְפֶּע װֶעט זִךְָּ אִין דִיר נִיט מֶעהֶר
בֶּעוֵוייזֶען ,אוּנְד דֶאם קוֹל פוּן אַ חָתָן אוּנְד פוּן
אַ כַּלָה װֶעט אִין דִיר קֵיינְמָאל נִיט מֶעהֶר נֶעהֶערְט
וֶוערֶען; וֵייל דֵיינֶע סוֹחְרִים זֶענֶען גֶעוֶועזֶען דיא
פִירְשְׁטֶען פוּן דֶער עֶרֶד ,וָארִין דוּרְךְ דֵיין כַּשׁוּף זֶע-

נֶען אַלֶע נוֹיִם פֶערְפִיהְרְט גֶעוָארֶען :אוּנְד אִין אִיהֶר

28

24

אִיז דָאם בָּלוּט פוּן נְבִיאִים אוּנְד הֵיילִינֶע גֶעפִינֶען
גֶעוָוארֶען; אוּנְד פוּן אַלֶע וָאס זֶענֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד
בֶעשָׁאכְטֶען גֶעוָארֶען;
קאפיטעל ימ

נָאךְּ דִיזֶע וַאכֶען הָאבּ אִיךְּ גֶעהֶערְט אַזוֹי ויא אַ דוֹיךָ
קוֹל פוּן אַ נְרוֹיסֶע פֶערְזַאמְלוּנְג אִין הִימֶעל זָאנֶען
הַלְלוּיִה; יְשׁוּעָה .אוּנְד הֶערְלֵיכְקֵייִט; אוּנְד קְרַאפְט
נֶעהֶערֶען צוּ אוּנְזֶער נָאט :וָארִין זֵיינֶע מִשְׁפָּטִים
זֶענֶען וָאהְרְהַאפְטִינ אוּנְד גֶערֶעכְט; וייל עֶר הָאט
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דִיא

גְרוֹיסֶע

זוֹנָה נֶעמִשְׁפָּט

וָאס

הָאט

דִיא עֶרֶד

פֶערְדָארְבֶּען מִיט אֵיהֶר זְנוּת ,אוּנְד עֶר הָאט זִךְ
נוֹקֵם נֶעוֶועוֶען פַאר דֶעם בְּלוּט פוּן זֵיינֶע קְנֶעכְט
פוּן אִיהְרֶע הַאנְד:
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען נָאךְּ אַמָאל גֶעזָאגְט ,הַלְלוּיָה .אוּנְד
אִיהֶר רוֹיך נֶעהְט אוֹיף פוּן עֶבִּינְקייט צוּ עֶבִּינְקַיִיט:
אוּנִד דִיא פִיעֶר אוּנד צְוַואנְצִיג זְקֹנִים אוּנד דִיא פַיעֶר
חַיוֹת זֶענֶען אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען אוּנְד הָאבֶּען זִיךְּ גֶעבִּיקְט
צוּ נָאט דֶער אִיז גֶעוֶעסֶען אוֹיף דֶעם שְׁטוּהֶל ,אוּנְד
; הָאבֶּען גֶעזָאגְט ,אָמִן ,הַלְלוּיָה :אוּנְד אַ קוֹל אִיז אַרוֹים-
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זעל

גֶעקוּמֶען פוּן דֶעם שְׁטוּהְל אוּנד הָאט גֶעזָאגְט

לוֹיבְּט אוּנְזֶער בָאט ,אַלֶע זֵיינֶע קְנֶעכְט דִיא װָאס

פָארְכְטֶען זִיךָּ פָאר אֵיהֶם ,דִיא קְלִיינֶע אוּנְד דיא
:

-נרזיסע:

אוּנְד אִיךְּ הָאבּ נֶעהֶערְט אַזוֹי װִיא אַ קוֹל פון פִיל
לַייט ,אוּנְד אַזוֹי יא אַ קוֹל פוּן פִילֶע וַוַאסֶער ,אוּ
אַזוֹי ויא אַ קוֹל פוּן שְׁטַארְקֶע דוּנֶער וָאס הָאבֶּען
בֶעזָאבְט,
הַלְלוּיָה; וָוארִין דֶער הַאר אוּנְזֶער נָאט ,דֶער אַלְ-

מֶעכְטִינֶער הָאט גֶעהֶערְשְט:

לָאוְט אוּנֶם פְרַיועֶן

אוּנְד פְרֶעהְלִיךְּ זַיין ,אוּנִד אֵיהֶם נֶעבֶּען דֶעם כָּבוֹד;
ווייל דִיא חֲתוּנָה פוּן דֶעם לַאם אִיז גֶעקוּמֶען ,אוּנְד
זַיין װייבּ הָאט זִיךְּ פַארְטִיג גֶעמַאכְט:
אוּנְד עִם אִיו אִֵיהֶר גֶענֶעבֶּען אַז זִיא זָאל גֶעקְלַייד

וֶוערֶען אִין פֵיינֶע אוּנְד רֵיינֶע לֵיינְוַאנְד; וָארִין דיא
ליינְוַאנְד אִיז דִיא גֶערֶעכְטִינְקֵייטֶען פוּן דיא הַיילִינֶע:

אוּנְד

עֶר

הָאט

צוּ

מִיר נֶעזָאנְט.

