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ֵיׁשּוַע  פּון  ִיחּוס  ֶדעם  פּון  ֵסֶפר  ָדאס  ִאיז   1 ָדאס 
ַאְבָרָהם. פּון  זּון  ֶדעם  ָדִוד,  פּון  זּון  ֶדעם  ַהָּמִׁשיַח, 
2 ַאְבָרָהם ָהאט ֶגעּבֹויְרן ִיְצָחק, אּון ִיְצָחק ָהאט ֶגעּבֹויְרן 

ַזייֶנע  אּון  ְיהּוָדה  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ַיֲעֹקב  אּון  ַיֲעֹקב, 
ְּבִריֶדער, 3 אּון ְיהּוָדה ָהאט ֶגעּבֹויְרן ֶּפֶרץ אּון ֶזַרח פּון 
ָּתָמר, אּון ֶּפֶרץ ָהאט ֶגעּבֹויְרן ֶחְצרֹון, אּון ֶחְצרֹון ָהאט 
אּון  ַעִּמיָנָדב,  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ָרם  ָרם, 4 אּון  ֶגעּבֹויְרן 
ַעִּמיָנָדב ָהאט ֶגעּבֹויְרן ַנְחׁשֹון, אּון ַנְחׁשֹון ָהאט ֶגעּבֹויְרן 
ַׂשְלמֹון, 5 אּון ַׂשְלמֹון ָהאט ֶגעּבֹויְרן ּבֹוַעז פּון ָרָחב, אּון 
ָהאט  עֹוֵבד  אּון  רּות,  פּון  עֹוֵבד  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ּבֹוַעז 
ִיַׁשי, 6 אּון ִיַׁשי ָהאט ֶגעּבֹויְרן ָדִוד ַהֶּמֶלְך,1 אּון  ֶגעּבֹויְרן 
ַווייּב פּון אּוִרָיה,  ָדִוד ָהאט ֶגעּבֹויְרן ְׁשֹלֹמה פּון ֶדעם 
7 אּון ְׁשֹלֹמה ָהאט ֶגעּבֹויְרן ְרַחְבָעם, אּון ְרַחְבָעם ָהאט 

ָאָסא, 8 אּון  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ֲאִבָיה  אּון  ֲאִבָיה,  ֶגעּבֹויְרן 

ִדי ְּבׂשּוָרה לֹויט 

ַמְּתָיה

א 6׃ 1 ֶקעִניג  



מתיה א:18-9

ָאָסא ָהאט ֶגעּבֹויְרן ְיהֹוָׁשָפט, אּון ְיהֹוָׁשָפט ָהאט ֶגעּבֹויְרן 
ֻעּוִזיהּו  ֻעּוִזיהּו, 9 אּון  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ְיהֹוָרם  אּון  ְיהֹוָרם, 
ָאָחז, אּון  ָהאט ֶגעּבֹויְרן יֹוָתם, אּון יֹוָתם ָהאט ֶגעּבֹויְרן 
ָאָחז ָהאט ֶגעּבֹויְרן ִחְזִקָיהּו, 10 אּון ִחְזִקָיהּו ָהאט ֶגעּבֹויְרן 
ָהאט  ָאמֹון  אּון  ָאמֹון,  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ְמַנֶשׁה  אּון  ְמַנֶשׁה, 
ְיָכְנָיהּו  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  יֹאִשָׁיהּו  יֹאִשָׁיהּו, 11 אּון  ֶגעּבֹויְרן 
אּון ַזייֶנע ְּבִריֶדער, צּו ֶדער ַצייט פּון ָגלּות ָּבֶבל. 12 אּון 
אּון  ְׁשַאְלִּתיֵאל,  ֶגעּבֹויְרן  ְיָכְנָיהּו  ָהאט  ָּבֶבל  ָגלּות  ָנאְך 
ְׁשַאְלִּתיֵאל ָהאט ֶגעּבֹויְרן ְזֻרּוָּבֶבל, 13 אּון ְזֻרּוָּבֶבל ָהאט 
ֶגעּבֹויְרן ֲאִביהּוד, אּון ֲאִביהּוד ָהאט ֶגעּבֹויְרן ֶאְלָיִקים, 
ָהאט  ַעזּור  ַעזּור, 14 אּון  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ֶאְלָיִקים  אּון 
ֶגעּבֹויְרן ָצדֹוק, אּון ָצדֹוק ָהאט ֶגעּבֹויְרן ָיִכין, אּון ָיִכין 
ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ֱאִליהּוד  ֱאִליהּוד, 15 אּון  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט 
ֶאְלָעָזר, אּון ֶאְלָעָזר ָהאט ֶגעּבֹויְרן ַמָּתן, אּון ַמָּתן ָהאט 
ֶדעם  יֹוֵסף,  ֶגעּבֹויְרן  ָהאט  ַיֲעֹקב  ַיֲעֹקב, 16 אּון  ֶגעּבֹויְרן 
ֶגעָוואְרן  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ֶוועְלֶכער  פּון  ִמְרָים,  פּון  ַמאן 
ֶזעֶנען  ַאזֹוי  ָמִׁשיַח. 17 אּון  ֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס  ֵיׁשּוַע, 
דֹורֹות,  ֶפעְרְצן  ָדִוד  ִּביז  ַאְבָרָהם  פּון  דֹורֹות  ַאֶלע 
פּון  אּון  דֹורֹות,  ֶפעְרְצן  ָּבֶבל  ָגלּות  ִּביז  ָדִוד  פּון  אּון 

ָגלּות ָּבֶבל ִּביז ָמִׁשיַח ֶפעְרְצן דֹורֹות.
18 אּון ִדי ֶגּבּוְרט פּון ֵיׁשּוַע ַהָמִׁשיַח ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ַאַזא 

אֹוְפן: ְּבֵעת1 ַזיין מּוֶטער ִמְרָים ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרְקַנְסט2 צּו 
א 18׃ 1 ֶווען  2 ַפאְרַהייַרייט
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א:25-19מתיה

יֹוֵסף, אּון ֵאייֶדער ֵזיי ֶזעֶנען ִזיְך צּוַזאֶמעְנֶגעקּוֶמען, ִאיז 
רּוַח־ַהקֹוֶדׁש. ֶדעם  פּון  ֶמעּוֶּבֶרת3  ֶגעָוואְרן  ֶגעפּוֶנען  ִזי 
19 אּון ַאזֹוי ִווי יֹוֵסף ִאיר ַמאן ִאיז ֶגעֶווען ַא ַצִדיק, ָהאט 

ֶער ִזי ִניט ֶגעָוואְלט ָאְפן ְמַבייׁש1 ַזיין, ַנייֶעְרט2 ֶגעְטַראְכט 
ִזי ָאּפצּוָלאְזן ְׁשִטיֶלעְרֵהייט. 20 אּון ִווי ֶער ָהאט ִזיְך ָדאס 
ִזיְך  ָהאט  ָגאט  פּון  ַמְלָאְך  ַא  ֶערְׁשט  ִאיֶּבעְרֶגעֵלייְגט, 
ֶּבן־ יֹוֵסף  ֶגעָזאְגט:  אּון  ָחלֹום,  ַא  ִאין  ִאים  צּו  ַּבאִוויְזן 
ָדִוד,1 ָהאּב ִניט ֵקיין מֹוֶרא צּו ֶנעֶמען ִמְרָים, ַדיין ַווייּב, 
ָוואִרים2 ָדאס, ָוואס ִאיז ֶגעּבֹוְרן ִאין ִאיר, ִאיז פּון ֶדעם 
דּו  אּון  זּון,  ַא  ֶגעֶּבעְרן1  ֶוועט  ִזי  רּוַח־ַהּקֹוֶדׁש; 21 אּון 
ָזאְלְסט רּוְפן ַזיין ָנאֶמען ֵיׁשּוַע, ָוואִרים2 ֶער ֶוועט ַמִציל3 
ַאְלץ  ָדאס  ִזיְנד.4 22 אּון  ֵזייֶעֶרע  פּון  ָפאְלק  ַזיין  ַזיין 
ִאיז  ֶסע  ָוואס  ֶוועֶרן  ְמקּוָים  ָזאל  ֶעס  ְּכֵדי1  ֶגעֶׁשען,  ִאיז 

ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן פּון ָגאט דּוְרְך ֶדעם ָנִביא:
23 ָאט ֶוועט ִדי יּוְנְגְפרֹוי ְטָראֶגעִדיק ֶוועֶרן, אּון 

ַזיין ָנאֶמען  ֶגעֶּבעְרן1 ַא זּון, אּון ֶמען ֶוועט רּוְפן 
ִעָּמנּוֵאל, ָוואס ִאיז ַטייְטׁש: ָגאט ִאיז ִמיט אּוְנדז.2 

ָהאט  ְׁשָלאף,  פּון  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  יֹוֵסף  ֶווען  24 אּון 

ִאים  ָהאט  ָגאט  פּון  ַמְלָאְך  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶגעָטאן  ֶער 
ַווייּב, ַזיין  ִזיְך  צּו  ֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעָּבאְטן; 
ָהאט  ִזי  ִּביז  ֶדעְרֶקעְנט,1  ִניט  ִזי  ָהאט  ֶער  25 ָאֶּבער 

ֶגעּבֹויְרן ַא זּון; אּון ֶער ָהאט ֶגערּוְפן ַזיין ָנאֶמען ֵיׁשּוַע.
א 18׃ 3 ְׁשַווייְנֶגעְרִדיג  א 19׃ 1 ַפאְרֶׁשעֶמען  2 ָנאר ֶער  א 20׃  1 זּון פּון ָדִוד  2 ַווייל  

א 21׃ 1 ֶגעּבֹויְרן  2 ַווייל  3 ַראֶטעֶווען  4 ְּתִהִלים קל:ח  א 22׃ 1 צּוִליּב  
א 23׃ 1 ֶגעּבֹויְרן  2 ְיַׁשְעָיהּו ז:יד  א 25׃  1 ַּבֶהעְפט-ֶגעְׁשָלאְפן  
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מתיה ב:8-1

 1 אּון ְּבֵעת1 ֵיׁשּוַע ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ִאין ֵּבית־ֶלֶחם 
פּון ְיהּוָדה, ִאין ִדי ֶטעג פּון ֶדעם ֶמֶלְך2 הֹוְרדֹוס, ֶערְׁשט 
אּון  ְירּוָׁשַלִים,  ֵקיין  ֶגֶעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ִמְזַרח  פּון  ֲחָכִמים 
ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: 2 וואּו ִאיז ֶדער ֶמֶלְך1 פּון ִדי ִייְדן, ָוואס 
ַזיין  ֶגעֶזען  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואִרים2  ֶגעָוואְרן?  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז 
צּו  ּבּוְקן  ִזיְך  ֶגֶעקּוֶמען  ֶזעֶנען  אּון  ִמְזַרח,  ִאין  ְׁשֶטעְרן3 
ָדאס  ָהאט  הֹוְרדֹוס  ֶמֶלְך2  ֶדער  ְּבֵעת1  ִאים. 3 אּון 
ֶגעֶהעְרט, ָהאט ֶער ִזיְך ֶדעְרְׁשָראְקן, אּון ַגאְנץ ְירּוָׁשַלִים 
ִמיט ִאים; 4 אּון ֶער ָהאט ַפאְרַזאְמְלט ַאֶלע ָראֵׁשי־ֹּכֲהִנים 
ֶגעְפֶרעְגט,  ֵזיי  ָהאט  אּון  ָפאְלק,  ֶדעם  פּון  סֹוְפִרים  אּון 
צּו  ֵזיי  ֶוועֶרן. 5 ָהאְּבן  ֶגעּבֹויְרן  ַדאְרף  ָמִׁשיַח  ֶדער  וואּו 
ַאזֹוי  ָוואִרים1  ְיהּוָדה,  פּון  ֵּבית־ֶלֶחם  ִאין  ֶגעָזאְגט:  ִאים 

ָנִביא:  ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן דּוְרְך ֶדעם 
6 אּון דּו ֵּבית־ֶלֶחם, ַלאְנד פּון ְיהּוָדה, 

ִּביְסט ִניט ִדי ְקֶלעְנְסֶטע 
ְצִוויְׁשן ִדי טֹויְזנֶטער פּון ְיהּוָדה; 

ָוואִרים1 פּון ִדיר ֶוועט ַארֹויְסקּוֶמען 
ַא ֶגעֶוועְלִטיֶקער,2 ָוואס ֶוועט ֶדעְרֶנעְרן3 

ִיְׂשָרֵאל.4 ַמיין ָפאְלק 
ִדי  ֶגערּוְפן  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  הֹוְרדֹוס  ָהאט  7 ֶדעָמאְלט 

ָוואֶסער  ִאין  אֹויְסֶגעָפאְרְׁשט  ֵזיי  ַּביי  ָהאט  אּון  ֲחָכִמים, 
ַצייט ֶדער ְׁשֶטעְרן ָהאט ִזיְך ַּבאִוויְזן; 8 אּון ֶער ָהאט ֵזיי 

ב 1׃ 1 ֶווען  2 ֶקעִניג  ב 2׃ 1 ֶקעִניג  2 ַווייל  3 ַּבִמְדָּבר כד:יז  ב 3׃ 1 ֶווען  2 ֶקעִניג  
ב 5׃ 1 ַווייל  ב 6׃ 1 ַווייל  2 ֶגעֶוועְלִטיֶגער  3 ַּפאְסטּוְכן  4 ִמיָכה ה:א  

4



ב:13-9מתיה

ֶגעִׁשיְקט ֵקיין ֵּבית־ֶלֶחם, אּון ֶגעָזאְגט: ֵגייט אּון ָפאְרְׁשט 
ֶעס  ֶוועט  ִאיר  ַאז  אּון  ִקיְנד,  ֶדעם  ְּבנֹוֵגע1  ֶגענֹוי  אֹויס 
ִוויְסן, ְּכֵדי2 ִאיְך ָזאל אֹויְך ָקאֶנען  ֶגעִפיֶנען, ָלאְזט ִמיר 
קּוֶמען ִזיְך ּבּוְקן צּו ִאים. 9 אּון ִווי ֵזיי ָהאְּבן אֹויְסֶגעֶהעְרט 
ֶדער  ֶערְׁשט  ַאֶווֶעקֶגעַגאְנֶגען;  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶמֶלְך,1  ֶדעם 
ֵזיי  ִאיז  ִמְזַרח,  ִאין  ֶגעֶזען  ָהאְּבן  ֵזיי  ָוואס  ְׁשֶטעְרן, 
ִזיְך  ָהאט  אּון  ֶגֶעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ִּביז  ָפארֹויְסֶגעַגאְנֶגען, 
ִאיז  ִקיְנד  ָדאס  וואּו  ָאְרט,  ֶדעם  ִאיֶּבער  ָאּפֶגעְׁשֶטעְלט 
ָהאְּבן  ְׁשֶטעְרן,  ֶדעם  ֶגעֶזען  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ֶגעֶווען. 10 אּון 
 אּון  ִׂשְמָחה;2 11  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶזער1  ִמיט  ֶגעְפֵרייט  ִזיְך  ֵזיי 
ְּבֵעת1 ֵזיי ֶזעֶנען ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין הֹויז ַאַריין, ָהאְּבן ֵזיי 
ֵזיי  אּון  ַמאֶמע,  ַזיין  ִמְרָים  ִמיט  ִקיְנד  ָדאס  ֶגעֶזען 
ֶזעֶנען ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן, אּון ָהאְּבן ִזיְך צּו ִאים ֶגעּבּוְקט; 
ָהאְּבן  אּון  אֹוְצרֹות,  ֵזייֶעֶרע  ֶגעֶעְפנט  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון 
אּון  ֵווייֶרעְך3  אּון  ָגאְלד  ַמָּתנֹות;  ִאים  ַפאר  ֶגעֶנעֶעְנט2 
ֶגעָוואְרן  ֶגעָוואְרְנט  זֶעֶנען  זֵיי  ִווי  ָנאְכֶדעם  ִמיֶרע.5,4 12 אּון 
צּו  אּוְמֶקעְרן  ִניט  ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ָחלֹום,  ַא  ִאין 
ֵאייֶגעֶנעם  ֵזייֶער  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען צּו  ֵזיי  ֶזעֶנען  הֹוְרדֹוס, 

ֶוועג. ַאְנֶדעְרן  ַאן  ִמיט  ַלאְנד 
ַמְלָאְך  ַא  ֶערְׁשט  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ֶזעֶנען  ֵזיי  ְּבֵעת1  13 אּון 

ָחלֹום,  ַא  ִאין  יֹוֵסף  צּו  ַּבאִוויְזן  ִזיְך  ָהאט  ָגאט  פּון 
ַזיין  אּון  ִקיְנד  ָדאס  ֶנעם  אּון  אֹויף,  ְׁשֵטיי  ֶגעָזאְגט:  אּון 

ב 8׃ 1 ֶוועְגן  2 צּוִליּב  ב 9׃ 1 ֶקעִניג  ב 10׃ 1 ֵזייֶער  2 ְפֵרייֶלעְכַקייט  
ב 11׃ 1 ֶווען  2 ֶגעְּבַראְכט  3 ֵווייְהרֹויְך  4 ֶגעִוויְרץ  5 ְיַׁשְעָיהּו ס:ו  ב 13׃ 1 ֶווען  
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מתיה ב:18-14

ָדאְרְטן,  ַזיי  אּון  ִמְצַרִים,  ֵקיין  ַאנְטִרין2  אּון  ַמאֶמע, 
זּוְכן  ֶוועט  הֹוְרדֹוס  ָוואִרים3  ָזאְגן;  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  ִּביז 
ִאיז  ֶער  אּוְמצּוְּבֶרעְנֶגען. 14 אּון  ֶעס  ְּכֵדי  ִקיְנד,  ָדאס 
ַזיין  אּון  ִקיְנד  ָדאס  ֶגענּוֶמען  ָהאט  אּון  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען 
ִמְצַרִים: 15 אּון  ֵקיין  ַאֶוועק  ִאיז  אּון  ַּבייַנאְכט,  מּוֶטער 
הֹוְרדֹוס,  פּון  טֹויט  ֶדעם  ִּביז  ֶגעֶווען  ָדאְרְטן  ִאיז  ֶער 
ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶסע  ָוואס  ֶוועְרן,  ְמקּוָים  ָזאל  ֶער2  ְּכֵדי1 
ָהאּב  ִמְצַרִים  ָנִביא: פּון  ֶדעם  ָגאט דּוְרְך  ֶגעָוואְרן פּון 

ִאיְך ֶגערּוְפן ַמיין זּון.3
16 אּון ֶווען הֹוְרדֹוס ָהאט ֶגעזֶען, ַאז ֶער ִאיז פּון ִדי ֲחָכִמים 

ֶדעְרֶצעְרְנט  ֶזער1  ֶער  ִאיז  ֶגעָוואְרן,  אֹויְסֶגעְׁשֶּפעט 
ַאֶלע  אֹויְסַהְרֶגעֶנען  ֶגעִׁשיְקט  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעָוואְרן, 
ִייְנְגֶלעְך ִאין ֵּבית־ֶלֶחם אּון ִאין ַאֶלע ִאיֶרע ֶגעַמאְרְקן,2 
ַצייט,  ֶדער  לֹויט  יּוְנֶגער,  אּון  ַאְלט  ָיאר  ְצֵוויי  פּון 
ֲחָכִמים. ִדי  ַּביי  אֹויְסֶגעָפאְרְׁשט  ֶגענֹוי3  ָהאט  ֶער  ָוואס 
ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶסע  ָוואס  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָים  ִאיז  17 ֶדעָמאְלט 

ִיְרְמָיהּו ַהָנִביא:  ֶגעָוואְרן דּוְרְך 
18 ַא קֹול ִאיז ֶגעֶהעְרט ֶגעָוואְרן ִאין ָרָמה, 

ֶגעֵוויין אּון ְגרֹויס ָיאֶמער, 
ֵווייְנט אֹויף ִאיֶרע ִקיְנֶדער;  ָרֵחל 

ִזי ָלאְזט ִזיְך ִניט ְטֵרייְסְטן,  אּון 
ִניָטא.3,2 ֵזיי ֶזעֶנען ֶמער  ָוואִרים1 

ב 13׃ 2 ַאְנְטלֹויף  3 ַווייל  ב 15׃ 1 צּוִליּב  2 ֶעס  3 הֹוֵׁשע יא:א  
ב 16׃ 1 ֵזייֶער  2 ְגֶרעִניְצן  3 ּפּוְנְקֶלעְכט  ב 18׃ 1 ַווייל  2 ְקָלאג  3 ִיְרְמָיהּו לא:טו  
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ב:3:3-19מתיה

ַמְלָאְך  ַא  ָהאט  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ִאיז  הֹוְרדֹוס  ְּבֵעת1  19 אּון 

ִאין  יֹוֵסף  צּו  ָחלֹום  ַא  ִאין  ַּבאִוויְזן  ִזיְך  ָגאט  פּון 
ִקיְנד  ְׁשֵטיי אֹויף, אּון ֶנעם ָדאס  ֶגעָזאְגט:  ִמְצַרִים, 20 אּון 
אּון ַזיין ַמאֶמע, אּון ֵגיי ֵקיין ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל; ָוואִרים1 ִדי, 
ֶזעֶנען  ִקיְנד,  ֶדעם  ֶלעְּבן פּון  ָדאס  ֶגעזּוְכט  ָהאְּבן  ָוואס 
ֶגענּוֶמען  ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען אּון ָהאט  טֹויט.2 21 אּון ֶער 
ֵקיין  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  אּון  ַמאֶמע,  ַזיין  אּון  ִקיְנד  ָדאס 
ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאט  ֶער  ֶווען  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל. 22 ָאֶּבער 
פּון  ָאְרט  אֹויְפן  ְיהּוָדה  ִאין  ֶגעֶוועְלִטיְקט  ַאְרֵּכעָלאֹוס1 
ַאִהין  ֶגעַהאט  מֹוֶרא  ֶער  ָהאט  הֹוְרדֹוס,  ָפאֶטער  ַזיין 
ֶגעָוואְרן  ֶגעָוואְרְנט  ִאיז  ֶער  ִווי  ָנאְכֶדעם  אּון  ֵגיין;  צּו 
ָגִליל, פּון  ֶגעְגְנט  ִדי  ִאין  ַאֶוועק  ֶער  ִאיז  ָחלֹום,  ַא  ִאין 
ְׁשָטאט,  ַא  ִאין  ֶגעְוואֹויְנט  ָהאט  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  23 אּון 

ֶוועְרן  ָזאל ְמקּוָים  ְּכֵדי ֶעס  ְנָצֶרת,  ֶגעֵהייְסן  ָוואס ָהאט 
ַאז  ְנִביִאים,  ִדי  דּוְרְך  ֶגעָוואְרן  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶסע  ָוואס 

ֶער ָזאל ֶגערּוְפן ֶוועְרן ָנְצִרי.1

 1 ִאין ֶיעֶנע ֶטעג ִאיז ֶגעקּוֶמען יֹוָחָנן ַהַמְטִּביל, אּון ָהאט 
ָזאְגן: צּו  ַאזֹוי  ְיהּוָדה,  פּון  ִמְדָּבר  ֶדער  ִאין  ֶגערּוְפן 
ִזיְך  ָהאט  ַמְלכּות־ְשַׁמִים  ָדאס  ָוואִרים1  ְּתׁשּוָבה,  2 טּוט 
ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט. 3 ָוואִרים1 ָדאס ִאיז ֶער, פּון ֶוועֶמען ְיַׁשְעָיהּו 

ַהָנִביא ָהאט ֶגעָזאְגט:  
ב 19׃ 1 ֶווען  ב 20׃ 1 ַווייל  2 ְׁשמֹות ד:יט  ב 22׃ 1 ַאְרְקלֹוס  

ב 23׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו יא:א, מט:ו  ג 2׃ 1 ַווייל  ג 3׃ 1 ַווייל  
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מתיה ג:11-4

ַא קֹול רּוְפט ִאין ֶדער ִמְדָּבר; 
ְגֵרייט ֶדעם ֶוועג פּון ָגאט,  ַמאְכט 

ַזייֶנע ְׁשֶטעְגן.3,2 ְגַלייְכט אֹויס 
ֶקעְמל-ָהאר,  ַמְלּבּוׁש1 פּון  ַא  ֶגעְטָראְגן  יֹוָחָנן ָהאט  4 אּון 

אּון  ֶלעְנְדן;2  ַזייֶנע  ַארּום  ַגאְרְטל  ֶלעֶדעְרֶנעם  ַא  אּון 
ַזיין ְׁשַּפייז ִאיז ֶגעֶווען ֵהייֶׁשעִריְקן אּון ִוויְלֶדער ָהאִניק.
אּון  ְירּוָׁשַלִים,  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ִאים  צּו  ִאיז  5 ֶדעָמאְלט 

ֵזיי  ַיְרֵדן; 6 אּון  פּון  ֶגעְגְנט  ַגאְנֶצע  ִדי  אּון  ְיהּוָדה,  ַגאְנץ 
ֶזעֶנען פּון ִאים ֶגעטֹוְבְלט ֶגעָוואְרן ִאין ַיְרֵדן, אּון ָהאְּבן 

ִזיְך ִמְתַווֶדה1 ֶגעֶווען אֹויף ֵזייֶעֶרע ִזיְנד.
ִדי ְּפרּוִׁשים פּון  ַא ַסך פּון  ֶגעֶזען  ַאז ֶער ָהאט  7 ָאֶּבער 

ֵזיי  צּו  ֶער  ָהאט  ְטִביָלה,  ֶדער  צּו  קּוֶמען  ְצדֹוִקים 
ַאייְך  ָהאט  ֶווער  ְׁשַלאְנֶגען!  פּון  ְׁשּפָראץ  ִאיר  ֶגעָזאְגט: 
ֶגעָוואְרְנט צּו ַאְנְטִריֶנען1 פּון ֶדעם ָאנקּוֶמעְנִדיְקן ָצאְרן?
ַפאר  ָראּוי1  ֶזעֶנען  ָוואס  ֵּפירֹות,  ֶדעְריֶּבער  8 ְּבֶרעְנְגט 

ָזאְגן:  צּו  ַאזֹוי  ַאיין,  ִניט  ַאייְך  ֶרעְדט  ְּתׁשּוָבה, 9 אּון 
ַאְבָרָהם ִאיז אּוְנדֶזער ָפאֶטער; ָוואִרים1 ִאיְך ָזאג ַאייְך: 
ָגאט ֶקען פּון ִדי ָדאִזיֶקע ְׁשֵטייֶנער אֹויְפְׁשֶטעְלן ִקיְנֶדער 
ַּביים  ַהאק  ִדי  ׁשֹוין  ִליְגט  ָאט  ַאְבָרָהם. 10 אּון  ַפאר 
ּבֹוים,  ֶיעֶדער  ֶדעִריֶּבער,  ֵּבייֶמער;  ִדי  פּון  ָוואְרְצל 
ֶוועְרט  ֵּפירֹות,  גּוֶטע  ֵקיין  ַארֹויס  ִניט  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס 
ָאּפֶגעַהאְקט אּון ַאַרייְנֶגעָוואְרפן ִאין ַפייֶער ַאַריין. 11 ִאיְך 

ג 3׃  2 ֶוועְגן  3 ְיַׁשְעָיהּו מ:ג  ג 4׃ 1 ְקֵלייד  2 ְמָלִכים ב א:ח  ג 6׃ 1 אֹויְסֶרעְדן  
ג 7׃ 1 ַאנְטלֹויְפן  ג 8׃ 1 ֶוועְרד  ג 9׃ 1 ַווייל  
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ג:17-12מתיה

טֹוְבל ַאייְך ִמיט ַוואֶסער צּו ְּתׁשּוָבה, ָאֶּבער ֶדער, ָוואס 
ֵזייֶנע  אּון  ִמיר,  פּון  ֶמעְכִטיֶקער  ִאיז  ִמיר,  ָנאְך  קּוְמט 
ֶוועט  ֶער  ְטָראְגן;  צּו  ָראּוי2  ִניט  ִאיְך  ִּבין  ַסאְנַדאְלן1 
ַאייְך טֹוְבֶלען ִמיט ֶדעם רּוַח־ַהקֹוֶדׁש אּון ִמיט ַפייֶער.
ֶוועט  ֶער  אּון  ַהאְנט,  ַזיין  ִאין  ִאיז  ִוויְנְטׁשֹויְפל  12 ַזיין 

ֶער  ֶוועט  ֵווייץ  ַזיין  אּון  ַׁשייֶער;  ַזיין  אֹויְסֵרייִניְקן  גּוט 
ַאייְנַזאְמֶלען ִאין ְׁשֵּפייְכֶלער ַאַריין, ָאֶּבער ִדי ְּפִליֶעווע1 
אּוְמַפאְרֶלעְׁשֶלעְכן  ַאן  ִמיט  ַפאְרְּבֶרעֶנען  ֶער  ֶוועט 
צּום  ָגִליל  פּון  ֶגֶעקּוֶמען  ֵיׁשּוַע  ִאיז  ַפייֶער. 13 ֶדעָמאְלט 
ֶוועֶרן. צּו  ֶגעטֹוְבְלט  ִאים  פּון  ְּכֵדי  יֹוָחָנן,  צּו  ַיְרֵדן, 
ֶגעָזאְגט:  אּון  ַפאְרֶוועְרט,1  ִאים  ָהאט  יֹוָחָנן  14 ָאֶּבער 

ֶוועֶרן,  ֶגעטֹוְבְלט  ִדיר  פּון  ַּבאַדאְרְפט  ָוואְלט  ִאיְך 
ִאים  ֵיׁשּוַע ָהאט  ִמיר? 15 ָאֶּבער  ָגאר צּו  אּון דּו קּוְמְסט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ָלאז ַזיין; ָוואִרים1 ַאזֹוי ֶגעִׁשיְקט ִזיְך ַפאר 
ֶדעָמאְלט  ֶגעֶרעְכִטיַקייט.  ֶיעֶדע  ַזיין  צּו  ְמַקֵיים2  אּוְנדז 
ָהאט ֶער ִאים ֶגעָלאְזט. 16 אּון ְּבֵעת1 ֵיׁשּוַע ִאיז ֶגעטֹוְבְלט 
ֶגעָוואְרן, ִאיז ֶער ֵּתיֵּכף2 ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון ֶדעם ַוואֶסער, 
אּון ָהאט ָהאט ִזיְך ֶדער ִהיְמל ֶגעְׁשָּפאְלְטן ַפאר ִאים,3 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ֶדעם ֵגייְסט פּון ָגאט ַאָראְּפִניֶדעְרן 
ַּבת  ַא  זֶע,  17 אּון  ִאים;4  אֹויף  קּוֶמען  אּון  טֹויּב,  ַא  ִווי 
ַמיין  ִאיז  זָאְגן: ָדאס  ַאזֹוי צּו  ִהיְמל,  ַארֹויס פּון  ִאיז  קֹול 

ֶגעִליְּבֶטער זּון, ָוואס ִאיז ִמיר וואֹויְלֶגעֶפעְלן.1
ג 11׃ 1 ִׁשיְך  2 ֶוועְרד  ג 12׃ 1 ְׁשְטרֹוי  ג 14׃ 1 ָאּפֶגעְׁשֶטעְלט  ג 15׃ 1 ַווייל  2 ֶדעְרִפיְלן  

ג 16׃ 1 ֶווען  2 ְגַלייְך  3 אּון ֶזע, ֶדער ִהיְמל ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעַמאְכט  4 ְיַׁשְעָיהּו יא:ב ְּבֵראִׁשית ח:יב  
ג 17׃ 1 ְּתִהִלים ב:ז ְיַׁשְעָיהּו מב:א ִמְׁשֵלי לד:ד  
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מתיה ד:8-1

ֶדעם  פּון  ֶגעָוואְרן  ֶגעִפיְרט  ֵיׁשּוַע  ִאיז   1 ֶדעָמאְלט 
ֵגייְסט ִאין ֶדער ִמְדָּבר ַאַריין, ְּכֵדי1 ֶגעְּפרּוְאְווט צּו ֶוועְרן 
ֶפעְרִציק  ֶגעַפאְסט  ָהאט  ֶער  ַאז  ָׂשָטן. 2 אּון  ֶדעם  פּון 
הּוְנֶגעִריק  ֶדעְרָנאְך  ֶער  ִאיז  ֶנעְכט,  ֶפעְרִציק  אּון  ֶטעג 
ָהאט  אּון  ֶגעֶנעֶעְנט,2  ָהאט  ְמַנֶסה1  ֶדער  ֶגעָוואְרן. 3 אּון 
ֶּבן־ֱאֹלִהים,  ֶדער  ִּביְסט  דּו  אֹויּב  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו 
ְּברֹויט.  ֶוועְרן  ָזאְלן  ְׁשֵטייֶנער  ָדאִזיֶקע  ִדי  ַאז  ַּבאֶפעל, 
ֶגעְׁשִריְּבן:  ְׁשֵטייט  ֶסע  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ָהאט  ֶער  4 ָאֶּבער 

ִניט פּון ְּברֹויט ַאֵליין ֶלעְּבט ֶדער ֶמעְנְטׁש, 
ַנייֶעְרט1 פּון ֶיעְדן ָוואְרט, 

ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ָגאְטס מֹויל.2
ֶדער  ִאין  ֶגענּוֶמען  ִאים  ָׂשָטן  ֶדער  ָהאט  5 ֶדעָמאְלט 

ֵהייִליֶקער ְׁשָטאט1 ַאַריין, אּון ָהאט ִאים ַאִוויְקֶגעְׁשֶטעְלט2 
צּו  ֵּבית־ַהִמְקָדׁש, 6 אּון  פּון  ְׂשּפיץ־טּוֶרעם  ֶדעם  אֹויף 
ַוואְרף  ֶּבן־ֱאֹלִהים,  ֶדער  ִּביְסט  דּו  אֹויּב  ֶגעָזאְגט:  ִאים 

ִדיְך ַאָראּפ; ָוואִרים1 ֶסע ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן: 
ֵזייֶנע ַמְלָאִכים ֶוועט ֶער ַּבאֶפעְלן ֶוועְגן ִדיר, 

ֵזיי ִדיְך ְטָראְגן,  אּון אֹויף ִדי ֶהעְנט ֶוועְלן 
ָטאֶמער ֶוועְסטּו ִדיר ָאְנְׁשָלאְגן ָאן2 

ַא ְׁשֵטיין ַדיין פּוס.3
אֹויְך  ְׁשֵטייט  ֶסע  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ָהאט  ֵיׁשּוַע  7 אּון 

ֶגעְׁשִריְּבן: דּו ָזאְלְסט ִניט ְּפרּואְוון ָגאט ַדיין ַהאר.1 8 אּון 
ד 1׃ 1 צּוִליּב  ד 3׃ 1 ְּפרּוְאֶווער  2 ֶגעקּוֶמען  ד 4׃ 1 ָנאר  2 ְדָבִרים ח:ג  

ד 5׃ 1 ְירּוָׁשַלִים  2 ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט  ד 6׃ 1 ַווייל  2 ִאין  3 ְּתִהִלים צא:יא-יב  ד 7׃ 1 ְדָבִרים ו:טז  
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ד:16-9מתיה

ֶדער ָׂשָטן ָהאט ִאים ָנאְכַאָמאל ֶגענּוֶמען אֹויף ֵזייֶער ַא 
ַאֶלע ְמלּוכֹות1 פּון  ֶגעִוויְזן  ִאים  הֹויְכן ַּבאְרג, אּון ָהאט 
ֶדער ֶוועְלט, אּון ֵזייֶער ְּפַראְכט; 9 אּון ֶער ָהאט צּו ִאים 
ֶגעְּבן, אֹויּב דּו  ִדיר  ִאיְך  ֶוועל  ַאְלץ  ֶגעָזאְגט: ָאט־ָדאס 
ֶוועְסט ַאִניֶדעְרַפאְלן אּון ִדיְך ּבּוְקן צּו ִמיר. 10 ֶדעָמאְלט 

ָהאט ֵיׁשּוַע צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ַאֶוועק ִמיט ִדיר,1 ָׂשָטן! 
ָוואִרים2 ֶסע ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן: 

דּו ָזאְלְסט ִדיְך ּבּוְקן צּו ָגאט ַדיין ַהאר, 
אּון ִאים ַאֵליין ָזאְלְסטּו ִדיֶנען.3

ֶזע,  אּון  ַפאְרָלאְזט;  ָׂשָטן  ֶדער  ִאים  ָהאט  11 ֶדעָמאְלט 

ַמְלָאִכים ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון ָהאְּבן ִאים ַּבאִדיְנט. 12 אּון 
ְּבֵעת1 ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט, ַאז יֹוָחָנן ִאיז ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט2 
ַּביים  ָגִליל; 13 אּון  ֵקיין  ַאֶוועְקֶגעצֹויְגן  ֶער  ִאיז  ֶגעָוואְרן, 
ְנָצֶרת, ִאיז ֶער ֶגֶעקּוֶמען אּון ָהאט ֶגעְוואֹויְנט  ַפאְרָלאְזן 
ִאין ְּכַפר־ַנחּום, ָוואס ִאיז ַּביים ַים, ִאין ֶדעם ֶגעִּביט1 פּון 
ָוואס  ֶוועְרן  ְמקּוָים  ָזאל  ֶעס  ַנְפָּתִלי, 14 ְּכֵדי1  אּון  ְזבּולּון 

ֶסע ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן פּון ְיַׁשְעָיהּו ַהָנִביא:
ַנְפָּתִלי,  15 ָדאס ַלאְנד ְזבּולּון אּון ָדאס ַלאְנד 

ֶקעְגן ֶדעם ַים, ִאין ֵעֶבר־ַהַיְרֵדן,1 
ָגִליל פּון ִדי גֹויִים. 16 ָדאס ָפאְלק, 

ָוואס ִאיז ֶגעֶזעְסן ִאין ֶדער ִפיְנְצֶטער, 
ָהאט ֶגעֶזען ַא ְגרֹויס ִליְכט, 

ד 8׃ 1 ֶקעִניְגִריְכן  ד 10׃ 1 ְטָראג ִדיְך ָאּפ  2 ַווייל  3 ְדָבִרים ו:יג ְמָלִכים ב יז:לה-לו  
ד 11׃ 1 ֶגעקּוֶמען  ד 12׃ 1 ֶווען  2 ַאייְנֶגעֶזעְצט  ד 13׃ 1 ֶגעֶגעְנד  

ד 14׃ 1 צּוִליּב  ד 15׃ 1 ַאנֶדעֶרע ַזייט פּון ֶדעם ַיְרֵדן  
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מתיה ד:23-17

אּון ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶזעְסן 
ִאין ֶדעם ַלאְנד פּון ָׁשאְטן פּון טֹויט, 

ֵזיי ִאיז אֹויְפֶגעַגאְנֶגען ַא ִליְכט.1 ַפאר 
17 פּון ֶדעָמאְלט ָאן ָהאט ֵיׁשּוַע ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו רּוְפן, אּון 

ָהאט  ַמְלכּות־ְשַׁמִים  ָדאס  ָוואִרים1  ְּתׁשּוָבה,  טּוט  ָזאְגן: 
ִזיְך ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט. 18 אּון ְּבֵעת1 ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַּביים 
ִׁשְמעֹון,  ְּבִריֶדער,  ְצֵוויי  ֶגעֶזען  ֶער  ָהאט  ָגִליל,  פּון  ַים 
ָוואס ֶוועְרט ֶגערּוְפן ֶּפעְטרֹוס, אּון ַאְנְדַרי ַזיין ְּברּוֶדער, 
ֵזיי  ָוואִרים2  ַאַריין;  ַים  ִאין  ֶנעץ  ַא  ַוואְרְפן  ֵזיי  ִווי 
ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ָהאט  ֶער  ִפיֶׁשעְרס. 19 אּון  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ֵגייט ִמיר ָנאְך, אּון ִאיְך ֶוועל ַאייְך ַמאְכן ַפאר ִפיֶׁשעְרס 
ִדי  ַפאְרָלאְזט  ֵּתיֵּכף1  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶמעְנְטְׁשן. 20 אּון  פּון 
ִאיז  ֶער  ַאז  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען. 21 אּון  ִאים  ֶזעֶנען  אּון  ֶנעְצן, 
ְצֵוויי  ֶגעֶזען  ֶער  ָהאט  ֶגעַגאְנֶגען,  ַווייֶטער  ָדאְרְטן  פּון 
ְּברּוֶדער  ַזיין  אּון  ֶּבן־ַזְבִדי,  ַיֲעֹקב  ְּבִריֶדער,  ַאְנֶדעֶרע 
ָפאֶטער,  ֵזייֶער  ַזְבִדי  ִמיט  ִׁשיף  ֶדער  ִאין  יֹוָחָנן, 
ֶגערּוְפן. ֵזיי  ָהאט  ֶער  אּון  ֶנעְצן,  ֵזייֶעֶרע  ַפאְרִריְכְטן 
ֵזייֶער  אּון  ִׁשיף  ִדי  ַפאְרָלאְזט  ֵּתיֵּכף1  ָהאְּבן  ֵזיי  22 אּון 

ִאיז  ֵיׁשּוַע  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען. 23 אּון  ִאים  ֶזעֶנען  אּון  ָפאֶטער, 
ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  אּון  ָגִליל,  ַגאְנץ  ִאין  ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען 
ֶדעם  ְּבׂשּוָרה פּון  ִדי  ָאְנֶגעָזאְגט  אּון  ֵזייֶעֶרע ׁשּוְלן,  ִאין 
ְקַראְנְקֵהייְטן  ַאֶלעְרֵליי  ֶגעֵהייְלט  ָהאט  אּון  ַמְלכּות,1 

ד 16׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו ח:כג ט:א-ב ד 17׃ 1 ַווייל  ד 18׃ 1 ֶווען  2 ַווייל  
ד 20׃ 1 ְגַלייְך  ד 22׃ 1 ְגַלייְך  ד 23 1 ֶקעִניְגַרייְך  
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ד:24-ה׃6מתיה

ֶׁשם1  ַזיין  ָפאְלק. 24 אּון  ֶדעם  ְצִוויְׁשן  ְׁשָלאְפַקייְטן2  אּון 
ָהאט ִזיְך ַפאְרְׁשְּפֵרייט ִאין ַגאְנץ סּוְרָיה, אּון ֶמען ָהאט 
ְקַראְנק,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע,  ֶגעְּבַראְכט  ִאים  צּו 
ֵווייִטיְקן,  אּון  חֹוַלאְתן2  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע  פּון  ֶגעְּפָלאְגט 
ַּבאזֶעֶסעֶנע פּון ֵּבייזֶע3 ֵגייְסֶטער, ַפאִליֶקע,4 אּון ֶגעֵלייְמֶטע, 
ִאים  ִאיז  ֶסע  ֶגעֵהייְלט. 25 אּון  ֵזיי  ָהאט  ֶער  אּון 
ָגִליל,  פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ַהמֹון1  ְגרֹויֶסער  ַא  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען 
פּון  אּון  ְיהּוָדה,  אּון  ְירּוָׁשַלִים,  אּון  ֶדעַקאָּפִליס,  אּון 

ֵעֶבר־ַהַיְרֵדן.2

ֶער  ִאיז  ָפאְלק,  ָדאס  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ְּבֵעת1   1 אּון 
ָהאט  ֶער  ַאז  אּון  ַּבאְרג,  ֶדעם  אֹויף  ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען 
ֵזייֶנע  ִאים  צּו  ֶגעֶנעֶעְנט2  ָהאְּבן  ַאִניֶדעְרֶגעֶזעְצט,  ִזיְך 
ָהאט  אּון  מֹויל  ַזיין  ֶגעֶעְפְנט  ָהאט  ֶער  ַּתְלִמיִדים. 2 אּון 

ֵזיי ֶגעֶלעְרְנט, ַאזֹוי צּו ָזאְגן:
3 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ָאֶרעם ִאין ַגייְסט,2 

ָוואִרים3 ֵזייֶעְרס ִאיז ָדאס ַמְלכּות־ְשַׁמִים. 
4 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי, ָוואס ְטרֹויֶעְרן, 

ָוואִרים2 ֵזיי ֶוועְלן ֶגעְטֵרייְסט ֶוועֶרן.
5 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי ַעָנִווים,2 

ָוואִרים3 ֵזיי ֶוועְלן ַיְרֶׁשעֶנען ִדי ֶעְרד.4
6 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי, ָוואס הּוְנֶגעְרן אּון ָדאְרְׁשְטן ָנאְך 

ד 23 2 ְׁשֶמעְרְצן  ד 24׃ 1 ָנאֶמען  2 ְקֶרעְנק  3 ֵׁשִדים  4 ְמֻׁשֶגעֶנע  ד 25׃ 1 ִפיל ַלייט  2 ַאנֶדעֶרע ַזייט פּון 
ֶדעם ַיְרֵדן  ה 1׃ 1 ֶווען  2 ֶגעקּוֶמען  ה 3׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ֶגעִמיט  3 ַווייל  ה 4׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ַווייל  

ה 5׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט   2 ַזאְנְפְטִמיִטיֶגע  3 ַווייל  4 ְּתִהִלים לז:יא  ה 6׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  
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מתיה ה:15-7

ֶגעֶרעְכִטיַקייט, ָוואִרים2 ֵזיי ֶוועְלן ֶגעֶזעִטיְקט ֶוועְרן.
7 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי ַּבַעלי־ַרְחִמים,2 

ָוואִרים3 אֹויף ֵזיי ֶוועט ֶמען ִזיְך ְמַרֵחם4 ַזיין. 
8 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי לֹויֶטעֶרע ִאין ַהאְרְצן, 

ָוואִרים2 ֵזיי ֶוועְלן ֶזען ָגאט.3
9 ָוואֹויל1 ִאיז ִדי רֹוְדֵפי־ָׁשלֹום,2 

ָוואִרים3 ֵזיי ֶוועְלן ָאנְגֶערּוְפן ֶוועְרן ִזין פּון ָגאט.
פּוְנֶוועְגן  ֶגערֹוְדְפט  ֶוועְרן  ָוואס  ִדי  ִאיז  10 ָוואֹויל1 

ֶגעֶרעְכִטיַקייט, ָוואִרים2 ֵזייֶערס ִאיז ָדאס ַמְלכּות־ְשַׁמִים.
ַזיין,  ְמַבֶזה2  ַאייְך  ֶוועט  ֶמען  אֹויּב  ַאייְך,  ִאיז  11 ָוואֹויל1 

אּון ַאייְך רֹוְדְפן, אּון ֶרעְדן אֹויף ַאייְך ַפאְלׁש ַאלָדאס־
ֵּבייז צּוִליּב ִמיר. 12 ְפֵרייט ַאייְך אּון ַזייט ָמֵלא־ִׂשְמָחה,1 
ַאזֹוי  ַווייל  ִאין ִהיְמל,  ִאיז ַאייֶער ְׂשַכר3  ָוואִרים2 ְגרֹויס 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגערֹוְדְפט ִדי ְנִביִאים, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאר 

ַאייְך.
13 ִאיר ֶזעְנט ָדאס ַזאְלץ פּון ֶדער ֶעְרד; אֹויּב ָאֶּבער ַזאְלץ 

ַפאְרִליְרט ֶדעם ַטַעם, ִמיט ָוואס ָזאל ֶמען ֶעס ִוויְרְצן?1 
ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן  ַסייְדן  ָגאְרִניט,  אֹויף  ֶמער  טֹויג  ֶסע 
ֶמעְנְטְׁשן. פּון  ֶוועְרן  צּו  ֶצעְטָראְטן  אּון  ֶוועֶרן  צּו 
14 ִאיר ֶזעְנט ָדאס ִליְכט פּון ֶדער ֶוועְלט. ַא ְׁשָטאט ָוואס 

ַפאְרָּבאְרְגן.1 15 ֶמען  ַזיין  ִניט  ֶקען  ַּבאְרג  ַא  אֹויף  ִליְגט 
ְׁשֶטעְלן  צּו  ֶעס  ְּכֵדי1  ִליְכט,  ַא  ָאן  ִניט  אֹויְך  ִציְנְדט 

ה 6׃ 2 ַווייל  ה 7׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ַּבאֶרעְמֶהעְרִציְגן  3 ַווייל  4 ַּבאֶרעְמֶהעְרִציְגַקייט ֶדעְרַלאְנֶגען  ה 8׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ַווייל 

3 ְּתִהִלים כד:ג-ד  ה 9׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ַמאֶכען ָׁשלֹום  3 ַווייל  ה 10׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ַווייל  ה 11׃ 1 ֶגעֶּבעְנְׁשט  2 ַפאְרֶׁשעֶמען  

ה 12׃ 1 ִפיל ִמיט ְפֵרייֶלעְכַקייט  2 ַווייל  3 ַּבאלֹוינּוג  ה 13׃ 1 ַזאְלְצן  ה 14׃ 1 ֶּבעַהאְלְטן  ה 15׃ 1 צּוִליּב  
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ה:21-16מתיה

אּוְנֶטער ַא ֶמעְסְטל,2 ַנייֶעְרט3 ִאין ַא ַלייְכֶטער; אּון ֶעס 
אֹויְך  הֹויז. 16 ַאזֹוי  ִאין  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע,  ַפאר  ַלייְכט 
ָזאְלט ִאיר ָלאְזן ַׁשייֶנען ַאייֶער ִליְכט ַפאר ִדי ֶמעְנְטְׁשן, 
לֹויְּבן  אּון  ַמַעִׂשים,  גּוֶטע  ַאייֶעֶרע  ֶזען  ָזאְלן  ֵזיי  ְּכֵדי1 

ַאייֶער ָפאֶטער ִאין ִהיְמל.
ִדי  ַזיין  צּו  ְמַבֵטל1  ֶגעקּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  ַאז  ִניט,  17 ֵמייְנט 

ֶגעקּוֶמען  ִניט  ִּבין  ִאיְך  ְנִביִאים;  ִדי  ָאֶדער  ּתֹוָרה, 
ְמַבֵטל1 ַזיין, ַנייֶעְרט2 ְמַקיָים3 צּו ַזיין. 18 ָוואִרים1 ֶּבֱאֶמת, 
ַפאְרֵגיין,  ֶוועְלן  ֶעְרד  אּון  ִהיְמל  ִּביז  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך 
ֶדער  פּון  קּוצֹו־ֶׁשל־יּוד2  ָאֶדער  יּוד  ַאיין  ֵקיין  ֶוועט 
ֶוועְרן. ֶוועט ְמקּוָים3  ִּביז ַאלְצִדיְנג  ִניט ַפאְרֵגיין,  ּתֹוָרה 
19 ֶדעִריֶּבער, ֶווער ֶסע ֶוועט עֹוֵבר ַזיין אֹויף ֵאייֶנער פּון 

ַאזֹוי  ֶלעְרֶנען  ֶוועט  אּון  ִמְצוֹות,  ִמיְנֶדְסֶטע1  ָדאִזיֶקע  ִדי 
ִמיְנֶדְסֶטער2  ֶדער  ֶוועְרן  ֶגערּוְפן  ֶוועט  ֶמעְנְטְׁשן,  ִדי 
ִאין ֶדעם ַמְלכּות־ְשַׁמִים; ֶווער ָאֶּבער ֶסע ֶוועט ֵזיי ָטאן 
ֶדעם  ִאין  ְגרֹויס  ֶוועְרן  ֶגערּוְפן  ֶוועט  ֶלעְרֶנען,  אּון 

ַמְלכּות־ְשַׁמִים.
ֶוועט  ִצְדקֹות  ַאייֶער  אֹויּב  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  20 ָוואִרים1 

סֹוְפִרים  ִדי  פּון  ִצְדקֹות  ֶדער  פּון  ֶּבעֶסער  ַזיין  ִניט 
ַאַרייְנקּוֶמען  ִניט  ְּבֵאין־אֹוְפן2  ִאיר  ֶוועט  ְּפרּוִׁשים,  אּון 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאט  ַמְלכּות־ְשַׁמִים. 21 ִאיר  ֶדעם  ִאין 
ִניט  ָזאְלְסט  ַקדמֹוִנים:1 דּו  ִדי  ֶגעָוואְרן צּו  ֶגעָזאְגט  ִאיז 

ה 15׃ 2 ֶקעְסְטל  3 ָנאר  ה 16׃ 1 צּוִליּב  ה 17׃ 1 ָאּפַמאְכן/ַאֶוועק ֶנעֶמען  2 ָנאר  3 ַפאְרִפיְלן  
ה 18׃ 1 ַווייל  2 ֶעק פּון ַא יּוד  3 ַפאְרִפיְלט/ֶדעְרִפיְלט  ה 19׃ 1 ְקֶלעְנְסֶטע  2 ְקֶלעְנְסֶטער  

ה 20׃ 1 ַווייל  2 ֶגעִוויס  ה 21׃ 1 פּון ַאְלֶטע ַצייְטן  
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מתיה ה:28-22

ַהְרֶגעֶנען. אּון ֶווער ֶסע ֶוועט ַהְרֶגעֶנען, ֶוועט ַזיין ַחיָיב2 
ַפאר ֶדעם ֵּבית־ִדין.3 22 ָאֶּבער ִאיְך ָזאג ַאייְך, ַאז ֶיעֶדער 
ֶוועט  ַזיין ְּברּוֶדער,  ָוואס טּוט ֶצעֶרעֶנען אֹויף  ֵאייֶנער, 
ַזיין ַחיָיב1 ַפאר ֶדעם ֵּבית־ִדין; אּון ֶווער ֶסע ֶוועט ָזאְגן 
ֶדעם  ַפאר  ַחיָיב1  ַזיין  ֶוועט  ֵריָקא,2  ְּברּוֶדער;  ַזיין  צּו 
ַסְנֶהְדִרין; אּון ֶווער ֶסע ֶוועט ָזאגן: דּו ׁשֹוטה, ֶוועט ַזיין 
23 ֶדעִריֶּבער,  ֵגיֶהנֹום.  פּון  ַפייֶער  ֶדעם  ַפאר  ַסָּכָנה  ִאין 
ִמזֵּבַח,  ֶדעם  אֹויף  ָקְרָּבן  ַדיין  ַמְקִריב  ִּביְסט  דּו  אֹויּב 
ָהאט  ְּברּוֶדער  ַדיין  ַאז  ִדיְך,  ֶדעְרָמאְנְסטּו  ָדאְרט  אּון 
ָקְרָּבן  ַדיין  ִאיֶּבעְרָלאְזן  ִדיר, 24 ָזאְלְסטּו  ֶקעְגן  ֶעֶּפעס 
ַפאר ֶדעם ִמזֵּבַח, אּון ֵגיי ֶּבעט ִדיְך1 קֹוֶדם ִאיֶּבער ִמיט 
ַדיין  ַמְקִריב  ֵזיי  ֶדעְרָנאְך קּום אּון  ְּברּוֶדער, אּון  ַדיין 
ָקְרָּבן. 25 ַפאְרְגַלייְך ִדיְך1 ֵּתיֵּכף2 ִמיט ַדיין ֶקעְגֶנער, ָּכל־
ִדיְך  ֶוועט  ָטאֶמער  ֶוועג,  ִאין  ִאים  ִמיט  ִּביְסט  דּו  ְזַמן3 
ֶדער  אּון  ׁשֹוֵפט,  צּום  ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן  ֶקעְגֶנער  ַדיין 
ׁשֹוֵפט צּום ׁשֹוֵטר,4 אּון דּו ֶוועְסט ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ֶוועְרן 
דּו  ִדיר,  ָזאג  ִאיְך  ַאַריין. 26 ֶּבֱאֶמת,  ְּתִפיָסה  ֶדער  ִאין 
ֶוועְסט  דּו  ִּביז  ַארֹויְסקּוֶמען,  ִניט  ָדאְרְטן  פּון  ֶוועְסט 

ָהאְּבן ַּבאָצאְלט ִדי ֶלעְצֶטע ְּפרּוָטה.
דּו  ֶגעָוואְרן:  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאט  27 ִאיר 

ָזאְלְסט ִניט ְמַזֶנה ַזיין. 28 ָאֶּבער ִאיְך ָזאג ַאייְך, ַאז ֶיעֶדער 
ֵאייֶנער, ָוואס קּוְקט אֹויף ַא ְפרֹוי צּו ְגלּוְסְטן ָנאְך ִאיר, 

ה 21׃ 2 ׁשּוְלִדיג  3 ְׁשמֹות כ:יג, ְדָבִרים ה:יז, ְׁשמֹות כא:יב  ה 22 1 ׁשּוְלִדיג  2 ְמׁשּוֶגעֶנער  
ה 24׃ 1 ִזיְך  ה 25׃ 1 ִזיְך  2 ְגַלייְך  3 ִווי ַלאְנג  4 ֶוועֶכער/ׁשֹוֵמר/ָּפאִליֵציי  
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ה:35-29מתיה

ַזיין ַהאְרְצן. ָהאט ׁשֹוין ְמַזֶנה ֶגעֶווען ִאין 
ְׁשְטרֹויְכֶלען,  ִדיְך  ַמאְכט  אֹויג  ֶרעְכט  ַדיין  אֹויּב  29 אּון 

ִדיר;  פּון  ַאֶוועק  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ַארֹויס,  ֶעס  ַרייס 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִדיר,  ַפאר  ֶּבעֶסער  ִאיז  ֶסע  ָוואִרים1 
ַדיין  ֵאייֶדער  ֵאָבִרים,2  ַדייֶנע  פּון  ֵאייֶנעם  ַפאְרִליְרן 
ֵגיֶהנֹום. ִאין  ֶוועְרן  ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן  ָזאל  גּוף  ַגאְנֶצער 
30 אּון אֹויּב ַדיין ֶרעְכֶטע ַהאְנט ַמאְכט ִדיְך ְׁשְטרֹויְכֶלען, 

ָוואִרים1  ִדיר;  פּון  ַאֶוועק  ִזי  ַוואְרף  אּון  ָאּפ,  ִזי  ַהאק 
ַפאְרִליְרן  ָזָאְלְסט  דּו  ַאז  ִדיר,  ַפאר  ֶּבעֶסער  ִאיז  ֶסע 
גּוף  ַגאְנֶצער  ַדיין  ֵאייֶדער  ֵאָבִרים,2  ַדייֶנע  פּון  ֵאייֶנעם 

ֵגיֶהנֹום. ָזאל ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ֶוועְרן ִאין 
ַזיין  פּון  ִזיְך  ֵׁשייְדט  ֶסע  ֶווער  ֶגעָזאְגט:  אֹויְך  ִאיז  31 ֶעס 

ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶגט.1 32 ָאֶּבער  ַא  ֶגעְּבן  ִאיר  ָזאל  ַווייּב, 
ַווייּב,  ַזיין  פּון  ִזיְך  ֵׁשייְדט  ָוואס  ֵאייֶנער,  ֶיעֶדער  ַאז 
אּון  זֹוָנה,  ַא  ַפאר  ִזי  ֶער  ַמאְכט  ְזנּות,  פּוְנֶוועְגן  ַסייְדן 

ֶווער ֶסע ָהאט ַחתּוָנה ִמיט ַא ְגרּוָׁשה, ִאיז ַא נֹוֵאף.
ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶסע  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ִאיר  ָהאט  33 ִוויֶדער 

ֶגעָוואְרן צּו ִדי ַקדמֹוִנים:1 דו זָאְלְסט ִניט ְׁשֶוועְרן ַפאְלׁשּ;2 
ָגאט.6 ַדייֶנע ְׁשבּועֹות צּו  ַזיין  ְמַקיים5  ָזאְלְסט4  ַנייֶעְרט3 
ַּביים  ִניט  ִניט ִּבכַלל,  ְׁשֶוועְרט  ַאייְך:  ָזאג  ִאיְך  34 ָאֶּבער 

ִהיְמל, ַווייל ֶער ִאיז ֶדער ְטָראן פּון ָגאט, 35 ִניט ַּביי ֶדער 
ְירּוָׁשַלִים,  ַּביי  ִניט  פּוְסֶּבעְנְקל,  ַזיין  ִאיז  ִזי  ַווייל  ֶעְרד, 

ה 29׃ 1 ַווייל  2 ְגִליֶדער  ה 30׃ 1 ַווייל  2 ְגִליֶדער  ה 31׃ 1 ְדָבִרים כד:א  
ה 33׃ 1 פּון ַאְלֶטע ַצייְטן  2 ַוִיְקָרא יט:יב  3 ָנאר  4 ַוִיְקָרא יט:יב, ַּבִמְדָּבר ל:ג-ד, ְדָבִרים כג:כב  

5 ֶדעְרִפיְלן  6 ְדָבִרים כג:כב, ַּבִמְדָּבר ל:ג  

17



מתיה ה:45-36

ַווייל ִזי ִאיז ִדי ְׁשָטאט פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ֶמֶלְך.2,1 36 אֹויְך 
ָזאְלְסטּו ִניט ְׁשֶוועְרן ַּביי ַדיין ָקאּפ, ָוואִרים1 דּו ָקאְנְסט 
ְׁשַוואְרץ. ָאֶדער  ַווייס,  ַמאְכן  ִניט  ָהאר  ֵאייְנִציֶקע  ֵקיין 
37 ַנייֶעְרט1 ָזאל ַאייֶער ָוואְרט ַזיין ָיא, ָיא; ֵניין, ֵניין; אּון 

ָוואס ֶעס ִאיז ִאיֶּבעִריק, ִאיז פּון ֶדעם ִניט־גּוְטן.
ֶגעָוואְרן:  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאט  38 ִאיר 

ָצאן.2,1 ַא  ַפאר  ָצאן1  ַא  אּון  אֹויג,  ַאן  ַפאר  אֹויג  ַאן 
ַאנְטֶקעְגן  ִניט  ַאייְך  ְׁשֶטעְלט  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  39 ָאֶּבער 

ֶדעם, ָוואס ִאיז ְׁשֶלעְכט; ַנייֶעְרט1 ֶווער ֶסע ְׁשָלאְגט ִדיְך 
אֹויְך  אּוְנֶטער  ִאים  ְׁשֶטעל  ַּבאק,  ֶרעְכֶטער  ֶדער  אֹויף 
ָלאְדן,1  ִדיר  ִמיט  ֶווער  ִזיְך  ִוויל  ַאְנֶדעֶרע; 40 אּון  ִדי 
ְּכֵדי2 ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען ַדיין ֶהעְמד, ָלאז ִאים אֹויְך ֶנעֶמען 
ֵגיין  צּו  ֵנייְטן  ִדיְך  ֶוועט  ֶסע  ֶווער  ַמאְנְטל; 41 אּון  ַדיין 
ֶּבעט  ָוואס  ֶדעם,  ְצֵוויי. 42 ִגיּב  ִאים  ִמיט  ֵגיי  ַמייל,  ֵאיין 
ַּביי ִדיר, אּון פּון ֶדעם, ָוואס ִוויל ַּביי ִדיְך ַלייֶען, ֶקער 

