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 דורך בָאב טהיעל, דָאקטָארַאט

 זענען גָאט 'ס סעודה טעג ליסטעד אין די ביבל?

 ווָאס טעג האט יָאשקע הַאלטן?

 ווָאס טעג האט די שליחים הַאלטן?

 פון משיח הַאלטן?ווָאס טעג האט די פרי אנהענגערס 

 צי איר ָאבסערווירן קיין יום טּוב?

 צי איר וויסן ווו זיי זענען געקומען פון?

 צי איר וויסן ווָאס איר און אנדערע זאלן ָאבסערווירן זיי?

 צי קיין הָאבן רעליגיעז קַאנַאטיישַאנז?

 זאל איר זיַין ַאבזערווינג דימַאניק יום טּוב?

 טעג איר זאל הַאלטן? טוט עס ענין צו גָאט ווָאס

אויב איר גלויבן ַאז איר זענט קריסטלעך, ביסט איר עפשער סעלַאברייטינג דימַאניק ָאדער ּפייגַאן ָאנעס ַאז יָאשקע ווָאלט 
 פַארשילטן? אויב ַאזוי, טוט דעם אמת ענין גענוג צו איר ַאז איר ווָאלט נָאכפָאלגן יָאשקע אויף דעם?
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 יום טּוברוח טעג ווס ּפָאּפולַאר . 1

 יום טּוב ָאדער רוח טעג.פון די סך גרוּפעס וואס גלייבן קריסטנטום, כמעט ַאלע ָאבסערווירן עטלעכע 

 זָאל איר ָאבסערווירן גָאט 'ס רוח טעג ָאדער דימַאניק יום טּוב?

און ֿפַאר יענע גרייט צו גלויבן די ביבל, ַאנשטָאט פון פַארשידן קרַאודז, עס  עס מיינט ווי ַא גרינג קשיא מיט ַא גרינג ענטֿפערן.

 איז.

דו זאלסט זיי קומען ֿפון די ביבל ָאדער זענען זיי שייך צו בעקַאבָאלעדיק ּפייגַאן /  ?ווו האט די רוח טעג און יום טּוב קומען פון

 דימַאניק ַאבזערוויישַאנז?

 אויב איר גלויבן ַאז איר זענט ַא קריסטלעך, טָאן איר טַאקע וויסן ווָאס טעג, אויב קיין, איר זָאל הַאלטן און ווָאס?

די יערלעך יום טּוב ַאז ך ביבלישע רוח טעג און האט אינֿפָארמַאציע אויף עטלעכע פון דאס קורץ בוך פָאקוסעס אויף די יערלע
 אנדערע ָאבסערווירן.

 יום טּוב די ווָארט

טרָאץ ווָאס מען איצט  ג.æליגדāה ענגליש ַאלטע ערידזשנַאלי געקומען ֿפון די יום טּוב' ווערטערבוך, די וועלט וועבסטער ס לויט צו

 הייליק טָאג.יום טּוב מענט -האט ניט ַאקשלי מיינען ציַיט ַאוועק צו הָאבן ַא ווַאקַאטיָאנ טרַאכטן, ַאז טערמיןויסקומען צו 

לַאנדיש יום טּוב זענען נישט דַאווקע געהאלטן צו ווערן  פון קורס, ניט ַאלע 'יום טּוב' האבן בדעה ווי רעליגיעז הייליק טעג.

 (.22-23: 10מעות באמערקט איינער ָאדער מער פון יענע )יוחנן רעליגיעז, און ַאֿפילו יָאשקע מש

ווי וויַיט ווי יָאשקע גייט, די ביבל סּפעסיפיקַאללי רעקָארדס ַאז ער באמערקט ביבלישע רוח טעג און פעסטיווַאלס ַאזַא ווי פסח 

: 8 ;37-38 :7י לעצט גרויס טָאג )יוחנן (, און ד10-26: 7(, דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס )יוחנן 7-19: 22; 41-42: 2)לוק 

 1; 6: 20(, די טעג ֿפון מצות )ַאקס 7: 5קָארינטהיַאנס  1די ניו טעסטַאמענט ּפוינץ צו יָאשקע 'שליחים בעכעסקעם פסח ) (.2
; 18:21ַאקס  ;24,33-37: 23(, טרומּפעץ און טַאבערנַאקלעס ) קפ. לעוויטיקוס 1-144: 2(, שבועות )ַאקס 8: 5קָארינטהיַאנס 

 (.99: 27(, און די טָאג פון ַאטָאנעמענט )ַאקס 28:17; 18-24: 21

די ביבל קיינמָאל ווייזט ַאז יָאשקע אדער די שליחים באמערקט רעליגיעז יום טּוב ווי די ָאנעס ַאז די ּפייגַאן רוימער 

קומען ֿפון   ָאבסערווירן ווערסיעס פון רעליגיעז יום טּוב ווָאסנָאך, פילע וואס פָאדערן קריסטנטום ווי זייער רעליגיע  באמערקט.

 קוואלן ַארויס די ביבל.

 זָאל זיי זיין געהאלטן?

די ביבל ּפרָאפעסיעס ַאז די ציַיט וועט קומען ווען מענטשן פון ַאלע אומות וועט הַאלטן גָאט 'ס רוח טעג ָאדער זיין אונטער צו 
 ַאזוי איצט?  זינט ַאז איז דער פַאל, זָאל ניט איר בַאטרַאכטן צי איר זָאל טָאן (.16-19: 14ה טריקעניש און מכות )זעטשַאריאַ 

זיכער ַאבדזשעקשַאנז ַאז עטלעכע הָאבן מחיה וועגן ווָאס די  ביטע לייענען דעם בוך אין זיַין ינטייערטי אין מינדסטער צוויי מָאל.
 הָאבן.ייענען וועט ַאלעוויַי ענטֿפערן די מער ערנסט שאלות איר זאלט ל-א טָאּפל ביבל ווייזט זענען גערעדט ין עס.

עס איז נַאטירלעך ֿפַאר ַאלע כיומַאנז, אויב מיר זענען נישט  ביטע ּפרובירן צו לערנען דעם טעמע מיט ַא באמת עפענען מיינונג.
די ביבל לערנט  רלעך רוח טעג אין ַא גייסט פון פָארורטל.אויף אונדזער היטן קעגן עס, צו קוקן אויף קיין ּפרעזענטירונג פון די יע

(, ַאזוי זיַין ווי די 18:13ַאז "ער ווער ענטֿפערס ַא ענין איידער ער הערט עס, עס איז נַארישקיַיט און שָאד צו אים" )משלי 

 (.111- 17:10בערעַאנס פון ַאלט צו זען אויב די דאזיקע זאכן דָא זענען ַאזוי )ַאקס 

אונדז, דעריבער, אין גרייט סַאבמישַאן צו גָאט און זיין וועט, מיט יילדַאד הערצער ּפָאטער פון פָארורטל, מיט עפענען זאל 

(, פרעגן 2: 66מחשבות ווילן אמת מער ווי אונדזער אייגן וועג, ציטערניש איידער די הייליק און הייליק ווָארט פון גָאט )ישעיה 

און אין דעם ּפריַיערפול, סַאבמיסיוו, גרייט, נָאך ָאּפגעהיט און ָאּפגעהיט שטעלונג,  טונג פון זיין רוח.גָאט כַאמבלי ֿפַאר די ריכ
 קדזשוו / דרב(. 5:211טהעססַאלָאניַאנס  1ּפרָאווינג ַאלע זאכן )קפ.  -לערנען דעם ענין 

 גָאט 'ס פעסטיווַאלס און רוח טעג



בשעת דעם זָאל זיין ּפרָאסט זינען, פילע טָאן ניט פַארשטיין  ס זענען ליסטעד אין די ביבל?צי הָאט איר וויסן ַאז גָאט ס פעסטיווַאל

 הַאקוידעש.-ַאז דָאס איז ַאזוי, און ניט ווו צו געֿפינען זיי אין קיסווע

גָאט 'ס לוח איז  וצן.דערצו, איינער ַארויסגעבן מיט זיי איז ַאז זיי זענען באזירט אויף ַא ַאנדערש לוח ווי רוֿב מענטשן איצט נ

וויַיטערדיק   צו העלפן איר בעסער ֿפַארשטיין די טיימינג פון גָאט 'ס רוח טעג, טשעק אויס די זונ איינער.-בייסיקלי ַא לונער
טָאג  פַארגליַיך טשַארט פון די ביבלישע לוח און די רוימער )גרעגָאריַאן( לוח )זיי טָאן ניט פַאלן אויף דער זעלביקער רוימער לוח

 יעדער יָאר(:

 א מָאדערן רוימער לוח מיט די רוח טעג איז געוויזן אין דעם ביכל ס סוף.()

 

ווי וויַיט ווי גָאט 'ס רוח טעג, לָאזן' ס ערשטער ָאנהייבן מיט ַא דערמָאנען אין דעם בוך פון גענעסיס, וויַיזונג ביידע ַא 

 ּפרָאטעסטַאנט און ַא קַאטהָאליק איבערזעצונג:

גָאט האט געזאגט, "זאל עס זיין לייץ אין די הימל צו בַאזונדער די טָאג פון די נַאכט. זיי וועט זיין וואונדער דעמָאלט  14

 , גָאט 'ס ווָארט איבערזעצונג, גווט(01:14און וועט צייכן רעליגיעז פעסטיווַאלס, טעג, און יָארן. )גענעסיס 

לט פון הימל צו צעטיילן טָאג ֿפון נַאכט, און לָאזן זיי ָאנוויַיזן גָאט האט געזאגט, 'זאל עס זיין לייץ אין די וואָ  14

 (NJB, ניו ירושלים ביבל, 01:14גענעסיס ) פעסטיווַאלס, טעג און יָארן.

 רעפערס צו ַא רעליגיעז ֿפעסטיווַאל. 14די ווערס  מָאוד 'אין די העברעיש ווָארט

 יידל עקוויווַאלענט    לענג נומער       מָאנַאט

Abib/Nisan  1  30 ַאּפריל -מַארץ     טעג 

Ziv/Iyar   2 29 מייַ  -ַאּפריל     טעג 

Sivan/Siwan  3  30 יוני -מיַי     טעג 

Tammuz  4  29 יולי -יוני     טעג 

Av/Ab   5  30 ויגוסט -יולי     טעג 

Elul   6  29 סעּפטעמבער -ויגוסט     טעג   

Ethanim/Tishri 7  30 ָאקטָאבער -סעּפטעמבער     טעג 

Bul/Cheshvan  8  29  נָאוועמבער -ָאקטָאבער    טעג 30ָאדער 

Kislev   9  30  דעצעמבער -נָאוועמבער    טעג 29ָאדער 

Tevet   10  29 יַאנוַאר -דעצעמבער     טעג 

Shevat   11  30 פעברוַאר -יַאנוַאר     טעג 

Adar   12  30 מַארץ -פעברוַאר     טעג 

 (2אויך אין ביבלישע 'שּפרינגען יאר' עס איז אן אנדער חודש גערוֿפן אדר א ')

 



דער בוך פון  עקזיסטענץ פון רעליגיעז פעסטיווַאלס אין זיַין זייער ערשטער בוך?צי הָאט איר וויסן ַאז די ביבל גערעדט וועגן דער 

 ּפסַאלמס אויך קָאנפירמס דעם איז בייסיקלי ווָאס גָאט געמאכט די לבנה:

 , הָאלמַאן קריסטלעך נָארמַאל ביבל(19: 104ער האט געמאכט די לבנה צו צייכן די פעסטיווַאלס )סַאם  19

 ר האט געהערט איידער?איז דעם עּפעס אי

 ווָאס זענען די רעליגיעז פעסטיווַאלס ַאז דער "לייץ אין די הימל" גָאט געשטעלט עס זענען געווען צו צייכן?

 זענען ליסטעד און זיכער לייץ זענען דערמאנט. מָאוד '() נו, עס איז איין ָארט אין די ביבל ווו ַאלע די רוח טעג

די  יבל ַאז פילע ווינטשן צו פַארזען, ָאדער פַארענדיקן האט שוין געטאן ַאוועק אין זיַין ינטייערטי.עס איז אין ַא טייל פון די ב
אונטן ווי רוֿב   וויַיטערדיק איז געוויזן ֿפון די ניו אמעריקאנער ביבל )נַאב(, ַא רוימער קַאטליק איבערזעצונג )די נַאב איז געניצט

-די טעג זיי טָאן און טָאן ניט ָאבסערווירן, טרָאץ ווָאס קיסוועפון רוים וועגן פילע פון ּפרָאטעסטַאנץ נָאכפָאלגן די קהילה 

 הַאקוידעש שטַאטן(:

דאס זענען מיין  די וויַיטערדיק זענען די פעסטיווַאלס פון די האר, ווָאס איר וועט דערקלערן הייליק טעג. ... 2

 פעסטיווַאלס:

ָאבער דער זיבעטער טָאג איז ַא שבת פון גַאנץ מנוחה, ַא דערקלערט הייליק  ווערן געטאן;ֿפַאר זעקס טעג ַארבעט זאל  3

 עס איז די האר ס שבת ווו נָאר איר וווינען. איר וועט טָאן קיין ַארבעט. טָאג;

די פסח פון  5 דאס זענען די פעסטיווַאלס פון די האר, הייליק טעג ווָאס איר וועט דערקלערן אין זייער געהעריק ציַיט. 4

די ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון דעם חודש איז די  6 די האר אויף די ֿפערצנטן טָאג ֿפון דער ערשטער חודש, אין די ָאוונט טוויילייט.

אויף דער ערשטער פון די טעג איר וועט הָאבן ַא  7 ֿפַאר זיבן טעג זָאלסטו עסן מצות. האר ס סעודה פון מצות.

 , נַאב(2-7: 23לעוויטיקוס ) יר וועט טָאן קיין שווער ַארבעט.א דערקלערט הייליק טָאג;

ָאנהייב מיט די טָאג נָאך דעם שבת, דער טָאג אויף ווָאס איר ברענגען די גַארב ֿפַאר הייך, איר וועט ציילן זיבן פול  15

 , נַאב(16-15: 23לעוויטיקוס ) איר וועט ציילן צו די טָאג נָאך דער זיבעטער ווָאך, פופציק טעג. 16 ווָאכן;

אויף דער ערשטער טָאג פון דער זיבעטער חודש איר וועט הָאבן ַא שבת מנוחה, מיט טרומייט בלַאסץ ווי ַא ...  24
 , נַאב(23:24לעוויטיקוס ) דערמָאנונג, ַא דערקלערט הייליק טָאג;

איר וועט  עטן חודש איז דער טָאג פון ַאטָאנעמענט.איצט די צענט טָאג פון דעם זיב 27 דער האר האט געזאגט צו משה: 26
אויף דעם טָאג איר 28 איר וועט ַאניוועסדיק זיך און פָארשלָאגן ַא ָאבלַאטיָאן צו די האר. הָאבן ַא דערקלערט הייליק טָאג.

