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?זנַאשולַאסידטַייהשטנעמטאה.1

.ןעמעלבארפעליפזיסייפטלעוויד

ןשטנעמעליפ.טקירדרעטנואןענעזןשטנעמעליפ.קירעגנוהןענעזןשטנעמעליפ
טנכערעגנַיירַא,רעדניק.וויוכטסנרעןיאןענעזרעקלעפעליפ.טַייקמערָאםינּפ
עליפעגַיידןתאלוחקילעטשנגעק-ןיצידעמ.ןעלדיזןבָאה,סענָאןרָאבנַא
.טנוזעגןייזוצדַאטולַאּפוצטפולןבָאהטעטשלַאירטסַאדניטּפיוה.םיריוטקאד
ןטלַאהןלאפנאטסירָארעט.המחלמןעשַארטסןטנאקיטילאפענעדיישראפ
.שינעעשעג

?גניסייפטייהשטנעמסָאווןעמעלבארפידןטכיררַאפרעריפטלעווןענעק

.יוזַאןטכַארטעליפ

ַאדנעגַאלַאסרעווינווינ

עּפָאּפסןַאקיטַאווידןופעדערןָאט-לסילשַאךָאנ,25,2015רעבמעטפעסףיוא
וצדַאטוָאוו).ןע.וי(רעקלעֿפעטקינייארַאֿפידןופתומוא193יד,סיסנַארפ
ןעוועגזיאלאמסָאווןופ"ןליצגנולקיווטנאלַאבַאנייטסַאס17"ידטנעמורטסני
.ןע.ויידןופןליצ17ידןענעזָאד.ַאדנעגַאלַאסרעווינווינידןֿפורעג

םוטעמואןעמראפעריאעלַאןיאטייקמערָאעדנע.1ליצ

דווורּפמיןואטייהרעכיזגרַאוונסעןכיירגרעד,רעגנוהףוס.2ליצ
ערוטלוקירגַאלַאבַאנייטסַאסןרעכעהןואגנורענרעד

עלַאןיאעלַארַאֿפןַייזליוווןרעכעהןואןבעלטנוזעגןרעכיזרַאפ.3ליצ
ןטייצ

ןואגנודליבטעטילַאווקקידרעשיויןואוויסולקניןרעכיזרַאפ.4ליצ
עלַארַאֿפזיטַאנוטרעּפַאןענרעלגנָאלפיילןרעכעה

ןואןעיורפעלַארעוַאּפמיןואיטַאלַאווקירעדנעשזדןכיירגרעד.5ליצ
זלרעג

רעסַאווןופגנוטלַאוורַאפלַאבַאנייטסַאסןואיטַאליבַאלייווַארושנע.6ליצ
עלַארַאֿפענעיגיהןוא
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לַאבַאנייטסַאס,ךעלזָאלרַאפ,לַאבַאדרָאפַאוצטירטוצןרעכיזרַאפ.7ליצ
עלַארַאֿפעיגרענעןרעדָאמןוא

שימָאנָאקעלַאבַאנייטסַאסןואוויסולקני,דעניַאטסוסןרעכעה.8ליצ
עלַארַאֿפטעברַאשיטַיילןואגנוקיטפעשַאבוויטקודָארּפןואלופ,סקּווו

ןואוויסולקניןרעכעה,רעשטקַארטסַארפניטנַאיליזירןעיוב.9ליצ
שעדיכרעטסַאפןואןַאשייזילַאירטסַאדנילַאבַאנייטסַאס

רעדנעלןשיווצןואןיאיטַאלַאווקַאניןריצודער.10ליצ

טנַאיליזיר,רעכיז,וויסולקניץנַאמלַאטעסשטנעמןואטעטשןכַאמ.11ליצ
לַאבַאנייטסַאסןוא

זנרעטַאּפעיצקודָארּפןואןַאשמַאסנַאקלַאבַאנייטסַאסרושני.12ליצ

ןַייזןואגנורעדנעטַאמילקטַאבמַאקוצףמַאקךעלגנירדןעמענ.13ליצ
ץקַאּפמי

ענירַאמןואזיס,זנַאשוָאידןצונלַאבַאנייטסַאסןואוורעסנַאק.14ליצ
גנולקיווטנַאלַאבַאנייטסַאסרַאֿפןסרוסער

עשידרעןופןצונלַאבַאנייטסַאסןרעכעהןואןרעקמו,ןצישַאב.15ליצ
טַאבמַאק,סַארָאפןריפלַאבַאנייטסַאס,זמַאטסיסוָאקי
גנוקירעדינרעדדנַאלטרעקרַאפןואןלעטשּפָאןוא,ןַאשייקַאפַאטרעסעד
רעוונָאיטַאסרעוויידוָאייבןטלַאהןוא

לַאבַאנייטסַאסרַאֿפזיטַאייסַאסוויסולקניןואךעלדירפןרעכעה.16ליצ
,וויטקעפעןעיובןואעלַארַאֿפרשויוצסעסקַאןלעטשוצ,גנולקיווטנַא
סלעוועלעלַאףיואסעיצוטיטסניאוויסולקניןואלַאבַאטנוַאקַא

ידזיילַאטייווירןואןַאשייטנעמַאלּפמיןופלטימידןקראטשראפ.17ליצ
גנולקיווטנַאלַאבַאנייטסַאסרַאֿפסעפטושעלאבאלג

ךיואזיאןוא2030ךרודדַאנעמַאלּפמירָאגןייזוצטניימעגזיאַאדנעגַארעד
עוולָאסוצזמייסע.גנולקיווטנַאלַאבַאנייטסַאסרַאֿפַאדנעגַא2030ידןפורעג
ןואעלַאנָאיצַאנרעטניאןואגנודליב,ןרילוגערךרודטַייהשטנעמגניסייפץנַאמליי
,טוגןענעזזוויטקעשזדבַאןַייזןופעליפתעשב.ןַאשיירעּפַאוָאקהטיַאפרעטני
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ַאדנעגַארעד.)3:5סיסענעג.פק(זייבןענעזןליצןואסדָאהטעמןַייזןופעכעלטע
.Laudato Siלַאקילקיצנעססיסנַארפעּפָאּפטימטנעטסיסנָאקךיואזיא

ידיוו"ַאדנעגַאקילָאהטַאקוינ"ידןפורעגןייזןעק"ַאדנעגַאלַאסרעווינווינ"יד
רעדניקידןפורעגסיסנַארפעּפָאּפ".לַאסרעווינו"לטימ"קילָאהטַאק"טרָאוו
".גנונעפָאהןופןכייצקיטכיווַא"ַאדנעגַאלַאסרעווינווינידןופ
עלאנאיצאנרעטניאםעדטביולעגךיואסיסנַארפעּפָאּפןע.ויידוצףיורַא-ךָאנ
ןַאטימןוא,סיורָאפגעווידןגלָאפכָאנילַאפרעקוצ"תומואדזייוודַאןואםעקסעה
".טייקשירַאדילָאסןופליפעגגניוָארג-דימָאט

טאהסָאוו,זדרָאקַאזירַאּפידוצםיכסמטלעוורעדןיאקלָאפידעלַאטַאמיק
טאהטלאמעד(.ץנַאמטימַאקלעיצנַאניפןואןליצלַאנעמנַארייוונישיפיצעּפס
וצטנעמוקאדאןבירשעגרעטנואאמאבאקאראבטנעדיזערפרענאקירעמא
טנעדיזערפ.סע.ויטאה2017ןיארעבא,2016ןיאםעדוצעקירעמאןבעגרעביא
עטגינייאראפידןעמעננאטשינטעוועקירעמאזאטגאזעגפמארטדלאנאד
טאהןואןראצעלאנאיצאנרעטניאטגנערבעגטאהסאד.ןכאמפאעזיראפ
).טלעוורעדןופןלייטערעדנאעליפןואעּפָארייאןופ.ויידןרילאזיאןפלאהעג
טוטסעביוא"ּפָארַאןייגטעוו"טַייהשטנעמדיטייטסרעטעּפשסיסנַארפעּפָאּפ
.טַאמילקידוצתוכַיישןעגנורעדנעןייזןכַאמטשינ

ןייז,קירעגנוהןייג,טפולדַאטולַאּפןעמעטָאוצליוורענייאןייקתעשב
ידןופןליצידןווורפשטנעמטעוו,וו"זאא,דרעשזדניידניןייז,טמעראראפ
עוולָאססגנידרָאקַאזירַאּפידרעדָא/ןואַאדנעגַא2030רעקלעֿפעטקינייארַאֿפ
?גניסייפטייהשטנעמסָאווןעמעלבארפיד

רעקלעֿפעטקינייארַאֿפידןופדרָאקעררוּפשיד

רעבָאטקָאןט24םעדטעדנירגעגןואטעדנירגעגזיארעקלעֿפעטקינייארַאֿפיד
ןואטקילפנָאקַאזַאךָאנןדיימרַאפוצידּכ,המחלמטלעוורעטייווצרעדךָאנ,1945

51טאהעגןע-ויידטאהגנודנירגריאייב.טלעוורעדןיאםולשןרעכעהןווּורּפ
.193טציאןענעזסע;ןטַאטשדילגטימ

טלעווידםורַאטקילפנָאק,רעטנזיוטטשינביוא,רעטרעדנוהןעוועגןענעזסע
טאהעגטשינךָאנןבָאהרימרעבָא,טעדנירגעגרעקלעֿפעטקינייארַאֿפידטניז
.המחלמטלעווטירדידיוודביירקסידןייזןעקסָאוו
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רעקלעֿפעטקינייארַאֿפידיווןַאשיירעּפַאווקעלַאנָאיצַאנרעטניאזַאןביולגעכעלטע
לַאקינעמוקעןואהטיַאפרעטניןופּפיטידטימדנייבמַאק,ןרעכעהוצזמיילק
וצגניירטןענעזרעריפזעיגילערערעדנאעליפןואסיסנַארפעּפָאּפסָאווַאדנעגַא
.גָאטליוווןואםולשןעגנערבטעוו,ןרעכעה

טשינזיאסָאדןָאטוצרעקלעֿפעטקינייארַאֿפידרַאֿפדרָאקעררוּפשיד,רעבָא
רעקלעֿפעטקינייארַאֿפידטניזטקילפנָאקדמרַאעליפידוצןַאשידַאןיא.טוג
רעדָא/ןואזישזדויפער,קירעגנוהןענעזזנַאילימלפייק,טעדנירגעג
.םערָאילטַארעּפסעד

וצסיורַאןלעטשרעקלעֿפעטקינייארַאֿפיד,קירוצגנילדנעצרָאיַארעביאטימ
טכאטאהעגטאהסע.זלוָאגגנולקיווטנאםויננעללימןַייזטנעמורטסני
ןיא,יוזַא.ןע.ויידטיולוליפא,ןגנולעגטשינזיאסאדרעבא,"ןליצגנולקיווטנא"

.ןעמונעגנאןענעז"ןליצגנולקיווטנאלַאבַאנייטסַאס17"ענעפורעגיוזַאןייז,2015
.עיזַאטנַאפןַאיּפָאטוַאסעןטכַארטַאבעכעלטע.שיטסימיטּפָאןענעזעכעלטע

רעזאטגָאזעגסיסנַארפעּפָאּפטָאה,2016יאמןט6םעד,ַאיּפָאטואךיישסָאוו
ןעקעכריקןייזסָאוועיּפָאטואעשיעפארייאעכעלשטנעמַאןופטמולחעגטָאה
ַאןייזטעווםולחסעּפָאּפרעד,ךָאנ.ןכיירגרעדוצטנעניטנָאקםעדןֿפלעה
.)18תולגתה.פק(רעמטיינ

...רעבָא,החלצהןואןָאיטַארעּפָאָאקעכעלטעןייזןעקסע

Merriam Webster's Dictionaryטרָאטכַארטעגסיוַא"זיאַאיּפָאטואזַאטגאז
לביביד".ץנאגןענעזםיָאנטךעלטפַאשלעזעגןואןצעזעג,גנוריגערידסָאווןיא
:ךיזףיואןעמעלבארפןייזעוולָאסטשינןענעקטַייהשטנעמזַאטנרעל

זיאסע;ךיזןיאטשינזיאשטנעמַאןּופֶרֶּדרעדזַאעדיךיא,יָנֹדֲא23
NKJV,10:23והימרי(.טירטןגייאןייזןריפוצטייגסאוושטנעמןיאטינ
)ןזיוועגנאשרעדנַאןדַייסרעביא

:ןזָאלרַאפטעווןַאשיירעּפַאווקעלַאנָאיצַאנרעטניאזַאטנרעללביביד

םולשןוֿפגעװםעדןוא17;םיכרדערעייזןיאןענַייזקילגמואןואןברוח16
.'התאריןייקאטשינזיאןגיואערעייזראפ18.טנעקעגטינײזןבָאה
)3:18-16רעמיור(
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טפַאשלעזעגןַאיּפָאטוַאןופגנוניימרעייזוצןטעבראןענעזזנַאמויעליפ,רעבָא
טיירגטשינזיארענייקטעמּכרעבָא.עיגילערןעיצנַיירַאוצןריבורּפלאמוליפאןוא
ןייקןייזטעווסעזַאטשינזיאסע.טָאגתמאןייאידןופןגעווידןגלָאפכָאנוצ
סע.ןליצסןַאקיטַאווידרעדָארעקלעֿפעטקינייארַאֿפידןופןייקוצסערגָארּפ
עכעלטעיווטנוזעגיוו,)טוגןענעזזלוָאגידןופעליפןוא(עכעלטעןייזטעוו
.סקַאבטעס

עלַאנָאיצַאנרעטניאןופּפיטַא,טקילפנָאקוויסַאמךָאנעמָאטסימןוא,יללַאוטקַא
עליפ,זיאסעןעוו.)9:27לאינד(טקיטעטשאבןואםיכסמןייזטעווךַאמּפָאםולש
ןואךעלדירפרעמַאןעגנערבטעווטַייהשטנעמזַאןביולגוצדנעטשלַאפןלעוו
.טפַאשלעזעגןַאיּפָאטו

.לפק('סערגָארּפןַאיּפַאטו'עלַאנָאיצַאנרעטניאַאזַאךרודןעמונעגןייזןלעוועליפ
2(רעדנואווןוארעדנואווןדישרַאפךרודיווטנוזעגיוו)10:גילאקזחי
עטצעלטינטעווםולשַאזַאטגאזלביבידרעבא.)2:12-9סנַאינָאלַאססעהט
:5סנַאינָאלַאססעהט1(ןרעדָאפןעקרעריפסָאווץָארט,)11:44-31;9:27לאינד(
.)59:8היעשי;3

,)24:22-21איתמ;15:5ןנחוי.פק(עקשָאיןופרעדנוזַאב,זַאקנַאדעגרעד
ַאזיא'רעטלעזייבןלעטשרָאפ'םעדןיאַאיּפָאטוןעגנערבןענעקטַייהשטנעמ
.)1:10-3סנַאיטַאלַאג(הרושבשלַאפ

זיא,ַאיּפָאטואןעגנערבעקַאטוצתלוכיבטינרָאגזיאןיילַאטייהשטנעמרעדביוא
?ךעלגעמַאיּפָאטואןופּפיטןייק

.אי

,טייקיבייאעלַא,רעטעּפש,ןואטענַאלּפםעדןכַאמטעווטָאגןופתוכלמיד
.רעסעבשיטסַאטנַאפ
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?ןקידיירּפעקשָאיטאההרושבסָאוו.2

טעוו,טָאגןופתוכלמידןפורעג,טפַאשלעזעגןַאיּפָאטוַאזַאטנרעללביביד
.)19:1-21;11:15תולגתה;2:44לאינד(ץנַאמרעווַאגשטנעמןטַייברַאפ

ידרשבמךרודןביוהעגנארע,םוירעטסינימרוביצןייזןביוהעגנאעקשָאיןעוו
:ןדלאמעגקראמסָאווזיאָאד.טָאגןופתוכלמידןופהרושב

,לילגוצןעמוקעגעקשָאי,עמרוטןיאןלעטשןעוועגזיאןנחויךָאנןוא14
זיאטייציד",טגאזעגןוא15,טָאגןופתוכלמםעדןופהרושבידרשבמ
ןיאןביולגןוא,ןאטהבושת.טנַאהַייבזיאטָאגןופתוכלמידןוא,םיוקמ
.)1:15-14קראמ("הרושביד

יוודעטַארעטילסנַארטטרָאוושיכירגידןופטמוק,הרושבןימרעטרעד
,טנעמַאטסעטוינידןיא".סעַיינעטוג"רעדָא"גָאזנָאטוג"לטימןוא,ןָאילעגנַאוע
149ךערעעבטנאמרעדזיא,תוכלמס'טָאגוצתוכַייש",תוכלמ"טרָאוושילגנעיד
שיכירגידןופטמוקסע.לביבDouay Rheimsידןיא151ןואNKJVידןיאלאמ
עכולעמרעדָאןשרעהידזייפַאנגיססָאווַאיעליסַאביוודעטַארעטילסנַארטטרָאוו
.תוכלמןופ

:17תולגתה(ךלמַאןבָאה,תוכלמס'טָאגיווטנוזעגיוו,סמָאדגניקעכעלשטנעמ
:2היעשי(םיללּכןבָאהייז,)11:15תולגתה(טנגעגקיפַארגַאישזדַאןקעדייז,)14

.)13:29קול(ץקעשזדבַאסןבָאהייזןוא,)30:9;4-3

:סדרָאקעראיתמסָאוועקשָאיןופןענרעלרוביצרעטשרערעדזיאָאד

ערעייזןיאטנרעלעגןוא,לילגןצנַאגןיאןעגנאגעגמוראזיאעושיןוא23
.)4:23איתמ(תוכלמםעדןופהרושבידרשבמןוא,םילוחיתב

:סדרָאקערךיואאיתמ

,רעפרעדןואטעטשידעלַאםורַאןעגנאגעגעקשָאיטלאמעד35
איתמ(תוכלמידןופהרושבידרשבמ,זגָאגַאניסרעייזןיאטנרעלעג

9:35(.
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:קיבייאףיואןשרעהטעוועקשָאיזַאטזייווטנעמַאטסעטויניד

ןייזןופןוא,קיבייאףיואֿבקעיןופזיוהםעדרעביאןגיניקטעוורעןוא33
.)1:33קול(ףוסןייקןייזטעווסעתוכלמ

ידןקידיירּפוצןעוועגזיאטקישעגזיאעקשָאיזַאליצרעדזַאסדרָאקערקול
:טנרעלעגעקשָאיסָאווןקרעמַאב.טָאגןופתוכלמ

ךיואטָאגןופתוכלמסָאדןקידיירּפזומךיא:טגָאזעגייזוצטָאהרעןוא43
קול(ןראוועגטקישעגןיבךיאקעווצםעדרַאֿפלַייוו,טעטשערעדנאידוצ

4:43(.

ליצ'עקשָאיזַאןייטשרַאפץלאריאטָאהיצ?ןקידיירּפזַאטרעהעגץלאריאןבָאה
?טָאגןופתוכלמידןקידיירּפוצןעוועגזיאטקישעגןייזוצ

:טָאגןופתוכלמידןקידיירּפןואןייגטאהעקשָאיזַאסדרָאקערךיואקול

טלייצרעדםיאןבאה,טרעקעגמואךיזןבאהייזןעוו,םיחילשידןוא10
זיאןוא,ןעמונעגייזטָאהרעןוא.ןאטעגןבאהייזסאוו,ץלא
טָאטשרעדוצטרעהעגסָאווטרָאטסיווַאןיארעדנוזַאבןעגנַאגעגקעווַא
ןענעז,טסואוועגסאדטאהקלאפידןעוורעבא11.הדייצ-תיבטסייהסָאוו
ןגעווייזוצטדערעגןואןעמוקאבייזטאהרעןוא;ןעגנאגעגכאנםיאייז
.)9:11-10קול(טָאגןופתוכלמיד

ידרַאֿפטַייקרעכליבץיּפשידןייזלָאזטָאגןופתוכלמידזַאטנרעלעגעקשָאי
:םיאןגלָאפכָאנטלָאווסאוו

איתמ(טייקיטכערעגןייזןואטָאגןופתוכלמידרעטשרעןכוזרעבא33
6:33(.

טגיילעגוצךייאןלעווןכַאזעקיזָאדידןּוא,'התוכלַמסָאדךּוזרעּבָא31
ס'רעטאפןיידזיאסעלַייוו,ףָאשןיילק,ןבָאהארומטינטסלָאז32.ןרעוו
.)12:32-31קול(תוכלמידריאןבעגוצןגינעגרַאפןטוג
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םעדןכַאמךרודסָאדןָאטייז.טָאגןופתוכלמידרעטשרעןכוזוצןענעזןטסירק
ןקוקןואןבעלוצייזןבָאהטלָאווחישמיווקידעבעלךרודטַייקרעכליבץיּפשרעייז
זיולבטינ,חישמןביילגסאווֿבור,רעבָא.תוכלמןואןעמוקקירוצןייזוצסיורָאפ
.זיאסעסָאווןסיוווליפאטינןָאטייז,טָאגןופתוכלמידרעטשרעןכוזטינןָאט
טָאגסָאווזיאקיטילָאּפילדלרעווןיאדוולַאווניקידנעַייזזַאןביולגשלַאפךיואעליפ
טינןָאטייז,תוכלמס'טָאגןייטשרַאֿפטשינךרוד.ןטסירקןופץקעּפסקי

.דַאלפיוזַאזיאטַייהשטנעמסָאווןייטשרַאֿפרעדָאלָאזייזיווטציאןבעל

:11רעמיור.פק(עַייטסןיילקַאוצןבעגעגןייזטעוותוכלמידזַאךיואגנוקרעמַאב
.עַייטסןיילקשיטקַאפידןופלייטןייזוצטיירגןייזוצסעווינַאטמענסע.)5

דרערעדףיואטעדנירגעגטשינךָאנזיאטָאגןופתוכלמיד

,ןעמוקוצתוכלמידרַאֿפןענווַאדלָאזסרעגנעהנאןייזזַאטנרעלעגעקשָאי
:סעןגָאמרַאפןיושטינןָאטייזראפרעד

ןיידםוק10۔ןעמָאנןיידןייזטקילייהעג،למיהןיארעטאפרעזדנוא9
.)6:10-9איתמ(ןאטעגןרעווטעווןייד.תוכלמ

:טָאגןופתוכלמידןקידיירּפוצםידימלתענייזטקישעגעקשָאי

ןבעגעגןואןעמַאזוצםידימלתףלעווצענייזןפורעגרעטאהטלאמעד1
ןלייהוצןוא,רעטסייגעזייבעלַארעביאטעטירָאטיואןואטכַאמייז
2-:9קול(טָאגןופתוכלמידןקידיירּפוצטקישעגייזטָאהרע2.ןתאלוח
1(.

טשינזיאתוכלמידלַייוו,תוכלמידטשינזיאןיילַאןַייזַייבןייזזַאטנרעלעגעקשָאי
טאהרעסָאווןאטעגטאהרעסָאווזיאסָאדלַייוו,דרערעדףיואטעדנירגעג
:טלָאמעדןעמָאנןייזןיארעטסייגעזייבסיואןפרַאווטשינ

,'הןּופטסייגםעדךרּודרעטסייגעזייבסיורַאטרַאווךיאּביוארעּבָא28
.]12:28איתמ[ךייאףיואאובזיא'התוכלַמסָאדרעּבָא
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:טזייווקראמיווטציאָאדטשינזיאסע-טֿפנוקוצרעדןיאזיאתוכלמתמאיד

רעסעבזיאסע.סיואסעןסיר,ןקידניזךידטכאמגיואןיידביואןוא47
ייווצןבָאהוציוואלא,גיואןייאטימטָאגןופתוכלמידןַיירַאוצריארַאֿפ
.)9:47קראמ(...ןפרַאווןייזוצ,ןגיוא

יוו:םידימלַּתענייזוצטגָאזעגןואטקוקעגמורַאךיזטָאהעושיןוא23
ידןוא24!'התוכלמןיאןיירַא,תורישעןבָאהסָאוו,ידרַאפזיאסערעווש
עקשָאירעבא.דיירענייזןופטניוטשרעדןעוועגןענעזםידימלַּת
ידרַאֿפזיאסערעוושיוו,רעדניק",ייזוצטגאזעגןוארעדיווטרעפטנעעג
רעגנירגזיאסע25!טָאגןופתוכלמידןַיירַאוצתורישעןיאיורטוצסאוו
וצשטנעמךַיירַארַאֿפיוולדָאנַאןופגיואידךרודןייגוצלמעקַארַאֿפ
.)10:25-23קראמ(”.טָאגןופתוכלמידןַיירַא

ןופטכורפידןופןעקנירטטינרעמלעווךיא,ךייאגָאזךיא,יאדווַא25
תוכלמםעדןיאַיינסעןעקנירטךיאןעווגָאטםעדזיבקָאטשנַייווםעד
.)14:25קראמ(”.טָאגןופ

ןעוועגזיאסָאוו,דילגטימטַארטסוווַאבַא,ַאעהטַאמירַאןופףסוי43
:15קראמ(...טומןעמונעגןואןעמוק,טָאגןופתוכלמידרַאֿפןטראוו

43(.