ִזיְך ִניט ָאּפ.1
ֶגעָוואְרן;  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאט  43 ִאיר 

ָהאְּבן  ַפייְנט  אּון  ַחֵבר,  ַדיין  ָהאְּבן  ִליּב  ָזאְלְסט  דּו 
ַדיין ׂשֹוֵנא.1 44 ָאֶּבער ִאיְך ָזאג ַאייְך: ָהאט ִליּב ַאייֶעֶרע 
ַאייְך; 45 ְּכֵדי1  רֹוְדְפן  ָוואס  ִדי,  ַפאר  ֶּבעט  אּון  ׂשֹונִאים, 
ִאיר ָזאְלט ַזיין ִקיְנֶדער פּון ַאייֶער ָפאֶטער ִאין ִהיְמל; 
ְׁשֶלעְכֶטע  אֹויף  זּון  ַזיין  אֹויְפֵגיין  ָלאְזט  ֶער  ָוואִרים2 

ה 35׃ 1 ֶקעִניג  2 ְּתִהִלים מח:ג  ה 36׃ 1 ַווייל  ה 37׃ 1 ָנאר  ה 38׃ 1 ֵציין  2 ְׁשמֹות כא:כד, ַוִיְקָרא כד:כ  
ה 39׃ 1 ָנאר  ה 40׃ 1 ְקִריְגן  2 צּוִליּב  ה 42׃ 1 ְּתִהִלים לז:כא, ְדָבִרים טו:ז-ח  ה 43׃ 1 ַוִיְקָרא יט:יח  

ה 45׃ 1 צּוִליּב  2 ַווייל
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ה:46-ו׃5מתיה

אּון  ֶגעֶרעְכֶטע  אֹויף  ֶרעְגן  ִׁשיְקט  אּון  גּוֶטע,  אּון 
אּוְמֶגעֶרעְכֶטע.3 46 ָוואִרים1 אֹויּב ִאיר ָהאט ִליּב ִדי ָוואס 
ָהאְּבן ַאייְך ִליּב, ָוואֶסער ְׂשַכר2 ָהאט ִאיר? ְטּוֶען ֶדען 
ְגִריְסט  ִאיר  אֹויּב  ַאזֹוי? 47 אּון  אֹויְך  מֹוְכִסים3  ִדי  ִניט 
אֹויף?  ָדא  ִאיר  טּוט  ָוואס  ְּבִריֶדער,  ַאייֶעֶרע  ָנאר 

ַאזֹוי? אֹויְך  גֹוִיים  ִדי  ִניט  ֶדען  ְטּוֶען 
ַאייֶער  ִווי  ָּתִמים,1 ּפּוְנְקט  ַזיין  ָזאְלט  ֶדעִריֶּבער,  48 ִאיר, 

ִהיְמִליֶׁשער ָפאֶטער ִאיז ָּתִמים.2,1

ִצְדקֹות  ַאייֶער  ָטאן  ִניט  ָזאְלט  ִאיר  ַאז  ַאייְך,   1 ִהיט 
ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, ְּכֵדי1 זֵיי זָאְלן ָדאס זֶען; ָוואִרים2 ֶדעָמאְלט 
ֶוועט ִאיר ִניט ָהאְּבן ֵקיין ְׂשַכר3 ַּביי ַאייֶער ָפאֶטער ִאין 
ָזאְלְסטּו  ְצָדָקה,  טּוְסט  דּו  ְּבֵעת1  ִהיְמל. 2 ֶדעִריֶּבער, 
ַפאר ִדיר ִניט ְּבָלאְזן ִמיט ַא ׁשֹוָפר, ִווי ִדי חֹוְנִפים2 ְטּוֶען 
ְקִריְגן  ָזאְלן  ֵזיי  ְּכֵדי3  ַגאְסן,  ִדי  ִדי ׁשּוְלן אּון אֹויף  ִאין 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ֶמעְנְטְׁשן.  פּון  ָּכבֹוד 
ְצָדָקה,  טּוְסט  דּו  ֶווען  ְׂשַכר.4 3 ַנייֶעְרט1  ֵזייֶער  ׁשֹוין 
ֶרעְכֶטע  ַדיין  ָוואס  ִוויְסן  ִניט  ַהאְנט  ִליְנֶקע  ַדיין  ָזאל 
אּון  ְּבֵסֶתר;2  ַזיין  ָזאל  ְצָדָקה  ַדיין  טּוט, 4 ְּכֵדי1  ַהאְנט 
ַדיין ָפאֶטער, ָוואס ֶזעט ִאין ַפאְרָּבאְרֶגעִניׁש, ֶוועט ִדיר 

ַפאְרֶגעְלְטן.4,3
ִווי  ַזיין  ִניט  ִאיר  ָזאְלט  ִמְתַּפְלל,  ֶזעְנט  ִאיר  ְּבֵעת1  5 אּון 

ה 45׃ 3 ְּתִהִלים קמה:ט  ה 46׃ 1 ַווייל  2 ַּבאלֹוינּוג  3 ְׁשֵטייֶעְרַאייְנֶנעֶמער  ה 48׃ 1 ָפאְלָקאֶמען  
2 ַוִיְקָרא יט:ב  ו 1׃ 1 צּוִליּב  2 ַווייל  3 ַּבאלֹוינּוג  ו 2׃ 1 ֶווען  2 ֵהייְכֶלער  3 צּוִליּב  4 ַּבאלֹוינּוג  

ו 3׃ 1 ָנאר  ו 4׃ 1 צּוִליּב  2 ֶּבעַהאְלְטן/ֶפעְרָּבאְרְגן  3 ַּבאָצאְלן  4 ְּתִהִלים קלט:ב  ו 5׃ 1 ֶווען
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מתיה ו:12-6

אּון  ְׁשֵטיין  צּו  ִליּב  ָהאְּבן  ֵזיי  ָוואִרים3  חֹוְנִפים;2  ִדי 
ִמְתַּפְלל ַזיין ִאין ִדי ׁשּוְלן אּון אֹויף ִדי ֶעק ַגאְסן, ְּכֵדי4 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ֵזיי ֶזען. ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, ֵזיי ָהאְּבן 
ֵגיי  ִמְתַּפְלל,  ִּביְסט  דּו  ְּבֵעת1  ְׂשַכר.5 6 אּון  ֵזייֶער  ׁשֹוין 
ַאַריין ִאין ַדיין ִאיֶנעֵווייִניְקְסְטן ְׁשִטיְּבל, אּון ַפאְרְׁשִליס 
ֶזעט  ָוואס  ָפאֶטער,  ַדיין  צּו  ִמְתַּפְלל  ַזיי  אּון  ִטיר,  ִדי 
ִאין  ֶזעט  ָוואס  ָפאֶטער,  ַדיין  אּון  ַפאְרָּבאְרֶגעִניׁש;  ִאין 
ַפאְרָּבאְרֶגעִניׁש, ֶוועט ִדיר ַפאְרֶגעְלְטן.3,2 7 אּון ְּבֵעת1 ִאיר 
אּוְמִזיְסֶטע  ֵקיין  נּוְצן  ִניט  ִאיר  ָזאְלט  ִמְתַּפְלל,  ֶזעְנט 
ִאיֶּבעְרַחְזרּוְנֶגען, ִווי ִדי גֹוִיים ְטּוֶען; ָוואִרים2 ֵזיי ַמייֶנען, 
ַא  ֶרעְדן  ֵזייֶער  דּוְרְך  ֶוועְרן  ֶדעְרֶהעְרט  ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז 
ַסך.3 8 ַזייט ֶדעִריֶּבער ִניט ְגַלייְך צּו ֵזיי; ָוואִרים1 ַאייֶער 
ִאיר  ֵאייֶדער  ָנאְך  ַדאְרְפט,  ִאיר  ָוואס  ֵווייְסט,  ָפאֶטער 
אֹויף  ַזיין  ִמְתַּפְלל  ִאיר  ָזאְלט  ִאים. 9 ֶדעִריֶּבער  ֶּבעט 

אֹוְפן:  ַאַזא 
אּוְנְדֶזער ָפאֶטער,1 ָוואס ִּביְסט ִאין ִהיְמל, 

ֶגעֵהייִליְקט ָזאל ֶוועְרן ַדיין ָנאֶמען.2
10 ָזאל קּוֶמען ַדיין ַמְלכּות,1 

ָזאל ַדיין ָרצּון2 ֶגעָטאן ֶוועְרן אֹויף ֶדער ֶעְרד, 
ִווי ֶער ֶוועְרט ֶגעָטאן ִאין ִהיְמל. ַאזֹוי 

11 ִגיּב אּוְנדז ַהייְנט אּוְנדֶזער ֶטעְגֶלעְך ְּברֹויט;1

ַזיי אּוְנדז מֹוְחל אּוְנְדֶזעֶרע ׁשּולִדיַקייְטן,  12 אּון 

ו 5׃  2 ֵהייְכֶלער  3 ַווייל  4 צּוִליּב  5 ַּבאלֹוינּוג  ו 6׃ 1 ֶווען  2 ַּבאָצאְלן  3 ְמָלִכים ב ד:לג, ָדִניֵאל ו:יא  
ו 7׃ 1 ֶווען  2 ַווייל  3 ְמָלִכים א יח:כו-כט, ֹקֶהֶלת ה:א-ב  ו 8׃ 1 ַווייל  ו 9׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו סג:טז  

2 ְיַׁשְעָיהּו כט:כג  ו 10׃ 1 ֶקעִניְגַרייְך  2 ִוויְלן  ו 11׃ 1 ִמְׁשֵלי ל:ח  
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ו:19-13מתיה

ִווי ִמיר ֶזעֶנען אֹויְך מֹוְחל 
אּוְנְדֶזעֶרע ַּבַעלי־חֹובֹות;1

ִנָסיֹון,  13 אּון ְּבֶרעְנג אּוְנדז ִניט צּו ֵקיין 

ַזיי אּוְנדז ַמִציל2 פּון ֶדעם ֵּבייְזן.3  ַנייֶעְרט1 
ָוואִרים4 ִדיר ֶגעֶהעְרט ִדי ְמלּוָכה,5 

אּון ִדי ְגבּוָרה,6 אּון ֶדער ָּכבֹוד,7 
אֹויף ֵאייִּביק. ָאֵמן.

זֵייֶעֶרע  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  זַיין  ֶוועט מֹוְחל  ִאיר  14 ָוואִרים1 אֹויּב 

ַחָטִאים,2 ֶוועט ַאייֶער ָפאֶטער ִאין ִהיְמל אֹויְך ַאייְך מֹוְחל 
ַזיין  ִניט מֹוְחל  ִדי ֶמעְנְטְׁשן  ֶוועט  ִאיר  ַזיין; 15 ָנאר אֹויּב 
ַאייֶעֶרע  אֹויְך  ָפאֶטער  ַאייֶער  ֶוועט  ַחָטִאים,1  ֵזייֶעֶרע 

ַזיין. מֹוְחל  ִניט  ַחָטִאים1 
ָּפִנים,  זֹויֶער  ֵקיין  ִניט  ַמאְכט  ַפאְסט,  ִאיר  ְּבֵעת1  16 אּון 

ִווי ִדי חֹוְנִפים,2 ַווייל ֵזיי ַפאְרְקִריֶמען ֵזייֶעֶרע ֶּפִניֶמער, 
ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ַפאְסְטן.  ֵזיי  ִווי  ֶזען  ָזאְלן  ֶמעְנְטְׁשן  ְּכֵדי3 
ָזאג ַאייְך, ֵזיי ָהאְּבן ׁשֹוין ֵזייֶער ְׂשַכר.4 17 דּו ָאֶּבער, ְּבֵעת1 
ַדיין  ַוואְׁשן  אּון  ָקאּפ  ַדיין  ַזאְלְּבן  ָזאְלְסטּו  ַפאְסט,  דּו 
ַפאְסט,  דּו  ִווי  ֶזען  ִניט  ָזאְלן  ֶמעְנְטְׁשן  ָּפִנים, 18 ְּכֵדי1 
ַפאְרָּבאְרֶגעִניׁש,3  ִאין  ִאיז  ָוואס  ָפאֶטער,  ַדיין  ַנייֶעְרט2 
ֶוועט  ַפאְרָּבאְרֶגעִניׁש,  ִאין  ֶזעט  ָוואס  ָפאֶטער,  ַדיין  אּון 

ִדיר ַפאְרֶגעְלְטן.4
ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף  אֹוָצרֹות  ֵקיין  ָאן  ִניט  ַאייְך  19 ַזאְמְלט 

ו 12׃ 1 ׁשּוְלִדיֶגער  ו 13׃ 1 ָנאר  2 ַראֶטעֶווען  3 ְׁשֶלעְכְטן  4 ַווייל  5 ֶקעִניְגַרייְך  6 ַמאְכט/ְׁשַטאְרַקייט  
7 ֶהעְרִליְכַקייט  ו 14׃ 1 ַווייל  2 ִזיְנד  ו 15׃ 1 ִזיְנד  ו 16׃ 1 ֶווען  2 ֵהייְכֶלער  3 צּוִליּב  4 ַּבאלֹוינּוג

ו 17 1 ֶווען  ו 18׃ 1 צּוִליּב  2 ָנאר  3 ְיַׁשְעָיהּו נח:ה  4 ַּבאָצאְלן  
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מתיה ו:26-20

ַגָנִבים  וואּו  אּון  ַפאְרֶצעְרן,3  ְזְׁשַאֶווער2  אּון  ָמאְיל1  וואּו 
ְגָראְּבן ִזיְך אּונֶטער אּון ַגְנֶבעֶנען, 20 ַנייֶעְרט1 ַזאֶמְלט ַאייְך 
ִניט  אּון  ָמאְיל,2  ֵקיין  ִניט  וואּו  ִהיְמל,  ִאין  אֹוָצרֹות  ָאן 
ִזיְך  ְטּוֶען  ַגָנִבים  וואּו  אּון  ַפאְרֶצעְרן,4  ְזְׁשַאֶווער3  ֵקיין 
ס’ִאיז  וואּו  ַגְנֶבעֶנען; 21 ָוואִרים1  אּון  אּונֶטעְרְגָראְּבן  ִניט 

ַזיין ַדיין ַהאְרץ. ַדיין אֹוָצר, ָדאְרט ֶוועט אֹויְך 
ֶדעִריֶּבער,  אֹויג.  ָדאס  ִאיז  גּוף  ֶדעם  פּון  ִליְכט  22 ָדאס 

ַזיין  גּוף  ַגאְנֶצער  ַדיין  ֶוועט  ַגאְנץ,  ִאיז  אֹויג  ַדיין  אֹויּב 
לֹויֶטער ִליְכִטיַקייט, 23 אֹויּב ָאֶּבער ַדיין אֹויג ִאיז ְׁשֶלעְכט, 
ִפיְנְצֶטעְרִניׁש.  לֹויֶטער  ַזיין  גּוף  ַגאְנֶצער  ַדיין  ֶוועט 
ִאיז  ִדיר,  ִאין  ִאיז  ָוואס  ִליְכט,  ָדאס  אֹויּב  ֶדעִריֶּבער, 

ִווי ְגרֹויס ִאיז ִדי ִפיְנְצֶטעְרִניׁש! ִפיְנְצֶטעְרִניׁש, 
24 ֵקייֶנער ֶקען ִניט ִדיֶנען ֵקיין ְצֵוויי ַהאְרן; ָוואִרים1 ָאֶדער 

ֶדעם  ָהאְּבן  ִליּב  אּון  ָהאְּבן  ַפייְנט  ֵאייֶנעם  ֶוועט  ֶער 
ַאְנֶדעְרן, ָאֶדער ֶער ֶוועט ִזיְך ַהאְלְטן2 ָאן ַּביי ֵאייֶנעם, 
ִדיֶנען  ִניט  ָקאְנט  ִאיר  ַאְנֶדעְרן.  ֶדעם  ַפאְרַאְכְטן3  אּון 
ָזאְרְגט  ַאייְך:  ִאיְך  ָזאג  ָממֹון.4 25 ֶדעִריֶּבער  אּון  ָגאט 
ָאֶדער  ֶעְסן,  ָזאְלט  ִאיר  ָוואס  ֶלעְּבן,  ַאייֶער  ַפאר  ִניט 
גּוף,  ַאייֶער  ַפאר  ִניט  אֹויְך  ְטִריְנֶקען,  ָזאְלט  ִאיר  ָוואס 
ָוואס ִאיר ָזאְלט ָאנָטאן. ִאיז ִניט ָדאס ֶלעְּבן ַטייֶעְרֶער 

ַמְלּבּוׁש?1 ֶדעם  פּון   - גּוף  ֶדער  אּון  ֶעְסן,  ֶדעם  פּון 
26 קּוְקט אֹויף ִדי ֵפייְגל פּון ִהיְמל: ִניט ֵזיי ֵזייֶען, ִניט ֵזיי 

ו 19׃ 1 ִמיְלּב  2 ָראְסט  3 ֶפעְרַדאְרְּבן  ו 20׃ 1 ָנאר  2 ִמיְלּב  3 ָראְסט  4 ֶפעְרַדאְרְּבן  
ו 21׃ 1 ַווייל  ו 24׃ 1 ַווייל  2 ָאנַהאְלְטן  3 ְמַזלְזל  4 ֶגעְלט  ו 25׃ 1 ְקֵליידּוְנג  
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ו:34-27מתיה

ְׁשֵּפייְכֶלעְרס,  ִאין  ַאיין  ִניט  אֹויְך  ַזאְמֶלען  ֵזיי  ְׁשַנייְדן, 
ִאיר  ֶזעְנט  ֵזיי.  ְׁשַּפייְזט  ָפאֶטער  ִהיְמִלֶׁשער  ַאייֶער  אּון 
ַאייְך  פּון  ֶווער  ֵזיי?1 27 אּון  פּון  ֶמער  ַסך  ַא  ֶוועְרט  ִניט 
ֶקען דּוְרְך ַדאֵגהן1 צּוֶגעְּבן ֵאיין ֵאייל צּו ֶדער ָמאס2 פּון 
ְקֵליידּוְנג?  ֶוועְגן  ִאיר  ַדאֵגהט1  ָוואס  ֶלעְּבן? 28 אּון  ַזיין 
ֵזיי  ִווי  ֶפעְלד,  ֶדעם  פּון  ִליִליֶעס2  ִדי  ּבַאְטַראְכט 
ִאיְך  ְׁשִּפיֶנען. 29 אּון  ֵזיי  ִניט  ָהאֶרעֶווען,  ֵזיי  ִניט  ַוואְקְסן; 
ְּפַראְכט  ַגאְנֶצער  ַזיין  ִאין  ְׁשֹלֹמה  ֲאִפילּו  ַאז  ַאייְך,  ָזאג 
ֵזיי. 30 ְּבֵכן,1  פּון  ֵאייֶנע  ִווי  ַּבאְקֵלייְדט  ֶגעֶווען  ִניט  ִאיז 
ֶדעם  פּון  ְגָראז  ָדאס  ַּבאְקֵלייְדן  ַאזֹוי  טּוט  ָגאט  אֹויּב 
ֶוועְרט  ָמאְרְגן  אּון  ָדא,  ֶעס  ִאיז  ַהייְנט  ָוואס  ֶפעְלד, 

ַאייְך,2 ׁשֹוין  ְּפִׁשיָטא  ַא  אֹויְוון,  ִאין  ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן  ֶעס 
ִניט  ִאיר  ָזאְלט  ְקֵליין־ְגלֹויִּביֶקע?31 ֶדעִריֶּבער  ִאיר  ָא 
ָזאְרְגן, אּון ָזאְגן: ָוואס ָזאְלן ִמיר ֶעסן? ָאֶדער: ָוואס ָזאְלן 
ִמיר ְטִריְנֶקען? ָאֶדער: ָוואס ָזאְלן ִמיר ָאְנָטאן? 32 ַווייל 
ִהיְמִליֶׁשער  ַאייֶער  גֹוִיים,  ִדי  ַּבאֶגעְרן  ַאְלץ  ָאט־ָדאס 
ָהאְּבן. ַאְלץ  ָדאס  ַדאְרְפט  ִאיר  ַאז  ֵווייְסט,  ָפאֶטער 
ִצְדקֹות,  ַזיין  אּון  ַמְלכּות,2  ַזיין  קֹוְדם  זּוְכט  33 ַנייֶעְרט1 

ֶוועְרן. 34 ַזייט  צּוְגֶעֶגעְּבן  ַאייְך  ֶוועט  ַאְלץ  ָדאס  אּון 
ָוואִרים1  ָמאְרְגן;  ֶדעם  ַפאר  ַּבאָזאְרְגט  ִניט  ֶדעִריֶּבער 
ִאיז  ֶגענּוג  ָזאְרְגן.  ַאֵליין  ִזיְך  ַפאר  ֶוועט  ָמאְרְגן  ֶדער 

ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְּפָלאג. ַפאר ֶדעם ָטאג 
ו 26׃ 1 ְּתִהִלים קמז:ט  ו 27׃ 1 ָזאְרְגן  2 ֶלעְנג  ו 28׃ 1 ָזאְרְגן  2 רֹויְזן  

ו 30׃ 1 ֶדעִריֶּבער  2 ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶמער ַאייְך ְקֵלייְדן  
ו 33׃ 1 ָנאר  2 ֶקעִניְגַרייְך  ו 34 1 ַווייל  
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מתיה ז:10-1

ֶוועְרן. ֶגעִמְׁשָּפט3  ִניט  ָזאְלט  ִאיר  ְּכֵדי2  ִניט,   1 ִמְׁשָּפט1 
ִמְׁשָּפְטן,3  טּוט  ִאיר  ָוואס  ִמְׁשָּפט,2  ֶדעם  ִמיט  2 ָוואִרים1 

ָוואס  ָמאס,  ֶדער  ִמיט  אּון  ֶוועְרן,  ֶגעִמְׁשָּפט4  ִאיר  ֶוועט 
ֶוועֶרן. 3 אּון  ֶגעָמאְסְטן  ַאייְך  ֶוועט  ֶמעֶסען,5  טּוט  ִאיר 
ְּברּוֶדערס  ַדיין  ִאין  ְׁשֶּפעְנְדל  ָדאס  ֶזעְסטּו  ַפאְרָוואס 
ֶזעְסטּו  אֹויג  ֵאייְגן  ַדיין  ִאין  ְקָלאץ1  ֶדעם  ָאֶּבער  אֹויג, 
ִניט? 4 ָאֶדער ִווי ֶקעְנְסטּו ָזאְגן צּו ַדיין ְּברּוֶדער: ָלאִמיְך 
ַארֹויְסֶנעֶמען ָדאס ְׁשֶּפעְנְדל פּון ַדיין אֹויג, ֶווען ָאט ִאיז 
קֹוֶדם  ֶנעם  חֹוְנף,1  אֹויג? 5 דּו  ֵאייְגן  ַדיין  ִאין  ְקָלאץ1  ַא 
ֶדעְרָנאְך  ֵאייְגן אֹויג, אּון  ַדיין  ְקָלאץ2 פּון  ַארֹויס ֶדעם 
ְׁשֶּפעְנְדל  ָדאס  ַארֹויְסצּוֶנעֶמען  ִווי  ְקָלאר  ֶזען  ֶוועְסטּו 
ֵהייִליק  ָוואס ס’ִאיז  ִניט  ַדיין ְּברּוֶדעְרס אֹויג. 6 ִגיט  פּון 
ִניט ַאייֶעֶרע ֶּפעְרל ַפאר ֲחזֵיִרים,  ַוואְרְפט  צּו ִהיְנט, אּון 
ַווייל ֵזיי ֶקעֶנען ֵזיי ָנאְך ֶצעְטֶרעֶטען ִמיט ֵזייֶעֶרע ִפיס, 

אּון ִזיְך אֹויְסְדֵרייֶען אּון ַאייְך ֶצעַרייְסן.
7 ֶּבעט, אּון ֶסע ֶוועט ַאייְך ְגֶעֶגעְּבן ֶוועְרן; זּוְכט, אּון ִאיר 

ֶוועט ֶגעִפיֶנען; ְקַלאְּפט ָאן, אּון ֶסע ֶוועט ַאייְך ֶגעֶעְפְנט 
ַּבאקּוֶמען,  ֶוועט  ֶּבעט,  ָוואס  ֶיעֶדער,  ֶוועְרן.1 8 ָוואִרים1 
ָוואס  ֶדעם  אּון  ֶגעִפיֶנען,  ֶוועט  זּוְכט,  ָוואס  ֶדער  אּון 
ִאיז  וואּו  9 ָאֶדער  אֹויְפַמאְכן.2  ֶמען  ֶוועט  ָאן,  ְקַלאְּפט 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ְצִוויְׁשן ַאייְך, ָוואס אֹויּב ַזיין זּון ָזאל ִאים 
ְׁשֵטיין? 10 ָאֶדער  ַא  ֶגעְּבן  ִאים  ֶער  ֶוועט  ְּברֹויט,  ֶּבעְטן 

ז 1׃ 1 ִריְכֶטעט  2 צּוִליּב  3 ֶגעִריְכֶטעט  ז 2׃ 1 ַווייל  2 ִריְכט  3 ִריְכְטן  4 ֶגעִריְכֶטעט  5 ֶמעְסֶטען  
ז 3׃ 1 ָהאְלץ  ז 4׃ 1 ָהאְלץ  ז 5׃ 1 ֵהייְכֶלער/ְׁשִוויְנְדֶלער  2 ָהאְלץ  

ז 7׃ 1 ְדָבִרים ד:כט  ז 8׃ 1 ַווייל  2 ִיְרְמָיהּו כט:יג-יד  
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ז:18-11מתיה

אֹויּב ֶער ָזאל ִאים ֶּבעְטן ַא ִפיׁש, ֶוועט ֶער ִאים ֶגעְּבן ַא 
ְׁשַלאְנג? 11 ַמה־ָדאְך ִאיר,1 ָוואס זֶעְנט ְׁשֶלעְכט, ַפאְרְׁשֵטייט 
ִוויְפל־ ִקיְנֶדער,  ַאייֶעֶרע  צּו  ַמָּתנֹות  גּוֶטע  ֶגעְּבן  צּו  ִווי 
גּוְטס  ֶגעְּבן  ִהיְמל  ִאין  ָפאֶטער  ַאייֶער  ֶוועט  ֶמער  ְזֶׁשע 
צּו ִדי, ָוואס ֶּבעְטן ִאים? 12 ְּבֵכן,1 ַאְלץ ָוואס ִאיר ִוויְלט, 
ַאז ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַאייְך ָטאן, ָזאְלט ִאיר אֹויְך ֵזיי ָטאן; 

ָוואִרים2 ָדאס ִאיז ִדי ּתֹוָרה אּון ִדי ְנִביִאים.
ֶעְנְגן טֹויֶער; ָוואִרים1 ֶגעַראם  13 ֵגייט ַאַריין דּוְרְך ֶדעם 

ִאיז2 ֶדער טֹויֶער, אּון ְּבֵרייט3 ֶדער ֶוועג, ָוואס ִפיְרט צּו 
ַאַריין  ֵגייֶען  ִדי,ָוואס  ֶזעֶנען  ַסך  ַא  אּון  ַפאְרָדאְרּבּוְנג, 
ְׁשָמאל  אּון  טֹויֶער,  ֶדער  ִאיז  ֶעְנג  ִאים. 14 ָאֶּבער  דּוְרְך 
ֶזעֶנען  ֵווייִניק2  אּון  ְלֶּבען,1  צּום  ִפיְרט  ָוואס  ֶוועג,  ֶדער 

ִדי, ָוואס ֶגעִפיֶנען ִאים.
צּו  קּוֶמען  ָוואס  ְנִביִאים,  ַפאְלֶׁשע  ַפאר  ַאייְך  15 ִהיט 

ַאייְך ִאין ָׁשאֶפעֶנע ְקֵלייֶדער, ָאֶּבער ִאיֶנעֵווייִניק ֶזעֶנען 
ֵזיי ַפאְרצּוְקְנִדיֶקע ֶוועְלף.1 16 לֹויט ֵזייֶעֶרע ֵּפירֹות ֶוועט 
ַווייְנְטרֹויְּבן  ֶדען  ֶמען  ְקלֹויְּבט  ֶדעְרֶקעֶנען.  ֵזיי  ִאיר 
ְׁשֶטעְכְלֶקעס? 17 ַאזֹוי  פּון  ַפייְגן  ָאֶדער  ֶדעְרֶנער,  פּון 
ְטָראְגט אֹויְך ֶיעֶדער גּוֶטער ּבֹוים גּוֶטע ֵּפירֹות, ָאֶּבער 
ֵּפירֹות. ְׁשֶלעְכֶטע  ְטָראְגט  ַפאְרָדאְרֶּבעֶנער ּבֹוים  ֶדער 
ְׁשֶלעְכֶטע  ֵקיין  ַארֹויְסֶגעְּבן  ִניט  ָקאן1  ּבֹוים  גּוֶטער  18 ַא 

ֵּפירֹות, אּון ַא ַפאְרָדאְרֶּבעֶנער ּבֹוים ָקאן1 ִניט ַארֹויְסֶגעְּבן 
ז 11׃ 1 ֶווען ִאיר ֶדען  ז 12׃ 1 ֶדעִריֶּבער  2 ַווייל  ז 13׃ 1 ַווייל  2 ְּבֵרייט  3 ְגִריְנג ִאיז  

ז 14׃ 1 ֶלעְּבן  2 ִוויְנִציק  ז 15׃ 1 ִיְרְמָיהּו יד:יד  18׃ 1 ֶקען  
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מתיה ז:26-19

ֵקיין גּוֶטע ֵּפירֹות. 19 ֶיעֶדער ּבֹוים, ָוואס ְטָראְגט ִניט ֵקיין 
ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן  אּון  ָאּפֶגעַהאְקט,  ֶוועְרט  ֵּפירֹות,  גּוֶטע 
ֶדעְרֶקעֶנען פּון1  ֵזיי  ִאיר  ֶוועט  ַפייֶער. 20 ֶדעִריֶּבער  ִאין 

ֵזייֶעֶרע ֵּפירֹות.
21 ִניט ֶיעֶדער ֵאייֶנער, ָוואס רּוְפט ִמיְך:1 ַהאר, ַהאר, ֶוועט 

ֶדער,  ַנייֶעְרט2  ַמְלכּות־ְשַׁמִים,  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען 
ִהיְמל.4 ִאין  ָפאֶטער  ַמיין  פּון  ָרצּון3  ֶדעם  טּוט  ָוואס 
ַהאר,  ָזאְגן:  ִמיר  צּו  ַסך  ַא  ֶוועְלן  ָטאג  ֶיעֶנעם  22 ִאין 

ָנאֶמען,  ַדיין  ִאין  ֶגעָזאְגט  ְנִביאֹות  ִניט  ִמיר  ָהאְּבן  ַהאר 
ֵגייְסֶטער,  ֵּבייֶזע1  ַארֹויְסֶגעְטִריְּבן  ָנאֶמען  ַדיין  ִאין  אּון 
אּון ִאין ַדיין ָנאֶמען ֶגעָטאן ַא ַסך ִנִסים?2 23 אּון ֶדעָמאְלט 
ֶוועל ִאיְך ֵזיי ֶדעְרְקֶלעְרן: ִאיְך ָהאּב ַאייְך ֵקייְנָמאל ִניט 

ֶגעֶקעְנט, ַאֶוועק1 פּון ִמיר, ִאיר ָוואס טּוט אּוְמֶרעְכט.2
ָדאִזיֶקע  ִדי  ֶהעְרט  ָוואס  ֵאייֶנער,  ֶיעֶדער  24 ֶדעִריֶּבער, 

ֵרייד ַמייֶנע אּון טּוט ֵזיי, ֶוועט ַזיין ֶגעְגִליְכן צּו ַא ָחָכם, 
ָוואס ָהאט ֶגעּבֹויט ַזיין הֹויז אֹויף ֶדעם ֶפעְלְזן.1 25 אּון ֶדער 
ֶגֶעקּוֶמען,  ֶזעֶנען  ְׁשְטָראֶמען  ִדי  אּון  ֶגעַפאְלן,  ִאיז  ֶרעְגן 
אֹויף  ֶגעְׁשטּוֶרעְמט  אּון  ֶגעְּבָלאְזן  ָהאְּבן  ִוויְנְטן  ִדי  אּון 
ֶסע  ָוואִרים1  ַאייְנֶגעַפאְלן,  ִניט  ִאיז  ֶסע  אּון  הֹויז,  ֶדעם 

ֶפעְלְזן.3,2 ֶדעם  אֹויף  ֶגעְגרּוְנְטֶפעְסִטיְקט  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֵרייד  ָדאִזיֶקע  ִדי  ֶהעְרט  ָוואס  ֵאייֶנער,  ֶיעֶדער  26 אּון 

ַמייֶנע, אּון טּוט ֵזיי ִניט, ֶוועט ַזיין ֶגעְגִליְכן צּו ַא ׁשֹוָטה,1 
 ז 20׃ 1 לֹויט  ז 21׃ 1 ִמיר  2 ָנאר  3 ִוויְלן  4 ְיַׁשְעָיהּו כט:יג  ז 22׃ 1 ֵׁשִדים  2 ְוואּוְנֶדער  
ז 23׃ 1 ֵגייט ַאֶוועק  2 ְּתִהִלים ו:ט  ז 24׃ 1 ְׁשֵטיין  ז 25׃ 1 ַווייל  2 ְׁשֵטיין  3 ִמְׁשֵלי י:כה  

ז 26׃ 1 ַנאִריְׁשן ֶמעְנְטׁש  
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ז:27-ח:5מתיה

ֶדער  ַזאְמד; 27 אּון  אֹויף  הֹויז  ַזיין  ֶגעּבֹויט  ָהאט  ָוואס 
ֶגעקּוֶמען,  ֶזעֶנען  ְׁשְטָראֶמען  ִדי  אּון  ֶגעַפאְלן,  ִאיז  ֶרעְגן 
אֹויף  ֶגעְׁשטּוֶרעְמט  אּון  ֶגעְּבָלאְזן  ָהאְּבן  ִוויְנְטן  ִדי  אּון 
ַפאְלן  ָדאס  אּון  ַאייְנֶגעַפאְלן;  ִאיז  ֶסע  אּון  הֹויז,  ֶיעֶנעם 

ֶדעְרפּון ִאיז ֶגעֶווען ְגרֹויס.1
ַפאְרֶעְנִדיְקט  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  ֶגעֶווען,  ִאיז  ֶעס  28 אּון 

ֶגעִחידּוׁשט2  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ִזיְך  ָהאְּבן  ֵרייד,  ָדאִזיֶקע  ִדי 
ִאיֶּבער ַזיין ּתֹוָרה. 29 ָוואִרים1 ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֶלעְרְנט ִווי 
ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ְרׁשּות,2 אּון ִניט ִווי ֵזייֶעֶרע סֹוְפִרים.

 1 אּון ְּבֵעת1 ֶער ִאיז ַאָראְּפֶגעקּוֶמען פּון ֶדעם ַּבאְרג, 
ִאיז  ָאט  עֹוָלם. 2 אּון  ְגרֹויֶסער  ַא  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  ִאים  ִאיז 
ִאים  צּו  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ְמצֹוָרע,1  ַא  ֶגעקּוֶמען  ִאים  צּו 
ָקאְנְסטּו  ִוויְלְסט,  דּו  אֹויּב  ַהאר,  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעּבּוְקט, 
ַזיין  אֹויְסֶגעְׁשְטֶרעְקט  ָהאט  ֶער  ֵריין.2 3 אּון  ַמאְכן  ִמיְך 
ַהאְנט, אּון ָהאט ִאים ָאְנֶגעִריְרט, אּון ֶגעָזאְגט: ִאיְך ִוויל; 
ֶגעָוואְרן פּון  ֶגעֵרייִניְקט  ֵּתיֵּכף2  ִאיז  ֶער  ֵריין.1 אּון  ַזיין 
ֶזע,  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ָצַרַעת.3 4 אּון  ַזיי 
ִדיְך2  ַווייז  אּון  ֵגיי  ַנייֶעְרט1  ִניט,  ֵקייֶנעם  ֶעס  ֶדעְרֵצייל 
ַפאְרן ֹּכֵהן, אּון ַזיי ַמְקִריב ֶדעם ָקְרָּבן, ָוואס ֹמֶׁשה ָהאט 

ֶגעָּבאְטן, ַפאר ַאן ֵעדּות צּו ֵזיי.3
ָהאט  ְּכַפר־ַנחּום,  ֵקיין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ִווי  5 אּון 

ז 27׃ 1 ְיֶחְזֵקאל יג:יא-יג  ז 28׃ 1 ֶווען  2 ֶערְׁשטֹויְנט  ז 29׃ 1 ַווייל  2 ַמאְכט  
ח 1׃ 1 ֶווען  ח 2׃ 1 ְקֶרעִציֶקער  2 ָטהֹור  ח 3׃ 1 ָטהֹור  2 ְגַלייְך/ׁשֹוין  3 ְקֶרעץ  

ח 4׃ 1 ָנאר  2 ִזיְך  3 ַוִיְקָרא יג:מט, ַוִיְקָרא יד:א-לב  
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מתיה ח:13-6

צּו ִאים ֶגעֶנעֶעְנט1 ַא ֶקעְנטּוְריֹון,2 ָוואס ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְטן,
ִאין  ֶגעֵלייְמט  ִליְגט  ַּבאִדיֶנער  ַמיין  ֶגעָזאְגט: ַהאר,  6 אּון 

הֹויז, אּון ַלייְדט מֹוֶראִדיק.1 7 ָהאט ֶער צּו ִאים ֶגעָזאְגט: 
ִאיְך ֶוועל קּוֶמען אּון ִאים ֵהייְלן. 8 אּון ֶדער ֶקעְנטּוְריֹון1
ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ַהאר, ִאיְך ִּבין ִניט ֶוועְרט, ַאז 
ָזאג  ַנייֶעְרט3,2  ַדאְך;  ַמיין  אּוְנֶטער  קּוֶמען  ָזאְלְסט  דּו 
ָנאר ָדאס ָוואְרט, אּון ַמיין ַמיין ַּבאִדיֶנער ֶוועט ֶגעֵהייְלט 
ֶגעְׁשֶטעְלט  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ִּבין  ִאיְך  אֹויְך  ֶוועְרן.4 9 ָוואִרים1 
אּוְנֶטער ַּבאֶפעל־ַמאְכט,2 אּון ָהאּב אּוְנֶטער ִמיר ַחִיל;3 
ַאן  צּו  אּון  ֵגייט;  ֶער  אּון  ֵגיי!  ֶדעם:  צּו  ָזאג  ִאיְך  אּון 
ַאְנֶדעְרן: קּום! אּון ֶער קּוְמט; אּון צּו ַמיין ְקֶנעְכט: טּו 
ָדאס  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ַאז  ֶעס. 10 אּון  טּוט  ֶער  אּון  ָדאס! 
ֶגעֶהעְרט, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעִחידּוׁשט,1 אּון ֶגעָזאְגט צּו ִדי, 
ָוואס ֶזעֶנען ִאים ָנאְכֶגעַגאְנֶגען: ַפאְרָוואר,2 ִאיְך ָזאג ַאייְך, 
ַאַזא  ָאנֶגעְטָראְפן  ִאיְך  ָהאּב  ִיְׂשָרֵאל  ִאין  ֲאִפילּו  ִניט 
פּון  קּוֶמען  ֶוועְלן  ַסך  ַא  ַאייְך:  ָזאג  ִאיְך  ֶאמּוָנה. 11 אּון 
ִמיט  ַאִניֶדעְרֶזעְצן  ִזיְך  ֶוועְלן  אּון  ַמֲעָרב,  אּון  ִמְזַרח 
ַמְלכּות־ ֶדעם  ִאין  ַיֲעֹקב,  אּון  ִיְצָחק,  אּון  ַאְבָרָהם, 
ֶמען  ֶוועט  ַמְלכּות  ֶדעם  פּון  ִזין2  ִדי  ְשַׁמִים, 12 ְּבֵעת1 
ִפיְנְצֶטֶערִניׁש; ְדרֹויֶסְנִדיֶקער  ֶדער  ִאין  ַארֹויְסַוואְרְפן 
ֵציין. פּון  ְקִריְצן  ָדאס  אּון  ֶגעֵוויין  ַזיין  ֶוועט  ָדאְרט 
13 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ֶגעָזאְגט צּום ֶקעְנטּוְריֹון:1 ֵגיי ַדיין ֶוועג; 

ח 5׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 הֹויְּפטַמאן  ח 6׃ 1 ְׁשַטאְרק  ח 8׃ 1 הֹויְּפטַמאן  2 ָנאר  3 ָאֶּבער ָזאג ָנאר ַא ָוואְרט  
4 ְּתִהִלים קז:כ  ח 9׃ 1 ַווייל  2 ֶהעְרַׁשאְפט  3 ָסאְלַדאְטן  ח 10׃ 1 ֶגעוואּוְנֶדעְרט  2 ֶּבֱאֶמת  

ח 12׃ 1 ֶווען  2 ִקיְנֶדער  ח 13׃ 1 הֹויְּפטַמאן  
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ח:21-14מתיה

ִווי ַדיין ֶאמּוָנה, ַאזֹוי ָזאל ִדיר ֶגעֶׁשען. אּון ֶדער ַּבאִדיֶנער 
ִאיז ֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן ִאין ֶיעֶנער ָׂשָעה.2

הֹויז  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  14 אּון 

ַאַריין פּון ֶּפעְטרֹוס, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ַזיין ְׂשִוויֶגער ִליְגן 
ִאיר  ַּבאִריְרט  ָהאט  ֶער  ִפיֶּבער;2 15 אּון  אֹויף  ְקַראְנק 
ִזי  אּון  ָאּפֶגעָלאְזט;  ִזי  ָהאט  ִפיֶּבער1  ָדאס  אּון  ַהאְנט, 
ַאז  ַּבאִדיְנט. 16 אּון  ִאים  ָהאט  אּון  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען,  ִאיז 
ֶגעְּבַראְכט  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶגעֵנייְגט,1  ִזיְך  ָהאט  ָאווְנט  ֶדער 
אּון  ֵגייְסֶטער;3,2  ֵּבייֶזע  פּון  ַּבּאֶזעֶסעֶנע  ַסך  ַא  ִאים  צּו 
ָוואְרט,  ַא  ִמיט  ֵגייְסֶטער3  ִדי  ַארֹויְסֶגעְטִריֶּבן  ָהאט  ֶער 
ְקַראְנק; ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע,  ֶגעֵהייְלט  ָהאט  אּון 
ַהָנִביא  ְיַׁשְעָיהּו  ָוואס  ֶוועְרן,  ְמקּוָים  ָזאל  ֶעס  17 ְּכֵדי1 

אּוְנְדֶזעֶרע  ֶגענּוֶמען  ִזיְך  אֹויף  ָהאט  ֶער  ֶגעָזאְגט:2  ָהאט 
ֵווייִטיְקן. ְקַראְנְקַהייְטן, אּון ֶגעְטָראְגן אּוְנְדֶזעֶרע 

ַארּום  עֹוָלם  ְגרֹויְסן  ַא  ֶגעֶזען  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  18 אּון 

אֹויף  ִזיְך  ַאִריֶּבעְרצּוִׁשיְפן  ַּבאפֹויְלן  ֶער  ָהאט  ִזיְך, 
ֶיעֶנער ַזייט ַים. 19 אּון ָאט ִאיז צּו ִאים ֶגעקּוֶמען ַא סֹוֵפר, 
ָנאְכֵגיין  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  ֶרּבי,  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ָוואס 
ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֵיׁשּוַע  ֵגיין. 20 ָהאט  ֶוועְסט  דּו  וואּוִהין 
ִדי פּוְקְסן ָהאְּבן ֵהייְלן,1 אּון ִדי ֵפייְגל פּון ִהיְמל ָהאְּבן 
ַזיין ָקאּפ  ִניט וואּו  ֶנעְסְטן,2 ָאֶּבער ֶדער ֶּבן־ָאָדם ָהאט 
ַּתְלִמיִדים  ִדי  פּון  ַאְנֶדעֶרער  ַאן  ַאִניֶדעְרצּוֵלייְגן. 21 אּון 

ח 13׃ 2 ַצייט  ח 14׃ 1 ֶווען  2 ִהיץ  ח 15׃ 1 ִהיץ  
ח 16׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ִפיֶלע ָוואס ָהאְּבן ֶגעַהאט ֵׁשִדים  3 רּוחֹות  

ח 17׃ 1 צּוִליּב  2 ְיַׁשְעָיהּו נג:ד  ח 18׃ 1 ֶווען  ח 20׃ 1 ְגִריֶּבער  2 ֶנעְסט  
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מתיה ח:28-22

ֶגעָזאְגט: ַהאר, ֶדעְרלֹויּב ִמיר קֹוֶדם1 צּו  ִאים  ָהאט צּו 
ֵיׁשּוַע ָהאט  ָפאֶטער. 22 ָאֶּבער  ַמיין  ַזיין  ְמַקֶּבר2  ֵגיין אּון 
ֵמִתים1  ִדי  ָזאְלן  אּון  ָנאְך,  ִמיר  ֵגיי  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו 

ְמַקֶּבר2 ַזיין ֵזייֶעֶרע ֵמִתים.1
ַזייֶנע  ֶזעֶנען  ִׁשיף,  ֶדער  ִאין  ַאַריין  ִאיז  ֶער  ֶווען  23 אּון 

ִזיְך  ָהאט  ָאט  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען. 24 אּון  ִאים  ַּתְלִמיִדים 
ַאז  ַאזֹוי,  ַים,  אֹויְפן  ְׁשטּוֶרעם  ְגרֹויֶסער  ַא  אֹויְפֶגעהֹויְּבן 
ְכַוואְלֶיעס;  ִדי  פּון  ַפאְרְפֵלייְצט  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ִׁשיף  ִדי 
צּוֶגעַגאְנֶגען,  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶגעְׁשָלאְפן. 25 אּון  ִאיז  ֶער  ָאֶּבער 
ַהאר,  ֶגעָזאְגט:  אּון  אֹויְפֶגעֶוועְקט,  ִאים  ָהאְּבן  אּון 
ַראֶטעֶווע, ִמיר ֵגייֶען אּוְנֶטער! 26 ָהאט ֶער צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: 
ַפאְרָוואס ְׁשֶרעְקט ִאיר ַאייְך, ָא ִאיר ְקֵליין־ְגלֹויִּביֶקע? 
ָאְנֶגעְׁשִריְגן  ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען, אּון ָהאט 
אֹויף ִדי ִוויְנְטן אּון אֹויף ֶדעם ַים; אּון ֶסע ִאיז ֶגעָוואְרן 
ַא ְגרֹויֶסע ְׁשִטיְלַקייט.1 27 אּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִנְׁשּתֹוְמם1 
ֶגעָוואְרן, אּון ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ָוואס ִאיז ָדאס ַפאר ַא ִמין 
ֶגעָהאְרְכן2  ַים  ֶדער  אּון  ִוויְנְטן  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז  ֶמעְנְטׁש, 

ִאים?
28 אּון ֶווען ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער ַאְנֶדעֶרער ַזייט, 

ַּבּאֶגעְגְנט  ִאים  ָהאְּבן  ַגְדִרִיים,  ִדי  פּון  ַלאְנד  ֶדעם  ִאין 
ְצֵוויי ַּבאזֶעֶסעֶנע,1 ָוואס זֶעֶנען ַארֹויְסֶגֶעקּוֶמען פּון ְצִוויׁשן 
ַאזֹוי,  ִוויְלד,  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  אּון  ְקָבִרים,  ִדי 

ח 21׃ 1 ֶהעְרׁשט 2 ַּבאְגָראְּבן  ח 22׃ 1 טֹויֶטע  2 ַּבאְגָראְּבן  ח 26׃ 1 ְּתִהִלים קז:כט  
ח 27׃ 1 ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  2 ָפאְלְגן  ח 28׃ 1 ַּבּאֶזעֶסעֶנע פּון ֵׁשִדים  

30



ח:34-29מתיה

ַאז ֵקייֶנער ָהאט ִניט ֶגעֶקעְנט ַפאְרַּבייֵגיין דּוְרְך ֶיעֶנעם 
ָוואס  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעְׁשִריְגן,  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶזע,  ָאְרט. 29 אּון 
ִּביְסטּו  ֶּבן־ֱאֹלִהים?  דּו  ִדיר,  ִמיט  ָטאן  צּו  ִמיר  ָהאְּבן 
ַצייט? ֶדער  ַפאר  ַּפייִניְקן  צּו  אּוְנדז  ַאֶהעְרֶגעקּוֶמען 
ַא  ֶגעַּפאֶׁשעט  ִזיְך  ָהאט  ֵזיי  פּון  ֶדעְרַווייְטן  פּון  30 אּון 

ֵגייְסֶטער1  ֵּבייֶזע  ִדי  ֲחֵזיִרים. 31 אּון  ְסַטאֶדע  ְגרֹויֶסע 
ַארֹויס,  אּוְנדז  ְטַרייְּבְסט  דּו  אֹויּב  ֶגעֶּבעְטן:  ִאים  ָהאְּבן 
ֲחֵזיִרים. 32 ָהאט  ְסַטאֶדע  ֶדער  ִאין  ַאַריין  אּוְנדז  ִׁשיק 
ֶער צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֵגייט. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַארֹויְסֶגעקּוֶמען, 
ַגאְנֶצע  ִדי  ֶערְׁשט  ֲחֵזיִרים.  ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶזעֶנען  אּון 
ְסַטאֶדע ָהאט ִזיְך ַאָראְּפֶגעָלאְזט1 פּון ֶדעם ִׁשיּפּוע ִאין 
ַים ַאַריין,2 אּון ֶזעֶנען אּומֶגעקּוֶמען ִאין ִדי ַוואֶסער. 33 אּון 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  אּון  ַאנְטָלאְפן,  ֶזעֶנען  ַּפאְסטּוֶכער1  ִדי 
ִאין ֶדער ְׁשָטאט ַאַריין, אּון ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ַאְלְצִדיְנג, 
אּון אֹויְך ָוואס ֶסע ִאיז ֶגעֶׁשען ִמיט ִדי ַּבאֶזעֶסעֶנע.2 34 אּון 
ַּבאֶגעֶגעֶנען  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ְׁשָטאט  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶזע, 
ִאים  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶגעֶזען,  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  אּון  ֵיׁשּוַע; 

ֶגעַמאְרְקן.1 ֵזייֶעֶרע  ַפאְרָלאְזן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעֶּבעְטן, 

ח 31׃ 1 רּוחֹות  ח 32׃ 1 ַאָראְּפֶגעָוואְרְפן פּון ַא  2 הֹויְכן ָהאְרט ִאין ַים ַאַריין  
ח 33׃ 1 ַּפאְסֶטעֶכער  2 ַּבּאֶזעֶסעֶנע פּון ֵׁשִדים  ח 34׃ 1 ְגֶרעִניְצן  
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מתיה ט:9-1

ִאיז  אּון  ִׁשיף,  ַא  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער   1 אּון 
ֵאייֶגעֶנער  זַיין  ִאין  ָאנֶגעקּוֶמען  ִאיז  אּון  ַאִריֶּבעְרֶגעָפאְרן, 
ֶגעְּבַראְכט  ִאים  צּו  ֶמען  ָהאט  ָאט  ַאַריין. 2 אּון  ְׁשָטאט 
ַא ֶגעֵלייְמְטן, ָוואס ִאיז ֶגעֶלעְגן אֹויף ַא ֶגעֶלעֶגער; אּון ַאז 
ֶגעָזאְגט צּום ֵזייֶער ֶאמּוָנה, ָהאט ֶער  ֶגעֶזען  ֵיׁשּוַע ָהאט 
ֶזעֶנען  ִזיְנד  ַדייֶנע  זּון;  ַמיין  ֶגעְטֵרייְסט,  ַזיי  ֶגעֵלייְמְטן; 
ִדי  פּון  ֶעְטֶלעֶכע  ֶזע,  ֶגעָוואְרן. 3 אּון  ַפאְרֶגעְּבן  ִדיר 
סֹוְפִרים ָהאְּבן צּו ִזיְך ֶגעָזאְגט: ֶדער ָדאִזיֶקער ֶמעְנְטׁש 
ֵזייֶעֶרע  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ֶלעְסֶטעְרט.1 4 ָאֶּבער 
ִאיר  ְטַראְכט  ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  אּון  ַמְחָׁשבֹות,1 
ִאיז  ָוואס  ֶהעְרֶצער?2 5 ָוואִרים1  ַאייֶעֶרע  ִאין  ְׁשֶלעְכְטס 
ַפאְרֶגעְּבן,  ִדיר  ֶזעֶנען  ִזיְנד  ַדייֶנע  ָזאְגן:  צּו  ְגִריְנֶגער, 
ְּכֵדי1  ֵגיי? 6 ָאֶּבער  אּון  אֹויף,  ְׁשֵטיי  ָזאְגן:  צּו  ָאֶדער 
אֹויף  ְרׁשּות  ָהאט  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער  ַאז  ִוויְסן,  ָזאְלט  ִאיר 
ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט   - ִזיְנד  ַזיין  צּו  מֹוֵחל  ֶעְרד  ֶדער 
ֶגעֶלעֶגער,  ַדיין  ֶנעם  אּון  אֹויף,  ְׁשֵטיי   - ֶגעֵלייְמְטן  צּום 
ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֶער  ַאֵהיים.7 אּון  ֵגיי  אּון 
ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען. 8 אּון ַאז ָדאס ָפאְלק ָהאט ָדאס ֶגעֶזען, 
ָגאט,  ֶגעלֹויְּבט  ָהאְּבן  אּון  ֶגעָפאְרְכְטן,1  ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן 

ֶמעְנְטְׁשן.2 צּו  ַמאְכט  ַאַזא  ְגֶעֶגעְּבן  ָהאט  ָוואס 
ָהאט  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ָדאְרְטן  פּון  ִאיז  ֵיׁשּוַע  ִווי  9 אּון 

ִזיְצן  ַמְּתָיה,  ֶגעֵהייְסן  ָוואס ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן,  ַא  ֶגעֶזען  ֶער 
ט 3׃ 1 ְמַגֵדף ֶדעם הֹויֶּבעְרְׁשְטן  ט 4׃ 1 ֶגעַדאְנֶקען  2 ִדְבֵרי ַהָיִמים א כח:ט, ִאיֹוב כא:כז  

ט 5׃ 1 ַווייל  ט 6׃ 1 צּוִליּב/ַווייל  ט 8׃ 1 ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  2 ְיַׁשְעָיהּו כט:כג-כד  
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ט:16-10מתיה

ֵגיי  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ָהאט  ֶער  אּון  ָצאל־ַאְמט.1  אֹויְפן 
ִאים  ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען,  ִאיז  ֶער  אּון  ָנאְך.  ִמיר 
ִאיז  ֶער  ְּבֵעת1  ֶגעֶווען,  ִאיז  ֶעס  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען. 10 אּון 
ֶגעֶזעְסן ִאין הֹויז ַּביים ִטיׁש, ֶערְׁשט ַא ַסך מֹוְכִסים2 אּון 
ַאִניֶדעְרֶגעזֶעְצט  ִזיְך  ָהאְּבן  אּון  ֶגֶעקּוֶמען,  זֶעֶנען  ִזיְנִדיֶקע 
ְּפרּוִׁשים  ִדי  ַאז  ַּתְלִמיִדים. 11 אּון  ֵזייֶנע  אּון  ֵיׁשּוַע  ִמיט 
ָהאְּבן ָדאס ֶגעזֶען, ָהאְּבן זֵיי ֶגעזָאְגט צּו זֵייֶנע ַּתְלִמיִדים: 
ִזיְנִדיֶקע? אּון  מֹוְכִסים1  ִמיט  ֶרּבי  ַאייֶער  ֶעסט  ַפאְרָוואס 
ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ֶגעֶהעְרט,  ָדאס  ָהאט  ֶער  ַאז  12 אּון 

ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעזּוְנט, ַדאְרְפן ִניט ָהאְּבן ֵקיין רֹוֵפא,1 
ֵגייט  ָאֶּבער  ְקַראְנק. 13 ִאיר  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי,  ַנייֶעְרט2 
אּון  ִאיְך,  ַּבאֶגער  ֶחֶסד  ֵמייְנט:  ָדאס  ָוואס  ֶלעְרְנט  אּון 
ֶגעקּוֶמען  ִניט  ִּבין  ִאיְך  ָוואִרים2  ָקְרָּבנֹות.1  ֵקיין  ִניט 

ִזיְנִדיֶקע. ִדי  ַנייֶעְרט3  ַצִדיִקים,  ִדי  רּוְפן 
ַּתְלִמיִדים  ִדי  ִאים  צּו  ֶגעֶנעֶעְנט1  ָהאְּבן  14 ֶדעָמאְלט 

ִמיר  ַפאְסְטן  ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  אּון  יֹוָחָנן,  פּון 
ַפאְסְטן ַּתְלִמיִדים  ַדייֶנע  אּון  ָאְפט,  ְּפרּוִׁשים  ִדי  אּון 
ְמחּוָּתִנים  ִדי  ֶקעֶנען  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ֵיׁשּוַע  ִניט? 15 ָהאט 
ֶסע  ֵזיי?  ִמיט  ִאיז  ָחָתן  ֶדער  ָּכל־ְזַמן1  ְטרֹויֶעְרן, 
ֶוועט  ָחָתן  ֶדער  ֶווען  ֶטעג,  קּוֶמען  ָאֶּבער  ֶוועְלן 
ֶוועְלן  ֶדעָמאְלט  אּון  ֵזיי,  פּון  ֶוועְרן  ַאֶוועְקֶגענּוֶמען 
ֵזיי ׁשֹוין ַפאְסְטן. 16 אּון ֵקייֶנער ֵלייְגט ִניט ַא ַלאֶטע פּון 

ט 9׃ 1 אֹויז פּון ְׁשַטייֶער  ט 10׃ 1 ֶווען  2 ְׁשַטייֶעְרַאייֶנעֶמער  ט 11׃ 1 ְׁשַטייֶעְרַאייֶנעֶמער  
ט 12׃ 1 ָדאְקֶטער  2 ָנאר  ט 13׃ 1 הֹוֵׁשַע ו:ו  2 ַווייל  3 ָנאר  ט 14׃ 1 ֶגעקּוֶמען  ט 15׃ 1 ִווי ַלאְנג  
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מתיה ט:22-17

ַמְלּבּוׁש;2 ַאְלט  ַאן  אֹויף  טּוְך  ִניט־ַאייְנֶגעָלאֶפעֶנעם1 
ַווייל ִדי ַלאֶטע ַרייְסט ִזיְך ָאּפ פּון ֶדעם ַמְלּבּוׁש,2 אּון 
אֹויְך  טּוט  ִריס. 17 ֶמע  ֶערֶגעֶרער  ַאן  ָנאְך  ֶוועְרט  ֶסע 
ָלאְגֶלען;1  ַאלֶטע  ִאין  ַוויין  ַנייֶעם  ֵקיין  ַאְרייְנִגיְסן  ִניט 
ַוויין  ֶדער  אּון  ָלאְגֶלען,1  ִדי  ֶצעְּפַלאְצן  ַאנֶדעְרׁש 
ַפאְרלֹויְרן.  ֵגייֶען  ָלאְגֶלען1  ִדי  אּון  ֶצעִגיְסן,  ִזיְך  טּוט 
ַנייֶעְרט2 ַנייֶעם ַוויין ִגיְסט ֶמען ַאֵריין ִאין ַנייֶע ָלאְגֶלען,1 

אּון ֵּבייֶדע ֶזעֶנען ַּבאָוואְרְנט.3
ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶגעֶרעְדט,  ֵזיי  צּו  ַאזֹוי  ָהאט  ֶער  18 ְּבַׁשַעת1 

ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעּבּוְקט,  ִאים  ַפאר  ִזיְך  ָהאט  אּון  ַׂשר,  ַא 
אּון  קּום,  ֶגעְׁשָטאְרְּבן;  ָאקֶערְׁשט2  ִאיז  ָטאְכֶטער  ַמיין 
ֵלייג ַארֹויף אֹויף ִאיר ַדיין ַהאְנט, ֶוועט ִזי ִליְּבן.3 19 אּון 
ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  ִאים  ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען,  ִאיז  ֵיׁשּוַע 
ָהאט  ָוואס  ְפרֹוי,  ַא  ֶזע,  ַּתְלִמיִדים. 20 אּון  ֵזייֶנע  ִמיט 
ֶגעֶנעֶעְנט1  ָהאט  ְּבלּוְטְפלּוס,  ַא  פּון  ֶגעִליְטן  ָיאר  ְצֶוועְלף 
ִהיְנֶטער ִאים אּון ָהאט ָאְנֶגעִריְרט ִדי ַּכנפֹות3,2 פּון ַזיין 
אֹויּב  ֶגעְטַראְכט:  ִזיְך  ַּביי  ָהאט  ִזי  ַמְלּבּוׁש;4 21 ָוואִרים1 
ַזיין ַמְלּבּוׁש,3 ֶוועל ִאיְך ֶוועְרן  ִאיְך ֶוועל ָנאר ָאנִדיְרן2 
ֶגעזּוְנט. 22 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְדֵרייט, אּון ַאז ֶער 
ֶגעְטֵרייְסט,  ַזיי  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ֶגעֶזען,  ִזי  ָהאט 
ֶגעָהאְלְפן.  ִדיר  ָהאט  ֶאמּוָנה  ַדיין  ַמייֶנע;  ָטאְכֶטער 
אּון ִדי ְפרֹוי ִאיז ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן פּון ֶיעֶנער ָׂשָעה1 ָאן.