אכט ֿפַאר איר ֿפַאר גָאט, דיין וועט ניט טָאן קיין ַארבעט, וויַיל עס איז די טָאג פון ַאטָאנעמענט, ווען ַאטָאונמַאנט איז געמ

אויב ווער עס יז טוט  30 די וואס טָאן ניט ַאניוועסדיק זיך אויף דעם טָאג זָאל ֿפַארשניטן ווערן ֿפון די מענטשן. 29 גָאט.
ן קיין און איר זָאלט טאָ  31 קיין ַארבעט אויף דעם טָאג, איך וועט ַארָאּפנעמען ַאז מענטש ֿפון די צווישן פון די מענטשן.

עס איז ַא שבת פון גַאנץ רו ֿפַאר  32 דָאס איז ַא דוירעסדיק געזעץ איבער אייער דורות ווו נָאר איר וווינען;  ַארבעט;

ָאנהייב אויף דעם ָאוונט פון די ניַינט פון די חודש, איר וועט הַאלטן דיין שבת ֿפון ָאוונט   איר וועט ַאניוועסדיק זיך. דיר.

 צו ָאוונט.

זָאגן די יסרַאעליטעס: די ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון דעם זיבעטן חודש איז דער האר ס  34 דער האר האט געזאגט צו משה: און 33

אויף דער ערשטער טָאג, ַא דערקלערט הייליק טָאג, איר וועט  35 סעודה פון בוטס, ווָאס וועט פָארזעצן ֿפַאר זיבן טעג.
זָאלסטו פָארשלָאגן ַא ָאבלַאטיָאן צו די האר, און אויף די ַאכט טָאג איר וועט הָאבן  זיבן טעג 36 טָאן קיין שווער ַארבעט.

איר וועט טָאן   עס איז די יָאמטעוו קלָאוזינג. איר וועט פָארשלָאגן ַא ָאבלַאטיָאן צו די האר. ַא דערקלערט הייליק טָאג.

 קיין שווער ַארבעט.

 , נַאב(37-26: 23וַאלס פון די האר ... )לעוויטיקוס די דאזיקע, דעריבער, זענען די פעסטיו 37



נָאך, רוֿב מענטשן וואס פָאדערן צו זיַין קריסטלעך טָאן ניט  די ביבל קלאר רשימות גָאט 'ס פעסטיווַאלס און גָאט' ס רוח טעג.

 באמת הַאלטן די רוח טעג ַאז גָאט קַאמַאנדז.

: 16; דעוטערָאנָאמי 23:32; לעוויטיקוס 5: 1ונטערגַאנג )גענעסיס -צו-ן ֿפון ונטערגַאנגבַאמערקונג: א גַאנץ טָאג אין די ביבל געלָאֿפ

אויך טָאן ַאז בשעת עס  (, ניט ֿפון הַאלבנַאכט צו הַאלבנַאכט ווי טעג זענען גערעכנט היַינט.1:32; מארק 9: 8; יהושע 23:11; 6

רוס טעג אין דער ַאלטע טעסטַאמענט ַאז הָאבן שוין געביטן ֿפַאר קריסטן ווי די זענען ַאסּפעקץ פון ָאבסערווַאנסעס ֿפַארבונדן מיט דער 

די פַאקט איז ַאז די טעג און פעסטיווַאלס  - 1-14: 10עברים  ;26-30, 26:18למשל מתיא  -ניו טעסטַאמענט העלּפס מַאכן קלעַאר

 נעס.נָאך עקסיסטירן און זענען געהאלטן דורך פרי קריסטן, כולל גענטילע אָ 

קהילה פון גָאט הַאלטן די זעלבע ביבלישע הייליק טעג ַאז יָאשקע, זיין תלמידים, און זייער געטריַי  קָאנטינוינג מיר אין די

מיר הַאלטן זיי אין די שטייגער ַאז פרי און  אנהענגערס געהאלטן, כולל גענטילע קריסטלעך לעַאדערס ווי ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא.

דעם דיפפערס אין זיכער וועגן פון דער זעלביקער יקערדיק טעג, אז די יידן הַאלטן, ווי די יידן   קריסטן געהאלטן זיי.שּפעטער 
 זיין געהאלטן דורך קריסטן.  טָאן ניט ָאננעמען די ניו טעסטַאמענט לערנונגען אויף ווָאס ַאלע די טעג מיינען ָאדער ווי זיי זענען צו

רוח טעג פונט צו דער ערשטער און רגע קומען פון  ביבלישע ערווירן גָאט 'ס פעסטיווַאלס פַארשטיין ַאז דיפילע קריסטן ַאז ָאבס
 יָאשקע ווי געזונט ווי העלפן בילד גָאט' ס ּפלַאן פון ישועה.

 פסח: איז עס בלויז וועגן משיח 'ס טויט?. 2

 זָאל קריסטן הַאלטן די פסח?

קינדער ישראל זענען געווען סּפעסיפיקַאללי דערציילט צו ָאבסערווירן די פסח אין דעם בוך פון יציאת ווי פילע זענען ַאווער, די 

די לַאם איז געווען  (.3-4: 12(, ֿפַאר דער קרבן )עקסָאדוס 5: 12משּפחות גענומען ַא לַאם, ָאן ַא ֿפעלער, )עקסָאדוס  מצרים.

( און עטלעכע פון זיַין בלוט איז געווען געשטעלט אויף די טיר פון 6: 12)עקסָאדוס  מקריב געווען אויף די ֿפערצנטן ביי טוויליגהט

 (.7: 12די משּפחה ס היים )עקסָאדוס 

יענע וואס האט גענומען די טריט גָאט געלערנט זענען 'דורכגעגאנגען איבער' פון טויט, כווערַאז די מצרים וואס האט ניט טָאן דעם 

 (.28-30: 12זענען נישט )עקסָאדוס 

( און איבער 41-42: 2( פון די ציַיט פון זיין יוגנט )לוק 13:10ווי פילע פַארשטיין, יָאשקע געהאלטן די פסח ַאניוַאלי )עקסָאדוס 

 (.22:15זיין גאנצע לעבן )לוק 

גערוֿפן ַאביב אין ; 5: 23פסח איז געווען באמערקט אויף די ֿפערצנטן טָאג ֿפון חודש פון דער ערשטער חודש )לעוויטיקוס 

 עס ַאקערז אין די סּפרינג ציַיט פון די יָאר. (.7: 3ָאדער ניסַאן אין אסתר  1: 16דעוטערָאנָאמי 

(, אונדזער גואל אויך דערציילט 1-17: 13; יוחנן 19-22: 22כָאטש יָאשקע געביטן עטלעכע ּפרַאקטיסיז ֿפַארבונדן מיט עס )לוק 

אויך די ניו טעסטַאמענט איז קלָאר, ַאז וויַיל פון יָאשקע 'קרבן, מָארד שעּפס און  (.7-13: 22לוק זיינע תלמידים צו הַאלטן עס )

 (.28- 09:11; 12-13,26-27: 7( איז ניט דארף ענימָאר )קפ. עברים 6-7: 12ּפַאטינג בלוט אויף דָאָארּפָאסץ )עקסָאדוס 

 1ען געווען צו הַאלטן פסח אין לויט מיט יָאשקע 'ינסטרַאקשַאנז )די ַאּפָאסטלע סּפעסיפיקַאללי געלערנט ַאז קריסטן זענ

 (.23-26: 11; 7-8: 5קָארינטהיַאנס 

( צו זיין "די לאם 1:20 דער  1די ביבל לערנט ַאז יָאשקע "איז געווען פָארעָארדַאינעד איידער דער יסוד פון דער וועלט" )

אזוי, גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה דורך זיין רוח טעג און פעסטיווַאלס,  (.8: 13לות געהרגעט געווארן פון די יסוד פון די וועלט" )התג

ַאז איז ווָאס עטלעכע  כולל יָאשקע ווייל די "פסח לַאם," איז געווען באקאנט איידער יומַאנז זענען געשטעלט אויף דעם ּפלַאנעט.

 ן צופון די סַאלעסטשַאל ללבער זענען געשטעלט אין די הימל צו קענע

 רעכענען זיי!

 שיין פיל ַאלע קהילות דערקענען ַאז די ביבל לערנט ַאז יָאשקע מקיים עּפעס ֿפַארבונדן מיט פסח ווען ער איז געווען געהרגעט.



נָאך יָאשקע איז געווען נביאות  מיר געפינען די ָאּפערַאציע פון דעם גרויס קרבן ַאֿפילו דיסקַאסט אין די גַארדַאן פון עדען.

(, גָאט געהרגעט ַא כיַיע )מיסטָאמע ַא לַאם ָאדער ציג(, אין סדר צו דעקן די שַאנד )ַא פַארטרעטונג פון ַא טיּפ פון 3:15גענעסיס )

מיר אויך זען דעם ּפרינציּפ פון קרבן ַאּפערייטינג ווען  (.3:21זינד אין דעם ינסידַאנס( פון אךם און יוו מיט זיַין סקינס )גענעסיס 

 (.2-4: 4מקריב געווען ַא לַאם ֿפון זיַין סטיַיע )גענעסיס ַאבעל 

משה  (.1-38: 12די בַארימט פסח אין די טעג פון משה געוויזן די געולע פון די קינדער פון ישראל פון מצרים )עקסָאדוס 

( און זיין פעַאסץ 1: 12דוס ; עקסאָ 1: 2; 1:14רעקָארדעד גָאט 'ס ינסטרַאקשַאנז וועגן דעם ווי געזונט ווי די לוח )גענעסיס 

די פסח בייסיקלי איז געווארן דער ערשטער פון די געשעענישן ַאניוַאלי ּפיקטורינג צו גָאט 'ס קינדער זיין גרויס  (.23)לעוויטיקוס 

 ּפלַאן פון ישועה.

אבער,  ט 'ס אריינמישונג.מצרים און גאָ די בָאנדַאגע פון אין דער ַאלטע טעסטַאמענט, די פסח ּפיקטשערד געולע פון 

: 5קָארינטהיַאנס  1ּפרָאפעטיקַאללי, עס איז געווען אויך קוקן צו די ציַיט ַאז יָאשקע ווָאלט קומען און זיין אונדזער פסח לַאם )
 (.16-177: 3; קפ. 01:29די לאם פון גָאט וואס זענען געקומען צו נעמען ַאוועק די זינד פון דער וועלט )יוחנן  (.7

יף יָאשקע 'לעצטע פסח ווי ַא מענטש, ער געצויגן צו הַאלטן עס אין די ציַיט פון די שּפעט ָאוונט און דערציילט זיינע תלמידים צו או
 (.544-52: 23; 22:14פון ניסַאן / ַאביב )קפ. לוק  טה 14( און אויף די 15-2,12: 13; קפ. יוחנן 19-14: 22הַאלטן עס )לוק 

יָאשקע געמאכט די מצות און וויַין ַא  געביטן עטלעכע פון די ּפרַאקטַאסַאז ֿפַארבונדן מיט זיַין ַאבזערווַאנס.יָאשקע, ָאבער, 

 (.12-17: 13( און צוגעלייגט די פיר פון פָאָאטווַאשינג )יוחנן 26-30, 26:18ינטַאגרַאל טייל פון פסח )מתיא 

ניט צו זיין ַא יערלעך פסח, אדער האט ער טוישן די ציַיט פון טָאג פון זיַין יָאשקע אין קיין וועג געלערנט ַאז עס איז געווען 

ַאֿפילו גריכיש ארטאדאקס געלערנטע  רוימער טראדיציעס טָאן.-ָאבסערווַאציע צו ַא זונטיק מָארגן ווי יענע וואס נָאכפָאלגן גרעקאָ 

ביי נַאכט )קַאליווַאס, ַאלקיוויַאדיס סי די ָאריגינס פון ּפַאסטשַא און  יָארהונדערט קריסטן געהאלטן פסח נד 2און  סט 1ַאריַינלָאזן ַאז 

קהילה פון גָאט טָאן אין די  קָאנטינוינג( ווי מיר אין די19922טייל אויך רוח קרָאס ארטאדאקס דרוק,  -גרויס ווָאך 

: 6; רוימער 29-27: 11קָארינטהיַאנס  1ן )קפ. פסח איז בלויז צו זיַין גענומען דורך רעכט בַאּפטייזד קריסט יָארהונדערט. סט 21

 (.09:14; נומבערס 00:48; עקסָאדוס 3-10

 עס מיסטָאמע זָאל זיין מוסיף ַאז די קהילה פון רוים )ווי געזונט ווי פילע פון זיַין ּפרָאטעסטַאנט קינדסקינדער( לערנט ַאז עס האלט
ּפרַאך און ניט בעכעסקעם עס ווי יָאשקע האט )קַאטעטשיסם פון די פסח, כָאטש פַאך עס עּפעס ַאנדערש אין די ענגליש ש

 (.332, ז '. 1995קַאטהָאליק טשורטש. דָאובלעדיַי, ניו יָארק 

 וויין, ניט גרַאּפע דזשוס

די ניו ( און די גריכיש טערמין געניצט אין 3-10: 2טרָאץ דער פַאקט ַאז יָאשקע זיך אויסגעדרייט ווַאסער אין וויַין )יוחנן 
(, פַארשידן ָאנעס הָאבן קליימד ַאז עס איז געווען וויַינטרויב 8: 3טימאטעאוס  1רעפערס צו וויַין )קפ.  ָאינָאס() טעסטַאמענט

די אידן, זיך כָאטש, נוצן וויַין ביי פסח )היסרטש למשל, דזשד. וויין. אידישע  זַאפט, און נישט וויַין, ווָאס איז געניצט ֿפַאר פסח.

 (.532-535, ּפּפ. 1907יקלָאּפעדיַא. ענס

 ווי טָאן מיר וויסן ַאז וויַינטרויב זַאפט איז געווען ניט עפשער געניצט דורך יָאשקע?