:טלעווןלעטשרָאפםעדןופלייטטציאטשינזיאתוכלמידזַאטנרעלעגעקשָאי

ןיימביוא.טלעוורעדןופטינזיאתוכלמןַיימ",טרעפטנעעגעקשָאי36
ידכ,טפמעקעגטכענקעניימןטלאוו,טלעוורעדןופןעוועגטלאוותוכלמ
זיאתוכלמןיימטציארעבָא;ןדיאידוצןרעווןבעגעגרעביאטינלאזךיא
.)18:36ןנחוי(”.ָאדןופטינ

:ךלמןַייזיווטרעקרעךָאנןעמוקטעוותוכלמידזַאטנרעלעגעקשָאי

םיכאלמקילייהידעלַאןוא,דובכןייזןיאטמוקשטנעמןופןוזרעדןעוו31
ידלכ32.דובכןייזןופןָארטםעדףיואןציזטעוורעטלָאמעד,םיאטימ
םעדןופרענייאייזןלייטעצטעוורעןוא,םיארַאֿפץבקןַייזןלעוותומוא
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טעוורעןוא33.גיצידןופףָאשענייזטלייטעצךעטסַאּפַאיוו,ןרעדנא
34.רעקנילרעדףיואגיצידרעבָא,טנַאהטכערןייזףיואףָאשידןלעטש

ךורבריא,םוק',טנַאהטכערןייזףיואידוצןגָאזךלמרעדטעווטלאמעד
ןופדוסיידןופריארַאֿפטיירגעגוצתוכלמידןענעשרי,רעטאפןיימןופ
.)25:34-31איתמ(טלעוורעד

ַאיּפָאטואשיטקַאפַאןעזטשינןלעוורימ,ָאדטשינזיאטָאגןופתוכלמידטניז
ייז,תוכלמס'טָאגןייטשרַאֿפטינןָאטֿבורלַייוו.טעדנירגעגזיאסעךָאנזיב
.טעברַאגנוריגערגניווַאלןייזיווןייטשרַאֿפוצןזָאלרַאפ

"ןיאןעמוקטאהםייוגידןופטייקלופידזיב"ןעמוקטינטעווטָאגןופתוכלמיד
.ךָאנןעשעגטשינזיאסָאדןוא-)11:25רעמיור(

?יווזיאתוכלמידזַאטגאזעגעקשָאיטאהסָאוו

:יווזיאטָאגןופתוכלמידסָאווןופןעגנורעלקרעדעכעלטעטלעטשעגוצעקשָאי

לָאזשטנעמַאביואיווזיאטָאגןופתוכלמסָאד:טגָאזעגטָאהרעןוא26
ןואטכַאנייבןפָאלשלָאזןוא27,דרערעדףיואןעמָאזןטיירּפשעצ
ןיילַארע,ןסקַאווןואןצירּפשלָאזןעמָאזרעדןוא,גָאטייבןייטשפיוא
,דיילבידטשרע:ןיילַאןשינעטערעגטיגדרעידםערָאוו28.יווטינטסייוו
ידןעוורעּבָא29.ּפָאקןיאהאובתעלופידךָאנרעד,ּפָאקרעדךָאנרעד
זיאטינשרעדלייוו,ּפרעסםעדןייראףכיתרעטגייל,ןעּפירהאובת
.)4:29-26קראמ(”.ןעמוקעג

סעךיאלָאזסָאוווצןוא?טָאגןופתוכלמסָאדזיאיוו:טגָאזעגרעטָאה18
ןעמונעגטאהשטנעמַאסָאוו,ןעמָאזטפענעזַאיווזיאסע19?ןכַיילגרַאפ
ַאןרָאװעגזיאןוא,ןסקַאװעגזיארעןוא;ןטרָאגןייזןיאןלעטשןוא
20.ןגײװצענַײזןיאטסענךיזןבָאהלמיהןוֿפןעלגױֿפידןוא,םיוברעסױרג

ןופתוכלמידןכיילגרַאפךיאלָאזסָאוווצ:טגָאזעגרעדיווטָאהרעןוא
סָאמַיירדןיאןטלַאהַאבןואןעמונעגיורפַאסָאוו,ץמחיווזיאסע21?טָאג
.)13:21-18קול(".ץמחעלַאןעוועגזיאסעזיבזלימןופ
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רעבָא,ןיילקץנַאגזיאטָאגןופתוכלמיד,רעטשרעןיא,זַאןגָאלשרָאֿפםילשמיד
.סיורגןרעווטעוו

:דעדרָאקערךיואקול

ידןיאןציזןוא,םורדןואןופצןופ,ברעמןואחרזמןופןעמוקןלעווייז29
.)13:29קול(טָאגןופתוכלמ

טעווסע.טלעוורעדרעביאעלַאןופןשטנעמןבָאהטעווטָאגןופתוכלמיד,יוזא
קינטעשיפיצעּפסרעדָאםַאטשּפָאטילעַארסיןבָאהסאווידוצדעטימילןייזטשינ
.תוכלמםעדןיאּפָארַאןציזטעוו,רעביאעלַאןופ,ןשטנעמ.סעּפורג

תוכלמידןוא17עקול

,םעדוצןעמוקַאבריארעדייארעבָא.עכעלטעטכַארטרַאפ17:20-21עקול
:טָאגןופתוכלמידןיאןסעעקַאטןלעווןשטנעמזַאןקרעמַאב

קול("!טָאגןופתוכלמידןיאטיורבןסעטעווסאוורעדזיאליואוו"15
14:15(.

רָאנטינזיאסע,טָאגןופתוכלמידןיאןסע)טֿפנוקוצרעדןיא(ןלעווןשטנעמטניז
/סנָאיטַאלסנַארטסימץָארט,טציארעצרעהרעייזןיארעדנוזַאבןלעטשסעּפע
.שרעדנַאןגָאלשרָאֿפסָאוו17:21עקולןופזגנידנַאטסרעדנַאסימ

:ןייטשרַאֿפעכעלטעןֿפלעהןעק17:20-21עקולןופגנוצעזרעביאטַאפפָאמיד

זיאטָאגןופתוכלמידןעוו,םישורפידייבטגערפעגטָאהרעןעוו20
יוו,טשינטמוקטָאגןופתוכלמיד:טרעפטנעעגייזרעטָאה,ןעמוקעג
,סעזיאָאד:ןגָאזטשינטעוורענייקןוא21;ןעזוצסעגנונעפָאהריא
קול(.ןשיווצןיידןשיווצטציאזיאטָאגןופתוכלמידלַייוו,זיאסערעדָא

)ןעגנוצעזרעביאESVןואNASBךיואןעז,טַאפפָאמ,17:20-21
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ןוא,תוימשג,דיטרעוונַאקנַאידוצטדערעגןעוועגזיאעקשָאיזַאץיטָאנ
םישורפידןעוועגזיאסע-",ייזטרעפטנעעג"עקשָאי.םישורפלַאקיטירקָאּפיה
.ןענעקרעדוצםיאטגאזעגפאייז.אישקידעקשָאיןטעבעגסָאוו

!ןיינ?ךריקרעדןיאןעוועגןענעזייז

רעדא.טריזינַאגרָאןייזוצדלַאבךריקַאןגעווטדערעגטשינךיואזיאעקשָאי
.ץרַאהרעדָאגנוניימידןיאץנעמיטנעסןגעווטדערעגרעטאה

טגערפעגטשינןבאהםישורפיד!ןשרעהןייזןגעווטדערעגןעוועגזיאעקשָאי
וצדלַאבךריקטנעמַאטסעטוינןייקןופטשינרָאגטסואוועגייז.ךריקַאןגעווםיא
.טנעמיטנעסןיישןופּפיטַאןגעווןגערפטשינןבאהייז.דעטרַאטסןייז

זיאטָאגןופתוכלמידןוא-ךריקידזיאטָאגןופתוכלמידזַאטניימרענייאביוא
!טשינךָאד?םישורפידןיאךריקידזיא-םישורפיד"ןי"ןעוועג

טנַאטסעטָארּפעכעלטעתעשב?טשינסעזיאךעלרעכעלץנַאגזיאאנקסמַאזַא
ןי"זיאטָאגןופתוכלמיד"יוו17:21עקולןופלייטןצעזרעביאןעגנוצעזרעביא
זַאץיילזנַארטקיטכירלביבםילשוריוינקילָאהטַאקידוליפא,)NKJV / KJV("ריא
".ריאןשיווצזיאטָאגןופתוכלמיד"יוו

יד,טציא.םישורפידןופ,ןשיווצידןיא,ןשיווצרענייארעדןעוועגזיאעקשָאי
סעןבאהייזרעבא.טָאגןופתוכלמידוצסיורָאפטקוקעגייזקנַאדעגםישורפ
רעדָא,עגיהַאןייזטשינטלָאווסעזַאטרעלקרעדעקשָאי.ןענאטשראפטשינ
יווךריקַארעדָא(ןטכַארטוצןעוועגייזיוו,ןדיאידרַאֿפזיולבתוכלמדעטימיל
עליפןופרענייאזיולבןייזטינטלָאוותוכלמס'טָאג.)ןביולגטציאעכעלטע
,ןגָאזןוא,ןעזרעדָאסיואטנופןעקןשטנעמסָאווסמָאדגניקקיטנעקןואשטנעמ
".טרָאד,תוכלמידזיאסָאד"רעדָא;"ָאד,סעזיאסאד"

טלייצרעדרָאלקרעיוו,תוכלמזַאןופךלמרעדןייזוצןריובעגזיא,ךיז,עקשָאי
ןוא"ךלמ"ןענימרעטידטצינלביבידזַאןייטשרַאֿפ.)18:37-36ןנחוי(סוטאליפ
רעדןופךלמרעד.)7:17-18,23לאינדלשמל(ילבַאשזדניישטרעטני"תוכלמ"
םישורפ .,זיאטָאגןופתוכלמטֿפנוקוצ יד ןבעל קידנעייטש טרָאד , ןוא טלָאמעד
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19:21(۔ ןנחוי ( ךלמ רעייז יוו םיא ןענעקרעד טינ טלָאוו ייז יד,טרעקרעןעוורעבא
.)19:19תולגתה(םיאןפרַאווּפָאטעווטלעוו

ןייזןבַיירשַאבוצ,17עקולןיאסעסרעוועדנעגלאפידןיא,ףיואןעגנאגעגעקשָאי
ידטימןצעזרָאפ(דרעעצנאגידןשרעהטעווטָאגןופתוכלמידןעוו,ןעמוקעגר
:)לטיּפַאקםעדןיאיסנעטסיסנָאקרַאֿפטַאפפָאמ

ריאןעוו,געטןעמוקןלעווסע:טגָאזעגרעטָאהםידימלַּתענייזוצןוא22
ןופגָאטןייאוליפאןבָאהוצטסיזמואטפַאשקנעבןואטפַאשקנעבטעוו
רעטרָאד,עז'!זיארעָאד,עז:ןגָאזןלעווןשטנעמ23.שטנעמןופןוזםעד
טשרעזומרערעּבָא25.ײזךָאנטינטֿפױלןואסױרַאטינײגרעבָא'!זיא
.רודןקיטנייהםעדךרודןרעווןפרַאוורַאפןוא,ןדיילסיורגןגָארטרַאפ
)טַאפפָאמ,17:22-25קול(

ןייזגניביירקסיד,24:27-31איתמןיאיווטקנוּפ,גנישַאלפץילבוצדרעפירעקשָאי
ןשטנעמןייזזַאטגאזעגטשינזיאעקשָאי.טלעוועצנאגידןשרעהוצןעמוקעגר
.טרעקרעןעווםיאןעזוצןענעקטשינןלעוו

ןפמעקטעווןוא)11:15תולגתה(ךלמרעייזיווםיאןענעקרעדטשינןלעווןשטנעמ
ידץנעזַארּפערעקשָאיןטכַארטןלעוועליפ!)19:19תולגתה(םיאןגעק
ידןיןעוועגזיאטָאגןופתוכלמידזַאטגאזעגטשינטאהעקשָאי.טסירשטיטנַא
ידןיאןייזוצןעגנאגעגטשינןענעזייזזַאשרעדנאייזטלייצרעדרע-םישורפ
טגאזעגטשינךיואטאהעקשָאי.)23:14-13איתמ(סעיווצרעייזןופלַייוותוכלמ
.תוכלמידןייזטלָאווהליהקידזַא

םיתמהידןיאיוו-ןַיירַאןענעקגָאטןייאטעווזנַאמויסעּפעזיאטָאגןופתוכלמיד
ךָאנטרָאדטשינןענעזתובאערעדנאידןואםהרבאוליפא,רעבָא!טכערידןופ
.)11:40-13סווערבעה.פק(

,טלָאמעדילַאנסרעּפייזןיאטשינזיאטָאגןופתוכלמידזַאטסואוועגםידימלתיד
,17:21עקולךָאנןעמוקעגסָאוו,עדנעגלאפידיווןענַיישרעדוצטאהסעזַאןוא
:טזייוו



19

,לשמרעדנַאןַאטגָאזעגרעטָאה,טרעהעגסָאדןּבָאהייזיווןוא11
,טניימעגןּבָאהייזתמחמןוא,םִיַלָשוריוצטנעָאנןעוועגזיארעתמחמ
.)19:11קול(ןרעווטקעלפטנאףכיתטעוו'התוכלַמסָאדזַא

טֿפנוקוצרעדןיאראלקןעוועגזיאתוכלמיד

,אישקידגניסערדַאןופלייטַאיוו?טנעָאנזיאתוכלמידביואןגָאזריאןענעקיוו
:טנרעלעגךָאנרעדןוא)21:8-28קול(ןשינעעשעגקיטעפַארּפדעטסילעקשָאי

ןיושןענעזייזןעווןוא30.רעמייבידעלַאןוא,םיובגַייפםעדףיואקוק29
יוזא31.טנעָאנטציאזיארעמוזרעדזַא,ןיילאטסייווןואריאטעז,עַׁשָּב
טָאגןופתוכלמידזַאןסיוו,שינעעשעגןכאזידןעזריאןעוו,ריאךיוא
.)21:29-31קול(טנעָאנזיא

ידןעווןסיוווצןשינעעשעגקיטעפַארּפןגלָאפכָאנוצןשטנעמןייזטלאוועגעקשָאי
ןלָאצַאבןואןטיהוצןשטנעמןייזטלייצרעדשרעדנאעקשָאי.ןעמוקטלָאוותוכלמ
ץָארט.)13:37-33קראמ;21:36קול(ןשינעעשעגקיטעפַארּפוצטַייקמַאזקרעמפו
טלעווטקגניל-ילקיטעפַארּפגנישטַאווןענעכערּפָארַאעליפ,רעטרעוו'עקשָאי
.ןשינעעשעג

סָאווסעּפעזיאטָאגןופתוכלמידזַאןזיוועגרעדיוועקשָאי,23&22עקולןיא
:טנרעלעגרעןעווטֿפנוקוצרעדןיאםיוקמןייזטלָאוו

ךייאטימחספןקיזָאדםעדןסעוצהואּתרעַײאטימןטעּבעגּבָאהךיא15
,ןופרעדןסעטינרעמלעווךיא,ךייאגָאזךיאםיראוו16;ןדיילךיארעדייא
םעדןעמונעגרעטָאה17.טָאגןופתוכלמםעדןיאםיוקמטרעווסעזיב
ךיאםיראוו18;ךייאןשיווצסעלייטןוא,סָאדםענ:טגָאזעגטָאהןוא,סֹוּכ
ידזיבקָאטשנַייווםעדןופטכורפידןופןעקנירטטינלעווךיא,ךייאגאז
.)22:15-18קול(”.ןעמוקטעווטָאגןופתוכלמ

,ןרָאוועגטקיציירקעגםיאטימןענעזסָאוו,םיעשרידןּופרענייארעּבָא39
,חישמרעדטסיּבּודּביוא:טגָאזעגטָאהרעןוא,טכַאלשעגםיאטָאה
םיאטאהרבחןייזןוא40.ךיואזדנואטיהןוא,ןיילַאךיזטעוועטַאר
ראפארומטשינוליפאוטסאה:טגאזעגםיאוצטאהרעןוא,ןגירשעגנא



20

ןענעזרימןוא41.םיאטימטפשמןיאטנעזריאךיואםיראוו?טאג
סָאווטיולטלאצעגןרעוורימםערָאוו,טרעווןענעזרימתמחמ,טכערעג
םעדןּופןרָאוועגןָאטעגזיאסטכעלשטשינרָאגרעבָא,ןָאטעגןּבָאהרימ
ודןעווךימקנעדעג,ראהןיימ:ןעושיוצטגאזעגטאהרעןוא42.ןקיזָאד
:טגָאזעגםיאּוצטָאהַחישָמהךלֵמיבררעּבָא43.תוכלמןיידןיאטסמוק
קול(.ןדע-ןגןיארימטימטנייהןייזטסעווּודזַא,רידגָאזךיא,ןֵמָא

)שילגנערָאלקןיאקיַאמַארַא,23:39-43

יוורעדָאטעגרהעגזיאעקשָאייוודלַאביווןעמוקטינטאהטָאגןופתוכלמיד
:זדנואןזַייווקולןואקראמעדייב

ןעוועגזיאסָאוו,דילגטימטַארטסוווַאבַא,ַאעהטַאמירַאןופףסוי43
:15קראמ(...טומןעמונעגןואןעמוק,טָאגןופתוכלמידרַאֿפןטראוו

43(.

ךיואךיזסָאוו,ןדיאידןופטָאטשַא,ַאעהטַאמירַאןופןעוועגזיארע51
.)23:51סקול(טָאגןופתוכלמידרַאֿפןטראוו

ןריובעגןייזטעווןטסירקזַא)15:50-55סנַאיהטנירָאק1(םיתמהידךָאנזיאסע
:סדרָאקערןנחוייוו,טָאגןופתוכלמידןַיירַאוצרעדיוו

ךיא,יאדווַא:טגָאזעגםיאּוצןוא,טרעפטנעעגַחישָמהךלֵמיברטָאה3
סָאדןעזטשינרעןעק,רעדיווןריוּבעגטרעוורענייאןדייס,רידגָאז
ןריובעגשטנעמַאןעקיוזַאיוו:טגָאזעגםיאוצןומידקנטָאה4.'התוכלַמ
ךיובסרעטומןַײזןיאןַײרַאלָאמטייווצַארעןעק?טלַאזיארעןעווןרעוו
וצןגָאזךיא,דרושַארעבא",טרעפטנעעגעקשָאי5?ןרעווןריובעגןוא
טשינןעקרע,טסייגםעדןוארעסַאווןופןריובעגזיארענייאביוא,ריא
.)3:5-3ןנחוי(טָאגןופתוכלמידןַיירַא

.טָאגןופתוכלמלַאינעלימ-ןטסָאּפטצעלידןעזןלעווןשטנעמס'טָאגזיולב

רעדיוורע,דיטקערעזערןעוועגזיאעקשָאיךָאנזַאןייטשרַאֿפרעטַייוועטיבטציא
:טָאגןופתוכלמידןגעווטנרעלעג
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עליפךרודסערָאצןייזךָאנקידעבעלטלעטשעגךיואךיזטָאהרעןוא3
ןואגעטקיצרעפסַאשעבייזךרודןעזעגקידנעַייז,ספורּפלַאבַאלַאפני
.)1:3סקַא(טָאגןופתוכלמידוצךיישןענעזסָאווזגניטידןגעווטדערעג

ןופתוכלמידןגעווןענעזןבעגעגעקשָאיסָאוותושרדעטצעלןואעטשרעיד
.תוכלמםעדןגעווןענרעלוצחילשרעדיווןעמוקעגעקשָאי!טָאג

טָאגןופתוכלמלַאינעלימידןגעווןבַיירשןנחויעלטסָאּפַארעדטאהךיואעקשָאי
:ןבַיירשןנחויטאהרעסָאווןקרעמַאב.דרערעדףיואןייזטלָאווסָאוו

רעייזרַאֿפדידעכיבןעוועגןענעזסאווידןופתומשנידןעזעגבאהךיא4
ידטקובעגטינטאהסָאוו,טָאגןופטרָאווםעדרַאֿפןואעקשָאיוצתודע
ןרעטשרעייזףיואןכייצןייזןעמוקאבטינטאהןוא,דליבןייזרעדָאהיח
רַאֿפחישמטימטשרעהעגןואטבעלעגייזןוא.טנעהרעייזףיוארעדָא
.)20:4תולגתה(ראיטנזיוטַא

דרערעדףיואןייזטלָאווטָאגןופתוכלמלַאינעלימידזַאטנרעלעגןטסירקירפ
תולגתה.פק(טנרעללביבידיווטלעוורעדןופץנַאמרעווַאגידןטַייברַאפןוא

5:10,11:15(.

רעייזטרעהעגטשינֿבורןבָאה,קיטכיוויוזַאזיאטָאגןופתוכלמידביוא,סאווראפ
?םיאןגעווליפ

:עירעטסימַאסעןפורעגעקשָאילַייוולייט

םעדןסיוווצןרָאוועגןבעגעגזיאךייאוצ:טגָאזעגייזוצטָאהרעןוא11
ןכאזעלַא,סיורַאןענעזסאווידוצרעבא;טָאגןופתוכלמםעדןופדוס
.)4:11קראמ(םילשמןיאןעמוק

ןופליפזיאיווֿבוררַאֿפעירעטסימַאזיאטָאגןופתוכלמתמאידטנַייהוליפא
יד:דלַאטייטwww.ccog.orgַייבןיילנָא,ךוביירפרעזדנואךיואןעז(ןַאלּפס'טָאג
טאהסאווראפ?סעּפעןפאשאבטָאגטאהסאווראפןַאלּפס'טָאגןופעירעטסימ
.)?ריאטכאמעגטָאג

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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ןעמוקטעוו)טייצרעדןופ(ףוסרעדזַאטגאזעגטאהעקשָאיזַאךיואטכארטאב
:תודעַאיווטלעווידעלַאןיאטגאזעגנאזיאתוכלמידןופהרושבידךָאנ)דלַאב(

ןַאיווטלעווידעלַאןיאטגאזעגנאןייזטעוותוכלמידןופהרושבידןוא14
.)24:14איתמ(ןעמוקטעווףוסרעדןוא,תומואידעלַאוצתודע

ןייזוצזיאןואקיטכיווזיאטָאגןופתוכלמידןופהרושבידןרימַאלקָארּפ
ידסרעפפָאסעלַייוו"גָאזנָאעטוג"ַאזיאסָאד.טייצףוסידןיאטקידנעראפ
שיטילָאּפסָאווץָארט,טַייהשטנעמןופטַייקנַארקידוצגנונעפָאהשיטקַאפ
.ןענרעלןעקרעריפ

תמאידזַארָאלקןייזלָאזסע,רעטרעוו'עקשָאיןטכַארטַאבריאביוא
לָאזסָאד.טציאתוכלמידןופהרושבידןרימַאלקָארּפלָאזךריקךעלטסירק
,טכערסָאדןָאטוצרדסןיאןוא.הליהקידרַאֿפטַייקרעכליבץיּפשןייזןייז
טָאגןופהליהקגניויניטנַאקידסָאווזיאסָאד.דזיילַאטויןייזלָאזןכַארּפשלפייק
ךסַאףיואןרָאוועגטצעזעגרעביאלכיבסָאדזיארַאֿפרעדןוא.ןָאטוצזוויירטס
.ןכַארּפש

:געווןייזןעמעננָאטשינטלָאווֿבורטנרעלעגעקשָאי

ןוא,רעױטרעדזיאטײרבםורָאװ;רעשןלאמשםעדךרודןייראטייג13
ןעײגסָאװךסַאןענַײזסעןוא,םוקמואוצטריֿפסָאװגעװרעדזיאטײרב
טריפסָאווגעוורעדןוא,לאמשזיארעשרעדלייוו14.םיאךרודןַײרַא
:7איתמ(.םיאןעניפעגסָאווקינייווןענעזסעןוא,רעוושזיאןבעלםוצ

14-13(

!ןבעלוצטריפטָאגןופתוכלמידןופהרושביד

ןעמוקסיוןטסירקגניסעפַארּפֿבורשטָאכזַאןָאטוצסערעטניאןופןייזןעקסע
הרושבידרשבמףיואןעוועגזיאּפָארטס'חישמזַאקנַאדעגרעדוצסַאיווילבַא
טפָאןבָאהרעקירָאטסיהןואזנַאשזדַאלַאיטךעלטלעוו,טָאגןופתוכלמידןופ
.טנרעלילשקַאלביבידסָאווזיאסָאדזַאןענאטשראפ
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ןופתוכלמידןופהרושבידןענרעלוצםידימלתןייזטעטראוורע,ךיז,עקשָאי,ךָאנ
ס'טָאגףיואטריזאבןייזטעוותוכלמטֿפנוקוצידלַייוו.)9:2,60קול(טָאג
םעדןיאןצעזעגידןגלָאפןוא-גָאטליוווןואםולשןעגנערבטעווסע,ןצעזעג
.)2:15סנַאיסעפע;119:165םַאס(םולשתמאוצטריפרעטלע

טנעמַאטסעטעטלַאידןיאטנאקאבןעוועגזיאתוכלמידןופסעַיינעטוגידןוא
.ןטפירש
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עטלַאידןיאטנאקאבטָאגןופתוכלמידזיא.3
?טנעמַאטסעט

ידגנימַאלקָארּפדוולַאווניעשָארדדעדרָאקערעטצעלןוארעטשרע'עקשָאי
.)1:3סקַא;1:15-14קראמ(טָאגןופתוכלמידןופהרושב

ןגעווסעּפעןסיווןבָאהלָאזטייצ'עקשָאיןופןדיאידסָאווסעּפעזיאתוכלמסטָאג
עטלַאידןפורטציארימסָאוו,ןטפירשרעייזןיאטנאמרעדןעוועגזיאסעיוו
.טנעמַאטסעט

תוכלמידןגעווטנרעלעגלאינד

:ןבירשעגטאהלאינדאיבנרעד

ןכערבעצלזרבידלַייוו,לזרביווקרַאטשןייזטעוותוכלמעט4ידןוא40
ןכערבעצטעוותוכלמיד,ןטערטעצסָאווןזַייאיווןוא;ץלַאןכערבעצןוא
ידןעזעגטסאהודלייוו41.ערעדנאידעלַאןטערטעצןואךעלקערבןיא
ידטעוו,ןזַייאןופלייטןוא,םיילס'רעפעטןופלייט,רעגניפידןואסיפ
,םיאןיאןַײזלָאזןזַײאןוֿפטייקרַאטשידרעבָא;ןרעווטלייטעצתוכלמ
ןוא42.םיילןשימַארעקטימטשימעגןזײאסָאדןעזעגטָאהריאיװױזַא
,םיילןופלייטןואןזַייאןופלייטןעוועגןענעזםילגרידןופסיפידיוויוזא
טסָאהּודיוויוזַא43.ךַאוושלייטןואקרַאטשלייטןייזטעוותוכלמידיוזַא
םעדטימןשימרַאפךיזייזןלעוויוזַא,םיילטימטשימרַאפןזַייאהאר
,ןרעדנַאםוצרענײאןגנעהנָאטינךיזןלעװײזרָאנ;ןשטנעמןופןעמָאז
םיכלמידןופגעטידןיאןוא44.םײלטימטשינךיזטשימןזַײאיװױזַא
ןרעוולָאמנייקטעווסָאוותוכלמַאןלעטשפיואלמיהןופטָאגרעדטעוו
טעווסע;ןשטנעמערעדנאוצןזָאלרעביאטינלָאזהכולמידןוא;ֿבורח
ףיואןייטשטעווסעןוא,סמָאדגניקידעלַאןדנעלרַאֿפןואןכערבעצ
.)2:44-40לאינד(קיבייא

ןוא,תוכלמידןעמוקַאבןלעווןטשרעבייאםעדןּופעקילייהידרעּבָא18
לאינד(.קיבייאןואקיבייאףיואןוא,קיבייאףיואתוכלמידשריןלעוו

7:18(.
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ןגעקהמחלמטכַאמעגטָאהןרָאהרעבלעזרעדןוא;טקוקעגבָאהךיא21
זיאגעטןופןומדקרעדזיב22,ייזןגעקַאןטילעגטָאהןוא,םישודקיד
םעדןופעקילייהידוצטּפשמַאןרָאוועגטכַאמעגזיאסעןוא,ןעמוקעג
ידןענעשריוצעקילייהידרַאֿפןעמוקעגזיאטייצידןוא,ןטשרעביוא
)7:21-22לאינד(..תוכלמ

טעווטָאגןופתוכלמידןעווןעמוקטעווטייצידזַאןענרעלרימ,לאינדןוֿפ
ךיוארימ.קיבייאףיואןרעיודטעווןואטלעווםעדןופסמָאדגניקידןרעטשעצ
.תוכלמםעדןעמוקאבןיאלייטרעייזןבָאהןלעוועקילייהידזַאןענרעל

21ידןיאטייצרעזדנוארַאֿפןענעזסעיסעפָארּפסלאינדןופזנַאשרָאּפעליפ
.טרעדנוהרָאי

:טנעמַאטסעטוינידןופזישזדיסַאּפעכעלטעןקרעמַאב

ןבָאהסָאווםיכלמןעצןענעז,ןעזעגטָאהריאסָאוו,רענרעהןעציד"12
העשןייארַאֿפטכַאמןעמוקַאבייזרעבָא,תוכלמןייקןעמוקאבטשינךָאנ
ןלעווייזןוא,גנוניימןייאטימןענַייזעקיזָאדיד13.היחידטימםיכלמיוו
ןכַאמןלעוועקיזָאדיד14.היחרעדוצטעטירָאטיואןואטכַאמרעייזןבעג
ראהזיארעלַייוו,ייזןעמוקַאבטעווםאלידןוא,םאלםעדטימהמחלמ
,ןפורעגןענעזםיאטימןענעזסָאווידןוא;םיכלמןופךלמןואראהןופ
)17:14-12תולגתה(.ַיירטעגןואטלייוורעדסיוא

טעווסעזַאףירגַאברעדץנעמַאטסעטוינןואעטלַאידעדייבןיאןעזרימ,יוזַא
ןואסעןרעטשעצטעווטָאגזַאןואץרַאּפןעצטימתוכלמעשידרעטייצףוסַאןייז
.תוכלמןייזןגיילרַאפ