שְׁרֵייבּ גֶעבֶּענְשְט

זֶענֶען דִיא וָאס זֶענֶען נֶערוּפֶען צוּ דֶער מָאהְלְצֵייט
פוּן דֶער הֲתוּנָה פוּן דֶעם לֵאם .אוּנְד עֶר הָאט צוּ

מִיר גֶעזָאנְט ,דִיזֶע זֶענֶען דִיא וָאהְרְהַאפְשִינֶע וֶעךְ -
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טֶער פוּן נָאט :אונד אִיךְ בִּין אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען פָאר
זִיינֶע פִיס מִיךְ צוּ אֵיהֶם צוּ בִּיקֶען; אוּנִד עֶר הָאט צוּ
מִיר גֶעוָאגְט ,זֶעה ,דוּא זָאלְסְט עִם נִיט טְהוּן; אִיךְ בִּין
אַ מִימְקְנֶעכְט מִיט דִיר ,אוּנְד מִיט דֵיינֶע בְּריְדֶער וָאס
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הַאלְטֶען דָאס צֵיינְנִים פון יִשׁוּעַ; בִּיק דִיךְ צוּ נָאט;
וָארִין דָאס צֵיינְנִים פוּן יִשׁוּעַ אִיז דֶער גֵייסְט פוּן דֶער
נְבוּאָה:
אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען דֶעם הִימֶעל אוֹיפְנֶעמַאכְט ||
אוּנֶד זְעה אַ וַיים פֶערְד ,אוּנְד דֶער וֶועלְכֶער אִיז אוֹיף
אֵיהֶם גֶעזֶעסֶען הָאט גֶעהֵייסֶען גֶעְרֵייעֶר אוּנְד חָאהֶר-
הַאפְּטינֶער ,אוּנְד אִין גֶערֶעכְטִינְקֵייט רִיכְטֶעט עֶר אוּנְד
(=
הַאלְט מִלְהָמָה :אוּנְד זַיינֶע אוֹינֶען זֶענֶען גֶעוֶועזֶען װיא
= 2
אַ פְלֵאם פוּן פֵייעֶר ,אוּנִד אוֹיף זַיין קָאפּ זֶענֶען פִּילֶע
 -קְרוֹינֶען,

אוּנְד עֶר הָאט אַ נָאמֶען גֶעשְׁרִיבֶּען ,הָאס קיי-

נֶער הָאט נֶעוְואוּסְט נוּר עֶר אַלֵיין :אוּנְד עֶר אִיז גֶעקְלֵייר

שש }-

אִין א קְלֵיי אֵיינְגֶענוּנְקֶען אִין בְּלוּט ,אוּנְד זַיין נָאמֶען

אִיזו גֶערוּפֶען

דָאם

וָארְט

פוּן

גָאט :אוּנד דֵיא 41

הֶערְשַׁאפְטֶען וִאם זֶענֶען אִין הִימֶעל זֶענֶען אֵיהֶם נָאבְ-

נֶעגַאנְנֶען אוֹיף וֵוייסֶע פֶערְד ,אוּנְד זֵייא זֶענֶען נֶעקְלֵייד
אין וֵייסֶע אוּנְד רֵיינֶע לֵיינְוַאנְד :אוּנְד פוּן זַיין מוֹיל אִיז 2
אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען אַ שַׁארְפֶעם שְׁוֶוערְד ,כָּדֵי עֶר זָאל דֶעך-
מִיט שְׁלָאנֶען דִיא נוֹיִם; אוּנִד עֶר װֶעט אִיבֶּער זֵייא
=

הֶערְשֶען

מִיט

אֵיינֶע

אַיזֶערְנֶע

ג-שן

רוּט :אוּנְד עֶר מְרֶעט

אַלֵיין דִיא וֵויינְקֶעלְטֶער פוּן דֶעם נְרִים פוּן דֶעם צָארְן
פוּן נָאט דֶעם אַלְמֶעכְטִיגֶען :אוּנְד עֶר הָאט אוֹיף זַיין

=
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קלייד אוּנְד אוֹיף זַיין דִיעֶךְּ אָנְגֶעשְׁרִיבֶּען אַ נָאמֶען
קֶענִיג פוּן קֶענִינֶע אוּנְד הַאר פוּן הַארֶען:

אוּנְד אִיךְָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען שְׁטֶעהֶען אִין דֶער זוּן אַ מַלְאֶךָּ 71

יְאוּנְד עֶר הָאט נֶעשְׁרִיעֶן מִיט אַ הוֹיךְּ קוֹל אוּנְד גֶעזָאגְט
צוּ אַלֶע פֶענֶעל וָאם פְלִיהֶען אַרוּם אִין מִימֶען פוּן
דֶעם הִימֶעל ,קוּמְט זַאמֶעלְט אֵייךְּ אֵיין צוּ דִיא נְרוֹיכֶע
סְעוּדָה פוּן נָאט :כְּדִי אֵיהֶר זָאלְט עֶסֶען דָאס פְּלֵיישׁ 81
פוּן קֶענִינֶע ,אוּנְד דָאס פְלֵייש פוּן הוֹפְטְמֶענֶער ,אוּנְד
דָאם פְלֵיישׁ פוּן נִבּוֹרים אוּנְד דָאס פְלֵיישׁ פוּן פֶערְד,
אוּנְד פוּן דִיא וָאם זֶענֶען דְרוֹיף גֶעזֶעסֶען אוּנְד

רָאם פְלֵיישׁ פוּן אַלֶע פְרֵייעָ אוּנְד קְנֶעכְט ,פוּן קְלֵיינֶע

אוּנְד נְרוֹיסֶע:
אוּנְד אִיךָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען דִיא חַיָה ,אוּנִד דִיא מְלָכִים פוּן 91
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דֶער עֶרֶד ,אוּנְד זֵייעֶרֶע הֶערְשַׁארֶען אַיינְגֶעוַאמֶעלְט מִלְחָמָה

צוּ הַאלְטֶען מִיט דֶעם וֶועלְכֶער אִיז גֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם
פֶערְד אוּנְד מִיט זֵיינֶע הֶערְשַׁאר :אוּנְד דִיא חַיָה אִיז
גֶעפַאנְגֶען
נָבִיא