אין  וויַינטרויבן זענען נָארמַאלי כַארווַאסטיד ַארום סעפטעמבער און פסח איז יוזשַאווַאלי אין די רוימער לוח חודש גערוֿפן ַאּפריל.

בכן, וויַינטרויב זַאפט ווָאלט  'טָאג, זיי האבן ניט הָאבן מָאדערן סטערַאליזיישַאן ָאדער לקד טעלעוויזיע ינסטַאללַאטיָאן.יָאשקע 

 הָאבן קַאליע צווישן די ציַיט פון שניט און פסח.

ַאפט ַאז לַאנג )קפ. קעננעדי. אנדערע הָאבן אנגעוויזן ַאז עס איז געווען אוממעגלעך ֿפַאר יידן צו הָאבן סטָארד וויַינטרויב ז

דעריבער, בלויז וויַין, ווָאס קענען בליַיבן ַאנסּפוילד ֿפַאר ַאֿפילו פילע  (.974ז '.  1909הַאסטינגס ביבל ווערטערבוך. סי זון ס, 

רנַאקלעס אין דעוטערָאנָאמי די נוצן פון ַאלקָאהָאל, ווי וויַין, איז ענדָארסט דער סעודה פון טַאבע) יָארן ווָאלט הָאבן שוין געניצט.

 , ָאבער נישט.(26:14



בלויז ַא  , קדזשוו(.05:18קריסטן זענען נישט צו זיין "שיקער מיט וויַין, ווערין איז וידעפדיק" ווי האט געשריבן )עפעסיַאנס 

 .זייער קליין פון וויַין אין נָארמַאלי קַאנסומד ביי פסח )וועגן ַא לעפעלע פול ָאדער ווייניקער(

 טה 15ניט די  טה 14פסח איז געווען אויף די 

 די ביבלישע פסח.עטלעכע הָאבן שוין צעמישט וועגן די דַאטע פון 

: 23טָאג פון דער ערשטער חודש פון גָאט 'ס לוח )לעוויטיקוס  טה 14די ביבל לערנט ַאז עס איז געווען צו זיַין געהאלטן אויף די 

5.) 

, עס שטַאטן ַאז די לַאם איז צו ווערן געהרגעט "אין פַארנַאכט" )גווט און 12יציאת מצרים טשַאּפטער ווערס פון  טה 6אין די 

עס איז צו זיין רָאוסטיד  ווערס זאגט ַאז זיי זענען צו עסן די פלייש ַאז נַאכט. טה 8די  אידישע ּפובליקַאציע חברה איבערזעצונגען(.
יינער וואס האט געהרגעט לעמער, איינער קענען לייכט טייטן, ברָאטן, און עסן ַא לַאם 'פון דער און, יָא ווי א און געגעסן ַאז נַאכט.

ווָאס איז בייסיקלי ווָאס די קינדער ישראל האט אויף די -( צווישן ונטערגַאנג און הַאלבנַאכט55: 12ערשטער יָאר' )עקסָאדוס 

איצט די ביבל  .12:10אבן ביז מָארגן צו הָאבן געגעסן עס ּפער עקסָאדוס . און טעקניקלי, זיי ה12רעקָארדעד פסח אין עקסָאדוס 

 טה. 14(, דער זעלביקער נַאכט פון די 12איז קלָאר ַאז די ַאנדזשעליק פסח "אויף ַאז נַאכט" )עקסָאדו:

אין די ניו  (.10-14: 10, 9:28; עברים 3:18 דער  1די ביבל לערנט ַאז יָאשקע איז געווען בלויז צו ווערן מקריב געווען ַאמָאל )

(, און איז געווען געהרגעט.די ביבל ווייזט ַאז 14-16: 22טעסטַאמענט, עס איז קלָאר ַאז יָאשקע געהאלטן זיין לעצט פסח )לוק 
: 19ָאג" )יוחנן איז געווען ַא "הויך ט טה 15וויַיל די  ווָאס? טה. 15יָאשקע איז געווען ַאוועקגענומען פון די פלעקל פריערדיק צו די 

בכן, יָאשקע געהאלטן און מקוים דער פסח אויף די   (.6: 23(, סּפעסיפיקַאללי דער ערשטער טָאג ֿפון מצות )לעוויטיקוס 31-28

 טה. 14

פון חודש פון ניסן דורך געטריַי אידישע און  טה 14פרי קירך געשיכטע אויך רעקָארדס ַאז פסח איז געווען געהאלטן אויף די 

טילע קריסטלעך לעַאדערס אין דער ערשטער, רגע, און דריט סענטשעריז )עוסעביוס. קהילה געשיכטע, בוך וו, טשַאּפטער גענ

 ַאז עס איז געווען געהאלטן אין די ָאוונט )קַאליווַאס(. ( און244

פילע הָאבן געביטן די נָאמען, די פסח, כָאטש רוֿב לעַאדערס וואס גלייבן משיח פָאדערן צו ָאבסערווירן עטלעכע ווערסיע פון 

 דַאטע, דעם ציַיט,

 (.10די סימבָאלס, און די טיַיטש )זען יסטער ָאּפטיילונג אין ּפרק 

די ביבל קלאר לערנט ַאז יָאשקע משיח איז געווען די פסח לַאם האט מקריב געווען ֿפַאר אונדז און ַאז מיר זענען צו הַאלטן ַאז 

 סעודה מיט מצות:

ֿפַאר  אויס די ַאלט הייוון, ַאזוי ַאז איר זאל ווערן ַא פריש ּפעקל פון טייג, היות ווי איר זענט ונלעַאווענעד. קלָאר 7

דעריבער לָאזן אונדז פיַיערן די סעודה, נישט מיט די ַאלט  8 אונדזער ּפַאסטשַאל לַאם, משיח, האט שוין מקריב געווען.

, 7-8: 5קָארינטהיַאנס  1) הַארציקיַיט און אמת.-, ָאבער מיט די מצות פון ָאפנהייוון, די הייוון פון רשעות און רשעות

 נַאב(

די ַאּפָאסטלע איינגעזען ַאז יָאשקע איז  הַארציקיַיט און אמת.-בַאמערקן ַאז די סעודה איז צו זיין געהאלטן מיט די מצות פון ָאפנ

קריסטן זָאל נָאך   ער האט אויך געלערנט ַאז אידישע מענטשן געניצט.געווען ַא פַארטרעטער ֿפַאר די פסח לַאם ווָאס איז די 
 פָארזעצן צו ָאבסערווירן פסח.

 אבער בייסיקלי ווי זענען קריסטן צו טָאן דעם?

 די ַאּפָאסטלע דערקלערט:

זעלביקער נַאכט ווארים איך באקומען פון די האר ווָאס איך אויך איבערגעגעבן צו איר: ַאז די האר יָאשקע אויף דער  23

און ווען ער האט א ברכה געמאכט, ער רייסט עס און האט געזאגט,  24 אין ווָאס ער איז געווען ביטרייד גענומען ברויט;

אין די זעלבע  25 "נעמען, עסן; דָאס איז מיין גוף ווָאס איז געווען ברָאקען ֿפַאר איר, טָאן דעם אין דערמָאנונג פון מיר."

שטייגער ער האט אויך גענומען די גלעזל נָאך וועטשערע, און געזאגט, "דאס גלעזל איז די ניַי בונד אין מיין בלוט. דאס 



ווארים ווי ָאֿפט ווי איר עסן דעם ברויט און טרינקען  26 טָאן, ווי ָאֿפט ווי איר טרינקען עס, אין דערמָאנונג פון מיר."

 (23-29: 11קָארינטהיַאנס  1) רָאקלַאמירן די האר ס טויט ביז ער קומט.דעם גלעזל, איר ּפ

ַאזוי, די ַאּפָאסטלע געלערנט ַאז קריסטן זענען געווען צו הַאלטן די פסח אין דעם שטייגער ַאז יָאשקע באמערקט זיין לעצט פסח 

יערלעך, נישט א   ַא דענקמָאל איז אַ  -ג ָאדער דענקמָאל און ווָאס איז געווען בייַ נַאכט ווי דערמָאנונ מיט די ברויט און וויַין.
 וואכנבלאט געשעעניש.

ריכטיק הערות ַאז "יָאשקע אויסדערוויילט דער ציַיט פון די פסח ... גענומען ברויט,  קַאטעטשיסם פון די קַאטהָאליק טשורטש די

 און ... ער צעבראכן עס" און אויך האט עס צו זיַין געגעסן.

יָאשקע אויך  דַאקיומענטַאד אין די ביבל ַאז יָאשקע צעבראכן מצות און דורכגעגאנגען עס צו זיין אנהענגערס צו עסן.עס איז 

קהילה פון גָאט דַאוונען, ברעכן און  קָאנטינוינג מיר אין די דורכגעגאנגען די וויַין צו זיין אנהענגערס צו טרינקען ַא קליין סומע.

אבער, די קהילה פון רוים )ווי פילע  פַארשּפרייטן וויַין ֿפַאר זיין געטריַי אנהענגערס צו פַארנוצן.פַארשּפרייטן מצות, און 

פַארשּפרייטן וויַין ֿפַאר זיַין אנהענגערס  יוזשַאווַאלי אנדערע( ניט מער ברייקס מצות )עס ניצט ַא גַאנץ 'בַאלעבָאס'( אדער טוט עס

וויַין איז געהאלטן ַאּפשַאנַאל דורך די קהילה פון רוים, און עס איז ָאֿפט ניט געטאן אין צו טרינקען )די פַארשּפרייטונג פון 

 ּפרָאטעסטַאנט קהילות(.

 ווָאס וועגן 'ווי ָאֿפט ... איר ּפרָאקלַאים'?

 ווי ָאֿפט זָאל פסח אוועקגענומען ווערן?

קען דעם גלעזל, איר ּפרָאקלַאמירן די האר ס טויט ביז ווי ָאֿפט ווי איר עסן דעם ברויט און טרינ ֿפַאר" יָאשקע סטייטיד,

 קומט." ער

 ַאז דעם קָאממעמָארַאטעס. טויט' בַאטרַאכטן ַאז עס איז יָאשקע

-16: 3( און יָאשקע האט געגעבן זיין לעבן ֿפַאר אונדזער ישועה )יוחנן 5:10משיח 'ס טויט רעקַאנסיילז אונדז צו גָאט )רוימער 

זיין טויט לערנט אונדז ַאז קריסטן זענען נישט צו הָאבן זינד מעמשָאלע איבער אונדזער שטַארביק ללבער  (.5-11: 5; עברים 17

 קַאמעמעריישַאן פון יָאשקע 'טויט. יערלעך דער קריסטלעך פסח איז די (.3-12: 6)רוימער 

, נָאר ַאז ווען איר טָאן עס, איר זענען ּפרָאוקליימינג זיין יָאשקע האט ניט זָאגן צו טָאן דעם צערעמָאניע ווי ָאֿפט ווי איר פַארלַאנג

איז געניצט איינער אנדערע מָאל אין די ניו  הָאסַאקיס, ,11:26קָארינטהיַאנס  1די גריכיש טערמין ֿפַאר ָאֿפט אין  טויט.

ֿפַאר "איר עס טוט נישט מיינען ווי ָאֿפט ווי איר פַארלַאנג סיַידן די גריכיש טערמין  טעסטַאמענט.

; די בלויז אנדערע ָארט אין די ביבל 66: 11איז אויך פָארשטעלן )ווָאס עס איז אין התגלות  עטהעלָא, ָאדער טהעלאָ  פַארלַאנג,"

, פול איז נישט טעלינג 11:26קָארינטהיַאנס  1ָאבער, זינט דעם איז ניט פָארשטעלן אין  דעם בַאזונדער טערמין איז געניצט(.

בסערווירן די האר ס פסח ווי ָאֿפט ווי מיר פַארלַאנג, ָאבער ַאז ווען מיר זענען ַאבזערווינג עס אויף פסח, עס איז ניט אונדז צו אָ 

 נָאר

 ַא צערעמָאניע, עס איז וויַיזונג משיח 'ס טויט.

 דערצו, פול האט דאס געשריבן:

אין ַא ומווערדיק שטייגער וועט זיין שולדיק  דעריבער ווער עסט דעם ברויט ָאדער טרינקען דעם גלעזל פון די האר 27

אבער לָאזן ַא מענטש ונטערזוכן זיך, און ַאזוי לָאזן אים עסן פון די ברויט און  28 פון די גוף און בלוט פון די האר.

ו זיך, ניט ווארים ער וואס עסט און טרינקען אין ַא ומווערדיק שטייגער עסט און טרינקען דין צ 29 טרינקען פון די גלעזל.

 (27-29: 11קָארינטהיַאנס  1) דיסערנינג די האר ס גוף.

די דעלעַאווענינג ַאז איז געמיינט צו בַאגלייטן  פול איז קלאר לערנען ַאז צו נעמען דעם ברויט און וויַין, איינער מוזן ונטערזוכן זיך.

ווי  העלּפס מקיים דעם בַאֿפעל ֿפון פול צו ונטערזוכן זיך.פסח העלּפס אונדז פָאקוס אויף אונדזער חסרונות און זינד, און ַאזוי 



דעלעַאווענינג קענען נעמען גורל פון מי, דעם אויך שטיצט די בַאגריף פון ַא יערלעך דורכקוק )מענטשן זענען נישט רימוווינג 

 זויערטייג יעדער טָאג ָאדער ווָאך(.

און ווָאס  ול געלערנט צו ָאבסערווירן די פסח אין דער קריסטלעך שטייגער.די ניו טעסטַאמענט רעקָארדס ַאז ביידע יָאשקע און פ

 איז געווען ַא יערלעך ָאבסערווַאציע.

 פָאָאטווַאשינג

ין )קפ. פָאָאטווַאשינג העלּפס וויַיזן ַאניוועס און ַאז ַאֿפילו די אנהענגערס פון משיח נָאך טענד צו הָאבן געביטן ַאז דַארֿפן צו זיין רי

 (.13:10יוחנן 

 יָאשקע געלערנט ַאז זיין אנהענגערס זָאל טָאן דָאס:

אויב איך דעמָאלט, דיין האר און רבי, הָאבן  14 איר רופן מיר רבי און האר, און איר זָאגן געזונט, ֿפַאר ַאזוי איך בין. 13

רים איך הָאבן געגעבן איר ַא ביַישּפיל, ַאז ווא 15 געוואשן דיין ֿפיס, איר אויך דארף צו ווַאשן איינער דעם אנדערן ס ֿפיס.