תוכלמידןגעווטנרעלעגוהיעשי

,טָאגןופתוכלמידןופלייטרעטשרערעדןגעווןבַיירשוצהיעשידרעייּפסניטָאג
:געווםעד,םויננעללימידיווטנאקאבעלָאשמעמרָאיטנזיוטיד

ענַייזןּופחמצטעווףֵעַצַאןּוא,ןיַשִיןּופףטשםעדןּופאציטעווטורַא1
המכחןופטסייגרעד,םיאףיואןעורטעווראהידןופטסייגרעד2.שרוש
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ןופןואןסיווןופטסייגרעד,טייקרַאטשןואהצעןופטסייגרעד,לכשןוא
.ראהידןופארומיד

ענייזןופהיארידטיולטפשטשינטעוורעןוא,'התאריןיאזיאןחןייז3
טימרעּבָא4;ןרעיואענייזןופעמשידטיולקספטשינןוא,ןגיוא
רשויטימטילחמןּוא,ינעידטפשמרעטעווטייקיטכערעג

ןוֿפטורםעדטימדרעידןגָאלשטעװרע;דרערעדןופתווינעידרַאֿפ
5.םיעָשרידןטײטרעטעװןּפילענַײזןוֿפםעטָאםעדטימןוא,לױמןַײז

לטרַאגרעדתֶמֶאןוא,ןדנעלענַייזןּופלטרַאגרעדןייזטעווטייקיטכערעג
.ןתומענַייזןּופ

טעווטרעּפמעלרעד,סּפעשםעדטימןעניואווףלאוורעדטעווךיוא6
;ןעמַאזוצךַאפידןואביילגנוירעדןואבלַאקרעד,גיצגנוירעדטימבכש
עגנויערעײז;ןעערןלעוורעבידןואוקיד7.ייזןריפטעוודניקןיילקַאןוא
ןּוא8.סקָארעדיװיורטשןסעטעװבײלרעדןוא;םענײאניאןגײלךיזןלעװ

בורגרעדןיאדָיןַייזםיׂשלָאזדֶלֶיסָאדןּוא,ֹורְבֹוקןּופתֶבֶקנםַייּבקחשלָאזדֶלֶיסָאד
קילייהןיימעלַאןיאןרעטשעצטינןואןטַאשטינןלעווייז9.עפצןופ
רעסַאווידיווראהידןופןסיווידטימלופןייזטעוודרעידרַאֿפ,גרַאב
.םיםעדןקעד

הֶּנַּפַאיוודמעטעווסָאוו,ןיַשִיןּופשרושַאןייזטעווגָאטםענעיןיאןוא10
ןַײזטעװורןַײזןוא,ןכוזםיאןלעװרעקלעֿפידםורָאװ;קלָאפןרַאפ
)11:1-1היעשי(.טכַארּפ

עסַאפרעטשרערעדָאלייטרעטשרערעדיווםעדוצדרעפירךיאסָאווהביסיד
וצרעירפ(תוימשגןייזטעווסעוווטייצַאזיאסָאדזַאזיא,טָאגןופתוכלמידןופ
ןוא)21תולגתה,למיהןופּפָארַאטמוקםילשוריוינ,טָאטשקילייהידןעווטייציד
עסַאפםעדןופטקעּפסַאתוימשגידטקיטעטשאבהיעשי.ראיטנזיוטןרעיודטעוו
:טימןבילבראפרעןעוו

סָאדדָיןייזחלשרעדיווטעוו'הזַא,גָאטםענעיןיאןייזטעווסע11
זיאסָאווקלָאפןייזןופעקירעביאסָאדןגירקקירוצוצלָאמעטייווצ
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ןופ,רעַנִשןואםָלָעןופ,שוכןואסורתפןופ,םִיַרצִמןוארושאןופ,ןבילבעג
.םיןופןעלזניא.ךלמםעדןּופןואתמח

ןּופםיִּשֻדְמידץבקטעוורעןּוא,םִיֹוּגידרַאפלֶנָּפַאםוקטעוורע12
ידןוא13.ץֶרָאָהןּופתופנכ4ידןּופהדוהיןּופרּוזָּפידץבקןּוא,לארׂשי
;ןרעוותרכןלעווהדוהיןופםיאנושידןוא,רוסטעווםירפאןופתואנק
14.םירֿפאןסירעצטינטעװהדוהיןוא,הדּוהיאנקמטינלָאזםירֿפא

;ברעמידוצםיתשלפידןופלסקַאידףיואּפָארַאןעילפןלעווייזרעבָא
רעייזןגיילןלעווייז;חרזמןופןשטנעמידןעוועבַארַאבןלעווייזןעמַאזוצ
15.ןרעהוצײזוצלָאזןומעןוֿפקלָאֿפסָאדןוא;באומןואםודאףיואטנַאה

רעטעווטניווקרַאטשןייזטימ;םירצמםיןופןושלידדבאטעוו'ה
,םָארטשןביזידןיאםיאןגָאלשןוא,ךַייטםעדרעביאטסיופןייזןעלקָאש
םעדרַאפֶרֶּדַאןייזטעווסע16.ןדָאש-ןקורטרעבירַאןשטנעמןכַאמןוא
ןעוועגזיאסעיוויוזַא,רושאןּופןרעוובזעטעווסָאוו,םעןייזןּופראש
:11היעשי(.םִיַרצִמץֶרֶאןּופהלעזיארעסָאווגָאטםעדןיאלארשירַאפ

16-11(

:ןבַיירשוצדרעייּפסניךיואזיאהיעשי

טעוו'התיּבןּופגרַאברעדןוא,געטעטצעלידןיאןייזטעווסעןוא2
;תועבגידרעביאןרעוואׂשנטעוורעןוא,גרעבץיפשןפיואןרעווטסעפ
:רמאןואאובןלעווןשטנעמ3.םיאוצןעמָארטשןלעװרעקלעֿפעלַאןוא
ןּופםיקולאןופתיּבםעדוצ,'הןופגרַאבןפיואהלערימָאלןואםוק
ענייזןיאןייגןלעוורימןוא,ןגעווענייזןענרעלזדנואטעוורע;בקעי
ןוֿפטרָאװסָאדןוא,הרֹוּתידןײגסױרַאטעװןויצןוֿפםורָאװ.סטַאּפ
םַערעגטעוורעןּוא,םִיֹוּגידןשיווצטפשטעוורע4.םילשוריןוֿפטָאג
ןיאןזיּפשערעײזןוא,ןרעקַאוצןסילשײזןלעװןדרעװשערעײז;בַר
ײזןוא,קלָאֿפןגעקַאדרעװשַאןבײהֿפױאטינטעװקלָאֿפ;ןזייּפש
ןשטנעמןופןקוקענעביוהעגיד11....המחלמןענרעלטינרעמןלעװ
ראהידןוא,ןגיובןייזטעווןשטנעמןופדלַאווגיד,קידסעווינַאןייזטעוו
)2:2-4,11והיעשי(.גָאטזַאןיאןביוהרעדןייזטעווןיילַא

ףיואןייזטעווסָאד,ףָאסעל.דרעףיואםולשןופטייצןַאיּפָאטוַאןייזטעווסע,יוזא
;92:1;90:4םַאס(ןטפירשןדישרַאפףיואטריזַאב.קַאסּפעקשָאיטימ,קיבייא
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רָאי1,000ץסַאלסָאדזַאטנרעלארמגרעשידִיירעד,)6:2עשוה;2:11היעשי
.)97aָאילָאפןירדהנסתכסמ:ארמגןַאינָאליבַאב(

:עדנעגלאפידןבַיירשוצדרעייּפסניןעוועגזיאהַאיַאסךיא

ןבעגעגזנואזיאןוזא,זנואוצןראוועגןריובעגזיאדניקאםיראוו6
ןייזטעווןעמָאנןייזןוא.לסקַאןייזףיואןייזטעווגנוריגערידןוא;ןראוועג
סנירּפ,רעטאפקיבייא,טָאגקידלַאווג,רָאלעסנוָאק,ךעלרעדנוווןפורעג
ןַייזטשינטעווםולָשןּופןּואגנוריגערןייזןּופלדגרעדןּופ7.םולשןופ
יזןּוא,ןלעפַאבוצסע,תוכלמןייזרעּביאןּוא,ןדִוָדאֵּסִּכןפיוא,ץקןייק
.קיבייאייּב,ןָאטייצםענעיןּופ,טייקיטכערעגןּואטפשמטימןלעטשפיוא
)9:7-6היעשי(.סָאדןָאטטעווץסָאהןופראהידןופןערביד

תוכלמַאןגיילרַאפןואןעמוקטלָאוועקשָאיזַאטגאזעגטאההיעשיזַאץיטָאנ
לעיצעּפס,רָאפכרודםעדןריטיצחישמןביילגסאוועליפתעשב.גנוריגערַאטימ
ידיוורעמזיסעפַארּפסעזַאןעזרַאפוצדנעטייז,רָאירעדעירעבמעצעדןיא
ַאטאהטָאגןופתוכלמידזַאטזייוולביביד.ןריובעגןייזטלָאוועקשָאיזַאטקַאפ
.םיארעביאןייזטעוועקשָאיזַאןוא,ץקעשזדבַאסרעביאןצעזעגטימגנוריגער
.טגָאזעגתואיבנסעןבָאהערעדנאןואלאינד,והיעשי

ידןוא)15:10ןנחוי;22:40-37איתמ(עבילןופגעווידןענעזטָאגןופןצעזעגיד
ןופתוכלמידרעבירעד.ןצעזעגידףיואטריזאבדלורןייזטעווטָאגןופתוכלמ
.עבילףיואטריזאבןייזטעוו,סעןעזטלעוורעדןיאעליפיווץָארט,טָאג

רעמןואםילהת

ידןגעווןבַיירשוצדרעייּפסניטָאגזַאהיעשיןואלאינדרָאנטינןעוועגזיאסע
.טָאגןופתוכלמקידנעמוק

רָאנטינ(לארשיןופםיטבשידןופידזַאןבַיירשוצדרעייּפסניןעוועגזיאלאקזחי
טלָאווןַאשיילַאיבירטסיורגידןופטייצידןיאןפרָאוועצןעוועגןענעזסָאוו)ןדיאיד
:תוכלמלַאיננעללימידןיאןעמַאזוצטלמאזעגנלאןייז
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ידןּופץבקךידלעווךיא:'היָנֹדֲארמאטָאהיוזַא:רמארעבירעד17
ןוא,ןרָאוועגטיירּפשעצטסיבודסָאוורעדנעלידןּופץבקךַייא,רעקלעפ
ײזןוא.ןייגןיהַאןלעווייזןוא18.לארׂשיןּופץֶרֶאסָאדןתנרידלעווךיא
עריאעלַאןואןטײקידרעװמואעריאעלַאןעמענקעװַאןטרָאדןוֿפןלעװ
לעווךיאןוא,ץרַאהןייאןבעגייזךיאלעווטלאמעד19.ןטײקידרעװמוא
ןופץרַאהקידרענייטשידןעמענלעווךיאןוא,ייזןיאטסייגַיינַאןתנ
ןיימןיאןייגןלאזייזזַא20,שיילפןופץרַאהַאןבעגייזןוא,שיילפרעייז
םוצןַײזרימןלעװײזןוא;ייזןָאטןואםיטפשמעניימןטיהןוא,םיקוח
ךלהןּבָאהבֵלערעייזסָאווידרעּבָא21.טָאגוצןַײזײזלעװךיאןוא,קלָאֿפ
ןלמגרַאפלעווךיא,תֹובֵעֹוּתערעייזןואתובעתערעייזוצהואתםעדךָאנ
-11:17לאקזחי(.'היָנֹדֲארמא,פעקםענעגייארעייזףיואםישעמערעייז

21(

רעבָא,ןפרָאוועצןייזרעמטינטעוולארשיןופםיטבשידןופרעדניקסדניקיד
.)דיםירבד;איארקיו(ןכאזתובעתןסעןטלַאהןואםיקוחס'טָאגןגלָאפטעוו

:תוכלמס'טָאגןופסעַיינעטוגידןגעווםילהתידןיאעדנעגלאפידןקרעמַאב

עלַאןוא,'הוצןדנעווךיזןואןעקנעדעגןלעווטלעוורעדןופןקעעלַא27
תוכלמידםערָאוו28.רידראפןקובךיזןלעוותומואידןופתוחּפשמיד
)22:28-27םַאס(.םִיֹוּגידרעביאטלושרעןּוא,'הןּופזיא

ןופרעטּפעצסא;קיבייאןואקיבייאףיואזיא,םיקולא,אֵּסִּכןַייד6
)45:6םילהת(.תוכלמןיידןופרעטּפעצסרעדזיאטייקיטכערעג

,'הוצגניז2.דרעעצנַאגיד,טָאגוצטגניז!גנַאזעגעיינַא'הוצגניז,הָא1
3.גָאטוצגָאטןופהעושיןייזןופסעַיינטוגידןרימַאלקָארּפ;םֵשןייזךרב

.תומואעלַאןשיווצרעדנואווןייז,תומואידןשיווצדובכןייזטלייצרעד
)16:24-23סעלקינָארשט1.פקךיוא;96:3-1םַאס(

ךידןלעווםישודקענַיידןוא,'ה,ללהךידןלעווםישעמענַיידלכ10
ןגעווןדערןוא,תוכלמןיידןופדובכרעדןגעווןדערןלעווייז11.ןשטנעב
קידלַאווגןייזןשטנעמןופרעדניקידוצטנאקאבןכַאמוצ12,טכַאמןייד



31

קיבייאןַאזיאתוכלמןייד13.תוכלמןייזןופטכַארּפידןוא,םישעמ
)145:13-10םַאס(.תורודעלַאףױאטבַײלבהלשממןַײדןוא,תוכלמ

ץקעּפסַאןגעווןבירשעגךיואטנעמַאטסעטעטלַאידןיאסרעביירשענעדיישרַאפ
.)4:7הכימ;21והידבע;20:33לאקזחילשמל(תוכלמידןופ

קידלַאבןייז,טָאגןופתוכלמידןופהרושבידןענרעלןביוהעגנאעקשָאיןעוו,יוזַא
.ףירגַאבטנורגידטימיטַארעילימַאפעכעלטעטאהםעליו
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?תוכלמידןופהרושבידןענרעלםיחילשידטָאהיצ.4

ןופשטנעמםעדןגעווסעַיינטוגידרָאנזיאהרושבידיווטקַאעליפתעשב
תוכלמידןופהרושבידטנרעלעגסרעגנעהנא'עקשָאיזַאזיאטקַאפיד,עקשָאי
.טכארבעגעקשָאיסָאווגָאזנָארעדזיאסָאד.טָאגןופ

:עקשָאיןואטָאגןופתוכלמםעדןגעווןבירשעגסולואפעלטסָאּפַארעד

טימםישדחיירדטדערעגטאהןואלושןיאןייראזיארעןוא8
םעדןופןכאזידןגעווטגייצרעביאןואטכארטעגטאהןוא,טייקטסיירד
.)19:8סקַא(טאגןופתוכלמ

ןעגנַאגעגןיבךיאןעמעווןשיווצ,עלַאריאזַא,ךיאסייווטציאעקַאטןוא25
.)20:25סקַא(טָאגןופתוכלמסָאדןקידיירּפ

םיאוצןעמוקעגעליפןענעז,גָאטַאטמיטשַאבםיאןּבָאהייזןעווןוא23
תודעקידרעייפןואטרעלקרעדטָאהרעןעמעוווצ,גנודַײלןייזןיא
ידןופעקשָאיןגעווטגייצרעביאייז,טָאגןופתוכלמםעדןגעווטגָאזעג
ידרשבמ31….טנווָאזיבןגרָאמןופ,םיאיבנידןואהשמןופהרות
עקשָאיראהידןגראזסָאווןכאזידןענרעלןואטָאגןופתוכלמ
.)28:23,31סקַא(םיאןרעוורַאפרענייאןייק,ןוחטבעלַאטימחישמה

ַאזיארעשטָאכ(עקשָאיןגעוורָאנטינזיאטָאגןופתוכלמידזַאגנוקרעמַאב
סָאווןופילטַארעּפעסעקשָאיןגעווטנרעלעגךיואסולואפיוו,)סעןופלייטטּפיוה
.טָאגןופתוכלמידןגעווטנרעלעגרע

ידןופהרושבידךָאנזיאסָאדרעבָא,טָאגןופהרושבידסעןפורעגךיואסולואפ
:טָאגןופתוכלמ

ןייגטעווריאזא12...טאגןופהרושבידטגאזעגנאךייאןבאהרימ...9
1(.דובכןואתוכלמרענעגייאןייזןיאךייאטפורסאוו,טאגראפטרעוו
)2:9,12סנַאינָאלַאססעהט
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ןופ"גָאזנָאעטוג"יד.)1:16רעמיור(חישמןופהרושבידסעןפורעגךיואסולואפ
.טנרעלעגרעסָאווגָאזנָארעד,עקשָאי

חישמעקשָאיןופשטנעמםעדןגעווהרושבַארָאנטשינזיאסעזַאןטכַארטַאב
חישמןופהרושבידטגאזעגטאהסולואפ.העושיךעלנעזרעּפןגעוורָאנרעדָא
:טפשמס'טָאגןוא,ןעמוקקירוצןייז,עקשָאיןגלָאפטנכערעגנַיירַא

ןוא7,ריאטקילפנָאקסאווידןַאשיילַאיבירטטימןלָאצקירוצוצטָאג...6
זיאעקשָאיראהידןעווזדנואטימהחונמקיורמוןענעזסאווריאןבעגוצ
רעַייפגנימַאלפןיא8,םיכאלמקידלַאווגןייזטימלמיהןופטקעלפטנא
טינןָאטסאווידףיואןוא,טָאגןסיווטינןָאטסאווידףיואהמקנןעמונעג
ןלעוועקיזָאדיד9.חישמהעקשָאיראהרעזדנואןופהרושבידןגלָאפ
ןּופדובכםעדןּופןּוא'הרַאפןּופםוקמואןקיבייאטימןרעווטפארטשאב
טכעלרעהרַאפוצידּכ,גָאטםענעיןיא,ןעמּוקטעוורעןעוו10,חוּכןייז
,ןּביולגסָאוו,עלַאןשיווצןרעוודרעוַאּבוצןּוא,םישודקענייזןיאןרעוו
2(טביולגעגןעוועגזיאריאןשיווצ.תודֵערעזדנואתמחמ
.)1:10-6סנַאינָאלַאססעהט

טינ,ןעמוקַאבןלעוורימסָאווסעּפעזיאתוכלמידזַאטזייווטנעמַאטסעטויניד
:סעןגָאמרַאפרָאגטציארימזַא

םירבע(טלסיירטעגפיואןייזטינןענעקסָאוותוכלמַאןעמוקַאברימ28
12:28(.

רעבָא,טציאטָאגןופתוכלמידןופלייטןייזוצסיורָאפקוקןואןּפַאכנָאןענעקרימ
.סעןיירארָאגטשינןבָאה

ןופתוכלמידןַיירַארָאגטשינטוטרענייאזַאטקיטעטשאבילקיפיסַאּפססולואפ
:םיתמהידךָאנזנַאּפַאכסעיוו,שטנעמקיברַאטשַאיווטָאג

ןענעשריטינןענעקטולבןואשיילפזַא,רעדירב,ךיאגָאזסָאדןוא50
ידןענעשריטשינטעוועיצּפורָאקידןוא;טָאגןופתוכלמסָאד
,ןֿפָאלשעלַאטינןלעוורימ:עירעטסימַאךייאגָאזךיא,עז51.ןברָאדרַאפ
ןעלקניפַאןיא,טנעמָאמַאןיא52—ןרעווןטיבעגעלַאןלעוורימטרעיינ
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ידןוא,טנוזעגטעוורפושרעדםיראוו.רפושעטצעלידַייב,גיואןַאןופ
ןייזןלעוורימןוא,עלביטּפוררָאקניןענאטשעגפיואןייזטעוועטיוט
.)15:52-50סנַאיהטנירָאק1(טרעדנעראפ

סָאוו,חישמהעקשָאיראהםעדןואטָאגראפרעבירעדךייאטעבךיא1
ןייזןואגנוקעלפטנאןייזייבעטיוטידןואעקידעבעלידרעטכירטעוו
.תוכלמ

.)4:1סואעטאמיט2(

וצתוכלמידןעַיירפַאבטלָאוועקשָאיזַארעבָא,זַאטנרעלעגזיולבטינסולואפ
:רעטאפרעדטָאג

ןראוועגזיאןוא,טיוטידןופןענאטשעגפיואזיאחישמטציארעבא20
םיראוו21.קידנפָאלשןלאפעגןענעזסאווידןופטכורפרעטשרערעד
תייחתידןעמוקעגךיואזיא,שטנעמךרודןעמוקעגזיאטיוטרעדטניז
עלאם״דאןיאיוויוזאםיראוו22.שטנעמךרודםיתמידןופםיתמה
רעכעלטיארעבא23.ןרעווהיחמעלאןחישמןיאךיואןלעוויוזא,ןבראטש
סָאוו,ידךָאנרעד,טכורפרעטשרערעדחישמ:רדסםענעגייאןייזןיא
ידטיגרעןעוו,ץקרעדטמוקטלאמעד24.ןעמוקןייזייבןחישמןופןענעז
ןואןשרעהעלַאוצףוסַאטלעטשרעןעוו,רעטאפםעדטָאגוצתוכלמ
ןתנטָאהרעזיּב,ןגיניקזומרעםערָאוו25.טכַאמןואטעטירָאטיואעלַא
.)15:20-25סנַאיהטנירָאק1(.םילגרענייזרעטנואםיאנושעלַא

ידןענעשריטשינטעוו)זרעקיירבלעפַאב(טכערעגמואזַאטנרעלעגךיואסולואפ
:טָאגןופתוכלמ

ןופתוכלמסָאדןענעשריטינןלעוועטכערעגמואידזַא,טינריאטסייוו9
רעדא,זרעטיילַאדיירעדא,תונזטינ.טריפראפןייזטשינטסלאזוד?טָאג
רעדא10,סעטימָאדָאסרעדא,זלַאווַאשקעסוָאמוָאכרעדא,זרערעטלַאדַא
רעדא,סרעליוועררעדא,םירוכישרעדא,סוָאטעווָאקרעדא,םיבנג
-6:10סנַאיהטנירָאק1(טָאגןופתוכלמידןענעשריטעווזנַאשרָאטסקי
9(.
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,תונז,ףעינ:ןענעזסָאוו,שיילפםעדןופםישעמידקיטנעקןענַייזטציא19
ןראצמירג,האנק,תקולחמ,סַאה,ףושיכ,הרזהדובע20,המיז,האמוט
,החיצר,האנק21,תוסרוקיפא,תקולחמ,סעיציבמאשיטסיָאגע,ןראצןופ
יווטקנוּפ,רעירפריאןגָאזךיאסָאווןופ;יווידןוא,זירלַאווער,תורכיש
ןכאזַאזַאריפסאווידזַא,טייהנעגנַאגרַאפןיאריאטלייצרעדךיואךיא
.)5:21-19סנַאיטַאלַאג(טָאגןופתוכלמידןענעשריטשינןלעוו

טַאוויקרעדא,שטנעמאמט,סונזןייקזַא,ןסיווריאםעדםיראוו5
ןואחישמןופתוכלמםעדןיאהשוריןייקטאה,ץעגַאזיאסָאוו,שטנעמ
.)5:5סנַאיסעפע(טָאג

ןייזןַיירַאןענעקוצרדסןיאדניזןופהבושתטרעדאפןואסדרַאדנַאטסטאהטָאג
זַאןענרעלטשינטלָאוועכעלטעזַאטנראוועגסולואפעלטסָאּפַארעד.תוכלמ
:זיאןרעדנארעבָא,רעפטנעידזיאהרושב'עקשָאי

עקשָאיראהרעזדנואןוארעטאפרעדטָאגןופםולשןוארידוצדסח3
ליצמלאזרעזַא,דניזרעזדנוארַאֿפןבעגעגךיזטאהסָאוו4,חישמה
טָאגרעזדנואןופטעווםעדטיול,הפוקתזייברעקיטציאםעדןופזדנוא
ריאזַארעדנוווךיא6.ןמא.גיבייאףיוא.דובכןייזןעמעוווצ5,רעטאפןוא
ןופןחםעדןיאריאןפורעגסאווםיאןופקעווַאדלַאביוזַאךיזטרעק
ןענעזסערעבָא;ןרעדנאטינזיאסָאוו7,הרושבשרעדנַאַאוצ,חישמ
.חישמןופהרושבידןרעוורַאפוצןליווןואריאטקילפנָאקסָאוועכעלטע
ןייקריאןקידיירּפ,למיהןופךאלמַארעדָא,רימביואוליפארעבא8
ןייזרעלָאז,ריאוצטגאזעגנאןבָאהרימסָאוויווהרושבערעדנא
טציאךיאגאזיוזַא,טגָאזעגרעירפןּבָאהרימיוויוזַא9.ןטלאשראפ
ריאסָאווסָאדיווהרושברעדנַאןַאךייאטקידיירּפרעצימעביוא,רעדיוו
)1:3-9סנַאיטַאלַאג(.ןייזןטלָאשרַאפרעלָאז,ןעמוקַאבטָאה

טימהוחטריפראפטאהגנאלשרעדיוויוזאזא,ארומבאהךיארעבא3
רעדןופןבראדראפןרעוותובשחמערעַייאןלאזיוזא,טייקכעלרעןייז
ןַאטקידיירּפ,טמוקסָאוו,רעדביואםיראוו4.ןחישמןיאזיאסאוו,תוטשפ
ןעמוקַאבריאביוארעדָא,טגָאזעגנָאטינןבָאהרימןעמעוו,ןעושיןרעדנַא
,הרושברעדנַאןַארעדָא,ןעמוקאבטינטָאהריאסָאוו,טסייגרעדנַאןַא
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2(!ןטלַאהרַאפטוגסעריאטסנעק–,ןעמונעגנָאטינטָאהריאסָאוו
)11:3-4סנַאיהטנירָאק

?הרושב,שלַאפשיטקאפ",שרעדנַא"ןוא"ערעדנא"ידןעוועגזיאסָאוו

.ןלייטןדישרַאפטאההרושבשלַאפיד

טָאגןגלָאפוצןבָאהטינןָאטריאזַאןביולגוצזיאהרושבשלַאפיד,ןיימעגלַאןיא
.פק(טָאגןסיוווצגנימיילקתעשבגעווןייזוצתמאןבעלוצןבערטשעקַאטןוא
.דיטנעירָא-שיטסיָאגעןייזוצזדנעטסע.)7:23-21איתמ

ראי6000טַאמיקהרושבשלַאפַארַאֿפןלַאפוצוויטביולגעגטָאהגנַאלשיד
ןואטָאגיוורעסעבןסיווייזזַאטביולגעגןבָאהזנַאמויןוא-)3סיסענעג(קירוצ
טפָאזיאןעמָאנןייז,ןעמוקעגעקשָאיךָאנ,ָאי.ךיזרַאֿפזייבןואטוגןסילשַאבלָאז
טעווןואגניויניטנַאקזיאסָאדןוא-סלעּפסָאגשלַאפןדישרַאפוצטשטַאטַא
.טסירשטיטנַאטצעלידןופטייצידןיאןצעזרָאפ

ַאילַאשנעסיזיאהרושבשלַאפיד,טייצססולואפעלטסָאּפַאידןיאקירוצטציא
זַאטביולגעגילקיסייבקיטסָאנג.תועטןואתמאןופןשימקיטסימ/קיטסָאנג
טנכערעגנַיירַא,טייסניתוינחורןכיירגרעדוצףראדזיאסָאווזיאןסיוולעיצעּפס
ןייקןופןעוועגזיאטאהשיילפידסָאווזַאןביולגוצדנעטןבָאהסקיטסָאנג.העושי
רעדיווםינינעןיאטָאגןגלָאפוצןגעקןענעזייזןואסנַאווקַאסנַאקרעדנוזַאב
זיאסָאוו,סוגַאמןועמשןעוועגזיארעריפשלַאפַאזַארענייא.תבשגָאט-רעטעביז
.)8:21-18סקַא(סורטעפעלטסָאּפַאידךרודטנראוועגןעוועג

גנירגטשינזיאסערעבא

:טָאגןופתוכלמטנרעלעגסופיליפזַאטזייווטנעמַאטסעטויניד

דידיירּפןואןורמושןופטָאטשרעדוצּפָארַאסופיליפזיאטלאמעד5
ןגעווןכאזידטגאזעגנארעןעווסופיליפטביולגעגייז12....ייזוצחישמ
.)8:5,12סקַא(...טָאגןופתוכלמיד
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ןַיירַאוצגנירגטשינזיאסעזַאטנרעלעגםידימלתידןוא,סולואפ,עקשָאירעבא
:טָאגןופתוכלמיד

טאהרע,קירעיורטרעייזןראוועגרעזַאןעזעגעקשָאיןעווןוא24
תוכלמידןַיירַאוצתורישעןבָאהסאווידרַאֿפזיאסערעוושיוו",טגאזעג
ןופגיואידךרודןייגוצלמעקַארַאֿפרעגנירגזיאסעםיראוו25!טָאגןופ
.טָאגןופתוכלמידןַיירַאוצשטנעמךַיירַארַאֿפיוולדָאנַא

לוצינןעדןעקרעוו:טגָאזעגןּבָאה,טרעהעגסעןּבָאהסָאוו,ידןוא26
?ןרעוו

,ןשטנעמייבךעלגעממואןענעזסָאווןכַאזיד:טגָאזעגטָאהרערעּבָא27
)18:24-27קול(.טָאגייבךעלגעמןענעז

סקַא("טָאגןופתוכלמידןַיירַאזנַאשיילַאיבירטעליפךרודןזומרימ"22
14:22(.