ט 16׃ 1 ֶגעַוואְלֶקעֶוועְטן  2 ְקֵלייד  ט 17׃ 1 ְקִריְגֶלען  2 ָנאר  3 ַגאְנץ ַּבַהאְלְטן  
ט 18׃ 1 ֶווען  2 ָאט-ֶערְׁשט  3 ֶלעֶּבן  ט 20׃ 1 ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט/ֶגעקּוֶמען  2 ֶעק  

3 ַוִיְקָרא טו:כה, ַּבִמְדָּבר טו:לח  4 ְקֵלייד  ט 21׃ 1 ַווייל  2 ָאְנִריְרן  3 ְקֵלייד  ט 22׃ 1 ַצייט  
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ט:31-23מתיה

ַׂשרס  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  ַאז  23 אּון 

ֶדעם  אּון  ְפַלייְטְנְׁשִּפיֶלער,1  ִדי  ֶגעֶזען  אּון  ַאַריין,  הֹויז 
ַארֹויס;  ֵגייט  ֶגעָזאְגט:  ֶער  עֹוָלם, 24 ָהאט  טּוְמְלִדיְקן 
ַנייֶעְרט2  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ִניט  ִאיז  ֵמייְדל  ָדאס  ָוואִרים1 
אֹויְסֶגעַלאְכט. גּוט  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ְׁשָלאְפט.  ִזי 
ִאיז  ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט,  עֹוָלם  ֶדעם  ָהאט  ֶמען  ַאז  25 ָאֶּבער 

ֶדער  ַּביי  ָאנֶגענּוֶמען  ִזי  ָהאט  אּון  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען,  ֶער 
ִדי  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען.1 26 אּון  ִאיז  ֵמייְדל  ָדאס  אּון  ַהאְנט, 
ֶיעֶנעם  ִאין  ַפאְרְׁשְּפֵרייט  ִזיְך  ָהאט  ֶדעם  ֶוועְגן  ְיִדיָעה 

ַגאְנְצן ַלאְנד.
ֶזעֶנען  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ָדאְרְטן  פּון  ִאיז  ֵיׁשּוַע  ִווי  27 אּון 

ֶגעְׁשִריְגן,  ָהאְּבן  ָוואס  ְּבִליְנֶדע,  ְצֵוויי  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  ִאים 
ֶּבן־ָדִוד.1 אֹויףאּוְנדז,  ִזיְך  ֶדעְרַּבאֶרעם  ֶגעָזאְגט:  אּון 
ַאַריין,  הֹויז  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ַאז  28 אּון 

ָהאט  ֵיׁשּוַע  אּון  ִאים;  צּו  ֶגעֶנעֶעְנט1  ְּבִליְנֶדע  ִדי  ָהאְּבן 
ְּבּכֹוַח2  ִּבין  ִאיְך  ַאז  ִאיר,  ְגלֹויְּבט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו 
ַהאר. ָיא,  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֵזיי  ָהאְּבן  ָטאן?  צּו  ָדאס 
אּון  אֹויְגן  ֵזייֶעֶרע  ַּבאִריְרט  ֶער  ָהאט  29 ֶדעָמאְלט 

ַאייְך ָזאל  ַאזֹוי  ֶאמּוָנה,  ַאייֶער  ִווי  לֹויט  ֶגעָזאְגט: 
ֶגעָוואְרן.1 ֶגעֶעְפנט  ֶזעֶנען  אֹויְגן  ֵזייֶעֶרע  ֶגעֶׁשען. 30 אּון 
ֶגעָזאְגט:  אּון  ַּבאפֹויְלן,  ְׁשְטֶרעְנג  ֵזיי  ָהאט  ֵיׁשּוַע  אּון 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ִוויְסן. 31 ָאֶּבער  ִניט  ֶעס  ָזאל  ֵקייֶנער  ַאז  ֶזעט 

ט 23׃ 1 ַפייֶפער-ְׁשִּפיֶלער  ט 24׃ 1 ַווייל  2 ָנאר  ט 25׃ 1 ְמָלִכים א יז:כב  
ט 27׃ 1 זּון פּון ָדִוד  ט 28׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ֶקען  ט 30׃ 1 ְּתִהִלים קמו:ח, ְיַׁשְעָיהּו לה:ה  
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מתיה ט:38-32

ִאין  ֶׁשם1  ַזיין  ַפאְרְׁשְּפֵרייט  ָהאְּבן  אּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען, 
ֶיעֶנעם ַגאְנְצן ַלאְנד.

ִאים  צּו  ֶמען  ָהאט  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  32 אּון 

פּון  ַּבאֶזעְסן  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ְׁשטּוֶמען,  ַא  ֶגעְּבַראְכט 
ִאיז  ֵגייְסט  ֵּבייֶזער1  ֶדער  ַאז  ֵגייְסט. 33 אּון  ֵּבייְזן  ַא 
ַארֹויְסֶגעְטִריֶּבן ֶגעָוואְרן, ָהאט ֶדער ְׁשטּוֶמער ֶגעֶרעְדט;2 
ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעִחידּוׁשט,3  ִזיְך  ָהאט  ָפאְלק  ָדאס  אּון 
ַאזֹויְנס ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניט ֶגעזֶען ֶגעָוואְרן ִאין ִיְׂשָרֵאל.
34 ָאֶּבער ִדי ְּפרּוִׁשים ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: דּוְרְך ֶדעם ַׂשר פּון 

ִדי ֵּבייזֶע1 ֵגייְסטֶער ְטַרייְּבט ֶער ַארֹויס ֵּבייזֶע1 ֵגייְסטֶער.
35 אּון ֵיׁשּוַע ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ִאיֶּבער ַאֶלע ְׁשֶטעְדט אּון 

ָּבֵּתי־ְּכֶנִסיֹות,  ֵזייֶעֶרע  ִאין  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶדעְרֶפער, 
אּון  ַמְלכּות,1  ֶדעם  פּון  ְּבׂשּוָרה  ִדי  ָאנֶגעָזאְגט  אּון 
ֶגעֵהייְלט ֶיעֶדע ִמין ְקַראְנְקֵהייט אּון ֶיעְדן ִמין ֵווייִטיק.
ִאים  ָהאט  ָפאְלק,  ָדאס  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ַאז  36 אּון 

ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַווייל  ֵזיי,  ַרֲחָמנּות אֹויף  ַא  ָאנֶגענּוֶמען 
ִניט  ָהאְּבן  ָוואס  ָׁשאף  ִווי  ֶצעַזייט,2  אּון  ַפאְרְׁשַמאְכט1 
ֵזייֶנע  צּו  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ַּפאְסֶטעְך.3 37 ֶדעָמאְלט  ֵקיין 
ִדי  ָאֶּבער  ְגרֹויס,  ֶּבֱאֶמת  ִאיז  ְׁשִניט1  ֶדער  ַּתְלִמיִדים: 
ַאְרֶּבעֶטער ֶזעֶנען ִוויְנִציק. 38 ֶּבעט ֶדעִריֶּבער ֶדעם ַהאר 
ַאְרֶּבעֶטער  ַארֹויְסִׁשיְקן  ָזאל  ֶער  ַאז  ְׁשִניט,1  ֶדעם  פּון 

צּו ַזיין ְׁשִניט.1
ט 31׃ 1 ָנאֶמען  ט 33׃ 1 ֵׁשד  2 ְיַׁשְעָיהּו לה:ה  3 ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  ט 34׃ 1 ֵׁשִדים  ט 35׃ 1 ֶקעִניְגַרייְך  

ט 36׃ 1 אֹויְסֶגעמּוְטֶׁשעט  2 ַפארְׁשְּפֵרייט  3 ְיֶחְזֵקאל לד:ה  ט 37, 38 1 ָקאְרְנְׁשִניט  
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י:10-1מתיה

 1 אּון ֶער ָהאט ֶגערּוְפן צּו ִזיְך ַזייֶנע ְצֶוועְלף ַּתְלִמיִדים, 
אּוְמֵרייֶנע  ִאיֶּבער  ְׁשִליָטה1  ֶגעֶגעְּבן  ֵזיי  ָהאט  אּון 
ֵגייְסֶטער, ֵזיי ַארֹויְסצּוְטַרייְּבן, אּון צּו ֵהייְלן ֶיעֶדע ִמין 
ֶזעֶנען  ָדאס  ֵווייִטיק. 2 אּון  ִמין  ֶיעְדן  אּון  ְקַראְנְקֵהייט 
ֶערְׁשֶטער,  ֶדער  ְׁשִליִחים:  ְצֶוועְלף  ִדי  פּון  ֶנעֶמען  ִדי 
ַזיין  ַאְנְדֵרי  אּון  ֶּפעְטרֹוס,  ֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס  ִׁשְמעֹון, 
ְּברּוֶדער; ַזיין  יֹוָחָנן  אּון  ֶּבן־ַזְבִּדי,  ַיֲעֹקב  ְּברּוֶדער; 
3 ִפיִליּפּוס אּון ַּבר־ַּתְלַמי; ּתֹוָמא אּון ַמְּתָיה, ֶדער מֹוֵכס;1 

ַיֲעֹקב ֶּבן־ַחְלַפי אּון ַּתָדי; 4 ִׁשְמעֹון ֶדער ַקָנִאי, אּון ְיהּוָדה 
ַפאְרָראְטן.1 5 ִדי  אֹויְך  ִאים  ָהאט  ָוואס  ִאיׁש־ְקִריֹות, 
ָהאט  אּון  ַאֶוועְקֶגעִׁשיְקט,  ֵיׁשּוע  ָהאט  ְצֶוועְלף  ָדאִזיֶקע 
ֵזיי ֶגעָּבאְטן, ַאזֹוי צּו ָזאְגן: ֵגייט ִניט אֹויף ֵקיין ֶוועג פּון 
ִדי  פּון  ְׁשָטאט  ַא  ִאין  ַאַריין  ִניט  קּוְמט  אּון  גֹוִיים,  ִדי 
ַפאְרלֹויֶרעֶנע  ִדי  צּו  ִליֶּבער  ֵגייט  6 ַנייֶעְרט1  ׁשֹוְמרֹוִנים, 
ָׁשאף פּון ֶדעם ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל. 7 אּון ְּבֵעת1 ִאיר ֵגייט, רּוְפט 
אֹויס, אּון ָזאְגט: ָדאס ַמְלכּות־ָׁשַמִים ִאיז ָנאֶעְנט. 8 ֵהייְלט 
ִדי ְקַראְנֶקע, ַזייט ְמַחֵיה־ֵמִתים, ֵרייִניְקט ִדי ְמצֹוָרִעים,1 
ִאיר  ָהאט  ְּבִחיָנם3  ֵגייְסטֶער;  ֵּבייֶזע2  ַארֹויס  ְטַרייְּבט 
ִניט  ֶגעְּבן. 9 ֶנעְמט  ִאיר  ָזאְלט  ְּבִחיָנם3  ֶגעֶווען,  ְמַקְּבל4 
ֵקיין ָגאְלד, ָאֶדער ִזיְלֶּבער, ָאֶדער קּוֶּפער ִאין ַאייֶעֶרע 
ֵקיין  ִניט  ֶוועג,  אֹויְפן  ַרייֶזעַזאק  ֵקיין  ַגאְרְטֶלען, 10 ִניט 
ָוואִרים1  ְׁשֶטעְקן;  ֵקיין  ִניט  ִׁשיְך,  ֵקיין  ִניט  ֶרעק,  ְצֵוויי 

י 1׃ 1 ַמאְכט  י 3׃ 1 ְׁשַטייֶערַאייֶנעֶמער  י 4׃ 1 ַפאְרַמאֶסעְרט  י 6׃ 1 ָנאר  י 7׃ 1 ֶווען  
י 8׃ 1 ְקֶרעִציֶקע  2 ֵׁשִדים  3 אּוְמִזיְסט  4 ַּבאקּוֶמען  י 10׃ 1 ַווייל  
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מתיה י:18-11

ֶדער ַארֶּבעֶטער ִאיז ֶוועְרט ַזיין ֶעְסן.2 11 אּון ִאין ָוואֶסער1 
ָפאְרְׁשט  ַאַרייְנקּוֶמען,  ֶוועט  ִאיר  ָדאְרף  ָאֶדער  ְׁשָטאט 
אֹויס ֶווער ְס׳ִאיז ֶדעִרין ֶוועְרט,2 אּון ָדאְרט ַפאְרְּבַלייְּבט, 

ִּביז ִאיר ֵגייט ַווייֶטער.
ֶעס. ְגִריְסט  הֹויז,  ֶדעם  ִאין  ַאַריין  קּוְמט  ִאיר  ִווי  12 אּון 

13 אּון אֹויּב ָדאס הֹויז ִאיז זֹוֶכה, ָזאל ַאייֶער ָׁשלֹום קּוֶמען 

ַאייֶער  ָזאל  זֹוֶכה,  ִניט  ִאיז  ֶסע  אֹויּב  ָנאר  ִאים;  ָאיוף1 
ֶוועט  ֶסע  ֶווער  ַאייְך. 14 אּון  צּו  אּוְמֶקעְרן  ִזיְך  ָׁשלֹום 
ַאייְך ִניט אֹויְפֶגעֶמען,1 ָאֶדער אֹויְסֶהעְרן ַאייֶעֶרע ֵרייד, 
ָזאְלט ִאיר ָאּפְטֶרעְסֶלען ֶדעם ְׁשטֹויּב פּון ַאייֶעֶרע ִפיס 
ֶיעֶנעם הֹויז ָאֶדער ְׁשָטאט. ֵגייט ַארֹויס פּון  ְּבֵעת2 ִאיר 
15 ֶּבֱאֶמת, ִאיְך זָאג ַאייְך, ֶדעם ַלאְנד פּון ְסדֹום אּון ַעמֹוָרה 

ֶוועט ַא ַסך ְגִריְנֶגער ַזיין ִאין יֹום־ַהִדין, ִווי ַפאר ֶיעֶנער 
ְׁשָטאט.1 

ֶוועְלף;  ְצִוויְׁשן  ָׁשאף  ִווי  ַארֹויס  ַאייְך  ִׁשיק  ִאיְך  16 ֶזעט, 

ְּתִמימּוְתִדיק1  אּון  ְׁשַלאְנֶגען,  ִווי  ְקלּוג  ֶדעִריֶּבער  ַזייט 
ָוואִרים1  ֶמעְנְטְׁשן;  ַפאר  ָאֶּבער  ַאייְך  טֹויְּבן. 17 ִהיט  ִווי 
ֵזיי ֶוועְלן ַאייְך ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן צּום ַסְנֶהְדִרין, אּון ִאין 
ַפאר  ְׁשַמייְסן; 18 ָיא, אֹויְך  ַאייְך  ֵזיי  ֶוועְלן  ֵזייֶעֶרע ׁשּוְלן 
פּון  ְּבֶרעְנֶגען  ַאייְך  ֶמען  ֶוועט  ְמָלִכים2  אּון  מֹוְׁשִלים1 
ַמייֶנעְטֶוועְגן, ַפאר ַאן ֵעדּות צּו ֵזיי אּון ַפאר ִדי גֹוִיים.

י 10׃ 2 ְדָבִרים כה:ד, ַּבִמְדָּבר יח:לא  י 11׃ 1 ֶוועְלֶכע  2 ֶוועְרִדיֶגער ַמאן  י 13׃ 1 אֹויף  
י 14׃ 1 אֹויְפֶנעֶמען  2 ֶווען  י 15׃ 1 ֵאיָכה ד:ו  י 16׃ 1 ַאייְנַפאְך  י 17׃ 1 ַווייל  י 18׃ 1 ִפיְרְׁשְטן  2 ֶקעִניְגן  
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י:26-19מתיה

19 אּון ְּבֵעת1 ֵזיי ְטּוֶען ַאייְך ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן, ַדאֶגהט2 ִניט 

ֶרעְדן;  ָזאְלט  ִאיר  ָוואס  ָאֶדער  ָזאְגן,  ָזאְלט  ִאיר  ָוואס 
ָוואִרים3 ֶסע ֶוועט ַאייְך ִאין ֶיעֶנער ָׂשָעה4 ְגֶעֶגעְּבן ֶוועְרן,5 
ָוואס ִאיר ָזאְלט ֶרעְדן. 20 ָוואִרים1 ִניט ִאיר ֶזעְנט ֶעס ִדי, 
ָפאֶטער,  ַאייֶער  פּון  ֵגייְסט  ֶדער  ַנייֶעְרט2  ֶרעְדן,  ָוואס 
ָוואס ֶרעְדט דּוְרְך ַאייְך. 21 אּון ְּברּוֶדער ֶוועט ְּברּוֶדער 
ִקיְנד,  ַזיין  ָפאֶטער  אּון  טֹויט,  צּום  ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן1 
ֵזיי  אּון  ֶעלֶטעְרן  ֶקעְגן  אֹויְפְׁשֵטיין  ֶוועְלן  ִקיְנֶדער  אּון 

ֵטייְטן;3,2
פּון  ַאֶלעֶמען  פּון  ַפאְרַהאְסט2,1  ַזיין  ֶוועט  ִאיר  22 אּון 

אֹויְסַהאְלְטן  ֶוועט  ָוואס  ֶדער,  ָאֶּבער  ָנאֶמעְנֶוועְגן;  ַמיין 
ִּביְזן סֹוף, ֶוועט ִניצּול3 ֶוועְרן. 23 אּון ֶווען ֵזיי ְטּוֶען ַאייְך 
רֹוֶדְפן ִאין ֶדער ְׁשָטאט, ַאנְטלֹויְפט ִאין ֶדער ַאְנֶדעֶרער; 
ָהאְּבן  ִניט  ֶוועט  ִאיר  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ָוואִרים1 
ֶּבן־ ֶדער  ִּביז  ִיְׂשָרֵאל,  פּון  ְׁשֶטעט  ִדי  דּורְכֶגעַגאְנֶגען 
ָאָדם ֶוועט קּוֶמען. 24 ַא ַּתְלִמיד ְׁשֵטייט ִניט ֶהעֶכער פּון 
ִאיז  ַזיין ַהאר; 25 ֶגענּוג  ִאיֶּבער  ְקֶנעְכט  ַא  ֶרִּבין, אּון  ַזיין 
ַפאר ֶדעם ַּתְלִמיד ֶער ָזאל ַזיין ִווי ַזיין ֶרּבי, אּון ֶדער 
ְקֶנעְכט ִווי ַזיין ַהאר. אֹויּב ֵזיי ָהאְּבן ֶדעם ַּבַעל־ַהָּבית 

הֹויְזֶגעִזיְנד?1 ַזיין  ׁשֹוין  ְּפִׁשיָטא  ַא  ַּבַעל־ְזבּול,  ֶגערּוְפן 
26 ְּבֵכן,1 ָהאט ִניט ֵקיין מֹוֶרא ַפאר ֵזיי; ָוואִרים2 ֶעס ִאיז 

ֶוועְרן,  ַאנְטְּפֶלעְקט  ִניט  ֶוועט  ָוואס  ַפאְרהֹויְלן,  ָגאְרִניט 
י 19׃ 1 ֶווען  2 ָזאְרְגט  3 ַווייל  4 ַצייט  5 ְׁשמֹות ד:יב  י 20׃ 1 ַווייל  2 ָנאר  י 21׃ 1 ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  

2טֹויְטן  3 ִמיָכה ז:ו  י 22׃ 1 ֶמען ֶוועט ַאייְך ַפייְנט ָהאְּבן  2 ֶגעַהאְסט  3 ֶגעַראֶטעֶוועט  

י 23׃ 1 ַווייל  י 25׃ 1 ִווי ִפיל ֶמער ֶוועְלן ַזיין הֹויְזֶגעִזיְנד ַאזֹוי רּוְפן  י 26׃ 1 ֶדעִריֶּבער  2 ַווייל  
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מתיה י:35-27

אּון ַפאְרָּבאְרְגן, ָוואס ֶוועט ִניט ַּבאַקאְנט ֶוועְרן. 27 ָוואס 
ִאין  ֶרעְדט  ִפיְנְצֶטעְרִניׁש,  ֶדער  ִאין  אֹויְך  ָזאג  ִאיְך 
אֹויֶער,  אֹויְפן  ֶהעְרט  ִאיר  ָוואס  אּון  ִליְכִטיַקייט;  ֶדער 
ֵקיין  ִניט  ָהאט  ֶדעֶכער. 28 אּון  ִדי  פּון  ַּבאַקאְנט  ַמאְכט 
מֹוֶרא ַפאר ִדי, ָוואס ֵטייְטן1 ֶדעם גּוף, ָנאר ָקאֶנען ִניט 
ֵטייְטן1 ִדי ֶנָׁשָמה; ַנייֶעְרט2 ָהאט ִליֶּבעְרְׁשט מֹוֶרא ַפאר 
ִאין  ַסיי גּוף5  ֶנָׁשָמה,4  ַסיי  ָוואס ָקאן3 אּוְמְּבֶרעְנֶגען  ִאים, 
ֵגיִהנֹום. 29 ַפאְרקֹויְפט ֶמע1 ֶדען ִניט ְצֵוויי ֵפייֶגעֶלעך ַפאר 
ִניט  ֵזיי  פּון  ֵאייְנס  ֵקיין  ַפאְלט  ָדאְך  אּון  ְּפרּוָטה?  ַא 
אֹויף ֶדער ֶעְרד ָאן ַאייֶער ָפאֶטעְרס ָרצּון.2 30 ַּביי ַאייְך 

ֶזעֶנען ֲאִפילּו ִדי ָהאר אֹויף ֶדעם ָקאּפ ַאֶלע ֶגעֵצייְלט.
31 ֶדעְרַפאר ָהאט ִניט ֵקיין מֹוֶרא; ִאיר ֶזעְנט ֶמער ֶוועְרט 

ִווי ַא ַסך ֵפייֶגעֶלעך. 32 ֶדעִריֶּבער, ֶיעֶדער ֵאייֶנער, ָוואס 
ֶוועט ִמיְך ַּבאֶקעֶנען ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, ֶדעם ֶוועל ִאיְך אֹויְך 
ָאֶּבער  ִהיְמל. 33 ֶווער  ִאין  ָפאֶטער  ַמיין  ַפאר  ַּבאֶקעֶנען 
ֶסע ֶוועט ִמיְך ַפאְרֵלייֶקעֶנען ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, ֶדעם ֶוועל 
ִאיְך אֹויְך ַפאְרֵלייֶקעֶנען ַפאר ַמיין ָפאֶטער ִאין ִהיְמל.
34 ֵמייְנט ִניט, ַאז ִאיְך ִּבין ֶגעקּוֶמען ְּבֶרעְנֶגען ָׁשלֹום אֹויף 

ָׁשלֹום,  ְּבֶרעְנֶגען  ֶגעקּוֶמען  ִניט  ִּבין  ִאיְך  ֶעְרד;  ֶדער 
ֶגעקּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  ְׁשֶוועְרד. 35 ָוואִרים1  ַא  ַנייֶעְרט1 
ַא  אּון  ָפאֶטער,  ַזיין  פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ַא  פּוַנאְנֶדעְרֵׁשייְדן 
ָטאְכֶטער פּון ִאיר מּוֶטער, אּון ַא ְׁשנּור פּון ִאיר ְׁשִוויֶגער;

י 28׃ 1 טֹויְטן  2 ָנאר  3 ֶקען  4 ִדי ֶנָׁשָמה  5 ִדי גּוף
י 29׃ 1 ֶמען  2 ִוויְלן  י 34׃ 1 ָנאר  י 35׃ 1 ַווייל  
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י:42-36מתיה

ֵאייְגֶנע  ַזייֶנע  ַזיין  ֶוועְלן  ׂשֹונִאים1  ֶמעְנְטְׁשְנס  ַא  36 אּון 

ָאֶדער  ָפאֶטער  ִליּב  ָהאט  ָוואס  הֹויְזֶגעִזיְנד. 37 ֶדער, 
ֶדער,  אּון  ֶוועְרט;  ִניט  ִמיְך  ִאיז  ִמיְך,  ִווי  ֶמער  מּוֶטער 
ִמיְך,  ִווי  ֶמער  ָטאְכֶטער  ָאֶדער  זּון,1  ִליּב  ָהאט  ָוואס 
ַזיין  ִניט  ֶנעְמט  ָוואס  ֶדער,  ֶוועְרט. 38 אּון  ִניט  ִמיְך  ִאיז 
ֶוועְרט. ִניט  ִמיְך  ִאיז  ָנאְך,  ִמיר  ֵגייט  אּון  ְקַרייץ1 
ַפאְרִליְרן;  ֶעס  ֶוועט  ֶלעְּבן,  ַזיין  ֶגעִפיְנט  ָוואס  39 ֶדער, 

אּון ֶדער, ָוואס ַפאְרִליְרט ַזיין ֶלעְּבן פּון ַמייֶנעְטֶוועְגן, 
ֶוועט ֶעס ֶגעִפיֶנען. 40 ֶדער, ָוואס ֶנעְמט ַאייְך אֹויף, ֶנעְמט 
ֶנעְמט  אֹויף,  ַאייְך  ֶנעְמט  ָוואס  ֶדער,  אּון  אֹויף,  ִמיְך 
ָוואס  ֶגעִׁשיְקט. 41 ֶדער,  ִמיְך  ָהאט  ָוואס  ֶדעם,  אֹויף 
ָנִביא,  ַא  פּון  ָנאֶמען  ֶדעם  ִאין  ָנִביא  ַא  אֹויף  ֶנעְמט 
ֶנעְמט  ָוואס  ָנִביאס ְׂשַכר;1 אּון ֶדער,  ַא  ֶוועט ַּבאקּוֶמען 
ֶוועט  ַצִדיק,  ַא  פּון  ָנאֶמען  ֶדעם  ִאין  ַצִדיק  ַא  אֹויף 

ַּבאקּוֶמען ַא ַצִדיקס ְׂשַכר.1
ַא  ְטִריְנֶקען  צּו  ֶגעְּבן  ְּבלֹויז  ֶוועט  ָוואס  ֶדער,  42 אּון 

ָדאִזיֶקע  ִדי  פּון  ֵאייֶנעם  ַוואֶסער  ַקאְלט  ֶּבעֶכער 
ֶּבֱאֶמת,  ַּתְלִמיד,  ַא  פּון  ָנאֶמען  ֶדעם  ִאין  ִמיְנְדְסֶטע, 

ְׂשַכר.1 ַזיין  ָאְנֶוועְרן  ִניט  ֶוועט  ֶער  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך 

י 36׃ 1 ַפייְנט  י 37׃ 1 ַזיין זּון  י 38׃ 1 ְצָלב  י 41 ,42׃ 1 ַּבאלֹוינּוג  
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מתיה יא:8-1

ֶגעֶענִדיְקט  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  ֶגעֶווען,  ִאיז  ֶעס   1 אּון 
פּון  ֶער  ִאיז  ַּתְלִמיִדים,  ְצֶוועְלף  ַזייֶנע  ַּבאֶפעְלן  צּו 
ִאין  ַדאְרְׁשֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען  ָדאְרְטן 

ְׁשֶטעט. ֵזייֶעֶרע 
ִדי  ְּתִפיָסה  ֶדער  ִאין  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  יֹוָחָנן  ֶווען  2 אּון 

דּוְרְך  ֶגעִׁשיְקט  ֶער  ָהאט  ָמִׁשיַח,  ֶדעם  פּון  ַמַעִׂשים 
ֶדער,  ִּביְסטּו  ָזאְגן:  ֶגעָלאְזט  ִאים  ַּתְלִמיִדים, 3 אּון  ַזייֶנע 
אֹויף  ַוואְרְטן  ִמיר  ָזאְלן  ָאֶדער  קּוֶמען,  ַדאְרף  ָוואס 
ֵזיי  צּו  אּון  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ַאְנֶדעְרן? 4 אּון  ַאן 
ֶהעְרט  ִאיר  ָוואס  יֹוָחָנן  ֶדעְרֵצייְלט  אּון  ֵגייט  ֶגעָזאְגט: 
ָלאֶמע  ִדי  ֶרִאָיה,1  ֵזייֶער  ְקִריְגן  ְּבִליְנֶדע  ֶזעט: 5 ִדי  אּון 
ֵגייֶער,2 ִדי ְמצֹוָרִעים3 ֶוועְרן ֶגעֵרייִניְקט,4 ִדי טֹויֶּבע ֶהעְרן, 
ִדי  ַפאר  אּון  ְּתִחַית־ַהֵמִתים,  אֹויף  ְׁשֵטייֶען  טֹויֶטע  ִדי 
ְּבׂשּוָרה־טֹוָבה.5 6 אּון  ִדי  ֶגעַדְרְׁשְנט  ֶוועְרט  ָאֶרעֶמע 
ָאן1  ְׁשְטרֹויְכֶלען  ִניט  ִזיְך  ֶוועט  ָוואס  ֶדעם,  ִאיז  ָוואֹויל 

ִמיר.
7 אּון ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען, ָהאט ֵיׁשּוַע ָאנֶגעהֹויְּבן 

ִאיר  ֶזעְנט  ָוואס  יֹוָחָנן:  ֶוועְגן  ָפאְלק  צּום  ֶרעְדן  צּו 
ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ֶזען ִאין ֶדער ִמְדָּבר? ַא ְטָראְׁשְטִׁשיֶנע1 
ִאיר  ֶזעְנט  ֶדען  ִוויְנט? 8 ָוואס  ִמיְטן  ִזיְך  ָׁשאְקֶלען 
ַפייֶנע  ִאין  ָאְנֶגעָטאן  ֶמעְנְטְׁשן  ַא  ֶזען?  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען 
ַמְלּבּוִׁשים?1 ֶזעט, ִדי ָוואס ְטָראְגן ַפייֶנע ַמְלּבּוִׁשים1 ֶזעֶנען 

יא 1׃ 1 ֶווען  יא 5׃ 1 ֶזען/ֶזעֶהען ִוויֶדער  2 ֵגייֶען  3 ְקֶרעִציֶקע  4 ָטהֹור  5 ְיַׁשְעָיהּו לה:ה-ו סא:א  
יא 6׃ 1 ִאין  יא 7׃ 1 ָראְהר  יא 8׃ 1 ְקֵלייֶדער  
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יא:17-9מתיה

ִאין ַהייֶזען2 פּון ְמָלִכים.3 9 ָאֶדער צּוִליּב ָוואס ֶזעְנט ִאיר 
ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ָיא,  ָנִביא?  ַא  ֶזען  צּו  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען? 
ַא ַסך ֶמער ִווי ַא ָנִביא. 10 ָדאס ִאיז ֶער, פּון ֶוועֶמען ֶסע 

ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן: 
ֶזע, ִאיְך ִׁשיק ַמיין ַמְלָאְך ַפאר ַדיין ָּפִנים, 
ָוואס ֶוועט ָאנְגֵרייְטן ַדיין ֶוועג ַפאר ִדיר.1

11 ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, ְצִוויְׁשן ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעּבֹויְרן 

ֵקיין  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען  ִניט  ִאיז  ַווייֶּבער,1  פּון  ֶגעָוואְרן 
ְגֶרעֶסעֶרער ִווי יֹוָחָנן ַהַמְטִּביל; פּונֶדעְסְטֶוועְגן ִאיז ֶדער 
ְקֶלעְנְסֶטער ִאין ֶדעם ַמְלכּות־ְשַׁמִים ְגֶרעֶסער פּון ִאים.
ִאיְצט,  ִּביז  ָאן  ַהַמְטִּביל  יֹוָחָנן  פּון  ֶטעג  ִדי  ִזינט  12 אּון 

ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  אּון  ֶגעַוואְלט,  ַמְלכּות־ְשַׁמִים  ָדאס  ַלייְדט 
ַאֶלע  ְגבּוָרה.2 13 ָוואִרים1  ִמיט  ֶנעֶמען ֶעס1  ֶגעַוואְלט  פּון 
ְנִביִאים אּון ִדי ּתֹוָרה ָהאְּבן ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט ִּביז יֹוָחָנן.
14 אּון אֹויּב ִאיר ִוויְלט ֶעס ָאנֶנעֶמען? ִאיז ֶער ֵאִלָיהּו, ָוואס 

ָזאל ֶהעְרן. ָוואס ָהאט אֹויֶערן,  ַדאְרף קּוֶמען.1 15 ֶדער, 
ָדאִזיְקן  ֶדעם  ְגַלייְכן  ִאיְך  ָזאל  ָאֶּבער  ֶוועֶמען  16 צּו 

ִדי  אֹויף  ִזיְצן  ָוואס  ִקיְנֶדער,  צּו  ְגַלייְך  ִאיז  ֶער  דֹור? 
ַמאְרְקְּפֶלעֶצער אּון רּוְפן צּו ֵזייֶעֶרע ַחֵבִרים:

17 ִמיר ָהאְּבן ֶגעְׁשִּפיְלט1 ַפאר ַאייְך, 

אּון ִאיר ָהאט ִניט ֶגעַטאְנְצט, 
ִמיר ָהאְּבן ֶגעְקָלאְגט, 

יא 8׃ 2 ְׁשִטיֶּבער  3 ֶקעִניְגן  יא 10׃ 1 ַמְלָאִכי ג:א  יא 11׃ 1 ְפרֹויֶען  
יא 12׃ 1 אּון ִדי ֶגעַוואְלִטיֶגע ֶעְררֹויֶּבעְרן ֶעס  2 ַמאְכט/ְׁשַטאְרַקייט  
יא 13׃ 1 ַווייל  יא 14׃ 1 ַמְלָאִכי ג:כג  יא 17׃ 1 ֶגעְׁשִּפיְלט ֶדעם ַפייֶפער  
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מתיה יא:24-18

אּון ִאיר ָהאט ִניט ֶגעְטרֹויֶערט.
18 ָוואִרים1 יֹוָחָנן ִאיז ֶגעקּוֶמען, אּון ֶער ָהאט ִניט ֶגעֶגעְסן 

אּון ִניט ֶגעְטרּוְנֶקען, אּון ֵזיי ָזאְגן: ַא ֵּבייֶזער2 ֵגייְסט ִאיז 
אּון  ֶעְסט  ֶער  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶּבן־ָאָדם  ִאים; 19 ֶדער  ִאין 
זֹוֵלל־ְוסֹוֵבא,1  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶזעט,  ָזאְגן  ֵזיי  ְטִריְנְקט, אּון 
ָחְכָמה  ִדי  אּון  ִזיְנִדיֶקע!  אּון  מֹוְכִסים2  פּון  ְפַרייְנט  ַא 

ִאיז ֶגעֶרעְכְטַפאְרִטיְקט דּוְרְך ִאיֶרע ַמַעִׂשים.
ְׁשֶטעט,  ִדי  ָאנֶגעהֹויְּבן צּו מּוְסְרן  ֶער  ָהאט  20 ֶדעָמאְלט 

ֶזעֶנען  וואּונֶדער  ַזייֶנע  פּון  רֹוב  ָדאס  ֶוועְלֶכע  ִאין 
ֶגעָטאן. ְּתׁשּוָבה  ִניט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ֶגעָוואְרן,  ֶגעָטאן 
21 ֵוויי צּו ִדיר, ּכֹוָרִזין! ֵוויי צּו ִדיר, ֵּבית־ַציָדה! ָוואִרים1 

ַאייְך,  ִאין  ֶגעָוואְרן  ֶגעָטאן  ֶזעֶנען  ָוואס  ִנִסים,2  ִדי  אֹויּב 
ָוואְלְטן ֶגעָטאן ֶגעָוואְרן ִאין צּור אּון ִאין ִצידֹון, ָוואְלְטן 
ֵזיי ׁשֹוין ַלאְנג ְּתׁשּוָבה־ֶגעָטאן ִאין ַזאק אּון ַאׁש. 22 ָאֶּבער 
ַפאר  ְגִריְנֶגער  ַזיין  ֶוועט  יֹום־ַהִדין  ִאין  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך 
ְּכַפר־ַנחּום,  דּו,  ַאייְך. 23 אּון  ַפאר  ִווי  ִצידֹון  אּון  צּור 
ְׁשאֹול־ ִאין  ֶדעְרֵהייְּבן?1  ִזיְך  ֶוועְסטּו  ִהיְמל  צּום  ַאזׁש 
ַּתְחִּתיה ֶוועְסטּו ַאָראְּפִניֶדעְרן.2 ָוואִרים3 אֹויּב ִדי ִנִסים,4 
ֶגעָטאן  ָוואְלְטן  ֶגעָוואְרן,  ֶגעָטאן  ִדיר  ִאין  ֶזעֶנען  ָוואס 
ֶגעָוואְרן ִאין ְסדֹום, ָוואְלט ִזי ַפאְרְּבִליְּבן ִּביְזן ַהייְנִטיְקן 
ְסדֹום  פּון  ַלאְנד  ֶדעם  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ָטאג. 24 ָאֶּבער 

ֶוועט ַזיין ְגִריְנֶגער ִאין יֹום־ַהִדין ִווי ִדיר.
יא 18׃ 1 ַווייל  2 ֵׁשד  יא 19׃ 1 ְפֶרעֶסער אּון ַא זֹויֶפער  2 ְׁשַטייֶערַאייֶנעֶמער  יא 21׃ 1 ַווייל  2 וואּונֶדער  
יא 23׃ 1 דּו ִּביְסט ֶדעְרהֹויְּבן ִּביז צּום ִהיְמל?  2 דּו ֶוועְסט ַארּוְנֶטעְרקּוֶמען ִּביז צּום ְׁשאֹול ַאַריין  

3 ַווייל  4 וואּונֶדער  
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יא:25-יב:3מתיה

25 ִאין ֶיעֶנער ַצייט ָהאט ֵיׁשּוַע אֹויְסֶגערּוְפן, אּון ֶגעָזאְגט: 

ֶעְרד,  אּון  ִהיְמל  פּון  ַהאר  ָפאֶטער,  ִדיר,  ַדאְנק  ִאיְך 
אּון  ֲחָכִמים  ִדי  פּון  ַפאְרהֹויְלן  ָדאס  ָהאְסט  דּו  ָוואס 
עֹוֶפעֶלעך; ַפאר  ַאנְטְּפֶלעְקט  ֶעס  אּון  ַפאְרְׁשֶטעְנִדיֶקע, 
ָרצּון.1 27 ַאלְצִדיְנג  ַדיין  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי  ָפאֶטער,  26 ָיא, 

ִאיז ִמיר ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט ֶגעָוואְרן פּון ַמיין ָפאֶטער; 
ָפאֶטער;  ֶדער  ַאחּוץ1  זּון,  ֶדעם  ִניט  ֶקען  ֵקייֶנער  אּון 
זּון,  ֶדער  ַאחּוץ1  ָפאֶטער,  ֶדעם  ִניט  ֶקען  ֵקייֶנער  אּון 
ַאנְטְּפֶלעְקן. ִאים  ִוויל  זּון  ֶדער  ֶוועֶמען  צּו  ֶדער,  אּון 
ֶזעְנט  ָוואס ָהאֶרעֶוועט אּון  ַאֶלע,  ִאיר  ִמיר,  28 קּוְמט צּו 

ְׁשֶווער ַּבאָלאְדן,1 אּון ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶגעְּבן רּו. 29 ֶנעְמט 
אֹויף ַאייְך ַמיין ָיאְך,1 אּון ֶלעְרְנט פּון ִמיר; ָוואִרים2 ִאיְך 
ִּבין ַעִניֶוותִדיק3 אּון ִניֶדעִריק ִאין ֶגעִמיט, אּון ִאיר ֶוועט 
ָיאְך2  ַמיין  ְנָׁשמֹות.30 ָוואִרים1  ַאייֶעֶרע  ַפאר  רּו  ֶגעִפיֶנען 

ְגִריְנג, אּון ַמיין ַמָׂשא3 ִאיז ַלייְכט.4 ִאיז 

ֶגעַגאְנֶגען  ַׁשָּבת  ַא  ִאין  ֵיׁשּוַע  ִאיז  ַצייט  ֶיעֶנער   1 ִאין 
ֶזעֶנען  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  אּון  ְּתבּוָאה־ֶפעְלֶדער;1  דּוְרְך 
ֶגעֶווען הּוְנֶגעִריק, אּון ָהאְּבן ָאנֶגעהֹויְּבן צּו ַרייְסן ַזאְנֶגען 
ֶגעֶזען,  ָדאס  ָהאְּבן  ְּפרּוִׁשים  ִדי  ַאז  ֶעְסן. 2 ָאֶּבער  אּון 
ְטּוֶען,  ַּתְלִמיִדים  ַדייֶנע  ֶזע,  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָהאט  ֶער  ַׁשָּבת. 3 ָאֶּבער  אּום  ָטאן  ִניט  ָטאר  ֶמען  ָוואס 

יא 26׃ 1 ִוויְלן  יא 27׃ 1 אֹויֶסער  יא 28׃ 1 ְּתִהִלים לח:ה  
יא 29׃ 1 עֹול  2 ַווייל  3 ַזאְנְפְטִמיִטיג  

יא 30׃ 1 ַווייל  2 עֹול  3 ַלאְסט  4 ְזַכְרָיה ט:ט  יב 1׃ 1 ֵווייץ  

45



מתיה יב:12-4

צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ָהאט ִאיר ִניט ֶגעֵלייֶעְנט1 ָוואס ָדִוד ָהאט 
ָוואס  ִדי,  אּון  הּוְנֶגעִריק,  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ְּבֵעת2  ֶגעָטאן, 
ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶגעֶווען ִמיט ִאים? 4 ִווי ֶער  ֶזעֶנען 
ֶדעם הֹויז פּון ָגאט, אּון ָהאט ֶגעֶגעְסן ָדאס ֶלֶחם־ַהָּפִנים,1 
ָוואס ֶער ָהאט ִניט ֶגעָטאְרט ֶעְסן, אּון אֹויְך ִניט ִדי, ָוואס 

ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִמיט ִאים, ַנייֶעְרט2 ַפאר ִדי ֹּכֲהִנים ַאֵליין?3
5 ָאֶדער ָהאט ִאיר ִניט ֶגעֵלייֶענט1 ִאין ֶדער ּתֹוָרה,2 ַאז ִדי 

ֹּכֲהִנים ֶזעֶנען ְמַחֵלל ַׁשָּבת ִאין ֵּבית־ַהִמְקָדׁש, אּון ָדאְך 
זֶעֶנען זֵיי ִניט ַחָייב?3 6 ָאֶּבער ִאיְך זָאג ַאייְך, ַא ְגֶרעֶסעֶרער 
פּון ֵּבית־ַהִמְקָדׁש ִאיז ָדא ַפאַראן. 7 אּון אֹויּב ִאיר ָוואְלט 
ָוואס ָדאס ֵמייְנט: ֶחֶסד ַּבאֶגער ִאיְך אּון  ַפאְרְׁשַטאֶנען, 
ִדי  ַפאְרִמְׁשָּפט  ִניט  ִאיר  ָוואְלט  ָקְרָּבנֹות,1  ֵקיין  ִניט 
אּוְמׁשּוְלִדיֶקע; 8 ָוואִרים1 ֶדער ֶּבן־ָאָדם ִאיז ַהאר ִאיֶּבער 

ֶדעם ַׁשָּבת.2
9 אּון ֶער ִאיז ַאֶוועק פּון ָדאְרְטן, אּון ִאיז ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 

ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  ִאיז ָדאְרט  ֵזייֶער ׁשּול. 10 אּון ָאט  ִאין 
ִמיט ַא ַפאְרַדאְרֶטער1 ַהאְנט. אּון זֵיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט: 
ֶמעג ֶמען ֵהייְלן אּום ַׁשָּבת? ְּכֵדי2 ֵזיי ָזאְלן ִאים ֶקעֶנען 
ַפאְרַמְסְרן. 11 ָהאט ֶער צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ָוואַסאר1 ֶמעְנְטׁש 
ִזי  אֹויּב  אּון  ָׁשאף,  ַא  ַפאְרָמאְגט  ָוואס  ַאייְך,  ְצִוויְׁשן 
ָזאל ַׁשָּבת ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַא ְגרּוּב, ִצי ֶוועט ֶער ִזי ִניט 
ַא  ִאיז  ִוויְפל ֶמער  ָאנֶנעֶמען אּון ַארֹויְסְׁשֶלעְּפן? 12ְּבֵכן,1 

יב 3׃ 1 ֶגעֵלייְנט  2 ֶווען  יב 4׃ 1 ְׁשמּוֵאל א כא:ב-ז  2 ָנאר  3 ַוִיְקָרא כד:ה-ט  
יב 5׃ 1 ֶגעֵלייְנט  2 ַּבִמְדָּבר כח:ט  3 ׁשּוְלִדיג  יב 7׃ 1 הֹוֵׁשַע ו:ו  יב 8׃ 1 ַווייל  2 ְׁשמֹות טז:כט  

יב 10׃ 1 ַּפאַראֶלעִזיְרֶטע  2 צּוִליּב  יב 11׃ 1 ֶוועְלֶכער  יב 12׃ 1 ֶדעִריֶּבער/ֶדערּום  
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יב:20-13מתיה

ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט פּון ַא ָׁשאף! ֶדעִריֶּבער ֶמעג ֶמען ַׁשָּבת 
ֶמעְנְטְׁשן:  צּום  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  גּוְטס. 13 ֶדעְרָנאְך  ָטאן 
ְׁשְטֶרעק אֹויס ַדיין ַהאְנט. אּון ֶער ָהאט ִזי אֹויְסֶגעְׁשְטֶרעְקט, 
ִדי  ַאְנֶדעֶרע. 14 אּון  ִדי  ִווי  ֶגעָוואְרן,  ֶגעזּוְנט  ִאיז  ִזי  אּון 
ְּפרּוִׁשים ֶזעֶנען ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאְּבן ִזיְך ֶקעְגן ִאים 

ִווי ִאים אּוְמצּוְּבֶרעְנֶגען. ַאן ֵעָצה ֶגעַהאְלְטן, 
ַאֶוועק  ֶער  ִאיז  ַּבאֶמעְרְקט,  ָדאס  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ַאז  15 אּון 

אּון  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען,  ִאים  ֶזעֶנען  ַסך  ַא  אּון  ָדאְרְטן.  פּון 
ֶער ָהאט ֵזיי ַאֶלע ֶגעֵהייְלט, 16 אּון ֵזיי ַּבאפֹויְלן ִאים ִניט 
ֶוועְרן, ָוואס ֶסע  ַזיין, 17 ְּכֵדי1 ֶעס ָזאל ְמקּוָים  ְמַגֶלה1 צּו 

ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן פּון ְיַׁשְעָיהּו ַהָנִביא:
18 ָאט ִאיז ַמיין ְקֶנעְכט, 

ֶוועֶמען ִאיְך ָהאּב אֹויְסֶדעְרֵווייְלט, 
ַמיין ֶגעִליְּבֶטער, ָוואס ִאיז ִמיר ָוואֹויְלֶגעֶפעְלן. 

ֵגייְסט אֹויף ִאים;  ִאיְך ֶוועל ַארֹויְפָטאן ַמיין 
ַא ִמְׁשָּפט צּו ִדי ֶפעְלֶקער ֶוועט ֶער ַארֹויְסָלאְזן.

19 ֶער ֶוועט ִזיְך ִניט ְקִריְגן, אּון ִניט ְׁשַרייֶען, 

ַזיין קֹול ִאין ִדי ַגאְסן. אֹויְך ֶוועט ֶמען ִניט ֶהעְרן 
ֶצעְּבֶרעְכן,  ִניט  ֶער  ֶוועט  ְׁשֶטעְקל  ַאייְנֶגעּבֹויְגן  20 ַאן 

אּון ַא ַרייֶכעְרִדיְקן1 ְקנֹויט ֶוועט ֶער ִניט ַפאְרֶלעְׁשן, 
צּום  ִמְׁשָּפט  ֶדעם  ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען  ֶוועט  ֶער  ִּביז 

ִנָצחֹון;2
יב 16׃ 1 ַאנְטְּפֶלעְקן  יב 17׃ 1 צּוִליּב  יב 20׃ 1 ַרייֶכעְנִדיֶגע  2 ֶגעִוויְנס  
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מתיה יב:29-21

ַזיין ָנאֶמען ֶוועְלן ִדי ֶפעְלֶקער ָהאְפן.1 21 אּון אֹויף 

ְּבִליְנד־ ַא  ֶגעְּבַראְכט  ִאים  צּו  ֶמען  ָהאט  22 ֶדעָמאְלט 

ְׁשטּוֶמען,1 ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַּבאֶזעְסן פּון ַא ֵׁשד, אּון ֶער 
ָהאט  ְׁשטּוֶמער  ֶדער  ַאז  ַאזֹוי,  ֶגעֵהייְלט,  ִאים  ָהאט 
ָהאט  ָפאְלק  ַגאְנֶצע  ָדאס  ֶגעֶזען.2 23 אּון  אּון  ֶגעֶרעְדט 
ֶּבן־ ַזיין ֶדער  ָזאל ָדאס  ֶגעָזאְגט:  ֶגעִחידּוְׁשט,1 אּון  ִזיְך 
ֶגעֶהעְרט,  ָדאס  ָהאְּבן  ְּפרּוִׁשים  ִדי  ַאז  ָדִוד?2 24 ָאֶּבער 
ָנאר  ֵׁשִדים  ַארֹויס  ְטַרייְּבט  ֶער  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ָהאְּבן 
ֵׁשִדים. 25 אּון  ִדי  פּון  ַׂשר  ֶדעם  ַּבַעל־ְזבּוב,  דּוְרְך 
ֵזיי  צּו  ֶער  ָהאט  ַמְחָׁשבֹות2,1,  ֵזייֶעֶרע  ַפאְרְׁשֵטייֶעְנִדיק 
ִזיְך  ֶקעְגן  ֶצעֵטייְלט  ִאיז  ָוואס  ְמלּוָכה,3  ֶיעֶדע  ֶגעָזאְגט: 
הֹויז,  ָאֶדער  ְׁשָטאט  ֶיעֶדע  אּון  ָחרּוב;  ֶוועְרט  ַאֵליין, 
ָהאְּבן  ִניט  ֶוועט  ַאֵליין,  ִזיְך  ֶקעְגן  ֶצעֵטייְלט  ִאיז  ָוואס 
ַארֹויְסְטַרייְּבן  טּוט  ָׂשָטן  ֶדער  אֹויּב  ִקיּום. 26 אּון  ֵקיין 
ָטא  ַאֵליין,  ִזיְך  ֶקעְגן  ֶצעֵטייְלט  ֶער  ִאיז  ָׂשָטן,  ֶדעם 
אֹויּב  ִקיּום? 27 אּון  ַא  ָהאְּבן  ְמלּוָכה2  ַזיין  ָקאן1  ִוויַאזֹוי 
דּוְרְך  ַּבַעל־ְזבּוב,  דּוְרְך  ֵׁשִדים  ַארֹויס  ְטַרייּב  ִאיְך 
ֶדעִריֶּבער  ַארֹויס?  ֵזיי  ִזין  ַאייֶעֶרע  ְטַרייְּבן  ֶוועֶמען 
ָזאְלן ֵזיי ַזיין ַאייֶעֶרע ִריְכֶטער. 28 ְטַרייּב ִאיְך ָאֶּבער ַארֹויס 
ֵׁשִדים דּוְרְך ֶדעם ֵגייְסט פּון ָגאט, ָטא ָהאט ֶגעֶנעֶעְנט1 צּו 
ַאייְך ָדאס ַמְלכּות2 פּון ָגאט. 29 ָאֶדער ִוויַאזֹוי ָקאן1 ֵאייֶנער 
ַאַרייְנקּוֶמען ִאין הֹויז ַאַריין פּון ֶדעם ִגיּבֹור, אּון רֹויְּבן 

יב 21׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו מב:א-ד  יב 22׃ 1 ְּבִליְנד אּון ְׁשטּום  2 ְיַׁשְעָיהּו לה:ה-ו  יב 23׃ 1 ֶגעוואּוְנֶדעְרט  
2 זּון פּון ָדִוד  יב 25׃ 1 ֶגעַדאְנֶקען  2 ְּתִהִלים קלט:ד  3 ֶקעִניְגַרייְך  יב 26׃ 1 ֶקען  2 ֶקעִניְגַרייְך  

יב 28׃ 1 ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  2 ֶקעִניְגַרייְך  יב 29׃ 1 ֶקען  
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יב:36-30מתיה

ִגיּבֹור,  ֶדעם  קֹוֶדם  ִניט  ִּביְנְדט  ֶער  אֹויּב  ַזאְכן,  ַזייֶנע 
הֹויז. ַזיין  ַּבארֹויְּבן  ֶער  ָקאן2  ֶערְׁשט  ֶדעְרָנאְך  אּון 
ִניט ִמיט ִמיר, ִאיז ֶקעְגן ִמיר, אּון ֶווער  30 ֶווער ֶסע ִאיז 

ֶסע ַזאֶמְלט ִניט ַאיין ִמיט ִמיר, ֶצעְׁשְּפֵרייט. 31 ֶדעִריֶּבער 
ֶוועט  ֶלעְסֶטערּוְנג  אּון  ִזיְנד  ֶיעֶדע  ַאייְך,  ִאיְך  ָזאג 
ֶלעְסֶטערּוְנג  ִדי  ָאֶּבער  ֶמעְנְטְׁשן,  ִדי  ֶוועְרן  ַפאְרֶגעְּבן 
ֶוועְרן. ַפאְרֶגעְּבן  ִניט  ֶוועט  ַהקֹוֶדׁש  רּוַח1  ֶדעם  ֶקעְגן 
ֶּבן־ ֶדעם  ֶקעְגן  ָוואְרט  ַא  ֶרעְדן  ֶוועט  ֶסע  ֶווער  32 אּון 

ֶסע  ָאֶּבער  ֶווער  ַזיין,  מֹוֵחל  ִאים  ֶעס  ֶמען  ֶוועט  ָאָדם, 
ֶמען  ֶוועט  ֶדעם  רּוַח־ַהקֹוֶדׁש,  ֶדעם  ֶקעְגן  ֶרעְדן  ֶוועט 
ִניט  אּון  ֶוועְלט  ֶדער  אֹויף  ִניט  ַזיין,  מֹוֵחל  ִניט  ֶעס 

אֹויף ֶדער עֹוָלם ַהָּבא.1
גּוט,  ֵּפירֹות  ַזייֶנע  אּון  גּוט,  ּבֹוים  ֶדעם  ַמאְכט  33 ָאֶדער 

ֵּפירֹות  ַזייֶנע  אּון  ְׁשֶלעְכט,  ּבֹוים  ֶדעם  ַמאְכט  ָאֶדער 
לֹויט  ֶמען  ֶדעְרֶקעְנט  ּבֹוים  ֶדעם  ָוואִרים1  ְׁשֶלעְכט; 
ַזייֶנע ֵּפירֹות. 34 ִאיר ָאּפְׁשַטאם פּון ְׁשַלאְנֶגען! ִווי ָקאְנט1 
ִאיר ֶרעְדן גּוְטס, ֶווען ִאיר ֶזעְנט ְׁשֶלעְכט? ָוואִרים2 פּון 
מֹויל. 35 ֶדער  ָדאס  ֶרעְדט  פּול,  ִאיז  ַהאְרץ  ָדאס  ָוואס 
אֹוָצר  גּוְטן  זַיין  פּון  ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען  טּוט  ֶמעְנְטׁש  גּוֶטער 
גּוְטס; אּון ֶדער ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש טּוט ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען 

פּון ַזיין ְׁשֶלעְכְטן אֹוָצר ְׁשֶלעְכְטס.1
ָוואס  ָוואְרט,  ּפּוְסְטן  ֶיעְדן  ַפאר  ַאז  ַאייְך,  ָזאג  36 ִאיְך 

יב 29׃ 2 ֶקען  יב 31׃ 1 ֵגייְסט  יב 32׃ 1 קּוֶמעְנִדיֶגער ֶוועְלט  יב 33׃ 1 ַווייל  
יב 34׃ 1 ֶקעְנט  2 ַווייל  יב 35׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו לב:ו  
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מתיה יב:42-37

ִאין  ֶחְׁשּבֹון  ָאּפֶגעְּבן  מּוְזן  ֵזיי  ֶוועְלן  ֶרעְדן,  ֶמעְנְטׁשן 
ֶוועְסטּו  ֵרייד  ַדייֶנע  לֹויט  יֹום־ַהִדין;1 37 ָוואִרים1 

ֶגעֶרעְכְטַפאְרִטיְקט ֶוועְרן, אּון לֹויט ַדייֶנע ֵרייד ֶוועְסטּו 
ַפאְרִמְׁשָּפט ֶוועְרן.2

38 ֶדעָמאְלט ָהאְּבן ֶעְטֶלעֶכע פּון ִדי סֹוְפִרים אּון ְּפרּוִׁשים 

צּו ִאים ֶגעָזאְגט ֶרּבי, ִמיר ָוואְלְטן ֶוועְלן1 ֶזען ַא ֵצייְכן 
ֵזיי  צּו  אּון  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֶער  ִדיר. 39 ָאֶּבער  פּון 
ַא  זּוְכט  דֹור  נֹואְפִדיֶקער  אּון  ְׁשֶלעְכֶטער  ַא  ֶגעָזאְגט: 
ְגֶעֶגעְּבן  ִניט  ֵצייְכן  ֵקיין  ִאים  ֶוועט  ֶסע  ָאֶּבער  ֵצייְכן, 
ַאזֹוי  ַהָנִביא. 40 ַווייל  ֶוועְרן, ַסייְדן ֶדער ֵצייְכן פּון יֹוָנה 
ִווי יֹוָנה ִאיז ְדַריי ֶטעג אּון ְדַריי ֶנעְכט ֶגעֶווען ִאין ֶדעם 
ֶּבן־ ֶדער  ֶוועט  ַאזֹוי  ַוואְלִפיׁש,3,2  ֶדעם  פּון  ִאיְנֶגעֵווייד1 
ַהאְרץ  ֶדעם  ִאין  ֶנעְכט  ְדַריי  אּון  ֶטעג  ְדַריי  ַזיין  ָאָדם 
פּון ֶדער ֶעְרד. 41 ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ִניְנֵוה ֶוועְלן אֹויְפְׁשֵטיין 
ִאים  ֶוועְלן  אּון  דֹור,  ָדאִזיְקן  ֶדעם  ִמיט  ִמְׁשָּפט  צּום 
אֹויף  ֶגעָטאן  ְּתׁשּוָבה  ָהאְּבן  ֵזיי  ָוואִרים1  ַפאְרִמְׁשָּפְטן; 
ֶדעם רּוְפן פּון יֹוָנה,2 אּון ָדא ִאיז ַפאַראן ַא ְגֶרעֶסעֶרער 
צּום  אֹויְפְׁשֵטיין  ֶוועט  ֵּתיָמן  פּון  ַמְלָּכה  יֹוָנה. 42 ִדי  פּון 
ַפאְרִמְׁשָּפְטן;  ִאים  אּון  דֹור,  ָדאִזיְקן  ֶדעם  ִמיט  ִמְׁשָּפט 
ִדי  ֶהעְרן  צּו  ֶוועְלט  ֶעק  פּון  ֶגֶעקּוֶמען  ִאיז  ִזי  ָוואִרים1 
ָחְכָמה פּון ְׁשֹלֹמה;2 אּון ָדא ִאיז ַפאַראן ַא ְגֶרעֶסעֶרער 

פּון ְׁשלֹמֹה.
יב 36׃ 1 ֹקֶהֶלת יב:יד  יב 37׃ 1 ַווייל  2 ִאיֹוב טו:ו  יב 38׃ 1 ֶגעָוואְלט  

יב 40׃ 1 ֶגעֶדעְרם  2 ִפיׁש  3 יֹוָנה ב:א  יב 41׃ 1 ַווייל  2 יֹוָנה ג:ה  יב 42׃ 1 ַווייל  2 ְמָלִכים א י:יא  
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יב:49-43מתיה

ַא  ֵגייט ַארֹויס פּון  ֵגייְסט  43 אּון ְּבֵעת1 ֶדער אּוְמֵרייֶנער 

ֶערֶטער,  ְטרּוֶקעֶנע  ִאין  ַארּום  ֶער  ַוואְנֶדעְרט  ֶמעְנְטְׁשן, 
אּון זּוְכט ַא ָמקֹום־ְמנּוָחה;2 אּון ַאז ֶער ֶגעִפיְנט ִאים ִניט,
ִאין  אּוְמֶקעְרן  ִמיְך  ֶוועל  ִאיְך  ֶער:  ָזאְגט  44 ֶדעָמאְלט 

ַמיין הֹויז ַאַריין, פּוְנַוואֶנען ִאיְך ִּבין ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען. אּון 
ְּבֵעת1 ֶער קּוְמט, ֶגעִפיְנט ֶער ֶעס ֵלייִדיק, אֹויְסֶגעֶקעְרט, 
ִמיט  ֶנעְמט  אּון  ֶער,  ֵגייט  אֹויְסֶגעּפּוְצט.ֽ 45 ֶדעְרָנאְך  אּון 
ִזיְך ִזיְּבן ַאְנֶדעֶרע רּוחֹות, ָנאְך ֶערֶגעֶרע פּון ִאים ַאֵליין, 
אּון ֵזיי ֵגייֶען ַאַריין אּון ָוואֹויֶנען ָדאְרט; אּון ֶדער סֹוף 
ָאנֵהייּב.  ֶדער  ִווי  ֶערֶגער  ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁשן  ֶיעֶנעם  פּון 
ַזיין ִמיט ֶדעם ָדאִזיְקן ְׁשֶלעְכְטן  ּפּוְנְקט ַאזֹוי ֶוועט אֹויְך 

דֹור.
46 אּון ְּבַׁשַעת1 ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶרעְדט צּום ָפאְלק, ֶערְׁשט 

ִאין  ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ְּבִריֶדער  ַזייֶנע  אּון  מּוֶטער  ַזיין 
ֶרעְדן. 47 אּון  ִאים  ִמיט  ֶגעָוואְלט  ָהאְּבן  אּון  ְדרֹויְסן, 
אּון  ַמאֶמע  ַדיין  ֶזע,  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ָהאט  ֵאייֶנער 
ַדייֶנע ְּבִריֶדער ְׁשֵטייֶען ִאין ְדרֹויְסן אּון ִוויְלן ִמיט ִדיר 
צּו ֶגעָזאְגט  אּון  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֶער  ֶרעְדן. 48 ָאֶּבער 
ַמיין  ִאיז  ֶווער  ֶגעָזאְגט:  ָדאס  ִאים  ָהאט  ָוואס  ֶדעם, 
ֶער  ְּבִריֶדער? 49 אּון  ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֶווער  אּון  מּוֶטער, 
ָהאט אֹויְסֶגעְׁשְטֶרעְקט ַזיין ַהאְנט אֹויף ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים, 
אּון ֶגעָזאְגט: ָאט ִאיז ַמיין מּוֶטער אּון ַמייֶנע ְּבִריֶדער!