רוֿב ַאשורַאדלי, איך זָאגן צו איר, ַא קנעכט איז נישט גרעסער ווי זיַין  16 איר זָאל טָאן ווי איך הָאב געטָאן צו איר.

נען איר אויב איר וויסן די זאכן, ברוך זע 17 אדער איז ער וואס איז געשיקט גרעסער ווי ער וואס געשיקט אים. בעל;

 (13-17: 13יוחנן ) אויב איר טָאן זיי.

 לעפיערעך ווייניק וואס גלייבן קריסטנטום ווַאשן ֿפיס ווי יָאשקע האט געזאגט צו טָאן.

 קהילה פון גָאט נָאכפָאלגן יָאשקע 'ינסטרַאקשַאנז אויף דעם ַאניוַאלי. קָאנטינוינג אבער מיר אין די

 שהַאקוידע-קוואלן ַארויס פון קיסווע

געשיכטע רעקָארדס ַאז די געטריַי געהאלטן  עס איז ניט נָאר אין די ביבל ַאז מיר זען ַאז פסח איז געהאלטן ַאניוַאלי דורך קריסטן.

פון די ציַיט פון דער ָאריגינעל שליחים און איבער די צייטן )טהיעל בי קָאנטינוינג געשיכטע פון די  טה 14פסח ַאניוַאלי אויף די 

 (.20166אויסגאבע. הנוצרי ביכער,  נד 2גָאט.  קהילה פון

דעם דָאקומענט מיינט ) דער לעבן פון ּפָאליקַארּפ עס איז עטלעכע טשיקַאווע אינֿפָארמַאציע אין די ֿפַארדָארבן טעקסט באקאנט ווי

ּכולל אינֿפָארמַאציע / צו זיין באזירט אויף כתובים אין די רגע יָארהונדערט, ָאבער די עקסטַאנט ווערסיע מיר איצט זען 
ענדערונגען ַאז ויסקומען צו זיין מוסיף אין דער פערט יָארהונדערט; זען מָאנרוי מס. די קהילה פון סמירנַא: געשיכטע און 

סץ ווָאס איז טשיקַאווע איז ַאז עס סַאגדזשע (.31, ז '. 2015טהעָאלָאגי פון ַא ּפרימיטיוו קריסטלעך קהל. פיטר לַאנג אויסגאבע, 

 ַאז די פסח ָאבסערווַאציע אין אזיע מיינער קען נישט הָאבן ערשטער קומען צו סמירנַא ֿפון די ַאּפָאסטלע יוחנן, ָאבער ַאֿפילו פריער
 (.2פון די ַאּפָאסטלע פול )ּפיָאניוס. לעבן פון ּפָאליקַארּפ, טשַאּפטער 

פסח מיט מצות און וויַין איז געווען צו זיין באמערקט בעשַאס די ציַיט פון  סַאגדזשעסץ ַאז ניו קָאווענַאנט דער לעבן פון ּפָאליקַארּפ

און ַאז שרייבן איז אויך סַאּפָארטיוו פון דעם געדַאנק ַאז די מצות און  עס שטַאטן ַאז הערעטיקס האט עס אן אנדער וועג. מצות.

 וויין האבן גענומען, און האבן גענומען ַאניוַאלי.

ליסטעד שליחים )כולל פיליפ און יוחנן( ווי ווויל ווי בישָאּפס / ּפַאסטָארס ּפָאליקַארּפ, -ַאז די ביבליקַאללי געשיכטע רעקָארדס

טהרַאסעַאס, סַאגַאריס, ּפַאּפיריוס, מעליטָא, ּפָאליקרַאטעס, ַאּפָאללינַאריס, און אנדערע האלטן די פסח ַאניוַאלי אויף די 

די רוימער, מזרח ארטאדאקס, און ַאנגליקַאן  (.7-2ווערסעס  24ן די קהילה, בוך וו, טשַאּפטער עוסעביוס. די געשיכטע פו) טה 14

 קַאטהָאליקס ַאלע בַאטרַאכטן די לעַאדערס צו הָאבן געווען הייליקע, נָאך גָארניט פון די פַאיטהס נָאכגיין זייער יגזַאמּפַאלז אויף
 דעם.

ַאד טעלינג קריסטן צו הַאלטן  180ן היערַאּפָאליס אין פריגיַא פון אזיע מיינער געשריבן ַארום בישָאּפ / ּפַאסטער ַאּפָאללינַאריס פו
 טה: 14פסח אויף די 

די גרויס קרבן, דער זון פון גָאט ַאנשטָאט פון די לַאם, וואס איז געווען  די ֿפערצנטן טָאג, דער אמת פסח פון דעם האר;

 בר געווען אויף דעם טָאג פון די פסח, דער שטיין ווייל געשטעלט אויף דעם קבר.געבונדן ... און וואס איז געווען מק



דאס  טה. 14און איז געווען מקבר געווען אויף די  טה, 14איז געהרגעט אויף די  טה, 14יָאשקע געגעסן און געהאלטן די פסח אויף די 

יָאשקע ווָאלט הָאבן גענומען די  דָאס איז געווען ניט אויף ַא זונטאג.און אין די יָאר פון זיין טויט,  טה, 15איז געווען ניט אויף די 

פסח נָאר נָאך ונטערגַאנג און ווָאלט ווערן געהרגעט בעשַאס טָאגליכט און זיַין מקבר געווען איידער די זון בַאשטימט ווידער )צו 

 ָאנהייבן ַא ניַי טָאג(.

סטער ּפָאליקרַאטעס פון עפעסוס געשיקט ַא בריוו צו די רוימער בישָאּפ וויקטָאר ווען אין די שּפעט רגע יָארהונדערט, בישָאּפ / ּפאַ 

 טה: 14וויקטָאר ּפרובירן צו צווינגען די ַאבזערווַאנס פון פסח אויף ַא זונטאג ַאנשטָאט פון די 

ֿפַאר אין אזיע אויך גרויס  ַאוועק. ניט ַאדינג, אדער גענומען ּפָאליקרַאטעס געשריבן, "מיר ָאבסערווירן די ּפינטלעך טָאג;

לייץ הָאבן געֿפַאלן שלָאפנדיק, ווָאס וועט העכערונג ווידער אויף די טָאג פון די האר ס קומען, ווען ער וועט קומען מיט 

צווישן די ביסט פיליפ, איינער פון די צוועלף שליחים, וואס  כבוד פון הימל, און וועט זוכן אויס ַאלע די הייליקע.

און זיין צוויי ַאלט בתולה טעכטער, און אן אנדער טָאכטער, וואס געלעבט אין  ַארָאפַאקן שלָאפנדיק אין היערַאּפָאליס;

און, דערצו, יוחנן, וואס איז געווען ביידע ַא עדות און ַא לערער, וואס איז געזעסן  די רוח און איצט רעסץ ביי עפעסוס;

ער איז געֿפַאלן שלָאפנדיק ביַי  און, ווייל ַא גַאלעך, ווָאר די סַאסערדָאטַאל טעלער.ביים אויף דעם בוזעם פון די האר, 

און טהרַאסעַאס, בישָאּפ און מַארטער ֿפון  און ּפָאליקַארּפ אין סמירנַא, וואס איז געווען ַא בישָאּפ און מַארטער; עפעסוס.

דַארֿפן איך דערמָאנען די בישָאּפ און מַארטער סַאגַאריס וואס  ווָאס עומעניַא, וואס ַארָאפַאקן שלָאפנדיק אין סמירנַא.

ַארָאפַאקן שלָאפנדיק אין לאאדיקיע, ָאדער די ברוך ּפַאּפיריוס, ָאדער מעליטָא, דער טריס וואס געלעבט בעסַאכַאקל אין 

כל די  וועט העכערונג פון די טויט? די רוח, און וואס ליגט אין סַארדיס, ַאווייטינג די עּפיסקָאּפַאטע ֿפון הימל, ווען ער

באמערקט די ֿפערצנטן טָאג ֿפון דער פסח לויט צו די בשורה, דיוויייטינג אין קיין רעסּפעקט, ָאבער וויַיטערדיק די 

און איך אויך, ּפָאליקרַאטעס, דער קלענסטער פון איר ַאלע, טָאן לויט צו די מסורה פון מיין קרובים,  הערשן פון אמונה.

און  און איך בין די ַאכט. ֿפַאר זיבן פון מיין קרובים זענען בישַאּפס; לעכע פון וועמען איך האב ענג נאכגעגאנגען.עט

איך, דעריבער, ברידער, וואס  מיין קרובים שטענדיק באמערקט דער טָאג ווען די מענטשן שטעלן ַאוועק דעם וויערטייג.

הָאבן באגעגנט מיט די ברידער איבער דער וועלט, און הָאבן ניטָא דורך הָאבן געלעבט זעכציק יאר אין די האר, און 

ֿפַאר יענע גרעסער ווי איך הָאבן  הַאקוידעש, בין נישט ַאפפריגהטעד דורך טערריפיינג ווערטער.-יעדער רוח קיסווע

אס זענען געווען פָארשטעלן, געזאגט 'מיר דארף צו פָאלגן גָאט אלא ווי מענטש' ... איך קען דערמָאנען די בישַאּפס, וו

און  וועמענס נעמען, זָאל איך שריַיבן זיי, ווָאלט קַאנסטַאטוט ַא גרויסער עולם. וועמען איך סַאמַאנד אין דיין פַארלַאנג;

זיי, בעהָאלדינג מיין ליטטלענעסס, געגעבן זייער צושטימען צו דעם בריוו, ווייסט ַאז איך האט ניט בער מיין גרוי כערז 

 ין ַארויסגעווָארפן, ָאבער האט שטענדיק גַאווערנד מיין לעבן דורך די האר יָאשקע.א

 בַאמערקן אין זיין בריוו, ּפָאליקרַאטעס:

  האט ער איז געווען וויַיטערדיק די לערנונגען אריבערגעגאנגען אויף פון די ַאּפָאסטלע יוחנן.( 1

  צו די לערנונגען פון די בשורה.האט געזאגט ַאז ער איז געווען ווייל געטריַי ( 2

  אנגענומען מסורה.-רילייד אויף די ּפָאזיציע ַאז לערנונגען פון די ביבל זענען אויבן יענע פון רוימער( 3

  האט ער איז געווען ווייל געטריַי צו די לערנונגען דורכגעגאנגען ַארָאּפ צו אים דורך פריער קירך לעַאדערס.( 4

  עווען דעמָאלט די סּפָאוקסּפערסַאן ֿפַאר די געטריַי אין אזיע מיינער.שָאוועד ער איז ג( 5

  האט ער און זיין ּפרעדַאסעסערז באמערקט די ציַיט פון מצות.( 6

  ביבליקַאל רוימער מסורה איבער די ביבל.-געוואלט צו ָאננעמען די אויטָאריטעט פון ַא ניט( 7

  (.4: 18ער בילכער צו זיַין בַאזונדער )קפ. התגלות  -פון די בישָאּפ פון רוים געוואלט צו ָאננעמען די אויטָאריטעט ( 8
 סטייטיד ַאז זיין לעבן איז געווען צו זיין גַאווערנד דורך יָאשקע און נישט מיינונגען פון מענטשן.( 9

 ווָאלט איר נָאכפָאלגן די משל פון יָאשקע און די שליחים ווי ּפָאליקרַאטעס האט?

זיי און אנדערע וואס האט ַאזוי זענען מיטן נָאמען קווַארטָאדעסימַאנס )רעדַאגירן  טה, 14פרי קריסטן געהאלטן פסח אויף די  וויַיל
 דורך פילע כיסטָאריַאנז. פָאורטעענטהס( ֿפַאר



ַאד, בישָאּפ / ּפַאסטער  180בַאמערקן ַאז דורך  די פרי קריסטן איינגעזען ַאז פסח האט צו טָאן מיט גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה.

 מעליטָא פון סַארדיס האט געשריבן:

איצט קומט די מיסטעריע פון די פסח, ַאֿפילו ווי עס שטייט געשריבן אין דעם געזעץ ... די מענטשן, דעריבער, איז 

ארן די דערקלערונג ָאבער די בשורה איז געוו געווארן די מָאדעל ֿפַאר די קהילה, און די געזעץ ַא ּפערַאבַאליק סקיצע.

פון דעם געזעץ און זיַין מקיים, בשעת די קירך איז געווארן די שּפייַכלער פון אמת ... דעם איינער איז די פסח פון 

דאס איז דער איינער וואס געדולדיק דערטראגן פילע זאכן אין פילע מענטשן ... דעם איז דער איינער  אונדזער ישועה.

ין ַא בתולה, וואס איז געווען כַאנגד אויף דעם בוים, וואס איז געווען מקבר געווען אין דער וואס איז געווארן מענטש א

ערד, וואס איז געווען רעזערעקטיד פון צווישן די טויטע, און וואס האט מענטשהיַיט ַארויף אויס פון די גרוב אונטן צו די 

 .דאס איז די לַאם ווָאס איז געהרגעט געווארן כייץ פון הימל.

קַאטהָאליק געלערנטע  פון ניסַאן דורך די געטריַי און אנדערע אין שּפעטער סענטשעריז. טה 14פסח איז געהאלטן ַאניוַאלי אויף די 

פַארשידן  און שּפעטער סענטשעריז. טה8- טה 6 טה, 5 טיייטש, 4)עוסעביוס, סָאקרַאטעס סטשָאלַאסטיקוס, בעדע( רעקָארד דעם אין די 

ט שרייבערס הָאבן טרייסט זיַין ַאבזערווַאנס פון די ציַיט פון די שליחים צו מָאדערן מאל )למשל דוגגער ַאן, דַאד. א קהילה פון גאָ 

טָאג(. טהיעל בי קָאנטינוינג געשיכטע פון די קהילה  7)קהילה פון גָאט,  1972רד עד. ירושלים,  3געשיכטע פון אמת רעליגיע, 
 (.2016פון גָאט. הנוצרי ביכער, 

רוימער געלערנטע דערקענען ַאז ַאסּפעקץ פון פסח, ווי פָאָאטווַאשינג, זענען אויך באמערקט דורך יענע זיי באטראכט צו -גרעקאָ 
 (. ווַאשינג פון ֿפיס און הענט. אין די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא(.1912זיין פרי געטריַי קריסטן )למשל טערסטַאן, ה )

 קַאּפיטל פון לעוויטיקוס. רד 23רלעך סעודה ליסטעד אין די פסח איז דער ערשטער יע

עס זָאל זיין אנגעוויזן ַאז פרי קריסטלעך כתובים רוֿב ָאֿפט ָאּפשיקן צו עס ווי די  פסח העלּפס בילד ישועה און חן ֿפַאר קריסטן.