סעיוו,רעדירב,ריארַאֿפקידנעטשטָאגןעקנַאדוצןדנובעגןענעזרימ3
זיא

רעדעיןופעבילידןוא,רעייזרעייזטסקאווהנומאןיידלַייוו,קיסַאּפ
רימזַאיוזַא4,רערעדנארעדעיוצטרעמראפזיאעלַאריאןופרענייא
ןואדלודעגןיידרַאֿפטָאגןופתוליהקידןשיווצריאטימַיירעמירַאבךיז
5,ןגָארטרַאפריאסָאווזנַאשיילַאיבירטןואתופידרןיידעלַאןיאהנומא

ריאידּכ,טָאגןופטפשמןטכערעגםעדןופזייווַאבערָאלקַאזיאסָאוו
ךיואריאסָאוו,טָאגןופתוכלמםעדרַאפטרעווןרעווטנכערעגטלָאז
טימןלָאצקירוצוצטָאגטימךַאזקידצַאזיאסעטניז6;ןדייל
ןענעזסָאווריאןבעגוצןוא7,ריאטקילפנָאקסאווידןַאשיילַאיבירט
למיהןופטקעלפטנאזיאעקשָאיראהרעדןעווזדנואטימהחונמקיורמו
.).)1:3-7סנַאינָאלַאססעהט2(,םיכאלמקידלַאווגענייזטימ

ןיאטלייוורעדסיואןואןפורעגטציאןענעזעכעלטעזיולב,ןטייקירעוושידןופלַייוו
22 :1-14؛)סעןופלייטןייזוצרעטלעםעד .)6:6-4םירבע;6:44ןנחויאיתמ
ןיאדרערעסָאוו"ידזַאטזייוולביבידיוו,רעטעּפשןפורעגןייזןלעווערעדנא
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"ןירעטקָאדןענרעלטעוודניילּפמַאקסאווידןוא,דנאטשראפוצןעמוקטעווטסייג
.)29:24היעשי(

ןופהרושבידזַאןוא,קיבייזיאתוכלמידזַאטנרעלעגסורטעפעלטסָאּפַארעד
:טפשמןייזטלָאווסערעדָאדייבוָאקיסיילפןייזןזומטָאג

ןלַאווןואףורןיידןכַאמוצקיסַיילפרעמךָאנטייז,רעדירב,רעבירעד10
רַאֿפ11;ןרעּפמָאטשלָאמנייקטעווריא,ןכאזידןָאטריאביוארַאֿפ,רעכיז
קיבייידןיאילטנַאדנַאבַאריאוצדיילּפַאסןייזטעווגנַאגנַיירַאַאיוזַא
.)1:10-11סורטעפ2(חישמהעקשָאילאוגןואראהרעזדנואןופתוכלמ

;טָאגןופזיוהםעדןיאןבייהנָאוצןידרַאֿפןעמוקעגזיאטייצידםיראוו17
ןופףוסרעדןייזטעווסָאוו,רעטשרעזדנואטימךיזטבייהסעביואןוא
.)4:17סורטעפ1(?טָאגןופהרושבידןגלָאפטינןָאטסאוויד

תוכלמידןואלביבידןופרעכיבעטצעליד

ןנחוי(טָאגזיאעקשָאיןוא)4:8,16ןנחוי1("עבילזיאטָאג"זַאטנרעללביביד
ןצעזעגסנעמעווןואעבילזיאסאווךלמַאןבָאהטעווטָאגןופתוכלמיד-)1:1,14

.)22:15-14תולגתה.פק(.ןסַאהטשינ,עבילןציטש

קיבייידןרימַאלקָארּפטעווסאווךאלמַאןקישטעווטָאגזַאטזייווךיואלביביד
וצךאלמרעדנאןאטלָאמעדןוא)14:7-6תולגתה(תוכלמס'טָאגןופהרושב
יד.)14:9-8תולגתה(סלאפלבב,סיורגגנוקעלפטנאץָארטזַאסיואטנופ
טלעווידזַאהרושבידןופזנַאשיימרעפנַאקלַארוטַאנרעּפוסןייזןלעווןעלקיטרַא
סיורג"ידרַאֿפתוביסןייזוצקוקןואתודעַאיווןעמוקאברעהַאזיבןבָאהטעוו
ידךעלנעטינ.)7:14-9תולגתה(ףוסידסַאשעבטָאגוצןעמוקסאוו"קלאפ
יד,)18:1-1תולגתה.פק(ןלַאפןואןייטשפיואטעווסָאווטכַאמןַאינָאליבַאבטצעל
:קיבייאףיואץסַאלתוכלמס'טָאגןופעסַאפטצעל

ךיוהןעוועגןענעזסעןוא:ןזאלבעגטאהךאלמרעטעביזרעדןוא15
ןראוועגןענעזטלעוורעדןופסמָאדגניקיד:ןגָאזוציוזַא,למיהןיאתולוק
ןשרעהטעוורעןוא,חישמןייזןופןואראהרעזדנואןופסמָאדגניקיד
.)11:15תולגתה(!קיבייאןואקיבייאףיוא
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:ןעלטיטןייזןופייווצזליווירלביבידןוא!תוכלמידןיאןשרעהטעוועקשָאי

רעד:ןבירשעגןעמָאנַאךידןייזףיואןואלטנַאמןייזףיואטאהרעןוא16
.)19:16תולגתה(ראהידןופראהרעדןואםיכלמידןוֿפךלמ

:רָאפכרודםעדןקרעמאב?ןשרעהטעווסאוורענייאזיולברעדעקשָאיזיארעבא

ןוא,ןסעזעגייזףיואךיזןבאהייזןוא,ןענארטןעזעגבאהךיאןוא4
ידןופתומשנידןעזעגךיאטלָאמעד.ייזוצןעגנאגאבןעוועגזיאטפשמ
םעדרַאֿפןואעקשָאיוצתודערעייזרַאֿפדידעכיבןעוועגןענעזסאוו
טאהןוא,דליבןייזרעדָאהיחידטקובעגטינטאהסאוו,טָאגןופטרָאוו
ייזןוא.טנעהרעייזףיוארעדָאןרעטשרעייזףיואןכייצןייזןעמוקאבטינ
קילייהןואליואוו6...רָאיטנזיוטןחישמטימטגיניקעגןואטבעלעגןבָאה
רעדַאזַארעביא.םיתמהרעטשרערעדןיאלייטטָאהסָאוו,רעדזיא
ןופןואטָאגןופםינהכןייזןלעווייזרעבָא,טכַאמןייקטאהטיוטרעטייווצ
.)20:4,6תולגתה(ראיטנזיוטַאםיאטימןשרעהטעווןוא,חישמ

!ראיטנזיוטַארַאֿפחישמטימעלָאשמעמוצדיטקערעזערןייזטעווןטסירקתמא
עלָאשמעמזַארעבָא,)11:15תולגתה(קיבייאףיואןרעיודטעוותוכלמידלַייוו
רעירפםעדוצדרעפירךיאסָאווזיאסָאד.ראיטנזיוטזיולבןעוועגזיאטנאמרעד
ןגעקיוועסַאפ,לַאינעלימיד,תוימשגיד-תוכלמידןופעסַאפרעטשרערעדיוו
.עסַאפ,תוינחוררעמ,טצעלידוצ

ןשיווצשינעעשעגיוותולגתהןופרפסידןיאדעטסילןענעזןשינעעשעגעכעלטע
:טָאגןופתוכלמידןופזַאזייפטצעלןואלַאינעלימיד

טיירפאבטעווןטשרעד,ןעגנאגעגסיואןענעזראיטנזיוטידןעווטציא7
ןיאןענעזסָאוותומואידןרַאנוצסיואןייגטעווןוא8עמרוטןייזןופןרעוו
וצןעלמַאזוצןעמַאזוצייז,גוגַאמןואגָאג,דרערעדןופןקעריפיד
ךיאטלאמעד11....םיןוֿפדמַאזרעד.יווזיארעמונסנעמעוו,המחלמ
ןופ,םיאףיואןסעזעגזיאסאווםעדןואלוטשסַייווסיורגַאןעזעג
ןענופעגטשינזיאסעןוא.ןפאלטנאלמיהרעדןואדרעידםינּפסנעמעוו
,סיורגןואןיילק,םיתמידןעזעגבאהךיאןוא12.ייזרַאֿפטרָאןייק
ךובַאךָאנןוא.ןראוועגטנפעעגןענעזרעכיבןוא,טָאגרַאֿפקידנעייטש
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ןענעזםיתמידןוא.ןבעלןופרפסרעדזיאסָאוו,ןראוועגטנפעעגזיא
ןבירשעגןענעזסאווןכאזידטיולםישעמערעייזטיולןראוועגטפשמעג
ןענעזסָאווםיתמידןבעגעגרעביאטָאהםירעדןוא13.רעכיבידןיא
ידטרעפטנעעגרעביאןבָאהסדַאהןואטיוטרעדןוא,םיאןיאןעוועג
,ןרָאװעגטּפשמעגןענַײזײזןוא.ייזןיאןעוועגןענעזסָאווםיתמ
ןפרַאווסעדַאהןואטיוטןענעזטלאמעד14.םישעמענַײזטיולרעכעלטיא
זיסערעווןוא15.טיוטרעטייווצרעדזיאסָאד.רעייפןופערעזָארעדןיא
רעדןיאןפרַאווןעוועגזיאןבעלןופךובםעדןיאןבירשעגןענופעגטינ
.)20:8-7,15-11תולגתה(רעַייפןופערעזָא

ידךָאנטמוקסָאוועסַאפרעטעּפשַאןייזטעווסעזַאטזייוותולגתהןופרפסרעד
:טיוטעגרידךָאנןואעלָאשמעמרָאיטנזיוט

למיהרעטשרערעדרַאֿפ,דרעַיינַאןואלמיהַיינַאןעזעגךיאטציא1
טשינןיושזיא׳םךיוא.ןעגנאגעגכרודןענעזדרערעטשרעידןוא
,םילשוריוינ,טָאטשקילייהידןעזעג,ןנחוי,ךיאטלאמעד2.רעמןעװעג
ריארַאֿפטריצַאבעלַאקַאיווטיירגעגוצ,טָאגןופלמיהןופּפָארַאןעמוק
רעד,עז:ןגָאזוציוזַא,למיהןופלוקךיוהַאטרעהעגבָאהךיאןוא3.ןַאמ
ןלעווייזןוא,ייזטימןציזטעוורעןוא,ןשטנעמטימזיאטָאגןופןּכשִמ
טָאגןוא4.טָאגרעייזןייזןואייזטימןייזטעווןיילַאטָאג.ןשטנעמןייזןייז
ןייקןייזטינרעמטעווסע;ןגיואערעייזןופרערטעלַאקעווַאןשיווטעוו
,קיטייוורעמןייזטינטעווסע.יירשעגטינןוא,רעצןייקטינןוא,טיוט
)21:4-1תולגתה(.ןעגנאגעגכרודןענעזןכאזעטשרעידרַאֿפ

יוורָאלק,ןבעלןופרעסַאווןופךַייטןיירַאןזיוועגרימטָאהרעןוא1
ןיא2.םאלםעדןופןואטָאגןופלוטשםעדןופרעטַייוונייג,לַאטסירק
רעדןעוועגזיא,ךַייטםעדןופןטייזעדייבףיואןוא,סַאגןַייזןופןטימ
ןַייזןגָארטםיוברעדעי,ןטכורפףלעווצןרָאבעגטָאהסָאוו,ןבעלןופםיוב
ידרַאֿפןעוועגןענעזםיובםעדןופרעטעלביד.שדוחרעדעיטכורפ
רעדטרעיינ,הללקןייקןייזטינרעמטעווסעןוא3.תומואידןופגנולייה
ןלעווטכענקענייזןוא,םיאןיאןייזטעווםאלםעדןופןואטאגןופלוטש
רעייזףיואןייזטעווןעמָאנןייזןוא,םינּפןייזןעזןלעווייז4.ןענידםיא
טכילןואהרונמןייקןֿפרַאדייז:טכַאנןייקטרָאדןייזטעווסע5.ןרעטש
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קיבייאףיואןגיניקןלעווייזןוא.ייזטכילטָאגראהידרַאֿפ,ןוזרעדןופ
)22:5-1תולגתה(.קיבייאןוא

ןואטָאגןופטכענקידללוכ,ראיטנזיוטידךָאנזיאסָאוו,תוכלמידזַאץיטָאנ
טעוו,למיהןיאטיירגעגוצןעוועגזיאסָאוו,טָאטשעקילייהיד.קיבייאףיואץסַאל
טצעלידןופבייהנָארעדזיאסָאד.דרערעדוצןייגּפָארַאטעווןואלמיהןזָאל
!סערָאצרעדָאקיטייוורעמןייקןופטייצא.טָאגןופתוכלמידןופעסַאפ

,דרעיד.)21:7תולגתה(ןכאזעלַאןוא)5:5איתמ(דרעידןענעשריטעווקימיד
לַייוורעסעבןייזטעוו,סעףיואןייזטעווסָאווטָאטשקילייהידטנכערעגנַיירַא
:זַאןייטשרַאפ.דַאנעמַאלּפמיןייזטעווןגעווס'טָאג

ףוסןייקןייזטעווסעםולשןואגנוריגערןייזןופןרעסערגרַאפרעדןופ7
.)9:7והיעשי(

טאהטָאגןופתוכלמידןופעסַאפטצעלידךָאנסקּוווןייזטעווסעראלק
.גנוריגערס'טָאגןגלָאפןלעוועלַאיווןביוהעגנא

:טייצדובכטסרעמַאןייזטעווסָאד

רעיואןייקןוא,ןעזעגטינטָאהגיואסָאד:ןּבירשעגטייטשעסיוורעּבָא9
ןופןצרַאהםעדןיאןעגנַאגעגנַײרַאטינזיאןוא,טרעהעגטינטָאה
10.בילםיאןבָאהסָאוו,ידרַאפטיירגעגוצטָאהטָאגסָאווסָאד,ןשטנעמ

1(טסייגןייזךרודזדנואוצייזטקעלפטנאטאהטָאגרעבא
עביל ןופ טַייצ ַא זיא סע ). 10-9: 2 סנַאיהטנירָאק קיבייןוא،דיירפ،

ןכַאמטעווטָאגןופתוכלמיד!טייצשיטסַאטנַאפַאןייזטעווסע۔טסיירט
קלחןיידןבאהטשינטסליוווד.טייקיבייארעסעבשיטסַאטנַאפַארַאֿפ
?םעדןיא
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ןופתוכלמידטנרעלעגטנעמַאטסעטוינידסיורַאןלאווק.5
טָאג

ידןקידיירּפוצטניימעגןענעזייזזַאןטכַארטחישמןופזרעסעפַארּפירפטָאהיצ
?טָאגןופתוכלמלַארעטילַאןופהרושב

.אי

ןופןַאמרהעטרַאברָאסעפָארּפךרודןבעגעגטַארעֿפערַאןיא,קירוצןרָאיטימ
טינזַאטסערטס,קיטכירןוא,ילדיטיּפיררע,עניילאראקןופצןופטעטיסרעווינוא
סרעגנעהנאירפןייזןואעקשָאי,טנַייהןטסירקגניססעפָארּפֿבורךעלנע
דנאטשראפקידלעליוקסןַאמרהער"דשטָאכ.טָאגןופתוכלמידטרימַאלקָארּפ
,טָאגןופשטרושטגניויניטנַאקידןופידןופשרעדנַארעייזזיאםוטנטסירקןופ
ךיזעקשָאיסָאווזיאתוכלמידןופהרושבידזַאןעמיטשטלָאוורימ
עליפזַאןעמיטשךיואטלָאוורימ.ןיאטביולגעגסרעגנעהנאןייזןואטרימַאלקָארּפ
.זַאןייטשרַאֿפ.טינןָאטטנַייהןטסירקדמיילק

עשָארדןואןביירשטנעמַאטסעטוינ-ןטסָאּפדעוורעסערּפטסַאדלוָאיד

יד"ןייזוצדמיילקזיאסָאווןופלייטקיטייטַאבַאןעוועגזיאטָאגןופתוכלמיד
טלארואוומסעמלָאה("דווייוורעסטאהסָאוועשָארדךעלטסירקץנַאגטסַאדלוָא
שילגנעןואץסקעטשיכירג:תובאקילָאטסָאּפַאיד.עשָארדךעלטסירק
יד.)102'ז,2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004,ןעגנוצעזרעביא
:םיאןגעווץנַאמטייטסידללוּכעשָארדךעלטסירקעטלא

שיילפידןופטלעוורעדןיאןבַיילברעזדנואזַא,רעדירב,ןסיווריאןוא5:5
ןואסיורגזיאחישמןופגָאזוצידרעבָא,גנַאגרעביןואקיטשינזיא
.ןבעלקיבייאןואתוכלמקידנעמוקידןיאהחונמ:ךעלרעדנווו

ןואןעמוקטעוורעבָא,טציאטשינזיאתוכלמידזַאטזייווגנורעלקרעדןביואיד
:טגאזעשָארדעטלאיד,וצרעד.קיבייאןייז

ןעוועטַארוצתלוכיבטשינןענעזידיווםיקידצַאזַאוליפאביואטציא6:9
ןבָאהגנורעכיזרַאֿפסָאוו,םישעמהקדצןגייארעייזךרודרעדניקרעייז



45

רעזדנואןטלַאהוצןזָאלרַאפרימביואטָאגןופתוכלמידןַיירַאוצרימ
רעזדנואןייזטעוורעוורעדָא?טקעלפַאבמוןואןיירםַאזיטּפַאב
םיקידצןואקילייהןבָאהוצןענופעגטשינןענעזרימביוא,טַאקָאוודַא
עלַארימזַא,ןרעדנאםעדרענייאעבילזדנואןזָאלרעבירעד9:6?םישעמ
זיאסָאווןסיוורימביוא,רעבירעד11:7.טָאגןופתוכלמידןַיירַאןלאז
ידןעמוקַאבןואתוכלמןייזןַיירַאןלעוורימ,ןגיואס'טָאגןיאטכער
ידןוא,ןעזעגטשינגיואןייקןואטרעהעגטינטאהרעיוא"סָאוותוחטבה
".דנַאשזדַאמיטשינטאהשטנעמןופץרַאה

ןואעבילןיאטָאגןופתוכלמםעדףיואהעשךָאנהעשןטרַאוורימָאל12:1
12:6.גנוקעלפטנאסטָאגןופגָאטםעדטינןסיוורימלַייוו,טייקיטכערעג

.ןעמוקטעוורעטאפןיימןופתוכלמיד,טגאזרע

רימזַא,ףראדזיאקידעבעלקירעהעגךרודעבילזַאןזַייווץנַאמטייטסןביואיד
ןופגָאטםעדךָאנזרעקַאסעזַאןוא,טָאגןופתוכלמידןייראטשינןבָאהךָאנ
ןופתוכלמידזיאסע.רעדיווטרעקעקשָאיךָאנזיאסָאד-גנוקעלפטנאסטָאג
.עקשָאירָאנטינזיאתוכלמידןוארעטאפםעד

טאהטָאגזַאעשָארדךעלטסירקתועמשמטסַאדלוָאידזַאעווַאקישטזיאסע
טנעמַאטסעטוינידזַאטָאגןופתוכלמעבלעזידטנרעלןבעלנבַיילבוצטביולרע
סעזַאךעלגעמזיאסע(טנרעלטציאטָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןואטנרעל
שיכירגןופןסיוודעטימילןיימרעבָא,טָאגןופהליהקשיטקַאפןַאןוֿפןייזןעק
.)עיצַארַאלקעדרעטסעפַאןכַאמוצטייקיייפןיימץימיל

תוכלמידןופהרושבידןואסרעדַאעלשטרושטטרעדנוהרָאיעטייווצ

ןואןנחויןופרערעהַא,סַאיּפַאּפזַאטרעדנוהרָאי2ירפרעדןיאןזיוועגנאןייזלָאזסע
עשימיורךרודרעקילייהַאןייזוצטכארטאבןואּפרַאקילָאּפןופדנַיירפַא
PapiasזַאדעדרָאקערEusebius.תוכלמלַאינעלימידטנרעלעג,סקילָאהטַאק
:טנרעלעג

ידןעוו,טיוטידןופםיתמהידךָאנםויננעללימַאןייזטעווסע...
.דרעםעדףיואטעדנירגעגןייזטעווחישמןופעלָאשמעמךעלנעזרעּפ
,Eusebius, Church Historyךיואןעז.VI,סַאיּפַאּפןופץנַאמגַארפ(
)12,סקיסקסק,3רפס
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:עפשסיורגןופטייצאןייזטעווסאדזאטנרעלעגטאהסאיפאפ

ןעצןעגנערבטעווץייווהאובתאזאטגאזעגרעטאהיוזא

ןוא,תואובּתטנזױטןעצןבָאהלָאזרעיוארעדעיזַאןוא,ןרעױאטנזױט
ןוא,לּפעזַאןוא;לעמןַײֿפ,ןייר,רָאלקטנופןעצןבעגלָאזהאובּתרעדעי
עלַאזַאןוא;זנַאשרָאּפַארּפךעלנעןיאןריצודָארּפטלָאווזָארגןוא,ןעמאז
טלָאוו,דרערעדןופעיצקודָארּפידףיואזיולבטלָאמעדגנידיפ,תויח
וצקינעטרעטנואץנאגןיאןייזןוא,סַאינוָאמרַאכןואךעלדירפןרעוו
ןַא,Papiasךרודןביירשןיאןכאזידוצןגארטעגזיאתודע[".שטנעמ
ןופדנַיירפַאןואןנחויןופרערעהוצַאןעוועגזיאסָאוו,שטנעמעטלא
םיאןבָאהרעכיבףניֿפםורָאװ;רעכיבענייזןופטרעפידןיא,ּפרַאקילָאּפ
)ד,סַאיּפַאּפןוֿפןטנעמגַארפ(]...ןֿפַאשרַאֿפ

:ןטַאטשסנַאיהטנירָאקידוצווירבטנעמַאטסעטוינ-ןטסָאּפיד

עקשָאיראהידןופזדנוארַאֿפהרושבידןעמוקאבםיחילשיד3-42:1
זיאחישמרעבירעד.טָאגןופסיורַאטקישעגזיאחישמעקשָאי;חישמה
רעבירעדןענײזעדײב.חישמןופןענעזםיחילשידןוא,טָאגןופ
לייוו.רדסןטמיטשאבםעדןיאאטעגןופהןוצררעדןופןעמוקעג
ךרודטרעכיזרַאפרָאגןענעזייזןוא,גנוקידלושַאבַאןעמוקאברעבירעד
םעדןיאטקיטעטשאבןואחישמעקשָאיראהרעזדנואןופםיתמהיד
ידטימסיורַאןענעזייז,חורידןופגנורעכיזראפלופטימטָאגןופטרָאוו
.ןעמוקלָאזטָאגןופתוכלמידזַאהרושבקידיירפ

ַאןעוועגזיאסָאוו,רעריפךעלטסירקירפַאןעוועגזיאַאנרימסןופּפרַאקילָאּפ
 .cּפרַאקילָאּפ.ןברַאטשוצםיחילשלעניגירָאידןופעטצעליד,ןנחויןופדימלת

:טנרעלעגדַא120-135

,טייקיטכערעגרַאֿפטפדורעגןענעזסָאווידןוא,עמערָאידןענעזליואוו
,סנַאיּפיליפידוצווירב.ּפרַאקילָאּפ(.טָאגןופתוכלמידזיארעייזרַאֿפ
ךרודדיטידעיוו1דנאב,Ante-Nicene Fathersןוֿפ.וולטיּפַאק

Alexander Roberts & James Donaldson.ןַאשידַארענאקירעמא,
1885(
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ןייגרימןפראד,"טאגןעמטגעלאל"זא,רעבירעדןסייוורימלייוו
ןלאזייזזאטוגזיאסעםיראוו...דובכןואטאבעגןייזוצטגידרעוו
לכ"לייוו,טלעוורעדןיאןענעזסאוותוואתידןופןרעווןטינשעגפא
רעדא,זרעסונזטינ"ןוא";טסייגרעד.ןגעקךיזטגירקתוואת
ןענעשריטעוו,טַייהשטנעמטימךיזןופזרעזויבַארעדא,עטַאניממעפַא
.גנימַאקַאבנוןואהריתסזגניטןָאטסאווידרעדא",טָאגןופתוכלמיד
)Vקרּפ,םש(

ןיילַארעיוו,ארומעלַאטימןואארומןיאןענידרעבירעדםיארימָאל
הרושבידטגאזעגנאןבָאהסָאווםיחילשידיווןוא,ןליוֿפַאבזדנואטָאה
ןופןעמוקםעדרעירפדיטיימַאלקָארּפןבָאהסָאווםיאיבנידןוא,זדנואוצ
)יוולטיּפַאק,םש(.ראהיד

ידטשינ,םיקידצידזַאטנרעלעגּפרַאקילָאּפ,טנעמַאטסעטוינידןיאערעדנאיוו
.טָאגןופתוכלמידןענעשריטעוו,זרעקיירבטָאבעג

:ּפרַאקילָאּפךרודטנרעלעגןייזוצדמיילקךיואזיאעדנעגלאפיד

עטבילאב,השרדןיימריאטרעה';טגָאזעגרעטָאהםעדכָאנתבשןוא
ןענעזןעפאשיבידןעווןריואוושאבךייאבאהךיא.טָאגןופרעדניק
טימןייגוצעלאךייאךיאגאזלאמאכאנטצעיןוא,טלעטשעגנאןעוועג
ןוא,ךייאטיה...ראהםעדןופגעווםעדןיאטרעווןואטייקגיטכיד
עיינסאד,ןרעווןגיוואבטשינרעצרעהערעייאןלאז,טיירגטייזלאמאכאנ
גנילצולּפטנעוודַאןייז,ןרעדנאוצרענייאעבילןגעוו.טאבעג
קיבייאיד,רעַייפךרודטפשמסיורגיד,ץילבךיגןופיווךעלרעּפמַיישַאב
טָאגןופטנרעלעגןענעזסָאווןכאזעלַאןוא.תוכלמלַאטרָאמיןייז,ןבעל
ידטימדוויירגני,זרעשטּפירקסדרעייּפסניידןכוזריאןעוו,ןסיווריא
ריאןיאןבַיילבןלאזתווצמידזַא,רעצרעהןיידףיואחורידןופרעדעפ
 JB Lightfoot, The.24רעטּפַאשט,ּפרַאקילָאּפןופןבעל(.לַאבַאעלבידני

Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506(

,דַא170.ק,רעריפטָאגןופהליהקַאןעוועגזיאסָאוו,סידרַאסןופָאטילעמ
:טנרעלעג
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עדייב,ַיינידןיאטלַאיד-הרושבידןיאסיוראץעזעגידעקַאטרַאֿפ
,ןחןיאסיוראטָאבעגידןוא;םילשוריןואןויצןופןעמַאזוצסיורַאןעמוק
ידןוא,ןוזםעדןיאםַאלידןוא,טקודָארּפקיטרַאפידןיאּפיטידןוא
...טָאגןיאשטנעמרעדןוא,שטנעמַאןיאסּפעש

ןַייזןואץעזעגידןופגנורעלקרעדידןראוועגזיאהרושבידרעבא

...תמאןופרעלכַייּפשידןראוועגזיאךריקידתעשב,םייקמ

ןיאַיירעֿפַאלקשןופןבעגעגרעביאזדנואטָאהסָאוורעדזיאסָאד
ןַאןיאינַאריטןופ,ןבעלןיאטיוטןופ,טכילןיאשינרעטצניפןופ,טייהיירפ
.7,40,68םיקוספ.חספףיואהשרד.אטילעמ(.תוכלמקיבייא
 . Kerux : The Journal of Online Theologyןופגנוצעזרעביא

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp(

ידטושפטינןוא,קיבייאסעּפעןייזוצטנאקאבןעוועגזיאטָאגןופתוכלמיד,יוזא
.ץעזעגס'טָאגטנכערעגנַיירַאןואשטרושטקילָאהטַאקרעדָאךעלטסירקטנַארק

וצןשטנעמןטעבעגטָאהטרעדנוהרָאיןטייווצטעּפשןטימןופטפירשרעדנאןא
:תוכלמידןיאןקוק

,קירוצןקוקטינןואלַאבמעסידרעמריאןופרענייאןייקןזָאל,רעבירעד
רעמיור(.טָאגןופתוכלמידןופהרושבידוצגנַאגוצןרעגרעבָא
ענעסינ-יטנַאןופטּפרעסקע.XLVקרּפ,Xרפס,ןעגנונעקרעד.טנעמעלק
 Alexander Roberts & Jamesךרודדיטידע.8דנַאב,תובא

Donaldson.1886,ןַאשידַארענאקירעמא(

,ךריקתמארעדןיארענייאךרודןבירשעגטשינתועמשמזיאסעשטָאכ,וצרעד
ןיאסַאמרעהןופךעטסַאּפרעדדלַאטייטןביירשטרעדנוהרָאיעטייווצןטימיד
ןופתוכלמ"קורדסיואםעדטצינןָאסדלַאנָאד&ץרעבָארןופגנוצעזרעביארעד
.לָאמןצרעפ"טָאג

ידןגעווסעּפעטסואוועג,חישמגניסעפַארּפזיולבעליפוליפאןוא,ןטסירקתמא
.טרעדנוהרָאיעגרידןיאטָאגןופתוכלמ
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זַאןענאטשראפסועַאנערירעקילייהסקאדאטראחרזמןואקילָאהטַאקידוליפא
טאהרעסאווגנוטכא.טָאגןופתוכלמידןַיירַאטלָאווןטסירק,םיתמהידךָאנ
:דַא180.ג,ןבירשעג

ייזןיאלַייוו,טביולגעגןבָאהסאווידןופטַאטשידזיאַאזַארַאֿפ
ןיאםיאךרודןבעגעגןעוועגזיאסאוו,חוררעדטביילבקידנעטש
ןואתמאןיאטייגרעביוא,רעמענפוידךרודדנייטירזיאןוא,םַאזיטּפַאב
המשנםעדרַאֿפ.סנַארעדנעקידלודעגןואטייקיטכערעגןואהשודק
ןוא,רעדיווהמשנידגניוויסירףוגרעד,ןביולגסָאווידןיאםיתמהַאטאה
ןואןענאטשעגפיואזיא,חורידןופטכַאמידךרוד,םיאטימןעמאזוצ
.ןָאילןופּפָאשיב,.טס,סוענעריא(.טָאגןופתוכלמידןיאטמוק
יד.ןָאסניבָארעגַאטימרַאךרודשינאמראידןופטצעזעגרעביא
,זלעוו.42רעטּפַאשט,רשבמקילָאטסָאּפַאידןופןַאשיירטסנַאמעד
ןרעכעהרַאֿפטפַאשלעזעגןיאסיוראיוו.1879רעבאטקא,טעסרעמָאס
.)1920,וָאקןַאללימקַאמיד:קראיוינ.ןסיווךעלטסירק

:טנרעלעגעיכאיטנאןופסוליפָאעהט

רָאנךיא,תוכלמםיאןפורךיאביוא;טייקסטוגןייזןענָאמרעדרָאנךיא
ידןופלַאטרָאמיםיאטכאמעגטאהרעביוארַאֿפ...דובכןייזןענָאמרעד
לַאטרָאמיטינ,רעבירעד....טָאגםיאטכאמעגןבָאהטלָאוורע,בייהנָא
טגָאזעגןבָאהרימיוו,רעבָא,טכאמעגםיארעטאהקיברַאטשךָאנןוא
ןופןכאזידוצטגיינעגלָאזרעביואזַאיוזַא;עדייבןופקידוועגיוט,ןביוא
יווןעמוקַאבלָאזרע,טָאגןופטָאבעגידםעקסעכעב,יטילַאטרָאמי
וצ,סוליפָאעהט(.טָאגןרעוולָאזןוא,יטילַאטרָאמיםיאןופגנוניולַאב
)1:3,2:27,סוקילָאטוַא

,טרעדנוהרָאיטירדירפרעדןיא,סוטילָאּפּפיה,רעקילייהקילָאהטַאקרעד
:ןבירשעג

ןעוועגריאתעשב,סאווריא,למיהןופתוכלמידןעמוקַאבטעווריאןוא
ַאןייזטעווריאןוא.ךלמעשילמיהםעדטסואוועג,ןבעלםעדןיאדרעזיוו
רעמטינ,חישמטימשרוי-סנביולגַאןוא,יטַאידידןופרעטיילגַאב
ךרודדַאטסייוורעדיוולָאמנייקןוא,תוואתרעדָאתוואתךרודדוויילסנע
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ריאסָאװ,ןדײלגנידצלַאםורָאװ;טָאגןרָאװעגטסיבודםורָאװ.קנערק
ודלַײװ,ןבעגעגרידרעטָאה,שטנעמַאןַײזתעבטכַאמעגכרודטָאה
זיאסעסָאװץלַארעבָא,םערופןקיברַאטשַאןוֿפןעװעגטסיב
וצרידטגָאזעגוצעקיזָאדידטָאגטָאה,ןבעגוצטָאגטימטנעטסיסנָאק
ןריובעגןואדייפַאידןעוועגןענעזייז.טָאגןעװעגטסיבודלַײװ,ןעקנעש
,Xךוב,סעיסערעהעלַאןופןָאיטַאטופער.סוטילָאּפּפיה(.יטילַאטרָאמיוצ
)30לטיּפַאק

.טָאגןופתוכלמקידנעמוקידןיאדייפַאידןייזוצזיאזנַאמוירַאֿפליצרעד

טרעדנוהרָאיטירדןואעגרידןיאסמעלבָארּפ

ץעזעג-יטנַאןַא,טרעדנוהרָאיעטייווצידןיא,סנַאטּפעסקַאדערּפסדייווןייזץָארט
טנרעלעגןָאיקרַאמ.ןענאטשעגפיואזיאMarcionןסייהעגרעריפעטַאטסָאּפַא
רעשטָאכ.טָאגןופתוכלמלַארעטילידןוא,תבשםעד,טָאגןופץעזעגידןגעק
ידטימטקַאטנָאקטאהרע,ערעדנאןואּפרַאקילָאּפךרודטסנוַאנידןעוועגזיא
.טרָאדהעּפשהןבָאהוצדמיסןואלָאמעכעלטעץנַאגרַאֿפםיורןופהליהק

ןיאטעדנירגעגןראוועגןענעזץסירָאגעלַא,זירעשטנעסטירדןואעגרידןיא
קידנעמוקידןופןירעטקָאדידןגעקץסירעגלַאעליפ.)םירצמ(עירדנאסקעלא
:ץסירעגלַאידןופעכעלטעןגעווטכירַאבםעדןקרעמַאב.תוכלמ

ןיאהחּפשמןַאגייּפךַיירןואעלעדייאןַאןופןריובעגזיאסויסינָאיד
רע.עיפָאסָאליפרעייזןיאטעדליבעגןעוועגזיאןוא,עירדנאסקעלא
רעןעמעוו,ןַאגירָאןופדימלתַאןרעוווצןלושןַאגייּפידטזאלראפ
ןופעלושלַאקיטעשטעטַאקידןופגנוקידלושַאבידןיאדַאדיסקַאס
...עירדנאסקעלא

ידןברָאדרַאפןבָאהעלושקיטסָאנגידןואןַאגירָא,טנעמעלק
ןואעיזַאטנַאפרעייזךרודזלַאקַארָאקילייהידןופסענירטקָאד
ןופןעמָאנידךיזרַאֿפןעמוקאבייז...זנַאשייטירּפרעטנילַאקירָאגַאלַא
ןואץסירָאגעללַאידטַאבמַאקךעלטנפעטָאהסָאּפענ".ץסירָאגעללַא"
...דרערעדףיואחישמןופעלָאשמעמַאןייזטעווסעזַאןטלאהעג
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ןובשחןייזטיולןוא,סָאּפענןופסרעגנעהנאידטימדיטויּפסידסויסינָאיד
סָאד".טָאגןופתוכלמידןיאץסיזגיטציאיווזגניטןופטַאטשַאַאזַא"...
ידןיאזיאסָאווטָאגןופתוכלמידןופןענָאמרעדרעטשרערעדזיא
...תוליהקידןופטַאטשןלעטשרָאפ

זיאלמיהןופתוכלמידזַאןזייוו,תועטרעייזןבירשעגנָאטָאהסָאּפענ
רעזדנואןופתוכלמקידנעמוקלַארעטילידזיארעבָא,לַאקירעגלַאטשינ
...ןבעלקיבייאוצםיתמהרעדןיאראה

זיאזגניטןופטַאטשעקיטציאידןיאןעמוקתוכלמידןופקנַאדעגרעד
ןיאץסירָאגעלַאןופעלושקיטסָאנגידןיאטכארבעגןואדוויסנַאקןעוועג
רעדןופסּפַאשיבידרעדייאטרעדנוהרָאיץנַאגַא,AD 200-250,םירצמ
….ןָארטםעדןופץנַאּפַאיקַאיווטקוקעגןענעזעירעפמיא

ןופטַאטשַאיווטָאגןופתוכלמידןופקנַאדעגידדוויסנַאקטנעמעלק
תוינחורַאיווןזיוועגסיורַאסעטאהןעגירָא.טָאגןופןסיווקיטסַייגתמא
 Ward, Henry(.זרעשטּפירקסןופווירברָאלקידןיאןגרָאברַאפשטַייט

Dana. The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of the 
World; Not in this World; But to Come in the Heavenly 
Country, of the Surrection from the Dead and of the

Resstitution of All Things. Published by Claxton,ןעסמער&
)124-125.זז,1870,רעגניפלעפאה

יד,טָאגןופתוכלמידןופהרושבידטנרעלעגסָאּפענּפָאשיבתעשב,יוזא
,לַארעטילרעקינייוו,שלַאפַאטימףיורַאןעמוקוצטווורפעגץסירעגלַא
וצטווורפעגךיואסילָאּפַארעיהןופסירַאניללָאּפַאּפָאשיב.סעןופדנאטשראפ
ידןיאתמאבענעי.טַייצרעקיבלעזרעדןגעווץסירעגלַאידןופסרָאררעידןפמעק
רעביאטָאגןופתוכלמלַארעטילידןופתמאידרַאֿפןענאטשעגטָאגןופהליהק
.עטכישעג

סולּפ,תוכלמידןופהרושבידטנרעלעגגנָארטסמרַא.ווטרעברעה

:ןבירשעגגנָארטסמרַא.ווטרעברעהטעּפשרעד,טרעדנוהרָאי20ידןיא
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טזומעגטאהטלעװיד,...הרושבס'חישמןפראווראפייזלַייוו
ַאןטכַארטסיואוצןבָאהייז.טראןפיואערעדנאסעפעןענאטשראפ
ַאזיולביווטדערעגטָאגןופתוכלמידטרעהעגןבָאהרימיוזַא!שלַאפ
גניסודיר-רעצרעהשטנעמןיאטנעמיטנעסןַייפַא-עדוטיטַאלּפןייש
דעטנעסערּפערסימןבָאהערעדנא!טשינרָאגלַאערנו,לַאיריטיןַאוצסע
טבעלעגטָאהסָאוו,לאינדאיבנרעד...תוכלמידזיא"הליהק"ידזַא

ַאזיאטָאגןופתוכלמידזַאטסואוועגטָאה,חישמרעדייארָאי600
.רעביאןשרעהגנוריגערַא-תוכלמשיטקַאפ

...דרערעדףיואןשטנעמשממ

ידןיאו":טָאגןופתוכלמסָאדזיאסָאווגנורעלקרעדסטָאגזיא...אד
ןופלייט,סעָאטןעצידןגעווטדערעגָאדזיאסע-"...םיכלמידןופגעט
טימהאובנידגניטקענַאקךרוד,סָאד.םיילקידלשירקןופלייטןואןזַייא
עטקיניירַאפעַיינידוצגנירעפירזיא,17ןוא13תולגתהןוא,7לאינד
!ןגיואעניידראפ...גנימרָאפטציאזיאסָאוועּפָארייאןופןטַאטש
ןופדנַאברַאפַאןייזטעווסעזַאלַאטעדידרָאלקטכאמ17:12תולגתה
טלַאידטקערעזערטעוו)17:8תולגתה(זַאסמָאדגניקרעדָאםיכלמןעצ
...עירעפמיארעמיור

עצנאגידקַאסּפ,םיכלמןופךלמיווקידנעמוקזיארע,טמוקחישמןעוו
טאה-טָאגןופתוכלמיד-תוכלמןייזןוא;)19:16-11.ווער(דרע
תולגתה.סמָאדגניקךעלטלעווידעלַאןצונרַאפוצזיא,לאינדטגאזעג

ןענעזטלעוורעדןופסמָאדגניקיד":רעטרעווידןיאסעטגאז11:15
טעוורעןוא,חישמןייזןופןוא,ראהרעזדנואןופסמָאדגניקידןראוועג
זיאסע.טָאגןופתוכלמידזיאסָאד!"קיבייאןואקיבייאףיואןשרעה
עטקיניירַאפידוליפאןוא,ָאי-ןעגנוריגערעקיטציאידןופףוסרעד
-סמָאדגניקידןרעווייזןלעווךָאנרעד.רעקלעפשיטירבידןואןטַאטש
ןופךלמרעדטלָאמעד,חישמהעקשָאיראהידןופ-ןעגנוריגעריד
ידזַאטקַאפידרָאלקרָאגטכאמסָאד.דרערעצנאגרעדרעביאםיכלמ
עשיעדלאכידיוויוזא.גנוריגערלַארעטילַאזיאטָאגןופתוכלמ
זיאעירעפמיאעשימיורידיוויוזא-תוכלמאןעוועגזיאעירעפמיא
וצזיאסע.גנוריגעראטאגןופתוכלמידזיאיוזא-תוכלמאןעוועג
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זיאחישמעקשָאי.טלעוורעדןופתומואידןופגנוריגערידרעביאןעמענ
...!רעשרעהַא-ךלמַאןייזוצןריובעג

זילַאווןואסלליהידרעביאןעגנאגעגסאווחישמעקשָאירעקיבלעזרעד
טמוקקירוצראי1,900יוורעמםילשוריןופןסאגידןואץראחורידןופ
ןעוועגזיארעךָאנ.רעדיווןעמוקטעוורעטגאזעגטאהרע.רעדיוו
ַיירדןואגעטַיירדךָאנטיוטידןופםיאןייטשפיואטָאג,טקיציירקעג
12 :40؛)טכענ ןעגנאגעגפיורארע.)15:4-3רָאקךיא؛2:32סקַאאיתמ
עסרעווינוידןופגנוריגערידןופריטרַאווקטּפיוה.טָאגןופןָארטםעדוצ
.)3:21.ווער;10:12;8:1;1:3.רבעה;1:9-11סקַא(

ןופןָארטםעדוצןעגנאגעגסאוו,לשמידןופ"עלעדייא"רעדזיארע

רעביאםיכלמןופךלמיוודיטיינַארָאקןייזוצ-"דנַאלטַייוו"יד-טָאג
.)19:27-12קול(דרעוצןעמוקקירוצוצרעבירעדןוא,תומואעלַא

"ןכאזעלַאןופןָאיטוטיטסערןופטייצ"ידזיבלמיהןיאזיארע,רעדיוו
טַאטשעטשרעַאוצגנירָאטסירלטימעיצוטיטסער.)3:21-19סקַא(
ףיואגנוריגערס'טָאגןופגנירָאטסיריד,לַאפםעדןיא.דנַאטשוצרעדָא
.םיָאנטןַאיּפָאטוןוא,םולשטלעווןופגנירָאטסיריד,יוזַאןוא,דרע

זנַאשנעטנַאקןואתומחלמגניטיילַאקסע،עלָאהעבטלעווןלעטשרָאפ
،זניוורעניטָאגןדַייס،זַאסיורגיוזַאטקילפנָאקטלעווןיאסקַאמילקטעוו
ןיא.)24:22.טַאמ(קידעבעלטעוועטארעגןייזטלָאוושיילפשטנעמןייק
עלַאגניטסַאלבןיאטַאטלוזערטלָאווןטלַאהרַאפןעווסקַאמילקרעייזןייז
רעלָאמסָאד.ןעמוקקירוצטעווחישמעקשָאי,טענַאלּפםעדןופןבעל
ידןופדובכןואטכַאמידעלַאןיאטמוקרע.טָאגךעלטעגיווטמוק
ןופךלמ"יווטמוקרע).25:31;24:30איתמ(.רעפעשאבקַאסּפ-טלעוולַא
גנוריגער-רעּפוסטלעווןדנירגוצ,)19:16.ווער("ראהןופראהןוא,םיכלמ
...)12:5;19:15יווער(".ןזַייאןופטורַאטימ"תומואעלַאןשרעהןוא

?ןמַאקלעוונַאחישמ
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ןיאןסירגַאבםיאןוא,דיירפטימןעיירשטייהשטנעמרעדטעוורעבָא
ןופתוליהקידוליפאןלעוו-גנורעטסייגַאבןואזַאטסקעעקידיזנערפ
?םוטנטסירקרעלענָאיצידַארט

.רָאק2(ןטׂשןופרענידאבשלַאפידלַייוו,ןביולגןלעווייז!טשינןלעווייז
תוליהקיד.טסירשטיטנַארעדזיארעזַא,ייזטריפראפןבָאה)11:15-13
ידןוא,)11:18טימ11:15.ווער(ןעמוקןייזייבזייבןייזטעוותומואידןוא
םיאןרעטשעצוצםיאןפמעקוצןווורּפילשקַאטעווסעסרָאפשירעטילימ
!)17:14.ווער(

ידןופטכַאלשקיטקַאמילקידןיאטסַאנקרַאפןייזןלעוורעקלעפיד
.כז(םילשוריןיאטנַארפטכַאלשידטימ,IIIהמחלמטלעווקידנעמוק

טכַאמלַארוטַאנרעּפוסןיא.ןעמוקקירוצטעווחישמטלָאמעדןוא)14:1-2
רע.)3קוספ(םיאןגעקןפמעקסָאוו"תומואידןגעקןפמעק"טעוורע
זַאןיאןעייטשןלעווםילגרויז"!)17:14.ווער(ייזןגיזַאבילַאטוָאטטעוו
ןופחרזמוצטייקטַייווןיילקרעייזַא",םיתיזהןופגרַאבםעדףיואגָאט
 ,Armstrong HW. The Mystery of the Ages(.)14:4.כז(םילשורי

1984(

עליפרעבָא,ןעניוועגטעוורעןואןעמוקקירוצטעוועקשָאיזַאטרעלקרעדלביביד
סימףיואטריזאב(ןרעדָאפןלעוועליפ.)19:19תולגתה(םיאןגעקןפמעקןלעוו
זַא)סקיטסימןואםיאיבנשלַאפןופלַייוולייטרעבָא,האובנלביבןופדנאטשראפ
!טסירשטיטנַאטצעלידזיאעקשָאיטרעקעגמואיד

:גנָארטסמרַאטרעברעהןוֿפךיואזיאעדנעגלאפיד

דיטרַאּפמיטָאגןופעבילידטימדרעוַאּפמיתמאס'טָאג-עיגילערתמא
-חישמעקשָאיןואטָאגןסיווןופלַאבַאקַאעּפסנַאדיירפ...חורידךרוד
...!עבילךעלטעגסטָאגןופטַייקמערַאווידןוא-תמאןסיווןופ

ךרודןבעל"ןופידטושפןענעזשטרושטתמאס'טָאגןופןעגנונרעליד
...לביבחורידןופ"טרָאוורעדעי
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ןופגעווםעדוצ"ןעמוקַאב"ןופגעווםעדןופןרעקמואךיזןלעווןשטנעמ
.עבילןופגעווס'טָאג-"ןבעג"

)םש(!דרעידןּפַאכנָאטציאטעוועיצַאזיליוויצעַיינא

זיאעיצַאזיליוויצַיינזַאןרימַאלקָארּפ.טָאגןופתוכלמידזיאעיצַאזיליוויצעַייניד
ןופהרושבתמאידסָאווןופלייטטּפיוהַאזיאעבילףיואטריזאבןייזןואןעמוקוצ
סעּפעזיאסָאד.ןגעוועלַאזיאטנרעלעגסרעגנעהנאןייזןואעקשָאיזַאתוכלמיד
.טָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןיאןקידיירּפרימסָאוו

שטנעמזַאןענרעלןעוועגזיאעקשָאיזַאןעזעגנייאגנָארטסמרַאטרעברעה
ןבעג'ידןפראווראפטאה,ןגלָאפוצליוויזזַאטניימסעןעוווליֿפַא,טפַאשלעזעג
ידןּפַאכנָאטכערוצטניימרענייאןייקטעמּכ.עבילןופגעוויד,ןבעלןופ'געוו
.טנרעלעגטאהעקשָאיסָאווןופטַייטַאב

הרושבידןופלייטזיאעקשָאיךרודהעושי

טיוט'עקשָאיןגעוורעדנווועמָאטסימטַייווםעדןענעיילןבָאהסאוועכעלטעטציא
טנעמַאטסעטוינידסָאווהרושברעדןופלייטזיאסָאד,ָאי.העושיןיאעלָארןוא
.ןגעווןבירשעגעדייבגנָארטסמרַא.ווטרעברעהןוא

:עקשָאיךרודהעושיללוכהרושבידטזייווטנעמַאטסעטויניד

זיאסעלייוו,חישמןופהרושברעדטימטשינךיזןעמעשךיאםיראוו16
דיאידרַאֿפ,טביולגסאווןעמעלַארַאֿפהעושיוצטָאגןופטכַאמיד
.)1:16רעמיור(שיכירגידרַאֿפךיואןוארעטשרע

ןואםוטעמואןעגנַאגעג,ןפרָאוועצןעוועגןענעזסָאוו,ידןענעזרעבירעד4
רשבמ

ןואןורמושןופטָאטשרעדוצּפָארַאסופיליפזיאטלאמעד5.טרָאווסָאד
רעןעווסופיליפטביולגעגייזןעוורעבא12....ייזוצחישמדידיירּפ
עקשָאיןופןעמָאנםעדןואטָאגןופתוכלמםעדןגעווזגניטידטגאזעגנא
ןבאהייזןעווןוא25....דזייטּפַאבןענעזןעיורפןואןשטנעמעדייב,חישמ
וצטרעקעגמואייז,ראהידןופטרָאווידטגאזעגנאןואטגאזעגתודע
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אןוא26.םינורמושידןופרעפרעדעליפןיאהרושבידןקידיירּפ,םילשורי
ןיאןראוועגןענופעגזיאסופיליפןוא40.סופיליפוצטדערעגטאה'הךאלמ
טעטשעלַאןיאטגָאזעגנָאטָאהןוא,ןעגנַאגעגכרודזיארעןוא.סוטאזא
)8:4,5,12,25,26,40סקַא(.הירסיקןייקןעמוקעגזיארעזיב

)17:18סקַא(.םיתמהידןואעקשָאיייזוצטגאזעגנאטאהרע18

ןוא,זיוהםענעגייאןייזןיאראיעצנאגייווצטניואוועגטאהסולואפןוא30
ידןקידיירּפ31,םיאוצןעמוקעגןענעזסאוו,עלאןעמונעגפיואטאה
עקשָאיראהידןענַייזסָאווןכאזידןענרעלןואטָאגןופתוכלמ
)28:30-31סקַא(.םיאןרעוורַאפרענייאןייק,ןוחטבעלַאטימחישמה

ַא,ילדַאס.תוכלמידןואעקשָאיטנכערעגנַיירַארשבמידזַאגנוקרעמַאב
קידנלעפןייזוצזדנעטטָאגןופתוכלמידןופהרושבידןופדנאטשראפקירעהעג
.תוליהקרעמיור-ָאקערגידןופןעגנונרעלידןיא

יוזַאזנַאמויטאהעגבילטָאג,תוכלמזַאןופלייטןרעווזדנואןפלעהוצ,יללַאוטקַא
סעווַאסןוא)3:17-16ןנחוי(זדנוארַאֿפןברַאטשוצעקשָאיטקישעגרעזַאליפ
סקַא(סעַיינעטוגידןופלייטזיאסָאדןוא.)2:8סנַאיסעפע(ןחןייזךרודזדנוא

20:24(.