יב 43׃ 1 ֶווען  2 ַא ְּפַלאץ פּון רּו  יב 44׃ 1 ֶווען  יב 46׃ 1 ֶווען/ַווייל  
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מתיה יב:50-יג:8

ַמיין  פּון  ָרצּון2  ֶדעם  ָטאן  ֶוועט  ֶסע  ֶווער  50 ָוואִרים1 

ָפאֶטער ִאין ִהיְמל, ִאיז ַמיין ְּברּוֶדער, אּון ְׁשֶוועְסֶטער, 
אּון מּוֶטער.

 1 ִאין ֶיעֶנעם ָטאג ִאיז ֵיׁשּוַע ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדעם 
ָהאט  ֶסע  ַים. 2 אּון  ַּביים  ֶגעֶזעְצט  ִזיְך  ָהאט  אּון  הֹויז 
ַאזֹוי,  עֹוָלם,  ְגרֹויֶסער  ַא  ִאים  ַארּום  ַפאְרַזאְמְלט  ִזיְך 
ִזיְך  ָהאט  אּון  ִׁשיף,  ַא  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  ַאז 
ַאִניֶדעְרֶגעֶזעְצט; אּון ָדאס ַגאְנֶצע ָפאְלק ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען 
ַּביים ְּבֶרעג. 3 אּון ֶער ָהאט צּו ֵזיי ֶגעֶרעְדט ַא ַסך ִמיט 
ְמָׁשִלים,אּון ֶגעזָאְגט: זֶעט, ֶדער זֵייֶער ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען 
ְזִריֶעה2  ֵטייל  ִאיז  ֶגעֵזייט,  ָהאט  ֶער  ְּבֵעת1  ֵזייֶען. 4 אּון 
אּון  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵפייְגל  ִדי  אּון  ֶוועג,  ַּביים  ֶגעַפאְלן 
אֹויף  ֶגעַפאְלן  ִאיז  ַאְנֶדעֶרע  ַפאְרֶצעְרט.3 5 אּון  ִזי  ָהאְּבן 
ֶפעְלִזיק1 ַלאְנד, וואּו ִזי ָהאט ִניט ֶגעַהאט ֵקיין ַסך ֶעְרד; 
אּון ִזי ָהאט ֵּתיֵּכף2 אֹויְפֶגעְׁשְּפָראְצט, ַווייל ִזי ָהאט ִניט 
ִאיז  זּון  ִדי  ַאז  ֶעְרד; 6 אּון  פּון  ִטיְפַקייט  ֵקיין  ֶגעַהאט 
אֹויְפֶגעַגאְנֶגען, ִאיז ִזי ַפאְרְטִריְקְנט ֶגעָוואְרן, אּון ַמְחַמת1 
ִזי ָהאט ִניט ֶגעַהאט ֵקיין ָוואְרְצֶלען, ִאיז ִזי ַפאְרֶוועְלְקט2 
ֶדעְרֶנער,  ְצִוויְׁשן  ֶגעַפאְלן  ִאיז1  ַאְנֶדעֶרע  ֶגעָוואְרן. 7 אּון 
ִזי  ָהאְּבן  אּון  אֹויְפֶגעַוואְקְסן  ֶזעֶנען  ֶדעְרֶנער  ִדי  אּון 
ֶדעְרְׁשִטיְקט. 8 אּון ַאְנֶדעֶרע ִאיז1 ֶגעַפאְלן אֹויף גּוֶטער ֶעְרד, 

יב 50׃ 1 ַווייל  2 ִוויְלן  יג 4׃ 1 ֶווען  2 ָזאֶמען  3 אֹויְפֶגעֶגעְסן  יג 5׃ 1 ְׁשֵטייֶנעְרִדיֶקע  2 ְגַלייְך  
יג 6׃ 1 צּוִליּב  2 ַפאְרְטרּוְקְנט  יג 7׃ 1 ֶזעֶנען  יג 8׃ 1 ֶזעֶנען  
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יג:15-9מתיה

אּון ָהאט ַארֹויְסֶגעֶגעְּבן ְּתבּוָאה,2 ֵטייל הּוְנֶדעְרְטַפאְך,3 
ָהאט  ָוואס  ְדַרייִסיְקַפאְך.4 9 ֶדער,  ֵטייל  ֶזעְכִציק,  ֵטייל 

אֹויֶערן, ָזאל ֶהעְרן.
10 אּון ִדי ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון ָהאְּבן צּו ִאים 

ֶגעָזאְגט: ַפאְרָוואס ֶרעְדְסטּו צּו ֵזיי ִמיט ְמָׁשִלים? 11 ָהאט 
ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ַאייְך ִאיז ֶגעֶגעְּבן 
ַמְלכּות־ ֶדעם  פּון  סֹודֹות  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ֶגעָוואְרן 
ֶגעָוואְרן. ֶגעֶגעְּבן  ִניט  ָדאס  ִאיז  ֵזיי  צּו  ָאֶּבער  ָׁשַמִים, 
ֶוועְרן,  ֶגעֶגעְּבן  ֶוועט  ֶדעם  ָהאט,  ָוואס  ֶדער,  12 ָוואִרים1 

ָהאט  ָוואס  ֶדער,  ָאֶּבער  ְּבֶׁשַפע;  ָהאְּבן  ֶוועט  ֶער  אּון 
ָדאס,  ֲאִפילּו  ֶוועְרן  ַאֶוועְקֶגענּוֶמען  ֶוועט  ֶדעם  ִניט, פּון 
ָוואס ֶער ָהאט. 13 ֶדעִריֶּבער ֶרעד ִאיְך צּו זֵיי ִמיט ְמָׁשִלים, 
ַווייל ַהַגם1 ֵזיי ֶזעֶען, ֶזעֶען ֵזיי ִניט; אּון ַהַגם1 ֵזיי ֶהעְרן,
ֶהעְרן ֵזיי ִניט, אּון ַפאְרְׁשֵטיין אֹויְך ִניט.2 14 אּון אֹויף ֵזיי 
ִאיז ְמקּוָים ֶגעָוואְרן ִדי ְנבּוָאה פּון ְיַׁשְעָיהּו, ָוואס ָזאְגט: 

ֶהעְרן ֶוועט ִאיר ֶהעְרן, אּון ִניט ַפאְרְׁשֵטיין, 
אּון ֶזען ֶוועט ִאיר ֶזען, אּון ָדאְך ִניט ֶזען.

15 ָוואִרים1 ֶפעט ִאיז ָדאס ַהאְרץ 

פּון ֶדעם ָדאִזיְקן ָפאְלק, 
אּון ֶזעיֶיעֶרע אֹויֶערן ְׁשֶווער צּו ֶהעְרן, 
ֵזיי ַפאְרַמאְכט,  ֵזייֶעֶרע אֹויְגן ָהאְּבן  אּון 

ֵזייֶעֶרע אֹויְגן,  ֵזיי ֶזען ִמיט  ָטאֶמער ֶוועְלן 
יג 8׃ 2 ֵווייץ/ְפרּוְכט   3 הּוְנֶדעְרט ָמאל  4 ְדַרייִסיק ָמאל  יג 10׃ 1 ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  

יג 12׃ 1 ַווייל  יג 13׃ 1 פּון ֶדעְסְטֶוועְגן  2 ִיְרְמָיהּו ה:כא  יג 15׃ 1 ַווייל  
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מתיה יג:22-16

ֵזייֶעֶרע אֹויֶערן,  אּון ֶהעְרן ִמיט 
ֵזייֶער ַהאְרץ,  אּון ַפאְרְׁשֵטיין ִמיט 

ֵזיי ֵהייְלן.3 אּון ְּתׁשּוָבה2 ָטאן אּון ִאיְך ָזאל 
16 ָאֶּבער ָוואֹויל ִאיז צּו ַאייֶעֶרע אֹויְגן, ַווייל זֵיי זֶעֶען, אּון 

ַאייֶעֶרע אֹויֶערן, ַווייל ֵזיי ֶהעְרן. 17 ָוואִרים1 ֶּבֱאֶמת, ִאיְך 
ָזאג ַאייְך, ַאז ַא ַסך ְנִביִאים אּון ַצִדיִקים ָהאְּבן ַּבאֶגעְרט2 
צּו ֶזען ָוואס ִאיר ֶזעט, אּון ָהאְּבן ֶעס ִניט ֶגעֶזען, אּון צּו 

ֶהעְרן ָוואס ִאיר ֶהעְרט, אּון ָהאְּבן ֶעס ִניט ֶגעֶהעְרט.
ֵזייֶער. ֶדעם  ִמיט  ָמָׁשל  ָדאס  ִאיר  ֶדעִריֶּבער  18 ֶהעְרט 

19 ִאיְטֶלעֶכער ָוואס ֶהעְרט ָדאס ָוואְרט פּון ֶדעם ַמְלכּות 

אּון  ָׂשָטן1  ֶדער  קּוְמט  ִניט,  ֶעס  ַפאְרְׁשֵטייט  אּון  ָׁשַמִים 
ַזיין  ִאין  ֶגעָוואְרן  ַפאְרֵזייט  ִאיז  ָוואס  ָדאס,  רֹויְּבט 
ֶגעָוואְרן  ַפאְרֵזייט  ִאיז  ָוואס  ֶדער,  ִאיז  ָדאס  ַהאְרץ; 
ַּביים ֶוועג. 20 אּון ָדאס, ָוואס ִאיז ַפאְרֵזייט ֶגעָוואְרן אֹויף 
ֶפעְלִזיק1 ַלאְנד, ָדאס ִאיז ֶדער, ָוואס ֶהעְרט ָדאס ָוואְרט 
ַאזֹוי  ִׂשְמָחה;3 21 ָאֶּבער  ִמיט  אֹויף  ֵּתיֵּכף2  ֶעס  ֶנעְמט  אּון 
ַפאְרְּבַלייְּבט  ִזיְך,  ִאין  ָוואְרְצל  ֵקיין  ִניט  ָהאט  ֶער  ִווי 
ֶער ָנאר אֹויף ַא ַווייל; אּון ִווי ָנאר ֶסע קּוֶמען ָאן ַלייְדן 
ֵּתיֵּכף1  ֶער  ֶוועְרט  ָוואְרט,  ֶדעם  צּוִליּב  ְרִדיפֹות  אּון 
ֶגעָוואְרן  ַפאְרֵזייט  ִאיז  ָוואס  ָדאס,  ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט. 22 אּון 
ָדאס  ֶהעְרט  ֶוועס1  ֶדער,  ִאיז  ָדאס  ֶדעְרֶנער,  ְצִוויְׁשן 

ָוואְרט, אּון ִדי ָדאגֹות2 פּון ֶדער ֶוועְלט אּון ִדי 
יג 15׃ 2 ִזיְך אּוְמֶקעְרן  3 ְיַׁשְעָיהּו ו:ט-י  יג 17׃ 1 ַווייל  2 ֶגעָוואְלט  יג 19׃ 1 ְׁשֶלעְכֶטער  

יג 20׃ 1 ְׁשֵטייֶנעְרִדיֶקע  2 ְגַלייְך  3 ְפֵרייֶלעְכַקייט  יג 21׃ 1 ְגַלייְך  יג 22׃ 1 ָוואס  2 ָזאְרְגן  
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יג:29-23מתיה

ָוואְרט,  ָדאס  ֶדעְרְׁשִטיְקן  ַעִׁשירּות3  פּון  ָאּפַנאֶרעַריי 
ִאיז ַפאְרֵזייט  ָוואס  ֵּפירֹות.4 23 אּון ָדאס,  ָאן  ִאיז  אּון ֶעס 
ֶגעָוואְרן אֹויף גּוֶטער ֶעְרד, ָדאס ִאיז ֶדער, ָוואס ֶהעְרט 
ָדאס ָוואְרט אּון ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס; ֶדער, ְּבֱאֶמת, ְטָראְגט 
ֵּפירֹות, אּון ְּבֶרעְנְגט ַארֹויס, ֵטייל הּוְנֶדעְרְטַפאך,1 ֵטייל 

ֶזעְכִציק, אּון ֵטייל ְדַרייִסיְקַפאְך.2
24 ַאן ַאנֶדער ָמָׁשל ָהאט ֶער ֶגעְּבַראְכט ַפאר ֵזיי, ַאזֹוי צּו 

ֶמעְנְטְׁשן  ַא  צּו  ֶגעְגִליְכן  ִאיז  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ָדאס  ָזאְגן: 
ָוואס ָהאט ַפאְרֵזייט גּוֶטע ְזִריֶעה1 ִאין ַזיין ֶפעְלד. 25 אּון 
ַזיין  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶגעְׁשָלאְפן,  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְּבֵעת1 
ֶדעם  ְצִוויְׁשן  ִוויְלד־ְגָראז3  ַפאְרֵזייט  ָהאט  אּון  ׂשֹוֵנא2 
ֵווייץ, אּון ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען. 26 אּון ֶווען ִדי ְזִריֶעה1 ָהאט 
אֹויְפֶגעְׁשְּפָראְצט אּון ֶגעְטָראְגן ְפרּוְכט, ֶדעָמאְלט ָהאט 
ֶגעקּוֶמען  ִוויְלד־ְגָראז.2 27 ֶזעֶנען  ָדאס  ַּבאִוויְזן  אֹויְך  ִזיְך 
ִאים  צּו  ָהאְּבן  אּון  ַּבַעל־ַהָּבית,  ֶדעם  פּון  ְקֶנעְכט  ִדי 
ֶגעָזאְגט: ַהאר, ָהאְסטּו ִניט ֶגעֵזייט גּוֶטע ְזִריֶעה1 ִאין ַדיין 
ִוויְלד־ ִאים  אֹויף  ִזיְך  ֶנעְמט  פּוְנַוואֶנען־ְזֶׁשע  ֶפעְלד? 
ָדאס  ָהאט  ַא ׂשֹוֵנא1  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ֶער  ְגָראז?2 28 ָהאט 
ִוויְלְסטּו  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ְקֶנעְכט  ִדי  ָהאְּבן  ֶגעָטאן. 
ֶאְפָׁשר, ַאז ִמיר ָזאְלן ֵגיין אּון ֵזיי צּונֹויְפְקַלייְּבן? 29 ָהאט 
ֵניין, ָטאֶמער ֶוועט ִאיר, ְּבַׁשעת ִאיר ֶוועט  ֶער ֶגעָזאְגט: 
אֹויְסָוואְרְצֶלען  אֹויְך  ִוויְלד־ְגָראז,1  ָדאס  צּונֹויְפְקַלייְּבן 

יג 22׃ 3 ַרייְכַקייט  4 ְּתִהִלים סב:יא  יג 23׃ 1 הּוְנֶדעְרט ָמאל  2 ְדַרייִסיק ָמאל  
יג 24׃  1 ָזאֶמען  יג 25׃ 1 ֶווען  2 ַפייְנט  3 ִוויְלֶדע  יג 27,26׃ 1 ָזאֶמען  2 ִוויְלֶדע  

יג 28׃ 1 ַפייְנט  יג 29׃ 1 ִוויְלֶדע    
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מתיה יג:35-30

ִמיט ֵזיי ֶדעם ֵווייץ.2 30 ָלאְזט ֵזיי ֵּבייֶדע ַוואְקְסן צּוזַאֶמען 
ֶוועל  ְׁשִניט  פּון  ַצייט  ֶדער  ִאין  אּון  ְׁשִניט־ַצייט;  ִּביז 
ָדאס  ְקַלייְּבט צּונֹויף קֹוֶדם  ְׁשִניֶטער:  ִדי  ָזאְגן צּו  ִאיְך 
צּו  ֶעס  ְּכֵדי  ַגאְרְּבן,2  ִאין  ֶעס  ִּביְנְדט  אּון  ִוויְלד־ְגָראז1 
ַמיין  ִאין  ַאיין  ַזאֶמְלט  ֵווייץ  ֶדעם  ָאֶּבער  ַפאְרְּבֶרעֶנען; 
ֶגעְּבַראְכט  ֶער  ָהאט  ָמָׁשל  ַאנֶדער  ַאַריין.31 ַאן  ַׁשייֶער 
ַפאר ֵזיי, ַאזֹוי צּו ָזאְגן: ָדאס ַמְלכּות־ָׁשַמִים ִאיז ֶגעְגִליְכן 
צּו ֶזעֶנעְפט1־ְזִריֶעה,2 ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגענּוֶמען אּון 
ַפאְרזֵייט ִאין זַיין ֶפעְלד. 32 אּון ַהַגם1 ֶסע ִאיז ְקֶלעֶנער פּון 
ַאֶלע ָזאֶמען, ַוואְקְסט ֶעס ָאֶּבער אֹויס, ִאיז ֶעס ְגֶרעֶסער 
ַאז  ַאזֹוי,  ּבֹוים,  ַא  ֶוועְרט  אּון  ְקֵרייֶטעְכֶצער,2  ַאֶלע  פּון 
ִדי ֵפייְגל פּון ִהיְמל קּוֶמען אּון ֶנעְסטן ִאין ַזייֶנע ְצַווייְגן.
33 ַאן ַאנֶדער ָמָׁשל ָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט: ָדאס ַמְלכּות־

ָהאט  ְפרֹוי  ַא  ָוואס  זֹויֶערֵטייג,  צּו  ֶגעְגִליְכן  ִאיז  ָׁשַמִים 
ֶגענּוֶמען אּון ַאַרייְנֶגעָטאן ִאין ְדַריי ָמאס ֶמעל, ִּביז ֶעס 

ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרֵזייֶעְרט1 ֶגעָוואְרן.
ַפאְרן  ְמָׁשִלים  ִמיט  ֶגעֶרעְדט  ֵיׁשּוַע  ָהאט  ַאְלץ  34 ָדאס 

ֵזיי. ֶגעֶרעְדט צּו  ִניט  ֶער  ָמָׁשל ָהאט  ַא  ָאן  ָפאְלק; אּון 
ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶסע  ָוואס  ֶוועְרן  ְמקּוָים  ָזאל  ֶעס  35 ְּכֵדי1 

ֶגעָוואְרן דּוְרְך ֶדעם ָנִביא: 
ִאיְך ֶוועל ֶעפֶעֶנען ַמיין מֹויל ִמיט ְמָׁשִלים, 

אּון ֶרעְדן ֶרעֶטעִניְׁשן2 פּון ַפאְרַצייְטן.3
יג 29׃ 2 ְיַׁשְעָיהּו סה:ח  יג 30׃ 1 ִוויְלֶדע  2 ִּביְנְדֶלעְך  יג 31׃  1 ֶזעְנְפָקאְרן  2 ָזאֶמען  

יג 32׃ 1 פּון ֶדעְסְטֶוועְגן  2 ְקֵרייֶטער  יג 33׃ 1 ַפאְרזֹויֶעְרט  
יג 35׃ 1 צּוִליּב  2 ֶפעְרָּבאְרֶגעִניְׁשן  3 ְּתִהִלים עח:ב    
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יג:44-36מתיה

ִאיז  אּון  ָפאְלק,  ָדאס  ָאּפֶגעָלאְזט  ֶער  ָהאט  36 ֶדעְרָנאְך 

ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  אּון  ַאַריין.  הֹויז  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון ָהאְּבן צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ֶדעְרְקֶלער 
ֶפעְלד. פּון  ִוויְלד־ְגָראז  ֶדעם  ִמיט  ָמָׁשל  ָדאס  אּוְנדז 
37 אּון ֶער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ֶדער, ָוואס ֵזייט ִדי גּוֶטע 

ִדי  ִאיז  ֶפעְלד  ָדאס  ֶּבן־ָאָדם; 38 אּון  ֶדער  ִאיז  ְזִריֶעה,1 
ֶדעם  פּון  ִזין  ִדי  ֶזעֶנען  ְזִריֶעה1  גּוֶטע  ִדי  אּון  ֶוועְלט, 
ִזין פּון ֶדעם  ִדי  ֶזעֶנען  ִוויְלד־ְגָראז  ַמְלכּות;2 אּון ָדאס 
ִאיז  ַפאְרֵזייט,  ֶעס  ָהאט  ָוואס  ׂשֹוֵנא,1  ֶדער  ָׂשָטן;3 39 אּון 
ֶדער ָׂשָטן;2 אּון ִדי ְׁשִניט־ַצייט ִאיז ֶדער סֹוף פּון ֶדער 
ַמְלָאִכים.3 40 ֶדעִריֶּבער,  ֶזעֶנען  ְׁשִניֶטער  ִדי  אּון  ֶוועְלט, 
אּון  צּונֹויְפֶגעְקִליְּבן  ֶוועְרט  ִוויְלד־ְגָראז  ָדאס  ִווי  ַאזֹוי 
סֹוף  ַּביים  ַזיין  ֶעס  ֶוועט  ַאזֹוי  ַפייֶער,  ִאין  ַפאְרְּבֶרעְנט 
ַארֹויְסִׁשיְקן  ֶוועט  ֶּבן־ָאָדם  ֶוועְלט. 41 ֶדער  ֶדער  פּון 
ַזיין  פּון  צּונֹויְפְקַלייְּבן  ֶוועְלן  ֵזיי  אּון  ַמְלָאִכים,  ַזייֶנע 
ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אּון אּוְמֶרעְכט־טּוֶער, 42 אּון  ַאֶלע  ַמְלכּות1 
ָדאְרט  ַפייֶער;  פּון  אֹויְוון  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנַוואְרְפן  ֵזיי 
ֶוועט ַזיין ֶגעֵוויין אּון ָדאס ְקִריְצן פּון ֵציין. 43 ֶדעָמאְלט 
ִווי ִדי זּון ִאין ֶדעם ַמְלכּות1  ֶוועְלן ִדי ַצִדיִקים ֵׁשייֶנען 
ָזאל  אֹויֶערן,  ָהאט  ָוואס  ֶדער,  ָפאֶטער.2  ֵזייֶער  פּון 
ַאן אֹוָצר  ֶגעְגִליְכן צּו  ִאיז  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ֶהעְרן. 44 ָדאס 
ֶגעפּוֶנען  ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט  ָוואס  ִאין ֶפעְלד,  ַפאְרָּבאְרְגן1 

ג 36׃ 1 ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  יג 38,37׃ 1 ָזאֶמען  יג 38׃ 2 ֶקעִניְגַרייְך  3 ְׁשֶלעְכֶטער  
יג 39׃ 1 ַפייְנט  2 ְׁשֶלעְכֶטער  3 יֹוֵאל ד:יג  יג 41׃ 1 ֶקעִניְגַרייְך  

יג 43׃ 1 ֶקעִניְגַרייְך  2 ָדִניֵאל יב:ג, ִמְׁשֵלי ד:יח  יג 44׃ 1 ַּבַהאְלְטן  

57



מתיה יג:52-45

אּון  ֶער  ֵגייט  ִׂשְמָחה3  ַפאר  אּון  ַפאְרָּבאְרְגן;1  אּון2 
ַפאְרקֹויְפט ַאְלץ, ָוואס ֶער ָהאט, אּון קֹויְפט ָדאס ֶפעְלד.4
ַא  צּו  ֶגעְגִליְכן  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ָדאס  ִאיז  ִוויֶדער  45 אּון 

ָהאט  ֶער  ַאז  ֶּפעְרל. 46 אּון  ֵׁשייֶנע  זּוְכט  ָוואס  סֹוֵחר, 
ֶגעפּוֶנען ַאיין ֶּפעְרל פּון ְגרֹויְסן ֶוועְרט, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעַהאט,  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאְלץ,  ַפאְרקֹויְפט  ָהאט  אּון 

אּון ָהאט ִזי ֶגעקֹויְפט.
ַא  צּו  ֶגעְגִליְכן  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ָדאס  ִאיז  ִוויֶדער  47 אּון 

ֶנעץ, ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעָוואְרְפן ִאין ַים ַאַריין, אּון ָוואס 
ִזי  ֶווען  ִמיִנים;1 48 אּון  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע  ַאייְנֶגעַזאֶמְלט  ָהאט 
ִאיז פּול ֶגעָוואְרן, ָהאט ֶמען ִזי ַארֹויְסֶגעצֹויְגן אֹויְפן ְּבֶרעג, 
צּונֹויְפֶגעְקִליְּבן  גּוֶטע  ִדי  אּון  ַאִניֶדעְרֶגעֶזעְצט,  ִזיְך  אּון 
ִאין ֵּכִלים, אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַאֶוועְקֶגעָוואְרְפן. 49 ַאזֹוי ֶוועט 
ֶעס ַזיין ַּביים סֹוף פּון ֶדער ֶוועְלט. ִדי ַמְלָאִכים ֶוועְלן 
ִדי  ְצִוויְׁשן  פּון  ְרָׁשִעים  ִדי  ָאּפֵׁשייְדן  אּון  ַארֹויְסֵגיין 
פּון  אֹויְוון  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנַוואְרְפן  ֵזיי  ַצִדיִקים, 50 אּון 
ַפייֶער; ָדאְרְטן ֶוועט ַזיין ֶגעֵוויין אּון ְקִריְצן1 פּון ֵציין.
ִאים:  צּו  זֵיי  זָאְגן  ַפאְרְׁשַטאֶנען?  ַאְלץ  ָדאס  ִאיר  51 ָהאט 

ִאיז  ֶדעִריֶּבער  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ָהאט  ֶער  ָיא. 52 אּון 
ֶדעם  פּון  ַּתְלִמיד  ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ָוואס  סֹוֵפר,  ֶיעֶדער 
טּוט  ָוואס  ַּבַעל־ַהָּבית,  ַא  צּו  ֶגעְגִליְכן  ַמְלכּות־ָׁשַמִים, 

ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען פּון ַזיין אֹוָצר ַנייֶעס אּון ַאלְטס.
יג 44׃ 2 אּון ֶער ָהאט ָדאס  3 ְפֵרייֶלעְכַקייט  4 ֶפעְלד ָוואס ֶער ָהאט ַּבַהאְלְטן ִדי אֹוָצר  

יג 47׃ 1 ִמיִנים פּון ִפיׁש  יג 50׃ 1 ָדאס ְקִריְצן  
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יג:53-יד:3מתיה

ִדי  ֶגעֶעְנִדיְקט  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ַאז  ֶגעֶווען,  ִאיז  ֶעס  53 אּון 

ָדאְרְטן. פּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ְמָׁשִלים,  ָדאִזיֶקע 
ַזיין ֵאייְגן ַלאְנד ַאַריין, אּון  54 אּון ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין 

ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַאזֹוי,  ֵזייֶער ׁשּול,  ִאין  ֶגעֶלעְרְנט  ֵזיי  ָהאט 
צּו  ִזיְך  ֶנעְמט  פּוְנַוואֶנען  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעִחידּוׁשט,1  ִזיְך 
ִאים ִדי ָדאִזיֶקע ָחְכָמה אּון ִדי ִניִסים?2 55 ִאיז ָדאס ִניט 
ַמאֶמע  ַזיין  ִניט  ֵהייְסט  אּון  זּון?  ְסָטאְלֶיעְרס1  ֶדעם 
ִמְרָים, אּון ַזייֶנע ְּבִריֶדער ַיֲעֹקב, אּון יֹוֵסף, אּון ִׁשְמעֹון, 
אּון ְיהּוָדה? 56 אּון ֶזעֶנען ִניט ַזייֶנע ְׁשֶוועְסֶטער ַאֶלע ַּביי 
ִאים? 57 אּון  ַאְלץ צּו  ָדאס  ִזיְך  ֶנעְמט  פּוְנַוואֶנען  אּוְנדז? 
ֵיׁשּוַע  אּון  ִאים.  ִאין  ֶגעָוואְרן  ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט1  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ַסייְדן  ָאן ָּכבֹוד,  ִניט  ִאיז  ָנִביא  ַא  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ָהאט צּו 
הֹויז.2 58 אּון  ֵאייְגן  ַזיין  ִאין  אּון  ַלאְנד,  ֵאייְגן  ַזיין  ִאין 
ֶער ָהאט ָדאְרט ִניט ֶגעָטאן ֵקיין ַסך וואּוְנֶדער, ַמְחַמת1 

ֵזייֶער אּוְמְגלֹויְּבן.

 1 ִאין ֶיעֶנער ַצייט ָהאט הֹוְרדֹוס, ֶדער ֶטעְטַראְרך,1 
ֶגעֶהעְרט ִדי ְיִדיָעה2 ֶוועְגן ֵיׁשּוַע, 2 אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט 
ִאיז  ֶער  ַהַמְטִּביל;  יֹוָחָנן  ִאיז  ָדאס  ַּבאִדיֶנער:  ַזייֶנע  צּו 
אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען ְּתִחַית־ַהֵמִתים, אּון ֶדעִריֶּבער ַאְרֶּבעְטן 
ָהאט  הֹוְרדֹוס  ּכֹוחֹות. 3 ָוואִרים1  ָדאִזיֶקע  ִדי  ִאים  ִאין 
ֶגעַכאְּפט יֹוָחָנן, אּון ָהאט ִאים ֶגעּבּוְנְדן אּון ַאַרייְנֶגעֶזעְצט 

יג 54׃ 1 ֶערְׁשטֹויְנט  2 וואּוְנֶדער  יג 55׃ 1 ּבֹויַמייְסֶטער  
יג 57׃ 1 ַפאְרִמיְסט/ַּבאֵלייִדיְקט  2 ִיְרְמָיהּו יא:כא  

יג 58׃ 1 צּוִליּב  יד 1׃ 1 ִפיְרִפיְרְׁשט  2 ֵׁשם  יד 3׃ 1 ַווייל  
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מתיה יד:12-4

ַווייּב  ָדאס  הֹורֹוְדָיה,  צּוִליּב  ַאַריין,  ְּתִפיָסה  ֶדער  ִאין 
ִאים  ָהאט  יֹוָחָנן  ִפיִליּפּוס; 4 ַמְחַמת1  ְּברּוֶדער  ַזיין  פּון 

ָהאְּבן.2 צּו  ִזי  ֶדעְרלֹויְּבט  ִניט  ִדיר  ִאיז  ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
5 אּון ֶער ָהאט ְּבֵדָעה ֶגעַהאט ִאים צּו ֵטייְטן,1 ָנאר ֶער 

ָהאט מֹוֶרא ֶגעַהאט ַפאר ֶדעם ָפאְלק ַווייל זֵיי ָהאְּבן ִאים 
ֶגעַהאְלְטן ַפאר ַא ָנִביא. 6 ָאֶּבער ְּבֵעת1 ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען 
ָטאְכֶטער  הֹורֹוְדָיהס  ָהאט  ֶגעּבֹויְרְנָטאג,2  הֹוְרדֹוְסֶעס 
ֶגעֶפעְלן  ִאיז הֹוְרדֹוס  ִזי  ֶגעְסט, אּון  ִדי  ֶגעַטאְנְצט ַפאר 
ַא  ִמיט  צּוֶגעָזאְגט  ִאיר  ֶער  ָהאט  ֶגעָוואְרן. 7 ֶדעְרַפאר 
ְׁשבּוָנה,1 ִאיר צּו ֶגעְּבן, ָוואס ָנאר ִזי ֶוועט ַפאְרַלאְנֶגען.
ִזי  ָהאט  מּוֶטער,  ִאיר  פּון  ָאנֶגעֶרעְדט  ַזייֶענִדיק  8 אּון 

ֶגעזָאְגט: ִגיּב ִמיר ָדא אֹויף ַא ִׁשיְסל ֶדעם ָקאּפ פּון יֹוָחָנן 
ֶגעָוואְרן,  ְטרֹויֶעִריק  ִאיז  ֶמֶלְך1  ֶדער  ַהַמְטִּביל. 9 אּון 
ֶער  ָהאט  ֶגעְסט,  ִדי  אּון  ְׁשבּוָעה2  ַזיין  צּוִליּב  ָאֶּבער 
ֶער  ֶוועְרן. 10 אּון  ֶגעֶגעְּבן  ִאיר  ָזאל  ָדאס  ַאז  ַּבאפֹויְלן, 
ְּתִפיָסה. ֶדער  ִאין  יֹוָחָנן  ֶגעֶקעְּפט  אּון  ֶגעִׁשיְקט  ָהאט 
ִׁשיְסל,  ַא  אֹויף  ֶגעְּבַראְכט  ֶמען  ָהאט  ָקאּפ  ַזיין  11 אּון 

אּון מ׳ָהאט ִאים1 ֶגעֶגעְּבן ֶדעם ֵמייְדל, אּון ִזי ָהאט ִאים1 
ֶגעְּבַראְכט צּו ִאיר מּוֶטער. 12 אּון ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן 
ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ֶדעם גּוף, אּון ָהאְּבן ִאים 
ֶעס  ָהאְּבן  אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ֶגעֶווען;  ְמַקְּבר2 

ֶדעְרֵצייְלט ֵיׁשּוַע.
יד 4׃ 1 צּוִליּב  2 ַוִיְקָרא יח:טז  יד 5׃ 1 ַהְרֶגעֶנען  יד 6׃ 1 ֶווען  2 ֶגעּבּוְרְטסָטאג  יד 7׃ 1 ְׁשבּוָעה  

יד 9׃ 1 ֶקעִניְג  2 ַזייֶנע ְׁשבּועֹות  יד 11׃ 1 ֶעס  יד 12׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ַּבאֶערִדיְקט  
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יד:20-13מתיה

13 אּון ְּבֵעת1 ֵיׁשּוַע ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ָהאט ֶער ִזיְך פּון 

ָאְרט  ִוויְסְטן  ַא  ִאין  ִׁשיף,  ַא  ִאין  צּוִריְקֶגעצֹויְגן  ָדאְרְטן 
ַאֵליין. אּון ַאז ָדאס ָפאְלק ָהאט ֶעס ֶגעֶהעְרט, ֶזעֶנען ֵזיי 
ְּבֵעת1  פּוס. 14 אּון  צּו  ְׁשֶטעט  ִדי  פּון  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  ִאים 
ְגרֹויְסן  ֶדעם  ֶגעֶזען  ָהאט  אּון  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער 
ַרֲחָמנּות אֹויף  ַא  ָאנֶגענּוֶמען  ִאים  ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן,  ַהמֹון2 
ַאז  ְקַראְנֶקע. 15 אּון  ֵזייֶעֶרע  ֶגעֵהייְלט  ָהאט  ֶער  אּון  ֵזיי, 
ֶדער ָאווְנט ִאיז צּוֶגעַפאְלן, ָהאְּבן צּו ִאים ֶגעֶנעֶעְנט1 ַזייֶנע 
ַּתְלִמיִדים, אּון ֶגעָזאְגט: ָדאס ָאְרט ִאיז ִוויְסט, אּון ֶדער 
ָטאג ִאיז ׁשֹוין ַפאְרַּביי; ָלאז ָאּפ ֶדעם עֹוָלם, ְּכֵדי2 ֵזיי ָזאְלן 
ֶקעֶנען ֵגיין ִאין ִדי ֶדעְרֶפער, אּון קֹויְפן ַפאר ִזיְך ְׁשַּפייז.
ִניט  ַּבאַדאְפן  ֵזיי  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ָהאט  ֵיׁשּוַע  16 ָאֶּבער 

ִאים  צּו  ֵזיי  ֶעְסן. 17 ָהאְּבן  צּו  ֵזיי  ִאיר  ִגיט  ַאֶוועְקֵגיין; 
ַלאְּבן  ִפיְנף  חּוץ1  ַא  ָגאְרִניט  ָדא  ָהאְּבן  ִמיר  ֶגעָזאְגט: 
ֵזיי  ֶגעָזאְגט: ְּבֶרעְנְגט  ְצֵוויי ִפיׁש. 18 ָהאט ֶער  ְּברֹויט אּון 
ַאֶהער צּו ִמיר. 19 אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶדעם עֹוָלם ִזיְך 
ִדי  ֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶער  אּון  ְגָראז;  אֹויְפן  ַאִניֶדעְרֶזעְצן 
ָהאט  אּון  ִפיׁש,  ְצֵוויי  ִדי  אּון  ְּברֹויט  ַלאְּבן  ִפיְנף 
אֹויְפֶגעהֹויְּבן ַזייֶנע אֹויְגן צּום ִהיְמל אּון ָהאט ַא ְּבָרָכה 
ְּברֹויט  ֶדעם  פּון  ָאּפֶגעְּבָראְכן  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעַמאְכט, 
אּון ֶעס ֶדעְרַלאְנְגט צּו ִדי ַּתְלִמיִדים, אּון ִדי ַּתְלִמיִדים 
ַאֶלע  ָהאְּבן  ֵזיי  ָפאְלק. 20 אּון  ֶדעם  ֶגעֶגעְּבן  ֶעס  ָהאְּבן 

יד 13׃ 1 ֶווען  יד 14׃ 1 ֶווען  2 ִפיל ַלייט  יד 15׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 צּוִליּב/ַווייל  יד 17׃ 1 ְּבלֹויז  
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מתיה יד:29-21

צּונֹויְפֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ַזאט.  ֶדער  צּו  ֶגעֶגעְסן 
פּוֶלע  ְצֶוועְלף  ְּבֶרעְקֶלעְך,  ִאיֶּבעְרֶגעְּבִליֶּבעֶנע  ִדי  פּון 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶגעֶגעְסן,  ָהאְּבן  ָוואס  ִדי,  ֶקעְרּב.1 21 אּון 

ַארּום ִפיְנף טֹויְזְנט ַמאן, ַאחּוץ ַווייֶּבער אּון ִקיְנֶדער.
22 אּון ֶער ָהאט ֵּתיֵּכף1 ַּבאפֹויְלן ִדי ַּתְלִמיִדים ַאַרייְנצּוֵגיין 

ִאים  ַפאר  ְפִריֶער  ַאִריֶּבעְרָפאְרן  אּון  ִׁשיף,  ֶדער  ִאין 
אֹויף ֶדער ַאְנֶדעֶרער ַזייט, ִּביז ֶער ֶוועט ָאּפָלאְזן ָדאס 
ָפאְלק. 23 אּון ָנאְכֶדעם ִווי ֶער ָהאט ַאֶוועְקֶגעִׁשיְקט ָדאס 
ָפאְלק, ִאיז ֶער ַאֵליין ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם ַּבאְרג, 
ְּכֵדי1 ִמְתַּפְלל צּו ַזיין; אּון ַאז ֶדער ָאווְנט ִאיז צּוֶגעַפאְלן, 
ִאיז ֶער ָדאְרְטן ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין. 24 אּון ִדי ִׁשיף ִאיז 
ִזי  ָהאְּבן  ְכַוואְלֶיעס  ִדי  אּון  ַים,  ִמיְטן  ִאין  ֶגעֶווען  ׁשֹוין 
ֶגעְׁשַלייֶדעְרט, ַווייל ֶדער ִוויְנט ִאיז ֶגעֶווען ִאיר ַאנְטֶקעְגן.
ֶגעקּוֶמען  ִאיז ֶער  ַנאְכְטַוואך1  ִאין ֶדער ֶפעְרֶטער  25 אּון 

צּו ֵזיי, ֵגייֶענִדיק אֹויְפן ַים.2 26 אּון ִווי ִדי ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן 
ֶדעְרְׁשָראְקן,  ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן  ַים,  אֹויְפן  ֵגיין  ֶגעֶזען  ִאים 
אּון ֶגעָזאְגט: ס׳ִאיז ַא רּוַח!1 אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֶצעְׁשִריְגן 
ָאּפֶגערּוְפן צּו  ֵיׁשּוַע  ִזיְך  ָהאט  ֵּתיֵּכף1  ַּפַחד. 27 אּון  ַפאר 
ָהאט  ִאיְך;  ִּבין  ָדאס  ַאייך,  ַּבארּוִיְקט  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֵזיי, 
ִניט ֵקיין מֹוֶרא. 28 אּון ֶּפעְטרֹוס ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
צּו  קּוֶמען  צּו  ִמיר  ַּבאֶפעל  ֶעס,  ִּביְסט  דּו  אֹויּב  ַהאר, 

ִדיר ִאיֶּבעְרן ַוואֶסער. 29 ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: קּום! 
יד 20׃ 1 ְּתִהִלים קד:כח, ְמָלִכים ב ד:מג-מד  יד 22׃ 1 ְגַלייְך/ְׁשֶנעל  יד 23׃ 1 צּוִליּב  

יד 25׃ 1 ַאְׁשֹמֶרת פּון ֶדעם ַנאְכט  2 ִאיֹוב ט:ח  יד 26׃ 1 ֵגייְסט  יד 27׃ 1 ְגַלייְך  
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יד:30-טו:2מתיה

אּון ֶּפעְטרֹוס ִאיז ַארֹויס פּון ֶדער ִׁשיף, אּון ִאיז ֶגעַגאְנֶגען 
ֶווען ֶער  ֵיׁשּוַע. 30 ָאֶּבער  ַוואֶסער צּו קּוֶמען צּו  ִאיֶּבעְרן 
ָהאט ֶגעֶזען, ַאז ֶדער ִוויְנט ִאיז ְׁשַטאְרק, ָהאט ֶער מֹוֶרא 
ַּבאקּוֶמען; אּון ִווי ֶער ָהאט ָאנֶגעהֹויְּבן צּו ִזיְנֶקען, ָהאט 
ֵיׁשּוַע  ִמיְך! 31 אּון  ַראֶטעֶווע  ַהאר,  אֹויְסֶגעְׁשִריְגן:  ֶער 
ָהאט ֵּתיֵּכף1 אֹויְסֶגעְׁשְטֶרעְקט ַזיין ַהאְנט, אּון ָהאט ִאים 
ָאנֶגעַכאְּפט, אּון צּו ִאים ֶגעזָאְגט: ָא דּו ְקֵליין־ְגלֹויִּביֶקער, 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  ֶגעְצֵווייְפְלט?3 32 אּון  ָהאְסטּו  ַהלַמאי2 
ִוויְנט  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ִׁשיף,  ֶדער  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ִאין ֶדער ִׁשיף,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי,  ֶגעְׁשִטיְלט. 33 אּון 
ָהאְּבן ִזיְך ֶגעּבּוְקט צּו ִאים, אּון ֶגעָזאְגט: ֶּבֱאֶמת, דּו ִּביְסט 
ַאִריֶּבעְרֶגעָפאְרן,  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶּבן־ֶאֹלִהים! 34 אּון  ֶדער 
ָנאר  ִווי  ְגֵניָסֶרת. 35 אּון  ַלאְנד  צּום  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  אּון 
ֶדעְרֶקעְנט,  ִאים  ָהאְּבן  ָאְרט  ֶיעֶנעם  פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעִׁשיְקט ִאין ֶדער ַגאְנֶצער ַארּוִמיֶקער ֶגעְגְנט, 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶגעְּבַראְכט ַאֶלע,  אּון ָהאְּבן צּו ִאים 
ֵזיי  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעֶּבעְטן,  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ְקַראְנק; 36 אּון 
ָלאְזן ְּבלֹויז ָאנִריְרן ִדי ַּכנפֹות1 פּון ַזיין ֶּבֶגד;3,2 אּון ַאֶלע, 
ֶגעָוואְרן. ֶגעזּוְנט  ֶזעֶנען  ָאְנֶגעִריְרט,  ִאים  ָהאְּבן  ָוואס 

אּון  ְּפרּוִׁשים  ֶגעקּוֶמען  ֵיׁשּוַע  צּו  ֶזעֶנען   1 ֶדעָמאְלט 
ֶגעָזאְגט: 2 ַפאְרָוואס  ָהאְּבן  אּון  ְירּוָׁשַלִים,  פּון  סֹוְפִרים 

יד 31׃ 1 ְגַלייְך  2 ַפאְרָוואס  3 ְּתִהִלים יח:יז  יד 36׃ 1 ֶעְקן  2 ְקֵלייד  3 ַּבִמְדָּבר טו׃לח
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מתיה טו:11-3

פּון  ְמסֹוָרה  ֶדער  אֹויף  עֹוֵבר  ַּתְלִמיִדים  ַדייֶנע  ֶזעֶנען 
ְנִטיַלת־ָיָדִים,2 ֵקיין  ִניט  ַמאְכן  ֵזיי  ָוואִרים1  ְזֵקִנים?  ִדי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון  ֶעְסן ְּברֹויט. 3 אּון ֶער ָהאט  ֵזיי  ְּבֵעת3 
אֹויף  עֹוֵבר  אֹויְך  ִאיר  ֶזעְנט  ַהלַמאי1  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו 
ָהאט  ָגאט  ִדין? 4 ָוואִרים1  ַאייֶער  צּוִליּב  ֶגעָּבאט  ָגאְטס 
ֶגעָזאְגט: ִגיּב ָאּפ ָּכבֹוד ַדיין ָפאֶטער אּון ַדיין מּוֶטער,2 
ָזאל  מּוֶטער,  ָאֶדער  ָפאֶטער,  ֶׁשעְלט  ָוואס  ֶדער,  אּון 
ַּבאְׁשִטיְמֶטעְרֵהייט3 ֶגעֵטייט4 ֶוועְרן.5 5 ָאֶּבער ִאיר ָזאְגט: 
ֶווער ֶסע ָזאְגט צּו ַזיין ָפאֶטער, ָאֶדער מּוֶטער: ַא ָקְרָּבן 
ָהאְּבן  ַהָנאה  ֶגעָקאְנט1  ָוואְלְטְסט  דּו  ָוואס  ָדאס,  ִאיז 
ַזיין  ַאכֶּפעְרן2  ְמחּוָיב צּו  ִניט  ֶמער  ִאיז  ֶדער  ִמיר,  פּון 
ָפאֶטער, ָאֶדער מּוֶטער. 6 אּון ֶדעְרִמיט ָהאט ִאיר ְמַבֵטל 
ֶגעֶווען ָגאְטס ָוואְרט צּוִליּב ַאייֶער ִדין. 7 ִאיר חֹונִפים!1 
ְּבֵעת2  ֶגעָזאְגט,  ְנִביאֹות  ַאייְך  אֹויף  ְיַׁשְעָיהּו  ָהאט  גּוט 

ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט:
8 ָדאס ָדאִזיֶקע ָפאְלק ִגיט ִמיר 

ֵזייֶנע ִליְּפן,  ָאּפ ָּכבֹוד ִמיט 
ַווייט פּון ִמיר; ַזיין ַהאְרץ ִאיז  ָאֶּבער 

ֵזיי ִמיְך ִדיֶנען,  9 אּון אּוְמִזיְסט ְטּוֶען 
ִמיט ֶלעְרֶנען ַאייְנֶגעַחְזְרֶטע ִמְצֹוות פּון ֶמעְנְטְׁשן.1

ָהאט  אּון  ָפאְלק,  ָדאס  ֶגערּוְפן  ִזיְך  צּו  ָהאט  ֶער  10 אּון 

ָדאס,  ַפאְרְׁשֵטייט: 11 ִניט  אּון  ֶהעְרט,  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו 
טו 2׃ 1 ַווייל  2 ֵזיי ַוואְׁשן ִזיְך ִניְׁשט ִדי ֶהעְנט  3 ֶווען  טו 3׃ 1 ַפאָרָוואס  
טו 4׃ 1 ַווייל  2 ְׁשמֹות כ:יא  3 ֶגעִוויס/ִזיֶכער  4 ֶגעטֹויט  5 ְׁשמֹות כא:יז  

טו 5׃ 1 ֶגעֶקעְנט  2 ְמַכֵּבד  טו 7׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ֶווען  טו 9׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו כט:יג  
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טו:20-12מתיה

ֶמעְנְטְׁשן,  ְמַטֵמא1 ֶדעם  ִאיז  ִאין מֹויל,  ַאַריין  ֵגייט  ָוואס 
ָאט־ָדאס  מֹויל,  פּון  ַארֹויס  קּוְמט  ָוואס  ָדאס,  ַנייֶעְרט2 
ִאיז ְמַטֵמא1 ֶדעם ֶמעְנְטְׁשן. 12 ֶדעָמאְלט ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט1 
ֵווייְסטּו,  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ָהאְּבן  אּון  ַּתְלִמיִדים,  ִדי 
ֵזיי  ַאז ִדי ְּפרּוִׁשים ָהאְּבן ִזיְך ֶגעִפיְלט ֶגעְטָראְפן,2 ֶווען 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֶער  ֶגעֶהעְרט? 13 ָאֶּבער  ָדאס  ָהאְּבן 
אּון ֶגעָזאְגט: ֶיעֶדע ְפַלאְנץ, ָוואס ַמיין ָפאֶטער ִאין ִהיְמל 
ֶוועְרן. אֹויְסֶגעָוואְרְצְלט  ֶוועט  ֶגעְפַלאְנְצט,  ִניט  ָהאט 
14 ָלאְזט ֵזיי ֵגיין; ֵזיי ֶזעֶנען ְּבִליְנֶדע ִפיֶרער פּון ְּבִליְנֶדע. 

אּון אֹויּב ַא ְּבִליְנֶדער ִפיְרט ַא ְּבִליְנדן, ַפאְלן ֵזיי ֵּבייֶדע 
אּון,  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ֶּפעְטרֹוס  ְגרּוּב. 15 ָהאט  ַא  ִאין  ַאַריין 
ֶער  ָמָׁשל. 16 אּון  ָדאס  אּוְנדז  ַּבאֵׁשייד1  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו 
ֵׂשְכל? ֵקיין  ִניט  ַאְלץ  ָנאְך  ִאיר  ָהאט  ֶגעָזאְגט:  ָהאט 
מֹויל  ִאין  קּוְמט  ָוואס  ַאְלץ,  ַאז  ִניט,  ִאיר  17 ַפאְרְׁשֵטייט 

ִאין  ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן  ֶוועְרט  אּון  ָמאְגן,  ִאין  ֵגייט  ַאַריין, 
ֵּבית־ַהִּכיֵסא? 18 ָאֶּבער ָדאס, ָוואס ֵגייט ַארֹויס פּון מֹויל, 
ֶדעם  ְמַטֵמא1  ַמאְכט  ָדאס  אּון  ַהאְרְצן,  פּון  קּוְמט 
ֵּבייֶזע2  ַארֹויס  קּוֶמען  ַהאְרְצן  פּון  ֶמעְנְטְׁשן. 19 ָוואִרים1 
ֵעדּות,  ַפאְלֶׁשע  ְגֵנָבה,  ְזנּות,  ִניאּוף,  ְרִציָחה,  ַמְחָׁשבֹות,3 
אּון ֶלעְסֶטערּוְנג. 20 ָאט ָדאס ִאיז ְמַטֵמא1 ֶדעם ֶמעְנְטְׁשן; 
ָאֶּבער צּו ֶעְסן ָאן ַא ְנִטיַלת־ָיָדִים2 ִאיז ִניט ְמַטֵמא1 ֶדעם 

ֶמעְנְטְׁשן.
טו 11׃ 1 ַמאְכט אּוְמֵריין  2 ָנאר  טו 12׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ַוויי/ַּבאֵלייִדיְקט/ַפאְרֶׁשעְמט/ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט  

טו 15׃ 1 ֶדעְרְקֶלער  טו 18׃ 1 ַמאְכט אּוְמֵריין  טו 19׃ 1 ַווייל  2 ְׁשֶלעְכֶטע  3 ֶגעַדאְנֶקען  
טו 20׃ 1 ַמאְכט אּוְמֵריין  2 ַוואְׁשן ִדי ֶהעְנט  
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מתיה טו:29-21

ִאיז  אּון  ָדאְרְטן,  פּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  21 אּון 

ֶגעקּוֶמען ִאין ִדי ָקאְנְטן1 פּון צּור ּאּון ִצידֹון. 22 אּון ָאט ִאיז 
ֶגעַמאְרְקן,1  ֶיעֶנע  פּון  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ְפרֹוי  ְּכַנעִניֶׁשע  ַא 
ַהאר,  ִמיר,  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאּב  ֶגעְׁשִריְגן:  ָהאט  אּון 
ֶּבן־ָדִוד!2 ַמיין ָטאְכֶטער ֶוועְרט ִּביֶטער ֶגעְּפָלאְגט פּון 
ַא ֵּבייְזן רּוַח.3 23 ָאֶּבער ֶער ָהאט ִאיר ִניט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
אּון  ֶגעֶנעֶעְנט,1  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ֵזייֶנע  אּון  ָוואְרט.  ֵקיין 
ִאים ֶגעֶּבעְטן: ִׁשיק ִזי ַאֶוועק, ַווייל ִזי ְׁשַרייט אּוְנדז ָנאְך.
24 ָאֶּבער ֶער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון ֶגעזָאְגט: ִאיְך ִּבין ָנאר 

ֶדעם  פּון  ָׁשאף  ַפאְרלֹויֶרעֶנע  ִדי  צּו  ֶגעָוואְרן  ֶגעִׁשיְקט 
ִזיְך  ִזי ָהאט ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון ָהאט  ִיְׂשָרֵאל. 25 ָאֶּבער  ֵּבית 
ֶגעּבּוְקט ַפאר ִאים אּון ֶגעָזאְגט: ַהאר, ֶהעְלף ִמיר! 26 ּאּון 
ֶער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון ֶגעָזאְגט: ֶעס ִאיז ִניט ֶרעְכט 
צּו ֶנעֶמען ָדאס ְּברֹויט פּון ִדי ִקיְנֶדער אּון ֶעס ַוואְרְפן 
ַפאר ִדי ִהיְנט. 27 ָאֶּבער ִזי ָהאט ֶגעָזאְגט: ָיא, ַהאר; ָנאר 
ַארָאּפ  ַפאְלן  ָוואס  ְּבֶרעְקֶלעך,  ִדי  אֹויְך  ֶעְסן  ִהיְנט  ִדי 
פּון ֶדעם ִטיׁש פּון ֵזייֶעֶרע ַהאְרן. 28 ֶדעָמאְלט ָהאט ֵיׁשּוַע 
ָא ִאָׁשה,1 ְגרֹויס ִאיז  ֶגעָזאְגט:  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ִאיר 
ַדיין ֶאמּוָנה! ָזאל ִדיר ַזיין ַאזֹוי ִווי דּו ִוויְלְסט. אּון ִאיר 

ָטאְכֶטער ִאיז ֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן ִאין ֶיעֶנער ָׂשָעה.2
ָהאט  אּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ָדאְרְטן  פּון  ִאיז  ֵיׁשּוַע  29 אּון 

ִאיז  ֶער  אּון  ָגִליל;  פּון  ַים  צּום  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  ִזיְך 
טו 21׃ 1 ֶגעֶגעְנד  טו 22׃ 1 ֶגעְגְנט  2 זּון פּון ָדִוד  3 ֵׁשד  טו 23׃ 1 ֶגעקּוֶמען  

טו 25׃ 1 ֶגעקּוֶמען  טו 28׃ 1 ְפרֹוי  2 ָמאֶמעְנט  
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טו:36-30מתיה

ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם ַּבאְרג, אּון ָהאט ִזיְך ָדאְרְטן 
ַא  ֶגעקּוֶמען  ִאים  צּו  ִאיז  ָאט  ַאִניֶדעְרֶגעֶזעְצט. 30 אּון 
ִזיְך  ִמיט  ֶגעַהאט  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן,  ַהמֹון1  ְגרֹויֶסער 
ָלאֶמע, ְּבִליְנֶדע, ְׁשטּוֶמע, ֶגעמּוְמֶטע, אּון ַא ַסך ַאְנֶדעֶרע, 
ֵזייֶנע ִפיס, אּון  ַאִניֶדעְרֶגעֵלייְגט ַפאר  ֵזיי  ֵזיי ָהאְּבן  אּון 
ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְלט, 31 ַאזֹוי, ַאז ָדאס ָפאְלק ָהאט ִזיְך 
ֶגעִחידּוְׁשט,1 ְּבֵעת2 ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ִדי ְׁשטּוֶמע ֶרעְדן, ִדי 
ֶזען;  ְּבִליְנֶדע  ִדי  ֵגיין, אּון  ָלאֶמע  ִדי  ֶגעזּוְנט,  ֶגעמּוְמֶטע 

אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ָגאט פּון ִיְׂשָרֵאל.3
אּון  ַּתְלִמיִדים,  ַזייֶנע  ֶגערּוְפן  ִזיְך  צּו  ָהאט  ֵיׁשּוַע  32 אּון 

ֶגעָזאְגט: ֶעס ִאיז ִמיר ַא ַרֲחָמנּות אֹויְפן ָפאְלק, ָוואִרים1 
ֵזיי ֶזעֶנען ִמיט ִמיר ׁשֹוין ְדַריי ֶטעג, אּון ָהאְּבן ִניט ָוואס 
הּוְנֶגעִריק,  ַאֶוועְקִׁשיְקן  ִניט  ֵזיי  ִוויל  ִאיְך  אּון  ֶעְסן;  צּו 
ָטאֶמער ֶוועְלן זֵיי ַחֶלְׁשן אֹויְפן ֶוועג. 33 ָהאְּבן ִדי ַּתְלִמיִדים 
ַאזֹויִפיל  ֶנעֶמען  ָזאְלן ִמיר  ַוואֶנען  ֶגעָזאְגט: פּון  צּו ִאים 
ְגרֹויְסן  ַאַזא  ֶזעִטיְקן1  צּו  ְּכֵדי  ִמְדָּבר,  ֶדער  ִאין  ְּברֹויט 
עֹוָלם? 34 ָהאט ֵיׁשּוַע צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ִוויְפל ַלאְּבן ְּברֹויט 
ָהאט ִאיר? זָאְגן זֵיי: ִזיְּבן, אּון ֶעְטֶלעֶכע ְקֵלייֶנע ִפיְׁשֶלעך.
ַאִניֶדעְרֶזעְצן  ִזיְך  עֹוָלם  ֶדעם  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  35 אּון 

ְּברֹויט  ִזיְּבן  ִדי  ֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶעְרד, 36 אּון  ֶדער  אֹויף 
ְּבָרָכה  ַא  ָהאט  ֶער  ִווי  ָנאְכֶדעם  אּון  ִפיׁש,  ִדי  אּון 
ֶגעַמאְכט, ָהאט ֶער ֵזיי ִאיֶּבעְרֶגעְּבָראְכן, אּון ֶדעְרַלאְנְגט 

טו 30׃ 1 ִפיל ַלייט  טו 31׃ 1 ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  2 ֶווען  3 ְיַׁשְעָיהּו לה:ה-ו כט:כג-כד  
טו 32׃ 1 ַווייל  טו 33׃ 1 צּו ֶקעֶנען  
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מתיה טו:37-טז:5

ֵזיי  ָפאְלק. 37 אּון  ַּתְלִמיִדים ֶדעם  ִדי  ַּתְלִמיִדים, אּון  ִדי 
אּון  ֶגעָוואְרן;  ַזאט  ֶזעֶנען  אּון  ֶגעֶגעְסן  ַאֶלע  ָהאְּבן 
ִאיֶּבעְרֶגעְּבִליֶּבעֶנע  ִדי  פּון  צּונֹויְפֶגעְקִליְּבן  ָהאְּבן  ֵזיי 
ָהאְּבן  ָוואס  ִדי,  ֶקעְרּב. 38 אּון  פּוֶלע  ִזיְּבן  ְּבֶרעְקֶלעך, 
ַווייֶּבער  ֶגעֶווען ִפיר טֹויְזְנט ַמאן, ַאחּוץ  ֶזעֶנען  ֶגעֶגעְסן, 
ָפאְלק,  ָדאס  ָאּפֶגעָלאְזט  ָהאט  ֶער  ִקיְנֶדער. 39 אּון  אּון 
ֶגעקּוֶמען  ִאיז  אּון  ִׁשיף,  ַא  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  אּון 

ִאין ִדי ֶגעַמאְרְקן1 פּון ָמָגדֹון.