וָאס

גֶעווָארֶען,
הָאט

אוּנְד

נֶעסְהוּן

וֶועלְכֶע עֶר הָאט

מִיט

אֵיהֶר

פָאר אֵיהֶר

פֶערְפֵיהְרֶם

דִיא

דִיא
ואס

דֶער

פַאלְשֶער

צֵייכֶען,
הָאבֶּען

מִיט
אָנְגֶע-

נומֶען דָאם צֵייכֶען פוּן דֶער חַיָה ,אוּנְד וִאם הָאבֶּען
זִיךָּ גֶעבִּיקְט צוּ אֵיהֶר בִּילְד; דִיא בֵּיירֶע זֶענֶען לֶעבֶּעדִיג
אַרֵיינְגֶעוַוארְפֶען אִים טֵייךְּ פוּן פֵייעֶר וָָאס בְּרֶענְט מִיט

שְוֶועבֶּעל :אוּנְד דִיא אִיבְּרִיגֶע זֶענֶען גֶעהַרְגֶעט גֶעוָארֶען
מִיט

דֶעם

שֶוֶערְד

ואס

אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְנֶען

פוּן דֶעם *

מוֹיל פוּן דֶעם וִֶאם אִיז גֶעוֶעסֶען אוֹיף דֶעם פֶערְה
אוּנְד אַלֶע פֶענֶעל זֶענֶען פוּן זֵייעֶר פְלֵיישׁ זַאט גֶעוָארֶען:
קאפיטעל ב
אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַ מַלְאֶךָּ אַרוּפְקוּמֶען פוּן דעם
הִימֶעל ,ואם הָאט גֶעהַאט דֶעם שְׁלִיסֶעל פוּן דֶעם אִפַּ-
גְרוּנְד אוּנְד אַ גְרוֹיסֶע קֶעט אִין זַיִינֶע הַאנְד :אוּנד עֶר
הָאט גֶענוּמֶען דיא דְרַאבֶענְשְׁלַאנְג דִיא אַלְטֶע שְׁלַאנְב,
אם אִיז דֶער טֵייפֶעל אוּנְד דֶער שֵׂמֶ אוּנד עֶר הָאט
 :זיא גֶעבּוּנְדֶען מוֹיזֶענְד יָאהֶר :אוּנְד עֶר הָאט זִיא אַרֵיינָ-
גֶעוָוארְפֶען אִים אֶפִּנְרוּנְד אוּנְד הָאט אִיבֶּער זִיא פֶעך-

שְׁלָאסֶען אוּנְד גֶעלֶענְט אַ זִיגֶעל ,כְּדֵי זִיא זָאל נִיט
מֶעהֶר דִיא וֹיִם פֶערְפִיהְרֶען בִּיו דִיא טוֹיזֶענְד יָאהֶר
וֶועלֶען גֶעעֶנְדִיגְט וֶוערֶען ,דֶערְנָאךְּ מוּז זִיא אוֹיפְנֶעבּוּנְדֶען
וֶוערֶען פַאר אַ קְלֵיינֶע צֵייט:
אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען שְׁטוּהְלֶען אוּנְד זֵייא זֶענֶען
אוֹיף זֵייא גֶעוֶעסֶען ,אוּנְד דֶאם מִשְׁפָּט אִיז זייא גֶענֶע-
בֶּען ,אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען דִיא נִשְׁמוֹת פוּן דִיא
ואס זֶענֶען גֶעקֶעפֶּעט גֶעוָארֶען וֶענֶען דֶעם צֵיינְנִים
פוּן יִשׁוּעַ אוּנְד וֶוענֶען דֶעם וָארְט פוּן נָאט ,אוּנְד ואס
הָאבֶּען זִיךְּ נִיט גֶעבִּיקְט צוּ דֶער הַיָה אוּנְד נִיט צוּ
אֵיהֶר בִּילֶר ,אוּנְד וִאם הָאבֶּען נִיט אָנְגֶענוּמֶען דָאס צֵיי-
כֶען אוֹיף זֵייעֶר שְׁטֶערֶען אוּנד אוֹיף זֵייעֶרֶע הַאַנְד.
אוּנְד זֵייא הָאבֶּען גֶעלֶעבְּט ,אוּנֵד הָאבֶּען מִיט דעם מָשִׁיחַ
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גֶעהֶערְשְט טוֹיזֶענְד יָאהֶר :דִיא אִיבְּרִינֶע טוֹיטֶע הָאבֶּען
נִיט גֶעלֶעבְּט בִּיז דִיא טוֹיזֶענְד יֵאהֶר הָאבֶּען גֶעעֶנְדִיגְט.

דָאס אִיז דֶער עֶרְשְׁטֶער אוֹיפְשְׁטַאנְד :גֶעבֶּענְשְט אוּנְד
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הַיילִיג אִיז דֶער וֶועלְכֶער הָאט אַ טְהֵייל אִין דֶעם עֶרְשְׁטֶע
אוּיפְשְׁטַאנְד; אִיבֶּער דִיזֶע הָאט דֶער צְוֵייטֶער טוֹיט
קֵיינֶע מַאכְט ,נֵייעָרְט זֵייא וֶועלֶען זַיין כֹּהֲנִים פוּן בָאט
אוּנְד פוּן דֶעם מָשִׁיחַ .אוּנְך זֵייא וֶֶעלֶען מִיט אֵיהֶם
הֶערְשֶׁען דִיא טוֹיזֶענְד יָאהֶר:

אוּנְד וֶען דֵיא טוֹיזֶענְד יָאהֶר זֶענֶען נֶעעֶנְדִינְט וֶעט
דֶער שָׂטְן פְרֵייא גֶעמַאכְט פוּן זַיין גֶעפֶענְגְנִים :אוּנְד
עֶר װֶעט אַרוֹיסְנֶעהֶען צוּ פֶערְפִיהְרֶען דִיא נוֹיִם חֶאם
זֶענֶען אִין דיא פִיעֶר עֶקֶען פוּן דֶער עֶרֶר גוֹג אוּנְד
מָנוֹג ,זֵייא .אַיינְצוּזַאמְלֶען צוּ דִיא מִלְחָמָה װֶאם זֵייעֶר
צָאהְל אִיז אַזוֹי װיא דֶער זַאנְד פוּן דֶעם יִם :אוּנְד
זֵייא זֶענֶען אוֹיפְגֶעגַאנְנֶען אוֹיף דֶער בְּרֵייט פוּן דֶער
עָרֶר אוּנְד הָאבֶּען אַרוּמְנֶערִינְגֶעלְט דִיא מַחְנָה פוּן דִיא
הַיילִיגֶע אוּנְד דִיא גֶעלִבְּטֶע שְטָאט .אוּנָד עִם אִיז
אַרוּפְּנֶעקוּמֶען פֵייעֶר פוּן דֶעם הִימֶעל ,אוּנִד הָאט זֵייא
פֶערְבְּרֶענְט :אוּנְד דֶער שֶׂמֶן וָאם הָאט זֵייא פֶערְפֵיהְרְט
אִיז .אַרַיינְגֶעוָארְפֶען גֶעוָארֶען אִים טֵייךְּ פוּן פֵַייעֶר
אוּנְד שְׁוֶועבֶּעל ,וְאוּ דִיא חַיָה אוּנְד דֶער פַאלְשֶער
נְבִיא זֶענֶען ,אוּנְד זֵייא וֶועלֶען וֶערֶען גֶעפִּיינִינְט טָאג
אוּנְד נַאכְט פוּן עֲבִּינְקיים צו עֶבֵּינְקייט:
אוּנְד אִיךָּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען אַ גְרוֹיסֶען ווייסֶען שְׁטוּהְל
אוּנִד .דֶעם וֶעלָכֶער אִיז דְרוֹיף גֶעזֶעסֶע אוּנְד פוּן

זֵיין פָּנִים זֶענֶען דיא הִימֶעל אוּנְד עֶרֶד אַנְטְלָאפֶען
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אוּנְד .עִם אִיז פַאר זַייא נִיט קיין אֶרֶם גֶעפִינֶען נֶע-
וָארֶען :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען
דֵיא טוֹיטֶע .דיא 12
גְרוֹיסֶע  אוּנִד דִיא קְלֵיינֶע ,שְׁטֶעהֶען פָאר דֶעם שִׁמוּהְל
אוּנְד דיא בִּיבֶער זֶענֶען אוֹיפְנֶעמַאכְט גֶעוָארֶען; אוּנָד
אַיין אַנְדֶערֶעם בּוּךְּ .אִיז אוֹיפְנֶעמַאכְט גֶעוָארֶען ,דָאס
אִיז דָאם סֵפֶּר הַחַיִם; אוּנְד דיא טוֹיטֶע זֶענֶען גֶעמִשְׁפֵּט
גֶעוָארֶען נָאךָּ זֵייעֶרֶע מַעֲשִׂים אוֹים דִיא זַאכֶען װָאס
זֶענֶען אִין דִיא בִּיכֶער גֶעשְׁרִיבֶּען נֶעוָארֶען :אוּנְד דָאם 31
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יִם הָאט אַרוֹיסְנֶענֶעבֶּען דִיא טוֹיטֶע װֶאם זֶענֶען אִין
אֵיהֶם ,אוּנְד דֶער טוֹיט אוּנְד דֶער שְׁאוֹל הָאבֶּען אַרוֹיס-
גֶענֶעבֶּען

טוֹיטֶע

דיא

וָאס

זֶענֶען

אִין זֵייא ,אוּנֶר אִיטָ-

לִיכֶער מֶענְשׁ אִיז גֶעמִשְׁפָּט גֶעוָוארֶען נָאךְּ זַיינֶע מַעֲשִׂים:
14

אוּנְד דֶער טוֹיט אוּנְד דֶער שְׁאוֹל זֶענֶען אַריינְגֶעוָוארְפֶען
גֶעוָוארֶען אִים טֵייךְּ פוּן פֵייעֶר ; דָאס אִיז דֶער צְוִוייטֶער

! טוֹיט :אוּנְד וֶוען אֵיינֶער אִיז נִיט גֶעפִינֶען אֵיינְנֶעשְׁרִיבֶּען
אִים בּוּךְ פון לֶעבֶּען דֶער אִיז אַרַיינְגֶעוָארְפֶען גֶע-
וָארֶען אִים טֵייךְָּ פוּן פֵייעֶר:
קאפיטעל בא
אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעוֶעהֶען אַ נֵייעֶן הִימֶעל אוּנָד אַ נֵייעָ

עֶרֵד ,וָוארִין דֶער עֶרְשְׁטֶּער הִימֶעל אוּנְד דיא עֶרְשְׁטֶע

עֶרֶר זֶענֶען פֶערְגַאנְנֶען ,אוּנְד דָאס יַם אִיז נִיט מֶעהֶר
פיז פַארְהַאנֶען :אוּנְד אִיךְּ הָאבּ גֶעזֶעהֶען דיא הֵיילִינֶע שְׁטָאט
דֶאם נֵייעָ יְרוּשָׁלַיִם אַרופְּקוּמֶען פוּן דֶעם הִימֶעל פוּן
גָאט .אָנְגֶעבְּרֵייט נְלֵייךְ װיא אַ כַּלָה וֶעלְכֶע אִיו גֶע-
צ;ִיעֶרֶם