 פסח און ניט "די האר ס סַאּפער."

יטיקיַיט פון פסח 'ס ַאבזערווַאנס, לעַאדערס באטראכט צו זיין הייליקע דורך די בשעת עטלעכע זאל 'סּפיריטוַאליזע' ַאוועק די ני

 רוימער און די קהילה פון גָאט האט הַאלטן עס ממש.-גרעקאָ 

 קהילה פון גָאט נָאך טָאן ַאזוי היַינט. קָאנטינוינג מיר אין די

ַאריַיננעמען די היסטארישע, און ביבליקַאל, פיר פון ווַאשינג איינער דעם קהילה פון גָאט הַאלטן פסח און  קָאנטינוינג מיר אין די
 אנדערן ס ֿפיס.

 די ּפלַאן פון דער אנהייב

( צו שיקן יָאשקע צו שטַארבן ֿפַאר אונדזער זינד, ַאז 1:20 פיטר 1פסח ווייזט ַאז גָאט האט ַא ּפלַאן איידער די יסוד פון די וועלט )

פסח ווייזט ַאז  (, ַאז גָאט קענען ָאּפגעבן אונדז, און ַאז זיין זון געליטן און געשטארבן ֿפַאר אונדז.3:16יוחנן גָאט האט ליב אונדז )

 (.1-5: 6קריסטן זענען פרעעד ֿפון זינד דורך זיין טויט און ניט צו בליַיבן אין זינד )רוימער 

 איז צו גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה.אבער נָאר ַאקסעּפטינג דער קרבן פון יָאשקע איז ניט ַאלע עס 

פַארשידן מענטשן הַאלטן די ָאנהייב פון גָאט 'ס פעַאסץ פון ישועה דורך עּפעס רעקַאגנייזינג פסח און / ָאדער שבועות, ָאבער 

טשערד דורך די ( ּפיק03:18 פיטר 2( פון גָאט' ס חן )11:33קיינמָאל גיין אויף צו וויסן די "טיף פון די ַאשירעס" )קפ. רוימער 

 אנדערע ביבליקַאל פעַאסץ.

(, ָאבער איז אויך די פינישער פון אונדזער ישועה 9: 5משיח איז ניט בלויז דער מחבר / ָאנהייבער פון אונדזער ישועה )עברים 

 זיין אמת אנהענגערס הַאלטן זיין סּפרינג און הַארבסט רוח טעג. (.1-9 :1 פיטר 1; 2: 12)עברים 

 ט צו זיין באמערקט און די טעג ֿפון מצותדער נַאכ. 3



די ביבל ינדיקייץ ַאז מצרים איז געווען ַא טיּפ פון זינד פון ווָאס די קינדער ֿפון ישראל האט צו ווערן איבערגעגעבן )קפ. עקסָאדוס 

-1: 17פון רוחניות "בבל" )התגלות די ביבל ווייזט ַאז קריסטן היַינט לעבן אין ַא וועלט ווָאס איז ַא טיּפ  (.8: 11; התגלות 3: 13

גָאט ּפָארז אויס זיין מכות אויף בבל  נָאך די ביבל ווייזט ַאז קריסטן וועט לעפיערעך בַאלד ווערן איבערגעגעבן פון עס (.6

איידער עטלעכע פון די מכות ליסטעד אין די בוך פון התגלות זענען ענלעך צו די ַאמָאל געניצט אין מצרים  (.1-8: 18)התגלות 

 גָאט 'ס מענטשן זענען געווען איבערגעגעבן.

 די קינדער פון ישראל לינקס מצרים אויף דער ערשטער טָאג פון מצות.

לערנט ַאז ביידע דער ערשטער און לעצטע טעג ֿפון מצות זענען מאל ֿפַאר ַא הייליק  7-8: 23די ביבל, אין לעוויטיקוס 

דער ָאוונט פון די ֿפוֿפצנטן פון ניסַאן )ווָאס הייבט ַאז הייליק טָאג(  (.NJBליק ֿפַארזַאמלונג" )"קַאנווַאקיישַאן" )נקדזשוו(, ַא "היי

 (.66: 23; לעוויטיקוס 00:16הייבט דער סעודה פון מצות, ווָאס ינווַאלווד עסן )קפ. עקסָאדוס 

 די ביבל רעקָארדס די וויַיטערדיק:

צו די האר ֿפַאר ברענגען זיי אויס פון די לַאנד פון מצרים: דעם איז ַאז נַאכט פון עס איז ַא נַאכט צו זיַין פיל באמערקט  42
 , קדזשוו(00:42עקסָאדוס ) די האר צו זיין באמערקט פון ַאלע די קינדער פון ישראל אין זייער דורות.

גיּפט: דעם æדאס איז די ָאבסערווַאבלע נַאכט פון אונדזער האר, ווען ער הָאט זיי געברַאכט ַארויס אויס פון די ארץ פון 
 ָאריגינעל דָאויַי רהעימס() נַאכט ַאלע די קינדער פון ישראל מוזן ָאבסערווירן אין זייער דורות.

דָאס איז  -( 8: 11ער גענומען קַאמף צו לָאזן רוחניות מצרים )קפ. התגלות ֿפַאר קריסטן, די נַאכט צו זיין באמערקט בילדער אונדז
 עּפעס ווָאס זָאל גרונט קריסטן צו ֿפרייען.

די מיטָאג נָארמַאלי ינקלודעד, ָאבער איז נישט  היסטָאריקַאללי, די נַאכט צו זיין באמערקט נָארמַאלי ינווַאלווד ַא יום טּוב מיטָאג.

 לימיטעד צו, מצות.

 פסח טה 15די בַאלק פון די אידן רוף די 

עטלעכע ראבינער קוואלן ֿפָארשלָאגן  זייער ּפרַאקטַאסַאז ֿפַארבונדן מיט פסח.אידישע לעַאדערס געביטן די דַאטע און עטלעכע פון 

שי לעקסיקַאל און היסטָאריש דעם איז געווען וויַיל זיי האבן ניט ווילן צו הַאלטן עס די זעלבע ווי די געטריַי קריסטן )וואלף דז

 (.19911קָאנטריבוטיָאנס אויף די ביבלישע און רבנישע פסח. דזשי וואלף, 

 ָאבער אויך, מיסטָאמע וויַיל פון ַא קַאנסַאמשַאן פון ַא מָאלציַיט אויף די נַאכט צו זיין באמערקט און זיכער טראדיציעס, קַאמביינד

מיט די הייליק טעג וויַיל פון די גָאלעס )די אידן ַארויס די לַאנד פון ישראל( און לוח ישוז ) מיט ווי די אידן טענדיד צו הַאנדלען 
(, אידן טענד צו רופן די נַאכט צו זיין באמערקט די פסח ווי רוֿב אידן הַאלטן עס 1906הייליק טעג. אידישע ענסיקלָאּפעדיַא פון 

 ווי פסח. טה15  און די טה 14עטלעכע הַאלטן ביידע די  פון ניסַאן / ַאביב. טה 15דעם ָאוונט פון די 

רבי וו גָאלדווַאססער. ) טה 15און די פַאריסעעס אויף די  טה 14אין דער ציַיט פון יָאשקע, די צדוקים טענדיד צו הַאלטן פסח אויף די 
 ווָאס טָאן אידן אין ַאמעריקע הָאבן צוויי פסח סעדערס?(.

די ישן טעסטאמענט פסח ווייזט ַאז די  ויי פַארשידענע צייטן זענען ֿפַאר צוויי פַארשידענע צוועקן.נָאך, די ביבל לערנט די צו
קריסטן, ַאז   די ניו טעסטאמענט פסח ווייזט, ֿפַאר קינדער פון ישראל זענען ּפרָאטעקטעד און האט ניט ליַידן פון די טויט מלאך.

 ַאליין דורך זיין טויט.יָאשקע נודניק די שטרָאף ֿפַאר אונדזער זינד 

מצרי די בָאנדַאגע פון אבער, די נַאכט צו זיין באמערקט רימיינדיד די אידן ַאז זיי זָאל זיין דַאנקבַאר ֿפַאר גָאט 'ס געולע פון 

ַאנקבַאר ֿפַאר די ֿפַאר קריסטן, די נַאכט צו זיין באמערקט לערנט מיר זענען צו ֿפרייען און זיין ד (.00:42קנעכטשַאֿפט )עקסָאדוס 

 (.34-366: 8זינד )יוחנן מעלדונג יָאשקע גיט פון די בָאנדַאגע פון 

 זיכער אידישע געלערנטע טָאן פַארשטיין ַאז די ביבל רשימות פסח ווי ווייל ביי ַא ַאנדערש טָאג ווי דעם ֿפעסטיווַאל ֿפון מצות:

, ווָאס איז בַאשטימט ֿפַאר די ֿפערצנטן טָאג ֿפון חודש, און )די קסקסייי., ָאבער, מיינט צו ויסטיילן צווישן פסח לעוו.
(, באשטימט ֿפַאר די  3, § 1; דזשָאסעפוס, "בדזש" וו. 1, לוק קסקסיי. ἑορτή τῶν ἀζύμωνֿפעסטיווַאל פון מצות; 

 (19066פסח. אידישע ענסיקלָאּפעדיַא פון ) ֿפוֿפצנטן טָאג.



איז ביבליקַאללי באטראכט צו זיין טייל פון די  טה 15ווי פסח, די  טה 15ָאס זיי הַאלטן אויף די דעריבער, טרָאץ רוֿב אידן פַאך וו

ביבליקַאל -וויַיל יידן טענד צו ונטערשטריַיכן די ָאּפפָאר פון מצרים און פַארלָאזנ זיך זיכער ניט זיבן טָאג ֿפעסטיווַאל פון מצות.

 ָאבסערווירן בלויז די רגע טָאג.טראדיציעס, זיי טענד צו מערסטנס 

באהאנדלט פסח און הייבט מיט גָאט ינסטרַאקטינג משה און אהרן וועגן ווָאס זיי זענען געווען צו לערנען די  12עקסָאדוס קַאּפיטל 

ף די צענט טָאג פון דעם לימעד ינקלודעד די גענומען אויס פון ַא לַאם אוי מענטשן ווי געזונט ווי ווָאס איז געגאנגען צו ּפַאסירן.

די  -טָאג ווען עס איז געווען צו ווערן געהרגעט ביי טוויילייט  טה 14דעם ערשטן חודש, גערוֿפן ַאביב, און שּפָארן עס ַארויף ביז די 

 טה. 14ָאנהייב פון די 

 בַאמערקן עּפעס ֿפון די וויַיטערדיק ינסטרַאקשַאנז וועגן די פסח:

ֿפַאר ַאלע עלטסטע ֿפון ישראל און האט געזאגט צו זיי, "ּפיק אויס און נעמען לעמער ֿפַאר זיך און משה הָאט גערוֿפן  21

און איר וועט נעמען ַא בינטל פון היססָאּפ, טונקען עס אין די בלוט ַאז  22 לויט צו אייער משּפחות, און טייטן די פסח לַאם.

דָאָארּפָאסץ מיט דעם בלוט ווָאס איז אין די בעקן. און קיינער פון  איז אין די בעקן, און שלָאגן די לינטעל און די צוויי

 (21-22: 12איר וועט גיין אויס פון די טיר פון זיין הויז ביז מָארגן. )עקסָאדוס 

ָאדער די אויסדרוק "ביז מָארגן" קומט פון העברעיש ווָארט טיַיטש "די ברייקינג דורך פון טָאגליכט," "קומענדיק פון טָאגליכט," 

 די "קומענדיק פון זונופגַאנג."

 ווָאס געשען פריער ַאז נַאכט? טה. 14ַאזוי, יסרַאעליטעס האט ניט גיין אויס פון זייער הָאמעס ביז נָאך פַארטָאג אויף די 

פון  און עס איז געווען צום הַאלבנַאכט ַאז די האר געשלאגן ַאלע די בכור אין דעם לַאנד פון מצרים, פון די בכור 29

ּפרעה וואס איז געזעסן אויף זיַין שטול צו די בכור פון די געפַאנגענער וואס איז געווען אין די דַאנדזשַאן, און ַאלע די 

ֿפַאר זיי  און די מצרים ערדזשד די מענטשן, ַאז זיי זאל שיקן זיי אויס פון די ערד אין יָאגעניש. 33 בכור פון לייווסטַאק ...

 (29,33: 12עקסָאדוס ) וועלן ַאלע זיַין טויט."האט געזאגט, "מיר 

 ווָאס איז ַא פַאלש הַאשָארע ַאז פילע הָאבן: -משה און אהרן האט ניט גיין אויס בעשַאס די נַאכט 

און ּפרעה הָאט געזָאגט צו אים, "בַאקומען ַאוועק פון מיר! גיט אכטונג צו זיך און זען מיין ּפנים ניט מער! ווארים אין  28

 די טָאג איר זען מיין ּפנים איר וועט שטַארבן!"

28-: 10עקסָאדוס ) און משה האט געזאגט, "איר הָאבן גערעדט געזונט. איך וועל קיינמָאל זען דיין ּפנים ווידער." 29

29) 

זיי זענען געווען צו  נָאך דעם טויט פון די בכור, יסרַאעליטעס האט ַא נומער פון טַאסקס צו פַארענדיקן איידער געלאזן מצרים.

בליַיבן ין זייער הייזער ביז מָארגן, די ברייקינג פון טָאגליכט, פַארברענען די בלייבט פון די שעּפסן ַאז האט ניט געווען געגעסן, 

ַארויף גיין צו די און שטעט ווו די מצרים געלעבט און פרעגן זיי צו געבן זיי זילבער, גָאלד, און קליידער, קליַיבן און לָאדן 

וועלכער ּפַאזעשַאנז זיי זענען געווען צו פירן און מיט זייער כערדז און שָאף ַארומפָארן אויף ֿפיס, ֿפַאר עטלעכע ווי פיל ווי 

 בַאמערקן:  צווַאנציק מייל, צו רַאמעסעס ווו זייער ָארגַאניזירט נסיעה אויס פון מצרים איז געווען צו נעמען.