 1 אּון ִדי ְּפרּוִׁשים אּון ְצדֹוִקים ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון 
ִאים,  ַפאְרַלאְנְגט פּון  ֵזיי  ָהאְּבן  ְּפרּואְוון,  ִאים צּו  ְּכֵדי2 
ֶער  ִהיְמל. 2 ָאֶּבער  פּון  ֵצייְכן  ַא  ַווייְזן  ֵזיי  ָזאל  ֶער  ַאז 
ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ִאין ָאווְנט ָזאְגט 
ִאיר: ֶסע ֶוועט זַיין ַא ֵׁשיין ֶוועֶטער, ַווייל ֶדער ִהיְמל ִאיז 
רֹויט. 3 אּון ִאין ֶדער ְפִרי: ַהייְנט ֶוועט ַזיין ְׁשטּוֶרעְמִדיק,
ָדאס  ַפאְרָוואְלְקְנט.  אּון  רֹויט  ִאיז  ִהיְמל  ֶדער  ַווייל 
אֹויְסֶזען פּון ִהיְמל ֵווייְסט ִאיר ִווי צּו ַטייְטְׁשן, ָאֶּבער ִניט 
ִדי ֵצייְכְנס פּון ִדי ַצייְטן. 4 ַא ְׁשֶלעְכֶטער אּון נֹוָאְפִדיֶקער 
דֹור ַּבאֶגעְרט1 ַא ֵצייְכן, אּון ס׳ֶוועט ִאים ֵקיין ׁשּום ֵצייְכן 
ִניט ֶגעֶגעְּבן ֶוועְרן, ַסייְדן ֶדעם ֵצייְכן פּון יֹוָנה. אּון ֶער 

ֵזיי ַפאְרָלאְזט אּון ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען. ָהאט 
ֶדער  אֹויף  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ְּבֵעת1  5 אּון 

טו 39׃ 1 ְגֶרעִניְצן  טז 1׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 צּוִליּב  טז 4׃ 1 זּוְכט  טז 5׃ 1 ֶווען  
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טז:14-6מתיה

ִמיְטצּוֶנעֶמען  ַפאְרֶגעְסן  ֵזיי  ָהאְּבן  ַים,  ַזייט  ַאְנֶדעֶרער 
ַאְכטּונג,  ִגיט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ְּברֹויט. 6 אּון 
אּון ִהיט ִזיְך ַפאר ֶדעם זֹויֶערֵטייג פּון ִדי ְּפרּוִׁשים אּון 
ֶגעָזאְגט:  ֶגעַאמֶּפעְרט,1 אּון  ִזיְך  ָהאְּבן  ֵזיי  ְצדֹוִקים. 7 אּון 
ֵיׁשּוַע  ְּברֹויט. 8 אּון  ֵקיין  ִמיטֶגענּוֶמען  ִניט  ָהאְּבן  ִמיר 
ְקֵליין־ ִאיר  ָא  ֶגעָזאְגט:  אּון  ַּבאֶמעְרְקט,  ָדאס  ָהאט 
ָהאט  ִאיר  ָוואס  ַאייְך,  ִאיר  ַאמֶּפעְרט  ָוואס  ְגלֹויִּביֶקע, 
ִניט,  ַאְלץ  ָנאְך  ִאיר  ַפאְרְׁשֵטייט  ְּברֹויט? 9 ִצי  ֵקיין  ִניט 
ִפיְנף  ִדי  ִפיְנף ְּברֹויט ַפאר  ִדי  ִניט  ִאיר  ֶגעֶדעְנְקט  אּון 
צּונֹויְפֶגענּוֶמען? ָהאט  ִאיר  ֶקעְרּב  ִוויְפל  אּון  טֹויְזְנט, 
10 אֹויְך ִניט ִדי ִזיְּבן ְּברֹויט ַפאר ִדי ִפיר טֹויְזְנט, אּון ִוויְפל 

ָוואס  ֶקעְרּב ִאיר ָהאט צּונֹויְפֶגענּוֶמען? 11 ִווי קּוְמט ֶעס, 
ֶגעֶרעְדט  ַאייְך  צּו  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ִניט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ִאיר 
ִניט ֶוועְגן ְּברֹויט, ַנייֶעְרט1 ַאז ִאיר ָזאְלט ִזיְך ִהיְטן ַפאְרן 
ָהאְּבן  ְצדֹוִקים. 12 ֶדעָמאְלט  אּון  ְּפרּוִׁשים  ִדי  פּון  ָחֵמץ 
ֵזיי ַפאְרְׁשַטאֶנען, ַאז ֶער ָהאט ֵזיי ִניט ֶגעֵהייְסן ִזיְך ִהיְטן 
ֶלעְרנּוְנג  ֶדער  ַפאר  ַנייֶעְרט1  ְּברֹויט,  פּון  ָחֵמץ  ַפאְרן 

פּון ִדי ְּפרּוִׁשים אּון ְצדֹוִקים.
פּון  ֶגעִּביט  ֶדעם  ִאין  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  13 אּון 

ַזייֶנע  ֶגעְפֶרעְגט  ֶער  ָהאט  ִפיִליּפּוס,  פּון  ֵקיַסְרָיה 
ֶווער, ָזאְגט ֶמען, ִאיז ֶדער ֶּבן־ָאָדם?2 14 אּון  ַּתְלִמיִדים: 
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ֵטייל ָזאְגן, יֹוָחָנן ַהַמְטִּביל; ַאְנֶדעֶרע, 

טז 7׃ 1 דּוְרְכֶגעֶרעְדט/ֶגעדּוְנֶגען  טז 11׃ 1 ָנאר  טז 12׃ 1 ָנאר  טז 13׃ 1 ֶווען  2 ָזאְגן ִדי ֶמעְנְטְׁשן  
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מתיה טז:22-15

ֵאִלָיהּו; אּון ַאְנֶדעֶרע ִוויֶדער, ִיְרְמָיהּו, ָאֶדער ֵאייֶנער פּון 
ָזאְגט  ֶווער  ָאֶּבער,  ִאיר  ֵזיי:  ֶער צּו  ְנִביִאים. 15 ָזאְגט  ִדי 
ִאיר, ַאז ִאיְך ִּבין?1 16 ָהאט ִׁשְמעֹון ֶּפעְטרֹוס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ֶלעֶּבעִדיְקן  ֶדעם  פּון  זּון  ֶדער  ָמִׁשיַח,  ֶדער  ִּביְסט  דּו 
ָגאט. 17 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ִאים ֶגעָזאְגט: 
ֵקיין  ִניט  ָוואִרים1  ַּבר־יֹוָנה!  ִׁשְמעֹון  ִדיר,  ִאיז  ָוואֹויל 
ַמיין  ַנייֶעְרט2  ַאנְטְּפֶלעְקט,  ָדאס  ִדיר  ָהאט  ָּבָׂשר־ָוָדם 
ִּביְסט  דּו  ַאז  ִדיר,  ָזאג  ִאיְך  ִהיְמל. 18 אּון  ִאין  ָפאֶטער 
ֶוועל ִאיְך ּבֹויֶען  ֵּכיָפא,1 אּון אֹויף ֶדעם ָדאִזיְקן ֶפעְלז2 
ִניט  ִזי  ֶוועְלן  ְׁשאֹול  פּון  טֹויֶערן  ִדי  אּון  ְקִהיָלה,  ַמיין 
גֹוֵבר ַזיין.3 19 אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶגעְּבן ִדי ְׁשִליְסֶלען פּון 
אֹויף  ַאְסְרן  ֶוועְסט  דּו  ָוואס  אּון  ַמְלכּות־ָׁשַמִים,  ֶדעם 
ֶדער ֶעְרד ֶוועט ַזיין ֶגעַאְסְרט ִאין ִהיְמל; אּון ָוואס דּו 
ֶוועְסט ַמִּתיר ַזיין אֹויף ֶדער ֶעְרד, ֶוועט ַזיין מּוָּתר ִאין 
ִהיְמל. 20 ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ַּבאפֹויְלן ִדי ַּתְלִמיִדים, ֵזיי 

ָזאְלן ֵקייֶנעם ִניט ֶדעְרֵצייְלן, ַאז ֶער ִאיז ֶדער ָמִׁשיַח.
ַווייְזן  צּו  ָאנֶגעהֹויְּבן  ֵיׁשּוַע  ָהאט  ָאן  ֶדעָמאְלט  21 פּון 

אּון  ְירּוָׁשַלִים,  ֵקיין  ֵגיין  מּוז  ֶער  ַאז  ַּתְלִמיִדים,  ַזייֶנע 
ַלייְדן ַא ַסך פּון ִדי ְזֵקִנים אּון ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים אּון סֹוְפִרים, 
אּון ֶגעֵטייט1 ֶוועְרן, אּון אֹויף ֶדעם ְדִריְטן ָטאג ִוויֶדער 
ִאים  ָהאט  ֶּפעְטרֹוס  ַהֵמִתים. 22 אּון  ְּתִחַית  אֹויְפְׁשֵטיין 
ֶגענּוֶמען ָאן1 ַא ֵזייט, אּון ָהאט ָאנֶגעהֹויְּבן ִאים צּו מּוְסְרן, 

טז 15׃ 1 ִּבין ִאיְך  טז 17׃ 1 ַווייל  2 ָנאר  טז 18׃ 1 ֶּפעְטרֹוס  2 ְׁשֵטיין  3 ִאיֶּבעְרֶוועְלִטיְגן  
טז 21׃ 1 ֶגעַהְרֶגעט  טז 22׃ 1 ִאין  
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טז:28-23מתיה

אּון ָזאְגן: ַחס־ְוָחִליָלה, ַהאר! ַאזֹויְנס ָזאל ִדיר ֵקייְנָמאל 
אּון  אֹויְסֶגעְדֵרייט,  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֶגעֶׁשען. 23 ָאֶּבער  ִניט 
ִּביְסט  דּו  ָׂשָטן!  ִמיר,  פּון  ַאֶוועק  ֶּפעְטרֹוס:  צּו  ֶגעָזאְגט 
ַפאר ִמיר ַא ְׁשְטרֹויְכלּוְנג; ָוואִרים1 ִדיְך ַאְרט ִניט, ָוואס 
ִאיז ַׁשייְך ָגאט, ַנייֶעְרט2 ָדאס, ָוואס ִאיז ַׁשייְך ֶמעְנְטְׁשן.
24 ֶדעְרָנאְך ָהאט ֵיׁשּוַע ֶגעָזאְגט צּו ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים: ִוויל 

ַפאְרֵלייֶקעֶנען,  ַאֵליין  ִזיְך  ֶער  ָזאל  ָנאְכֵגיין,  ִמיר  ֶווער 
ָנאְכֵגיין. ִמיר  אּון  ְקֵרייץ,1  ַזיין  ִזיְך  אֹויף  ֶנעֶמען  אּון 
25 ָוואִרים1 ֶווער ֶסע ִוויל ַמִציל2 ַזיין ַזיין ֶלעְּבן, ֶוועט ֶעס 

ַפאְרִליְרן; אּון ֶווער ֶסע ֶוועט ַפאְרִליְרן ַזיין ֶלעְּבן פּון 
ַמייֶנעְטֶוועְגן, ֶוועט ֶעס ֶגעִפיֶנען. 26 ָוואִרים1 ָוואֶסער2 נּוְצן 
ַגאְנֶצע  ִדי  ֶגעִוויֶנען  ָזאל  ֶער  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ֶדער  ָהאט 
ֶוועְלט, אּון ַפאְרִליְרן ַזיין ֶלעְּבן? ָאֶדער ָוואס ַפאר ַאן 
אֹויְסֵלייז ֶקען3 ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבן ַפאר ַזיין ֶלעְּבן?4 27 ָוואִרים1 
ַזיין  ְּפַראְכט פּון  ִאין ֶדער  ֶוועט קּוֶמען  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער 
ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון  ַמְלָאִכים,  ַזייֶנע  ִמיט  ָפאֶטער 
ַפאְרֶגעְלְטן2 ֶיעְדן ֵאייֶנעם לֹויט ַזייֶנע ַמֲעִׂשים. 28 ֶּבֱאֶמת, 
ְׁשֵטייֶען  ָוואס  ִדי,  ֶעְטֶלעֶכע פּון  ַאייְך, ַפאַראן  ָזאג  ִאיְך 
טֹויט,  פּון  ַטעם  ֶדעם  ִפיְלן  ִניט  ֶוועְלן  ָוואס  ָדא, 
ַזיין  ִאין  קּוֶמען  ֶּבן־ָאָדם  ֶדעם  ֶזען  ֶוועְלן  ֵזיי  ִּביז 

ַמְלכּות.3,2

טז 23׃ 1 ַווייל  2 ָנאר  טז 24׃ 1 ְצָלב  טז 25׃ 1 ַווייל  2 ַראֶטעֶווען  
טז 26׃ 1 ַווייל  2 ָוואס ַפאר ַא  3 ֶקען  4 ְּתִהִלים מט:ח-ט  

טז 27׃ 1 ַווייל  2 ַּבאָצאְלן  טז 28׃ 1 ַפאְרזּוְכן 2 ֶקעִניְגַרייְך  3 ָדִניֵאל ז:יג-יד  
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מתיה יז:8-1

ִזיְך  ִמיט  ֵיׁשּוַע  ָהאט  ְׁשֶּפעֶטער  ֶטעג  ֶזעְקס   1 אּון 
ְּברּוֶדער,  ַזיין  יֹוָחָנן  אּון  ַיֲעֹקב,  אּון  ֶּפעְטרֹוס,  ֶגענּוֶמען 
הֹויְכן  ַא  אֹויף  ַארֹויְפֶגעְּבַראְכט  ַאֵליין  ֵזיי  ָהאט  אּון 
ַּבאְרג. 2 אּון ֶער ִאיז ַפאר ֵזיי ַפאְרֶענֶדעְרט1 ֶגעָוואְרן, אּון 
ַזיין ָּפִנים ָהאט ֶגעַׁשייְנט ִווי ִדי זּון, אּון ַזייֶנע ַמְלּבּוִׁשים2 
ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַווייס ִווי ָדאס ִליְכט. 3 אּון ֶזע, ֹמֶׁשה אּון 
ֵאִלָיהּו ָהאְּבן ִזיְך צּו ֵזיי ַאנְטְּפֶלעְקט, אּון ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט 
ִמיט ִאים. 4 אּון ֶּפעְטרֹוס ָהאט ִזיְך ָאנֶגערּוְפן, אּון ֶגעָזאְגט 
צּו ֵיׁשּוַע: ַהאר, ֶעס ִאיז גּוט ַפאר אּוְנדז ָדא צּו ַזיין; אֹויּב 
דּו ִוויְלְסט, ֶוועל ִאיְך ָדא ַמאְכן ְדַריי ֵּבייְדֶלעך,1 ֵאייְנס 
ֵאִלָיהּו.  ַפאר  ֵאייְנס  אּון  ֹמֶׁשה,  ַפאר  ֵאייְנס  ִדיר,  ַפאר 
5 אּון ְּבַׁשַעת1 ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶרעְדט, ָהאט ַא ִליְכִטיֶקער 

ָוואְלְקן ֵזיי ַפאְרָׁשאְטְנט;3,2 אּון ַא קֹול פּון ֶדעם ָוואְלְקן 
זּון,4  ַּבאִליְּבֶטער  ַמיין  ִאיז  ָדאס  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ַארֹויס 
ָוואס ִאיז ִמיר ָוואֹויְלֶגעֶפעְלן; ִאים ָזאְלט ִאיר ֶהעְרן.6,5 
ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶגעֶהעְרט,  ָדאס  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ַאז  6 אּון 

מֹוֶרא  ְׁשַטאְרק  ָהאְּבן  אּון  ָּפִנים,  ֵזייֶער  אֹויף  ֶגעַפאְלן 
ֵזיי  ָהאט  אּון  ֶגעֶנעֶעְנט1  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ֶגעַהאט. 7 אּון 
ִניט  ָהאט  אּון  אֹויף,  ְׁשֵטייט  ֶגעָזאְגט:  אּון  ָאְנֶגעִריְרט, 
ֵזייֶעֶרע  אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  מֹוֶרא. 8 אּון  ֵקיין 
אֹויְגן, ָהאְּבן ֵזיי ֵקייֶנעם ִניט ֶגעֶזען, ַאחּוץ1 ֵיׁשּוַע ַאֵליין.

יז 2׃ 1 ַפאְרטֹויְׁשט/ַפאְרִּביְטן  2 ְקֵלייֶדער  יז 4׃ 1 ֶגעֶצעְלֶטען  
יז 5׃ 1 ֶווען  2 ַּבאֶדעְקט  3 ְׁשמֹות כד:טז  4 ְּתִהִלים ב:ז, ְיַׁשְעָיהּו מב:א  5 ְדָבִרים יח:טו  6 )ִזיְך( צּוֶהעְרן  

יז 7׃ 1 ֶגעקּוֶמען  יז 8׃ 1 אֹויֶסער  
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יז:17-9מתיה

ַּבאְרג,  ֶדעם  פּון  ַארָאּפֶגעִניֶדעְרט  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  9 אּון 

פּון  ִניט  ֵקייֶנעם  ֶדעְרֵצייְלט  ַּבאפֹויְלן:  ֵיׁשּוַע  ֵזיי  ָהאט 
ֶדער ֶזעאּוְנג, ִּביז ֶדער ֶּבן־ָאָדם ֶוועט אֹויְפְׁשֵטיין ְּתִחַית־
ֶגעְפֶרעְגט: ִאים  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  ַהֵמִתים. 10 אּון 
ַפאְרָוואס ָזאְגן ִדי סֹוְפִרים, ַאז צּוֶערְׁשט ַדאְרף ֵאִלָיהּו 
קּוֶמען? 11 אּון ֶער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון ֶגעזָאְגט: ַאַווַדאי1 

אֹויְפִריְכְטן;2 ַאְלץ  ִוויֶדער  אּון  קּוֶמען,  ֵאִלָיהּו  ֶוועט 
ֶגעקּוֶמען,  ׁשֹוין  ִאיז  ֵאִלָיהּו  ַאז  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  12 ָאֶּבער 

ַנייֶעְרט3 ָהאְּבן ִמיט  ִניט ֶדעְרֶקעְנט,  ֵזיי ָהאְּבן ִאים  אּון 
ִאים ֶגעָטאן, ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט. ּפּוְנְקט ַאזֹוי ֶוועט 
ָהאְּבן  ֵזיי. 13 ֶדעָמאְלט  פּון  ַלייְדן  אֹויְך  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער 
ִדי ַּתְלִמיִדים ַפאְרְׁשַטאֶנען, ַאז ֶער ָהאט צּו ֵזיי ֶגעֶרעְדט 

פּון יֹוָחָנן ַהַמְטִּביל.
14 אּון ְּבֵעת1 ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּום ָפאְלק, ָהאט צּו ִאים 

ֶגעֶנעֶעְנט2 ַא ֶמעְנְטׁש, ָוואס ִאיז ַפאר ִאים ֶגעַפאְלן אֹויף 
ִדי ְקִני, 15 אּון ֶגעָזאְגט: ַהאר, ֶדעְרַּבאֶרעם ִזיְך אֹויף ַמיין 
זּון, ָוואִרים1 ֶער ִאיז ַא חֹוֵלה־נֹוְפל,2 אּון ַלייְדט ְׁשַטאְרק; 
אּון ַא ַסך ָמאל ַפאְלט ֶער ִאין ַפייֶער, אּון ַא ַסך ָמאל ִאין 
צּו  ֶגעְּבַראְכט  ִאים  ָהאּב  ִאיְך  ַאַריין. 16 אּון  ַוואֶסער 
ֶגעָקאְנט  ִניט  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ַּתְלִמיִדים,  ַדייֶנע 
ֵהייְלן. 17 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ָא אּוְמְגלֹויִּביֶקער 
ַזיין  ִאיְך  ָזאל  ָנאְך  ַלאְנג  ִווי  דֹור,  ַפאְרְקרּוְמֶטער  אּון 

יז 11׃ 1 ִזיֶכער/ֶּבֱאֶמת  2 ַמְלָאִכי ג:כג  יז 12׃ 1 ָנאר  יז 14׃ 1 ֶווען  2 ֶגעקּוֶמען  
יז 15׃ 1 ַווייל  2 ִאין ֶענְגִליׁש ִסיֶׁשער, ִאין ִעְבִרית ֶהְּתֵקף/ֻמֵּכה ָיֵרַח  
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מתיה יז:23-18

ַפאְרְטָראְגן?  ַאייְך  ִאיְך  ָזאל  ָנאְך  ַלאְנג  ִווי  ַאייְך?  ִמיט 
ְּבֶרעְנְגט ִאים ַאֶהער צּו ִמיר.1 18 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט אֹויף ִאים 
ָאְנֶגעְׁשִריְגן, אּון ֶדער ֵׁשד ִאיז פּון ִאים ַארֹויס, אּון ָדאס 

ִייְנְגל ִאיז ֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן ִאין ֶיעֶנער ָׂשָעה.1 
ֵיׁשּוַע,  צּו  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ֶגעֶנעֶעְנט1  ָהאְּבן  19 ֶדעָמאְלט 

ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  אּון  ַאֵליין,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ְּבֵעת2 
ֶגעָקאְנט ַארֹויְסְטַרייְּבן? ִניט  ִאים  ַפאְרָוואס ָהאְּבן ִמיר 
ֵקיין  ִניט  ִאיר ָהאט  ַמְחַמת1  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער צּו  20 ָהאט 

ֶאמּוָנה. ָוואִרים2 ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, אֹויּב ִאיר ָוואְלט 
ֶגעַהאט ֶאמּוָנה ַאזֹוי ְגרֹויס ִווי ַא ֶקעְרְנְדל3 פּון ֶזעֶנעְפט4־
ְזִריֶעה,5 ָוואְלט ִאיר ֶגעָקאְנט ָזאְגן צּו ֶדעם ָדאִזיְקן ַּבאְרג: 
ָוואְלט  ַאִהין, אּון ֶער  ַאִריֶּבער פּון ַדאֶנען  ְטָראג ִדיְך6 
ִזיְך ַאִריֶּבעְרֶגעְטָראְגן; אּון ֵקיין ַזאך ָוואְלט ַפאר ַאייְך 
ָאֶּבער  ִמין  ָדאִזיֶקער  אּוְמֶמעְגֶלעך. 21 ֶדער  ֶגעֶווען  ִניט 
ֵגייט ִניט ַארֹויס, ַסייְדן דּוְרְך ְּתִפיָלה ָטאן אּון ַפאְסְטן.
ָגִליל,  ִאין  אֹויְפֶגעַהאְלְטן  ִזיְך  ָהאְּבן  ֵזיי  ְּבַׁשַעת1  22 אּון 

ֶוועט  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ֵיׁשּוַע  ָהאט 
ֶמעְנְטְׁשן, פּון  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶוועְרן  ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
ָטאג  ְדִריְטן  ֶדעם  אּון  ֵטייְטן,1  ִאים  ֶוועְלן  ֵזיי  23 אּון 

ִזיְך  ֵזיי ָהאְּבן  ְּתִחַית־הֵמִתים; אּון  ֶוועט ֶער אֹויְפְׁשֵטיין 
ְׁשַטאְרק ְמַצֶער ֶגעֶווען.

ז 17׃ 1 ַּבִמְדָּבר יד:יא  יז 18׃ 1 ָמאֶמעְנט  יז 19׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ֶווען  
יז 20׃ 1 צּוִליּב  2 ַווייל  3 ֶקעְרְנִדיל  4 ֶזעְנְפָקאְרן  5 ָזאֶמען  6 ִזיְך  

יז 22׃ 1 ֶווען  יז 23׃ 1 ַהרֶגעֶנען  
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יז:24-יח:3מתיה

ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ֵקיין ְּכַפר־ַנחּום, ֶזעֶנען ִדי  24 אּון ַאז 

צּו  צּוֶגעַגאְנֶגען  ַמֲחִצית־ַהֶׁשֶקל  ֶדעם  פּון  ַאייְנָמאֶנער1 
ֶרּבי  ַאייֶער  ִניט  ָצאְלט  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  אּון  ֶּפעְטרֹוס, 
ֶדעם ַמֲחִצית־ַהֶׁשֶקל?2 25 ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: ָיא. אּון ֶווען 
צּו  קֹוֶדם  ֵיׁשּוַע  ָהאט  הֹויז,  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער 
ִׁשְמעֹון?  ֵמייְנְסטּו,  ָוואס  ָזאְגן:  צּו  ַאזֹוי  ֶגעֶרעְדט,  ִאים 
ֵזיי  ֶנעֶמען  ֶוועֶמען  פּון  ֶעְרד,  ֶדער  פּון  ְמָלִכים1  ִדי 
ֶמֶכס,2 ָאֶדער ַמס?3 פּון זֵייֶעֶרע ִזין, ָאֶדער פּון ְפֶרעְמֶדע?
ֵיׁשּוַע  ָהאט  ְפֶרעְמֶדע,  פּון  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶער  ַאז  26 אּון 

צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ַאזֹוי ֶזעֶנען ִדי ִזין ְפַריי.1 27 ָאֶּבער ְּכֵדי1 
ִמיר ָזאְלן ִניט ַזיין ֵקיין ִמיְכׁשֹול2 ַפאר ֵזיי, ֵגיי צּום ַים, 
אּון ַפאְרַוואְרף ַא ֶוועְנְטֶקע,3 אּון ֶנעם ֶדעם ֶערְׁשטן ִפיׁש, 
ָוואס ֶוועט ַארֹויְסקּוֶמען, אּון ַאז דּו ֶוועְסט ֶעפֶעֶנען ַזיין 
מֹויל, ֶוועְסטּו ֶגעִפיֶנען ַא ֶׁשֶקל;4 ֶדעם ֶנעם, אּון ִגיּב ִאים 

ֵזיי ַפאר ִמיר אּון ַפאר ִדיר.5

ֶגעֶנעֶעְנט1  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ָהאְּבן  ַצייט  ֶיעֶנער   1 ִאין 
צּו ֵיׁשּוַע, אּון ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ֶווער ִאיז ֵאייְגְנְטֶלעְך ֶדער 
ָהאט צּו  ֶער  ַמְלכּות־ָׁשַמִים? 2 אּון  ֶדעם  ִאין  ְגֶרעְסֶטער 
ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט  ֶעס1  ָהאט  אּון  ִקיְנד,  ַא  ֶגערּוְפן  ִזיְך 
ַסייְדן  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי, 3 אּון  ְצִוויְׁשן 
ִאיר ֶוועט ְּתׁשּוָבה ָטאן אּון ֶוועְרן ִווי ִקיְנֶדער, ֶוועט ִאיר

יז 24׃ 1 ִדי ָוואס ֶנעֶמען ָאּפ  2 ְׁשמֹות ל:יב-טו  יז 25׃ 1 ֶקעִניְגן  2 ִציְנס  3 ְׁשֵטייֶער  
יז 26׃ 1 ָּפטּור  יז 27׃ 1 צּוִליּב  2 ְׁשטרֹויְכלּוְנג  3 ַאְנֶגעל  4 ַמְטֵּבַע  

5 ֶנעם ָדאס, אּון ִגיּב ֶעס צּו ֵזיי ַפאר ִמיר אּון ַפאר ִדיר  יח 1׃ 1 ֶגעקּוֶמען  יח 2׃ 1 ִאים  
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מתיה יח:9-4

ַמְלכּות־ָׁשַמִים. ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען  ִניט  אֹוְפן  ְּבׁשּום 
ָדאס  ִווי  ֶדעְרִניֶדעִריְקן  ִזיְך  ֶוועט  ָוואס  ֶדער,  4 ְּבֵכן,1 

ַמְלכּות־ ֶדעם  ִאין  ְגֶרעְסֶטער  ֶדער  ִאיז  ִקיְנד,  ָדאִזיֶקע 
ָׁשַמִים. 5 אּון ֶדער, ָוואס ֶוועט אֹויְפֶנעֶמען ַאַזא ִקיְנד ִאין 
ַמיין ָנאֶמען, ֶנעְמט ִמיְך אֹויף; 6 ָאֶּבער ֶדער, ָוואס ֶוועט 
ְקֵלייֶנע,  ָדאִזיֶקע  ִדי  פּון  ֵאייֶנעם  ְׁשְטרֹויְכֶלען  ַמאְכן 
ָוואס ְגלֹויְּבן ִאין ִמיר, ַפאר ֶדעם ָוואְלט ֶּבעֶסער ֶגעֶווען, 
ֶגעָוואְרן  ָאנֶגעָהאְנֶגען  ָוואְלט  ִמיְלְׁשֵטיין  ְגרֹויֶסער  ַא  ַאז 
ָוואְלט ֶדעְרְטרּונֶקען ֶגעָוואְרן  זַיין ַהאְלְדז, אּון ֶער  אֹויף 

ִאין ֶדער ִטיֶפעִניׁש פּון ַים.
7 ֵוויי צּו ֶדער ֶוועְלט ַמְחַמת1 ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען! אּון ַהַגם2 

דּוְרְך  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶדעם  צּו  ָאֶּבער  ֵוויי   - קּוֶמען  מּוְזן  ֵזיי 
ַהאְנט,  ַדיין  אֹויּב  קּוְמט! 8 אּון  ְׁשְטרֹויְכלּוְנג  ִדי  ֶוועֶמען 
ִאים1  ַהאק  ְׁשְטרֹויְכֶלען,  ִדיְך  ַמאְכט  פּוס  ַדיין  ָאֶדער 
ֶּבעֶסער  ִאיז  ֶעס  ִדיר;  פּון  ַאֶוועק  ִאים2  ַוואְרף  אּון  ָאּפ 
ָאֶדער  ֶגעמּוְמט,3  ֶלעְּבן  ִאין  ַאַרייְנצּוקּוֶמען  ִדיר  ַפאר 
ָלאם, ֵאייֶדער צּו ָהאְּבן ְצֵוויי ֶהעְנט אּון ְצֵוויי ִפיס אּון 
אֹויּב  ַפייֶער.4 9 אּון  ֵאייִּביְקן  ִאין  ֶוועְרן  ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן 
ַארֹויס  ֶעס  ַרייס  ְׁשְטרֹויְכֶלען,  ִדיְך  ַמאְכט  אֹויג  ַדיין 
ַפאר  ֶּבעֶסער  ִאיז  ֶעס  ִדיר;  פּון  ַאֶוועק  ֶעס  ַוואְרף  אּון 
ֵאייֶדער  ֵאיין אֹויג,  ִמיט  ֶלעְּבן  ִאין  ַאַרייְנצּוקּוֶמען  ִדיר 
ִאין  ֶוועְרן  ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן  אּון  אֹויְגן  ְצֵוויי  ָהאְּבן  צּו 

יח 4׃ 1 ֶדעִריֶּבער  יח 7׃ 1 צּוִליּב  2 פּון ֶדעְסְטֶוועְגן  יח 8׃ 1 ִזי   2 ֶעס  3 ִאיְנֶקעִדיג  4 ְיַׁשְעָיהּו סו:כד  
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יח:17-10מתיה

ַפייֶער פּון ֵגיִהנֹום. 10 ֶזעט, ַאז ִאיר ָזאְלט ִניט ַפאְרַאְכְטן 
ֵקיין ֵאייֶנעם פּון ִדי ָדאִזיֶקע ְקֵלייֶנע; ָוואִרים1 ִאיְך ָזאג 
ַאייְך, ַאז ֵזייֶעֶרע ַמְלָאִכים ִאין ִהיְמל ֶזעֶען ָּתִמיד2 ָדאס 
ֶּבן־ ֶדער  ִהיְמל 11 ָוואִרים1  ִאין  ָפאֶטער  ַמיין  פּון  ָּפִנים 
ַפאְרלֹויֶרעֶנע. ָדאס  ַזיין  צּו  ַמִציל2  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ָאָדם 
12 ִווי ֵמייְנט ִאיר? אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט הּונֶדעְרט ָׁשאף, 

ִניט  ֶער  ֶוועט  ִצי  ַפאְרְּבָלאְנדְזֶׁשעט,  ֵזיי  פּון  ֵאייֶנע  אּון 
אּון  ֶּבעְרג,  ִדי  אֹויף  ַניין־אּון־ַנייְנִציק  ִדי  ִאיֶּבעְרָלאְזן 
ֵגיין זּוְכן ִדי ַפאְרְּבָלאְנדְזֶׁשעֶטע?1 13 אּון ֶווען ֶער ֶגעִפיְנט 
ִאיר  ִאיֶּבער  ִזיְך  ְפֵרייט  ֶער  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ִזי, 
ִניט  ָהאְּבן  ָוואס  ַניין־אּון־ַנייְנִציק,  ִדי  ִאיֶּבער  ִווי  ֶמער 
ַפאְרְּבָלאְנדְזֶׁשעט. 14 ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ִניט ֶדער ָרצּון1 פּון 
ָדאִזיֶקע  ִדי  פּון  ֵאייְנס  ַאז  ִהיְמל,  ִאין  ָפאֶטער  ַאייֶער 

ֵגיין. ַפאְרלֹויְרן  ָזאל  ִקיְנֶדעְרֶלעך  ְקֵלייֶנע 
15 אֹויּב ַדיין ְּברּוֶדער ִזיְנִדיְקט ֶקעְגן ִדיר, ֵגיי אּון ְׁשְטָראף 

ִאים ְצִוויְׁשן ִדיר אּון ִאים ַאֵליין. ֶהעְרט ֶער ִדיְך, ָהאְסטּו 
ֶגעוואּוֶנען ַדיין ְּברּוֶדער;1 16 ֶהעְרט ֶער ִדיְך ָאֶּבער ִניט, 
דּוְרְך  ְּכֵדי1  ְצֵוויי,  ָאֶדער  ֵאייֶנעם  ָנאְך  ִדיר  ֶנעם  ָטא 
ֶיעֶדע  ָזאל  ֵעדּות,  ְדַריי  ָאֶדער  ְצֵוויי,  פּון  מֹויל  ֶדעם 
ֵזיי  ִוויל  ֶער  אֹויּב  ֶוועְרן.2 17 אּון  ַּבאְׁשֶטעִטיְקט  ַזאך 
ֶער  ִוויל  אּון  ְקִהיָלה;  ֶדער  ֶעס  ֶדעְרֵצייל  ֶהעְרן,  ִניט 
אֹויְך ִדי ְקִהיָלה ִניט ֶהעְרן, ָזאל ֶער ִדיר ַזיין ִווי ַא גֹוי 

יח 10׃ 1 ַווייל  2 ְׁשֶטעְנִדיג  יח 11׃ 1 ַווייל  2 ַראֶטעֶווען  יח 12׃ 1 ְיֶחְזֵקאל לד:יא-יב  
יח 14׃ 1 ִוויְלן  יח 15׃ 1 ַוִיְקָרא יט:יז  יח 16׃ 1 צּוִליּב  2 ְדָבִרים יט:טו  

יח 17׃ 1 אּון אֹויּב ִוויל ֶער ִניְׁשט צּוֶהעְרן צּו ֵזיי, ֶדעְרֵצייל ֶעס ֶדעם צּו ָקָהל; אּון אֹויּב ֶער 
ִוויל ֶדער ָקָהל אֹויְך ִניְׁשט צּוֶהעְרן, ָזאל ֶער ִדיר ַזיין ִווי ֶדער גֹוי אּון ֶדער  2 ְׁשֵטייֶערַאייְנֶנעֶמער  

יח 20׃ 1 ַווייל  יח 21׃ 1 ֶגעקּוֶמען  יח 22׃ 1 ָנאר  יח 23׃ 1 ֶקעִניג  יח 24׃ 1 טֹויֶזעְנט  2 ֶצעְנְטֶנער ִזיְלֶּבער  
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מתיה יח:25-18

ָוואס  ַאְלץ,  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  מֹוֵכס.2 18 ֶּבֱאֶמת,  ֶדער1  אּון 
ֶגעַאְסְרט  ַזיין  ֶוועט  ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף  ַאְסְרן  ֶוועט  ִאיר 
אֹויף  ַזיין  ַמִּתיר  ֶוועט  ִאיר  ָוואס  ַאְלץ,  אּון  ִהיְמל;  ִאין 

ֶדער ֶעְרד, ֶוועט ַזיין מּוָּתר ִאין ִהיְמל.
19 אּון ִוויֶדער ָזאג ִאיְך ַאייְך, אֹויּב ְצֵוויי פּון ַאייְך ֶוועְלן 

ַמסִּכים ַזיין אֹויף ֶדער ֶעְרד אֹויף ֶעֶּפעס ַא ַזאך, פּונֶוועְגן 
ֵזיי ֶגעָטאן  ֶוועט ֶעס ַפאר  ַזיין,  ֶוועְלן ִמְתַּפֵלל  ֵזיי  ָוואס 
ֶוועְרן פּון ַמיין ָפאֶטער ִאין ִהיְמל. 20 ָוואִרים1 וואּו ְצֵוויי, 
ָאֶדער ְדַריי ֶזעֶנען ַפאְרַזאְמְלט ִאין ַמיין ָנאֶמען, ָדאְרט 

ִּבין ִאיְך ְצִוויְׁשן ֵזיי.
21 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶּפעְטרֹוס ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון צּו ִאים ֶגעָזאְגט: 

ַהאר, ִוויְפל ָמאל ַדאְרף ִאיְך מֹוֵחל ַזיין ַמיין ְּברּוֶדער, 
ִזיְנִדיְקט ֶקעְגן ִמיר? ִּביז ִזיְּבן ָמאל? 22 ָזאְגט ֵיׁשּוַע  ָוואס 
צּו ִאים: ִאיְך ָזאג ִדיר ִניט, ִּביז ִזיְּבן ָמאל, ַנייֶעְרט1 ִּביז 

ִזיֶּבעִציק ָמאל ִזיְּבן.
ַא  צּו  ֶגעְגִליְכן  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ָדאס  ִאיז  23 ֶדעִריֶּבער 

ֵזייֶנע  ִמיט  ֶחְׁשּבֹון  ַא  ֶגעָוואְלט ַמאְכן  ָוואס ָהאט  ֶמֶלְך,1 
ֶחְׁשּבֹוֶנען,  צּו  ָאנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶער  ַאז  ְקֶנעְכט. 24 אּון 
ִאים  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנעם,  ֶגעְּבַראְכט  ִאים  צּו  ֶמען  ָהאט 
ַאזֹוי  ַטאַלאְנְטן.2 25 ָאֶּבער  טֹויֶזעט1  ֶצען  ֶגעֶווען  ׁשּוְלִדיק 
ַהאר  ַזיין  ָהאט  ַּבאָצאְלן,  ֶגעָקאְנט  ִניט  ָהאט  ֶער  ִווי 
ַּבאפֹויְלן, ִאים צּו ַפאְרקֹויְפן ִמיט זַיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, 

יח 17׃ 1 אּון אֹויּב ִוויל ֶער ִניְׁשט צּוֶהעְרן צּו ֵזיי, ֶדעְרֵצייל ֶעס ֶדעם צּו ָקָהל; אּון אֹויּב ֶער 
ִוויל ֶדער ָקָהל אֹויְך ִניְׁשט צּוֶהעְרן, ָזאל ֶער ִדיר ַזיין ִווי ֶדער גֹוי אּון ֶדער  2 ְׁשֵטייֶערַאייְנֶנעֶמער  

יח 20׃ 1 ַווייל  יח 21׃ 1 ֶגעקּוֶמען  יח 22׃ 1 ָנאר  יח 23׃ 1 ֶקעִניג  יח 24׃ 1 טֹויֶזעְנט  2 ֶצעְנְטֶנער ִזיְלֶּבער  
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יח:32-26מתיה

ָזאל  ַּבאָצאְלּוְנג  אּון  ֶגעַהאט,  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאְלץ,  אּון 
ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן  ְקֶנעְכט  ֶדער  ֶוועְרן. 26 ִאיז  ֶגעַמאְכט 
אּון ָהאט ִזיְך ַפאר ִאים ֶגעּבּוְקט, אּון ֶגעָזאְגט: ַהאר, ָהאּב 
ַּבאָצאְלן. ַאְלץ  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  ֶגעדּוְלד, אּון  ִמיר  ִמיט 
ֶיעֶנעם  אֹויף  ַּבאקּוֶמען  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ַהאר  ֶדער  27 אּון 

ְקֶנעְכט, ָהאט ִאים ְפַריי ֶגעָלאְזט, אּון ִאים מֹוֵחל ֶגעֶווען 
ֶדעם חֹוב. 28 אּון ִווי ֶיעֶנער ְקֶנעְכט ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען, 
ִמיְטְקֶנעְכט,  ֵזייֶנע  פּון  ֵאייֶנעם  ָאנֶגעְטָראְפן  ֶער  ָהאט 
ָוואס ִאיז ִאים ׁשּוְלִדיק ֶגעֶווען הּונֶדעְרט ִדיָנִרים; אּון ֶער 
ָהאט ִאים ָאנֶגעַכאְּפט ַּביים ַהאְלְדז, אּון ֶגעזָאְגט: ַּבאָצאל 
ִמיְטְקֶנעְכט  ַזיין  ׁשּוְלִדיק. 29 אּון  ִמיר  ִּביְסט  דּו  ָוואס 
ִאיז ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן אּון ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְטן: ָהאּב ִמיט 
ַּבאָצאְלן. 30 ָאֶּבער  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  אּון  ֶגעדּוְלד,  ִמיר 
אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ַנייֶעְרט1  ֶגעָוואְלט,  ִניט  ָהאט  ֶער 
ָהאט ִאים ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ִאין ֶדער ְּתִפיָסה ַאַריין, ִּביז 
ֵזייֶנע  ַאז  חֹוב. 31 אּון  ֶדעם  ַּבאָצאְלט  ָהאְּבן  ֶוועט  ֶער 
ָהאְּבן  ֶגעֶׁשען,  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ֶגעֶזען,  ָהאְּבן  ִמיְטְקֶנעְכט 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶגעֶווען, אּון  ְמַצֶער  ִזיְך ְׁשַטאְרק  ֵזיי 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַאְלץ,  ַהאר  ֵזייֶער  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאְּבן  אּון 
ֶגעֶׁשען. 32 ֶדעָמאְלט ָהאט ַזיין ַהאר ִאים ֶגערּוְפן צּו ִזיְך, 
אּון צּו ִאים ֶגעָזאְגט: דּו ְׁשֶלעְכֶטער ְקֶנעְכט! ִאיְך ָהאּב 
ָהאְסט  דּו  ַווייל  חֹוב,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ֶגעֶווען  מֹוֵחל  ִדיר 

יח 30׃ 1 ָנאר  
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מתיה יח:33-יט:6

ִמיְך ֶגעֶּבעְטן; 33 ִצי ָהאְסטּו ִניט אֹויְך ַּבאַדאְרְפט ַרֲחָמנּות 
ַרֲחָמנּות  ָהאּב  ִאיְך  ִווי  ִמיְטְקֶנעְכט,  ַדיין  אֹויף  ָהאְּבן 
ֶגעַהאט אֹויף ִדיר? 34 אּון ַזיין ַהאר ִאיז ִאין ַּכַעס ֶגעָוואְרן, 
ַּפייִניֶקער,  ִדי  צּו  ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ִאים  ָהאט  אּון 
ַאזֹוי  ַגאְנְצן חֹוב. 35 ּפּוְנְקט  ֶדעם  ַּבאָצאְלן  ֶוועט  ֶער  ִּביז 
ִאיְטֶלעְכן  צּו  ָטאן  ִהיְמל  ִאין  ָפאֶטער  ַמיין  אֹויְך  ֶוועט 
פּון ַאייְך, אֹויּב ִאיר ֶוועט ִניט מֹוֵחל זַיין ַאייֶער ְּברּוֶדער 

פּון ַגאְנְצן ַהאְרְצן.

ֶגעֶעְנִדיְקט  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  ֶגעֶווען,  ִאיז  ֶעס   1 אּון 
ָגִליל,  פּון  ַאֶוועְקֶגעצֹויְגן2  ֶער  ִאיז  ֵרייד,  ָדאִזיֶקע  ִדי 
אּון ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין ִדי ֶגעַמאְרְקן3 פּון ְיהּוָדה ִאין ֵאֶבר־
ָנאְכֶגעַגאְנֶגען,  ִאים  ִאיז  ְגרֹויֶסער עֹוָלם  ַא  ַהַיְרֵדן.4 2 אּון 

אּון ֶער ָהאט ֵזיי ָדאְרְטן ֶגעֵהייְלט.
3 אּון ֶעס ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט1 צּו ִאים ְּפרּוִׁשים, ְּכֵדי2 ִאים צּו 

ֶגְטן  ִזיְך  ֶמען  ֶמעג  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ְּפרּואְוון, 
ָהאט  ֶער  ִסיָּבה?3 4 אּון  ֶיעֶדער  צּוִליּב  ַווייּב  ֶדעם  ִמיט 
ָאנֵהייּב  ִאין  ַאז  ֶעֵלייֶעְנט,1  ִניט  ִאיר  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ָהאט 

ְנֵקָבה,3 אּון  ָזָכר  ַּבאַׁשאְפן  ּבֹוֵרא-עֹוָלם2  ֶדער  ֵזיי  ָהאט 
ַזיין  ַפאְרָלאְזן  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָזאל  ֶדעִריֶּבער  ֶגעָזאְגט  5 אּון 

ָפאֶטער אּון מּוֶטער, אּון ִזיְך ַּבאֶהעְפְטן ָאן1 ַזיין ַווייּב, 
ֵזיי  ֶזעֶנען  ַלייּב.3,2 6 ַאזֹוי  ֵאיין  ֶוועְרן  ָזאְלן  ַּבייֶדע  אּון 

יט 1׃ 1 ֶווען  2 ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען  3 ְגֶרעִניִצין  4 ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַיְרֵדן  
יט 3׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 צּוִליּב  3 ַזאך  יט 4׃ 1 ֶגעֵלייְנט  2 ַּבאֶׁשעֶפער  3 ְּבֵראִׁשית א:כז  

יט 5׃ 1 ִאין  2 ְפֵלייׁש  3 ְּבֵראִׁשית ב:כד  
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יט:12-7מתיה

ֶדעִריֶּבער,  ַלייּב.2  ַאיין  ַנייֶעְרט1  ְצֵוויי,  ִניט  ֶמער  ׁשֹוין 
ִניט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָזאל  ַּבאָהאְפְטן,  ָהאט  ָגאט  ָוואס 
פּונַאנֶדעְרֵׁשייְדן.3 7 ָזאְגן ֵזיי צּו ִאים: ָטא ַפאְרָוואס ָהאט 

ֹמֶׁשה ֶגעָּבאְטן צּו ֶגעְּבן ִאיר ַא ֶגט, אּון ִזי ַאֶוועְקִׁשיְקן?1
8 ָהאט ֶער צּו זֵיי ֶגעזָאְגט: ַמְחַמת1 ַאייֶער ַהאְרְטַהאְרִציֵקייט 

ַווייֶּבער;  ַאייֶעֶרע  ַאייְך ֹמֶׁשה ֶדעְרלֹויּבט ָאּפצּוֶגְטן  ָהאט 
ֶגעֶווען.2 9 אּון  ַאזֹוי  ִניט  ָדאס  ִאיז  ָאנֵהייּב  פּון  ָאֶּבער 
ַאחּוץ  ַווייּב,  ַזיין  ִמיט  ִזיְך  ֶגט  ֶסע  ֶווער  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך 
ִאיֶּבער1 ְזנּות, אּון ֶוועט ַחתּוָנה ָהאְּבן ִמיט ַאן ַאְנֶדעֶרער,2 
ִאיז ַא נֹוֵאף. אּון ֶדער, ָוואס ָהאט ַחתּוָנה ִמיט ַא ְגרּוָׁשה, 

ִאיז ַא נֹוֵאף.3
ִענָין פּון ַמאן  ַּתְלִמיִדים: אֹויּב ֶדער  ִדי  ִאים  10 ָזאְגן צּו 

ָהאְּבן. צּו  ַחתּוָנה  ְּכַדאי1  ִניט  ִאיז  ַאזֹוי,  ִאיז  ַווייּב  אּון 
ַזיין  ַמִׂשיג1  ֶקעֶנען  ַאֶלע  ִניט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער צּו  11 ָהאט 

ִאיז  ֶעס  ֶוועֶמען  צּו  ִדי,  ַסייְדן  ָוואְרט,  ָדאִזיֶקע  ָדאס 
ֶגעֶגעְּבן ֶגעָוואְרן. 12 ָוואִרים1 ֶסע ֶזעֶנען ַפאַראן ָסִריִסים,2 
ֵזייֶער מּוֶטעְרס  ֶגעָוואְרן פּון  ֶגעּבֹויְרן  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ָוואס 
ְטַראְכט;3 אּון ֶסע ֶזעֶנען ַפאַראן ָסִריִסים,2 ָוואס ֶמעְנְטְׁשן 
ָוואס  ָסִריִסים,2  ַפאַראן  אּון  ֶגעֶווען;  ְמַסֶרס4  ֵזיי  ָהאְּבן 
ַמְלכּות־ ֶדעם  צּוִליּב  ֶגעֶווען  ְמַסֶרס4  ַאֵליין  ִזיְך  ָהאְּבן 
ָׁשַמִים. ֶדער, ָוואס ֶקען ָדאס ַמִׂשיג5 ַזיין, ָזאל ֶעס ַמִׂשיג5 

ַזיין.
יט 6׃ 1 ָנאר  2 ְפֵלייׁש  3 צּוֵׁשייְדן  יט 7׃ 1 ְדָבִרים כד:א  יט 8׃ 1 צּוִליּב  2 ְזַכְרָיה ז:יב  

יט 9׃ 1 צּוִליּב  2 ַאְנֶדעֶרע  3 ַמְלָאִכי ב:טו-טז  יט 10׃ 1 ְּכַדי  יט 11׃ 1 ָאְנֶנעֶמען/ֶדעְרְגֵרייְכן/ַפאְרְׁשֵטיין  
יט 12׃ 1 ַווייל  2 ַפאְרְׁשִניֶטעֶנע  3 ַלייּב  4 ַפאְרְׁשִניְטן  5 ָאְנֶנעֶמען/ֶדעְרְגֵרייְכן/ַפאְרְׁשֵטיין  
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מתיה יט:21-13

13 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶמען צּו ִאים ֶגעְּבַראְכט ִקיְנֶדער, ְּכֵדי1 

ֶער זָאל אֹויף זֵיי ַארֹויְפֵלייְגן זֵייֶנע ֶהעְנט אּון זֵיי ֶּבעְנְטְׁשן. 
ָאנֶגעֵּבייֶזעְרט.2 ֵזיי  אֹויף  ִזיְך  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ִדי  אּון 
קּוֶמען  ִקיְנֶדער  ִדי  ָלאְזט  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֵיׁשּוַע  14 ָאֶּבער 

ַאֶזעְלֶכע  צּו  ַווייל  ִניט;  ֵזיי  ַפאְרֶוועְרט1  אּון  ִמיר,  צּו 
ֵזיי  אֹויף  ָהאט  ֶער  ַמְלכּות־ָׁשַמִים. 15 אּון  ָדאס  ֶגעֶהעְרט 
פּון  ָאּפֶגעֶקעְרט  ָהאט  אּון  ֶהעְנט,  ֵזייֶנע  ַארֹויְפֶגעֵלייְגט 

ָדאְרְטן.
ֶגעָזאְגט:  ֶגעֶנעֶעְנט,1 אּון צּו ִאים  ֵאייֶנער  16 אּון ָאט ָהאט 

ָהאְּבן  צּו  ְּכֵדי  ָטאן,  ִאיְך  ָזאל  גּוְטס  ַפאַרא  ָוואס  ֶרּבי, 
ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֶער  ֶלעְּבן? 17 ָהאט  ֵאייִּביק 
ְפֶרעְגְסטּו ִמיְך ְּבנֹוֵגע ֶדעם, ָוואס ִאיז גּוט? גּוט ִאיז ָנאר 
ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  אּון  ָגאט.1  ֵאייֶנער, 
ֶלעְּבן, ַהאְלט2 ִדי ִמְצֹוות.3 18 ָזאְגט ֶער צּו ִאים: ֶוועְלֶכע? 
דּו  ֵטייְטן,1  ִניט  ָזאְלְסט  דּו  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֵיׁשּוַע  אּון 
דּו  ַגְנֶבעֶנען,  ִניט  ָזאְלְסט  דּו  ַזיין,  ְמַזֶנה  ִניט  ָזאְלְסט 
ַדיין  ְּבָּכבֹוד  ָזאְגן2, 19 ַהאְלט  ַפאְלׁש־ֵעדּות  ִניט  ָזאְלְסט 
ַדיין  ָהאְּבן  ִליּב  ָזאְלְסט  דּו  אּון  מּוֶטער,  אּון  ָפאֶטער 
ַחֵבר ִווי ִדיְך1 ַאֵליין.2 20  ָזאְגט צּו ִאים ֶדער ָּבחּור:1 ָדאס 
ַאְלץ ָהאּב ִאיְך ָאּפֶגעִהיט; ָוואס ָנאְך ֶפעְלט ִמיר? 21 ָהאט 
ַזיין,1  ַמְׁשִלים  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֵיׁשּוַע 
ִגיּב  אּון  ַפאְרָמאְגְסט,  דּו  ָוואס  ַאְלץ,  ַפאְרקֹויף  אּון  ֵגיי 

יט 13׃ 1 צּוִליּב  2 ָאְנֶגעְׁשִריְגן  יט 14׃ 1 ֶפעְרִּביט  יט 16׃ 1 ֶגעקּוֶמען  יט 17׃ 1 ְּתִהִלים ק:ה  2 ִהיט 
3 ַוִיְקָרא יח:ה  יט 18׃ 1 ַהאְרֶגעֶנען  2 ְׁשמֹות כ:יב-טז  יט 19׃ 1 ִזיך  2 ְדָבִרים ה:טו-כ, ַוִיְקָרא יט:יח  

יט 20׃ 1 יּונֶגעְרַמאן  יט 21׃ 1 ָפאְלָקאֶמען ַזיין  ַהאְלט ִהיט
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יט:28-22מתיה

ֶעס ִדי ָאֶרעֶמע, אּון דּו ֶוועְסט ָהאְּבן ַאן אֹוָצר ִאין ִהיְמל; 
אּון קּום אּון ֵגיי ִמיר ָנאְך. 22 ָאֶּבער ַאז ֶדער ָּבחּור1 ָהאט 
ָדאס ֶגעֶהעְרט, ִאיז ֶער ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען ַא ֶדעְרְׁשָלאֶגעֶנער; 
ֵיׁשּוַע  ִגיֶטער.3 23 אּון  ַסך  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶער  ָוואִרים2 
ָהאט ֶגעָזאְגט צּו ֵזייֶנע ַּתְלִמיִדים: ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, 
ֶעס ִאיז ְׁשֶווער ַפאר ַאן עֹוֶׁשר ַאַרייְנצּוקּוֶמען ִאין ֶדעם 
ִאיז  ֶעס  ַאייְך,  ִאיְך  ָזאג  ִוויֶדער  ַמְלכּות־ָׁשַמִים.1 24 אּון 
ֶלעְכל  ַא  דּוְרְך  דּוְרְכצּוֵגיין  ֶקעְמל  ַא  ַפאר  ַלייְכֶטער 
ִאין  ַאַרייְנצּוקּוֶמען  עֹוֶׁשר  ַאן  ַפאר  ִווי  ָנאְדל,  ַא  פּון 

ָגאט. פּון  ַמְלכּות1  ֶדעם 
ֵזיי  ַאז ִדי ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן ָדאס ֶגעֶהעְרט, ָהאְּבן  25 אּון 

ֶקען  ֶווער  ָטא  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעִחידּוׁשט,1  ְׁשַטאְרק  ִזיְך 
ֶגעקּוְקט,  ֵזיי  אֹויף  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ֶוועְרן? 26 אּון  ִניצּול2 
ָאֶּבער  ִאיז ֶעס אּוְמֶמעְגֶלעך,  ֶמעְנְטְׁשן  ַּביי  ֶגעָזאְגט:  אּון 
ָהאט  ֶמעְגֶלעך.1 27 ֶדעָמאְלט  ַאלְצִדיְנג  ִאיז  ָגאט  ַּביי 
ַאְלץ  ָהאְּבן  ִמיר  ֶזע,  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים  ֶּפעְטרֹוס 
ֶוועְלן  ָוואס  ָנאְכֶגעָפאְלְגט;1  ִדיר  ֶזעֶנען  אּון  ַפאְרָלאְזט 
ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ֵיׁשּוַע  ֶדעְרַפאר? 28 ָהאט  ָהאְּבן  ִמיר 
ִמיר  ֶזעְנט1  ָוואס  ִאיר,  ַאז  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת, 
ָנאְכֶגעָפאְלְגט,2 ֶוועט ִאין ֶדער ַנייֶער ְיִציָרה,3 ְּבֵעת4 ֶדער 
ֶּבן־ָאָדם ֶוועט ִזיְצן אֹויף ַזיין ִּכֵסא־ַהָּכבֹוד,5 אֹויְך ִזיְצן 
אֹויף ְצֶוועְלף ְטָראֶנען7,6 אּון ִמְׁשָּפְטן ִדי ְצֶוועְלף ְׁשָבִטים 

יט 22׃ 1 יּונֶגעְרַמאן  2 ַווייל  3 ַפאְרֶמעְגן  יט 23׃ 1 ְּתִהִלים סב:יא  יט 24׃ 1 ֶקעִניְגַרייְך  יט 25׃ 1 ֶערְׁשטֹויְנט  
2 ֶגעַראֶטעֶוועט  יט 26׃ 1 ִיְרְמָיהּו לב:יז, ְּבֵראִׁשית יח:יד, ִאיֹוב מב:ב  יט 27׃ 1 ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  

יט 28׃ 1 ָהאט  2 ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  3 ֶוועְלט/ִוויֶדער-ֶגעּבּוְרט  4 ֶווען  5 ְׁשטּול  6 ְׁשטּוְלן  7 ָדִניֵאל ז:יג-יד  
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מתיה יט:29-כ:6

פּון ִיְׂשָרֵאל. 29 אּון ֶיעֶדער ֵאייֶנער, ָוואס ָהאט ַפאְרָלאְזט 
ַהייזֶער, ָאֶדער ְּבִריֶדער, ָאֶדער ְׁשֶוועְסֶטער, ָאֶדער ָפאֶטער, 
ָאֶדער מּוֶטער, ָאֶדער ִקיְנֶדער, ָאֶדער ֶפעְלֶדער, פּון ַמיין 
ָנאֶמעְנֶוועְגן, ֶוועט ַּבאקּוֶמען ֶּכֶפל־ִּכְפַלִים,1 אּון ַיְרֶׁשעֶנען 
ָדאס ֵאייִּביֶקע ֶלעְּבן. 30 ָאֶּבער ַא ַסך, ָוואס ֶזעֶנען ֶערְׁשֶטע, 

ֶוועְלן ַזיין ֶלעְצֶטע, אּון ִדי ֶלעְצֶטע - ֶערְׁשֶטע.

ַא  צּו  ֶגעְגִליְכן  ִאיז  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ָדאס   1 ָוואִרים1 
ְפִרי  ֶדער  ִאין  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָוואס  ַּבַעל־ַהָּבית,2 
ֶער  ַאז  ַווייְנָגאְרְטן. 2 אּון  ַזיין  ַפאר  ַאְרֶּבעֶטער  ִדיְנֶגען 
ָהאט ִזיְך ַּבאדּוְנֶגען1 ִמיט ִדי ַאְרֶּבעֶטער ַפאר ַא ִדיָנר ַא 
ַאַריין. ַווייְנָגאְרְטן  ַזיין  ִאין  ֶגעִׁשיְקט  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ָטאג, 
3 אּון ֶווען ֶער ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַארּום ֶדער ְדִריֶטער 

אֹויְפן  ֵלייִדיק  ְׁשֵטיין  ַאְנֶדעֶרע  ֶגעֶזען  ֶער  ָהאט  ָׂשָעה, 
ַמאְרק, 4 אּון ֶער ָהאט צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֵגייט אֹויְך ִאיר ִאין 
ִאיז  ָוואס  ֶגעְּבן,  ַאייְך  ֶוועל  ִאיְך  אּון  ַאַריין,  ַווייְנָגאְרְטן 
ֶרעְכט. ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען. 5 אּון ַארּום ֶדער ֶזעְקְסֶטער 
ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִוויֶדער  ֶער  ִאיז  ָׂשָעה  ַנייְנֶטער  אּון 
ֶדער  ַארּום  ֶגעָטאן. 6 אּון  ֵאייֶגעֶנע1  ָדאס  ָהאט  אּון 
אּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִוויֶדער  ֶער  ִאיז  ָׂשָעה  ֶעלְפֶטער 
צּו  ָהאט  ֶער  אּון  ְׁשֵטיין,  ַאְנֶדעֶרע  ָאנֶגעְטָראְפן  ָהאט 
ֶדעם  ֵלייִדיק  ָדא  ִאיר  ְׁשֵטייט  ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי 

ט 29׃ 1 הּוְנֶדעְרט ָמאל ַאזֹוי ִפיל  כ 1׃ 1 ַווייל  2 ַּבאֶלעָּבאְסט  כ 2׃ 1 ֶפעְרְגַלייְכט  

כ 5׃ 1 אֹויְך ַאזֹוי  כ 7׃ 1 צּוִליּב  
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כ:16-7מתיה

ַגאְנֶצן ָטאג? 7 ָהאְּבן ֵזיי צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ַמְחַמת1 ֵקייֶנער 
ֵגייט אֹויְך  ֵזיי:  ִניט ֶגעדּונֶגען. ָזאְגט ֶער צּו  ָהאט אּוְנדז 
ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ַאַריין. 8 אּון  ַווייְנָגאְרְטן  ִאין  ִאיר 
ֶגעָזאְגט  ַווייְנָגאְרְטן  ֶדעם  פּון  ַהאר  ֶדער  ָהאט  ָאווְנט, 
צּו ַזיין ַפאְרַוואְלֶטער: רּוף ִדי ַאְרֶּבעֶטער, אּון ַּבאָצאל 
ִדי  ִּביז צּו  ֶלעְצֶטע  ִדי  ָאן פּון  ֵהייּב  ְׂשַכר:2,1  ֵזייֶער  ֵזיי 
ֶערְׁשֶטע. 9 אּון ַאז ִדי ֶגעדּוְנֶגעֶנע פּון ֶדער ֶעלְפֶטער ָׂשָעה 
ִדיָנר. 10 אּון  ַא  ַּבאקּוֶמען  ֶיעֶדער  ָהאט  ֶגעקּוֶמען,  ֶזעֶנען 
ֶגעֵמייְנט,  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶגעקּוֶמען,  ֶזעֶנען  ֶערְׁשֶטע  ִדי  ֶווען 
ַאז ֵזיי ֶוועְלן ַּבאקּוֶמען ֶמער; אּון ֵזיי ָהאְּבן אֹויְך ַּבאקּוֶמען 
ֶיעֶדער ַא ִדיָנר. 11 אּון ְּבַׁשַעת1 ֵזיי ָהאְּבן ָדאס ַּבאקּוֶמען, 
ַּבַעל־ַהָּבית,2 12 אּון  ֶדעם  ֶקעְגן  ֶגעמּוְרְמְלט  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ָאט ִדי ֶלעְצֶטע ָהאְּבן ֶגעַאְרֶּבעט ְּבלֹויז 
אּוְנדז,  ִמיט  ְגַלייְך  ֵזיי  ַמאְכְסט  דּו  אּון  ָׂשָעה,  ֵאיין 
ִדי  ַמָׂשא1 פּון ֶדעם ָטאג אּון2  ִדי  ֶגעְטָראְגן  ָהאְּבן  ָוואס 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֶער  ִהיץ. 13 ָאֶּבער  ְּבֶרעֶנעְנִדיֶקע 
אּון ֶגעָזאְגט צּו ֵאייֶנעם פּון ֵזיי: ְפַרייְנט, ִאיְך טּו ִדיר ִניט 
ֵקיין ַעווֶלה;1 ָהאְסטּו ִדיְך2 ִניט ַּבאדּוְנֶגען3 ִמיט ִמיר ַפאר 
ַא ִדיָנר? 14 ֶנעם ִדיר ַדייְנס, אּון ֵגיי; ִאיְך ִוויל ָאט ֶדעם 
ֶלעְצְטן ֶגעְּבן ַאזֹויִפיל ִוויְפל ִדיר. 15 ָטאר ִאיְך ִניט ָטאן 
ַדיין  ָקאן1  ָאֶדער  ִוויל?  ִאיְך  ָוואס  ֵאייְגְנס,  ַמיין  ִמיט 
ֶוועְלן  גּוט? 16 ַאזֹוי  ִּבין  ִאיְך  ָוואס  ַפאְרְטָראְגן,  ִניט  אֹויג 

כ 8׃ 1 לֹוין  2 ְדָבִרים כד:טו  כ 11׃ 1 ֶווען  2 ַּבאֶלעָּבאְסט  כ 12׃ 1 ַלאְסט  2 ִאין  
כ 13׃ 1 אּומֶרעְכט  2 ִזיְך  3 ֶפעְרְגַלייְכט  כ 15׃ 1 ֶקען  
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מתיה כ:23-17

ִדי ֶלעְצֶטע ַזיין ֶערְׁשֶטע, אּון ִדי ֶערְׁשֶטע - ֶלעְצט.
ְירּוָׁשַלִים,  ֵקיין  ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  ְּבֵעת1  17 אּון 

ַזייט,  ַא  ָאן2  ַּתְלִמיִדים  ְצֶוועְלף  ִדי  ֶגענּוֶמען  ֶער  ָהאט 
ִמיר  ֶגעָזאְגט: 18 ֶזעט,  ֵזיי  צּו  ֶער  ָהאט  ֶוועג  אֹויְפן  אּון 
ֶוועט  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער  אּון  ְירּוָׁשַלִים,  ֵקיין  ַארֹויף  ֵגייֶען 
ֶוועְרן צּו ִדי ָראֵׁשי־ֹּכֲהִנים אּון ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
טֹויט,1  צּום  ַפאְרִמְׁשָּפְטן  ִאים  ֶוועְלן  ֵזיי  אּון  סֹוְפִרים; 
ְׁשָּפאט,  אֹויף  גֹויִים  ִדי  צּו  ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן  ִאים  19 אּון 

אּון ְּכֵדי1 ֶגעְׁשִמיְסן אּון ֶגעְקֵרייִציְקט צּו ֶוועְרן, אּון אֹויְפן 
ְדִריְטן ָטאג ֶוועט ֶער ִוויֶדער אֹויְפְׁשֵטיין ְּתִחַית ַהֵמִתים. 