פַאר

אֵיהֶר

מַאןְ:

אוּנְד

אִיךְ הָאבּ

גֶעהֶערְט אַ

הוֹיךְ קוֹל פוּן דֶעם שְׁטוּהֶל זָאנֶען זְעה דָאס מִשְׁכֵּן פוּן
נָאט אִיז מִיט מֶענְשֶׁען ,אוּנֶר עֶר וֶעט מִיט זֵייא
וְואוֹינֶען ,אוּנֶד זֵייא וֶועלֶען זַיין זַיין פַאלְק ,אוּנִד נָאט
אַלֵיין וֶועט מִיט זֵייא זַיין ,אוּנְד װֶעט זַיין זֵייעֶר בָאט:
א;וּנְד

עֶר װֶעט

אָפְּוִישֶׁען

אַלֶע טְרֶערֶען

פוּן זֵייעֶרֶע

אוֹינֶען ,אוּנְד עִם וֶועט נִיט מֶעהֶר זַיין קיין טוֹיט ,אוּנָד
אוֹיךְּ קיין קְלָאנ ,אוּנְד אוֹיךְּ קיין נֶעשְׁרֵייא ,אוּנְד אוֹיךְ

קיין פּיין; וָארִין דיא עֶרְשְׁטֶע זַאבֶען זֶענֶען פֶערְגַאנְגֶען:

אוּנְד דֶער וֶעלְכֶער אִיז נֶעזֶעסֶען אוֹיף דֶעם שְׁטוּהֶל
הָאט גֶעוָאגְט זְעה אִיךְּ מַאךְּ אַלֶע זַאכֶען נֵייא .אוּנָד
עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט ,שְׁרֵייבּ; װוייל דִיזֶע וֶֶערְטֶער
מש זֶענֶען נֶעמְרֵייא אוּנְד וָאהְרְהַאפְטִינ :אוּנֶד עֶר הָאט צוּ
מִיר גֶעזָאנְט ,זֵייא זֶענֶען גֶעשֶׁעהֶען ,אִיךְּ בִּין דִיא ,אי
אוּנְד דִיא ;,תיי ,דֶער אֶנְהוֹיבּ אוּנְד דָאס עֶנִד; צוּ דֶעם
וָאס אִיז דוּרְשְׁטִיג וֶועל אִיךְּ גֶעבֶּען פוּן דֶעם קְוַאל
 7פוּן דֶעם וַאסֶער פוּן לֶעבֶּען אוּמְזִיסְט :דֶער װֶאם
זש

אִיבֶּערְוֶועלְטִיגְט וֶעט יַרְשֶׁענֶען דִיוֶע זַאבֶען ,אוּנְד אִיךְ
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וֶועל זַיין זַיין נָאט ,אוּנְד עֶר וֶעט זַיין מֵיין זוּהְן:
אָבֶּער דֵיא פָארְכְטְזַאמֶע ,אוּנְד אוּנְנְלוֹיבִּינֶע ,אוּנְד אוּנ-
ווירְדִינֶע ,אוּנְד מֶערְדֶער ,אוּנְד נוֹאֲפִים ,אוּנְד צוֹיבֶּערֶער,

אוּנְד נֶעצֶענְדִינֶער ,אוּנְר אַלֶע לִינְנֶער וֶעלֶען הָאבֶּען

זֵייעֶר טְהֵייל אִים טֵייךְּ וָאס בְּרֶענְט מִיט פַייעֶר אוּנֶר
שְׁוֶועבֶּעל וָאס אִיז דֶער צְוֵוייטֶער מוֹיט:

אוּנֵר אֵיינֶער פוּן דֵיא זִיבֶּען מַלְאָכִים וֶועלֶכֶע הָאבֶּען
גֶעהַאט דִיא זִיבֶּען שָאלֶען ,וִאם זֶענֶען אָנְנֶעפִילְט מִיט
דִיא זִיבֶּען לֶעצְטֶע פְּלָאנֶען ,אִיז נֶעקוּמֶען ,אוּנְד הָאט מִיט
מִיר גֶערֶעט אוּנְד גֶעזָאנְט ,קוּם אִיךָּ וֶועל דִיר וֵוייזֶען דיא
כַּלֶה .דָאס זֵייבּ פוּן דֶעם לַאם :אוּנְד עֶר הָאט מִיךְ
אַוֶֶעקְנֶעפִיהְרְט אִים נֵייסְט צוּ אַ גְרוֹיסֶען אוּנְד הוֹיבֶען
בַּארָג ,אוּנִד הָאט מִיר גֶעוִויזֶען דִיא גְרוֹיסֶע שְׁטָאט ,דָאס
הֵיילִינֶע יְרוּשָׁלַיִם אַרוּפְקוּמֶען פוּן נָאט פוּן דֶעם הִימֶעל:
אוּנֶד זִיא הָאט גֶעהַאט דִיא הֶערְלִיבְקֵייט פוּן נָאט; אֵיהֶר
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לֵיכְט אִיז נְלֵייךְּ גֶעוֶועזֶען צוּ אַ זֶעהֶר טְהֵייעֶרֶען שְׁמֵיין

אַזוֹי יא צוּ אַ יַסְפִּים שְׁמֵיין ,לוֹיטֶער ויא קרִיסְטָאל:
אוּנְד זִיא הָאט גֶעהַאט אַ נְרוֹיסֶע אוּנְד הוֹיכֶע מוֹיעֶר מִיט 2
צְוֶועלְף טוֹיעֶרֶען ,אוּנְד אִיבֶּער דִיא מוֹיעֶרֶען זֶענֶען