...רעבָא,ףרַאדטלעווידסָאווזיאתוכלמידןופהרושביד

סנַאיטַאלַאג.פק(ןליצקיטרעווןענעזטוגןאטןוא)5:9איתמ(םולשרַאֿפןטעברא
סעזַאןביולג,סענָאזעיגילערטנכערעגנַיירַא,רעריפטלעוועליפ,רעבָא.)6:10

ןואםולשןעגנערבטעווסָאווןַאשיירעּפַאווקשטנעמעלַאנָאיצַאנרעטניאןייזטעוו
עכעלטעןבָאהןלעווייזשטָאכןוא.טָאגןופתוכלמידטשינןוא,גָאטליווו
ןופעכעלטע,ןטָארעגןייזטשינזיולבטשינןלעווייז,זַאסעסקַאסלַארעּפמעט
סעזַאטנופידוצדרעטענַאלּפןעגנערבףָאסעלטעוותולדתשהשטנעמרעייז
וצןעמוקקירוצטשינטלָאוועקשָאיביואלַאבַאנייטסַאסנַאןבעלןכַאמטלָאוו
ןואןפרָאוועגסיורַאַאזיאטָאגןָאדרעידריסקיפזנַאמוי.תוכלמןייזןגיילרַאפ
۔(1 :127םַאס(הרושבשלַאפ

זעיגילער-בלַאהַאןעמַאזוצןלעטשוצגניירטןענעזטלעוורעדןיאעליפ
21ידןיארדסטלעווַיינַאןיאןלעטשוצןַאלּפעלַאנָאיצַאנרעטניאןַאינָאליבַאב
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טסנוַאנידטאהטָאגןופשטרושטגניויניטנַאקידסָאווסעּפעזיאסָאד.טרעדנוהרָאי
וצווידלייבןטׂשידטניז.ןטלישרַאפוצןצעזרָאפוצזנַאלּפןואןַאשּפעסניןַייזטניז
עליפ,)3סיסענעג(קירוצראי6000טַאמיקהרושבןייזןופעיסרעווַארַאֿפןלַאפ
טלעווידןואייזןכַאמטעווסָאווטָאגיוורעסעבןסיווייזזַאטביולגעגןבָאהזנַאמוי
.רעסעב

ןיארעריפשירעטילימַאןופעיצַאניבמָאקַאןעמענטעווסע,לביבידטיול
)13:1-10תולגתהןופהיחידןפורעגךיוא,ןופצידןופךלמרעדןפורעג(עּפָארייא
טצעלידןפורעגךיוא,איבנשלַאפרעדןפורעג(רעריפזעיגילערַאטימןעמאזוצ
ןופטָאטשידןופ)13:11-17תולגתהןופהיחדנרָאה-ייווצידןואטסירשטיטנַא
&17תולגתה('ןַאינָאליבַאב'ַאןיאןעגנערבוצ)17:9,18תולגתה(סלליהןביז

ידןואחישמןופןעמוקקירוצידףרַאדטַייהשטנעמשטָאכ.רדסטלעוו)18
ןלָאצַאבטשינןלעווטלעוורעדןיאעליפ,תוכלמןייזןופןגיילרַאפ
ןביולגוצןצעזרָאפןלעווייז-טרעדנוהרָאי21ידןיאגָאזנָאםעדוצטַייקמַאזקרעמפו
ןַאןעמוקַאבטעווטלעווידרעבָא.הרושבשלַאפסןטׂשןופסעיסרעווןדישרַאפ
.תודע

:טנרעלעגעקשָאיזַאטקנעדעג

רעדןיאןרעווטגָאזעגנָאטעווהכולמרעדןּופהרושבעקיזָאדידןוא14
רעדןעמוקטעווךָאנרעדןוא,תומואעלַארַאפתודעןַאיווטלעוורעצנַאג
)24:14איתמ(.ץק

טלָאמעד,תודעַאיווטלעווידןכיירגרעדטעוותוכלמידןופהרושבידזַאץיטָאנ
.ןעמוקטעווףוסרעד

.םעדרַאֿפתוביסעכעלטעןענעזסע

ידןופבייהנָאידרעדייאהרושבתמאידןרעהוצטלעווידליווטָאגזַאזיארענייא
יד,יוזא.)24:21איתמןיאןבייהנָאוצןזיוועגזיאסָאוו(ןַאשיילַאיבירטסיורג
טעווסע.)3:7סָאמַא;3לאקזחי.פק(גנונעראווַאןואתודעַאזיאגָאזנָאהרושב
ןוא)11:25רעמיור(טרעקעקשָאירעדייאזנַאשזרעוונַאקםייוגרעמןיאטַאטלוזער
.טרעקעקשָאירעדייא)9:27רעמיור(זנַאשזרעוונַאקיוג-טינגונעג
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ידןופןקוקידוצטרעקרַאפןייזטעווגָאזנָארעדןופרקיערעדזַאזיארעדנאןא
טצעליד,איבנשלַאפידטימןעמאזוצ,טכַאמןופצידןופךלמ,היחגניזייר
טעווסערעבָא,ימשטנעמךרודםולשגָאזוצילקיסייבןלעווייז.טסירשטיטנַא
.)5:3סנַאינָאלַאססעהט1.פק(גנורעטשעצןוא)24:14איתמ(ףוסידוצןריפ

סנַאינָאלַאססעהט2(ייזטימןדנוברַאֿפרעדנואוושירענגילןוארעדנואווןופלַייוו
-2:12סנַאינָאלַאססעהט2(ןגילַאןביולגוצןבַיילקטעווטלעוורעדןיאֿבור,)2:9
ידןופזנַאשיינמעדנַאקרעּפַארּפמיןופלַייוו.גָאזנָאהרושבידןופטָאטשנַא)9
,סקאדאטראחרזמ,סקילָאהטַאקרעמיורידךרודטָאגןופתוכלמלַאינעלימ
ידןופגָאזנָארעדזַאןרעדָאפילגנָארןלעוועליפ,ערעדנאןוא,סנַארעהטול
טימןדנוברַאֿפהרושבשלַאפידזיאטָאגןופתוכלמידןופהרושבלַאינעלימ
.טסירשטיטנַא

ידןרימַאלקָארּפטעוו)3:13-7תולגתה(ןטסירקןַאעיפלעדאליפַיירטעגיד
רעריפילדלרעוורעכיזסָאווטלעווידןגָאזןואתוכלמידןופהרושבלַאינעלימ
.וצףיורַאןייזטעוו)איבנשלַאפןואהיחידטנכערעגנַיירַא(

,טכַאמןופצידןופךלמ,היחידזַאגָאזנָאידטלעווידןגָאזןציטשןלעווייז
ןרעטשעצףָאסעלטעוו,טסירשטיטנַאטצעליד,איבנשלַאפידטימןעמאזוצ
ידןופרעקלעפ-ָאלגנַאידןואUSAיד)זיילַארעייזןופעכעלטעטימןעמאזוצ(
זַאןוא)11:39לאינד(דנַאליזוינןואעילַארטסיוא,עדַאנַאק,.תוכלמעטקינייארַאֿפ
ןָאיטַארעדעפנָאקקימַאלסי/שיבַארַאןַאןרעטשעצםעדכָאנרעדדלַאבןלעווייז
תולגתה( ( רעטסייג עזייב יד ןופ ץנַאמַארטסני יוו ןרינָאיצקנופ ), 11:40-43 לאינד

תולגתה ,(14-13 :16 ( ןעמוקקירוצ ןייז ףיוא חישמ עקשָאי ןפמעק ףָאסעל טעוו ןוא
ןייזטעוו)3:13-7תולגתה(סנַאעיפלעדאליפַיירטעגיד.)19-19:20؛14 :16

אמּתסמטלָאווסָאד.דלַאבןעמוקטעוותוכלמלַאינעלימידזַאגניסנוַאנַא
איתמןופםייקמרעדוצןרעייטשייבןואשזדירעווַאקעידעמליפטיירענעשזד

ןיא(רוטַארעטילגנירעּפירּפןענעזטָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןיארימ.24:14
ןטיירגוצוצסּפעטסערעדנאןעמענןוא,סעטיסבעוווצגנידַא,)ןכַארפשלפייק
טַייקטסעפס'טָאגוצןריפטעווסָאוו)9:28רעמיור.פק('טעברַאץרוק'ידרַאֿפ
.ןעמוקוצףוסידרַאֿפתודעַאיווטלעטשעגוצגונעגןעוועגזיא24:14איתמזַא

ץיּפשןופּפיט'ַיינ'עכעלטעןַיימ(רעריפטלעווגנימַאלקָארּפ'הרושבשלַאפ'יד
ַאןרעדָאפטעווסָאווףיטנָאּפדזיימַארּפמַאקַאטימןעמאזוצעּפָארייאןופרעריפ
וצטלעווידןלעווטשינןלעווייז-זַאיווטשינטעוו)םסיסילָאהטַאקןופםערָאפ
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,רעטשרעןיאךיזסעןביולגוליֿפַאטשינןעקןוא(ןָאטעקַאטןלעווייזסָאווןענרעל
אמּתסמךיואטעווסרעטרָאּפּפוסרעייזרעדָא/ןואייז.)10:7-5היעשי.פע
ןַאגניזוָאּפסיןייזטעווסנַאעיפלעדאליפַיירטעגידזַאןענרעלשלַאפ
.טסירשטיטנַאקידנעמוקַאןופ)םסינַאירענעלימ(ןירעטקָאדטסימערטסקע
ידוצןכַאמסרעגנעהנארעייזרעדָא/ןואייזזַאזנַאשיינמעדנַאקרעכלעוו
גנוגלָאֿפרַאֿפלגניצטעווטָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןואַיירטעגןַאעיפלעדאליפ
רעד-ףוסרעדוצןריפךיואטעווסָאד.)12:15-13תולגתה;11:35-29לאינד(
:24איתמ.פק;11:39לאינד;24:21איתמ(ןַאשיילַאיבירטסיורגידןופבייהנָא

 .עיפלעדאליפַיירטעגידרַאֿפץושןופטייצַאיווטנוזעגיוו)11:31לאינד;15-14
3 :10؛ תולגתה ( .)12:16-14ןטסירק

,רעדנואוו,ליימקַאלבשימָאנָאקע,טפַארקןריבורּפטעוואיבנשלַאפןואהיחיד
;16:14;13:10-17תולגתה(זרעשערּפערעדנאןוא,דרָאמ,רעדנואוושירענגיל
ןלעווןטסירק..לָארטנָאקןבָאהוצ)2:10-9סנַאינָאלַאססעהט2;7:25לאינד
:ןגערפ

טולברעזדנואםקונןואטפשמודזיב,תמאןואקילייה,'ה,גנַאליוו10
)6:10תולגתה(?דרערעדףיואןעניואווסאווידףיוא

זיבןייזסעטעווגנַאליוו",טשודיחעגןבָאהןשטנעמס'טָאג,ןטייצידרעביא
"?טרעקעקשָאי

טעוועקשָאיזַאןטרַאוורעדרימ,העשרעדָאגָאטםעדןסיווטינןָאטרימשטָאכ
טרעדנוהרָאי21ידןיא)טעדנירגעגטָאגןופתוכלמלַאינעלימידןוא(ןעמוקקירוצ

;6:2עשוה;90:4םַאס;24:34-4איתמלשמל(ןטפירשעליפףיואטריזאב
1;3:8-3סורטעפ2;4:4,11;1:1-2סווערבעה;21:36-7עקול
.םייקמןעזטציארימסָאווןופןלייטעכעלטע,)5:4סנַאינָאלַאססעהט

:ןבעלעלַאדיטיילַאיינַאןבָאהטעווטלעוויד,ןיוורעניטשינטוטעקשָאיביוא

טינזיאסעיווַאזַא,ןַאשיילַאיבירטסיורגןייזטעווטלאמעדםיראוו21
לָאמנייקןוא,טינ,לָאמםעדזיבטלעוורעדןופבייהנָאידטניזןעוועג
שיילפןייקטלָאוו,טצריקרַאפךיזןטלָאווגעטענעיןדייסןוא22.ןייזטעוו
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געטענעיןלעװעטלײװרעדסױאידןגעװןוֿפרעבָא;ןרָאוועגלוצינטינ
)24:22-21איתמ(.ןרעװטצריקרַאֿפ

ןוא,ןרעווטרעטצניפרַאפןוזידטעווגעטענעיןופהרצרעדךָאנךיילג29
ידןוא,למיהןופןלַאפןלעווןרעטשיד;טכילריאןבעגטינטעווהנבליד
טעווטלאמעד30.טלסיירטעגפיואןייזטעווןעלמיהידןופתוחוכ
עלַאטלָאמעדןוא,למיהןיאשטנעמןופןוזםעדןופןכייצרעדןענַיישרעד
ןופןוזםעדןעזןלעווייזןוא,ןרעיורטןלעוודרערעדןופםיטבשיד
31.דובכסיורגןואטכַאמטימלמיהןופסנקלאווידףיואןעמוקשטנעמ

ייזןוא,רפושַאןופלוקסיורגַאטימםיכאלמענייזןקישטעוורעןוא
קעןייאןופ,ןטניווריפידןופעטלייוורעדסיואענייזןעמַאזוצןבַיילקןלעוו
)24:29-31איתמ(.ערעדנאידוצלמיהןופ

.ףרַאדטלעווידסָאווזיאטָאגןופתוכלמיד

תוכלמידרַאֿפרָאדַאסַאבמַא

?תוכלמידןיאעלָארןיידזיאסָאוו

רָאדַאסַאבמַאןַאןייזלָאזריא,ךעלטסירקשיטקַאפַאטנעזריאביוא,טציאטכער
:ןבירשעגסולואפעלטסָאּפַארעדסָאווץיטָאנ.םיארַאֿפ

טָאגביואיוו,חישמרַאֿפזרעדַאסַאבמַאןענעזרימ,רעבירעדטציא20
טקיליוואבטייז,ןחישמרַאֿפריאןטעברימ:זדנואךרודטעבןעוועגזיא
)5:20סנַאיהטנירָאק2(.טָאגוצ

ןוא,תמֶאטימדנעלרעייאטרוגעגנָאטָאהריאלייוו,רעּבירעדייטש14
סיפערעייאדָאשטָאהןוא15,טייקיטכערעגןּופןֶשֹוחםעדןָאטעגנָאטָאה
ןעמענ,סעלארעבירעד16;םולשןּופהרושברעדןּופגנוטיירגוצרעדטימ
עקידרעייפעלאןליטשןענעקטעווריאןכלעווטימ,הנומאןופדלישםעד
ןופדרעוושידןוא,העושיןופםלעהםעדםענןוא17.עשרםעדןופץילפ
ןואהליפתעלַאטימקידנעטשללפתמ18;טָאגןופטרָאווסָאדזיאסָאוו,טסייגםעד

ןואסנַאריווַאסרעּפעלַאטימףוסםעדוצךאווקידנעייז,טסייגםעדןיאטעבעג
סָאוורַאֿפ20,הרושבידןופעירעטסימיד.עקילייהידעלַארַאֿפטעבעג
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טימןדערםיאןיאלָאזךיאזַא;ןטייקןיארָאדַאסַאבמַאַאןיבךיא
)6:14-20סנַאיסעפע(.ןדערףרַאדךיאיוויוזַא,טייקטסיירד

:עיציניֿפעדעדנעגלאפידטאהMerriam-Webster?רָאדַאסַאבמַאןַאזיאסָאוו

ידןופטנעגַאקיטַאמַאלּפידַא:לעיצעּפס;חילשעלעיציפאא:1
רעדיוורעשרעהרעדָאגנוריגערדמערפַאוצדיטידערקַאיירןטסכעה
רעדָאגנוריגערענעגייאריארעדָאןייזןופרעייטשראפץנַאדיזער
קילַייווטַייצטפָאןואלעיצעּפסַארַאֿפטמיטשאברעדָארעשרעה
טנַאמנייסַאקיטַאמַאלּפיד

חילשרעדָארעייטשראפדזיירעטָאַא:ַא2

!חישמרַאֿפ,חילשרעטמַאַאבַאטנעזריא,ךעלטסירקשיטקַאפַאטנעזריאביוא
:ןבירשעגסורטעפעלטסָאּפַארעדסָאווןקרעמַאב

ןייז,קלָאפקילייהַא,תוכלמםינהכַא,בֵלֹוחּברֹודַאטסיבּודרעּבָא9
,םיאןּופתוליהתידןפורסיואטלָאזריאידּכ,קלָאפןלעיצעּפסםענעגייא
10;טכילןכילרעדנואווןייזןיאשינרעטצניפרעדןּופןֿפורעגךידטָאהסָאוו

ןופןשטנעמידטציאןענעזייזרעבָא,קלָאפַאטינןעוועגלָאמַאסָאוו
ןעמוקאבןבָאהטציארעבָא,תונמחרןעמוקאבטינטאהסָאוו,טָאג
)2:9-10סורטעפ1(.תונמחר

.קלָאפקילייהַאןופלייטןייזלָאזרימ,ןטסירקיוו

?קילייהטציאזיאקלָאפסָאוו

ןייזטעווףָאסעלייזרעבָא-טלעווםעדןופסמָאדגניקידןופטינרָאגעדַאווַא,ונ
תוכלמןייז,קלָאפס'טָאגזיאסָאד.)11:15תולגתה(תוכלמס'חישמןופלייט
.קילייהזיאסָאוו

ידןופקיטילָאּפטקערידידןיאןעגנידילַאמרָאנטינןָאטרימ,רָאדַאסַאבמַאיוו
ןעז(ןבעלןופגעווס'טָאגןיאןבעלטציאלָאזרימרעבָא.טלעוורעדןופתומוא
זרעדַאסַאבמַא:ןטסירק:דלַאטייטwww.ccog.orgןיאאצמינבךוביירפידךיוא
ךעלטסירקַאיווקידעבעלףיואזנַאשקַארטסנילַאקילביב,טָאגןופתוכלמידרַאֿפ

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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זַאיוזַא,רעטסעבןענעזןגעווס'טָאגסָאווןענרעלרעסעברימ,יוזַאןאטךרוד.)
רעדףיואחישמטימןשרעהןואםינהכןואםיכלמןייזןענעקרימתוכלמןייזןיא
:דרע

ןופןשאוועגזדנואטאהןואטאהעגבילזדנואטאהסאוו,םיאוצ5
םינהכןואםיכלמטכאמעגזדנואטאהןוא6,טולבןייזןיאדניזרעזדנוא
קיבייאףיואגנוקיטלעוועגןואדובכןייזםיאוצ,רעטאפןואטָאגןייזוצ
)1:5-6תולגתה(.ןמא.קיבייאןוא

רימןוא;טָאגרעזדנואוצםינהכןואםיכלמטכאמעגזדנואןבָאהןוא10
)5:10תולגתה(.דרערעדףױאןגיניקןלעװ

ס'טָאגןיאןייגוצקיברַאטשידןענרעלןייזטעווסָאווןופטקעּפסַאטֿפנוקוצןייא
:ןגעוו

טינרעמטסעװ;םילשוריןיאןויִצןיאבשיטעווקלָאפסָאדםערָאוו19
ןעוו;יירשעגןיידןופלוקםעדייבןייזתונמחררעייזרידטעוורע.ןענייװ
ןבעגרידטעוו'השטָאכןוא20.ריאןרעֿפטנעטעוורע,סעטרעהרע
ןלעווםידמלמערעַייארעּבָא,ןֹורָצןּופםִיַמסָאדןּואתורצןּופםֶחֶלסָאד
ערעַייאהארןלעווןגיואערעַייארעּבָא,לקניווַאןיאןרעווןתנטשינרעמ
:ןגָאזוצױזַא,רידרעטניהטרָאװַאןרעהןלָאזןרעױאערעַײא21.םידמלמ
רעדוצןרעקךיזטסעװודרָאנןעװ,םיאןיאײג,געװרעדזיאסָאד
-30:19היעשי(.סקנילוצןרעקךיזטסעװודןעװרעדָא,טנַאהרעטכער

21(

ןטסירק,רעטלעםעדןיא,תוכלמלַאינעלימידרַאֿפהאובנַאזיאסָאדשטָאכ
:ןענרעלוצטיירגעגוצןייזוצןֿפרַאד

)5:12םירבע(סרערעלןייזלָאזריאטייצםעדןיא...12

טיירגטייזןוא,רעצרעהערעייאןיאטָאגראהםעדטקילייהרַאפרעּבָא15
ַאריאןופטעבסָאוושטנעמרעדעיוצרעפטנעןַאןבעגוצקידנעטש
סורטעפ1(ארומןואתווינעטימריאןיאזיאסָאווגנונעפָאהידןופהביס

3:15(.
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בייהנָאידרעדייאטקנוּפ,ןלעווןטסירקַיירטעגרעמידןופעליפזַאטזייוולביביד
:עליפןזַייוונָא,ןַאשיילַאיבירטסיורגידןופ

)11:33לאינד(עליפןענרעלטעווןייטשרַאֿפסאווןשטנעמידןופידןוא33

ןָאטלָאזרימסעּפעזיא,)3:18סורטעפ2(ןסיווןואןחןיאןסקַאוו,ןענרעל,יוזַא
רַאֿפןוא.ןענרעלוצןענעקוצזיאטָאגןופתוכלמידןיאעלָארןיידןופלייט.טציא
ךיואטעווסָאד,ןטסירק,)3:13-7תולגתה(עיפלעדאליפ,ַיירטעגרעמיד
ידןופבייהנָאידוצקידרעירפתודעהרושבקיטכיווידןציטשןעמעננַיירַא
.)24:14איתמ.פק(תוכלמלַאינעלימ

וצטצינעגןייזטעווטָאגןופןשטנעמיד,טעדנירגעגזיאטָאגןופתוכלמידךָאנ
:טענַאלּפדשזדימַאדַאןרעקמו

;תוברחעטלַאידהנבןלעווךייאןשיווצןּופיד12
ןפורעגןרעווטעווריאןוא;תורודליֿפןוֿפתודוסיידןלעטשֿפױאטסעװ
.ןיאןעניואוווצןסאגןופרערָאטסיררעד,שטירבידןופרעּפיררעד
)58:12והיעשי(

טעוורעטלעםעדןיאגעווס'טָאגןיאטבעלעגסאווטָאגןופןשטנעמיד,יוזא
טייצםעדןיא)שרעדנאןוא(טעטשןיאןעניווווצןשטנעמרַאֿפרעגנירגסעןכַאמ
ןייזלָאזרימ.טרָארעסעבַאןייזתמאבטעווטלעוויד.ןַאשיירעטסערןופ
.תוכלמןייזןיאןענידךיואןענעקרימיוזַא,טציאחישמרַאֿפזרעדַאסַאבמַא

עוויטַאמרָאפסנַארטזיאגָאזנָאהרושבתמארעד

ןיימעקַאטטנעזריא,טרָאווןיימןיאןביילבריאביוא",טגאזעגטאהעקשָאי
.יירפריאןכַאמטעוותמארעדןוא,תמאםעדןסיווטעווריאןוא32.םידימלת
זדנואזיירפטָאגןופתוכלמידןופהרושבידןגעוותמאידלייוו.)8:32-31ןנחוי(”
טסיירדןענעקרימ.טלעווםעדןופןעגנונעפאהשלַאפידןיאטּפַארטקידנעַייזןופ
טלעוועצנאגידטריפראפטאהןטׂש!ןַאלּפס'טָאג-טעברַאסָאווןַאלּפַאןציטש
ןייטשוצןֿפרַאדרימ.גנוזיילתמארעדזיאטָאגןופתוכלמידןוא)12:9תולגתה(
.)18:37ןנחוי.פק(תמאםעדןציטשןוארַאֿפ
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ידןופסעַיינעטוגיד.העושיךעלנעזרעּפןגעוויוורעמזיאגָאזנָאהרושביד
:רעטלעםעדןיארענייאןכַאמרעבילָאזטָאגןופתוכלמ

ךרודטלדנאווראפטרעווטרעיינ,טלעוורעדוצךיילגוצטינךיזטייזןוא2
זיאסאוו,ןזייוואבןענעקטלאזריאידכ,גנוניימרעייאןופגנויינאברעד
)12:2רעמיור(.טאגןופןוצררעםילשןוארעמונאבןוארעטוגרעד

:ערעדנאןואטָאגןענידוצןעלדנאווראפןענעזןטסירקתמא

טימטינ,שיילפםעדטיולןראהערעייאץלַאןיאטכרָאהעג,טכענק22
ארומ,ץרַאהןופקיצרַאהנפָאןיארעבָא,ןלעפאב-ןשטנעמיוו,טסניד
וצטינןואטָאגוציוו,ןצרַאהןופסָאדןָאט,ןָאטריאסָאווץלַאןוא23.טָאג
רעדןופרכשםעדןעמוקַאבוטסעוו'הןופזַאןסיווריאלייוו24,ןשטנעמ
)3:22-24סנַאיססָאלָאק(.חישמראהםעדןענידריארַאֿפ;הלחנ

ןייזטינןענעקסָאוותוכלמַאןגירקרימטניז,רעבירעד28
טימטָאגןענידןענעקרימסָאווךרוד,ןחןבָאהרימָאל,טלסיירטעגפיוא
)12:28םירבע(.םימשתאריטימןואדובכתארי

ןביואסדרַאדנַאטססטָאגןעמעננָארימ.טלעווידןופשרעדנַאןבעלןטסירקתמא
םירבע(הנומאךרודןבעלרָאניד.טכערמואןואטכערזיאסָאוורַאֿפטלעוויד

ןענעזןטסירק.רעטלעםעדןיאגעווס'טָאגןבעלוצהנומאטמענסעיוו,)10:38
זיאןבעלןופעדָאמרעייזזַא,ןיאטבעלעגייזטלעווידןופשרעדנַאיוזַאןטלאהעג
:24;19:9;9:2סקַא(טנעמַאטסעטוינידןיא"געוורעד"יוווצדרעפירןעוועג

ןפורעגזיאסָאווןיא,ייווססןטׂשרעטנוא,שיטסיָאגעטבעלטלעוויד.)14,22
.)11עדוי("ןיקןופגעוורעד"

םולשןואדיירפ,טייקיטכערעגןופגָאזנָאַאזיאטָאגןופתוכלמידןופהרושביד
1.פק(טסיירטזיא,ןענאטשראפטכער,טרָאווקיטעפַארּפיד.)14:17רעמיור(
טלעווידןטיהרימיוולעיצעּפס,)4:18סנַאינָאלַאססעהט1;14:3סנַאיהטנירָאק
וצטריפןבעלןופגעווךעלטסירקתמארעד.)21:36-8קול.פק(ןעלקערבעצ
ידסָאווןופלייטזיאסָאד.)10:29-30קראמ(זגניסעלבתוימשגןואטעזתוינחור
ןענעזןטסירק.טָאגןופתוכלמידףרַאדטלעווידזַאןייטשרַאֿפסעןבעלסאוו
.טָאגןופתוכלמידןופזרעדַאסַאבמַא
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רימשטָאכ,תוימשגידטשינ,תוינחורידןיאגנונעפָאהרעזדנואןלעטשןטסירק
ידןופגנונעפָאה"ידןבָאהרימ.)8:8-5רעמיור(טלעוותוימשגַאןיאןבעל
זַאןענאטשראפןטסירקירפזַאסעּפעזיאסָאד.)1:23סנַאיסָאלָאק("הרושב
.ןפַיירגַאבעקַאטטינןָאטטנַייהעקשָאיןביילגסאוועליפ
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,קיטכיווזיאתוכלמידןענרעלתוליהקרעמיור-ָאקערג.6
...רעבָא

,טָאגןופתוכלמידןופץקעּפסַאןענרעלייזזַאןביולגתוליהקרעמיור-ָאקערגיד
,ליּפשַייברַאֿפ.זיאעקַאטסעסָאווןייטשרַאֿפוצתמאבטקילפנָאקןבָאהרעבָא
:תוכלמידןגעווםעדטנרעלעידעּפָאלקיצנעקילָאהטַאקיד

,תוכלמםעדןופטנעוודַאידןענרעלןייזןיאעניברעדעיןיא...ס'חישמ
ןייזוצזיאסעסָאווןיאגעוויד,שטַייטיונעגןַייז,ץקעּפסַאןדישרַאפןַייז
ןייזזַאיוזַאליפיוזַא,זיסרָאקסידןייזןופןטפעהידםערָאפ,דווישטַא
ןדערוצןביוהעגנאייז..."תוכלמידןופהרושביד"ןפורעגזיאסרָאקסיד
,וו,.סעהטךיא;13,ךיא,.לָאק.cf;"טָאגןופתוכלמיד"יווהליהקידןופ

ידיווהליהקידלטימסע...וו"זאא,V, 10;6,9,ךיא,.קָאּפַא;12
קילָאהטַאקיד.טָאגןופתוכלמ.העּפָאּפ(...ןַאשוטיטסניךעלטעג
.)VIII. 1910דנאב,עידעּפָאלקיצנע