גענומען זייער טייג איידער עס איז געווען חמץ, זייער נידינג טרָאוגהס ווייל געבונדן ַארויף אין און דָאס ֿפָאלק הָאט  34

און די קינדער ֿפון ישראל הָאט געטָאן ַאזוי ווי דָאס ווָארט ֿפון משה;און זיי  35 זייער קליידער אויף זייער ּפלייצעס.

און דער האר האט געגעבן די מענטשן  36 ז פון גָאלד, און מלבושים:בַארָאוד פון די מצרים דזשולז פון זילבער, און דזשול

און די  37 און זיי קַאליע די מצרים. חן אין די אויגן פון די מצרים, ַאזוי ַאז זיי לענט צו זיי געזָאגט: ַאזַא זאכן ווי זיי.

טויזנט ֿפיס, וואס זענען געווען מענטשן, קינדער ֿפון ישראל געצויגן ֿפון רַאמעסעס צו סוקקָאטה, ַארום זעקס הונדערט 

און זיי  39 און שָאף, און רינדער, ַאֿפילו זייער פיל פיך. און ַא געמישט המון זענען ַארויף אויך מיט זיי; 38 ביַי קינדער.

וויַיל זיי  יט חמץ;בייקט ונלעַאווענעד קייקס פון די טייג ווָאס זיי געבראכט ַארויס אויס פון מצרים, ֿפַאר עס איז געווען נ

זענען געווען שטויס אויס פון מצרים, און קען נישט זַאמענ זיך, ניט האט זיי צוגעגרייט ֿפַאר זיך קיין 

 , קדזשוו(34-39: 12עקסָאדוס ) וויקטוַאל.



 .די נַאכט זיי ַאקטשַאווַאלי לינקס מצרים די נַאכט צו זיין באמערקט איז די נַאכט ַאז זיי לינקס רַאמעסעס.

 נָאך טאן ווָאס גָאט דערציילט זיי צו טָאן, זיי לינקס.

דערציילט אונדז, "די קינדער פון ישראל זענען ַארויף אין ָארדערלי רייען אויס פון די לַאנד פון מצרים."  13:18עקסָאדוס 
כולת צו ויספירן דעם ַאלע דורך די קָאנסידערינג די נומער פון מענטשן און די עלטער קייט, עס איז מערקווירדיק ַאז זיי זענען בי

 נַאכט נָאך די פסח.

 מצות

מיר קריסטן דערקענען ַאז יָאשקע בַאצָאלט די שטרָאף ֿפַאר אונדזער זינד אויף פסח און ַאז מיר זענען צו ּפרובירן צו לעבן, ווי ער 

 (.1: 12)לוק  האט, ָאן זינד און צביעות, פון ווָאס זויערטייג סימבַאליקַאלי קענען פָארשטעלן

 די שּפעט הערבערט וו ַארמסטרָאנג געשריבן וועגן דעם:

(, אין גרויס עקסולטַאטיָאן און יליישַאן 3: 33און, ווי די יסרַאעליטעס געגאנגען אויס מיט ַא הויך הַאנט )נומבערס 

ַארויף אין די  -אויס זיין קריסטלעך לעבן בָאנדַאגע, ַאזוי טוט די ניי געבוירן קריסטלעך ָאנהייבן איבער זייער געולע פון 

 אבער ווָאס כַאּפַאנז?  וואלקנס פון גליק און פרייד.

און בַאלד די ניַי און יניקסּפיריַאנסט קריסטלעך פינדס  -דער שטן און זינד מיד נָאכגיין נָאך די ניי געבוירן זון פון גָאט 

 דיסקערידזשמַאנט, און טעמּפטעד צו געבן ַארויף און פַארלָאזן.ער איז ַארָאּפ אין די דעּפטס פון 

ווי בַאלד ווי די יסרַאעליטעס געזען דעם גרויס ַארמיי ּפערסוינג זיי, זיי  - 10, ָאנהייב ווערס 14בַאמערקן עקסָאדוס 

זיי האבן געזען, עס איז  זיך.זיי אנגעהויבן צו בורטשען און בַאקלָאגנ  מורא געקומען איבער זיי. פַארפַאלן זייער מוט.

און  געווען אוממעגלעך ֿפַאר זיי צו בַאקומען ַאוועק פון ּפרעה און זיין ַארמיי, וויַיל ער איז געווען אויך שטַארק ֿפַאר זיי.
 אזוי עס איז מיט אונדז.  זיי זענען געווען ָאפענטיק.

 אונדזער שטַארקייט ניט גענוג!

ון גָאט צו זיי דורך משה: "מורא יי ניט, שטיין נָאך, און זען די ישועה פון די האר ... ֿפַאר אבער בַאמערקן דער ָאנזָאג פ

 ווי ווונדערלעך! די מצרים ... איר וועט זען זיי ווידער ניט מער ֿפַאר אלץ. די האר וועט קעמפן ֿפַאר איר "!

מיר קענען ניט  ער וועט קעמפן ֿפַאר אונדז. די האר.ָאפענטיק, מיר זענען געזָאגט צו שטיין נָאך, און זען די ישועה פון 

 -אונדז   ווער וועט רייניקן -אונדזער הויך ּפריסט  -עס איז די ריזַאן משיח  קַאנגקער ׂשטן און זינד, ָאבער ער קענען.

 זן אונדז!ווער האט געזאגט ער ווָאלט קיינמָאל לָאזן אונדז אדער פַארלאָ  -בַאפריַיען אונדז  -הייליקן אונדז 

אבער משיח אין אונדז קענען הַאלטן  מיר קענען נישט הַאלטן די מצוות אין אונדזער אייגן מַאכט און שטַארקיַיט.

ווָאס?ווערלדווייד -יום טּוב ָאדער ּפייגַאן -גָאט 'ס רוח טעג ַארמסטרָאנג הוו. מיר מוזן פַארלָאזנ זיך אים אין אמונה. זיי!
 (19766קהילה פון גָאט, 

 ציל פון ֿפעסטיווַאל

וואס איז געווען זיין גרויס  ווָאס האט גָאט ָארדַאין די סעודה טעג? ָאבער לָאזן אונדז לערנען די פול בַאטיַיט פון דעם.

: "... משה הָאט געזָאגט צו דעם ֿפָאלק, געדענקען דעם טָאג, אין ווָאס 3, ווערס 13דריַי איצט צו יציאת מצרים  ציל?
: "זיבן טעג זָאלסטו עסן מצות, און אויֿפן 66ווערס  פון ַאביב. 15אויס פון מצרים ..." דאס איז געווען די  איר געקומען

זיבעטן טָאג זָאל זיַין ַא סעודה צו די אייביק ... דעם איז געשען וויַיל פון ַאז ווָאס די אייביק האט ]ַא דענקמָאל[ ... און 

" צו דיר אויף דיינס הַאנט, און ֿפַאר ַא דערמָאנונג -סימדיק דערוויַיז פון אידענטיטעט( )ני -עס וועט זיין ֿפַאר ַא צייכן "

דעריבער הַאלטן דעם   ַאז די האר ס געזעץ זאל זיין אין דיין מויל ... דו שַאלט" -  ווָאס? -צווישן דיינס אויגן "
 ָארדַאנַאנס ..."

צי איר זען  צי איר ָאנכַאּפן די אמת בַאטיַיט פון עס ַאלע? ווונדערלעך טיַיטש?ָאה, באליבטע ברידער, טָאן איר זען די 
  די די פסח בילדער דעם טויט ֿפון משיח ֿפַאר די רעמיססיָאן פון זינד ווָאס זענען פַארגַאנגענהיַיט. גָאט 'ס ציל?

ס טוט ניט געבן דערלויבעניש צו פָארזעצן אין ע -ַאקסעּפטינג פון זיין בלוט טוט נישט מוחל צו זיין זינד מיר וועלן טוען 

 פַארגַאנגענהיַיט זינד. -דעריבער ווען מיר ָאננעמען עס, אונדזער זינד זענען מוחל בלויז ַארויף צו ַאז ציַיט  -זינד 



עט ליַידן מיר נָאך וו אבער מיר זענען נָאך פלייש ביינגז. פַארגַאנגענהיַיט זינד מוחל. אבער וועט מיר הַאלטן דָארט?

און מיר  מיר הָאבן שוין סלַאוועס צו זינד, אין זיַין מַאכט. -זינד האט געהאלטן אונדז אין זיַין קלַאטש  טעמטיישַאנז.
די  -זאל אונדז ֿפַארשטיין די בילד  מיר הָאבן שוין אין בָאנדַאגע צו זינד. זענען קויכעס צו בַאפריַיען זיך פון עס!

 (19799וו. ווָאס איר זָאל וויסן וועגן די פסח און ֿפעסטיווַאל פון מצות.  מערץ ַארמסטרָאנג ה) טיַיטש.

גָאר, ווי יָאשקע געלערנט, "איר וועט זיַין גאנץ, נָאר ווי אייער פָאטער אין הימל  צו ווָאס גרַאד זָאל קריסטן שטעלן ַאוועק זינד?

(.ווי זינד, זויערטייג 7-8: 5קָארינטהיַאנס  1זיין ַא טיּפ פון זינד )קפ. זויערטייג סימבַאליקַאלי קענען  (.05:48איז גאנץ" )מתיא 

 ּפופפס ַארויף.

די טיַיטש און  ווי זיבן איז גָאט 'ס נומער סימבַאלייזינג קַאמּפליטנַאס, קריסטן זענען צו נָאכפָאלגן די פסח מיט זיבן טעג פון מצות.

פסח בילדער די ַאקסעּפטַאנס פון משיח 'ס בלוט ֿפַאר די רעמיססיָאן פון  .די סימבַאליזַאם איז נישט גַאנץ מיט נָאר פסח

 פַארגַאנגענהיַיט זינד און די טויט פון יָאשקע.

נומ 'די זיבן טעג ֿפון מצות  (?3:13זָאל מיר לָאזן משיח סימבַאליקַאלי כַאנגגינג אויף דעם בוים פון זיין טויט )קפ. גַאלַאטיַאנס 

נָאך פַארגַאנגענהיַיט זינד  -העלפן בילד צו אונדז דער גַאנץ ּפַאטינג ַאוועק פון זינד, די בעכעסקעם פון די מצוות וויַיטערדיק פסח 

 זענען מוחל ווי דער רעזולטַאט פון יָאשקע' קרבן.

ער איז איצט ַאקטיוולי אין יָאשקע ארויף צו די שטול פון גָאט ווו  די טעג ֿפון מצות בילד דעם לעבן און ַארבעט פון די ריזַאן יוזל.

( דעליווערינג אונדז גָאר פון זיַין 17-18: 2ַארבעט אין אונדזער ביכַאף ווי אונדזער הויך ּפריסט, קלענזינג אונדז פון זינד )עברים 

 מַאכט!

 דָא איז עטלעכע פון ווָאס די העברעיש סקריּפטשערז זָאגן וועגן די טעג ֿפון מצות:

ווארים ווער סע  טָאג איר וועט בַאזיַיטיקן זויערטייג פון דיין הייזער. אויף דער ערשטער עסן מצות.זיבן טעג זָאלסטו  15

אויף דער  16עסט חמץ ברויט ֿפון דער ערשטער טָאג ביז דעם זיבעטן טָאג, ַאז מענטש זָאל ֿפַארשניטן ווערן ֿפון ישראל.

און אויֿפן זיבעטן טָאג עס וועט זיין ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן ֿפַאר  ערשטער טָאג עס וועט זיין ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן,

ַאז בלויז זאל זיין  -ָאבער ַאז ווָאס ַאלעמען מוזן עסן  ניט קיין שטייגער פון ַארבעט וועט זיין געטאן אויף זיי; איר.

אויף דעם זעלביקער טָאג איך וועל הָאבן אזוי איר וועט ָאבסערווירן די סעודה פון מצות, ֿפַאר  17 צוגעגרייט דורך איר.

דעריבער איר וועט ָאבסערווירן דעם טָאג איבער אייער דורות ווי  געבראכט אייער ַארמיז אויס פון די לַאנד פון מצרים.

, ביז די אין דער ערשטער חודש, אויף די ֿפערצנטן טָאג ֿפון חודש אין ָאוונט, זָאלט איר עסן מצות 18 ַא ייביק ָארדַאנַאנס.

ווארים זיבן טעג קיין זויערטייג וועט זיין געֿפונען אין אייער הייזער,  19 ערשטער טָאג פון די חודש אין ָאוונט.-צווַאנציק

זינט ווער סע עסט ווָאס איז חמץ, ַאז זעלביקער מענטש זָאל ֿפַארשניטן ווערן ֿפון דער עדה ֿפון ישראל, צי ער איז ַא 

אין ַאלע אייערע דוועלינגז איר וועט עסן  איר וועט עסן גָארנישט חמץ; 20 בוירענער פון דער ערד.פרעמדער ָאדער ַא גע

 (15-20: 12מצות. '' ' ")עקסָאדוס 

ווייזט ַאז ָאפפערינגס זענען געריכט צו זיין געגעבן  16:16און דעוטערָאנָאמי  לערנט וועגן עס ווי געזונט. 6-8: 23לעוויטיקוס 
 פון מצות, שבועות, און די הַארבסט רוח טעג.אויף די טעג 

ָאריגינַאללי, עס זענען געווען קיין "ברַאנדָאּפֿפער ָאדער שלַאכטָאּפֿפער" ווען גָאט "הָאב זיי ַארויסגעצויגן ֿפון לַאנד מצרים" 

די ניו טעסטַאמענט איז קלָאר ַאז ( און 21-27: 7זיי זענען געווען צוגעגעבן וויַיל פון דיסָאבעדיענסע )ירמיהו  (.07:22)ירמיהו 
 (.11-155: 9מיר טָאן ניט דַארֿפן צו הָאבן ברַאנדָאּפֿפער ָאדער כיַיע קרבנות איצט )עברים 

 ווי מיר עסן מצות יעדער פון די טעג, מיר פַארשטיין ַאז מיר הָאבן צו ויסמיַידן די זינד, וואס איז ַאזוי פַארשּפרייט אין דער וועלט
 ז.ַארום אונד

 געטאן ַאוועק ָאדער געהאלטן?

 בַאטרַאכטן עּפעס ַאנדערש ַאז הערבערט וו ַארמסטרָאנג האט געשריבן: זענען געווען די טעג ֿפון מצות געטאן ַאוועק?