פּון  מּוֶטער  ִדי  ִאים  צּו  ֶגעֶנעֶעְנט1  ָהאט  20 ֶדעָמאְלט 

ִזי ָהאט ִזיְך ֶגעּבּוְקט  ִזין, אּון  זְַבִדיס ִקיְנֶדער ִמיט ִאיֶרע 
ֶער  ַפאְרַלאְנְגט. 21 ָהאט  ִאים  פּון  ֶעֶּפעס  אּון  ִאים,  ַפאר 
צּו  ִזי  ָהאט  ַּבָקָׁשה?1  ַדיין  ִאיז  ָוואס  ֶגעָזאְגט:  ִאיר  צּו 
ִזין ַמייֶנע  ִאים ֶגעָזאְגט: ַּבאֶפעל, ַאז ִדי ָדאִזיֶקע ֵּבייֶדע 
צּו  ֵאייֶנער  אּון  ֶרעְכֶטער  ַדיין  צּו  ֵאייֶנער  ִזיְצן,  ָזאְלן 
ֵיׁשּוַע  ַמְלכּות.2 22 ָהאט  ַדיין  ִאין  ַהאְנט,  ִליְנֶקער  ַדיין 
ִאיר  ָוואס  ִניט  ֵווייְסט  ִאיר  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, 
ִאיְך  ָוואס  ּכֹוס,  ֶדעם  ְטִריְנֶקען  ִאיר  ָקאְנט1  ִצי  ִוויְלט. 
ָקאֶנען. 23 ָזאְגט  ִמיר  ִאים:  צּו  ֵזיי  ָזאְגן  ְטִריְנֶקען?  ֶוועל 
ֶער צּו ֵזיי: ַמיין ּכֹוס ֶוועט ִאיר ַטאֶקע ְטִריְנֶקען, ָאֶּבער 
ִזיְצן צּו ַמיין ֶרעְכֶטער, ָאֶדער ִליְנֶקער ַהאְנט, ִאיז ִניט 

כ 17׃ 1 ֶווען  2 ִאין  כ 18׃ 1 ְּתִהִלים ב:א-ב  כ 19׃ 1 צּוִליּב  כ 20׃ 1 ֶגעקּוֶמען  
כ 21׃ 1 ַּבאֶגער  2 ֶקעִניְגַרייְך  כ 22׃ 1 ֶקעְנט  
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כ:32-24מתיה

ֶעס  ֶוועֶמען  ַפאר  ִדי,  ַפאר  ִאיז  ָדאס  ֶגעְּבן;  צּו  ַמייְנס 
ַאז  ָפאֶטער? 24 אּון  ַמיין  פּון  ֶגעָוואְרן  ָאנֶגעְּבֵרייט1  ִאיז 
ִדי ֶצען ָהאְּבן ָדאס ֶגעֶהעְרט, ָהאט ֶעס ֵזיי ַפאְרְדָראְסן 
אֹויף ִדי ְצֵוויי ְּבִריֶדער. 25 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ֵזיי צּוֶגערּוְפן 
פּון  ָׂשִרים1  ִדי  ַאז  ֵווייְסט,  ִאיר  ֶגעָזאְגט:  אּון  ִזיְך,  צּו 
ְגדֹוִלים2  ֵזייֶעֶרע  אּון  ֵזיי,  ִאיֶּבער  ֶהעְרְׁשן  גֹויִים  ִדי 
ָאֶּבער  ֶעס  ָזאל  ַאזֹוי  ֵזיי. 26 ִניט  ִאיֶּבער  ֶגעֶוועְלִטיְקן 
ְגרֹויס  ֶוועְרן  ִוויל  ֶסע  ֶווער  ַנייֶעְרט1  ַאייְך;  ְצִוויְׁשן  ַזיין 
ְצִוויְׁשן ַאייְך ָזאל ַזיין ַאייֶער ַּבַאִדיֶנער, 27 אּון ֶווער ֶסע 
ַזיין ַאייֶער ְקֶנעְכט; ַזיין ֶערְׁשט ְצִוויְׁשן ַאייְך, ָזאל  ִוויל 
ַּבאִדיְנט  ֶגעקּוֶמען  ִניט  ִאיז  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער  ִווי  28 ּפּוְנְקט 

צּו ֶוועְרן, ַנייֶעְרט1 צּו ַּבאִדיֶנען, אּון צּו ֶגעְּבן ַזיין ֶלעְּבן 
ַאן אֹויְסֵלייזּוְנג ַפאר ַא ַסך.2

ִאיז  ְיִריחֹו,  פּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ְּבֵעת1  29 אּון 

ֶמעְנְטְׁשן. 30 אּון  ַהמֹון2  ְגרֹויֶסער  ַא  ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  ִאים 
ָאט ֶזעֶנען ְצֵוויי ְּבִליְנֶדע ֶגעֶזעְסן1 ַּביים ֶוועג, אּון ַאז ֵזיי 
ֵזיי  ָהאְּבן  ַפאְרַּביי,  ֵגייט  ֵיׁשּוַע  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאְּבן 
אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאּב  ַהאר,  ֶגעָזאְגט:  אּון  אֹויְסֶגעְׁשִריְגן, 
ֵזיי  אֹויף  ָהאט  עֹוָלם  ֶדער  ֶּבן־ָדִוד!2 31 אּון  אּונדז, 
ָאְנֶגעְׁשִריְגן, ַאז ֵזיי ָזאְלן ְׁשִטיְלְׁשַווייְגן. ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן 
אּוְנדז,  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאּב  ַהאר,  ֶגעְׁשִריְגן:  ֶמער  ָנאְך 
ֵזיי  אּון  ָאּפֶגעְׁשֶטעְלט,  ִזיְך  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ֶּבן־ָדִוד!1 32 אּון 

כ 23׃ 1 ָאנֶגעְגֵרייט  כ 25׃ 1 ִפיְרְׁשְטן  2 ָּפאְרֶנעֶמען  כ 26׃ 1 ָנאר  כ 28׃ 1 ָנאר  2 ְיַׁשְעָיהּו נג:יב  
כ 29׃ 1 ֶווען  2 ִפיל ַלייט  כ 30׃ 1 ֶגעֶזעְצן  3 זּון פּון ָדִוד  כ 31׃ 1 זּון פּון ָדִוד  
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מתיה כ:33-כא:5

ָזאל  ִאיְך  ִאיר,  ִוויְלט  ָוואס  ֶגעָזאְגט:  אּון  צּוֶגערּוְפן, 
ַהאר,  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֵזיי  ַאייְך? 33 ָהאְּבן  ַפאר  ָטאן 
ֵיׁשּוַע  ֶוועְרן. 34 אּון  ֶגעֶעְפנט  ָזאְלן  אֹויְגן  אּוְנדֶזעֶרע  ַאז 
ַּבאִריְרט  אּון  ֵזיי,  ִאיֶּבער  ֶדעְרַּבאֶרעְמט  ִזיְך  ָהאט 
ַּבאקּוֶמען  צּוִריק  ֵזיי  ָהאְּבן  ֵּתיֵּכף1  אּון  אֹויְגן,  ֵזייֶעֶרע 

ָנאְכֶגעָפאְלְגט.3 ִאים  ֶזעֶנען  אּון  ְרִאיה,2  ֵזייֶער 

ְירּוָׁשַלִים,  ֵקיין  ֶגעֶנעֶעְנט2  ָהאְּבן  ֵזיי  ְּבֵעת1    1 אּון 
ַהר־ַהֵזיִתים,  ַּביים  ֵּבית־ַּפֵגי,  ֵקיין  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  אּון 
ֵזיי  צּו  ָהאט  ַּתְלִמיִדים, 2 אּון  ְצֵוויי  ֶגעִׁשיְקט  ֵיׁשּוַע  ָהאט 
ֶגעָזאְגט: ֵגייט ִאין ָדאְרף ַאַריין ַאנְטֶקעְגן ִאיֶּבער ַאייְך, 
צּוֶגעּבּוְנְדן,  ֵאייְזל  ַאן  ֶגעִפיֶנען  ִאיר  ֶוועט  ֵּתיֵּכף1  אּון 
אּון ַא יּוְנג ֵאייזֶעֶלע ִמיט ִאיר; ִּביְנְדט זֵיי ָאּפ, אּון ְּבֶרעְנגט 
ֵזיי צּו ִמיר.  3 אּון אֹויּב ֶעִמיֶצער ֶוועט ַאייְך ֶעֶּפעס ָזאְגן, 
ָטא ָזאְגט: ֶדער ַהאר ַדאְרף ֵזיי ָהאְּבן; אּון ֶער ֶוועט ֵזיי 
ְגַלייְך ִׁשיְקן. 4 אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶׁשען, ְּכֵדי1 ֶעס ָזאל ְמקּוָים 
ֶוועְרן, ָוואס ֶסע ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן דּוְרְך ֶדעם ָנִביא:

5 ָזאְגט צּו ֶדער ָטאְכֶטער ִציֹון,1 

ֶזע ַדיין ֶמֶלְך2 קּוְמט צּו ִדיר, 
ָעָנו,3 אּון ַרייט אֹויף ַאן ֵאייְזל,  ַאן 

אּון אֹויף ַאן ֵאייֶזעֶלע, 
ָדאס יּוְנֶגע פּון ַאן ֵאייְזל.4

כ 34׃ 1 ְגַלייְך  2 ֶזען  3 ָנאְכֶגעַגאְנֶגען  כא 1׃ 1 ֶווען  2 ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  כא 2׃ 1 ְגַלייְך  כא 4׃ 1 צּוִליּב  
כא 5׃ 1 פּון ִציֹון  2 ֶקעִניג  3 ַזאְנְפְטִמיִטיג  4 ְזַכְרָיה ט:ט, ְיַׁשְעָיהּו סב:יא  
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כא:13-6מתיה

ֶגעָטאן  ָהאְּבן  אּון  ֶגעַגאְנֶגען,  ֶזעֶנען  ַּתְלִמיִדים  ִדי  6 אּון 

ַאזֹוי ִווי ֵיׁשּוַע ָהאט ֵזיי ַּבאפֹויְלן: 7 אּון ָהאְּבן ֶגעְּבַראְכט1 
ֵזיי  אֹויף  ָהאְּבן  אּון  ֵאייֶזעֶלע,  ֶדעם  ִמיט  ֵאייְזל  ָדאס 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ַמְלּבּוִׁשים,2  ֵזייֶעֶרע  ַארֹויְפֶגעֵלייְגט 
ָפאְלק  ֶדעם  פּון  ַסך  ַא  ַארֹויְפֶגעֶזעְצט. 8 אּון  ֵזיי  אֹויף 
ֶוועג,  אֹויְפן  ַמְלּבּוִׁשים1  ֵזייֶעֶרע  אֹויְסֶגעְׁשְפֵּרייט  ָהאְּבן 
אּון ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן ָאּפֶגעְׁשִניְטן ְצַווייְגן פּון ִדי ֵּבייֶמער, 
ָדאס  ֶוועג.2 9 אּון  אֹויְפן  אֹויְסֶגעְׁשְּפֵרייט  ֵזיי  ָהאְּבן  אּון 
ָפאְלק, ָוואס ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָפאְרֹויס, אּון ִדי, ָוואס ֶזעֶנען 

ִאים ָנאְכֶגעַגאְנֶגען, ָהאְּבן ֶגעְׁשִריְגן: 
הֹוַׁשע־ָנא ֶדעם ֶּבן־ָדִוד! 

ָּברּוְך ַהָּבא ִאין ֶדעם ָנאֶמען פּון ָגאט!2,1 
הֹוַׁשע־ָנא ִאין ֶדער ֵהייְך!3

10 אּון ַאז ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ֵקיין ְירּוָׁשַלִים, ָהאט ִדי 

ַגאְנֶצע ְׁשָטאט ֶגעטּוְמְלט, אּון ֶגעָזאְגט: ֶווער ִאיז ָדאס?1
ָנִביא  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ָפאְלק  ָדאס  11 אּון 

ָגִליל. ִאין  ָנְצַרת,  פּון  ֵיׁשּוַע 
ֵּבית־ַהִמְקָדׁש  ֶדעם  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  12 אּון 

ָהאְּבן  ָוואס  ַאֶלע,  ַארֹויְסֶגעְטִריְּבן  ָהאט  אּון  ַאַריין, 
אּון  ֵּבית־ַהִמְקָדׁש,  ֶדעם  ִאין  ֶגעקֹויְפט  אּון  ַפאְרקֹויְפט 
אּון  ַחלָפִנים,1  ִדי  פּון  ִטיְׁשן  ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעֶקעְרט  ָהאט 
ִדי ֶּבעְנק פּון ִדי טֹויְּבן־ַפאְרקֹויֶפער.2 13 אּון ֶער ָהאט צּו 

כא 7׃ 1 ֶגעְּבֶרעְנְקט  2 ְקֵלייֶדער  כא 8׃ 1 ְקֵלייֶדער  2 ְמָלִכים ב ט:יג  כא 9׃ 1 הֹוַׁשעָנא ֶדעם זּון פּון 
ָדִוד! ֶגעלֹויְּבט ִאיז ֶדער ֶוועְלֶכער קּוְמט ִאין ָנאֶמען פּון ָגאט!  2 ְּתִהִלים קיח:כה-כו  3 הֹויְך  

כא 10׃ 1 ְּתִהִלים כד:ז-י, ִיְרְמָיהּו ל:יח-כב  כא 12׃ 1 ֶגעְלט ֶוועְקְסֶלער  2 ְדָבִרים יד:כד-כו  
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מתיה כא:19-14

ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֶסע ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן: ַמיין הֹויז ָזאל ֶגערּוְפן 
ֶוועְרן ַא הֹויז פּון ְּתִפיָלה;2,1 ָאֶּבער ִאיר ָהאט ֶעס ֶגעַמאְכט 

ַא ֵהייל פּון ַגְזָלִנים.3
14 אּון ִדי ְּבִליְנֶדע אּון ִדי ָלאֶמע ֶזעֶנען צּו ִאים ֶגעקּוֶמען 

ַאז  ֶגעֵהייְלט.15 אּון  ֵזיי  ָהאט  ֶער  אּון  ֵּבית־ַהִמְקָדׁש,  ִאין 
ִנִסים1  ִדי  ֶגעֶזען  ָהאְּבן  סֹוְפִרים  אּון  ָראֵׁשי־ֹּכֲהִנים  ִדי 
ִאין  ְׁשַרייֶען  ִקיְנֶדער  ִדי  אּון  ֶגעָטאן,  ָהאט  ֶער  ָוואס 
ֵזיי  ֶעס  ָהאט  ֶּבן־ָדִוד!3,2  ֶדעם  ֵּבית־ַהִמְקָדׁש: הֹוַׁשע־ָנא 
ַפאְרְדָראְסן: 16 אּון ֵזיי ָהאְּבן צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ֶהעְרְסטּו, 
ָוואס ֵזיי ָזאְגן? אּון ֵיׁשּוַע ָהאט צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ָיא, ָהאט 

ִאיר ֵקייְנָמאל ִניט ֶגעֵלייֶעְנט: 
פּון ֶדעם מֹויל פּון ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער 

ֵזייֶגעִדיֶקע ִקיְנֶדעְרֶלעך  אּון 
ָהאְסטּו ֶגעְגרּונְטֶפעְסִטיְקט לֹויּב?1

17 אּון ֶער ָהאט ֵזיי ַפאְרָלאְזט, אּון ִאיז פּון ֶדער ְׁשָטאט 

ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ֵקיין ֵּבית־ֲעְנָיה, אּון ָהאט ָדאְרְטן 
ִאיֶּבעְרֶגעֶנעְכִטיְקט.

18 אּון ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ִאין ֶדער ְפִרי אּוְמֶגעֶקעְרט ִאין ֶדער 

ְׁשָטאט ַאַריין, ִאיז ֶער ֶגעֶווען הּוְנֶגעִריק. 19 אּון ֶזעֶענִדיק 
ַא ֵפייְגְנּבֹוים ַּביים ֶוועג, ִאיז ֶער צּו ִאים צּוֶגעַגאְנֶגען, אּון 
ְּבֶלעֶטער. אּון  ַאחּוץ  ֶגעפּוֶנען,  ָגאְרִניט  ִאים  ָהאט אֹויף 
ֶער ָהאט צּו ִאים ֶגעָזאְגט: פּון ִאיְצט ָאן ָזאל ׁשֹוין אֹויף 

כא 13׃ 1 ֶגעֶּבעט  2 ְיַׁשְעָיהּו נו:ז, ִיְרְמָיהּו ז:יא  3 רֹויֶּבער  
כא 15׃ 1 וואּוְנֶדער  2 הֹוַׁשעָנא צּום ֶדעם זּון פּוו ָדִוד!  3 ְּתִהִלים קיח:כה  

כא 16׃ 1 ְּתִהִלים ח:ג    
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כא:25-20מתיה

ִדיר ֶמער ֵקייְנָמאל ִניט ַוואְקְסן ֵקיין ֵּפירֹות! אּון ֵּתיֵּכף1 
ִאיז ֶדער ֵפייְגְנּבֹוים ַפאְרֶוועְלְקט2 ֶגעָוואְרן. 20 אּון ַאז ִדי 
ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן ָדאס ֶגעֶזען, ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ֶגעִחידּוׁשט,1 
ִגיְך  ַאזֹוי  ֵפייְגְנּבֹוים  ֶדער  ִאיז  ִוויַאזֹוי  ֶגעָזאְגט:  אּון 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ֶגעָוואְרן? 21 אּון  ַפאְרֶוועְלְקט2 
ִאיר  אֹויּב  ַאייְך,  ָזאג:  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  אּון 
ִניט  ִאיר  ֶוועט  ְצֵווייְפֶלען,  ִניט  טּוט  אּון  ֶאמּוָנה,  ָהאט 
ִמיְטן  ֶגעָוואְרן  ֶגעָטאן  ס׳ִאיז  ָוואס  ָדאס,  ָטאן  ָנאר 
צּו  ָזאְגן  ֲאִפילּו  ָזאְלט  ִאיר  אֹויּב  ַנייֶעְרט1  ֵפייְגְנּבֹוים, 
ַוואְרף ִדיְך2  ֶדעם ָדאִזיְקן ַּבאְרג: ֵהייּב ִדיְך2 אֹויף אּון 
ָוואס  ַאלְצִדיְנג,  ֶגעֶׁשען. 22 אּון  ֶעס  ֶוועט  ַאַריין,  ַים  ִאין 
ִאיר ֶוועט ִזיְך אֹויְסֶּבעְטן ַּביים ְּתִפיָלה ָטאן, ֶוועט ִאיר 

ַּבאקּוֶמען, אֹויּב ִאיר ָהאט ֶאמּוָנה.
ֵּבית־ַהִמְקָדׁש  ֶדעם  ִאין  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ַאז  23 אּון 

ְזְקִנים פּון ֶדעם  ִדי  ֶזעֶנען ִדי ָראֵׁשי־ֹּכֲהִנים אּון  ַאַריין, 
ָפאְלק צּו ִאים צּוֶגעַגאְנֶגען, ְּבַׁשַעת1 ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, 
ָדאס  טּוְסטּו  ְרׁשּות  ֶוועֶמעס  ִמיט  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  אּון 
ַאְלץ? אּון ֶווער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעְּבן ָדאס ָדאִזיֶקע ְרׁשּות?
24 ָהאט ֵיׁשּוַע ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ִאיְך ֶוועל 

ִמיר  ֶוועט  ִאיר  אֹויּב  אּון  ַקְׁשָיא,  ַא  ְפֶרעְגן  אֹויְך  ַאייְך 
ֶענְטֶפעְרן, ֶוועל ִאיְך ַאייְך אֹויְך ָזאְגן, ִמיט ֶוועֶמעס ְרׁשּות 
ַוואֶנען  יֹוָחָנן, פּון  ְטִביָלה פּון  ַאְלץ. 25 ִדי  ִאיְך טּו ָדאס 

כא 19׃ 1 ְגַלייְך  2 ֶפעְרַדאֽרּֽבט  כא 20׃ 1 ֶגעוואּוְנֶדעְרט  2 ֶפעְרַדאֽרּֽבט  
כא 21׃ 1 ָנאר  2 ִזיְך  כא 23׃ 1 ֶווען  
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מתיה כא:32-26

ִאיז ִזי ֶגעֶווען? פּון ִהיְמל, ָאֶדער פּון ֶמעְנְטְׁשן? אּון ֵזיי 
ָהאְּבן ִזיְך ֶגעְׁשָלאְגן ִמיט ֶדער ֵדָעה, אּון ֶגעָזאְגט: אֹויּב 
ָזאְגן:  אּוְנדז  צּו  ֶער  ֶוועט  ִהיְמל,  פּון  ָזאְגן:  ֶוועְלן  ִמיר 
ִמיר  ֶגעְגלֹויְּבט? 26 ֶוועְלן  ִניט  ִאים  ִאיר  ָהאט  ַפאְרָוואס 
ָאֶּבער זָאְגן: פּון ֶמעְנְטְׁשן, ָהאְּבן ִמיר מֹוֶרא ַפאְרן ָפאְלק; 
ָוואִרים1 ַאֶלע ַהאְלְטן יֹוָחָנן ַפאר ַא ָנִביא. 27 אּון ֵזיי ָהאְּבן 
ֵזיי  צּו  ֶער  ָהאט  ִניט.  ֵווייְסן  ִמיר  ֵיׁשּוַע:  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
ֶגעָזאְגט: אֹויּב ַאזֹוי, ֶוועל ִאיְך ַאייְך אֹויְך ִניט ָזאְגן ִמיט 

ֶוועֶמעס ְרׁשּות ִאיְך טּו ָדאס.
28 ָוואס ֶדעְנְקט ִאיר? ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעַהאט ְצֵוויי ִזין; 

ֶגעָזאְגט:  ָהאט  אּון  ֶערְׁשְטן,  צּום  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  אּון 
ַווייְנָגאְרְטן. 29 ָהאט  ִאין  ַהייְנט  ַארֶּבעט  ֵגיי  זּון,  ַמיין 
ָנאְכֶדעם ָהאט  ִניט; ָאֶּבער  ִוויל  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאיְך  ֶער 
ִאיז  ֶער  ֶגעַגאְנֶגען. 30 אּון  ִאיז  אּון  ֶגעַהאט,  ַחָרָטה  ֶער 
ֶגעָזאְגט.  ַאזֹוי  אֹויְך  ָהאט  אּון  ְצֵווייְטן,  צּום  ֶגעקּוֶמען 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאיְך ֵגיי, ַהאר; אּון ִאיז ִניט 
ֶגעַגאְנֶגען. 31 ֶווער פּון ִדי ֵּבייֶדע ָהאט ֶגעָטאן ֶדעם ָרצּון1 
פּון ַזיין ָפאֶטער? ָזאְגן ֵזיי: ֶדער ֶערְׁשֶטער. ָזאְגט ֵיׁשּוַע 
צּו ֵזיי: ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, ִדי מֹוְכִסים2 אּון ִדי זֹונֹות 
ֶוועְלן ְפִריֶער ַפאר ַאייְך ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ֶדעם ַמְלכּות3 
ִמיְטן  ֶגעקּוֶמען  ַאייְך  צּו  ִאיז  יֹוָחָנן  ָגאט.32 ָוואִרים1  פּון 
ֶדֶרְך ַצִדיִקם,2 אּון ִאיר ָהאט ִאים ִניט ֶגעְגלֹויְּבט, ָאֶּבער 

כא 26׃ 1 ַווייל  כא 31׃ 1 ִוויְלן  2 ְׁשַטייֶער ַאייֶנעֶמער  3 ֶקעִניְגַרייְך  
כא 32׃ 1 ַווייל  2 ֶוועג פּון ֶגעֶרעְכִטיַקייט
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כא:40-33מתיה

ֶגעְגלֹויְּבט;  ָיא  ִאים  ָהאְּבן  זֹונֹות  ִדי  אּון  מֹוְכִסים3  ִדי 
אּון ַהַגם4 ִאיר ָהאט ֶעס ֶגעזֶען, ָהאט ִאיר ֲאִפילּו ֶדעְרָנאְך 

ִניט ַחָרָטה ֶגעַהאט, ְּכֵדי ִאים צּו ְגלֹויְּבן.
ַּבַעל־ַהָּבית,1  ַא  ִאיז  ֶגעֶווען  ָמָׁשל:  ַאנֶדער  ַאן  33 ֶהעְרט 

ִאים  ָהאט  אּון  ַווייְנָגאְרְטן,  ַא  ֶגעְפַלאְנְצט  ָהאט  ָוואס 
ַארּוְמֶגעַצאְמט, אּון אֹויְסֶגעְגָראְּבן ִאין ִאים ַא ֶקעְלֶטער, 
ַפאְרדּונֶגען  ִאים  ָהאט  ֶער  אּון  טּוֶרעם,  ַא  ֶגעּבֹויט  אּון 
צּו ַווייְנֶגעְרְטֶנער, אּון ִאיז ַאֶוועק ִאין ַאן ַאנֶדער ַלאְנד 
ַאַריין. 34 אּון ַאז ֶסע ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדער ְזַמן1 פּון ֵּפירֹות, 
ַווייְנֶגעְרְטֶנער,  ִדי  צּו  ְקֶנעְכט  ֵזייֶנע  ֶגעִׁשיְקט  ֶער  ָהאט 
ָאּפצּוֶנעֶמען ֵזייֶנע ֵּפירֹות; 35 אּון ִדי ַווייְנֶגעְרְטֶנער ָהאְּבן 
ֵזיי ֶגעְׁשָלאְגן,  ֵאייֶנעם ָהאְּבן  ְקֶנעְכט, אּון  ֵזייֶנע  ֶגענּוֶמען 

ַאן ַאְנֶדעְרן ֶגעֵטייט,1 אּון ָנאְך ַאן ַאְנֶדעְרן ַפאְרְׁשֵטייְנט.2
36 אּון ֶער ָהאט ִוויֶדער ַאָמאל ֶגעִׁשיְקט ַאְנֶדעֶרע ְקֶנעְכט, 

ֶמער ִווי ְפִריֶער; אּון ֵזיי ָהאְּבן ִמיט ֵזיי אֹויְך ַאזֹוי ֶגעָטאן.
37 ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער צּו ֵזיי ֶגעִׁשיְקט ַזיין זּון, אּון ֶגעָזאְגט: 

ַאז  זּון. 38 אּון  ַמיין  ַפאר  ָהאְּבן  ֶדֶרְך־ֶאֶרץ  ֶוועְלן  ֵזיי 
ֵזיי  ָהאְּבן  זּון,  ֶדעם  ֶדערֶזען  ָהאְּבן  ַווייְנֶגעְרְטֶנער  ִדי 
ֶגעָזאְגט ְצִוויְׁשן ִזיְך: ָדאס ִאיז ֶדער יֹוֶרׁש; קּוְמט, ָלאִמיר 
ֵזיי  ְירּוָׁשה. 39 אּון  ַזיין  צּוֶנעֶמען  אּון  ַהְרֶגעֶנען,  ִאים 
ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן  אּון  ֶגענּוֶמען  ִאים  ָהאְּבן 
ַאז ֶדער  ֶגעַהרֶגעט. 40 ְּבֵכן,1  ִאים  ָהאְּבן  ַווייְנָגאְרְטן, אּון 

כא 32׃ 3 ְׁשַטייֶער ַאייֶנעֶמער  4 פּון ֶדעְסְטֶוועְגן  כא 33׃ 1 ַּבאֶלעָּבאְסט  
כא 34׃ 1 ַצייט  כא 35׃ 1 ֶגעטֹויט  2 ְנֶחְמָיה ט:כו  כא 40׃ 1 ֶדעִריֶּבער  
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מתיה כא:46-41

ַהאר פּון ֶדעם ַווייְנָגאְרְטן ֶוועט קּוֶמען, ָוואס ֶוועט ֶער 
ָטאן ִמיט ֶיעֶנע ַווייְנֶגעְרְטֶנער?41 זָאְגן זֵיי צּו ִאים: ֶער ֶוועט 
ֶיעֶנע ְרָׁשִעים אּומְּבֶרֶעְנֶגען אֹויף ַא מֹוֶראִדיְקן1 אֹוְפן, אּון 
ַווייְנֶגעְרְטֶנער,  ַאְנֶדעֶרע  צּו  ַווייְנָגאְרְטן  ֶדעם  ַפאְרִדיְנֶגען 
ַצייט. ֵזייֶער  צּו  ֵּפירֹות  ִדי  ָאּפֶגעְּבן  ִאים  ֶוועְלן  ָוואס 
42 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ָהאט ִאיר ֵקייְנָמאל ִניט 

ֶגעֵלייֶעְנט ֶדעם ָּפסּוק: 
ֶדער ְׁשֵטיין, ָוואס ִדי ּבֹויַמייְסֶטער ָהאְּבן 

ִוויְנְקלְׁשֵטיין;  ַפאְרָוואְרְפן, ִאיז ֶגעָוואְרן צּום 
פּון ָגאט ִאיז ָדאס ֶגעֶׁשען, 

אּון ֶעס ִאיז וואּוְנֶדעְרֶלעך ִאין אּוְנדֶזעֶרע אֹויְגן?1
43 ֶדעִריֶּבער ָזאג ִאיְך ַאייְך: ָדאס ַמְלכּות1 פּון ָגאט ֶוועט 

צּו  ֶוועְרן  ֶגעֶגעְּבן  אּון  ֶוועְרן,  ַאֶוועְקֶגענּוֶמען  ַאייְך  פּון 
ַא ָפאְלק, ָוואס ֶוועט ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען ֵזייֶנע ֵּפירֹות. 44 אּון 
ְׁשֵטיין,  ָדאִזיְקן  ֶדעם  אֹויף  ַפאְלן  ֶוועט  ָוואס  ֶדער, 
ֶוועט  ֶער  ֶוועֶמען  אֹויף  ָאֶּבער  ֶצעְׁשָלאְגן;1  ִזיְך  ֶוועט 
ָראֵׁשי־ ִדי  ֶווען  ֶצעָמאְלן.2 45 אּון  ֶער  ֶוועט  ֶדעם  ַפאְלן, 
ְמָׁשִלים,  ֵזייֶנע  ֶגעֶהעְרט  ָהאְּבן  ְּפרּוִׁשים  ִדי  אּון  ֹּכֲהִנים 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶגעֶווען,  ְמַׁשֶער1  ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן 
ַכאְּפן,  צּו  ִאים  ֶגעזּוְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַהַגם1  ֵזיי. 46 אּון  ֶוועְגן 
ָוואִרים2  ָפאְלק,  ַפאְרן  ֶגעַהאט  מֹוֶרא  ָאֶּבער  ֵזיי  ָהאְּבן 

ָנִביא. ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַהאְלְטן ַפאר ַא 
כא 41׃ 1 ְׁשֶרעְקֶלעְכן  כא 42׃ 1 ְּתִהִלים קיח:כב-כג  כא 43׃ 1 ֶקעִניְגַרייְך  

כא 44׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו ח:יד-טו  2 ָדִניֵאל ב:מב  כא 45׃ 1 ַפאְרְׁשַטאֶנען    
כא 46׃ 1 פּון ֶדעְסְטֶוועְגן  2 ַווייל  
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כב:10-1מתיה

ִמיט  ֶגעֶרעְדט  ֵזיי  צּו  ִוויֶדער  ָהאט  ֵיׁשּוַע   1 אּון 
ְמָׁשִלים, ַאזֹוי צּו ָזאְגן:  2 ָדאס ַמְלכּות־ָׁשַמִים ִאיז ֶגעְגִליְכן 
זּון,  3 אּון  ַזיין  ֶגעַמאְכט  ַחתּוָנה  ָהאט  ָוואס  ֶמֶלְך,1  ַא  צּו 
ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט ֵזייֶנע ְקֶנעְכט צּו רּוְפן ִדי, ָוואס 
ֵזיי  ֶגעֶווען ַפאְרֶּבעְטן1 אֹויף ֶדער ַחתּוָנה, ָאֶּבער  ֶזעֶנען 
ָנאְכַאָמאל  ֶער  קּוֶמען. 4 ָהאט  ֶגעָוואְלט  ִניט  ָהאְּבן 
ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט ַאְנֶדעֶרע ְקֶנעְכט, אּון ֶגעָזאְגט: ָזאְגט ִדי, 
ׁשֹוין  ִאיז  ְסעּוָדה  ַמיין  ֶזעט,  ֶגעֶּבעְטן:1  ֶזעֶנען  ָוואס 
ִריְנֶדער  ֶפעֶטע  ַמייֶנע  אּון  ָאקְסן  ַמייֶנע  ָאנֶגעְגֵרייט; 
קּוְמט  ְגֵרייט;  ִאיז  ַאְלְצִדיְנג  אּון  ֶגעָׁשאְכְטן,  ׁשֹוין  ֶזעֶנען 
צּו ֶדער ַחתּוָנה. 5 ָאֶּבער ֵזיי ָהאט ָדאס ִניט ֶגעַאְרט, אּון 
ֶווער צּו  ַזיין ֶפעְלד, אּון  ֶווער צּו  ֶגעַגאְנֶגען,  ִזיְך  ֶזעֶנען 
ֵזייֶנע  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ִאיֶּבעִריֶקע  ִדי  ִמְסָחר;1 6 אּון  ַזיין 

ֶגעֵטייט.1 אּון  ַּבאַהְנְדְלט,  ִמאּוס  ֵזיי  ָהאְּבן  אּון  ְקֶנעְכט, 
7 אּון ֶדער ֶמֶלְך1 ִאיז ִאין ַּכַעס ֶגעָוואְרן, אּון ָהאט ֶגעִׁשיְקט 

אּון  רֹוְצִחים,  ֶיעֶנע  אּוְמֶגעְּבַראְכט  אּון  ַחָילֹות,2  ֵזייֶנע 
ַפאְרְּבֶרעְנְגט3 ֵזייֶער ְׁשָטאט. 8 ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט 
צּו ַזייֶנע ְקֶנעְכט: ִדי ַחתּוָנה ִאיז ְגֵרייט, ָאֶּבער ִדי, ָוואס 
ֶגעֶווען. ֶוועְרט  ִניט  ֶזעֶנען  ַפאְרֶּבעְטן,1  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
9 ֵגייט ֶדעִריֶּבער אֹויף ִדי ֵׁשייד־ֶוועְגן,1 אּון ֶוועֶמען ִאיר 

ַחתּוָנה. 10 ֶזעֶנען  ֶדער  אֹויף  ַפאְרֶּבעט2  ְטֶרעְפן,  ֶוועט 
ָהאְּבן  אּון  ֶוועְגן,  ִדי  אֹויף  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ְקֶנעְכט  ִדי 

כב 2׃ 1 ֶקעִניג  כב 3׃ 1 ַאייְנֶגעַלאְדְנט  כב 4׃ 1 ַאייְנֶגעַלאְדְנט  
כב 5׃ 1 ִמְׁשֵלי א:כד-כה  כב 6׃ 1 ֶגעַהְרֶגעט  כב 7׃ 1 ֶקעִניג  2 ִמיִליֶטער  3 ַפאְרְּבֶרעְנט  

כב 8׃ 1 ַאייְנֶגעַלאְדְנט  כב 9׃ 1 אֹויְּפט-ַגאְסן  2 ַלאְדנט ַאיין  
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מתיה כב:18-11

ַסיי  ַּבאֶגעְגְנט,  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶוועֶמען  ַאֶלע,  ַאייְנֶגעַזאְמְלט 
ְׁשֶלעְכֶטע אּון גּוֶטע; אּון ִדי ַחתּוָנה ִאיז ֶגעָוואְרן פּול ִמיט 
ֶגעְסט. 11 אּון ַאז ֶדער ֶמֶלְך1 ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ָאנקּוְקן ִדי 
ֶגעְסט, ָהאט ֶער ָדאְרְטן ֶגעֶזען ַא ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס ָהאט ִניט 
ֶגעְטָראְגן ֵקיין ַחתּוָנה־ַמְלּבּוׁש.2 12 אּון ֶער ָהאט צּו ִאים 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ַאֶהער  ִּביְסטּו  ִוויַאזֹוי  ְפַרייְנט,1  ֶגעָזאְגט: 
ָאן ַא ַחתּוָנה־ַמְלּבּוׁש?2 אּון ֶער ִאיז ַפאְרְׁשטּוְמט ֶגעָוואְרן.
ַזייֶנע ְקֶנעְכט:  13 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶדער ֶמֶלְך1 ֶגעָזאְגט צּו 

ַארֹויס  ִאים  ַוואְרְפט  אּון  ִפיס,  אּון  ֶהעְנט  ִאים  ִּביְנְדט 
ִאין ֶדער ְדרֹויֶסְנִדיֶקער חֹוֶׁשְך;2 ָדאְרט ֶוועט ַזיין ֶגעֵוויין 
ֶגערּוְפן  ֶזעֶנען  ַסך  ַא  ֵציין. 14 ָוואִרים1  פּון  ְקִריְצן  אּון 

אֹויְסֶדעְרֵווייְלט. ִוויְנִציק  ָאֶּבער  ֶגעָוואְרן, 
ִזיְך  ֶגעַגאְנֶגען אּון ָהאְּבן  ֶזעֶנען ִדי ְּפרּוִׁשים  15 ֶדעָמאְלט 

ַאן ֵעָצה ֶגעַהאְלְטן, ִוויַאזֹוי ִאים צּו ַכאְּפן ַּביי ַזייֶנע ֵרייד.
16 אּון ֵזיי ָהאְּבן צּו ִאים ֶגעִׁשיְקט ֵזייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים, ִמיט 

ִדי הֹוְרדֹוס־ַלייט, ַאזֹוי צּו ָזאְגן: ֶרּבי, ִמיר ֵווייְסן, ַאז דּו 
ָזאְגְסט ֶדעם ֶאֶמת, אּון ַאז דּו ֶלעְרְנְסט ֶּבֱאֶמת ֶדעם ֶוועג 
פּון ָגאט; אּון ִדיְך ַאְרט ִניט ֵקייֶנער, ָוואִרים1 דּו ִּביְסט 
דּו  ָוואס  אּוְנדז  ָזאג  נֹוׂשא2־ָּפִנים.4,3 17 ְּבֵכן,1  ִניט  ֵקייֶנעם 
ֵמייְנְסט. ַדאְרף ֶמען ֶגעְּבן ְׁשֵטייֶער ֶדעם ֵקיָסר, ָאֶדער 
ִניט? 18 ֵיׁשּוַע ָהאט ָאֶּבער ֶדעְרֶקעְנט ֵזייֶער ִרְׁשעּות, אּון 

ֶגעזָאְגט: ַפאְרָוואס ּפרּואְווט ִאיר ִמיְך אֹויס, ִאיר חֹוְנִפים?1
כב 11׃ 1 ֶקעִניג  2 ַחתּוָנה ְקֵלייד  כב 12׃ 1 ְפַרייְנד  2 ַחתּוָנה ְקֵלייד  כב 13׃ 1 ֶקעִניג  2 ִפיְנְצֶטעְרִניׁש  

כב 14׃ 1 ַווייל  כב 16׃ 1 ַווייל  2 ֶגעֶפעְלן ִזיְך  3 דּו טּוְסט ִניְׁשט ֵקייֶנעם ִזיְך צּו ֶגעֶפעְלן  4 ַוִיְקָרא יט:טו  
כב 17׃ 1 ֶדעִריֶּבער  כב 18׃ 1 ֵהייְכֶלער  
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כב:28-19מתיה

19 ַווייְזט ִמיר ָדאס ְׁשֵטייֶער־ֶגעְלט. ָהאְּבן זֵיי ִאים ֶגעְּבַראְכט 

ִאיז  ֶוועֶמעס  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ִדיָנר. 20 אּון  ַא 
ֵזיי:  אֹויְפְׁשִריְפט? 21 ָזאְגן  ִדי  אּון  ִּביְלד  ָדאִזיֶקע  ָדאס 
ִגיט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלט  ֵקיָסְרס.  ֶדעם 
ֶדעִריֶּבער ֶדעם ֵקיָסר ָדאס, ָוואס ִאיז ֶדעם ֵקיָסְרס, אּון 
צּו ָגאט ָדאס, ָוואס ִאיז ָגאְטס. 22 אּון ַאז ֵזיי ָהאְּבן ָדאס 
ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ֶגעָוואְרן;  ִנְׁשּתֹוְמם1  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶגעֶהעְרט, 

ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען. ֶזעֶנען  אּון  ָאּפֶגעָלאְזט  ִאים 
ְצדֹוִקים,  ֶגעקּוֶמען  ִאים  צּו  ֶזעֶנען  ָטאג  ֶיעֶנעם  23 ִאין 

ֵזיי  אּון  ְּתִחַית־ַהֵמִתים;  ֵקיין  ִניָטא  ס׳ִאיז  ַאז  ָזאְגן,  ָוואס 
ָהאט  ֹמֶׁשה  ֶרּבי,  ָזאְגן:  צּו  ֶגעְפֶרעְגט, 24 ַאזֹוי  ִאים  ָהאְּבן 
ִניט  ָלאְזט  ָוואס  ְׁשַטאְרְּבט,  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  ֶגעָזאְגט: 
ִאיֶּבער ָנאְך ִזיְך ֵקיין ִקיְנֶדער, ָזאל ַזיין ְּברּוֶדער ֶנעֶמען 

ַזיין ַווייּב, אּון אֹויְפְׁשֶטעְלן ָזאֶמען1 ַפאר ַזיין ְּברּוֶדער?2
25 ֶגעֶווען ֶזעֶנען ַּביי אּוְנדז ִזיְּבן ְּבִריֶדער. ֶדער ֶערְׁשֶטער 

ָהאט ַחתּוָנה ֶגעַהאט, אּון ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶער 
ָהאט ִניט ֶגעַהאט ֵקיין ָזאֶמען,1 ָהאט ֶער ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט 
ַזיין ַווייּב ַפאר ַזיין ְּברּוֶדער. 26 אּון ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען 
ִזיֶּבעְטן. 27 אּון  ִּביְזן  ְדִריְטן,  ֶדעם  אּון  ְצֵווייְטן,  ִמיְטן 
צּום סֹוף, ָנאְך ַאֶלע, ִאיז ֶגעְׁשָטאְרֶּבן ָדאס ַווייּב אֹויֶכעט.
ִזיְּבן  ִדי  פּון  ַווייּב  ֶוועֶמעס  ְּתִחַית־ַהֵמִתים,  ַּביי  28 נּו,1 

ִזי ֶגעַהאט. ֵזיי ַאֶלע ָהאְּבן  ַזיין? ָוואִרים2  ִזי  ֶוועט 
כב 22׃ 1 ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  כב 24׃ 1 ִקיְנֶדער  2 ְדָבִרים כה:ה-ו  כב 25׃ 1 ִקיְנֶדער  כב 28׃ 1 ֶדערּום  2 ַווייל  
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מתיה כב:39-29

29 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ִאיר 

ַמאְכט ַא ָטעּות, ַווייל ִאיר ֶקעְנט ִניט ִדי ִּכְתֵבי־ַהקֹוֶדׁש,1 
אּון אֹויְך ִניט ִדי ַמאְכט פּון ָגאט. 30 ָוואִרים1 ַּביי ְּתִחַית־
אֹויְך  ֵזיי  טּוט  ֶמע  אּון  ַחתּוָנה,  ִניט  ֵזיי  ָהאְּבן  ַהֵמִתים 
ַמְלָאִכים  ִדי  ִווי  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַנייֶעְרט2  ַמאְכן,  ַחתּוָנה  ִניט 
ִאיר  ְּתִחַית־ַהֵמִתים,1 ָהאט  ַׁשייְך  ָוואס  ִהיְמל. 31 אּון  ִאין 
ֶגעָוואְרן פּון  ֶגעָזאְגט  ַאייְך  ִאיז צּו  ָוואס  ֶגעֵלייֶעְנט,  ִניט 
ַאְבָרָהם, אּון ֶדער ָגאט  ִּבין ֶדער ָגאט פּון  ָגאט: 32 ִאיְך 
פּון ִיְצָחק, אּון ֶדער ָגאט פּון ַיֲעֹקב?1 ֶער ִאיז ִניט ֶדער 
ָגאט פּון טֹויֶטע, ַנייֶעְרט2 פּון ֶלעֶּבעִדיֶקע. 33 אּון ַאז ָדאס 
ָפאְלק ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶזעֶנען ֵזיי ִנְׁשּתֹוְמם1 ֶגעָוואְרן 

ִאיֶּבער ַזיין ּתֹוָרה.
ָהאט  ֶער  ַאז  ֶגעֶהעְרט,  ָהאְּבן  ְּפרּוִׁשים  ִדי  ְּבֵעת1  34 אּון 

ִדי ְצדֹוִקים ֶגעַמאְכט ְׁשַווייְגן, ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ַפאְרַזאְמְלט 
ִאיְנֵאייֶנעם. 35 אּון ֵאייֶנער פּון ֵזיי, ַא ַּתְלִמיד־ָחָכם, ָהאט 
ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַא ַׁשאֶלה, ְּכֵדי1 ִאים צּו ְּפרּואְוון; 36 ֶרּבי, 
ֶוועְלֶכע ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ִמְצָווה ִאין ֶדער ּתֹוָרה? 37 ָהאט 
ַדיין  ָגאט  ָהאְּבן  ִליּב  ָזאְלְסט  דּו  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֶער 
ַגאְנֶצֶער  ַדיין  ִמיט  אּון  ַהאְרְצן,  ַגאְנְצן  ַדיין  ִמיט  ַהאר 
ִאיז  ַפאְרְׁשַטאְנד.3,2 38 ָדאס  ַגאְנְצן  ַדיין  ִמיט  אּון  ֶנָׁשָמה,1 
ְצֵווייֶטע  ַא  ִמְצָווה. 39 אּון  ֶערְׁשֶטע  ִדי  אּון  ְגֶרעְסֶטע  ִדי 
ִאיז ֶענֶלעך צּו ִאיר: דּו ָזאְלְסט ִליּב ָהאְּבן ַדיין ַחֵבר ִווי 

כב 29׃ 1 ֵהייִליֶקע ְׁשִריְפט  כב 30׃ 1 ַווייל  2 ָנאר  כב 31׃ 1 אּון ֶוועְגן ְּתִחַית־ַהֵמִתים  
כב 32׃ 1 ְׁשמֹות ג:ו  2  ָנאר  כב 33׃ 1 ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  כב 34׃ 1 ֶווען  

כב 35׃ 1 צּוִליּב  כב 37׃ 2 ֶזעֶלע  3 ֶגעִמיט  1 ְדָבִרים ו:ה  
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כב:40-כג:3מתיה

ִדיְך1 ַאֵליין.2 40 אֹויף ִדי ָדאִזיֶקע ְצֵוויי ִמְצֹוות ֶהעְנְגט ָאּפ 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה אּון ִדי ְנִביִאים.41 אּון ְּבֵעת1 ִדי ְּפרּוִׁשים 
ֵיׁשּוַע  ֵזיי  ָהאט  ִאיְנֵאייֶנעם,  ַפאְרַזאְמְלט  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ִאיר  ֶדעְנְקט  ָזאְגן: 42 ָוואס  צּו  ַאזֹוי  ַקְׁשָיא,  ַא  ֶגעְפֶרעְגט 
ֶוועְגן ֶדעם ָמִׁשיַח? ֶוועֶמעס זּון ִאיז ֶער? ָזאְגן ֵזיי צּו ִאים: 
ָדִודס.1 43 ָזאְגט ֶער צּו ֵזיי: ָטא ִווי קּוְמט ֶעס, ָוואס ָדִוד 

רּוְפט ִאים ְּברּוַח ַהֹקֶדׁש1 ַהאר, ְּבֵעת2 ֶער ָזאְגט:
44 ָגאט ָהאט ֶגעָזאְגט צּו ַמיין ַהאר, 

ֶזעץ ִדיְך1 ַּביי ַמיין ֶרעְכֶטער ַהאְנט, 
ִּביז ִאיְך ֶוועל ַמאְכן ַדייֶנע ַפייְנט 

ַפאר ַדיין פּוְסֶּבעְנְקל?2
45 ְּבֵכן,1 אֹויּב ָדִוד רּוְפט ִאים ָאן ַהאר, ִוויַאזֹוי ִאיז ֶער ַזיין 

ֶענְטֶפעְרן  ֶגעֶקעְנט  ִניט  ִאים  ָהאט  ֵקייֶנער  זּון? 46 אּון 
ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ָאן  ָטאג  ֶיעֶנעם  פּון  אּון  ָוואְרט,  ֵקיין 
ֵקיין  ְפֶרעְגן  צּו  ִאים  ֶדעְרֶוועְגט1  ִניט  ֵקייֶנער  ֶמער 

ַקְׁשיֹות.

אּון  ָפאְלק  צּום  ֶגעֶרעְדט  ֵיׁשּוַע  ָהאט    1 ֶדעָמאְלט 
ִזיְצן  ִדי ְּפרּוִׁשים  ַּתְלִמיִדים: 2 ִדי סֹוְפִרים אּון  ַזייֶנע  צּו 
ָזאְגן  ֵזיי  ָוואס  ַאְלץ  ְׁשטּול; 3 ֶדעִריֶּבער,  ֹמֶׁשהס  אֹויף 
ִניט  טּוט  ָאֶּבער  ָאְּפִהיְטן,1  אּון  ָטאן  ִאיר  ָזאְלט  ַאייְך, 

ִניט.3 ְטּוֶען  ָזאְגן, אּון  ֵזיי  ָוואִרים2  ַמֲעִׂשים;  ֵזייֶעֶרע  ָנאְך 
כב 39׃ 1 ִזיְך 2 ַוִיְקָרא יט:יח  כב 41׃ 1 ֶווען  כב 42׃ 1 ִיְרְמָיהּו כג:ה  כב 43׃ 1 ִאין ֵגייְסט  2 ֶווען  

כב 44׃ 1 ִזיְך  2 ְּתִהִלים קי:א  כב 45׃ 1 ֶדעִריֶּבער  כב 46׃ 1 ֶדעְרלֹויְּבט  
כג 3׃ 1 ְדָבִרים יז:י-יב  2 ַווייל  3 ַמְלָאִכי ב:ז-ח  
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מתיה כג:13-4

צּו  ְׁשֶווער  ֶזעֶנען  ָוואס  ַמָׂשאֹות,1  ְׁשֶוועֶרע  ִּביְנְדן  4 ֵזיי 

ֶדעְרְטָראְגן, אּון ֵלייְגן ֵזיי ַארֹויף אֹויף ִדי ַאקְסֶלען פּון 
צּו  ִפיְנֶגער  ֵקיין  ִניט  ִריְרן  ַאֵליין  ֵזיי  ָאֶּבער  ֶמעְנְטְׁשן; 
ְּכֵדי1  ָנאר,  ֵזיי  ְטּוֶען  ַמֲעִׂשים  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ֵזיי. 5 אּון 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ֵזיי ֶזען. ָוואִרים2 ֵזיי ַמאְכן ְּבֵרייט ֵזייֶעֶרע 
ֶדעם  ִליּב  ָהאְּבן  ִציִצית;4 6 אּון  ִדי  ַלאְנג  אּון  ְּתִפיִלין3 
ְׁשָטאט1  ָחׁשּוְבְסֶטע  ִדי  אּון  ֶסעּודֹות,  אֹויף  אֹויְבן־ָאן 
ִדי  ִאין  ֵזיי ָאּפֶגעְּבן ָׁשלֹום  ָזאל  ִאין ִדי ׁשּוְלן, 7 אּון ֶמען 
ַמאְרְקְּפֶלעֶצער, אּון ֶמעְנְטְׁשן זָאְלן זֵיי רּוְפן: ֶרּבי. 8 ָאֶּבער 
ֵאייֶנער  ָוואִרים1  ֶרּבי,  רּוְפן  ָלאְזן  ִניט  ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר 
ִאיז ַאייֶער ֶרּבי, אּון ִאיר ַאֶלע ֶזעְנט ְּבִריֶדער. 9 אּון רּוְפט 
ָוואִרים1  ָפאֶטער,  ַאייֶער  ֶעְרד  ֶדער  אֹויף  ִניט  ֵקייֶנעם 
ֵאייֶנער ִאיז ַאייֶער ָפאֶטער, ָוואס ִאיז ִאין ִהיְמל. 10 ִאיר 
ָזאְלט ִזיְך אֹויְך ִניט ָלאְזן רּוְפן ֶלעֶרער, ָוואִרים1 ֵאייֶנער 
ִאיז ַאייֶער ֶלעֶרער - ֶדער ָמִׁשיַח. 11 אּון ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
ֶווער  ַּבַאִדיֶנער; 12 אּון  ַאייֶער  ַזיין  ָזאל  ַאייְך  ְצִוויְׁשן 
ֶדעְרִניֶדעִריְקט  ֶוועט  ֶדעְרֵהייְכן,  ַאֵליין  ִזיְך  ֶוועט  ֶסע 
ֶדעְרִניֶדעִריְקן,  ַאֵליין  ִזיְך  ֶוועט  ֶסע  ֶווער  אּון  ֶוועְרן;1 

ֶדעְרֵהייְכט.2 ֶוועְרן  ֶוועט 
13 ָאֶּבער ֵוויי צּו ַאייְך, סֹוְפִרים אּון ְּפרּוִׁשים, ִאיר חֹוְנִפים!1 

ַפאר  ַמְלכּות־ָׁשַמִים  ָדאס  ַפאְרְׁשִליְסט  ִאיר  ָוואִרים2 
ֶמעְנְטְׁשן; ִניט ִאיר ַאֵליין ֵגייט ַאַריין, אּון ִניט ִאיר ָלאְזט 

כג 4׃ 1 ַלאְסט  כג 5׃ 1 צּוִליּב  2 ַווייל  3 ְדָבִרים ו:ח  4 ַּבִמְדָּבר טו:לח  כג 6׃ 1 ְּפַלאץ  
כג 8׃ 1 ַווייל  כג 10,9׃ 1 ַווייל  כג 12׃ 1 ִמְׁשֵלי כט:כג  2 ְיֶחְזֵקאל יז:כד  כג 13׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  
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כג:22-14מתיה

ַאייְך,  צּו  ַאַרייְנקּוֶמען. 14 ֵוויי  ִוויְלן  ָוואס  ִדי,  ַאַרייְנֵגיין 
ִאיר  ָוואִרים2  חֹוְנִפים!1  ִאיר  ְּפרּוִׁשים,  אּון  סֹוְפִרים 
ְּכלֹוְמרְׁשט  אּון  ַאְלָמנֹות,  פּון  ַהייֶזער  ִדי  ַאיין  ְׁשִליְנְגט 
ַא  ְקִריְגן  ִאיר  ֶוועט  ֶדעְרַפאר  ַלאְנג;  ִאיר  ַדאְווְנט 

ְּפַסק.3 ַהאְרֶּבעְרן 
חֹוְנִפים!1  ִאיר  ְּפרּוִׁשים,  אּון  סֹוְפִרים  ַאייְך,  צּו  15 ֵוויי 

ָוואִרים2 ִאיר ָפאְרט אֹויס ַים אּון ַיָּבָׁשה צּו ַמאְכן ֵאייֶנעם 
ִאים  ִאיר  ַמאְכט  ׁשֹוין,  ֶעס  ֶוועְרט  ֶער  ֶווען  אּון  ֶגר;  ַא 

ַפאר ַא ֶּבן־ֵגיִהנֹום, ְצֵוויי ָמאל ֶערֶגער פּון ַאייְך.
16 ֵוויי צּו ַאייְך, ִאיר ְּבִליְנֶדע ִפיֶרער, ָוואס ָזאְגט: ֶווער 

ֶסע ְׁשֶוועְרט ַּביים ֵהיָכל,1 ִאיז ֶעס ָגאְרִניט; ָאֶּבער ֶווער 
ַחיָיב.2 17 ִאיר  ִאיז  ֵהיָכל,1  פּון  ָגאְלד  ַּביים  ְׁשֶוועְרט  ֶסע 
ַנאָראִנים אּון ְּבִליְנֶדע! ָוואִרים1 ָוואס ִאיז ְגֶרעֶסער: ָדאס 
ָגאְלד, ָאֶדער ֶדער ֵהיָכל,2 ָוואס ֵהייִליְקט ָדאס ָגאְלד?
18 אּון: ֶווער ֶסע ְׁשֶוועְרט ַּביים ִמְזֵּבַח, ָדאס ִאיז ָגאְרִניט; 

ָאֶּבער ֶווער ֶסע ְׁשֶוועְרט ַּביים ָקְרָּבן, ָוואס ִאיז אֹויף ִאים, 
ִאיז ַחיָיב.1 19 ִאיר ְּבִליְנֶדע! ָוואִרים1 ָוואס ִאיז ְגֶרעֶסער, 
ֶדעם  ֵהייִליְקט  ָוואס  ִמְזֵּבַח,  ֶדער  ָאֶדער  ָקְרָּבן,  ֶדער 
ִמְזֵּבַח,  ַּביים  ְׁשֶוועְרט  ָוואס  ֶדער,  ָקְרָּבן?2 20 ֶדעִריֶּבער, 
ְׁשֶוועְרט ַּביי ִאים, אּון ַּביי ַאְלץ, ָוואס ִאיז אֹויף ִאים. 21 אּון 
ִאים,  ַּביי  ְׁשֶוועְרט  ֵהיָכל,1  ַּביים  ְׁשֶוועְרט  ָוואס  ֶדער, 
ָוואס  ִאים. 22 אּון ֶדער,  ִאין  ָוואֹויְנט  ָוואס  ַּביי ֶדעם,  אּון 

כג 14׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  3 ְׁשְטָראף  כג 15׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  כג 16׃ 1 ֵּבית ַהִמְקָדׁש  2 ׁשּוְלִדיק  
כג 17׃ 1 ַווייל  2 ֵּבית ַהִמְקָדׁש  כג 18׃ 1 ׁשּוְלִדיק  כג 19׃ 1 ַווייל  2 ְׁשמֹות ל:כז-כט  

כג 21׃ 1 ֵּבית ַהִמְקָדׁש  
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מתיה כג:28-23

ְׁשֶוועְרט ַּביים ִהיְמל, ְׁשֶוועְרט ַּביי ֶדעם ְטָראן1 פּון ָגאט, 
אּון ַּביי ֶדעם, ָוואס ִזיְצט אֹויף ִאים.