;12,וו,.סעהטךיא;13,א,.לוק״ףיואןזיװעגנאטאהעטנאמרעדנביואידשטאכ
ןייקזַאןעניֿפעגטעווריא,ףיורַאייזןקוקטעווריאביוא",V, 10;6,9,ךיא,.קָאּפַא
ייז.טָאגןופתוכלמידקידנעַייזהליהקידןגעווסעּפעןגָאזסעסרעווידןופרענייא
עקשָאיזיאסעזַארעדָאטָאגןופתוכלמידןופלייטןייזטעווטביולגעגןענרעל
,ןרעדנאוצןדנעוורעדָאהרושבידןשיוטטלָאוועליפזַאזנרָאוולביביד.תוכלמ'
.סָאדןאטעגןבָאהעכעלטע,ןרעיודַאבםוצ.)1:3-9סנַאיטַאלַאג(רענייאורטנַאןַא

וצטמוקרענייאןייק.ןבעלידןואתמארעד,געוורעדןיבךיא",טנרעלעגעקשָאי
סעזיאטינ",טנרעלעגסורטעפ.)14:6ןנחוי("רימךרודץוחַארעטאפםעד
ןבעגעגלמיהרעטנואןעמָאנערעדנאןייקזיאסערַאֿפ,ערעדנאןייקןיאהעושי
סורטעפ.)4:12סקַא("טעוועטארעגןייזןזומרימסָאווךרודןשטנעמןשיווצ
וצעקשָאיןעמעננָאןואןאטהבושתוצהנומאידןבָאהןזומעלַאןדיאטלייצרעד
.)2:38סקַא(טעוועטארעגןייז

,עקשָאיןָא,ץסיעהטַאזַאטנרעלעגטאהסיסנַארפעּפָאּפ,םעדוצטסַארטנַאקןיא
ןייזןענעקןדיאזַאטנרעלךיוארע!םישעמטוגךרודטעוועטארעגןייזןענעק
ךיוארעמיור-ָאקערגעכעלטעןוארע,וצרעד!עקשָאיגניטּפעסקַאןָאטעוועטארעג
ידוצלסילשַאזיא'םירמ'ןופעיסרעוועשילביב-טינַאזַאןטכַארטַאבוצןעמוקסיו
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ןואייז,ילדַאס.תודחאהטיַאפרעטניןואלַאקינעמוקעוצלסילשַאןואהרושב
ידןופהרושבתמאידןואעקשָאיןופטייקיטכיווידןייטשרַאֿפטינןָאטערעדנא
.סלעּפסָאגשלַאפגניטוָאמַארּפןענעזעליפ.טָאגןופתוכלמ

ויניד.טלעוורעדןיאהנומאןבָאהןואןעזרעדךרודןייגוצןליוועליפ
:ןביואןקוקלָאזןטסירקזַאטנרעלטנעמַאטסעט

.דרערעדףיואןכאזידףיואטינ,ןביואןכאזידףיואגנוניימןיידגייל2
)3:2סנַאיסָאלָאק(

)5:7סנַאיהטנירָאק2(.היארךרודטינ,הנומאךרודןעייגרימםיראוו7

:ךריקןייזןופןעזרעדןייזךרודןייגוצטנרעלעגילקיסייבXIסויּפעּפָאּפ,רעבָא

ססויּפ(.דרעףיואחישמןופתוכלמידזיא...שטרושטקילָאהטַאקיד...
.)סַאמירּפסַאווקלַאקילקיצנע

ףיואטעדנירגעגזיאטָאגןופתוכלמיד",זמיילקלטייזבעווCatholicBible101יד
,שטרושטןייזןופםערָאפידןיא,דַא33רָאיםעדןיאחישמעקשָאיךרודדרע
ןופתוכלמלַאינעלימידךָאנ".שטרושטקילָאהטַאקיד...סורטעפךרודטריפעג
ףיואןייזטעווסערעבָא,םיורןופהליהקידטשינזיאסעןואָאדטשינזיאטָאג
איתמ("תוכלמידוצךעלסילש"ידטאהטָאגןופהליהקתמאידשטָאכ.דרע

לסילשםעדקעווַאןעמונעגןבָאה"תוכלמידזיאךריקַאןרעדָאפסאוויד,)16:19
.)11:52קול("ןסיווןופ

עשידרעקידנעמוק-דלַאבַאןגעקקראטשיוזַאטנרעלםיורןופהליהקיד
ןופענירטקָאד"זיולבידילקיסייבזיאסעזַאטָאגןופתוכלמלַאיננעללימ
קילָאהטַאקידןופםסישטעטַאקרעטמַאַאברעדןיאדעטסיל"טסירשטיטנַא
:שטרושט

ןיאםערָאפןעמענוצןיושטבייהטסירשטיטנַאידןופרַאנּפָאיד676
ןיאןייטשרַאפוצטכאמעגזיאןרעדָאפידלָאמרעדעיטלעוורעד
זיולבןעזעגנייאןייזןענעקסָאווגנונעפָאהקינַאיססעמזַאעטכישעג
יד.טפשמלַאקישזדַאלַאטַאשטסעידךרודעטכישעגןופרעטַייוו
םעדןופןעמראפדייפַאדַאמוליפאןפראווראפטאהשטרושט
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ןופןעמָאנידרעטנואןעמוקוצתוכלמידןופןַאשייקַאפַאסלַאפ
.שטרושטקילָאהטַאקידןופםסישטיטַאק(...םסינַאירענעללימ
קרָאיוינ,ַיידלבָאד.רעגניצַארלַאנידרַאקףסוי+טסעטָאּפרוטאמירפמיא

)194.ז,1995

ידטימןעמעלבארפטּפיוהןבָאהטעווםעדטימןעמיטשסאוויד,ןרעיודַאבםוצ
ןלעוועכעלטע.ףוסידןיאטָאגןופתוכלמידןופהרושבידןופןַאשיימַאלקָארּפ
ןעמענ

ריא,רעבָא.)36-11:30؛25 :7לאינד(סעגנימַאלקָארּפידןגעקטירטךעלקערש
ייז,ןיינ?תוכלמידןיאןייזראהיוועקשָאיןביילגסאוועלַאטינטעוו,ןטכַארטלאז
:טגאזעגטאהעקשָאיסָאווןעז.ןייזטשינןלעוו

ןופתוכלמידןַיירַאטעוו',ראה,ראה',רימוצטגאזסאוו,רעדעיטינ"21
עליפ22.למיהןיארעטאפןיימןופטעווםעדטוטסאוורעדרעבָא,למיה
תואיבנטינרימןבָאה,ראה,ראה',גָאטםענעיןיארימוצןגָאזןלעוו
ןוא,ןעמָאנןיידןיארעטסייגעזייבןבירטעגסיורַא,ןעמָאנןיידןיאטגאזעג
ייזוצךיאלעווטלאמעדןוא23?ןעמָאנןיידןיארעדנואוועליפןאטעג
סאווריא,רימןופקעוואייג;טנעקעגטינלאמנייקךייאבאהךיא:ןגאז
)7:23-21איתמ(!טכערמואןאטריפ

ןעוועגזיא"סַאנסַאלָאלןופעירעטסימ"ידזַאטקרעמאבסולואפעלטסָאּפַארעד
ךיואזיאסַאנסַאלָאליד.טייצןייזןיא)2:7סנַאינָאלַאססעהט2("טעברַאןיאןיוש"
ןפורעגזיאסָאווטייצףוסידןיאןגעקזנרָאוולביבידסָאווסעּפעוצךייש
.)17:5-3תולגתה("סיורגידלבב,עירעטסימ"

ייזזַאןביולגסָאווןטסירקלַאנָאיסעפָארּפוצךיישזיא"ץעזעגןופעירעטסימ"יד
סערעדָא/ןוא'וכו,ץעזעגתורבדהתרשעס'טָאגןטלַאהוצןֿפרַאדטינןָאט
ןעמראפקיסַאּפןענעזסערעדָא/ןואסעוצןעמענסיואקיסַאּפעליפיוזַאןענעז
ןבָאהייזזַאןטכַארטייזתעשביוזַא,ץעזעג.ץעזעגס'טָאגןכערבוצסנַאנעּפןופ
ןופםערָאפַאםעקסעכעבטשינןענעזייז,ץעזעגס'טָאגןופםערָאפַא
.טַאמַאטישזדַאליווןענעקרעדטלָאווםיחילשןייזרעדָאעקשָאיזַאםוטנטסירק
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רעבָא,תווצמס'טָאגדיטיילַאייווסאווםישורפידיווןענעזרעמיור-ָאקערגיד
גנַאגוצזַאטסנוַאנידעקשָאי-קיסַאּפםעדטכאמעגסעיצידארטרעייזדמיילק
ס'טָאגןייזוצןרעדָאפסָאווןשטנעמזַאטנראוועגךיואהיעשי!)15:9-3איתמ(
סעּפעזיאהדירמעכעלצעזעגסאד.)30:9היעשי(ץעזעגןייזןגעקרַאטנובטלָאוו
.גָאטםעדוצםעדןעז,רעדייל,רימסָאוו

ןַייזזַאןביולגוצטניימםיורןופהליהקידזַאזיא"עירעטסימ"רעדנאןא
ַאןואםולשוצןריפטעווזַאדנעגַאהטיַאפרעטניןואלַאקינעמוקעקיטסירעטילימ
ַאןגעקזנרָאווקוספ.דרערעדףיואטָאגןופתוכלמידןופעיסרעוועשילביב-טינ
ןייז,ןרָאילסיבַארַאֿפ,טעווטנרעלסעסָאוותודחאלַאקינעמוקעקידנעמוק
טקיליוואב-קילָאהטַאקַא,לביבםילשוריויניד:גנוקרעמַאב(ןטָארעג
:)ןזיוועגזיא,גנוצעזרעביא

היחרעדןּבעגעגטָאהרעלייוו,גנאלשםעדרַאפטגיינעגךיזןּבָאהייז4
ןעקרעװ:ןגָאזוצױזַא,היחרעדרַאֿפטנײװעגךיזןבָאהײזןוא;תושרןייז
המהביד5'?םיאןגעקןפמעקןעקרעוו?היחרעדטימןכַײלגרַאֿפךיז
ןייזוצןוא,םשהלוליחןואןםאגעריאןגאזוצןראוועגטביולרעדזיא
םשהלוליחענַייזרמאטָאהרעןּוא6;םישדחקיצרעפןואייווצראפטקא
ןענַייזסָאוועלַאןּוא,למיהןיאלהואןייז,ןעמָאנןייזןגעק,'הןגעקַא
עקילייהידןגעקהמחלמןכַאמוצטביולרעדןעוועגזיאסע7.חטבןטרָאד
,ןשטנעמ,עסַאררעדעירעביאטכַאמןבעגעגןוא,רעקגנַאקייזןוא
סאד,ןקובסעןלעווטלעוורעדןופןשטנעמעלאןוא8;קלָאפןואךַארּפש
רעדטניזןבירשראפןעוועגטשינזיאןעמאנסנעמעוו,רעדעי,טסייה
לאז9.םאלןברקםעדןופןבעלןופרפסםעדןיאטלעוורעדןופדוסי
וציטַאוויטּפַאקרַאֿפענעי10:ןרעה,ןרעהןעקסאוורעכעלטיא
.דרעוושידךרודטיוטוצדרעוושידךרודטיוטרַאֿפענעי;יטַאוויטּפַאק
תולגתה(.הנומאןואסנַאריווַאסרעּפןבָאהןזומעקילייהידסָאווזיאסָאד

13:10-4,NJB(

:תודחאלבבטייצףוסַאןגעקזנרָאוולביביד

זיאתורעקןביזידטַאהעגןּבָאהסָאווםיכאלַמ7ידןּופרענייאןּוא1
רידלעווךיאןּוא,רעהַאםוק:טגָאזעגטָאהןּוא,ןדערּוצרימּוצןעמּוקעג
עפשייּבןפָארטעגזיאסָאוו,הנוזרעסיורגרעדןּופףָארטשידןזייוו
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עװןוא,תונזךיזןבאה.ץֶרָאָהןּופםיכלמעלַאןעמעווטימ2,ןרעסַאוו
םעדטימ,טלעװרעדןופגנורעקלעפאבעצנאגטכורטעגטאהר
ןּוא,רבדמַאוצַחּורַאןיאחקלךימטָאהרעןּוא3.ףעינעריאןופןײװ
סָאוו,היחטיורכעלרַאשַאףיואגנידיירהָּשִאןַאהארךיאּבָאהןטרָאד
ערהןושלןּבירשעגטָאהןּוא,רענרעהןעצןּואפעקןביזטַאהעגטָאה
כעלרַאשןואלּפרוּפןיאןאטעגנאןעוועגזיאיורפיד4.עלַאריאףיוא
טאהיזןוא,לרעפןואגנוריצןואדלָאגטימטרעטיצעגןוא,טיור
ריאןופץומשקידלעימידטימטליפעגנָארעכעבןַייווןעדלָאגַאןטלאהעג
שיטּפירקַא,ןעמָאנַאןבירשעגןעוועגזיאןרעטשריאףיוא5;תונז
קיצומשידעלַאןואתונוזידעלַאןופרעטומיד,סיורגידלבב':ןעמָאנ
,רוכישןעוועגזיאיזזא,ןעזעגבאהךיא6'.דרערעדףיואןעגנוריפ
ןופזרעטראמידןופטולבסאדןוא,םישודקידןופטולבםעדןופרוכיש
.טכַאמשרַאֿפןצנַאגןיאןעװעגךיאןיב,ןעזרעדיזבָאהךיאזַאןוא;עושי
)NJB,17:1-6תולגתה(

ףיוא,גרעבןביזידןענעזפעקןביזיד.טייקכעלדנעשוצטפורסאד'9
סיורגידזיאןעזעגטָאהריאסָאוויורפיד18...טציזיורפידעכלעוו
.דרערעדףיואםירשידעלַארעביאטעטירָאטיואטאהסָאווטָאטש
)NJB,17:9,18תולגתה(

טכַאמסיורגטימ,למיהןופּפָארַאךאלמרעדנאןאןעזעגךיא,םעדךָאנ1
ץיּפשרעדןיא2.טכַארּפןַײזטימטנַײשעגטָאהדרעיד;םיאוצןבעגעג
,ןלאפעגזיאסיורגידלבב,ןלאפעגזיאלבב',ןגירשעגרעלוקןייזןופ
טסייגזייברעדעירַאֿפשזדַאלַאןואםידשןופקעלפַאןראוועגזיאןוא
םִיֹוּגלכןּבָאהתונזריאןּופןייווםעדןּופ3.לגיופסואימ,קיצומשןוא
ןוא,ןעוועגהנוזריאטימךיזטָאהדרערעדףיואגינעקרעדעי;התש
לוקרעדנאןא4.ערהןושלריאךרודןרָאוועגךיירזיארחוסרעכעלטיא
,קלָאֿפןַײמ,סױרַאײג:ןגָאזטרעהעגבָאהךיא;למיהןופטדערעגטאה
ןוא,סנכערברַאֿפעריאןיאןלײטטינטלָאזריאידּכ,ריאןוֿפקעװַא
טשטירןענעזדניזעריא5.ןגָארטוצתוכמעבלעזידןבָאהטסלָאז
ריאןעלדנאה:ןעניזןיאןכערברַאפריאטאהטָאגןוא,למיהידוצףיורַא
עמוסידטלפאדןלאצאביזןעמףראד6.ערעדנאטלדנאהאבטאהיזיוו
ריאןופלזעלגקרַאטשלפייווצַאןבָאהוצזיאיז.ןגארקעגטאהיזסאוו
ןכילגעגןייזלָאזסעיגרָאןואםיִּכְׂשַמעריאןּופרעכעלטיא7.שימעגןגייא
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;יזטכַארט,הּכלמיווןֿפָארטעגןיבךיא.םירוסירעדָאגנוקינַייּפַאטימ
םיראוו8.רעצןסיווטשינלאמנייקלעווןואהנמלאןייקטשינןיבךיא
ןואלבאןואקנערק:ריאףיואןלַאפןלעוותוכמיד,גָאטןייאןיא,םעד
}הוהיdn{זיאקידלַאווג.דרערעדוצטנערבראפןרעווטעוויז.רעגנוה
ןייוועגןּוארעצריאףיואןייזטעווסעןּוא9.טּפשמרַאֿפיזטָאהסָאװטָאג
ריאטימןּבָאהןּוא,ריאטימתונזךיזןּבָאהסָאוו,ץֶרָאָהןּופםיכלמידייּב
)NJB,18:1-9תולגתה(,טנערביזיווךיורידןעזייז.תונז

תודחאקירעהעגזַאטזייווןואלבבקידנעמוקַאןגעקזנרָאוולביביד,הירכזןיא
:טרעקעקשָאיךָאנזיבןריסַאּפטשינטעוו

םורָאװ,טָאגטגָאז―ןוֿפצןוֿפדנַאלןוֿפףױלטנַא!סיוראקוק!סיואקוק10
קוק11.טָאגטגָאז―למיהןוֿפןטניװריֿפידוצטײרּפשעצךַײאבָאהךיא
!לבבןופרעטכָאטרעדטימטציאבעל,ןויצ,ףיולטנא!סיוא

דקפטָאהדֹובּכידלייוו,תֹובָש'הרמאטָאהסָאדםערָאוו12

,ךידטרירעסרעוו:ןעוועבַארַאבךידןבָאהסָאוורעקלעֿפידןגעוו,רימ
ייזןוא,טנַאהןיימייזףיואףנפנלעווךיא,עזדנוצַא13.גיואןיימןָאטריר
ןסיװריאטעװלָאמצנעד.דבעןבָאהייזןעמעווידךרודןרעווזזובןלעוו
םערָאוו,ןֹויִצתַּב,ךיזיירפ,גניז14!טקישעגךימטָאהטָאֿבשטָאגזַא
גָאטםענעיןיאןוא15!טָאגטגָאז–רידןשיווצןעניואווךיאםוקדנוצַא
ןייזןרעווןלעווייז,ָאי.'הוצטרעקעגרעביאןרעוותומואעליפןלעוו
טָאגזַא,ןסיװריאטעװלָאמצנעד.רידןשיווצןבעלןלעווייזןוא,ןשטנעמ
קלחןייז,הדוהיןּופשריטעוו'הןּוא16!ךַײאוצטקישעגךימטָאהטָאֿבש
,2:10-16הירכז(.רּוחּבןייזוצםִיַלָשוריןכַאמרעדיווןּוא,ׁשֶדֹּקַהץֶרֶאןיא

NJB;ידןיאןָאטKJV / NKJVיוודעטסילןענעזסעסרעווידסעיסרעוו
)2:12-6הירכז

,רעקלעֿפעטקינייארַאֿפידסָאווץנַאמווומהטיַאפרעטניןואלַאקינעמוקעיד
גניטוָאמַארּפןענעזרעריפסקאדאטראחרזמןואץנַאטסעטָארּפעליפ,ןַאקיטַאוו
עקשָאי.דשזדַארעקניןייזטשינלָאזןואלביבידךרודטפשמראפראלקןענעז
איתמ("עליפןרַאנ"טלָאווסאווםיאןגלָאפכָאנוצדמיילקסָאווסענָאןופטנראוועג



73

6:1-2תולגתהןופ"רעטיירסַייוו"ידוצתוכַיישזיאםסינַאמוקעליפ.)24:5-4
.17תולגתהןופהנוזידןוא)עקשָאיטשינזיאסָאוו(

הנומאןופתודחאתמאזַאטנרעלעגךיואסולואפעלטסָאּפַארעד,הירכזיוו
:טרעקעקשָאיךָאנזיבןריסַאּפטשינטלָאוו

טָאגןופןוזםעדןופןסיווןואהנומאןיאתודחאןכיירגרעדעלַארימזיב13
ןופטייקלופידטימןסקַאוורעדרָאג,שטנעמקידסעמיילשידםערָאפןוא
)NJB,4:13סנַאיסעפע(.ךיזחישמ

.תועטןיאןענעזןעמוקקירוצ'עקשָאירעדייאטמוקתודחאםעדןביולגסאווענעי
תומואןופתודחאידןרעטשעצוצןבָאהטעוורע,טרעקעקשָאיןעוו,יללַאוטקַא
:םיאןגעקגניטימטעווסָאוו

טָאהעמןוא,רפושןיאןזָאלבעגטָאהךאלמרעטעביזרעדןוא11:15/
טלעװרעדןוֿפהכולמסָאד:ןֿפורןוא,למיהןיאןגירשעגתולוקטרעהעג
טעװרעןוא,חישמןַײזןוארַאהרעזדנואןוֿפהכולמסָאדןרָאװעגזיא
רַאפתרכןענַייזסָאוו,םינקז24ידןּוא16.קיבײאןואקיבײאףױאןגיניק
ידסנרעטשערעייזטימטרירעגךיזןּבָאהןוא,טגיינעגךיזןּבָאה,'ה
ןבייהנָאןואטכַאמסיורגןיידןעמענ.'הוצטקובעגךיזןּבָאהייזןּוא,דרע
ידןעמוקעגזיאטציאןוא,שערןיאןעוועגןענעזתומואיד18.תוכלמןייד
ןיידרַאֿפןוא,טפשמעגןייזלָאזםיתמידזַאןוא,לומגןיידןופטייצ
,ןעמָאנןיידארומסאווידרַאֿפןואעקילייהידרַאֿפ,םיאיבנידטכענק
ידןרעטשעצוצןעמוקעגזיאטייציד..טניולַאבןייזוצסיורגןואןיילק
)NJB,11:15-18תולגתה('.דרעידןטכינרַאפסָאוו

,םלועןקיזירַאןוֿפתולוקידןעװעגןענַײזסָאװטרעהעגבָאהךיאןוא19:6/
,רענודןוֿפםורבעסױרגסָאדרעדָא,ןַאעקָאןוֿפלוָקסָאדיװױזַא
רעקיטכעמלארעדטָאגרעזדנואהוהיןוֿפהכולמיד!ַאיווללַא:ןרעֿפטנע
ןּופםיכלמלּכטימ,היחידהארּבָאהךיאןוא19...;ןביוהעגנָאךיזטָאה
םעדןגעקןפמעקוצטלמאזעגנעמאזוצ,תואבצערעייזןואדרערעד
,ענעגנַאפעגןיאןרָאוועגטּפַאכעגזיאהיחידרעּבָא20.ליחןייזןוארעדיר
רעדרַאפםיסנןָאטעגטָאהסָאוו,איבנרעדןּופרקשםעדטימןעמַאזוצ
םעדטימןעמונעגנָאךיזןּבָאהסָאוו,ידטריפרַאפייזךרודטָאהןוא,היח
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יד#.עוטַאטסןייזוצטקובעגךיזןּבָאהסָאוו,ידןוא,היחרעדןּופןמיס
םעדןיאטייהרעקידעבעלןראוועגןפראוועגנלראןענעזייווצעקיזאד
עקירעביאעלאידןוא21.לבעוושןקידנענערבןופערעזאןקידרעייפ
זיאסאוו,רעדירםעדןופדרעוושרעדךרודןראוועגטעגרהעגןענעז
רעייזטימטצונעגךיזןבאהתופועעלאןוא,ליומןייזןופןעמוקעגסיורא
ןוא,טצעזַאבךיזןבָאהײזּוװ,ןענָארטןעזעגבָאהךיאןוא20:4/...שיילפ
ידןעזעגבאהךיא.טּפשמןבעגוצטכַאמידןרָאװעגןבעגעגזיאײז
ןואעקשָאירַאֿפתודעלייוורַאֿפדידעכיבןיושטאהסאוועלַאןופתומשנ
היחידןענידוצטגאזעגפאסאווענעיןוא,טרָאווס'טָאגןקידיירּפרַאֿפ
רעייזףיואקרַאמדנַארבידןעמעננָאטשינטלָאווןואעוטַאטסןייזרעדָא
טגיניקעגןבָאהןוא,ןבעלוצןעמוקעגןענעזייז;טנעהרעדָאסנרעטש
)NJB,20:4;19:6,19-21תולגתה(.ראיטנזיוטַארַאֿפחישמטימ

.םיאןגעקדייפַאנויזימרַאס'טלעווידןרעטשעצוצןבָאהטעוועקשָאיזַאץיטָאנ
קירעהעגןייזטעווסעןעווזיאזַא.ןשרעהטעוועקילייהידןוארעטלָאמעד
ןענַיישרעדסָאוורענידאבשלַאפוצןרעהןלעוועליפ,ילדַאס.הנומאידןופתודחא
:11סנַאיהטנירָאק2(טנראוועגסולואפעלטסָאּפַארעדיוו,טשינןענעזרעבָא,טוג

תוכלמידןופהרושבידןואלביבידןייטשרַאֿפתמאבטלָאוורעמביוא.)15-14
.עקשָאיןגעקןפמעקטלָאוורעקינייווטָאגןופ
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?טָאגןופתוכלמידסאווראפ.7

רעזדנואוצץַאמילןענעזסע,גולקיוזַאןענעזרימןטכַארטוציווזנַאמוישטָאכ
.)147:5םַאס("טַאנַאפניזיאדנאטשראפ"ס'טָאגרעבָא,דנאטשראפ

.טענַאלּפםעדןטכיררַאפוצגנושימנייראס'טָאגןעמענטעווסעסָאווזיאזַא

וצטיירגטשינןענעזזנַאמויןופטַייהרעמטסַאוויד,טָאגןיאןביולגעליפתעשב
:עדנעגלאפידגנוקרעמַאב.ץקערידתמאברעיווןבעל

ןוֿפטָאגףרַאדסָאװןוא;טוגזיאסָאוו,שטנעמָא,ןזיוועגרידטָאהרע8
ןײגוצןוא,תונמחרןבָאהבילוצ,טײקיטכערעגןָאטוצרעבָא,ריד
)6:8הכימ(?טָאגןַײדטימקידסעווינַא

וצטיירגןעוועגתמאבטאהטַייהשטנעמסעּפעטשינזיאטָאגטימילבמַאכןייגוצ
טלייוורעדסיואןבָאהזנַאמוי,)3:6-1סיסענעג(וויןואםדאןופטייצרעדןופ.ןָאט
תווצמןייזץָארט,טָאגןופרעכעה,זיטַארָאיירּפרעייזןואךיזךיזנזָאלרַאפוצ
.)20:17-3סודָאסקע(

:טנרעלילשמןופרפסרעד

ןיידףיואןעשטשינךיזטסלָאזןוא,בֵלןצנַאגןיידטימ'הףיואחטב5
רשיטעוורעןוא,םיכרדערעַייאעלַאןיאםיאתרכה6;לכשענעגייא
ןואראהידןופארומ;ןגיואערעייאןיאםכחטשינטייז7.תוביתנערעַייא
)3:7-5ילשמ(.זייבןופקעווַאןייג

רעצרעהרעייזעלַאטימטָאגןיאיורטוצתמאבטשינןלעווןשטנעמֿבור,רעבָא
,ליווטָאגסָאווןָאטןלעווייזןגָאזעליפ.טירטרעייזןזַייוווצםיארַאֿפןטרַאוורעדָא
:12תולגתה(ןטׂשךרודטריפראפןיושטאהטַייהשטנעמ.סעןָאטטינןָאטרעבָא
1('ןבעלןופץלָאטש'ידןואטלעוורעדןופתוואתידרַאֿפןלאפעגטאהןוא)9
.)2:16ןנחוי



77

ןואסעיצידארטזעיגילערןגייארעייזטימףיורַאןעמוקןבָאהעליפ,רעבירעד
.פק(טינןָאטייז,רעבָא.רעטסעבןסיווייזןטכַארטייזלַייוו,סגנוריגערךעלטלעוו
.ןאטהבושתתמאבֿבורטעוורעדא)10:23והימרי

.)24:22-21איתמ.פק(טָאגןופתוכלמידףרַאדטַייהשטנעמסָאווזיאזַא

סעדוטיטַאעבידןטכַארטַאב

ידןענעזןבעגעגעקשָאיץנַאמטייטסןופעירעסטסוווַאבטסרעמידןופרענייא
.םיתיזהןופגראבםעדףיואעשָארדןייזןיאןבעגעגטאהרעסָאוו,סעדוטיטַאעב