 צי הָאט ניט ַאבָאלישעד מיט ַאלט קָאווענַאנט



און דעם ּפעריָאד איז געגרינדעט אויף  בתים.טָאג ש-ָאבסערווירן ַאז די טעג ֿפון מצות זענען ַא ציַיט, ווייל צוויי הויך

איידער די פיַיערלעך געזעץ פון משה האט שוין געגעבן ָאדער  -בשעת די יסרַאעליטעס זענען נָאך אין מצרים  -אייביק 

יט ברענגען ווָאס די געזעץ פון משה, ָאדער די ַאלט בונד, האט נ איידער גָאט ַאֿפילו ּפרָאּפָאסעד די ַאלט בונד! -געשריבן 

ווערס איז איבערגעזעצט: "דעריבער הַאלטן  17אין ס איבערזעצונג, די  ָאדער אינסטיטוט, זיי קענען ניט נעמען ַאוועק!

 די גאנצע ציַיט איז אריינגערעכנט. בליַיביק ינסטיטושַאן."-דעם ּפעריָאד ווי ַא טָאמיד

 זענען ביינדינג היַינט, און אויף אייביק! -די זיבן טעג ֿפון מצות  און -דעם ַאליין דארף צו בַאוויַיזן ַאז די הייליק טעג 

, ווי זיי ַאשורַאדלי טָאן, און איז דָא קַאנקלוסיוולי ּפרוווד, 14, נישט די 15איצט, אויב די טעקסטן צולייגן צו די 

יקן צו די סעודה און נישט די ָאבער די טעקסטן אויבן ָאּפש טאקע עס איז! אלץ?-דעמָאלט איז די פסח געגרינדעט ֿפַאר

יסטַאבלישיז עס  24די פסח איז ווידער רעפעררעד צו, און ווערס  00:21אין די ּפַארַאגרַאף ָאנהייב עקסָאדוס  פסח.

 ... אויף אייביק!

ַאליזַאם, צו צו ָאבסערווירן פסח ַאליין, און דעמָאלט פַארלָאזן צו ָאבסערווירן די זיבן טעג ֿפון מצות, מיטל, אין די סימב

צו זָאגן ... די געזעץ איז געטאן ַאוועק, מיר זענען אונטער דעם  -ָאננעמען משיח 'ס בלוט, און צו פָארזעצן אויף אין זינד 

 חסד , טיַיטש דערלויבעניש, צו פָארזעצן אין זינד!

פון זאגן די ּפַאטינג ַאוועק פון די זיבן טעג ֿפון מצות בילד די בעכעסקעם פון די מצוות, ווָאס איז אן אנדער וועג 

 (1979ַארמסטרָאנג הוו. ווָאס איר זָאל וויסן וועגן די פסח און ֿפעסטיווַאל פון מצות.  מערץ ) זינד.

די ַאּפָאסטלע פול ענדָארסט רעכט בעכעסקעם דער סעודה  פרי קריסטן האט ניט גלויבן ַאז די טעג ֿפון מצות זענען געטאן ַאוועק.
 ַארויס פון יהודה:  ער און אנדערע נָאך אנגעצייכנט / באמערקט עס און באמערקט עס (.7: 5קָארינטהיַאנס  1מיט מצות )

אבער מיר סַאילעד ַאוועק ֿפון פיליּפּפי נָאך די טעג ֿפון מצות, און אין פינף טעג זיך איינגעשריבן זיי אין טראאס, ווו  6
 (6: 20ַאקס ) מיר סטייד זיבן טעג.

יסטן זענען נישט בעכעסקעם די טעג ֿפון מצות, די רוח ווָאלט נישט הָאבן ינסּפייערד דעם צו זיין רעקָארדעד ווי אויב קר
ַאזוי בעכעסקעם די טעג איז  -עס איז געווען רולד דורך די רוימער  איצט פיליּפּפי איז געווען א גוי שטָאט אין מַאסעדָאניַא. דעם.

אין לּפחות צוויי ערטער אין די ניו טעסטַאמענט, מיר זען ַאז די טעג ֿפון מצות  רט ווי ירושלים.געווען ניט באגרענעצט צו ַא אָ 

 (.66: 20; ַאקס 7: 5קָארינטהיַאנס  1זענען געווען צו ווערן געהאלטן אין גענטילע געביטן )

זינט די גענטילע מחבר לוק גערעדט  .3: 12 בַאטרַאכטן אויך די דערקלערונג "עס איז געווען בעשַאס די טעג ֿפון מצות" אין ַאקס

געווען אומבַאקַאנט צו   (, ווָאס ווָאלט ער הָאבן דערמאנט די טעג אויב זיי זענען1: 1די בוך פון ַאקס צו אן אנדער גענטילע )ַאקס 

 די גענטילע קריסטן און האט אויֿפגעהערט צו עקסיסטירן?

קליימז יָאשקע געלערנט זיין אנהענגערס  עּפיסטולַא ַאּפָאסטָאלָארום יָארהונדערט רד 3ַאס טָאמער עס זָאל זיין מוסיף ַאז די סּפיורי

בשעת מיר קענען ניט פַארלָאזנ זיך ַאז דָאקומענט, עס טוט ָאנוויַיזן ַאז עטלעכע זענען  זָאל הַאלטן די טעג ֿפון מצות ביז ער קערט.
 יָארהונדערט. רד 3בעכעסקעם יענע טעג אין די 

, צוזאמען מיט ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא און אנדערע פיליפאינֿפָארמַאציע ֿפון ַארויס די ביבל מעלדעט ַאז די שליחים פול, יוחנן, און 
 (.2פרי קריסטן, געהאלטן די טעג ֿפון מצות )ּפיָאניוס. לעבן פון ּפָאליקַארּפ, טשַאּפטער 

( ּפרָאוכיבַאטַאד די ָאבסערווַאציע פון 363-364פון די פערט יָארהונדערט ) אאדיקיעקָאונסיל פון ל פון די 38טרָאץ דעם, קַאנָאן 

יענע אין די קהילה פון גָאט קען נישט נָאכקומען מיט פילע גזירות פון דעם קָאונסיל ווָאס זענען קעגן די ביבל  די טעג פון מצות.

 און די פרי טראדיציעס פון די געטריַי.

שומרים געצויגן צו הַאלטן די טעג ֿפון מצות דערנָאכדעם )ּפריטז. הנוצרי אידישע קריסטנטום. מַאגנַאס, -שבתדעריבער, פַארשידן 
; עפיפַאניוס. די ּפַאנַאריָאן פון עפיפַאניוס פון: בוך וו 58,62,63; דזשערָאמע ווי סייטַאד אין ּפריטז, ּפּפ. 35, ז '. 1988ירושלים, 

( און אין די מיטל עלטער און וויַיטער פון )ליעטשטי ד 117-119, ז '. 1987 .7-9, 19ּפטער , טשאַ 1( סעקשַאן 1-46)סעקץ 

; פַאלקָאנער 61-62, ּפּפ. 1993סַאבבַאטַאריַאניסם אין די סיקסטעענטה יָארהונדערט. ַאנדרעווס אוניווערסיטעט דרוק, )מי(, 
, ווי סייטַאד אין בַאלל בי 57-58יקַאל און רָאמַאן פַאנטיסעס, ּפּפ. יוחנן. א ברעיפע רעפוטַאטיָאן פון יוחנן טרַאסקעס דזשודאַ 

 אויסגאבע. יעקב קלַארק 2, 1600-1800זיבעטער טָאג מענטשן: סַאבבַאטַאריַאנס און סַאבבַאטַאריַאניסם אין ענגלַאנד און וויילז, 

 (.49-50, ּפּפ. 2009קָאו, & 



גערעדט ֿפַאר די אמת קריסטלעך קירך,  קָאונסיל פון לאאדיקיע גָאט טָאן ניט ָאננעמען ַאז דיקהילה פון  קָאנטינוינג ווי מיר אין די

מיר עסן עטלעכע מצות ֿפַאר יעדער פון די זיבן טעג ווי די ביבל ַאדמָאנישעס )עקסָאדוס  מיר נָאך הַאלטן די טעג פון מצות.
די נוצן פון ווייץ איז ניט -כט פון פַארשידענע גריינז / ניסלעךדעם ברויט קענען זיין געמא (.34:18; 23:15; 6: 13; 00:15

 ביבליקַאללי.

עס טָאמער זָאל ווערן דערמאנט ַאז איינער קענען עסן עסנווַארג אנדערע ווי נָאר מצות בעשַאס דעם סעודה, עס איז נָאר ַאז קיין )

ר און לעצט טָאג פון מצות זענען טעג, ווי די וויקלי שבת, ַאז חמץ ברעדז זענען צו זיין געגעסן. אויך, ניט ענלעך פסח, דער ערשטע

 איינער איז נישט צו ַארבעטן.(

בשעת עטלעכע ווי צו ַאללעגָאריזע ַאוועק פילע ּפָארשַאנז פון די ביבל, כָאטש עס ַאווַאדע איז ַא רוחניות שכל צו דער רוס טעג, 

 לעקציעס.  זערווַאנס העלּפס אונדז צו בעסער ֿפַארשטיין די רוחניותאון די גשמיות ַאב עס איז אויך ַא גשמיות איינער.

די טעג ֿפון מצות העלפן בילד ַאז מיר קריסטן זענען צו שטרעבן צו שטעלן זינד און צביעות אויס פון אונדזער לעבן )קפ. מתיא 

לעקציעס ַאז גָאט   סער לערנען די רוחניותדורך בעכעסקעם זיי ֿפיזיש, עס העלּפס אונדז צו בע (.1: 12; לוק 23:28; 6-12: 16

 בדעה.

 שבועות: די אמת וועגן דיין קָאלינג און די ניט צו גלייבן טַאלַאנט פון גָאט. 4

 פילע רעכט בַאטרַאכטן עס די ָאנהייב פון די ניו טעסטַאמענט קירך. רוֿב וואס גלייבן משיח וויסן עּפעס וועגן שבועות.

 זיין תלמידים זענען געווען דערציילט צו ווַארטן צו בַאקומען די מַאכט פון די רוח:נָאך יָאשקע געשטארבן, 

און ווייל ַאסעמבַאלד צוזַאמען מיט זיי, ער האט זיי נישט צו ַארויסגיין פון ירושלים, ָאבער צו ווַארטן ֿפַאר די צוזָאג  4

ֿפַאר יוחנן באמת בַאּפטייזד מיט ווַאסער,  5 ון מיר;פון דעם ֿפָאטער, "ווָאס," ער האט געזאגט, "איר הָאבן געהערט פ

 (4-5: 1ַאקס ) ָאבער איר וועט זיין בַאּפטייזד מיט דעם רוח נישט פילע טעג פון איצט ".

 ַאזוי זיי געווארט און:

 (.1: 2)ַאקס  ווען די טָאג פון ּפענטעקָאסט האט גָאר קומען, זיי זענען געווען ַאלע מיט איין צוטיילן אין איין ָארט 1

די ביבל איז געמאכט עס קלָאר  קומען. די טָאג פון ּפענטעקָאסט האט גָאר בַאמערקן ַאז דערקלערונג עמפַאסיזעס ַאז פַאקט ַאז

און, עס איז  קומען.דעם טָאג פון ּפענטעקָאסט האט גָאר ַאז די געשעענישן ווָאס נָאכפָאלגן זענען גליַיך שייך צו די פַאקט ַאז

 ן צו די תלמידים וויַיל זיי זענען ַאלע ַאבזערווינג עס צוזַאמען.געווע

 דָא איז ווָאס געשען דעמָאלט:

און ּפלוצלינג דָארט געקומען ַא געזונט פון הימל, ווי פון ַא רַאשינג גווַאלדיק ווינט, און עס ָאנגעפילט די גאנצע הויז  2

עטיילט לשונות, ווי פון פיַיער, און איינער איז געזעסן אויף יעדער פון און עס באוויזן צו זיי צ 3 ווו זיי זענען געזעסן.

און זיי זענען ַאלע ָאנגעפילט מיט די רוח און אנגעהויבן צו רעדן מיט אנדערע לשונות, ווי דער גייסט האט זיי  4 זיי.

 ... געגעבן רעדן.

איינער פון איר זיַין בַאּפטייזד אין דעם נָאמען פון געזאגט צו זיי, "טוט תשובה, און לָאזן יעדער פיטר דעמאלט  38

 יָאשקע משיח ֿפַאר די רעמיססיָאן פון

ֿפַאר די צוזָאג איז צו איר און צו אייערע קינדער, און צו ַאלע  39 און איר וועט באקומען די טַאלַאנט פון די רוח. זינד;

 אונדזער גָאט וועט רופן. " וואס זענען פונ דער וויַיטן ַאוועק, ווי פילע ווי די האר

און מיט פילע אנדערע ווערטער ער עדות געזאגט און געטרייסט זיי, ַאזוי צו זָאגן, "זייט געראטעוועט פון דעם  40

און ַאז טָאג ארום דריי טויזנט נשמות זענען  און די, וואס גערן באקומען זיַין ווָארט האבן בַאּפטייזד; 41 ּפערווערסע דור."

און זיי געצויגן סטעַאדפַאסטלי אין די שליחים 'דָאקטערין און כַאווערשַאפט, אין די ברייקינג פון  42 בן צו זיי.צוגעגע



און דער האר האט צוגעגעבן צו די קהילה  געלויבט גָאט און נאכדעם טויווע מיט ַאלע די מענטשן. 47 ... ברויט, און אין.

 (.47, 38-42, 2-4: 2ַאקס ) ווערן. טעגלעך די, וואס זענען ווייל געראטעוועט

און דעם איז באטראכט צו זיין די ָאנהייב פון דער קריסטלעך קירך דורך די רוימער  זיי באקומען עטלעכע פון די מַאכט פון רוח.

רוח איז געגעבן  ַאזוי די קַאטהָאליקס, מזרח ארטאדאקס, רוֿב ּפרָאטעסטַאנץ, דזשעהָאווַאה ס עדות, און קהילה פון גָאט גרוּפעס.

 אין ַא זיכער ציַיט )די זעלבע ציַיט ַאז פילע פון די אידן באמערקט שבועות( און ַאז יָאשקע 'תלמידים זענען געווען נָאך ַאבזערווינג

 עס.

 ווָאס איז געווען ניט ַא צופַאל.

 איז עס מער צו ּפענטעקָאסט?