גֶעוֶועזֶען צְוֶעלְף מַלְאָכִים .אוּנְד נֶעמֶען נֶעשְׁרִיבֶּען
ואס זֶענֶען דִיא צְוֶעלֶף נֶעמֶען פוּן דיא צְוֶועלְף שְׁבָטִּים

פוּן יִשְׂרָאֵל :פוּן מִזְרַח דְרֵייא טוֹיעֶרֶען ,אוּנְד פוּן צָפוֹן

דְרֵייא טוֹיעֶרֶען ,אוּנְד פוּן דָרוֹם דְרֵייא טוֹיעֶרֶען .,אוּנְד פוּן
מַעֶרֶב דְרֵייא טוֹיעֶרֶען :אוּנד דִיא מוֹיעֶר פוּן דִיא שְׁמָאט
הָאט נֶעהַאט צְוֶועלְף נְרוּנְדְשְׁטֵיינֶער ,אוּנְד אִיבֶּער זייא
דִיא צְוֶועלְף נֶעמֶען פוּן דִיא צְוֶועלְף אַפָּאסְטֶעל פוּן דֶעם
לאם:

אוּנְד דֶער וָאם הָאט מִיט מִיר נֶערֶעט הָאט גֶעהַאט אַ

15

גָאלְדֶענֶעם רָאהֶר פַאר אַ מָאָם ,בְּדֵי עֶר זָאל מֶעסְטֶען דִיא

שְטָאט אוּנְד אִיהְרֶע טוֹיעֶרֶען אוּנְד אִיהְרֶע מוֹיעֶר :אוּנָד
דִיא שְׁמָאט אִיז פַייעֶר עֶקֶעדִיג אוּנְד אִיהְרֶע לֶענְג אִיז אַזוֹי
נְרוֹים ויא אֵיהֶרֶע בְּרֵייט .אוּנְד עֶר הָאט דִיא שְׁמָאט
נֶעמָאסְטֶען מִיט דֶעם רָאהֶר בִּיו צוּ צְוֶועלְף טוֹיזֶענְד
אַקֶער ; אִיהְרֶע לֶענְג אוֹנְד אֵיהְרֶע בְּרֵייט אוּנְד אִיהְרֶע הוֹיךָ
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 7זֶענֶען נְלֵייךְּ גֶעוֶועזֶען :אוּנְד עֶר הָאט גֶעמָאסְטֶען אִירְרֶע

מוֹיעֶר אוֹיף הוּנְדֶערְט אוּנְד פִיעֶר אוּנְד פִירְצִיג אֵיילֶען
 8רָאם מָאִם פוּן אַ מֶענְשׁ ,דָאם אִיז פוּן אַ מַלְאֶךָ :אוּנְד
דָאס בּוֹיאוֶוערְק פוּן אִיהְרֶע מוֹיעֶר אִיז גֶעוֶועזֶען יַסְפִּים
אוּנְד דיא שְׁטָאט אִיז רֵיינֶעם נָאלְד ,גְלֵייךְּ ויא קְלָאר
 9נְלָאז :דִיא נְרוּנְדְשְׁטֵיינֶער פוּן דֶער מוֹיעֶר פוּן דֶער

שְׁטָאט זֶענֶען גֶעצִיעֶרְט גֶעוֶעזֶען מִיט אַלֶערְלֵייא
טְהֵייעֶרֶע שְׁטֵיינֶער; דֶער עֶרְשְׁטֶער גְרוּנִדְשְׁטֵיין אִיז

גֶעוֶועזֶען יִאסְפִּים ,דֶער צְוֵוייטֶער סַאפִּיר ,דֶער דְרִיטֶער
 0כַּאלְצִידוֹן ,דֶער פִיעֶרְטֶער סְמַארְגַאד :דֶער פִּינְפְטֶער
סַארְדָאנִיקְס ,דֶער זֶעקְסְטֶער סַארְדִיאם דֶער זִיבֶּעטֶער
כְרִיזָאלִיט .דֶער אַכְטֶער אַ פֶּערִיל ,דֶער נֵיינְטֶער אַ
טָאפַאז ,דֶער צֶעהִנְטֶער כְרִיסָאפְרַאם דֶער עֶלְפְטֶער
 1הֵיאַצִינְט .דֶער צְוֶעלְפְטֶער אַמֶעטְהִיסְט :אוּנְד דִיא
צְוֶועלְף טוֹיעֶרְן זֶענֶען גֶעוֶועזֶען צְוֶועלְף מֶּערִיל; יֶעדֶעם
טוֹיעֶר אִיז גֶעוֶועוֶען פוּן אֵיין פֶּערִיל .אוּנְד דִיא נָאס
פוּן דֶער שׁטָאט אִיז גֶעוֶועוֶען רֵיינֶעם נָאלְד ,גְלֵייךְּ ויא
שֵׁיינֶענְדִינֶעם גְלָאז:
 2אונְד אִיךְּ הָאבּ דְרִינֶען נִיט גֶעזֶעהֶען קֵיין טֶעמְפֶּעל;
וָוארִין דֶער הַאר נָאט ,דֶער אַלְמֶעכְטִינֶער ,אוּנְד דָאם
 3לֵאם זֶענֶען אֵיהֶר מֶעמְפֶּעל :אוּנְד דִיא שְׁטָאט בֶּעדַארף
נִיט דיא זוּן אוּנְד אוֹיךְּ נִיט דִיא לְבְנָה אַז זֵייא זָאלֶען
פַאר אֵיהֶר שֵׁיינֶען; זָארִין דִיא הֶערְלִיכְקֵייט פוּן גָאט
הָאט זִיא בֶּעלֵייכְטֶעט; אוּנְד דָאס לֵאם אִיז אִיהְרֶע
 4לַאמְפֶּע :אוּנְד דִיא וֹיִם וֶועלֶען אַרוּמְנֶעהֶען בֵּייא אֵיהֶר
לֵיכְט ,אוּנְד דִיא קֶענִינֶע פוּן דֶער עֵרֶר בְּרֶענְנֶען צוּ