:טגאזעגטאהרעסָאווןופעכעלטעןקרעמאב

.למיהןופתוכלמידזיארעייזרַאֿפ,טסייגןיאןַאמערָאידןענעזליואוו"3
ליואוו5.ןרעווטסיירטעגןלעווייזםערָאוו,ןרעיורטסאווידןענעזליואוו4
סאווידןענעזליואוו6.דרעידשריןלעווייזםערָאוו,תווינעידןענעז
ליואוו7.ןרעווטַאזןלעווייזרַאֿפ,טייקיטכערעגךָאנטשרָאדןואןרעגנוה
יריהטידןענעזליואוו8.םימחרןגירקןלעווייזםערָאוו,םימחרידןענעז
םערָאוו,סרעכַאמ-םולשידןענעזליואוו9.'הןעזןלעווייזםערָאוו,ץראה
ןענעזסָאווידןענעזליואוו10.טָאגןופרעדניקןרעווןפורעגןלעווייז
:5איתמ(.למיהןופתוכלמידזיארעייזרַאֿפ,טייקיטכערעגןופטפדורעג

10-3(

תוכלמידיוווצדרעפירטפָא,)4:30-31קראמ.פק(טָאגןופתוכלמידןיאזיאסע
סע.םיוקמןייזטעוותוחטבהךורבידווו,)13:31איתמ.ףק(איתמךרודלמיהןופ
ןענעשריוצסעווינַאידרַאֿפםיוקמןייזטעווגָאזוצידזַאטָאגןופתוכלמידןיאזיא
ידןיאתוכרבידןופסעַיינעטוגידוצסיורָאפקוק.טָאגןעזוצןיירידןואדרעיד
!טָאגןופתוכלמ

טכערןענעזןגעווסטָאג

.שיטסיָאגעטשינזיאטָאגןוא)4:8,16ןנחוי1(עבילזיאטָאגזַאזיאתמארעד
12 :29-31؛)רבחרעזדנואןואטָאגוצעבילןזַייווןצעזעגס'טָאג :2בקעיקראמ

.)8:6רעמיור(טיוטןיאףוסןואשיטסיָאגעןענעזטלעוורעדןופןגעוויד.)11-8
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:תווצמידןריוורעסבָאןטסירקשיטקַאפטזייוולביבידזַאגנוקרעמַאב

ןוא,טָאגןופןריובעגזיאחישמרעדזיאעקשָאיזַאטביולגעסרעוו1
זיאסאווםעדבילךיואןריובעגזיאסאווםיאבילטאהסאוורעדעי
ןּופרעדניקידבילןּבָאהרימזַא,רימןסייווטימרעד2.םיאןופןריובעג
ידזיאסאדםיראוו3.תווצמענַייזןטיהןוא,ביל'הןּבָאהרימןעוו,טָאג
תווצמענייזןוא.ןטאבעגענייזןטיהרימזא,טאגטפאשביל

)5:1-3ןנחוי1(.רעוושטשינןענעז

ןענעזןגעווענייז.)119:172םַאס("טייקיטכערעגןענעזתווצמ"ס'טָאגןופעלַא
ןופןעמראפןדישרַאפןעמונעגנאןבָאהעליפ,ילדַאס.)1:15סוטיט1(ןייר
ידןרעטשעצוצןעמוקטשינטאהעקשָאיזַאןייטשרַאפטינןָאטןוא"סַאנסַאלָאל"
רעייזןרעלקרעדךרוד,)5:17איתמ(ייזםייקמוצרעבָא,םיאיבנידרעדָאץעזעג
איתמלשמל(קנַאדעג.עליפסָאווןופרעטַייווייזגנידנַאּפסקיןואשטַייטשיטקַאפ
ןפורעגןייזטעוורע,ייזטנרעלןואטוטעסרעוו"זַאטנרעלעגעקשָאי.)5:28-21
ןוא'טָאגןופתוכלמ'ןענימרעטיד()5:19איתמ("למיהןופתוכלמידןיאסיורג
.)לַאבַאשזדניישטרעטניןענעז'למיהןופתוכלמ'

וצןרעדָאפעליפ.)2:17בקעי(טיוטזיאםישעמןָאהנומאזַאטנרעללביביד
)7:23-21איתמ(ןעגנונרעלןייזןביולגתמאבטינטעוורעבָא،עקשָאיןגלָאפכָאנ
ידזיאדניז".)11:1סנַאיהטנירָאק1.פק(לָאזייזיווםיאןכַאמכָאנטינטעווןוא
רעמיור(טקידניזעגןבָאהעלַאןוא)וושזדק,3:4ןנחוי1("ץעזעגידןופהריבע

יוו)2:13בקעי(ןידרעביאףמוירטטעוותונמחרזַאטזייוולביביד,רעבָא.)3:23
.)3:6עקול.פק(עלַארַאֿפןַאלּפַאטאהתמאבטָאג

ידןיא.ןטעברַאטשינטעוו,ןגעווס'טָאגןופרעדנוזַאב,זנַאשולַאסעכעלשטנעמ
ןוא,)19:15תולגתה("ןזַייאןופטורַא"טימןשרעהטעוועקשָאי,תוכלמלַאינעלימ
ס'טלעווידעלַא.געווס'טָאגןבעלןלעווןשטנעמיוולייווירּפטעווטוג
ןגלָאפוצןגָאזּפָאטלעווםעדןופזיטַאייסַאסלַייווןריטסיסקעסמעלבָארּפ
וצתלוכיבטשינזיאטַייהשטנעמזַאטזייוועטכישעג.ץעזעגןייזןואטָאג
:טפַאשלעזעגןופןעמעלבארפידגניוולַאס
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דַאדניימקיטסייגןייזוצרעבָא,טיוטזיאדניימקיטסייגןייזוצםיראוו6
סעםיראוו;'הןגעקהאנשזיאתוימשגידתמחמ7.םולשןואןבעלזיא
8.ןייזטשינןעקסעןוא,טָאגןופץעזעגרעדוצקינעטרעטנואטינזיא

רעמיור(.'הןסינעגטשינןענעק,שיילפםעדןיאןענַייזסָאוו,יד,רעּבירעד
8:6-8(

ןָאטוצטסייגס'טָאגןבעגעגןענעזןוא,תוינחורידףיואסוקָאפוצןענעזןטסירק
:זַאסַאנקיווךעלנעזרעּפרעזדנואץָארט,)8:9רעמיור(רעטלעםעדןיאיוזַא

םעדטיולםימכחעליפטינזא,רעדירב,ףוררעייאטעזריאםיראוו26
רעּבָא27.ןפורעגןענעז,עלעדייאעליפטינ,קידלַאווגעליפטינ,שיילפ
ידהשובוצטלעוורעדןּופןטייקשירַאנידטלייוורעדסיואטָאהטָאג
וצ,טלעוורעדןּופןכַאזעכַאוושידטלייוורעדסיואטָאהטָאגןוא,םימכח
ןוא,טלעוורעדןופןכאזעכאוושידןוא28;קרַאטשזיאסָאווסָאדהשוב
ןענעזסאוו,ןכאזידןוא,טלייוורעדסיואטאגטאה,ןכאזעטכאראפיד
ךיזלאזשיילפןייקטשינידכ29,ןענעזסאוו,ןכאזידןשאלראפוצ,טשינ
סָאוו,עושיןחישמןיאריאטנעזםיאןּופרעּבָא30.םינפןייזראפדובכ
ןואהשודקןוא,טייקיטכערעגןוא,'הןּופהמכחןרָאוועגזדנוארַאפזיא
1(.'הןיאדובכךיזרעלָאז,ןּבירשעגטייטשסעיווזַא31,הלואג
)1:26-31סנַאיהטנירָאק

2(טציאהנומאךרודןייגרימ!ןַאלּפס'טָאגןיאדובכוצןענעזןטסירק
רימ.)11:6םירבע(הנומאןיא)3:2סנַאיסָאלָאק(ןביואןקוק,)5:7סנַאיהטנירָאק
.)22:14תולגתה(תווצמס'טָאגםעקסעכעברַאֿפךורבןייזןלעוו

?טָאגןופתוכלמידןופהרושבידסאווראפ

ייזזַא,לאוגיוועקשָאיןעמונעגנאןבָאהייזלָאמַאזַאןליפוצדנעטץנַאטסעטָארּפ
יוווליֿפַא,דזייטּפַאבידןביולגסקילָאהטַאק.טָאגןופתוכלמידטכוזעגןבָאה
חרזמידןואסקילָאהטַאק.תוכלמידיווךריקרעייזןייראןבָאה,רעדניקעניילק
תוכלמידןכוזייז,וו"זאא,ץנעמַארקַאסךרודזַאןטכַארטוצדנעטסקאדאטרא
ץנַאטסעטָארּפ-רעמיור-ָאקערג,דזייטּפַאבןייזוצןענעזןטסירקתעשב.טָאגןופ
וצדנעטייז.ןעמעלבארפסטַייהשטנעמעוולָאסוצטלעווידוצןקוקוצדנעט
.)8:8-6רעמיור.פק(סוקָאפעשידרעןַאןבָאה
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רַאֿפליצגנָאלפיילַאןייזוצזיא)6:33איתמ(טָאגןופתוכלמידרעטשרעןכוז
ןייזןואטָאגוצרעבָא,זנַאשולַאסרַאֿפטלעוורעדוצןקוקוצטינ,ליצַא.ןטסירק
.ןבעלרעזדנואןעגנורעדנעטָאגןופתוכלמידןופסעַיינעטוגיד.ןגעוו

זַאןייטשרַאפריאןָאטרעבָא,עקשָאיטימןשרעהןלעווןטסירקזַאטגאזלביביד
:טנרעלעגעקשָאי?טעטשרעביאןשרעהילשקַאןלעווןטסירקשיטקַאפזַאלטימ

ןעמוקַאבוצדנַאלטַײווַאןיאןעגנַאגעגזיאעלעדייארעסיוועגַאןוא12
ענַייזןּופןעצןֿפורעגרעטָאה13.ןרעקמואךיזןואתוכלמַאךיזרַאפ
טכַאמ:טגָאזעגייזוצןוא,ןענימןעצןבעגעגרעביאייזטָאהןוא,טכענק
חלשןּבָאהןּוא,טנייפםיאןּבָאהרעגריבענַייזרעּבָא14.םוקךיאזיבקסע
רעקיזָאדרעדזַאןּבָאהטשינןלעוורימ:רמאוציוזַא,הלשמַאםיאךָאנ
.זדנוארעביאןגיניקלָאזןַאמ

רעטָאה,טרעקעגמואךיזטָאהרעןעווזַא,ןעוועגזיאסעיוזַאןוא15
םעדןעמוקאב

טָאהרעןעמעוווצ,טכענקידןליופאבטלאמעדרעטָאה,תוכלמ
רעדעיליפיווןסיוולָאזרעידּכ,םיאוצןפורוצ,טלעגסָאדןבעגעג
רעדןעמוקעגזיאלָאמצנעד16.לדנַאהךרודטנידראפטאהשטנעמ
.ןרענימןעצטנידרַאֿפטָאההנימןַײד,רַאה:טגָאזעגטָאהןוא,רעטשרע
ןעוועגריאלַייוו;טכענקרעטוג,ןעשעגטוג:טגָאזעגםיאוצרעטָאה17
רעדןוא18.טעטשןעצרעביאטכַאמןבָאה,לסיבןיילקַאןיאַיירטעג
ףניֿפטנידרַאֿפטָאהנימןַײד,רַאה:ןגָאזוצױזַא,ןעמוקעגזיארעטײװצ
ףניפרעביאךיואטסיבוד:טגָאזעגםיאוצרעטָאהיוזַא19.ןרענימ
)19:12-19קול(.טעטש

ידןבָאהןלעווןטסירק.טציאטָאהריאסָאוולסיבםעדרעביאיירטעגטייז
עקשָאי.תוכלמשיטקַאפַאןיא,טעטששיטקַאפרעביאןשרעהוצטייהנגעלעג
"טעברַאןייזוצטיולרענייארעדעיןבעגוצ,רימטימזיארכשןַיימ",טגאזעגךיוא
רַאֿפ)14:2ןנחוי(ץַאלּפַאןוא)14:15בָאשזד(ןַאלּפַאטאהטָאג.)22:12תולגתה(
ןופתוכלמיד.)17:14תולגתה;6:44ןנחוי(םיאוצדנַאּפסירתמאבטעווסאוויד
!סעןופלייטַאןייזןענעקריאןואשיטקַאפזיאטָאג
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לטיטןטימלקיטרַאןַאטאהטֿפַאשנסיוולַאנרושזרעד,2016ןופבייהנָאידןיא
דוַארקןואלכייסךעלטסניקזַאןזיוועגנָאטָאהסָאוו"זדוַארקןופטכַאמיד"
.גניסייפזיאטייהשטנעמסָאוו"סמעלבָארּפטכעלש"ידעוולָאסןעקגניסרָאס
ןיילַאןזָאל,זיאתועשרסָאווןייטשרַאֿפוצתלוכיבטשינזיאלקיטרַארעד,רעבָא
.סעעוולָאסוציוו

וצדמודיווזיא,טָאגןופןגעוותמאידןייגכָאנןופרעדנוזַאב,ןָאיטַארעּפָאָאק
ןעוולובמסיורגידךָאנקירוצןעוועגזיאסעיווטרעדנוהרָאי21ידןיאןזָאלרַאפ
לעבַאבןופםערוטשרעדנַאטינידןעיובוצדַאטיירעּפַאוָאקטַייהשטנעמ
.)11:9-1סיסענעג(

טרַאוורעדץָארט(חרזמלטימידיוורעטרעןיא,טלעוורעדןיאסמעלבָארּפ
ןייזטשינטעוו,)5:3סנַאינָאלַאססעהט1;ַא9:27לאינדלשמל,זנייגעגילייווטייצ
.)14:17רעמיור(טָאגןופתוכלמידןופםולשידןֿפרַאדרימ-זנַאמויךרודדוולַאס

טעוו,זנייגטרַאוורעדידץָארט,םזירָארעטעלאנאיצאנרעטניאןופןעמעלבָארּפיד
עטקינייארַאֿפידןיאטריפראפידךרוד)21:12לאקזחי.לפק(דוולַאסןייזטינ
ןופתוכלמידןופטסיירטןואדיירפידןֿפרַאדרימ-)12:9תולגתה.ףק(רעקלעֿפ
.טָאג

עלַאנָאיצַאנרעטניאךרודדוולַאסןייזטשינטעוועוויווסידןופסמעלבָארּפיד
תולגתה(דרעידןרעטשעצןפלעהטעוותומואס'טלעווידלַייוו,ןַאשיירעּפַאווק
.טָאגןופתוכלמידךרודדוולַאסןייזןלעווייזרעבָא,)11:18

טינטעווןלייטףוגשטנעמגנילעסןוא,ןַאשרָאבַא,יטילַארעמיטכעלשעגןופזושי
.טָאגןופתוכלמידךרודרעבָא,)18:13תולגתה.פק(USAידךרודדוולַאסןייז

ןייזטשינטעווןבָאהתומואערעדנאעליפןוא,קו,USAידזַאוויוכוויסַאמיד
גנורעטשעצךָאנ(ףָאסעלרעבָא,גנירעקוָארבעלַאנָאיצַאנרעטניאךרודדוולַאס
.טָאגןופתוכלמידךרוד)2:6-8קוקַאבַאהרעּפ

עטקינייארַאֿפידךרודדוולַאסןייזטינטעווגנודליבסימןואטייקידנסיוומוא
ןייזתמאבטשינטעווהאנשזעיגילער.טָאגןופתוכלמידןֿפרַאדרימ-רעקלעֿפ
העושיוצןעמיטשסָאווגנוגעווַאבהטיַאפרעטני-לַאקינעמוקעןייקךרודדוולַאס
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טלעוורעדןיאםעלבָארּפידזיאדניז.לביבידןופעקשָאיתמאידןופרעדנוזַאב
ןופתוכלמידןיאןעמוקקירוצןייזןואןברק'עקשָאיןֿפרַאדרימ,םעדרַאֿפןוא
שטנעמרַאֿפסרעֿפטנעידעלַאטשינטאהטֿפַאשנסיוושיניצידעמןרעדָאמ.טָאג
.טָאגןופתוכלמידןֿפרַאדרימ-טנוזעג

זמַאזינַאגרָאדייפַאדַאמילקיטענַאשזדךרודדוולַאסןייזטשינטעווזושירעגנוה
לעיצנעטָאּפוצטכעררעגנוהןופןריקיזירןיאטלעוורעדןופןלייטןלעטשסָאוו
.טָאגןופתוכלמידןֿפרַאדרימ-זרעילייפשינעטערעג

דיטיפַאנעבתעשב,שרעדנאןוא,עיזא,עקירפאןופןלייטןיאטַייקמערָאוויסַאמיד
ידעוולָאסטשינטעוו,)18:19-1תולגתה.ףק('לבב'טייצףוסןופטייצַארַאֿפ
,זַאקנַאדעגרעד.טָאגןופתוכלמידןֿפרַאדרימ-טַייקמערָאןופםעלבָארּפ
ןלעטשרָאפ'םעדןיאַאיּפָאטוןעגנערבןענעקטַייהשטנעמ,עקשָאיןופרעדנוזַאב
.)1:3-10סנַאיטַאלַאג(הרושבשלַאפַאזיא'רעטלעזייב

ןייזטעווסָאוותוכלמלַארעטילַאזיאטָאגןופתוכלמידןופעסַאפלַאינעלימיד
טָאגןופןצעזעגגניווַאלידףיואטריזאבןייזטעווסע.דרערעדףיואטעדנירגעג
טנזיוט .רעריפיווטָאגגניווַאלַאןוא ַא רַאֿפ חישמ טימ ןשרעה טעוו עקילייה יד

5 :10؛ תולגתה ( הליהקידןיאתמאבידןעמעננַיירַאטעוותוכלמיד۔(20:4-6ראי
הליהקידשיטקאפזיאטָאגןופתוכלמידזַאטגאזקוספןייקרעבָא,טָאגןופ
,ןענרעללַאינעלימידןגעקטאהםיורןופהליהקיד.)שרעדנַארעדָאקילָאהטַאק(
גָאזנָאהרושבסלביבידנלעטשנגעקטנַאקרַאטשרעמטעווסערעטעּפשןוא
קיטייטַאבןעמוקַאבאמּתסמטעווסָאד.ףוסידוצרעטנעענןעמוקַאברימןעוו
.24:14איתמםייקמןֿפלעהןעקסָאוושזדירעווַאקעידעמ

,םילשוריוינ"ידןעמעננַיירַאטעווטָאגןופתוכלמיד,עסַאפטצעלןייזןיא

סעןרעסערגרַאפןַייזןופןוא)21:2תולגתה("טָאגןופלמיהןופּפָארַאןעמוק
ןייקןוארעיורטןייק,טייקיטכערעגמוארעמןייזטינטעווסע.ףוסןייקןייזטעוו
.טיוט

ןופעמעטקיטכיווַאזיאטָאגןופתוכלמידןופהרושבידדנאטשראפןוארשבמ
ןואסולואפ,עקשָאי.םיאןגעווטנרעלעגסרעביירשטנעמַאטסעטעטלַא.לביביד
סיורַאןבעלנבַיילבוצעשָארד'ךעלטסירק'טסַאדלוָאיד.םיאןגעווטנרעלעגןנחוי
טייווצירפןיארעריפךעלטסירק.םיאןגעווטנרעלעגטנעמַאטסעטויניד
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ידןיארימ.םיאןגעווטנרעלעג,ָאטילעמןואּפרַאקילָאּפיוו,טרעדנוהרָאי
טָאגןופתוכלמידזַאןפורקירוצ.טנַייהסעןענרעלטָאגןופהליהקגניויניטנַאק
קראמ(ןגעווטגאזעגנאעקשָאיטזייוולביבידזַאקינעטרעטנורעטשרערעדזיא
סעןוא-)1:3סקַא(םיתמהידךָאנןגעווטגאזעגנארעסָאווךיואזיאסע.1:13
.)6:33.)איתמ(רעטשרעןכוזלָאזןטסירקסעּפעזיא

ידןופּפָארטרעד.עקשָאיןופטיוטןואןבעלםעדןגעווזיולבטינזיאהרושביד
תוכלמקידנעמוקידןעוועגזיאטנרעלעגסרעגנעהנאןייזןואעקשָאיזַאהרושב
ללוכךיוארעבָא,חישמךרודהעושיללוכתוכלמידןופהרושביד.טָאגןופ
.)11:15תולגתה(ץנַאמרעווַאגשטנעמןופףוסידןענרעל

ידןופהרושבידךָאנזיבןעמוקטינטלָאווףוסרעדזַאטנרעלעגעקשָאי,קנעדעג
איתמ(תומואידעלַאוצתודעַאיווטלעווידוצטגאזעגנאןעוועגזיאתוכלמ

.טציאשינעעשעגזיארשבמזַאןוא.)24:14

סָאווןעמעלבארפידוצגנוזיילידזיאטָאגןופתוכלמידזַאזיאסעַיינעטוגיד
,סעןרעהרעדא,סעןציטשוצןלעווטשינןָאטֿבור,רעבָא.גניסייפטייהשטנעמ
,)6:13איתמ(קיבייאזיאתוכלמס'טָאג.תמאםעדןביולגוצןלעווטשינןוא
.)7:31סנַאיהטנירָאק1("קעווַאייבראפטייגזיאטלעוויד"תעשב

ידןיארימסָאווסעּפעזיאטָאגןופתוכלמידןופהרושבתמאידןרימַאלקָארּפ
ןכאזעלַאןענרעלוצןבערטשרימ.ןגעווטסנרעןענעזטָאגןופהליהקגניויניטנַאק
איתמ(טָאגןופתוכלמידטנכערעגנַיירַא,)28:20-19איתמ(טנרעללביבידסָאוו

טָאגןייגכָאנןואןענרעלוצןֿפרַאדרימ,תוכלמזַאןטרַאוורעדרימתעשב.)24:14
.תמאםעדןביולגוצןליווסאווערעדנאטסיירטןואןגעווס'

ןופתוכלמקידנעמוקידןופהרושבידןופגנימַאלקָארּפידןציטשריאטינלָאז
?טָאגןופתוכלמידןופהרושבידןביולגריאטעוו?טָאג
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טָאגןופהליהקגניויניטנַאק

 ,1036W. Grand Avenue:ןיאןגילזיאטָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןופסיפָאUSAיד
Grover Beach, California, 93433 USA.לטַייזבעווwww.ccog.org.

סעטיסבעוו)CCOG(טָאגןופהליהקגניויניטנַאק
CCOG.ASIAעיזאףיואסוקָאפטאהץַאלּפרעד.

CCOG.INעגַאטירעהןַאידניןופידוצדעטעגרַאטזיאץַאלּפרעד.
CCOG.EUעּפָארייאוצדעטעגרַאטזיאץַאלּפרעד.
CCOG.NZשיטירבַאטימערעדנאןואדנַאליזוינוצדעטעגרַאטזיאץַאלּפרעד-

.טנורגרעטניהטשמורַא
CCOG.ORGטָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןופלטייזבעווטּפיוהרעדזיאסָאד.

ןואסקניל,ןעלקיטרַאללוּכסע.ןטנעניטנָאקעלַאףיואןשטנעמטנידאבסע
.סאידיוו

CCOGCANADA.CAעדַאנַאקןיאענעיוצדעטעגרַאטזיאץַאלּפרעד.
CCOGAfrica.ORGעקירפאןיאענעיוצדעטעגרַאטזיאץַאלּפרעד.

CDLIDD.ESLa Continuación de la Iglesia de Dios.שינַאּפשידזיאסָאד
.טָאגןופהליהקגניויניטנַאקידרַאֿפלטייזבעווךַארּפש

PNIND.PHPatuloy na Iglesya ng Diyos.לטייזבעווןעניפיליפידזיאסָאד
ןואשילגנעןיאעיצַאמרָאֿפניאטאהסע.טָאגןופהליהקגניויניטנַאקידןופ
.גָאלַאגַאט

סעטיסבעוועטכישעגןואסעַיינ

COGWRITER.COMןואגַייצעגעיצַאמַאלקָארּפטּפיוהַאזיאלטייזבעוורעד
קיטעפַארּפןואסאידיוו,ןעלקיטרַאעשיראטסיה,ןירעטקָאד,סעַיינטאה
.ןעגנוקיטנַייהרעד

CHURCHHISTORYBOOK.COMלטייזבעווןעקנעדעגוצגנירגןַאזיאסָאד
.עטכישעגךריקןגעוועיצַאמרָאֿפניאןואןעלקיטרַאטימ

BIBLENEWSPROPHECY.NETסָאוולטייזבעווָאידַארןיילנָאןַאזיאסָאד
.סעמעטעשילביבןואסעַיינסרעווָאק

תושרדרַאֿפזלַאנַאשטאעדיוועטושטטיבןואעבוטוָאי
ץענָאמרעסןוא
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BibleNewsProphecyלַאנַאק.CCOGסאידיווטענָאמרעס.
CCOGAfricaלַאנַאק.CCOGןכַארּפשרענאקירפאןיאןעלקיטרַא.

CCOG Animationsןביולגךעלטסירקןופץקעּפסַאןענרעלוצלַאנַאק.
CCOGSermonesךַארּפששינַאּפשידןיאןעלקיטרַאטאהלַאנַאק.
ContinuingCOGלַאנַאק.CCOGתושרדאעדיוו.

ןבעגעגוצעכעלטעסולּפ(לגיצןעורלסיבידןופעכעלטעןטנואטזייווָאטָאפיד
רעסעברעבָא,עלקַאנעסידיווטנאקאבלאמםילשוריןיאןינבַאןופ)רעטעּפש
ןפורעגלַייוורעד(לגרעבברעמסםילשוריףיואטָאגןופהליהקידיוודביירקסיד
:)ןויצרה

שיטקַאפטסַאילרעידרעמָאטןופץַאלּפרעדןעוועגזיאסָאדזַאטניימעגזיאסע
'טָאגןופתוכלמידןופהרושב'עקשָאיסָאווןיאןינבא.ןינבךריקךעלטסירק
סָאווםילשוריןיאןינבַאןעוועגזיאסָאד.ןיאטגאזעגנאןעוועגןבָאהטלָאוו
.טָאגןופתוכלמידןופהרושבידטנרעלעג

,רעדירב,ריא...לַייוו,ןרעהפיואןָאטָאגןעקנַאדךיוארימהביסםעדרַאֿפ
ןחישמןיאןענעזהדוהיןיאסָאווטָאגןופתוליהקידןופסרעגנעהנאןראוועג

)2:13-14סנַאינָאלַאססעהט1(.עקשָאי

לאמעלאראפלאמאןעוועגזיאסאווהנומאידראפקראטשן'הנעט

)3דושזד(.םישודקידוצןבעגעגרעביא
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ךיואטָאגןופתוכלמידןקידיירּפןזומךיא",ייזוצטגאזעגטאה)עקשָאי(רע

קול(".ןראוועגטקישעגןיבךיאקעווצםעדרַאֿפלַייוו,טעטשערעדנאידוצ
4:43(

וד.ריאוצןבעגעגוצןייזטעווןכאזידעלַאןוא,טָאגןופתוכלמםעדךוזרעבָא

ןגינעגרַאפןטוגס'רעטאפןיידזיאסעלַייוו,עַייטסןיילק,ארומטשינטסלאז

)12:31-32קול(.תוכלמידריאןבעגוצ

תודעןַאיווטלעווידעלַאןיאטגאזעגנאןייזטעוותוכלמידןופהרושבידןוא
)24:14איתמ(.ןעמוקטעווףוסרעדןוא,תומואידעלַאוצ