חֹוְנִפים!1  ִאיר  ְּפרּוִׁשים,  אּון  סֹוְפִרים  ַאייְך,  צּו  23 ֵוויי 

ָוואִרים2 ִאיר ִגיט ַמֲעֵׂשר פּון ִמֶיעְנֶטע3 אּון ַאִניז4 אּון ִקיְמל,5 
פּון  ַזאְכן  ָחׁשּוְבֶעְרע  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַקיָים  ִניט  ָהאט  אּון 
ֶדער ּתֹוָרה: ִמְׁשָּפט, אּון ֶחֶסד, אּון ֶאמּוָנה;6 ִדי ָדאִזיֶקע 
ִניט  ַאְנֶדעֶרע אֹויְך  ִדי  ָטאן, אּון  ַּבאַדאְרְפט  ִאיר  ָהאט 
ַא  ֵזייֶעט דּוְרְך  ִאיר  ִפיֶרער,  ְּבִליְנֶדע  אֹויְסָלאְזן. 24 ִאיר 

ְפִליֶגעֶלע, אּון ְׁשִליְנְגט ַאיין ַא ֶקעְמל! 
חֹוְנִפים!1  ִאיר  ְּפרּוִׁשים,  אּון  סֹוְפִרים  ַאייְך,  צּו  25 ֵוויי 

ָוואִרים2 ִאיר ֵרייִניְקט ֶדעם ֶּבעֶכער אּון ִדי ִׁשיְסל פּון 
אֹויְסְנֵווייִניק, ָאֶּבער ִאיֶנעֵווייִניק זֶעֶנען זֵיי פּול ִמיט ְגזֵיָלה3 
אּון ַעְווָלה.4 26 דּו ְּבִליְנֶדער ְּפרּוִׁשי! ֵרייִניק קֹוֶדם ֶדעם 
ָזאְלן  ֵזיי  ְּכֵדי1  ִאיֶנעֵווייִניק,  פּון  ִׁשיְסל  ִדי  אּון  ֶּבעֶכער 

אֹויְך ֶוועְרן ֵריין פּון אֹויְסְנֵווייִניק.
חֹוְנִפים!1  ִאיר  ְּפרּוִׁשים,  אּון  סֹוְפִרים  ַאייְך,  צּו  27 ֵוויי 

ָוואִרים2 ִאיר זֶעְנט ֶגעְגִליְכן צּו ֶגעַקאְלְכֶטע ְקָבִרים, ָוואס 
אֹויֶסעְרֶלעך ֶזעֶען ֵזיי אֹויס ֵׁשיין, ָאֶּבער ִאיֶנעֵווייִניק ֶזעֶנען 
ֶיעֶדער  ִמיט  אּון  ֵמִתים,3  פּון  ֵּבייֶנער  ִמיט  פּול  ֵזיי 
ִווי  אֹויס  אֹויֶסעְרֶלעך  ִאיר  ֶזעט  ַאזֹוי  טּוְמָאה.4 28 ּפּוְנְקט 
ִאיר  ֶזעְנט  ִאיֶנעֵווייִניק  ָאֶּבער  ֶמעְנְטְׁשן,  ַפאר  ַצִדיִקים 

ְׁשֶלעְכְטס. אּון  ַחִניָפה  ִמיט  פּול 
כג 22׃ 1 ְׁשטּול  כג 23׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  3 ִמיְנט  4 ֶעִניס  5 ַוִיְקָרא כז:ל  6 ְזַכְרָיה ז:ט  

כג 25׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  3 רֹויּב  4 אּומֵרייִניַקייט  כג 26׃ 1 צּוִליּב  
כג 27׃ 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  3 טֹויֶטע  4 אּומֵרייְנַקייט  
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כג:37-29מתיה

חֹוְנִפים!1  ִאיר  ְּפרּוִׁשים,  אּון  סֹוְפִרים  ַאייְך,  צּו  29 ֵוויי 

אּון  ְנִביִאים,  ִדי  פּון  ְקָבִרים  ִדי  ּבֹויט  ִאיר  ָוואִרים2 
ַּבאִציְרט ִדי ַמֵצבֹות פּון ִדי ַצִדיִקים, 30 אּון ָזאְגט: אֹויּב 
ִמיר ָוואְלְטן ֶגעֶלעְּבט ִאין ִדי ֶטעג פּון אּוְנדֶזעֶרע ָאבֹות, 
ִאין ֶדעם  ֵזיי  ֵקיין ֵחֶלק1 ִמיט  ִניט ֶגעַהאט  ָוואְלְטן ִמיר 
ִזיְך  אֹויף  ִאיר  ָזאְגט  ְנִביִאים. 31 ֶדעְרִמיט  ִדי  פּון  ְּבלּוט 
ָוואס  ִדי,  פּון  ִקיְנֶדער  ִדי  ֶזעְנט  ִאיר  ַאז  ֵעדּות,  ַאֵליין 
ָהאְּבן ֶגעַהְרֶגעט ִדי ְנִביִאים. 32 ֶדעִריֶּבער, ַמאְכט פּול ִדי 
פּון  ְׁשּפָראץ  ְׁשַלאְנֶגען,  ָאבֹות. 33 ִאיר  ַאיֶיעֶרע  פּון  ָמאס 
ֶעְקִדיְׁשן, ִוויַאזֹוי ֶוועט ִאיר ַאְנְטִריֶנען1 פּון ֶדעם ִמְׁשָּפט 
ְנִביִאים,  ַאייְך  צּו  ִאיְך  ִׁשיק  ֵגיִהנֹום? 34 ֶדעִריֶּבער  פּון 
ִאיר  ֶוועט  ֵזיי  פּון  ֶעְטֶלעֶכע  סֹוְפִרים;  אּון  ֲחָכִמים,  אּון 
ֵטייְטן,1 אּון ָלאְזן ְקֵרייִציְקן; אּון ֶעְטֶלעֶכע פּון ֵזיי ֶוועט 
ִאיר ְׁשַמייְסן ִאין ַאייֶעֶרע ׁשּוְלן, אּון רֹוֶדְפן פּון ְׁשָטאט 
ַגאְנֶצע  ָדאס  קּוֶמען  ָזאל  ַאייְך  אֹויף  ְׁשָטאט, 35 ְּכֵדי1  צּו 
ֶגעָוואְרן  ַפאְרָגאְסן  ִאיז  ָוואס  ְּבלּוט,  ֶרעְכְטָפאְרִטיֶקע 

ֶהֶבל־ַהַצִדיק,2 פּון  ְּבלּוט  ֶדעם  פּון  ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף 
ִאיר  ֶוועֶמען  ֶּבן־ֶּבֶרְכָיה,  ְזַכְרָיה  פּון  ְּבלּוט  ֶדעם  ִּביז 

ִמְזֵּבַח.4 אּון  ֵהיָכל  ֶדעם  ְצִוויְׁשן  ֶגעֵטייט3  ָהאט 
אֹויף  קּוֶמען  ֶוועט  ַאְלץ  ָדאס  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  36 ֶּבֱאֶמת, 

ֶדעם ָדאִזיְקן דֹור.
37 ָא ְירּוָׁשַלִים, ְירּוָׁשַלִים, ָוואס ַהרֶגעְסט ִדי ְנִביִאים, אּון 

כג 29: 1 ֵהייְכֶלער  2 ַווייל  כג 30׃ 1 ֵטייל  כג 33׃ 1 ַאנְטלֹויְפן  כג 34׃ 1 ַהאְרֶגעֶנען  
כג 35׃ 1 צּוִליּב  2 ְּבֵראִׁשית ד:ח  3 ֶגעַהאְרֶגעט  4 ִדְבֵרי ַהָיִמים ב כד:כא  
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מתיה כג:38-כד:5

ַפאְרְׁשֵטייְנְסט ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעִׁשיְקט צּו ִדיר!1 ִוויְפל 
ִקיְנֶדער,  ַדייֶנע  ַאייְנַזאְמֶלען  ֶגעָוואְלט  ִאיְך  ָהאּב  ָמאל 
ִווי ַא הּון ַזאֶמְלט ַאיין ִאיֶרע ִהיְנְדֶלעך אּוְנֶטער ִאיֶרע 
ַאייֶער  ֶגעָוואְלט!2 38 ֶזעט,  ִניט  ָהאט  ִאיר  אּון  ְפִליְגל, 
הֹויז ֶוועט ַאייְך ְּבַלייְּבן ָחרּוב.1 39 ָוואִרים1 ִאיְך ָזאג ַאייְך, 
ִאיר  ִּביז  ֶזען,  ִניט  ֶמער  ִמיְך  ִאיר  ֶוועט  ָאן  ִאיְצט  פּון 

ֶוועט ָזאְגן: ָּברּוְך ַהָּבא ִאין ֶדעם ָנאֶמען פּון ָגאט.2

ֵּבית־ַהִמְקָדׁש,  ֶדעם  פּון  ַארֹויס  ִאיז  ֵיׁשּוַע   1 אּון 
צּו  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  אּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז  אּון 
ִאים ֶגעֶנעֶעְנט,1 ְּכֵדי2 ִאים צּו ַווייְזן ִדי ִּבְנָיִנים פּון ֶדעם 
צּו  אּון  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֶער  ֵּבית־ַהִמְקָדׁש. 2 ָאֶּבער 
ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֶזעט ִאיר ָדאס ַאְלץ? ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, 
ֶסע ֶוועט ָדא ִניט ְּבַלייְּבן ַא ְׁשֵטיין אֹויף ַא ְׁשֵטיין, ָוואס 

ֶוועְרן.1  ַארָאּפֶגעָוואְרְפן  ִניט  ֶוועט 
ַהר־ַהֵזיִתים,  ֶדעם  אֹויף  ֶגעֶזעְסן  ִאיז  ֶער  ֶווען  3 אּון 

ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט1 צּו ִאים ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים, ְּבֵעת2 ֵזיי ֶזעֶנען 
ֶגעֶווען ַאֵליין, אּון ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ָזאג אּוְנדז, ֶווען ֶוועט 
ַדיין  פּון  ִסיָמן  ֶדער  ַזיין  ֶוועט  ָוואס  אּון  ֶגעֶׁשען,  ָדאס 
ֵיׁשּוַע  ֶוועְלט? 4 אּון  ֶדער  פּון  ֵקץ  ֶדעם  פּון  אּון  קּוֶמען, 
ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֶזעט, ַאז ֵקייֶנער 
ָזאל ַאייְך ִניט ַפאְרִפיְרן. 5 ָוואִרים1 ַא ַסך ֶוועְלן קּוֶמען 

כג 37׃ 1 ְנֶחְמָיה ט:כו  2 ְיַׁשְעָיהּו סה:ב  כג 38׃ 1 ְמָלִכים א ט:ז-ח  כג 39׃ 1 ַווייל  2 ְּתִהִלים קיח:כו  
כד 1׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 צּוִליּב  כד 2׃ 1 ְמָלִכים א ט:ז-ח  כד 3׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ֶווען  כד5׃ 1 ַווייל

104



כד:14-6מתיה

אּון  ָמִׁשיַח,  ֶדער  ִּבין  ִאיְך  ָזאְגן:  אּון  ָנאֶמען,  ַמיין  ִאין 
פּון  ֶהעְרן  ֶוועט  ִאיר  ַפאְרִפיְרן.2 6 אּון  ַסך  ַא  ֶוועְלן 
ָזאְלט  ִאיר  ָנאר  ִמְלָחמֹות,  פּון  ְׁשמּועֹות  אּון  ִמְלָחמֹות, 
ִזיְך ִניט ְׁשֶרעְקן; ָוואִרים1 ָדאס ַאְלץ מּוז קּוֶמען, ָאֶּבער 
ֶדער ֵקץ ִאיז ָדאס ִניט. 7 ָוואִרים1 אּוָמה2 ֶוועט אֹויְפְׁשֵטיין 
ֶוועְלן  ֶקעְגן אּוָמה,2 אּון ְמלּוָכה ֶקעְגן ְמלּוָכה,3 אּון ֶסע 
ַפאְרִׁשיֶדעֶנע  ִאין  ֶעְרְדִציֶטעְרִניְׁשן  אּון  הּוְנֶגער  ַזיין 
ָאנֵהייּב  ֶדער  ְּבלֹויז  ִאיז  ַאְלץ  ָדאס  ֶערֶטער.4 8 ָאֶּבער 

פּון ִדי ֵווייֶען. 
9 ֶדעָמאְלט ֶוועְלן זֵיי ַאייְך ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן צּו ַּפייִניקּוְנג, 

אּון ַאייְך ֵטייְטן;1 אּון ִאיר ֶוועט ַזיין ֶגעַהאְסט פּון ַאֶלע 
ַא  ֶוועְלן  ֶדעָמאְלט  ָנאֶמעְנֶוועְגן. 10 אּון  ַמיין  פּון  אּומֹות2 
ַסך ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט ֶוועְרן, אּון ַפאְרָראְטן1 ֵאייֶנער ֶדעם 
ַאְנֶדעְרן, אּון ַפייְנט ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן. 11 אּון ַא 
ַסך ַפאְלֶׁשע ְנִביִאים ֶוועְלן אֹויְפְׁשֵטיין, אּון ֶוועְלן ַא ַסך 
ַפאְרִפיְרן. 12 אּון ַווייל ָדאס ִרְׁשעּות1 ֶוועט ִזיְך ַפאְרֶמעְרן, 
ֶוועְרן. ָאְּפֶגעִקיְלט  רֹוב  ֶדעם  ַּביי  ִליְּבַׁשאְפט  ִדי  ֶוועט 
ֶוועט  סֹוף,  ִּביְזן  אֹויְסַהאְלְטן  ֶוועט  ָוואס  ֶדער,  13 ָאֶּבער 

ִניצּול1 ֶוועְרן. 14 אּון ִדי ָדאִזיֶקע ְּבׂשּוָרה פּון ֶדעם ַמְלכּות 
ֶוועְלט,  ַגאְנֶצֶער  ֶדער  ִאין  ֶוועְרן  ַמְכִריז1  ֶוועט  ָׁשַמִים 
ֶוועט  ֶדעְרָנאְך  אּון  אּומֹות;3  ַאֶלע  צּו  ֵעדּות2  ַאן  ַפאר 

קּוֶמען ֶדער ֵקץ. 
כד 5׃ 2 ִיְרְמָיהּו יד:יד  כד 6׃ 1 ַווייל  כד 7׃ 1 ַווייל  2 ָפאְלק  3 ֶקעִניְגַרייְך  4 ִדְבֵרי ַהָיִמים ב טו:ו, 

ְיַׁשְעָיהּו יט:ב  כד 9׃ 1 ַהאְרֶגעֶנען  2 ֶפעְלֶקער  כד 10׃ 1 ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעְרן/ַפאְרַמְסְרן  
כד 12׃ 1 ְׁשֶלעְכְטְסַקייט  כד 13׃ 1 ֶגעַראֶטעֶוועט  כד 14׃ 1 אֹויְסֶגערּופּון/ָאנֶגעָזאְגט  2 ֵצייכּוְנג  3 ֶפעְלֶקער  
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מתיה כד:25-15

ֶדער  פּון  ֶגעְצן  ֶדעם  ֶזען  ֶוועט  ִאיר  ֶווען  15 ֶדעִריֶּבער, 

ַפאְרִוויְסטּוְנג, ָוואס פּון ִאים ֶרעְדט ָדִניֵאל ַהָנִביא, ְׁשֵטיין 
ִאין ָמקֹום־ָקדֹוׁש )ָזאל ֶדער, ָוואס ֵלייֶענט, ַפאְרְׁשֵטיין(,1 
16 ֶדעָמאְלט ָזאְלן ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ִאין ְיהּוָדה, ַאְנְטִריֶנען1 

ִניט  ַדאְך,  אֹויְפן  ִאיז  ָוואס  ֶדער,  ֶּבעְרג; 17 ָזאל  ִדי  ִאין 
ַזיין הֹויז; 18 אּון ָזאל ֶדער,  ֶנעֶמען ֶעֶּפעס פּון  ַאָראְּפֵגיין 
ַזיין  ִניט אּוְמֶקעְרן צּו ֶנעֶמען  ִזיְך  ָוואס ִאיז ִאין ֶפעְלד, 
ַמאְנְטל. 19 ָאֶּבער ֵוויי ִאיז צּו ִדי, ָוואס ֶזעֶנען ֶמעּוֶּבֶרת,1 
ַאז  ֶּבעט,  ֶטעג! 20 אּון  ֶיעֶנע  ִאין  ֵזייְגן  צּו  ִגיְּבן  ָוואס  אּון 
ַאייֶער ַאְנְטִרינּוְנג ָזאל ִניט ַזיין ִאין ִוויְנֶטער, ָאֶדער ִאין 
ַא ַׁשָּבת. 21 ָוואִרים ֶדעָמאְלט ֶוועט ַזיין ַא ְגרֹויֶסע ָצָרה, 
ַאַזא, ָוואס ִאיז ָנאְך ִניט ֶגעֶווען פּון ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית2 
ָוואְלְטן  ַזיין. 22 אּון  ִניט  ֶמער  ׁשֹוין  ֶוועט  אּון  ִאיְצט,  ִּביז 
ׁשּום  ֵקיין  ָוואְלט  ֶגעָוואְרן,  ַפאְרִקיְרְצט  ִניט  ֶטעג  ֶיעֶנע 
ִדי  צּוִליּב  ַנייֶעְרט3  ֶגעָוואְרן;  ִניצּול2  ִניט  ָּבָׂשר־ָוָדם1 

אֹויְסֶדעְרֵווייְלֶטע ֶוועְלן ֶיעֶנע ֶטעג ַפאְרִקיְרְצט ֶוועְרן.4
23 אֹויּב ֶסע ֶוועט ֶדעָמאְלט ֶווער צּו ַאייְך ָזאְגן: ָאט ִאיז 

ֶעס  ִאיר  ָזאְלט  ֶער!  ִאיז  ָדאְרְטן  ָאֶדער:  ָמִׁשיַח!  ֶדער 
ַפאְלֶׁשע  אֹויְפְׁשֵטיין  ֶוועְלן  ֶסע  ְגלֹויְּבן. 24 ָוואִרים1  ִניט 
ּבַאַווייְזן  ֶוועְלן  ָוואס  ְנִביִאים,  ַפאְלֶׁשע  אּון  ְמִׁשיִחים, 
ְגרֹויֶסע ִנִסים2 ְוִנְפָלאֹות, ְּכֵדי3 צּו ַפאְרִפיְרן, אֹויּב ֶמעְגֶלעך, 
ָהאּב  ִאיְך  אֹויְסֶדעְרֵווייְלֶטע. 25 ֶזעט,  ַסאֶמע  ִדי  ֲאִפילּו 

כד 15׃ 1 ָדִניֵאל ט:כז יא:לא יב:יא  כד 16׃ 1 ַאְנְטלֹויְפן  כד 19׃ 1 ְׁשַווייְנֶגעְרן  
כד 21׃ 1 ַווייל  2 ָאנֵהייּב ֶוועְלט  כד 22׃ 1 ֶמעְנְטׁש  2 ֶגעַראֶטעֶוועט  3 ָנאר  4 ְיַׁשְעָיהּו סה:ח  

כד 24׃ 1 ַווייל  2 ֵצייְכְנס אּון וואּוְנֶדער  3 צּוִליּב  
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כד:33-26מתיה

ֶוועְלן  ֵזיי  אֹויּב  ָפאְרֹויְסֶגעָזאְגט. 26 ֶדעִריֶּבער,  ַאייְך  ֶעס 
צּו ַאייְך ָזאְגן: ֶזעט, ֶער ִאיז ִאין ֶדער ִמְדָּבר, ָזאְלט ִאיר 
ָזאְלט  ַקאֶמעְרן,1  ִדי  ִאין  ִאיז  ֶער  ֶזעט  ַארֹויְסֵגיין;  ִניט 
קּוְמט  ְּבִליץ  ֶדער  ִווי  ְגלֹויְּבן. 27 ָוואִרים1  ִניט  ֶעס  ִאיר 
ֶוועט  ַאזֹוי  ַמֲעָרב,  ִּביְזן  ַלייְכט  אּון  ִמְזַרח  פּון  ַארֹויס 
ִדי  ס׳ִאיז  ֶּבן־ָאָדם. 28 ַאְוואּו  ֶדעם  פּון  קּוֶמען  ָדאס  ַזיין 

ְנֵביָלה, ָדאְרט ֶוועְלן ִזיְך ִדי ָאְדֶלעְרס ַפאְרַזאְמֶלען.1 
ִדי  ֶוועט  ֶטעג  ֶיעֶנע  פּון  ָצָרה  ֶדער  ָנאְך  ֵּתיֵּכף1  29 אּון 

זּון ִפיְנְצֶטער ֶוועְרן, אּון ִדי ְלָבָנה ֶוועט ִניט ֶגעְּבן ִאיר 
אּון  ִהיְמל,  פּון  ַפאְלן  ֶוועְלן  ְׁשֶטעְרן  ִדי  אּון  ִליְכט,2 

ֶוועְרן.4 אֹויְפֶגעְטֵרייְסְלט  ֶוועְלן  ִהיְמל  פּון  ַחָילֹות3  ִדי 
30 אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ִזיְך ַּבאַווייְזן ֶדער ִסָמן1 פּון ֶדעם 

ֶּבן־ָאָדם ִאין ִהיְמל, אּון ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות פּון ֶדער ֶעְרד 
ֵזיי ֶוועְלן ֶזען ֶדעם ֶּבן־ָאָדם קּוֶמען  ֶוועְלן ְקָלאְגן,2 אּון 
ְגרֹויס  אּון  ְגבּוָרה3  ִמיט  ִהיְמל  פּון  ָוואְלְקְנס  ִדי  אֹויף 
ַזייֶנע ַמְלָאִכים ִמיט  ָּכבֹוד.4 31 אּון ֶער ֶוועט ַארֹויְסִׁשיְקן 
ַא ְׁשַטאְרְקן קֹול פּון ַא ׁשֹוָפר, אּון זֵיי ֶוועְלן צּונֹויְפזַאְמֶלען 
ֶעק  ֵאיין  פּון  ִוויְנְטן,  ִפיר  ִדי  פּון  אֹויְסֶדעְרֵווייְלֶטע  זַייֶנע 

ִהיְמל ִּביְזן ַאְנֶדעְרן.1 
ֶווען  ַפייֶגעּבֹוים:1  ָמָׁשל פּון ֶדעם  ַא  ַאָראּפ  ִזיְך  32 ֶנעְמט 

ְּבֶלעֶטער,  ַארֹויס  ִגיט  אּון  ַזאְפִטיק2  ֶוועְרט  ְצַווייג  ַזיין 
ֶדעָמאְלט ֵווייְסט ִאיר, ַאז ֶדער זּוֶמער ִאיז ָנאֶעְנט. 33 ַאזֹוי 

כד 26׃ 1 ִאיֶנעֵווייִניֶגע ִציֶמעְרן  כד 27׃ 1 ַווייל  כד 28׃ 1 ִאיֹוב לט:ל  כד 29׃ 1 ְגַלייְך  2 יֹוֵאל ד:טו, ָעמֹוס ה:כ  
3 ְקֶרעְפֶטע/ֹּכחֹות  4 ְיַׁשְעָיהּו יג:ט-י לד:ד  כד 30׃ 1 ֵצייְכן  2 ְזַכְרָיה יב:י-יד  3 ְקַראְפט/ְׁשַטאְרַקייט  

4 ָדִניֵאל ז:יג-יד  כד 31׃ 1 ְדָבִרים ל:ד, ְיַׁשְעָיהּו יא:יב  כד 32׃ 1 ֵפייֶגעְנּבֹוים  2 ְפִריׁש  

107



מתיה כד:42-34

ֵווייְסט,  ָטא  ֶזען,  ַאְלץ  ָדאס  ֶוועט  ִאיר  ֶווען  ִאיר,  אֹויְך 
ַאז ֶער ִאיז ָנאֶעְנט ַּביי ֶדער ִטיר. 34 ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, 
ֶדער ָדאִזיֶקער דֹור ֶוועט ִניט ַפאְרֵגיין, ִּביז ָדאס ַאְלץ 
ָאֶּבער  ַפאְרֵגיין,  ֶוועְלן  ֶעְרד  אּון  ֶגעֶׁשען. 35 ִהיְמל  ֶוועט 

ַמייֶנע ֶוועְרֶטער1 ֶוועְלן ֵקייְנָמאל ִניט ַפאְרֵגיין.2 
ִניט,  ֵקייֶנער  ֵווייְסט  ָׂשָעה1  אּון  ָטאג  ֶיעֶנעם  פּון  36 אּון 

ֲאִפילּו ִניט ִדי ַמְלָאִכים ִאין ִהיְמל, אֹויְך ִניט ֶדער זּון, 
ִאיז  ֶעס  ִווי  ַאֵליין. 37 אּון  ָפאֶטער  ֶדער  ָנאר  ַנייֶעְרט2 
ָדאס  ַזיין  ֶוועט  ַאזֹוי  ֹנַח,1  פּון  ֶטעג  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען 
ֶטעג  ֶיעֶנע  ִאין  ִווי  ֶּבן־ָאָדם. 38 ָוואִרים1  קּוֶמען פּון ֶדעם 
ֶגעְטרּוְנֶקען, ַחתּוָנה  ֶגעֶגעְסן אּון  ֵזיי  ַפאְרן ַמּבּול ָהאְּבן 
ִאיז  ֹנַח  ֶווען  ָטאג  ִּביְזן  ֶגעַמאְכט,  ַחתּוָנה  אּון  ֶגעַהאט, 
ִניט  ָהאְּבן  ֵזיי  ֵּתיָבה,2 39 אּון  ֶדער  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ֵזיי  ָהאט  אּון  ֶגעקּוֶמען,  ִאיז  ַמּבּול  ֶדער  ִּביז  ֶגעוואּוְסט, 
קּוֶמען  ָדאס  ַזיין  ֶוועט  ַאזֹוי  ּפּוְנְקט  ָאְּפֶגעֶמעְקט;1  ַאֶלע 
ִאין  ַזיין  ְצֵוויי  ֶוועְלן  ֶּבן־ָאָדם. 40 ֶדעָמאְלט  ֶדעם  פּון 
ֶדער  אּון  ֶוועְרן,  ַאֶוועְקֶגענּוֶמען  ֶוועט  ֵאייֶנער  ֶפעְלד; 

ֶוועְרן.  ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט  ֶוועט  ַאְנֶדעֶרער 
ִמיְלְׁשֵטיין;  ֶדעם  ִמיט  ָמאְלן  ֶוועְלן  ַווייֶּבער  41 ְצֵוויי 

ַאְנֶדעֶרע  ִדי  אּון  ֶוועְרן,  ַאֶוועְקֶגענּוֶמען  ֶוועט  ֵאייֶנע 
ֶוועט ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ֶוועְרן. 42 ֶדעִריֶּבער ַוואְכט, ָוואִרים1 
ַאייֶער ַהאר קּוְמט. ָטאג  ָוואֶסער2  ִאין  ִניט  ֵווייְסט  ִאיר 

כד 35׃ 1 ֵרייד  2 ְּתִהִלים קב:כז-כח, ְיַׁשְעָיהּו נא:ו  כד 36׃ 1 ַצייט  2 ָנאר  כד 37׃ 1 ְּבֵראִׁשית ו:יא-יג  
כד 38׃ 1 ַווייל  2 ְּבֵראִׁשית ז:ז  כד 39׃ 1 ְּבֵראִׁשית ז:כא-כג  כד 42׃ 1 ַווייל  2 ָוואֶסעֶרע/ֶוועְלֶכע  
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כד:51-43מתיה

43 ָאֶּבער ָדאס ָזאְלט ִאיר ִוויְסן, ַאז אֹויּב ֶדער ַּבַעל־ַהָּבית 

ַגָנב  ֶדער  ַנאְכְטַוואך  ָוואֶסער1  ִאין  ֶגעוואּוְסט  ָוואְלט 
ִניט  אּון  ֶגעַוואְכט  ֶגעֶווען  ֶער  ָוואְלט  קּוֶמען,  ֶוועט 
ֶוועְרן. ַאייְנֶגעְּבָראְכן  ָזאל  הֹויז  ַזיין  ַאז  צּוֶגעָלאְזט, 
44 ֶדעִריֶּבער ָזאְלט ִאיר אֹויְך ַזיין ְגֵרייט; ָוואִרים1 ֶדער 

ֶּבן־ָאָדם ֶוועט קּוֶמען ִאין ַא ָׂשָעה,2 אֹויף ֶוועְלֶכער ִאיר 
ִריְכט ִזיְך ִניט.

45 ֶווער ִאיז ָאֶּבער ֶדער ֶגעְטֵרייֶער אּון ְקלּוֶגער ְקֶנעְכט, 

ֶוועֶמען ַזיין ַהאר ָהאט ֶגעֶזעְצט ִאיֶּבער ַזיין הֹויְזֶגעִזיְנד, 
ַצייט? ֶרעְכֶטער  ֶדער  ִאין  ְׁשַּפייז  ֵזייֶער  ֵזיי  ֶגעְּבן  צּו 
ַהאר  ַזיין  ְּבֵעת2  ָוואס  ְקֶנעְכט,  ֶיעֶנעם  ִאיז  46 ָוואֹויל1 

ֶוועט קּוֶמען, ֶוועט ֶער ִאים ְטֶרעְפן ָטאן ַאזֹוי. 47 ֶּבֱאֶמת, 
ַזייֶנע  ַאֶלע  ִאיֶּבער  ֶזעְצן  ִאים  ֶוועט  ֶער  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך 
ֶוועט  ְקֶנעְכט  ְׁשֶלעְכֶטער  ֶיעֶנער  ָאֶּבער  ִגיֶטער. 48 אֹויּב 
ֶער  ִזיְך,1 49 אּון  ַזאְמט  ַהאר  ַמיין  ַהאְרץ:  ַזיין  ִאין  ָזאְגן 
ֶעְסן  אּון  ִמיְטְקֶנעְכט,  ַזייֶנע  ְׁשָלאְגן  ָאנֵהייְּבן  ֶוועט 
ֶדער  ֶוועט  ִׁשיּכּוִרים, 50 ֶדעָמאְלט  ִמיט  ְטִריְנֶקען  אּון 
ַהאר פּון ֶיעֶנעם ְקֶנעְכט קּוֶמען ִאין ַא ָטאג, אֹויף ֶוועלְכן 
ֶער  ָוואס  פּון  ָׂשָעה,1  ַא  ִאין  אּון  ִניט,  ִזיְך  ִריְכט  ֶער 
ֵווייס ִניט; 51 אּון ֶער ֶוועט ִאים ֶצעֵמִמיְתן,1 אּון ַּבאְׁשִטיֶמען 
ֶגעֵוויין  ַזיין  ֶוועט  ָדאְרט  חֹוְנִפים;2  ִדי  ִמיט  ֵחֶלק  ַזיין 

אּון ָדאס ְקִריְצן ִמיט ִדי ֵציין. 
כד 43׃ 1 ָוואֶסעֶרע/ֶוועְלֶכע  כד 44׃ 1 ַווייל  2 ַצייט  כד 46׃ 1 ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  2 ֶווען  כד 48׃ 1 ֹקֶהֶלת ח:יא  

כד 50׃ 1 ַצייט  כד 51׃ 1 צּוְׁשַנייְדן  2 ֵהייְכֶלער  
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מתיה כה:11-1

 1 ֶדעָמאְלט ֶוועט ָדאס ַמְלכּות־ָׁשַמִים זַיין ֶגעְגִליְכן 
ָלאְמְּפן  זֵייֶעֶרע  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ָוואס  ְּבתּולֹות,1  ֶצען  צּו 
אּון ֶזעֶנען ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ְמַקֵּבל־ָּפִנים ַזיין ֶדעם ָחָתן.2 
ְקלּוג. ִפיְנף  אּון  ַנאִריׁש,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  פּון  2 ִפיְנף 

ָלאְמְּפן,  ֵזייֶעֶרע  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ַנאִריֶׁשע  ִדי  3 ָוואִרים1 

ְקלּוֶגע  ֵאייל;3 4 ִדי  ֵקיין  ִדין2  ִמיט  ִמיְטֶגענּוֶמען  ִניט  אּון 
ָאֶּבער ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ֵאייל1 ִאין ֵזייֶעֶרע ֵּכִלים, צּוַזאֶמען 
ָהאט  ָחָתן  ֶדער  ִווי  ֶהיֹות1  ָלאְמְּפן. 5 אּון  ֵזייֶעֶרע  ִמיט 
ֶזעֶנען  אּון  ֶגעְדִריְמְלט  ַאֶלע  ֵזיי  ָהאְּבן  ַפאְרַזאְמט,  ִזיְך 
ָהאט  ַנאְכט  ַהאְלֶּבער  ַארּום  ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן. 6 ָאֶּבער 
ֵגייט  ָחָתן;  ֶדער  ִאיז  ָאט  ֶגעְׁשֵריי:  ַא  ֶדעְרֶהעְרט  ִזיְך 
ְּבתּולֹות1  ַאֶלע  ִזיְך  ָהאְּבן  ַאְנְטֶקעְגן! 7 ֶדעָמאְלט  ִאים 
ֵזייֶעֶרע  ֶגעַמאְכט  צּוֶרעְכט  ָהאְּבן  אּון  אֹויְפֶגעַכאְּפט, 
ְקלּוֶגע:  ִדי  ֶגעָזאְגט צּו  ָהאְּבן  ַנאִריֶׁשע  ִדי  ָלאְמְּפן. 8 אּון 
אּוְנְדֶזעֶרע  ַווייל  ֵאייל,2  ַאייֶער  ִּבְסל1 פּון  ַא  אּוְנדז  ִגיט 
ָלאְמְּפן ֵגייֶען אֹויס. 9 ָאֶּבער ִדי ְקלּוֶגע ָהאְּבן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ֵניין, ָטאֶמער ֶוועט ִניט ַזיין ֶגענּוג ַפאר אּוְנדז אּון ַפאר 
קֹויְפט  אּון  ְקֶרעֶמער,  ִדי  צּו  ִליְּבֶערְׁשט  ֵגייט  ַאייְך; 
ִאיז  קֹויְפן,  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ְּבֵעת1  ַאייְך. 10 אּון 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי,  אּון  ָחָתן;  ֶדער  ָאנֶגעקּוֶמען 
ְגֵרייט, ֶזעֶנען ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִאים צּו ֶדער ַחתּוָנה, 
אּון ִדי ִטיר ִאיז ַפאְרְׁשָלאְסן ֶגעָוואְרן.2 11 ֶדעְרָנאְך ֶזעֶנען 

כה 1׃ 1 יּוְנְגְפרֹויֶען  2 ְּתִהִלים מה:טו  כה 3׃ 1 ַווייל  2 ִזין  3 אֹויל\ֶׁשֶמן  כה 4׃ 1 אֹויל\ֶׁשֶמן  
כה 5׃ 1 ִוויַּבאְלד  כה 7׃ 1 יּוְנְגְפרֹויֶען  כה 8׃ 1 ִּביְסל  2 אֹויל\ֶׁשֶמן  כה 10׃ 1 ֶווען  2 ְּבֵראִׁשית ז:טז  
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כה:20-12מתיה

אֹויְך ֶגעקּוֶמען ִדי ַאְנֶדעֶרע ְּבתּולֹות,1 אּון ָהאְּבן ֶגעזָאְגט: 
ָהאט  ֶער  אּוְנדז. 12 ָאֶּבער  ַפאר  אֹויף  ֶעְפן  ַהאר,  ַהאר, 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, ִאיְך ֶקען ַאייְך ִניט.
ָטאג,  ֶדעם  ִניט  ֵווייְסט  ִאיר  ַווייל  ַוואְכט,  13 ֶדעִריֶּבער 

ָאֶדער ִדי ָׂשָעה!1 
14 ָוואִרים1 ֶעס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש, ָוואס ָהאט ֶגעָוואְלט 

אּון  ְקֶנעְכט,  ַזייֶנע  ֶגערּוְפן  ָהאט  ֶער  אּון  ַאֶוועְקָפאְרן, 
ָהאט ֵזיי ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ַזיין ַפאְרֶמעְגן. 15 אּון ֵאייֶנעם ָהאט 
ַאן  אּון  ְצֵוויי,  ַאְנֶדעְרן  ַאן  ַטאַלאְנְטן,  ִפיְנף  ֶגעֶגעְּבן  ֶער 
ַאְנֶדעְרן ֵאייֶנעם, ֶיעְדן לֹויט זַיין ַּבאזּוְנֶדעֶרער ֶפעִאיַקייט, 
אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ַאֶוועְקֶגעָפאְרן. 16 אּון ֶדער, ָוואס ָהאט 
ַּבאקּוֶמען ִדי ִפיְנף ַטאַלאְנְטן, ִאיז ֵּתיֵּכף1 ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען 
ַאְנֶדעֶרע  ַפאְרִדיְנט  ֶגעַהאְנְדְלט, אּון  ֵזיי  ִמיט  ָהאט  אּון 
ִפיְנף ַטאַלאְנְטן. 17 אּון אֹויְך ֶדער, ָוואס ָהאט ַּבאקּוֶמען 
ְצֵוויי, ָהאט ַפאְרִדיְנט ַאְנֶדעֶרע ְצֵוויי. 18 אּון ֶדער, ָוואס 
ָהאט ַּבאקּוֶמען ֵאייֶנעם, ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ָהאט ֶגעַמאְכט 
ַא ְגרּוּב ִאין ֶדער ֶעְרד, אּון ַפאְרָּבאְרֶגן1 זַיין ַהאְרס ֶגעְלט. 
19 אּון ָנאְך ַא ֶלעְנֶגעֶרער ַצייט ָהאט ִזיְך ֶדער ַהאר פּון 

ַא  ֵזיי  ִמיט  ֶגעַמאְכט  אּון  צּוִריְקֶגעֶקעְרט,  ְקֶנעְכט  ֶיעֶנע 
ֶחְׁשּבֹון. 20 אּון ֶגעֶנעֶעְנט1 ָהאט ֶדער, ָוואס ָהאט ַּבאקּוֶמען 
ִפיְנף ַטאַלאְנְטן, אּון ֶגעְּבַראְכט ִפיְנף ַאְנֶדעֶרע אַלאְנְטן, 
אּון ֶגעָזאְגט: ַהאר, דּו ָהאְסט ִמיר ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ִפיְנף 

כה 11׃ 1 יּוְנְגְפרֹויֶען  כה 13׃ 1 ַצייט  כה 14׃ 1 ַווייל  כה 16׃ 1 ְגַלייְך  כה 18׃ 1 ַּבַהאְלְטן  כה 20׃ 1 ֶגעקּוֶמען  
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מתיה כה:26-21

ִפיְנף  ַאְנֶדעֶרע  ַפאְרִדיְנט  ָהאּב  ִאיְך  ֶזע,  ַטאַלאְנְטן; 
ַטאַלאְנְטן. 21 ָהאט ַזיין ַהאר צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ָהאְסט גּוט 
ֶגעָטאן, גּוֶטער אּון ֶגעְטַרייֶער ְקֶנעְכט; דּו ִּביְסט ֶגעֶווען 
ֶגעְטַריי ִאיֶּבער ֵווייִניק, ֶוועל ִאיְך ִדיְך ֶזעְצן ִאיֶּבער ַא ַסך; 
קּום ַאַריין צּו ֶדער ִׂשְמָחה פּון ַדיין ַהאר! 22 אּון ֶגעֶנעֶעְנט1 
ַטאַלאְנְטן,  ְצֵוויי  ַּבאקּוֶמען  ָהאט  ָוואס  ֶדער,  ָהאט 
אּון ֶגעָזאְגט: ַהאר, דּו ָהאְסט ִמיר ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ְצֵוויי 
ְצֵוויי  ַאְנֶדעֶרע  ַפאְרִדיְנט  ָהאּב  ִאיְך  ֶזע,  ַטאַלאְנְטן, 
ַטאַלאְנְטן. 23 ָהאט ַזיין ַהאר צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ָהאְסט גּוט 
ֶגעָטאן, גּוֶטער אּון ֶגעְטַרייֶער ְקֶנעְכט; דּו ִּביְסט ֶגעֶווען 
ַא  ִאיֶּבער  ֶזעְצן  ֶוועל ִאיְך ִדיְך  ֵווייִניק  ִאיֶּבער  ֶגעְטַריי 
ַהאר! 24 אּון  ַדיין  פּון  ִׂשְמָחה  ֶדער  צּו  ַאַריין  קּום  ַסך; 
ַאיין  ַּבאקּוֶמען  ָהאט  ָוואס  ֶדער,  אֹויְך  ָהאט  ֶגעֶנעֶעְנט1 
ַאז  ֶגעְוואּוְסט,  ָהאּב  ִאיְך  ַהאר,  ֶגעָזאְגט:  אּון  ַטאַלאְנט, 
דּו  וואּו  ְׁשַנייְדְסט,  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַהאְרֶטער  ַא  ִּביְסט  דּו 
ָהאְסט  דּו  וואּו  ַאיין,  ַזאְמְלְסט  אּון  ֶגעֵזייט,  ִניט  ָהאְסט 
ַווייל ִאיְך ָהאּב מֹוֶרא ֶגעַהאט,  ִניט ַפאְרְׁשְּפֵרייט; 25 אּון 
ִּבין ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען אּון ָהאּב ַפאְרָּבאְרֶגן1 ַדיין ַטאַלאְנט 
ִאין ֶדער ֶעְרד; ָאט ָהאְסטּו ִדיר ַדייְנס. 26 אּון ַזיין ַהאר 
ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אּון צּו ִאים ֶגעָזאְגט: דּו ְׁשֶלעְכֶטער 
ְׁשַנייד,  ֶגעְוואּוְסט, ַאז ִאיְך  אּון פֹויֶלער ְקֶנעְכט! ָהאְסט 
ִאיְך  וואּו  ַאיין,  ַזאְמל  אּון  ֶגעֵזייט,  ִניט  ָהאּב  ִאיְך  וואּו 

כה 22׃ 1 ֶגעקּוֶמען  כה 24׃ 1 ֶגעקּוֶמען  כה 25׃ 1 ַּבַהאְלְטן  
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כה:34-27מתיה

ָהאּב ִניט ַפאְרְׁשְפֵרייט;1 27 ֶדעְרַפאר ָהאְסטּו ֶגעַדאְרְפט 
ַמיין  ַּביי  אּון  ַחְלָפִנים,1  ִדי  ַּביי  ֶגעְלט  ַמיין  ַאייְנֵלייְגן 
צּוִריְק קּוֶמען, ָוואְלט ִאיְך ָאּפֶגענּוֶמען ָדאס ַמייִניֶקע ִמיט 
ְּפָראֶצעְנט. 28 ֶנעְמט ֶדעִריֶּבער צּו ַּביי ִאים ֶדעם ַטאַלאְנט, 
אּון ִגיט ָדאס ֶדעם, ָוואס ָהאט ִדי ֶצען ַטאַלאְנְטן. 29 ָוואִרים1 
ֶוועְרן, אּון  ִאיְטֶלעֶכער, ָוואס ָהאט, ֶדעם ֶוועט ֶגעֶגעְּבן 
ִניט,  ָהאט  ָוואס  ֶדער,  ָאֶּבער  ְּבֶׁשַפע;  ָהאְּבן  ֶוועט  ֶער 
צּוֶגענּוֶמען  ָהאט,  ֶער  ָוואס  ָדאס,  אֹויְך  ֶוועט  ֶדעם  פּון 
ֶוועְרן. 30 אּון ַוואְרְפט ַארֹויס ֶדעם אּוְמִניְצֶלעְכן ְקֶנעְכט 
ֶוועט  ָדאְרט  ִפיְנְצֶטעְרִניׁש;  ְדרֹויֶסְנִדיֶקער  ֶדער  ִאין 

ֵציין. פּון  ְקִריְצן  אּון  ֶגעֵוויין  ַזיין 
ַזיין ָּכבֹוד,  31 אּון ְּבֵעת1 ֶדער ֶּבן־ָאָדם ֶוועט קּוֶמען ִאין 

ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  ִאים,  ִמיט  ַמְלָאִכים  ַאֶלע  אּון 
ִאים  ַפאר  ִּכֵסא־ַהָּכבֹוד.2 32 אּון  ַזיין  אֹויף  ֶזעְצן  ִזיְך 
ֶוועְלן ַאייְנֶגעַזאֶמְלט ֶוועְרן ַאֶלע אּומֹות,2,1 אּון ֶער ֶוועט 
ַא  ִווי  ּפּוְנְקט  ַאְנֶדעְרן,  ֶדעם  פּון  ֵאייְנס  ָאּפֵׁשייְדן  ֵזיי 
ֶער  ִציְגן,3 33 אּון  ִדי  פּון  ָׁשאף  ִדי  ָאּפ  ֵׁשייְדט  ַּפאְסֶטעך 
אּון  ַהאְנט,  ֶרעְכֶטער  ַזיין  ַּביי  ָׁשאף  ִדי  ְׁשֶטעְלן  ֶוועט 
ִדי ִציְגן, ַּביי ַזיין ִליְנֶקער.1 34 ֶדעְרָנאְך ֶוועט ֶדער ֶמֶלְך1 
ִאיר  קּוְמט,  ַהאְנט:  ֶרעְכֶטער  ַזיין  ַּביי  ִדי  צּו  ָזאְגן 
ַמְלכּות,2  ָדאס  ַיְרְׁשְנט  ָפאֶטער,  ַמיין  פּון  ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטע 
ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  ִזיְנט  ָאנֶגעְּבֵרייט3  ַאייְך  ַפאר  ִאיז  ָוואס 

כה 26׃ 1 ִאיֹוב טו:ו  כה 27׃ 1 ֶוועְקְסֶלער  כה 29׃ 1 ַווייל  כה 31׃ 1 ֶווען  2 ְזַכְרָיה יד:ה  
כה 32׃ 1 ָדִניֵאל ז:יג-יד  2 ֶפעְלֶקער  3 יֹוֵאל ד:א-ב  ְצַפְנָיה ג:ח  כה 33׃ 1 ְיֶחְזֵקאל לד:יז  

כה 34׃ 1 ֶקעִניג  2 ֶקעִניְגַרייְך  3 ָאנֶגעְגֵרייט  
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מתיה כה:42-35

ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן.4 35 ָוואִרים1 ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען הּוְנֶגעִריק, 
ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך  ֶעְסן;  צּו  ֶגעֶגעְּבן  ִמיר  ָהאט  ִאיר  אּון 
ְטִריְנֶקען;  צּו  ֶגעֶגעְּבן  ִמיר  ָהאט  ִאיר  אּון  ָדאְרְׁשִטיק 
ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַאן אֹוַרח,2 אּון ִאיר ָהאט ִמיְך ַמְכִניס־
אֹוַרח ֶגעֶווען;3 36 ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַנאֶקעט, אּון ִאיר ָהאט 
ִמיְך ַּבאְקֵלייְדט; ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ְקַראְנק, אּון ִאיר ָהאט 
ִמיְך ְמַבְקר־חֹוֶלה ֶגעֶווען; ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ִאין ְּתִפיָסה, 
אּון ִאיר ֶזעְנט ֶגעקּוֶמען צּו ִמיר.1 37 ֶדעָמאְלט ֶוועְלן ִדי 
ַצִדיִקים ִאים ֶענְטֶפעְרן, אּון ָזאְגן: ַהאר, ֶווען ָהאְּבן ִמיר 
ִדיְך ֶגעֶזען הּוְנֶגעִריק, אּון ָהאְּבן ִדיְך ֶגעְׁשַּפייְזט, ָאֶדער 
ְטִריְנֶקען? 38 אּון  ֶגעֶגעְּבן צּו  ָדאְרְׁשִטיק, אּון ָהאְּבן ִדיר 
ִדיְך  ַאן אֹוַרח,1 אּון ָהאְּבן  ֶגעֶזען  ִדיְך  ִמיר  ֶווען ָהאְּבן 
ִדיְך  ָהאְּבן  אּון  ַנאֶקעט,  ָאֶדער  ֶגעֶווען?  ַמְכִניס־אֹוַרח 
ְקַראְנק,  ֶגעֶזען  ִדיְך  ִמיר  ָהאְּבן  ֶווען  ַּבאְקֵלייְדט? 39 אּון 
ֶגעקּוֶמען? 40 אּון  ִדיר  ֶזעֶנען צּו  ְּתִפיָסה, אּון  ִאין  ָאֶדער 
ֶּבֱאֶמת,  ָזאְגן:  ֵזיי  צּו  אּון  ֶענְטֶפעְרן,  ֶוועט  ֶמֶלְך1  ֶדער 
ִאיְך ָזאג ַאייְך, ָוואס ִאיר ָהאט ֶגעָטאן ַפאר ֵאייֶנעם פּון 
ִדי ָדאִזיֶקע ִמיְנְדְסֶטע ְּבִריֶדער ַמייֶנע, ָהאט ִאיר ֶגעָטאן 
ַּביי  ִדי  צּו  ָזאְגן  אֹויְך  ֶער  ֶוועט  ִמיר.2 41 ֶדעְרָנאְך  ַפאר 
זַיין ִליְנֶקער ַהאְנט: ַאֶוועק פּון ִמיר, ִאיר ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנע, 
ָאנֶגעְּבֵרייט1 ַפאר  ִאיז  ָוואס  ַאַריין,  ַפייֶער  ֵאייִּביְקן  ִאין 
ֶדעם ָׂשָטן אּון ַזייֶנע ַמְלָאִכים! 42 ָוואִרים1 ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען 

כה 34׃ 4 ָדִניֵאל ז:יח  כה 35׃ 1 ַווייל  2 ַגאְסט  3 ִאיֹוב לא:לב, ְיַׁשְעָיהּו נח:ז  
כה 36׃ 1 ִאיֹוב לא:יא, ְיַׁשְעָיהּו נח:ז  כה 38׃ 1 ַגאְסט  כה 40׃ 1 ֶקעִניג  2 ִמְׁשֵלי יט:יז  

כה 41׃ 1 ָאנֶגעְגֵרייט  כה 42׃ 1 ַווייל  
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כה:43-כו:3מתיה

ֶעְסן;  צּו  ֶגעֶגעְּבן  ִניט  ִמיר  ָהאט  ִאיר  אּון  הּוְנֶגעִריק, 
ִניט  ִמיר  ָהאט  ִאיר  אּון  ָדאְרְׁשִטיק,  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך 
אּון  אֹוַרח,1  ַאן  ֶגעֶווען  ִּבין  ְטִריְנֶקען; 43 ִאיְך  צּו  ֶגעֶגעְּבן 
אּון  ַנאֶקעט,  ֶגעֶווען;  ַמְכִניס־אֹוַרח  ִניט  ִמיְך  ָהאט  ִאיר 
ִאיר ָהאט ִמיְך ִניט ַּבאְקֵלייְדט; ְקַראְנק, אּון ִאין ְּתִפיָסה, 
אּון ִאיר ֶזעְנט צּו ִמיר ִניט ֶגעקּוֶמען. 44 ֶדעָמאְלט ֶוועְלן 
ֵזיי אֹויְך ֶענְטֶפעְרן, אּון ָזאְגן: ַהאר, ֶווען ָהאְּבן ִמיר ִדיְך 
אֹוַרח,1  ַאן  ָאֶדער  ָדאְרְׁשִטיק,  ָאֶדער  הּוְנֶגעִריק,  ֶגעֶזען 
ְּתִפיָסה, אּון  ִאין  ָאֶדער  ְקַראְנק,  ָאֶדער  ַנאֶקעט,  ָאֶדער 
ֵזיי  ֶער  ֶוועט  ַּבאִדיְנט? 45 ֶדעָמאְלט  ִניט  ִדיְך  ָהאְּבן 
ִניט  ָהאט  ִאיר  ָוואס  ַאייְך,  ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ֶענְטֶפעְרן: 
ָהאט  ִמיְנְדְסֶטע,  ָדאִזיֶקע  ִדי  פּון  ֵאייֶנעם  ַפאר  ֶגעָטאן 
ִאיר אֹויְך ִניט ֶגעָטאן ַפאר ִמיר. 46 אּון ִדי ָדאִזיֶקע ֶוועְלן 
ַצִדיִקים  ִדי  ָאֶּבער  ְׁשְטָראף,  ֵאייִּביֶקער  צּו  ַאֶוועְקֵגיין 

ֶלעְּבן.1  ֵאייִּביְקן  צּום 

 1 אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען, ְּבֵעת1 ֵיׁשּוַע ָהאט ַפאְרֶעְנִדיְקט 
ַזייֶנע  צּו  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ֵרייד,  ַאֶלע  ָדאִזיֶקע  ִדי 
ִאיז  ַארּום  ֶטעג  ְצֵוויי  ִאין  ַאז  ֵווייְסט,  ַּתְלִמיִדים: 2 ִאיר 
ֵּפַסח, אּון ֶדער ֶּבן־ָאָדם ֶוועט ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט ֶוועְרן 

ֶוועְרן. צּו  ֶגעְקֵרייִציְקט 
3 ֶדעָמאְלט ָהאְּבן ִזיְך ַפאְרַזאְמְלט ִדי ָראֵׁשי־ֹּכֲהִנים, אּון 

כה 43׃ 1 ַגאְסט  כה 44׃ 1 ַגאְסט  כו 1׃ 1 ֶווען  
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מתיה כו:13-4

ֹּכֵהן־ָגדֹול,  ֶדעם  פּון  הֹויף  ִאין  ָפאְלק,  פּון  ְזֵקִנים  ִדי 
ֵעָצה  ַאן  ִזיְך  ָהאְּבן  ֵזיי  ַקָיָפא, 4 אּון  ֶגעֵהייְסן  ָוואס ָהאט 
ִכיְטֶרעַקייט, ִמיט  ֵיׁשּוַע  ַכאְּפן  צּו  ִוויַאזֹוי  ֶגעַהאְלְטן, 
אּון ִאים ֵטייְטן.2,1 5 ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ִניט אּום יֹום־
טֹוב, ְּכֵדי1 ֶסע ָזאל ִניט ַארֹויְסרּוְפן ַא ְמהּוָמה2 ְצִוויְׁשן 

ֶדעם ָפאְלק. 
6 אּון ְּבֵעת1 ֵיׁשּוַע ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֵּבית־ִהיִני, ִאין הֹויז פּון 

ִׁשְמעֹון ֶדעם ְמצֹוָרע,2 7 ָהאט ֶגעֶנעֶעְנט1 צּו ִאים ַא ְפרֹוי, 
ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַאן ַאְלַאּבַאְסֶטער2 ְקִריְגל ִמיט ֵזייֶער 
ַטייֶערן ַזאְלְּבֵאייל,3 אּון ִזי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעָגאְסן אֹויף 
ַזיין ָקאּפ, ְּבֵעת4 ֶער ִאיז ֶגעֶזעְסן ַּביים ִטיׁש. 8 אּון ַאז ִדי 
ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן ָדאס ֶגעֶזען, ָהאט ֶעס ֵזיי ַפאְרְדָראְסן, 
אֹויְסְּבֶרעְנגּוְנג? 9 ֶמען  ַאַזא  ַהָלַמאי1  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  אּון 
ָהאט ָדאְך ָדאס ֶגעֶקעְנט ַפאְרקֹויְפן ַפאר ַא ַסך ֶגעְלט, 
אּון ֶעס ֶגעְּבן צּו ִדי ָאֶרעֶמעַלייט. 10 ָאֶּבער ַאז ֵיׁשּוַע ָהאט 
ָדאס ַּבאֶמעְרְקט, ָהאט ֶער צּו זֵיי ֶגעזָאְגט: ַפאְרָוואס זֶעְנט 
ִאיר ְמַצֶער ִדי ְפרֹוי? ִזי ָהאט ָדאְך ֶגעָטאן ִמיט ִמיר ַא 
ֶחֶסד. 11 ָוואִרים1 ִדי ָאֶרעֶמעַלייט ָהאט ִאיר ָּתִמיד2 ִמיט 
ִזיְך, ָאֶּבער ִמיְך ֶוועט ִאיר ָּתִמיד2 ִניט ָהאְּבן.3 12 אּון ָדאס, 
ַמיין  אֹויף  ַזאְלְּבֵאייל1  ֶדעם  אֹויְסֶגעָגאְסן  ָהאט  ִזי  ָוואס 
ַלייּב,2 ָהאט ִזי ֶעס ֶגעָטאן ִמיְך ָאנצּוְּבֵרייְטן3 צּו ְקבּוָרה. 
13 ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ַאייְך, וואּו ָנאר ִדי ָדאִזיֶקע ְּבׂשּוָרה־

כו 4׃ 1 ַהאְרֶגעֶנען  2 ְּתִהִלים לא:יד  כו 5׃ 1 צּוִליּב  2 ֶגעַראׁש  כו 6׃ 1 ֶווען  2 ְקֶרעִציֶקער  
כו 7׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ַאְלַּבאְסֶטער  3 ַזאְלְּבאֹויל  4 ֶווען  כו 8׃ 1 צּו ָוואס/ַפאְרָוואס  

כו 11׃ 1 ַווייל  2 ְׁשֶטעְנִדיג  3 ְדָבִרים טו:יא  כו 12׃ 1 ַזאְלְּבאֹויל  2 גּוף  3 ָאנצּוְגֵרייְטן  
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כו:22-14מתיה

טֹובה ֶוועט ָאנֶגעָזאְגט ֶוועְרן ִאין ֶדער ַגאְנֶצֶער ֶוועְלט, 
ֶוועט אֹויְך ָדאס, ָוואס ִזי ָהאט ֶגעָטאן, ֶדעְרָמאְנט ֶוועְרן 

ָאנְדעְנק. צּום  ִאיר 
ָהאט  ָוואס  ְצֶוועְלף,  ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ִאיז  14 ֶדעָמאְלט 

ֶגעֵהייְסן ְיהּוָדה ִאיׁש־ְקִריֹות, ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ָראֵׁשי־
ֹּכֲהִנים, 15 אּון ָהאט ֶגעָזאְגט: ָוואס ֶזעְנט ִאיר ְגֵרייט ִמיר 
ִאיֶּבעְרֶעְנְטֶפעֶרן?  ַאייְך  ִאים  ֶוועל  ִאיְך  אֹויּב  ֶגעְּבן,  צּו 

ִזיְלֶּבעְרְׁשִטיק.2,1 ְדַרייִסיק  ָאּפֶגעָוואֹויְגן  ִאים  ָהאְּבן  זֵיי  אּון 
ֶגעֶלעְגְנֵהייט  ַא  ֶגעזּוְכט  ֶער  ָהאט  ָאן  ֶדעָמאְלט  16 אּון פּון 

ִאים צּו ַפאְרָראְטן.1
17 אּון ֶדעם ֶערְׁשְטן ָטאג פּון ַחג־ַהַמצֹות1 ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט2 

ִדי ַּתְלִמיִדים צּו ֵיׁשּוַע, אּון ָהאְּבן ֶגעזָאְגט: וואּו ִוויְלְסטּו, 
ַאז ִמיר זָאְלן ִדיר ָאנְּבֵרייְטן3 צּו ֶעְסן ֶדעם ָקְרָּבן־פֶַּסח?4 
18 ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: ֵגייט ִאין ֶדער ְׁשָטאט ַאַריין צּו ֶדעם 

ַצייט  ַמיין  ָזאְגט:  ֶרּבי  ֶדער  ִאים:  ָזאְגט  אּון  ֶדעם,  אּון 
ַמייֶנע  ִמיט  ֵסֶדר  ֶדעם  ַהאְלְטן  ֶוועל  ִאיְך  ָנאֶעְנט;  ִאיז 
ֶגעָטאן  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ִדיר. 19 אּון  ַּביי  ַּתְלִמיִדים 
ָאנֶגעְּבֵרייט1  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ֶגעֵהייְסן,  ֵזיי  ָהאט  ֵיׁשּוַע  ִווי 
ֶדעם ֵסֶדר. 20 אּון ַאז ס’ִאיז ֶגעָוואְרן ָאווְנט, ָהאט ֶער ִזיְך 
ַּתְלִמיִדים; 21 אּון  ְצֶוועְלף  ִדי  ִמיט  ִטיׁש  צּום  ֶגעֶזעְצט 
ָזאג  ִאיְך  ֶּבֱאֶמת,  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ֶעְסן  ֶדעם  ְּבַׁשַעת 
ַאייְך, ֵאייֶנער פּון ַאייְך ֶוועט ִמיְך ַפאְרָראְטן.1 22 אּון ֵזיי 

כו 15׃ 1 אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ִמיט ִאים ֶפעְרְגַלייְכט ַפאר ְדַרייִסיק ִזיְלֶּבעְרְׁשִטיק  2 ְזַכְרָיה יא:יב  
כו 16׃ 1 ַפאְרַמֶסְרן  כו 17׃ 1 ֶּפַסח  2 ֶגעקּוֶמען  3 ָאנְגֵרייְטן  4 ְׁשמֹות יב:יח  

כו 19׃ 1 ָאנֶגעְגֵרייט  כו 21׃ 1 ַפאְרַמֶסְרן  
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מתיה כו:30-23

ָנאְך ֶדעם  ֵאייֶנער  ֶגעֶווען, אּון  ְמַצֶער  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאְּבן 
ַאְנֶדעְרן ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: ִּבין ִאיְך ָדאס, ַהאר? 23 אּון 
ָהאט  ָוואס  ֶדער,  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  ָהאט  ֶער 
ַאייְנֶגעטּוְנֶקען ַזיין ַהאְנט ִמיט ִמיר ִאין ֶדער ִׁשיְסל, ֶוועט 
ִמיְך ַפאְרָראְטן.1 24 ָיא, ֶדער ֶּבן־ָאָדם ֵגייט ַטאֶקע ַאֶוועק, 
ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן ֶוועְגן ִאים; ָאֶּבער ֵוויי צּו 
ֶוועְרט  ֶּבן־ָאָדם  ֶדער  ֶוועֶמען  דּוְרְך  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶדעם 
ַפאְרָראְטן!1 ֶּבעֶסער ָוואְלט ַפאר ֶיעֶנעם ֶמעְנְטְׁשן ֶגעֶווען, 
אֹויּב ֶער ָוואְלט ִניט ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן. 25 אּון ְיהּוָדה, ָוואס 
ָהאט ִאים ַפאְרָראְטן,1 ָהאט ֶגעָזאְגט: ִּבין ִאיְך ֶעס, ֶרּבי? 
ָהאט ֶער צּו ִאים ֶגעָזאְגט: דּו ָהאְסט ֶעס ֶגעָזאְגט. 26 אּון 
ַמָצה,  ַא  ֶגענּוֶמען  ֵיׁשּוַע  ָהאט  ֶגעֶגעְסן,  ָהאְּבן  ֵזיי  ְּבֵעת1 
אּון  ֶצעְּבָראְכן,  ִזי  אּון  ֶגעַמאְכט,  ְּבָרָכה  ַא  ָהאט  אּון 
ָדאס  ֶעסט,  ֶנעְמט,  ֶגעָזאְגט:  אּון  ַּתְלִמיִדים,  ִדי  ֶגעֶגעְּבן 
ִאיז ַמיין ַלייּב.2 27 אּון ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדעם ּכֹוס, אּון 
ָהאט ַא ְּבָרָכה ֶגעַמאְכט, אּון ִאים זֵיי ֶגעֶגעְּבן, אּון ֶגעזָאְגט: 
ְטִריְנְקט ַאֶלע פּון ִאים, 28 ָוואִרים1 ָדאס ִאיז ַמיין ְּבלּוט 
פּון ֶדעם ְּבִרית ַחָדָׁשה,3,2 ָוואס ֶוועְרט ַפאְרָגאְסן ַפאר ַא 
ַסך פּונֶוועְגן4 ֶדער ְסִליַחת ַעֹוונֹות.5 29 אּון ִאיְך ָזאג ַאייְך: 
ִאיְך ֶוועל ֶמער ִניט ְטִריְנֶקען פּון ֶדער ְּפִרי ַהָגֶפן,1 ִּביז 
ֶיעֶנעם ָטאג, ֶווען ִאיְך ֶוועל ִאים ְטִריְנֶקען אֹויְפְסַניי ִמיט 
ַאייְך ִאין ֶדעם ַמְלכּות2 פּון ַמיין ָפאֶטער. 30 אּון ָנאְכֶדעם 

כו 25,24,23׃ 1 ַפאְרַמֶסְרן  כו 26׃ 1 ֶווען  2 גּוף/ְפֵלייׁש  
כו 28׃ 1 ַווייל  2 ַנייֶעם ּבּונד  3 ְׁשמֹות כד:ח, ִיְרְמָיהּו לא:ל  4 צּוִליּב  5 ַפאְרֶגעּבּוְנג פּון ִזיְנד  

כו 29׃ 1 ְפרּוְכט פּון ֶדעם ַווייְנְׁשָטאק  2 ֶקעִניְגַרייְך  

118



כו:36-31מתיה

ִווי ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעזּוְנֶגען ַהֵלל, ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען 
צּום ַהר־ַהֵזיִתים. 