 2אֵיהֶר זֵייעֶרֶע הֶערְלִיכְקֵייט :אוּנְד אִיהְרֶע טוֹיעֶרֶען
וֶועלֶען נִיט פֶערְשְׁלָאסֶען וֶוערֶען בֵּייא טָאג ,וָוארִין עִם

 6וֶועט דָא נִיט זַיין קֵיינֶע נַאכְט :אוּנְד זֵייא וֶעלֶען צוּ
אִיהֶר בְּרֶענְנֶען דִיא הֶערְלִיכְקֵייט אוּנְד דֶעם כָּבוֹר פוּן
 7דיא נוֹיִם :אוּנְד עִם וֶעט אִין אֵיהֶר נִיט אַרַיינְקוּמֶען
קֵיינֶע אוּנְרֵיינֶע זַאבֶען ,אוּנְד נִיט דֶער וָאס טְהוּט אוּנָ-
ווירְדִיגְקֵייטֶען אוּנְד זָאנְט לִיגֶען ,נֵייעֶרְט דִיא ואס זֶענֶען
אַיינְגֶעשְׁרִיבֶּען אִים בּוךְ פוּן לֶעבֶּען פוּן דֶעם לַאם:
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קאפיטעל כב
אַוּנָד עֶר הָאט מִיר נֶעוִויזֶען אַ שִׁמְּרוֹים פוּן ווַאסֶער פוּם

1

לֶעבֶּען ,לוֹיטֶער ויא קְרִיסְטָאל ,ואס אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען

פוּן דֶעם שְׁטוּהֶל פוּן גָאט אוּנְד פוּן דֶעם לֵאם :אֵין מִיטֶען
פוּן זֵיינֶע גֵאם אוּנְד פוּן בֵּיידֶע זַייטֶען פוּן דֶעם שְמְרוֹים,
אִיז גֶעוֶעוֶען אַ בּוֹים פוּן לֶעבֶּען וָאס הָאט גֶעהַאט
צְוֶועלְף פֵּירוֹת ,אוּנְד הָאט גֶעגֶעבֶּען זֵיינֶע פֵּירוֹת יֶעדֶען
חֹדֶש ,אוֹנְד דִיא בְּלֶעטֶער פוּן דֶעם בּוֹים זֶענֶען גֶעוֶועזֶען
פַאר דִיא רְפוּאָה פוּן דיא גוֹיִם :אוּנָד עֶס וֶעט נִיט
מָעהֶר זַיין קיין חֵרֶם ,אוּנְד דְרִינֶען וֶועט זַיין דֶער שְׁטוּהֶל
פוּן גָאט אוּנְד פוּן דֶעם לֵאם ,אוּנְד זֵיינֶע קְנֶעכְט וֶועלֶען
אֵיהֶם דִינֶען :אוּנָד זֵייא וֶועלֶען זֶעהֶען זַיין פָּנִים ,אוּנְד
זַי
ין נָאמֶען וֶועט זַיין אוֹיף זֵייעֶרֶע שְטֶערֶען:

אוּנְד עִם 0

וֶעט נִיט מָעהֶר קֵיינֶע נַאכְט זַיין ,אוּנְד זֵייא בֶּעדַארְפֶען
נִיט קֵיין לֵיכְט פוּן אַ לַאמְפֶּעץ אוּנֶד נִיט קיין לֵיכְט פוּן
דֶער זוּן ,וָארִין דֶער הַאר גָאט וֶועט אִיבֶּער זֵייא לֵייכְטֶען
אוּנְד זֵייא וֶועלֶען הֶערְשֶׁען פוּן עבִּינְקייט צוּ עֶבִּינְקייט;
אוּנְד עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,דִיזֶע וֶערְטֶער זֶענֶען
נֶעמְרֵייא אוּנְד וָואהְרְהַאפְטִיג ,אוּנְד דֶער הַאר נָאט פוּן
דיא גֵייסְטֶער פוּן דיא נְבִיאִים הָאט גֶעשִיקְט זַיין
מַלֶאֶךָּ צוּ וִוייזֶען צוּ זֵיינֶע קְנֶעכְט דָאס וָאס מוּז בַּאלְד
גֶעשֶׁעהֶען:

אוּנְד זָעה ,אִיךָּ קוּם גֶעשְׁוִינְד.

פין

מש

גֶעבֶּענְשְט /

אִיז דֶער וֶועלְכֶער הִיט דִיא וֶוערְטֶער פוּן דֶער נְבוּאָה
פוּן דִיזֶעם בּוּךָּ;
אוּנְד אִיךָּ יוֹחָנָן ,בִּין דֶער ואס הָאבּ דִיזֶע זַאבֶען גֶעזֶעהֶען
אוּנה גֶעהֶערְט ,אוּנְד וֶוען אִיךְּ הָאבּ גֶעהֶערְט אוּנְד נֶע-

=

סס

זֶעהֶען בִּין אִיךָּ אַנִידֶערְגֶעפַאלֶען מִיךְ צוּ בִּיקֶען פָאר

דִיא פִים פוּן דֶעם מַלְאָךְּ ואס הָאט מִיר דִיזֶע זַאכֶען

גֶעוִיזֶען:

אוּנְד עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאגְט ,זְעה דוא 0

זָאלְסְט עִם נִיט טְהוּן; אִיךְּ בִּין דיין מִיטְקְנֶעבְט אוּנְד אַ
חַבָר פוּן דֵיינֶע בְּרִידֶער דִיא נְבִיאִים ,אוּנִד פוּן דִיא וָאם
הִיטֶען דִיא וֶוערְטֶער פוּן דִיזֶען בּוּךְ; בִּיק דִיךְּ צוּ נָאט:
אוּנְד עֶר הָאט צוּ מִיר גֶעזָאנְט ,פֶערְזִינֶעל נִיט דִיא וֶעך-
שֶער פוּן דֶער נְבוּאָה פוּן דִיזֶען בּוּךָּ; וָארִין דִיא צֵייט

=
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 1אִיז נָאהֶענְט :דֶער ואס מְהוּט אוּנְרֶעכְט לָאז עֶר וֵוייטֶער
אוּנְרֶעכְט טְהוּן; אוּנְד דֶער וָאם אִיז אוּנְרֵיין ,לָאז .עֶר
וֵוייטֶער אוּנְרֵיין זַיין ;אוּנְד דֶער וָאס אִיז גֶערֶעכְט לָאז
עֶר וֵוייטֶער גֶערֶעכְטִינְקֵייט טְהוּן אוּנְד דֶער וָאם אִין
 2הֵיילִינ לָאז עֶר וֵייטֶער הֵיילִיג זַיין :זָעה אִיךְ קוּם
נֶעשְׁוִוינְד; אוּנֶד מֵיין לוֹין אִיז מִיט מִיר ,צוּ בֶּעצָאהְלֶען

 3צוּ יִעדֶעם אַזוֹי ויא זַיינֶע וֶוערְק וֶועלֶען זיין :אִיךְ בִּין
דִיא ,אי אוּנְד דִיא !תיי ,דֶער עֶרְשְׁטֶער אוּנְד דֶער
 4לֶעצְטֶער ,דֶער אֶנְהוֹיבּ אוּנְד דָאס עֵנֶד :גֶעבֶּענְשְט זֶענֶען
דִיא וֶועלְכֶע ואשֶׁען זֵייעֶרֶע קְלֵיידֶער ,כְּדִי זֵייא זָאלֶען
הָאבֶּען דִיא מַאכְט צוּ דֶעם בּוֹים פוּן לֶעבֶּען ,אוּנְד זָאלֶען
 8אַוַייינְקוּמֶען דוּרְךָּ דִיא טוֹיעֶרֶען אִין דִיא שְׁטָאט :דְרוֹיסֶען
זֶענֶען דִיא הִינְד ,אוּנְד דִיא צוֹיבֶּערֶער ,אוּנִד דִיא הוּרֶער,
אוּנְד דִיא מֶערְדֶער ,אוּנְד דִיא גֶעצֶענְדִינֶער ,אוּנְד אִימלִי-
כְער וָאס לִיבְּט אוּנְד טְהוּט לִינֶען ;
 6אִיךָּ יִשׁוּעַ הָאבּ גֶעשִׁיקְט מֵיין מֵלֶאָךְּ אַז עֶר זָאל אַייךְ

דִיזֶע זַאכֶען בֶּעצֵיינֶען אִין דִיא קְהִלוֹת .אִיךְּ בִּין דיא
וְואוּרְצֶעל אוּנְד דֶער שְׁפְּיֵאצֶען פוּן דָוִד ,דֶער גְלֶענְצֶענִי
דִיגֶער מָארְגֶענְשְׁטֶערֶען:
 7אוּנד דֶער גֵייסְט אוּנְד דִיא כַּלָה זֶאיֶען קום .אוּנִד דֶעף
ואס הֶערְט לָאו עֶר זָאנֶען קוּם .אוּנְד דֶער וָאם אִיז
דוּרְשְׁטִיג לָאז עֶר קוּמֶען; דֶער ואם וִויל לָאז עֶר נֶעמֶען
דָאס וַואסֶער פוּן לֶעבֶּען אוּמְזִיסְט :
 8אִיךְּ בֶּעצֵייג צוּ אִיטְלִיכֶען ואס הֶערְט דיא וֶוערְטֶער פוּן
דֶער נְבוּאָה פוּן דִיזֶען בּוּךְ; וֶוען אֵיינֶער זֶעט דֶערְצַוּ
צוּזֶעצֶען ,אֵיהֶם וֶועט נָאט צוּוֶעצֶען דִיא פְּלָאנֶען וָאס
 9זֶענֶען נֶעשְׁרִיבֶּען

אִין דִיזֶען בּוּךְ:

אוּנְד

װֶען אֵיינֶער

וֶועט אַוֶועקְנֶעמֶען פוּן דִיא וֶוערְטֶער פוּן דֶעם בּוּךְּ פון
דִיזֶער נְבוּאָה ,זַיין טְהֵייל וֶעט נָאט אַוֶועקְנֶעמֶען פוּן
דֶעם בּוֹים פוּן לֶעבֶּע אוּנד פוּן דיא הילִינֶע שְׁטָאט
פוּן דִיא זַאכֶען וָאס זֶענֶען נֶעשְׁרִיבֶּען אִין דִיזֶען בּוּךָּ;
 0דֶער וֶועלְכֶער הָאט דִיזֶע זַאכֶען בֶּעצֵיינְט הָאט גֶעזָאגְטו
 1יָא ,אִיךָּ קוּם נֶעשְׁוִוינְד .אָמִן; קוּם הַאר יִשׁוּעַ :דִיא נְנָאך

פוּן אוּנְזֶער הַאר יִשׁוּעַ זָאל זַיין מִיט אַלֶע הֵיילִינֶע; אָמִן;
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