ֶוועט  ַאֶלע  ִאיר  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֵיׁשּוַע צּו  ָהאט  31 ֶדעָמאְלט 

ֶסע  ָוואִרים2  ֶוועְרן;  ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט  ִמיר  ָאן1  ַנאְכט  ִדי 
ְׁשֵטייט ֶגעְׁשִריְּבן: 

ִאיְך ֶוועל ְׁשָלאְגן ֶדעם ַּפאְסטּוך,3 
אּון ִדי ָׁשאף פּון ֶדער ְסַטאֶדע 

ֶוועְלן ֶצעְׁשְּפֵרייט ֶוועְרן.4
ֶוועל  ְּתִחַית־ַהֵמִתים,  אֹויְפְׁשֵטיין  ַמיין  ָנאְך  32 ָאֶּבער 

ִזיְך  ֶּפעְטרֹוס  ָגִליל. 33 ָהאט  ֵקיין  ָפארֹויְסֵגיין  ַאייְך  ִאיְך 
ַאֶלע  ֲאִפילּו  אֹויּב  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  אּון  ָאּפֶגערּוְפן,1 
ָאֶּבער  ִאיְך  ֶוועל  ֶוועְרן,  ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט  ִדיר  ָאן  ָזאְלן 
ֵקייְנָמאל ִניט ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט ֶוועְרן. 34 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט צּו 
ִאים ֶגעָזאְגט: ֶּבֱאֶמת, ִאיְך ָזאג ִדיר, ַאז ַהייְנִטיֶקע ַנאְכט 
ָנאְך, ֵאייֶדער ֶדער ָהאן ֶוועט ְקֵרייֶען, ֶוועְסטּו ִמיְך ְדַריי 
ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֶּפעְטרֹוס  ַפאְרֵלייֶקעֶנען. 35 ָהאט  ָמאל 
ֶוועל  ְׁשַטאְרְּבן,  ִדיר  ִמיט  מּוְזן  ָזאל  ִאיְך  ֲאִפילּו  אֹויּב 
ִאיְך ִדיְך ָדאְך ִניט ַפאְרֵלייֶקעֶנען. אּון ַאזֹוי ָהאְּבן אֹויְך 

ֶגעָזאְגט ַאֶלע ַּתְלִמיִדים.
ְּפַלאץ,  ַא  אֹויף  ֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ִמיט  ֵיׁשּוַע  ִאיז  36 ֶדעְרָנאְך 

ָוואס ָהאט ֶגעֵהייְסן ַגת־ְׁשָמִני, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט צּו 
ֵגיי  ַאִניֶדער, ִּביז ִאיְך  ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים: ֶזעְצט ַאייְך ָדא 

כו 31׃ 1 ִאין  2 ַווייל  3 ַּפאְסֶטעך  4 ְזַכְרָיה יג:ז  כו 33׃ 1 ָאנֶגערּוְפן  

119



מתיה כו:44-37

צּו ַאִהין1 ִמְתַּפְלל ַזיין. 37 אּון ֶער ָהאט ִמיט ִזיְך ֶגענּוֶמען 
ֶּפעְטרֹוס אּון ַּבייֶדע ִזין פּון ַזְבִדי, אּון ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ִזיְך ְמַצֶער צּו ַזיין אּון ִאיז ֶגעֶווען ְׁשַטאְרק ְטרֹויֶעִריק.1
38 אּון ֶער ָהאט צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: אֹויף ַמיין ֶנָׁשָמה1 ִאיז ִמיר 

ֵזייֶער ִּביֶטער,ַאזׁש צּום טֹויט;3,2 ְּבַלייְּבט ָדא, אּון ַוואְכט 
ַווייֶטער,  ַאִּביְסל  ָאּפֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  ִמיר. 39 אּון  ִמיט 
ִמְתַּפֵלל  ִאיז1  אּון  ָּפִנים,  ַזיין  אֹויף  ֶגעַפאְלן  ִאיז  אּון 
ֶגעֶווען: ָפאֶטער ַמייֶנער, אֹויּב ָדאס ִאיז ֶמעְגֶלעך, ָזאל 
ָדאְך  ֶוועְרן;  ַפאְרִמיְטן  ִמיר  ַפאר  ָדאִזיֶקער ּכֹוס  ֶדער 

ִוויְלְסט. ִווי דּו  ַנייֶעְרט2  ִוויל,  ִווי ִאיְך  ִניט 
ֵזיי  ָהאט  אּון  ַּתְלִמיִדים,  ִדי  צּו  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  40 אּון 

ֶגעפּוֶנען ְׁשָלאְפְנִדיק; אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט צּו ֶּפעְטרֹוס: 
ָׁשָעה?1 ֵאיין  ִמיר  ִמיט  ַוואְכן  ֶגעָקאְנט  ִניט  ִאיר  ָהאט 
41 ַוואְכט אּון ַזייט ִמְתַּפְלל, ְּכֵדי1 ִאיר ָזאְלט ִניט קּוֶמען 

ָאֶּבער  ִוויִליק,  ַטאֶקע  ִאיז  ֵגייְסט  ֶדער  ִנָסיֹון;  ֵקיין  צּו 
ָמאל  ְצֵווייט  ַא  ִאיז  ֶער  ְׁשַוואך. 42 אּון  ִאיז  ְפֵלייׁש  ָדאס 
ַאזֹוי  ֶגעֶווען,  ִמְתַּפְלל  ִאיז1  אּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ִוויֶדער 
ּכֹוס  ָדאִזיֶקער  ֶדער  אֹויּב  ַמייֶנער,  ָפאֶטער  ָזאְגן:  צּו 
ָקען2 ִניט ַפאְרִמיְטן ֶוועְרן, ַסייְדן ִאיְך ְטִריְנק ִאים, ָזאל 
ָהאט  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶגעֶׁשען. 43 אּון  ָרצּון2  ַדיין 
ֵזייֶעֶרע אֹויְגן  ִוויֶדער ֶגעפּוֶנען ְׁשָלאְפְנִדיק, ָוואִרים1  ֵזיי 
אּון  ֶגעָלאְזן1  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ְׁשֶווער. 44 אּון  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 

כו 36׃ 1 ַאִהין צּו  כו 37׃ 1 ְטרֹויֶעִריג אּון ִּביֶטעְרִדיק צּו ַזיין  
כו 38׃ 1 ֶזעֶלע  2 ִּביז צּום טֹויט  3 ְּתִהִלים פח:ד  כו 39׃ 1 ָהאט  2 ָנאר  כו 40׃ 1 ְּתִהִלים סט:כא  

כו 41׃ 1 צּוִליּב  כו 42׃ 1 ָהאט  2 ֶקען  כו 42׃ 2 ִוויְלן  כו 43׃ 1 ַווייל  כו 44׃ 1 ַפאְרָלאְזט  
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כו:52-45מתיה

ִמְתַּפְלל  ָמאל  ְדִריט  ַא  ָהאט  אּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז 
ֶוועְרֶטער. ֶזעְלֶּבע  ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעַחְזְרט  אּון  ֶגעֶווען, 
45 ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ַּתְלִמיִדים, אּון ָהאט 

רּוֶעט?  אּון  ַאְלץ  ָנאְך  ִאיר  ְׁשָלאפט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו 
ֶזעט, ִדי ָׁשָעה1 ִאיז ֶגעקּוֶמען, אּון ֶדער ֶּבן־ָאָדם ֶוועְרט 
ִזיְנִדיֶקע. ִדי  פּון  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
ָאן.1 ַמיין ָמסּור  ֵגיין; ָאט קּוְמט  46 ְׁשֵטייט אֹויף, ָלאִמיר 

47 אּון ִווי ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶרעְדט, ִאיז ָאנֶגעקּוֶמען ְיהּוָדה 

ְגרֹויֶסער  ַא  ִאים  ִמיט  אּון  ְצֶוועְלף  ִדי  פּון  ֵאייֶנער 
ָראֵׁשי־ ִדי  פּון  ְׁשֶטעְקְנס,  אּון  ְׁשֶוועְרְדן  ִמיט  ַהמֹון1 
ָמסּור  ֶדער  ָפאְלק. 48 אּון  ֶדעם  פּון  ְזֵקִנים  אּון  ֹּכֲהִנים 
ִאיְך  ֶוועֶמען  ֶגעָזאְגט:  אּון  ִסיָמן,  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ֵזיי  ָהאט 
ִאיז  ֶער  ִאים. 49 אּון  ֶנעְמט  ֶעס;  ִאיז  ֶדער  קּוׁשן,  ֶוועל 
ָׁשלֹום,  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֵיׁשּוַע? אּון  ְגַלייְך צּוֶגעַגאְנֶגען צּו 
ֶרּבי! אּון ָהאט ִאים ֶגעקּוְׂשט.1 50 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט צּו ִאים 
ֶגעזָאְגט: ְפַרייְנט, צּוִליּב ָוואס ִּביְסטּו ֶגעקּוֶמען? ֶדעָמאְלט 
ֶהעְנט  ֵזייֶעֶרע  ַארֹויְפֶגעֵלייְגט  אּון  ֶגעֶנעֶעְנט1  ֵזיי  ָהאְּבן 
אֹויף ֵיׁשּוַע, אּון ָהאְּבן ִאים ֶגענּוֶמען. 51 ֶערְׁשט ֵאייֶנער פּון 
ִדי, ָוואס זֶעֶנען ֶגעֶווען ִמיט ֵיׁשּוַע, ָהאט אֹויְסֶגעְׁשְטֶרעְקט 
ָהאט  אּון  ְׁשֶוועְרד,  זַיין  ַארֹויְסֶגעצֹויְגן  אּון  ַהאְנט  זַיין 
ֶגעְׁשָלאְגן ֶדעם ֹּכֵהן־ָגדֹולס ְקֶנעְכט, אּון ִאים ָאּפֶגעַהאְקט 
ַאן אֹויֶער. 52 ֶדעָמאְלט ָהאט ֵיׁשּוַע צּו ִאים ֶגעזָאְגט: ְׁשֶטעק 

כו 45׃ 1 ַצייט  כו 46׃ 1 ְּתִהִלים קיט:קנ  כו 47׃ 1 ִפיל ַלייט  כו 49׃ 1 ְּתִהִלים נה:כב  כו 50׃ 1 ֶגעקּוֶמען  
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מתיה כו:59-53

ָוואִרים2  ְׁשייד;1  ֶדער  ִאין  ְׁשֶוועְרד  ַדיין  ַאַריין  צּוִריק 
ַאֶלע, ָוואס ֶנעֶמען ִדי ְׁשֶוועְרד, ֶוועְלן אּוְמקּוֶמען דּוְרְך 
ִניט  ָוואְלט  ִאיְך  ַאז  ֵמייְנְסטּו,  ְׁשֶוועְרד.3 53 ִצי  ֶדער 
ֶגעָקאְנט ֶּבעְטן ַמיין ָפאֶטער, ֶער ָזאל ִמיר ַטאֶקע ִאיְצט 
ַמְלָאִכים? 54 ָאֶּבער  ֶלעְגיֹוֶנען1  ְצֶוועְלף  ִווי  ֶמער  ִׁשיְקן 
ֶגעָוואְרן,  ְמקּוָים  ִּכְתֵבי־ַהקֹוֶדׁש1  ִדי  ָוואְלְטן  ִוויַאזֹוי 
ֵיׁשּוַע  ָהאט  ָׁשָעה1  ֶיעֶנער  ַזיין? 55 ִאין  ַאזֹוי  מּוז  ֶסע  ֶווען 
ֶגעָזאְגט צּום ַהמֹון:2 ֶזעְנט ִאיר ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ִווי ֶקעְגן ַא 
ַגְזָלן,3 ִמיְך צּו ֶנעֶמען ִמיט ְׁשֶוועְרד אּון ְׁשֶטעְקְנס? ָטאג־
ָהאּב  אּון  ֵּבית־ַהִמְקָדׁש  ִאין  ֶגעֶזעְסן  ִאיְך  ִּבין  ֶטעְגֶלעך 
ֶגענּוֶמען. 56 ָאֶּבער  ִניט  ִמיְך  ָהאט  ִאיר  אּון  ֶגעֶלעְרְנט, 
ִדי  פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ְּכֵדי1  ֶגעֶׁשען,  ִאיז  ַאְלץ  ָדאס 
ְנִביִאים ָזאְלן ְמקּוָים ֶוועְרן.2 ֶדעָמאְלט ָהאְּבן ִאים ַאֶלע 
ַאנְטרּוֶנען.3  ֶזעֶנען  אּון  ַפאְרָלאְזט,  ַּתְלִמיִדים 
ִאים  ָהאְּבן  ֵיׁשּוַע,  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ָוואס  ִדי,  57 אּון 

ַאֶוועְקֶגעִפיְרט צּו ַקיָפא, ֶדעם ֹּכֵהן־ָגדֹול, וואּו ִדי סֹוְפִרים 
ֶּפעְטרֹוס  ַפאְרַזאְמְלט. 58 אּון  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ְזֵקִנים  אּון 
ִאיז ִאים ָנאְכֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדער ַווייְטְנס, ִּביְזן הֹויף פּון 
ִזיְך  ָהאט  אּון  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון  ֹּכֵהן־ָגדֹול, 
ֶגעֶזעְצט ִמיט ִדי ַּבאִדיֶנער, צּו ֶזען ָוואס ֶדער סֹוף ֶוועט 
ַזיין. 59 אּון ִדי ָראֵׁשי־ֹּכֲהִנים אּון ֶדער ַגאְנֶצער ַסְנֶהְדִרין 
ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַפאְלֶׁשע ֵעדּות ֶקעְגן ֵיׁשּוַע, ְּכֵדי1 ִאים צּו 

כו 52׃ 1 ַזיין ְּפַלאץ  2 ַווייל  3 ְּבֵראִׁשית ט:ו  כו 53׃ 1 ַמֲחנֹות  כו 54׃ 1 ֵהייִליֶקע ְׁשִריְפט  
כו 55׃ 1 ַצייט  2 ִדי ַלייט  3 רֹויֶּבער  כו 56׃ 1 צּוִליּב  2 ְּתִהִלים לח:יב, ְזַכְרָיה יג:ז  3 ַאֶוועְקֶגעָלאְפן  

כו 59׃ 1 צּוִליּב
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כו:68-60מתיה

ַא  ָכאְטׁש  ֶגעפּוֶנען,  ִניט  ָהאְּבן  ֵזיי  ֵטייְטן:2 60 אּון  ֶקעֶנען 
סֹוף  צּום  ֵגיין.  צּו  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵעדּות  ַפאְלֶׁשע  ַסך 
זֶעֶנען ֶגעקּוֶמען ְצֵוויי,1 61 אּון ָהאְּבן ֶגעזָאְגט: ֶדער ָדאִזיֶקער 
ֶדעם  ַאייְנצּואַוואְרְפן  ִּבֵיכֹוְלת1  ִּבין  ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ָהאט 
ֶטעג. ְדַריי  ִאין  אֹויְפּבֹויֶען  ִאים  אּון  ָגאט,  פּון  ֵהיַכל2 
62 אּון ֶדער ֹּכֵהן־ָגדֹול ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען אּון ָהאט צּו 

ַּבאֵטייט1  ָוואס  ָגאְרִניט?  ֶענְטֶפעְרְסט  דּו  ֶגעָזאְגט:  ִאים 
ָהאט  ֵיׁשּוַע  ִדיר?2 63 ָאֶּבער  ֶקעְגן  ָזאְגן  ֵעדּות  ֵזייֶער 
ֶגעְׁשִוויְגן. אּון ֶדער ֹּכֵהן־ָגדֹול ָהאט צּו ִאים ֶגעָזאְגט: ִאיְך 
דּו  ַאז  ָגאט,  ֶלעֶּבעִדיְקן  ֶדעם  ַּביי  ִדיְך  ַּבאְׁשֶווער 
ָזאְלְסט אּוְנדז ָזאְגן, ִצי דּו ִּביְסט ֶדער ָמִׁשיַח, ֶדער ֶּבן־
ֶעס  ָהאְסט  דּו  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ֵיׁשּוַע  ֱאֹלִהים. 64 ָהאט 
ֶגעָזאְגט. אּון ִאיְך ָזאג ַאייְך, ַאז פּון ִאיְצט ָאן ֶוועט ִאיר 
ַּביי ֶדער ֶרעְכֶטער ַהאְנט פּון  ִזיְצן  ֶּבן־ָאָדם  ֶזען ֶדעם 

ֶדער ְגבּוָרה,1 אּון קּוֶמען אֹויף ִדי ָוואְלְקנס פּון ִהיְמל.2
65 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶדער ֹּכֵהן־ָגדֹול ֶצעִריְסן ַזייֶנע ְּבָגִדים,1 

ַדאְרְפן  ָוואס  צּו  ֶגעֶלעְסֶטעֽרט;  ָהאט  ֶער  ֶגעָזאְגט:  אּון 
ִדי  ֶגעֶהעְרט  ַאֵליין  ִאיר  ָהאט  ָאט  ֵעדּות?  ָנאְך  ִמיר 
ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ֵדָעה?  ַאייֶער  ִאיז  ֶלעְסֶטערּוְנג. 66 ָוואס 
ָהאְּבן  ִמיָתה!1 67 ֶדעָמאְלט  ַחיָיב  ִאיז  ֶער  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ֵזיי ִאים ָאנֶגעְׁשִּפיְגן ִאין ָּפִנים, אּון ִאים ֶגעְׁשָלאְגן ִמיט ִדי 
ֶגעַּפאְטְׁשט,1 68 אּון  ִאים  ָהאְּבן  ַאְנֶדעֶרע  אּון  פֹויְסְטן, 

כו 59׃ 2 ַהאְרֶגעֶנען  כו 60׃ 1 ְּתִהִלים כז:יב, ְדָבִרים יט:טו  כו 61׃ 1 ֶקען  2 ֵּבית ַהִמְקָדׁש  
כו 62׃ 1 ַּבאְׁשֵטייט  2 ְּתִהִלים לח:יד-טו, ְיַׁשְעָיהּו נג:ז  כו 64׃ 1 ְׁשַטאְרַקייט  2 ָדִניֵאל ז:יג-יד  

כו 65׃ 1 ְקֵלייֶדער  כו 66׃ 1 טֹויט ׁשּוְלִדיג  כו 67׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו נ:ו נג:ז  
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מתיה כו:75-69

ֶגעזָאְגט: זָאג ְנִביאֹות. דּו ָמִׁשיַח! ֶווער ִאיז ֶעס, ָוואס ָהאט 
ִדיְך ֶגעְׁשָלאְגן? 

ַא  אּון  הֹויף.  ִאין  ְדרֹויְסן  ֶגעֶזעְסן  ִאיז  ֶּפעְטרֹוס  69 אּון 

ִדיְנְסְטֵמייְדל ִאיז צּו ִאים צּוֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאט ֶגעָזאְגט: 
אֹויְך דּו ִּביְסט ֶגעֶווען ִמיט ֵיׁשּוַע, ֶדעם ָגִליֶלער. 70 ָאֶּבער 
ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  אּון  ַאֶלע,  ֵזיי  ַפאר  ֶגעֵלייְקְנט  ָהאט  ֶער 
ִאיז  ֶער  ְּבֵעת1  ָזאְגְסט. 71 אּון  דּו  ָוואס  ִניט,  ַפאְרְׁשֵטיי 
ַאן  ִאים  ָהאט  ָפאְרהֹויף,2  ֶדעם  ִאין  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען 
ַאְנֶדעֶרע ֶגעֶזען, אוןּ ִזי ָהאט ֶגעָזאְגט צּו ִדי, ָוואס ֶזעֶנען 
ִמיט  ֶגעֶווען  אֹויְך  ִאיז  ָדאִזיֶקער  ֶדער  ֶגעֶווען:  ָדאְרְטן 
ִמיט  ֶגעֵלייְקְנט  ִוויֶדער  ָהאט  ֶער  ַהנֹוְצִרי.72 אּון  ֵיׁשּוַע 
ַא ְׁשבּוָעה: ִאיְך ֶקען ִניט ֶדעם ֶמעְנְטְׁשן. 73 אּון ְׂשֶּפעֶטער 
ָדאְרְטן  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי,  צּוֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ַאִּביִסיל 
ֶּבֶאֱמת, דּו  ֶגעָזאְגט צּו ֶּפעְטרֹוס:  ֶגעְׁשַטאֶנען, אּון ָהאְּבן 
ִּביְסט אֹויְך ֵאייֶנער פּון ֵזיי; ָוואִרים1 ַדיין ָלׁשֹון2 ִגיט ִדיְך 
ַארֹויס. 74 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶׁשעְלְטן אּון 
ִזיְך צּו ְׁשֶוועְרן: ִאיְך ֶקען ִניט ֶדעם ֶמעְנְטְׁשן. אּון ֵּתיֵּכף1 
ִזיְך  ָהאט  ֶּפעְטרֹוס  ֶגעְקֵרייט. 75 אּון  ָהאן  ֶדער  ָהאט 
ָוואס ֵיׁשּוַע ָהאט ֶגעָזאְגט: ָנאְך  ָוואְרט,  ֶדעְרָמאְנט ָדאס 
ֵאייֶדער ֶדער ָהאן ֶוועט ְקֵרייֶען, ֶוועְסטּו ִמיְך ְדַריי ָמאל 
ָהאט  אּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז  ֶער  אּון  ַפאְרֵלייֶקעֶנען. 

ִזיְך ִּביֶטער ֶצעֵווייְנט.
כו 71׃ 1 ֶווען  2 ָחֵצר  כו 73׃ 1 ַווייל  2 ֶרעְדן/ֵאקְסְנט/ִמְבָטא  כו 74׃ 1 ְגַלייְך  

124



כז:9-1מתיה

 1 אּון ַאז ֶסע ִאיז ֶגעָוואְרן ָטאג, ָהאְּבן ַאֶלע ָראֵׁשי־
ֵעָצה  ַאן  ִזיְך  ָפאְלק  ֶדעם  פּון  ְזֵקִנים  ִדי  אּון  ֹּכַהִנים 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֵטייְטן.1 2 אּון  צּו  ִאים  ֵיׁשּוַע,  ֶקעְגן  ֶגעַהאְלְטן 
אּון  ַאֶוועְקֶגעִפיְרט  ִאים  ָהאְּבן  אּון  ֶגעּבּוְנְדן,  ִאים 

ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט צּו ִּפיַלאטּוס, ֶדעם ְּפָראקּוַראָטאר.1
ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֶזען  ָהאט  ָמסּור,  ֶדער  ְיהּוָדה,  ַאז  3 אּון 

ַפאְרִמְׁשָּפט ֶגעָוואְרן, ָהאט ֶער ַחָרָטה ַּבאקּוֶמען, אּון ֶער 
ִזיְלֶּבעְרְׁשִטיק צּו  ְדַרייִסיק  ִדי  ֶגעְּבַראְכט  ָהאט צּוִריק 

ִדי ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים אּון ִדי ְזֵקִנים, 
ִאיְך  ַמְחַמת1  ֶגעִזיְנִדיְקט,  ָהאּב  ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  4 אּון 

ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ְּבלּוט.  אּוְמׁשּוְלִדיק  ַפְארָראְטן2  ָהאּב 
ֶגעָזאְגט: ָוואס ֵגייט ָדאס אּוְנדז ָאן? ָדאס ִאיז ַדיין ֵעֶסק.3
ִזיְלֶּבעְרְׁשִטיק  ִדי  ֶגעָטאן  ְׁשַלייֶדער1  ַא  ָהאט  ֶער  5 אּון 

ִאיז  ֶער  אּון  ָאּפֶגעֶקעְרט;  ָהאט  אּון  ַאַריין,  ֵהיָכל2  ִאין 
ִדי  אֹויְפֶגעָהאְנֶגען. 6 אּון  ִזיְך  ָהאט  אּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען 
אּון  ִזיְלֶּבעְרְׁשִטיק,  ִדי  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים 
ֶדער  ִאין  ַאַרייְנֵלייְגן  ִניט  ֵזיי  ָטאר  ֶמען  ֶגעָזאְגט: 
ֵזיי  ְּבלּוט־ֶגעְלט. 7 אּון  ִאיז  ָדאס  ַמְחַמת2  ַׁשאְצַקאֶמער,1 
ֶדעְרִמיט  ָהאְּבן  אּון  ֶגעַהאְלְטן,  ֵעָצה  ַאן  ִזיְך  ָהאְּבן 
ֶגעקֹויְפט ֶדעם ֶטעֶּפעְרס ֶפעְלד, ָדאְרט ְמַקֶבר1 צּו ַזיין 
ָדאס  ֶגערּוְפן  ֶפעְלד  ָדאס  ֶוועְרט  ֵגִרים. 8 ֶדעִריֶּבער 
ִאיז  ָטאג. 9 ֶדעָמאְלט  ַהייְנִטיְקן  ִּביְזן  ְּבלּוט  פּון  ֶפעְלד 

כז 1׃ 1 ַהאְרֶגעֶנען  כז 2׃ 1 גּוֶבעְרֶנער  כז 4׃ 1 צּוִליּב/ֶוועְגן  2 ַפאְרַמֶסְרט  3 ֶגעֶׁשעְפט  
כז 5׃ 1 ַאִניֶדער ֶגעָוואְרְפן  2 ֵּבית ַהִמְקָדׁש  כז 6׃ 1 אֹוָצר  2 צּוִליּב/ַווייל  

כז 7׃ 1 ַּבאְגָראְּבן   
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מתיה כז:17-10

דּוְרְך  ֶגעָוואְרן  ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶסע  ָוואס  ֶגעָוואְרן,  ְמקּוָים 
ְדַרייִסיק  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ַהָנִביא:  ִיְרְמָיהּו 
ִזיְלֶּבעְרְׁשִטיק, ֶדעם ְּפַרייז פּון ֶדעם, ָוואס ִאיז ֶגעַׁשאְצט 
ֶגעָוואְרן, ֶוועֶמען ִדי ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ָהאְּבן ֶגעַׁשאְצט,1 10 אּון 
ִווי  ֶפעְלד,  ֶטעֶּפעְרס  ֶדעם  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן  ֵזיי  ָהאְּבן  ֵזיי 

ָגאט ָהאט ִמיר ֶגעָּבאְטן.
ְּפָראקּוַראָטאר,1  ֶדעם  ַפאר  ֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֵיׁשּוַע  11 אּון 

ֶגעְפֶרעְגט:  ִאים  ָהאט  ְּפָראקּוַראָטאר1  ֶדער  אּון 
ִאים  צּו  ֵיׁשּוַע  ָהאט  ִייְדן?  ִדי  פּון  ֶמֶלְך2  ֶדער  ִּביְסטּו 
ִדי  פּון  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶעס. 12אּון  ָזאְגְסט  דּו  ֶגעָזאְגט: 
ֶגעָוואְרן,1  ָאנֶגעְקָלאְגט  ְזֵקִנים  ִדי  אּון  ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים 
ָהאט  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט. 13 ֶדעָמאְלט  ָגאְרִניט  ֶער  ָהאט 
ֵזיי  ָוואס  ִניט,  ֶהעְרְסטּו  ֶגעָזאְגט:  ִאים  צּו  ִּפיַלאטּוס 
ִניט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ָזאְגן ַאְלץ ֶקעְגן ִדיר? 14 אּון ֶער ָהאט 
ָהאט  ְּפָראקּוַראָטאר1  ֶדער  ַאז  ַאזֹוי,  ָוואְרט,  ַא  ֲאִפילּו 

ֶגעִחידּוְׁשט.2 ֵזייֶער  ִזיְך 
15 אּון אֹויף יֹום־טֹוב ִאיז ַּביים ְּפָראקּוַראָטאר1 ֶגעֶווען ַא 

ִמְנָהג ְפַריי צּו ָלאְזן ַפאר ֶדעם ָפאְלק ַא ֶגעַפאְנֶגעֶנעם, 
ֵזיי ָהאְּבן ָנאר ֶגעָוואְלט. 16 אּון ְגָראד ֶדעָמאְלט  ֶוועֶמען 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַהאט ַא ַּבאֶקעְנְטן ֶגעַפאְנֶגעֶנעם, ָוואס ָהאט 
ֶגעֶווען  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  ַּבר־ַאָּבא. 17 אּון  ֶגעֵהייְסן 
ֶוועֶמען  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ִּפיַלאטּוס  ָהאט  ַפאְרַזאְמְלט, 

כז 9׃ 1 ְזַכְרָיה יא:יב-יג, ִיְרְמָיהּו לב:ו-ט  כז 11׃ 1 גּוֶבעְרֶנער  2 ֶקעִניג  
כז 12׃ 1 אּון ֶווען ֶער ִאיז ַפאְרְקָלאְגט  כז 15,14׃ 1 גּוֶבעְרֶנער  כז 14׃ 2 ֶגעְוואּוְנֶדעְרט  
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כז:24-18מתיה

ַּבר־ַאָּבא,  ַּבאְפַרייֶען,  ַאייְך  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ִאיר,  ִוויְלט 
ֶער  ָמִׁשיַח? 18 ָוואִרים1  ֶמען רּוְפט  ֶוועֶמען  ֵיׁשּוַע,  ָאֶדער 
ִאים  ֵזיי  ָהאְּבן  ִקְנָאה  ִאיֶּבער2  ַאז  ֶגעוואּוְסט,  ָהאט 

ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט.3 
19 אּון ְּבַׁשַעת1 ֶער ִאיז ֶגעֶזעְסן אֹויף ֶדעם ִּכֵסא־ַהִמְׁשָּפט,2 

ָהאט ַזיין ַווייּב ִאים ֶגעָלאְזט ָזאְגן: ָהאּב ָגאְרִניט צּו ָטאן 
ַא  ַהייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ָוואִרים3  ַצִדיק,  ָדאִזיְקן  ֶדעם  ִמיט 
ַזייֶנעְטֶוועְגן.4 20 ָאֶּבער  פּון  ָחלֹום  ַא  ִאין  ֶגעִליְטן  ַסך 
ִאיֶּבעְרֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ְזֵקִנים  ִדי  אּון  ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים  ִדי 
אּון  ַּבר־ַאָּבא,  ַפאְרַלאְנֶגען  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ַהמֹון,1  ֶדעם 
ְּפָראקּוַראָטאר1  ֶדער  ֵיׁשּוַע. 21 אּון  אּומְּבֶרעְנֶגען  ָלאְזן 
ָהאט ִזיְך ָאנֶגערּוְפן, אּון צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֶוועֶמען פּון ִדי 
ֵּבייֶדע ִוויְלט ִאיר, ַאז ִאיְך ָזאל ַאייְך ַּבאְפַרייֶען? ָהאְּבן 
ֵזיי ֶגעָזאְגט:  ֵזיי ֶגעָזאְגט: ַּבר־ַאָּבא. 22 ָהאט ִּפיַלאטּוס צּו 
ָוואס ָזאל ִאיְך ָאֶּבער ָטאן ִמיט ֵיׁשּוַע, ֶוועֶמען ֶמען רּוְפט 
ֶגעְקֵרייִציְקט  ֶער  ָזאל  ֶגעָזאְגט:  ַאֶלע  ֵזיי  ָהאְּבן  ָמִׁשיַח? 
ַפאַרא  ָוואס  ַפאְרָוואס,  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶער  ֶוועְרן. 23 אּון 
ָנאְך  ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ֶגעָטאן?  ֶער  ָהאט  ְׁשֶלעְכְטס 
ֶוועְרן. 24 אּון  ֶגעְקֵרייִציְקט  ֶער  ָזאל  ֶגעְׁשִריְגן:  ֶהעֶכער 
ְּבֵעת1 ִּפיַלאטּוס ָהאט ֶגעֶזען, ַאז ֶער ֶקען ָגאְרִניט ּפֹועְלן, 
ַנייֶעְרט2 ַאז ִדי ְמהּוָמה ֶוועְרט ָנאְך ְגֶרעֶסער, ָהאט ֶער 
ֶגענּוֶמען ַוואֶסער אּון ָהאט ִזיְך ֶגעַווְאְׁשן ִדי ֶהעְנט ַפאר 

כז 18׃ 1 ַווייל  2 צּוִליּב  3 ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן  כז 19׃ 1 ֶווען  2 ִריְכֶטער ְׁשטּול  3 ַווייל  4 ֶוועְגן ִאים  
כז 20׃ 1 ַלייט/ָפאְלק  כז 21׃ 1 גּוֶבעְרֶנער  כז 24׃ 1 ֶווען  2 ָנאר
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מתיה כז:31-25

ֶדעם  פּון  ֵריין3  ִּבין  ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  אּון  ָפאְלק,  ֶדעם 
ָדאִזיְקן ְּבלּוט; ִאיר ֶזעט. 25 אּון ָדאס ַגאְנֶצע ָפאְלק ָהאט 
אּון  אּוְנדז  אֹויף  קּוֶמען  ָזאל  ְּבלּוט  ַזיין  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
אּוְנדֶזעֶרע ִקיְנֶדער!1 26 ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ֵזיי ַּבאְפַרייט 
ַּבר־ַאָּבא, אּון ֵיׁשּוַע ָהאט ֶער ֶגעָלאְזט ְׁשַמייְסן, אּון ִאים 

ֶוועְרן.1 צּו  ֶגעְקֵרייִציְקט  ִאיֶּבעְרֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
27 ֶדעְרָנאְך ָהאְּבן ִדי ֶזעְלֶנער1 פּון ֶדעם ְּפָראקּוַראָטאר2 

ָהאְּבן  אּון  ַאַריין,  ְּפֶרעטֹוְריּום3  ִאין  ֵיׁשּוַע  ֶגענּוֶמען 
ַפאְרַזאְמְלט ַארּום ִאים ָדאס ַגאְנֶצע קֹוהֹוְרֶטע.4 28 אּון ֵזיי 
ָהאְּבן ִאים אֹויְסֶגעָטאן, אּון ַארֹויְפֶגעֵלייְגט אֹויף ִאים ַא 
ּפּוְרפּור1 ַמאְנְטל, 29 אּון ָהאְּבן אֹויְסֶגעְפָלאְכְטן ַא ְקרֹוין 
פּון ֶדעְרֶנער, אּון ִזי ַארֹויְפֶגעֶזעְצט ָאיֹוף1 ַזיין ָקאּפ, אּון 
ַהאְנט.  ֶרעְכֶטער  ַזיין  ִאין  רּוט2  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ִאים  ָהאְּבן 
אּון זֵיי ָהאְּבן ַפאר ִאים ֶגעְקִניט, אּון פּון ִאים ָאּפֶגעְׁשֶפּעט, 
אּון ֶגעָזאְגט: ָׁשלֹום ִדיר, ִייִדיֶׁשער ֶמֶלְך!3 30 אּון ֵזיי ָהאְּבן 
אֹויף ִאים ֶגעְׁשִּפיְגן, אּון ֶגענּוֶמען ִדי רּוט1 אּון ָהאְּבן ִאים 
ֶגעְׁשָלאְגן ִאיֶּבעְרן ָקאּפ. 31 אּון ָנאְכֶדעם ִווי ֵזיי ָהאְּבן פּון 
ִאים ָאּפֶגעְׁשֶפּעט, ָהאְּבן ֵזיי פּון ִאים ַאָראְּפֶגענּוֶמען ֶדעם 
ַזייֶנע ַמְלּבּוִׁשים,1 אּון ָהאְּבן  ַמאְנְטל, אּון ִאים ָאנֶגעָטאן 

ֶוועְרן. צּו  ֶגעְקֵרייִציְקט  ַאֶוועְקֶגעִפיְרט  ִאים 

כז 24׃ 3 אּומְׁשּוְלִדיג  כז 25׃ 1 ַּבִמְדָּבר יד:יח  כז 26׃ 1 ְּתִהִלים צד:כא  כז 27׃ 1 ָסאְלַדאְטן  2 גּוֶבעְרֶנער  
3 ֶגעִריְכְטהֹויף  4 ַּבאְנֶדע  כז 28׃ 1 רֹויֶטער  כז 29׃ 1 אֹויף  2 ָראְהר  3 ֶקעִניג  כז 30׃ 1 ָראְהר  

כז 31׃ 1 ְקֵלייֶדער  
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כז:42-32מתיה

32 אּון ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַארֹויְסֶגעקּוֶמען, ָהאְּבן ֵזיי ָאנֶגעְטָראְפן 

ֵזיי  ָהאְּבן  ִׁשְמעֹון; אּון  ָנאֶמען  ִמיְטן  ַמאן פּון קּוִריִני,  ַא 
ֶגעֵנייט צּו ְטָראְגן ַזיין ְקֵרייץ.1 33 אּון ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען 
ָדאס  ָגְלָגְלָּתא,  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ָוואס  ְּפַלאץ,  ֶדעם  צּו 
ֵמייְנט: ֶדער ַׁשאְרְּבן־ְּפַלאץ,1 34 ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעֶגעְּבן צּו 
ְטִריְנֶקען ַוויין ֶגעִמיְׁשט ִמיט ַגאל; אּון ַאז ֶער ָהאט ָדאס 
ְטִריְנְקן. 35 אּון  ֶגעָוואְלט  ִניט  ֶעס  ֶער  ָהאט  ַפאְרזּוְכט, 
ֵזיי  ָהאְּבן  ֶגעְקֵרייִציְקט,  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ִווי  ָנאְכֶדעם 
ַוואְרְפְנִדיק  ַמְלּבּוִׁשים,1  ַזייֶנע  ֶצעֵטייְלט  ִזיְך  ְצִוויְׁשן 
אּון  ַאִניֶדעְרֶגעֶזעְצט  ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן  גֹוָרל;2 36 ֶדעְרָנאְך 
ֵזיי  ָהאְּבן  ָקאּפ  ַזיין  ִאיֶּבער  ֶגעִהיְטן. 37 אּון  ִאים  ָהאְּבן 
ִאים:  ֶקעְגן  ּבַאׁשּולִדיקּוְנג  ֶגעְׁשִריֶּבעֶנע  ִדי  ֶגעֶזעְצט1 
ִייְדן. 38 ֶדעָמאְלט  ִדי  פּון  ֶמֶלְך2  ֶדער  ֵיׁשּוַע,  ִאיז  ָדאס 
ַגְזָלִנים,1  ְצֵוויי  ֶגעָוואְרן  ֶגעְקֵרייִציְקט  ִאים  ִמיט  ֶזעֶנען 
ֵאייֶנער ַּביי ֶדער ֶרעְכֶטער אּון ֵאייֶנער ַּביי ֶדער ִליְנֶקער 
ַהאְנט.2 39 אּון ִדי ַפאְרַּבייֵגייֶער ָהאְּבן ִאים ֶגעֶלעְסֶטעְרט,1 
דּו,  ֶגעָזאְגט:  ֶקעּפ,2 40 אּון  ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ֶגעָׁשאְקְלט  אּון 
ִאים  ּבֹויְסט  אּון  ֵהיָכל,1  ֶדעם  ֶצעְׁשֶטעְרְסט  ָוואס 
אֹויף ּבֹויֶען2 ִאין ְדַריי ֶטעג, ַזיי ִדיְך3 ַאֵליין ַמִציל!4 אֹויּב דּו 

ְקֵרייץ.5 ֶדעם  פּון  ַארָאּפ  ֶּבן־ֱאֹלִהים, קּום  ֶדער  ִּביְסט 
41 אּון ַאזֹוי ָהאְּבן אֹויְך ִדי ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים ִמיט ִדי סֹוְפִרים 

אּון ְזֵקִנים פּון ִאים ָאּפֶגעְׁשֶפּעט, אּון ֶגעָזאְגט:1 42 ַאְנֶדעֶרע 
כז 32׃ 1 ְצָלב  כז 33׃ 1 ַא ָאְרְט פּון ַא ָקאְּפֵׁשייְטל  כז 35׃ 1 ְקֵלייֶדער  2 ְּתִהִלים כב:יט  כז 37׃ 1 ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט  2 ֶקעִניג  

כז 38׃ 1 רֹויֶּבער  2 ְיַׁשְעָיהּו נג:יב  כז 39׃ 1 ֶגעִזיְדְלט/חֹוִזיק ֶגעַמאְכט/ֶגעְׁשָּפאט/ֶגעֶׁשעֶּפעט  2 ְּתִהִלים כב:ח קט:כה  
כז 40׃ 1 ַוואְרְפְסט ַאיין ֶדעם ֵּבית ַהִמְקָדׁש  2 ִאין ְדַריי ֶטעג ַזיי ִזיְך  3 ִזיְך  4 ַראֶטעֶווע ִזיְך ַאֵליין  5 ְצָלב  

כז 41׃ 1 ְּתִהִלים סט:כא  
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מתיה כז:50-43

ָהאט ֶער ַמִציל1 ֶגעֶווען, ִזיְך ַאֵליין ָקאן2 ֶער ִניט ַמִציל3 
ָנאר  ֶער  ָזאל  ֶער!  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  פּון  ֶמֶלְך4  ֶדער  ַזיין. 
ְגלֹויְּבן  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ְקֵרייץ,5  ֶדעם  פּון  ַאָראְּפקּוֶמען 
ִאין ִאים. 43 ֶער ָהאט ִזיְך ַפאְרָלאְזט אֹויף ָגאט; ָזאל ֶער 
ִאים ִאיְצט ַמִציל1 ַזיין, אֹויּב ֶער ַּבאֶגעְרט ִאים; ָוואִרים2 
ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: ִאיְך ִּבין ֶדער ֶּבן־ֱאֹלִהים.3 44 אּון ִדי 
ֶגעָוואְרן,  ֶגעְקֵרייִציְקט  ִאים  ִמיט  ֶזעֶנען  ָוואס  ַגְזָלִנים,1 
ֶזעְלִּביֶקען  ֶדעם  אֹויף  ֶגעֶלעְסֶטעְרט2  אֹויְך  ִאים  ָהאְּבן 

אֹוְפן.
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָאן  ָׁשָעה  ֶזעְקְסֶטער  ֶדער  פּון  45 אּון 

ֶדער  ִּביז  ַלאְנד,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִאיֶּבער  ִפיְנְצֶטעְרִניׁש 
ָהאט  ָׁשָעה  ַנייְנֶטער  ֶדער  ַארּום  ָׁשָעה. 46 אּון  ַנייְנֶטער 
ָלָמה  ֵאִלי,  ֵאִלי,  קֹול:  הֹויְך  ַא  ִמיט  ֶגעְׁשִריְגן  ֵיׁשּוַע 
ָגאט, ַפאְרָוואס  ַמיין  ָגאט,  ַמיין  ֵמייְנט:  ְׁשַבְקָּתִני?1 ָדאס 
ָוואס  ִדי,  פּון  ֶעְטֶלעֶכע  ַפאְרָלאְזן? 47 אּון  ִמיְך  ָהאְסטּו 
ֶגעֶהעְרט,  ֶעס  ָהאְּבן  אּון  ֶגעְׁשַטאֶנען,  ֶדעְרַּביי  ֶזעֶנען 
ֵזיי  ֵאייֶנער פּון  ֵאִלָיהּו. 48 אּון  ֶער רּוְפט  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן 
אּון  ְׁשָוואם,  ַא  ֶגענּוֶמען  ָהאט  אּון  ֶגעָלאְפן  ֵּתיֵּכף1  ִאיז 
ָהאט ִאים ָאנֶגעִפיְלט ִמיט ֶעִסיק, אּון ִאים ַארֹויְפֶגעָטאן 

ְטִריְנֶקען.2 צּו  ֶגעֶגעְּבן  ִאים  ָהאט  אּון  ְׁשֶטעְקן,  ַא  אֹויף 
ָלאִמיר  ַוואְרט,  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  ִאיֶּבעִריֶקע  ִדי  49 ָאֶּבער 

ֶזען, ִצי ֵאִלָיהּו ֶוועט קּוֶמען ִאים ַמִציל1 ַזיין. 50 אּון ֵיׁשּוַע 
כז 42׃ 1 ֶגעַראֶטעֶוועט  2 ֶקען  3 ַראֶטעֶווען  4 ֶקעִניג  5 ְצָלב  כז 43׃ 1 ַראֶטעֶווען  2 ַווייל  3 ְּתִהִלים כב:ט  

כז 44׃ 1 רֹויֶּבער  2 ֶגעִזיְדְלט/חֹוִזיק ֶגעַמאְכט/ֶגעְׁשָּפאט/ֶגעֶׁשעֶּפעט  כז 46׃ 1 ְּתִהִלים כב:ב  
כז 48׃ 1 ְגַלייְך  2 ְּתִהִלים סט:כב  כז 49׃ 1 ַראֶטעֶווען
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כז:57-51מתיה

ָהאט  אּון  קֹול,  הֹויְך  ַא  ִמיט  ֶגעְׁשִריְגן  ָנאְכַאָמאל  ָהאט 
ָדאס  ִזיְך  ָהאט  ָאט  ֶנָׁשָמה. 51 אּון  ַזיין  אֹויְסֶגעהֹויְכט 
ָּפרֹוֶכת פּון ֶדעם ֵהיָכל1 ֶצעִריְסן ִאין ְצֵווייֶען, פּון אֹויְבן 
ִדי  אּון  ֶגעִציֶטעְרט,  ָהאט  ֶעְרד  ִדי  אּון  ַארָאּפ;2  ִּביז 

ֶגעְׁשָּפאְלְטן; ִזיְך  ָהאְּבן  ֶפעְלזן 
52 אּון ִדי ְקָבִרים ָהאְּבן ִזיְך ֶגעֶעְפְנט,1 אּון ַא ַסך גּוִפים2 

ֶזעֶנען  ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן,  ֶזעֶנען  ָוואס  ְקדֹוִׁשים,  ִדי  פּון 
ְקָבִרים  ִדי  פּון  ַארֹויְסקּוֶמעְנִדיק  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען, 53 אּון 
ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ְּתִחַית־ַהֵמִתים,  ַזיין  ָנאְך 
ַּבאִוויְזן  ִזיְך  ָהאְּבן  אּון  ַאַריין,  ְׁשָטאט  ֵהייִליֶקער  ֶדער 
ָהאְּבן  ָוואס  ִדי,  אּון  ֶקְנטּוְריֹון,1  ֶדער  ַסך. 54 אּון  ַא  צּו 
ִדי  ֶגעֶזען  ָהאְּבן  ֵזיי  ְּבֵעת2  ֵיׁשּוַע,  ֶגעִהיְטן  ִאים  ִמיט 
ֵזיי  ָהאְּבן  ֶגעֶׁשען,  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אּון  ֶעְרד־ִציֶטעְרִניׁש, 
ְׁשַטאְרק מֹוֶרא ַּבאקּוֶמען, אּון ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ַפאְרָוואר, 
ֶזעֶנען  ָדאְרט  ֶּבן־ֱאֹלִהים! 55 אּון  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער 
אֹויְך ֶגעֶווען ַא ַסך ְפרֹויֶען, ָוואס ָהאְּבן ִזיְך צּוֶגעקּוְקט 
ָנאְכֶגעָפְלְגט2  ֵיׁשּוַע  ֶזעֶנען  ָוואס  ַווייְטְנס,1  ֶדער  פּון 
ִאיז  ֵזיי  ַּבאִדיְנט. 56 ְצִוויְׁשן  ִאים  ָהאְּבן  אּון  ָגִליל,  פּון 
פּון  מּוֶטער  ִדי  ִמְרָים  אּון  ַמְגָדָלה,  פּון  ִמְרָים  ֶגעֶווען 
ִקיְנֶדער.  ַזְבִדיס  פּון  מּוֶטער  ִדי  אּון  יֹוֵסי,  אּון  ַיֲעֹקב 
57 אּון ַאז ֶסע ִאיז ֶגעָוואְרן ָאווְנט, ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאן עֹוֶׁשר 

אֹויְך  ִאיז  ָוואס  יֹוֵסף,  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ָוואס  ָרָמַתִים,  פּון 
כז 51׃ 1 ְׁשמֹות כו:לא-לג  2 ֵּבית ַהִמְקָדׁש  כז 52׃ 1 אֹויְפֶגעֶעְפְנט  2 ַלייֶּבער  

כז 54׃ 1 אֹויְּפְטַמאן  2 ֶווען  כז 55׃ 1 ְּתִהִלים לח:יב  2 ָנאְכֶגעַגאְנֶגען
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מתיה כז:65-58

ֶגעַגאְנֶגען צּו  ִאיז  ֵיׁשּוַע. 58 אּון ֶער  ַא ַּתְלִמיד פּון  ֶגעֶווען 
אּון  ֵיׁשּוַע.  פּון  גּוף  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  אּון  ִּפיַלאטּוס, 
ֶגעְּבן. ִאים  ִאים  ָזאל  ֶמען  ַּבאפֹויְלן,  ָהאט  ִּפיַלאטּוס 
ִאים  ָהאט  אּון  גּוף,  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ָהאט  יֹוֵסף  59 אּון 

ַאייְנֶגעִוויְקְלט ִאין ַלייְווְנֶטע ַּתְכִריִכים,1 60 אּון ָהאט ִאים 
ָוואס  ֵקֶבר,  ַנייֶעם  ֵאייֶגעֶנעם  ַזיין  ִאין  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ֶער  אּון  ֶפעְלזן;  ַא  ִאין  אֹויְסַהאְקן  ֶגעָלאְזט  ָהאט  ֶער 
פּון  ִטיר  ֶדער  צּו  ְׁשֵטיין  ְגרֹויְסן  ַא  צּוֶגעַקייְקְלט  ָהאט 
פּון  ִמְרָים  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען.1 61 אּון  ִאיז  אּון  ֵקֶבר,  ֶדעם 
ַמְגָדָלה, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ִמְרָים, ֶזעֶנען ָדאְרְטן ֶגעֶזעְסן, 

ֶקעְגְנִאיֶּבער ֶדעם ֵקֶבר.
62 אּון אֹויף ָמאְרְגן, ָנאְך ֶעֶרב־ַׁשָּבת, ָהאְּבן ִזיְך ִדי ָראֵׁשי־

ִּפיַלאטּוס, ַּביי  ַפאְרַזאְמְלט  ְּפרּוִׁשים  ִדי  אּון  ֹּכַהִנים 
ֶגעֶדעְנֶקען,  ִמיר  ַהאר,  אּוְנדֶזער  ֶגעָזאְגט:  ָהאְּבן  63 אּון 

ָהאט  ֶער  ְּבֵעת2  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ַּבאְטִריֶגער1  ֶיעֶנער  ַאז 
אֹויְפְׁשֵטיין  ִאיְך  ֶוועל  ֶטעג  ְדַריי  ָנאְך  ֶגעֶלעְּבט:  ָנאְך 
ְּתִחַית־ַהֵמִתים. 64 ַּבאֶפעל ֶדעִריֶּבער, ַאז ֶדער ֵקֶבר ָזאל 
ַּבאָוואְרְנט1 ֶוועְרן ִּביז ֶדעם ְדִריְטן ָטאג, ָטאֶמער ֶוועְלן 
אּון  ַארֹויְסַגְנֶבעֶנען,  ִאים  אּון  קּוֶמען  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע 
ְּתִחַית־ אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֶער  ַאז  ָפאְלק,  ֶדעם  ָזאְגן 
ַּבאְטרּוג2  ֶלעְצֶטער  ֶדער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון  ַהֵמִתים, 
ִּפיַלאטּוס  ֶערְׁשֶטער. 65 ָהאט  ֶדער  ִווי  ֶערֶגער  ַזיין 

כז 59׃ 1 ֵרייֶנע ֵלייֶלעך  כז 60׃ 1 ְיַׁשְעָיהּו נג:ט  כז 63׃ 1 ָאּפַנאֶרער  2 ֶווען  כז 64׃ 1 ַאְכטּוְנג  2 ִליְגן  
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כז:66-כח:8מתיה

אּון  ֵגייט,  ַוואך;1  ַא  ִאיר  ָהאט  ָאט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו 
ַּבאָוואְרְנט2 ֶעס ִווי ָנאר ִאיר ֶקעְנט. 66 ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען 
ַפאְרַחְתֶמעט1  אּון  ֵקֶבר,  ֶדעם  ַּבאָוואְרְנט  ָהאְּבן  אּון 

ֶדעם ְׁשֵטיין, אּון ְסֵטאִציָאִניְרט2 ַא ַוואך.4,3 

 1 אּון ָנאְך מֹוָצֵאי־ַׁשָּבת, ְּבֵעת1 ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 
צּו ָטאְגן2 אֹויף ֶדעם ֶערְׁשְטן ָטאג ָנאְך ֶדעם ַׁשָּבת, ִאיז 
ִמְרָים פּון ַמְגָדָלה, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ִמְרָים, ֶגעקּוֶמען זֶען 
ֶדעם ֵקֶבר. 2 אּון ָאט ִאיז ֶגעֶׁשען ַא ְגרֹויס ֶעְרְדִציֶטעְרִניׁש; 
פּון  ַאָראְּפֶגעִניֶדעְרט  ָהאט  ָגאט  פּון  ַמְלַאְך  ַא  ָוואִרים1 
ִהיְמל, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶנעֶעְנט2 אּון ַאֶוועְקֶגעַקייְקְלט ֶדעם 
אֹויְסֶזען  ֶגעֶזעְצט. 3 ַזיין  ִאים  ִזיְך אֹויף  ָהאט  ְׁשֵטיין, אּון 
ִאיז ֶגעֶווען ִווי ַא ְּבִליץ, אּון ַזיין ֶגעַוואְנט1 ַווייס ִווי ְׁשֵניי. 
4 אּון פּון ַּפַחד ַפאר ִאים ָהאְּבן ִדי ׁשֹוְמִרים1 ֶגעִציֶטעְרט, 

ָהאט  ַמְלַאְך  ֶדער  ֵמִתים.2 5 אּון  ִווי  ֶגעָוואְרן  ֶזעֶנען  אּון 
מֹוֶרא;  ֵקיין  ִניט  ָהאט  ְפרֹויֶען:  ִדי  צּו  ָאנֶגערּוְפן  ִזיְך 
ִאיז  ָוואס  ֵיׁשּוַע,  זּוְכט  ִאיר  ַאז  ֵווייס,  ִאיְך  ָוואִרים1 
ֶער  ָוואִרים1  ִניָטא;  ָדא  ִאיז  ֶגעָוואְרן 6 ֶער  ֶגעְקֵרייִציְקט 
ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ְּתִחַית־ַהֵמִתים,  אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז 
ִאיז  ַהאר  ֶדער  וואּו  ָאְרט,  ָדאס  ֶזעט  קּוְמט,  ֶגעָזאְגט. 
ֶגעֶלעְגן. 7 אּון ֵגייט ֶגעְׁשִוויְנד1 אּון ָזאְגט ֵזייֶנע ַּתְלִמיִדים, 
ַאז ֶער ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען ְּתִחַית־ַהֵמִתים. אּון ָאט ֵגייט 

כז 65׃ 1 ֶוועְכֶטער  2 ִגיּב ַאְכטּוְנג  כז 66׃ 1 ַפאְרִזיֶגעְלט   2 ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט  3 ֶוועְכֶטער  4 ָדִניֵאל ו:יח
כח 1׃ 1 ֶווען  2 צּו ִליְכִטיג ֶוועְרן  כח 2׃ 1 ַווייל  2 ֶגעקּוֶמען  כח 3׃ 1 ְקֵליידּוְנג  כח 4׃ 1 ֶוועְכֶטער  2 טֹויֶטע  

כח 5׃ 1 ַווייל  כח 6׃ 1 ַווייל  כח 7׃ 1 ְגַלייְך/ְׁשֶנעל  
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מתיה כח:15-8

ִאים  ִאיר  ֶוועט  ָדאְרט  ָגִליל;  ֵקיין  ָפארֹויס  ַאייְך  ֶער 
ֶזען. ֶזעט, ִאיְך ָהאּב ֶעס ַאייְך ָאנֶגעָזאְגט. 8 אּון ֵזיי ֶזעֶנען 
ֶגעְׁשִוויְנד1 ַאֶוועק פּון ֶדעם ֵקֶבר ִמיט מֹוֶרא אּון ְגרֹויס 
ִׂשְמָחה,2 אּון ֶזעֶנען ֶגעָלאְפן מֹוִדיַע3 ַזיין ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים. 
ָׁשלֹום־ ֶגעָזאְגט:  אּון  ַּבאֶגעְגְנט,  ֵזיי  ָהאט  ֵיׁשּוַע  9 ֶערְׁשט 

ַעֵליֶכם! אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶנעֶעְנט1 אּון ִאים ַארּוְמֶגענּוֶמען 
ַּביי ַזייֶנע ִפיס, אּון ָהאְּבן ִזיְך ֶגעּבּוְקט צּו ִאים. 10 ֶדעָמאְלט 
ֵגייט  מֹוֶרא;  ֵקיין  ִניט  ָהאט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  צּו  ֵיׁשּוַע  ָהאט 
אּון ָזאְגט צּו ַמייֶנע ְּבִריֶדער, ַאז ֵזיי ָזאְלן ֵגיין ֵקיין ָגִליל, 

ֵזיי ִמיְך ֶזען.1 אּון ָדאְרט ֶוועְלן 
ֶעְטֶלעֶכע  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען, ֶערְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  11 אּון ְּבֵעת1 

פּון ֶדער ַוואך2 ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִאין ֶדער ְׁשָטאט ַאַריין, 
אּון ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ִדי ָראֵׁשי־ֹּכַהִנים ַאְלְצִדיְנג, ָוואס 
ס׳ִאיז ֶגעֶׁשען. 12 אּון ָנאְכֶדעם ִווי זֵיי ָהאְּבן ִזיְך ַפאְרזַאְמְלט 
אּון  ֶגעַהאְלְטן,  ֵעָצה  ַאן  ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן  ְזֵקִנים,  ִדי  ִמיט 
ִאיר  ֶגעָזאְגט:  ֶזעלֶנער,1 13 אּון  ִדי  ֶגעְלט  ַסך  ַא  ֶגעֶגעְּבן 
ָזאְלט ָזאְגן, ַאז ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַּבייַנאְכט 
אּון ָהאְּבן ִאים ַאֶוועְקֶגעַגְנֶבעט, ְּבֵעת1 ִמיר זֶעֶנען ֶגעְׁשָלאְפן.
ְּפָראקּוַראָטאְרס1  צּום  ֶדעְרֵגיין  ֶוועט  ָדאס  אֹויּב  14 אּון 

אֹויֶערן, ֶוועְלן ִמיר ִאים ִאיֶּבעְרֶרעְדן, אּון ִאיר ֶוועט ִניט 
ָהאְּבן ָוואס ִזיְך צּו ָזאְרְגן. 15 אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ָדאס 
ֶגעְלט, אּון ָהאְּבן ֶגעָטאן ִווי ֶמע1 ָהאט ִמיט זֵיי ַאייְנֶגעַחְזְרט; 

כח 8׃ 1 ְגַלייְך/ְׁשֶנעל  2 ְפֵרייֶלעְכַקייט  3 ָאנָזאֶגען  כח 9׃ 1 ֶגעקּוֶמען  כח 10׃ 1 ְּתִהִלים כב:כג  
כח 11׃ 1 ֶווען  2 ַאְכטּוְנג ֶגעֶּבעְרס/ָסאְלַדאְטן  כח 12׃ 1 ָסאְלַדאְטן  כח 13׃ 1 ֶווען  

כח 14׃ 1 גּוֶבעֶרֶנער  כח 15׃ 1 ֶמען  
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כח:20-16מתיה

אּון ִדי ָדאִזיֶקע ְׁשמּוָעה ָהאט ִזיְך ַפאְרְׁשְפֵּרייט ְצִוויְׁשן 
ִייְדן ִּביְזן ַהייְנִטיְקן ָטאג. 

ָגִליל,  ֵקיין  ֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ַּתְלִמיִדים  ֶעְלף  ִדי  16 אּון 

ֵזיי  ַאז  ַּבאפֹויְלן. 17 אּון  ֵזיי  ָהאט  ֵיׁשּוַע  וואּו  ַּבאְרג,  צּום 
ִאים;  ֶגעּבּוְקט ַפאר  ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶדעְרֶזען,  ִאים  ָהאְּבן 
ָאֶּבער ֶעְטֶלעֶכע ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְמסּוָּפק.1 18 אּון ֵיׁשּוַע ָהאט 
ֶגעֶנעֶעְנט1 אּון ָהאט צּו ֵזיי ֶגעֶרעְדט, ַאזֹוי צּו ָזאְגן: ִמיר 
אּון  ִהיְמל  ִאין  ַמאְכט  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶגעָוואְרן  ֶגעֶגעְּבן  ִאיז 
אֹויף  ְׁשֶטעְלט  אּון  ֶדעִריֶּבער  ֶעְרד.2 19 ֵגייט  ֶדער  אֹויף 
ֶדעם  ִאין  ֵזיי  טֹוֵבְלט  אּון  אּומֹות,1  ַאֶלע  פּון  ַּתְלִמיִדים 
ָנאֶמען פּון ֶדעם ָפאֶטער, אּון פּון ֶדעם זּון, אּון פּון ֶדעם 
ַאְלְצִדיְנג,  ָאּפצּוִהיְטן  ֵזיי  ֶלעְרְנט  רּוַח־ַהקֹוֶדׁש, 20 אּון 
ִמיט  ִאיְך  ִּבין  ָאט  אּון  ֶגעָּבאְטן.  ַאייְך  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס 

ַאייְך ַאֶלע ֶטעג, ִּביז צּום סֹוף1 פּון ֶדער ֶוועְלט. 

כח 17׃ 1 ָהאְּבן ֶגעְצֵווייֶפעְלט  כח 18׃ 1 ֶגעקּוֶמען  2 ָדִניֵאל ז:יד  כח 19׃ 1 ֶפעְלֶקער  כח 20׃ 1 ֶענֶדע
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