 ווי די געבן פון די רוח און די ָאנהייב פון די ניו טעסטַאמענט קירך. פילע טָאן ניט פַארשטיין ַאז שבועות רעּפריזענטיד מער

 איר זוכט אין ּפַאסידזשיז אין ישן און טעסטַאמענץ גיט מער אינֿפָארמַאציע וועגן דעם טָאג און זיַין טיַיטש.

ערמָאנען פון גערעדט אין דער סעודה פון ּפענטעקָאסט איז געהאלטן דורך קריסטן נָאך די ערשט איין, ָאבער מיט קיין ד

די ַאּפָאסטלע פול געצויגן צו הַאלטן ּפענטעקָאסט דעקַאדעס נָאך די שבועות דערמאנט אין די רגע קַאּפיטל פון דעם בוך  לשונות.

 ַאד: 56בַאמערקן ווָאס ער געשריבן, וועגן  פון ַאקס.

בער איך הָאֿפן צו בליַיבן ַא בשעת מיט איר, אויב די אָ  ווארים איך טָאן ניט ווינטשן צו זען איר איצט אויף די וועג; 8

 (.8: 16קָארינטהיַאנס  1אבער איך וועט זַאמענ זיך אין עפעסוס ביז שבועות ) האר ּפערמיץ.

, און ַאז דאס ווייזט ַאז פול געוואוסט ווען שבועות איז געווען, ַאז ער ּפעלץ ַאז די קָארינטהיַאנס מוזן וויסן ווען שבועות איז געווען

אזוי, עס משמעות איז געווען ווייל באמערקט דורך פול און די גויים  די עפעסיַאנס ווָאלט הָאבן באקאנט ווען שבועות איז געווען.

 אין עפעסוס און קארינט.

 ַאד: 60אין אן אנדער יָאר, די ַאּפָאסטלע פול אויך געוואלט צו זיַין אין ירושלים ֿפַאר ּפענטעקָאסט, ַארום 

ווארים פול האט בַאשלָאסן צו זעגל פַארגַאנגענהיַיט עפעסוס, ַאזוי ַאז ער ווָאלט ניט הָאבן צו פַארברענגען ציַיט אין  16

 (.20:16ֿפַאר ער איז געווען כעריינג צו זיַין אין ירושלים, אויב מעגלעך, אויף דעם טָאג פון ּפענטעקָאסט )ַאקס  אזיע;

ַאנדערש, עס ווָאלט זיין ניט  ענען נָאך ַאבזערווינג שבועות און פול איז געווען ַאבזערווינג עס אויך.אזוי, קריסטן אין ירושלים ז

 קלָאר ווי דער טָאג סיבה ווָאס פול געוואלט צו זיין אין ירושלים אויף דעם טָאג פון שבועות.

דערייווד פון די וויַיטערדיק העברעיש בַאשריַיבונג פון ַאז טערמין איז  טה. 50די טערמין שבועות איז ַא גריכיש טערמין טיַיטש 

 קַאלקיַאלייטינג די דַאטע:

און איר וועט ציילן ֿפַאר זיך ֿפון דעם טָאג נָאך דעם שבת, ֿפון דעם טָאג ווָאס איר געבראכט די סנָאּפ פון דער  15

טעג צו דעם טָאג נָאך דער זיבעטער שבת ציילן פופציק  16 כווַאליע קרבן: זיבן סַאבבַאטהס וועט זיין געענדיקט.

 (.15-16: 23)לעוויטיקוס 

זיַין אנדערע ביבליקַאל  דעם טָאג פון ּפענטעקָאסט האט עטלעכע נעמען, און וויַיל פון ַאז, עטלעכע הָאבן שוין צעמישט וועגן אים.

 ון פירסטפרויץ.נעמען ַאריַיננעמען: דער סעודה פון שניט, די סעודה פון ווָאכן און די טָאג פ

 אידישע טראדיציעס און ווען איז ּפענטעקָאסט?

 געזַאנג ָאֿפט באגלייט די הייליק פעסטיווַאלס פון גָאט, ווָאס סטַארטעד אין ונטערגַאנג:



יינער איר וועט הָאבן ַא ליד ווי אין די נַאכט ווען ַא הייליק יָאמטעוו איז געהאלטן, און גלַאדנעסס פון הַארץ ווי ווען א 29

 (30:29ישעיה ) גייט מיט ַא פלייט, צו קומען אין דער בַארג פון די האר, צו די גווַאלדיק איינער פון ישראל.

 שַאוווָאט. מָאדערן אידן טענד צו רופן ּפענטעקָאסט דורך די טערמין

קהילה  קָאנטינוינג זעלביקער טָאג ַאז דיפילע אידן טָאן ניט הַאלטן עס אויף דער  עטלעכע הָאבן שוין צעמישט ווען שבועות איז.

 פון גָאט האלט עס.

תלמודישע און -ּפָאסטן Nדי אידישע צדוקים ריכטיק געזאגט "ַאז שבועות ווָאלט שטענדיק פַאלן אויף זונטיק," ָאבער "]איך[ 

; שבועות. אידישע 1861, ווין  212. פון סיווַאן" )ּפינעלעס, "דַארקעה שעל תורה," ּפ 6געָאניק ליטערַאטור ... שבועות אויף די 

תלמודישע ליטערַאטור ווָאס איז געווען שטעלן -(. די דַאטע פילע אידן איצט נוצן )ווָאס איז אין ּפָאסטן1906ענסיקלָאּפעדיַא פון 

יבלישע טָאג . מיר אין הַאקוידעש(, איז ַא שּפעטער טוישן און נישט די ב-צוזַאמען נָאך די ַאלטע טעסטַאמענט און איז ניט קיסווע

 קהילה פון גָאט ָאבסערווירן די ביבלישע אוֿפן. קָאנטינוינג די

 בַאמערקן אויך די וויַיטערדיק פון פריַיערדיק טשיף רבי האר סַאקקס:

 די פַאריסעעס, וואס האבן געגלויבט אין די מויל געזעץ ווי געזונט ווי די געשריבן איינער ֿפַארשטַאנען "דער שבת" צו

די צדוקים, וואס האבן געגלויבט אין די געשריבן געזעץ בלויז, גענומען  ניסַאן(. 15)מיינען, דָא, דער ערשטער טָאג פון 

אזוי דער ציילן שטענדיק הייבט אויף ַא זונטיק, און שַאוווָאט, פופציק  די טָאג נָאך די שבת איז זונטאג. די טעקסט ממש.

, 3סַאקקס ל יידישקיַיט: ַא געדַאנק ֿפַאר שַאוווָאט. ַארוטז שבע, יוני ) ַא זונטאג. טעג שּפעטער, אויך שטענדיק אויף

2014). 

קריסטן זָאל געדענקען ַאז יָאשקע קָאנדעמנעד די פַאריסעעס ֿפַאר רילייינג צו פיל אויף די מויל געזעץ איבער די געשריבן געזעץ 

עווען "געמאכט די ווָארט פון גָאט פון קיין ווירקונג דורך דיין מסורה ווָאס איר יָאשקע דערציילט זיי זיי זענען ג (.5-13: 7)מארק 

 (.07:13הָאט קָאלנער ַארָאּפ. און פילע ַאזַא זאכן איר טָאן" )מארק 

 און, ווי געוויזן אונטן, שבועות רעפערס צו די ציַיט פון קַאונטינג פופציק ווי ווייל ֿפַארבונדן מיט פירסטפרויץ:

דעמָאלט איר וועט פָארשלָאגן ַא נייע קערל קרבן צו די  ציילן פופציק טעג צו דעם טָאג נָאך דער זיבעטער שבת; 16

זיי וועלן זיַין פון פיַין  טענטס פון ַא עפַאה.-און איר זָאלט ברענגען ֿפון דיין דוועלינגז צוויי פָאכן ברויט פון צוויי 17 האר.

 (.16-17: 23זיי זענען די פירסטפרויץ צו גָאט )לעוויטיקוס  ט זויערטייג.זיי וועלן זיַין בייקט מי מעל;

ווען איר ציילן פופציק טעג צו דעם טָאג נָאך דער זיבעטער שבת, איר געֿפינען ַאז שבועות איז שטענדיק צו קומען אויף ַא 

וואס קליימד צו הָאבן באגעגנט ּפָאליקַארּפ פון ירענַאעוס,  שבועות רַאנז פון ונטערגַאנג שבת ביז ונטערגַאנג זונטאג. זונטאג.

 (.7סמירנַא געשריבן ַאז די שליחים געהאלטן ּפענטעקָאסט אויף ַא זונטיק )פרַאגמענץ פון ירענַאעוס, 

 פירסטפרויץ

ער ַאלטע און ַאקשלי, דָאס אויך איז שּפיציק אויס אין ד די נוצן פון דעם טערמין "פירסטפרויץ" סַאגדזשעסץ ַא רגע שניט.

 טעסטַאמענט:

און דער סעודה פון  17 דער סעודה פון שניט, די פירסטפרויץ פון דיין לייבערז ווָאס איר הָאט סָאון אין די פעלד;...  16

ינגַאטהערינג אין די סוף פון די יָאר, ווען איר הָאבן אלנגעזאמלט אין די פרוכט פון דיין לייבערז פון די פעלד )עקסָאדוס 

23 :16-17.)  
 

און איר וועט ָאבסערווירן די סעודה פון ווָאכן, פון די פירסטפרויץ פון ווייץ שניט, און די סעודה פון ינגַאטהערינג ביי  22

 (.34:22די יָאר ס סוף )עקסָאדוס 

פון ווָאכן,  אויך אויף די טָאג פון די פירסטפרויץ, ווען איר ברענגען ַא ניַי קערל מקריב צו די האר אין דיין סעודה 26

 (.28:26איר וועט הָאבן ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן )נומבערס 



בשעת עטלעכע ּפרָאטעסטַאנט קָאממענטַאטָארס ָאּפשיקן צו די פָאכן סנָאּפ קרבן ווי די סעודה פון פירסטפרויץ )למשל 

דָאס איז ַא  (,213, ז '. 1997ל, רַאדמַאטשער עד עד. די נעלסָאן לערנען ביבל. טאמעס נעלסָאן ֿפַארלַאגן, נַאשווי

(, ווי געוויזן אויבן, די ביבל 10-11: 23בשעת "ַא סנָאּפ פון פירסטפרויץ" איז געווען געֿפינט דעמָאלט )לעוויטיקוס  מיסנָאמער.

 רעפערס צו דער סעודה פון ווָאכן ווי די ציַיט פון פירסטפרויץ )ניט נָאר איינער סנָאּפ(.

 נק פון פירסטפרויץ העלפן אונדז ֿפַארשטיין דעם טָאג?ווי גייט דער געדאַ 

( דערמאנט אונדז ַאז גָאט איז איצט פַאך בלויז ַא 34:22דער סעודה פון ּפענטעקָאסט ָאדער סעודה פון פירסטפרויץ )עקסָאדוס 

די סּפרינג  שניט שּפעטער. קליין "פירסטפרויץ" רוחניות שניט, מיט די לעצטע גרויס טָאג קומענדיק ווָאס בילדער ַא גרעסערע

שניט, אין רוֿב געביטן, אין פיל קלענערער ווי די גרעסער הַארבסט שניט, און דעם איז קָאנסיסטענט מיט גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה 

 ֿפַאר מענטשהיַיט.

 איז געווען ניט ער ַא טיּפ פון פירסטפרויץ? אבער ווָאס וועגן יָאשקע?

 פול הערות: ען.יא, ער ַאווַאדע איז געוו

אבער איצט משיח איז ריזַאן ֿפון די טויט, און האט ווערן די פירסטפרויץ פון יענע וואס הָאבן געֿפַאלן  20

ווארים זינט דורך מענטשן זענען געקומען טויט, דורך מענטש אויך געקומען די המתים פון די  21 שלָאפנדיק.

אבער יעדער  23 ֿפילו ַאזוי אין משיח ַאלע וועט זיין געמאכט לעבעדיק.ווארים ווי אין אד"ם ַאלע שטַארבן, אַ 22 טויט.

קָארינטהיַאנס  1) איינער אין זיַין אייגן סדר: משיח די פירסטפרויץ, דערנאך די, וואס זענען משיח 'ס ביַי זיין קומען.

15 :20-23.) 

ער האט אויך  ער איז דער סנָאּפ פון פירסטפרויץ. .10-11 :23משיח איז דער מקיים פון די כווַאליע סנָאּפ קרבן אין לעוויטיקוס 

 מקוים ווערן ווָאס רָאלע ווען ער ארויף אין הימל אויף די זונטיק )די כווַאליע סנָאּפ קרבן איז געווען אויף ַא זונטאג( נָאך ער איז

 אמערקט ווָאס איז איצט גערוֿפן יסטער.אבער ניט דער ער ניט זיין אמת אנהענגערס ב (.1,17: 20געווען רעזערעקטיד )יוחנן 

 אויך, יעקב הערות ַאז יָאשקע געבראכט אונדז ַארויס צו אויך זיין ַא טיּפ פון פירסטפרויט:

זיין אייגן וועט ער געבראכט אונדז ַארויס דורך דעם ווָארט פון אמת, ַאז מיר זאל זיַין ַא מין פון פירסטפרויץ פון זיין  18

 (.01:18 קרעַאטורעס )יעקב

ַאזוי בשעת יָאשקע איז געווען דער ָאריגינעל פירסטפרויט צו פָארשטעלן די כווַאליע סנָאּפ קרבן, אמת קריסטן זענען ַא מין פון 

פירסטפרויץ" מיינען ַאז בלויז ַא ביסל וועט זיין טייל פון די שניט אין " פירסטפרויץ, רעּפריזענטיד דורך דעם טָאג פון שבועות.

ַא ציַיט ווו ַאלע  -ָאבער זיי אויך מיינען ַאז עס וועט זיין ַא גרעסער שניט  -( 5: 11; 09:27; רוימער 00:32ער )קפ. לוק דעם עלט
 וואס קיינמָאל האט ַא געלעגנהייט ֿפַאר ישועה וועט שּפעטער הָאבן ַא אמת און פַאקטיש געלעגנהייט.

 בַאמערקן ווָאס פיטר סטייטיד אויף שבועות:

ענטשן און ברידער, לָאזן מיר רעדן פרעעלי צו איר פון די ּפייטריַארק דוד, ַאז ער איז ביידע טויט און בעריד, און מ" 29

דעריבער, ווייל ַא נביא, און געוואוסט ַאז גָאט האט סווָארן מיט ַא שבועה צו אים  30 זיַין קבר איז מיט אונדז צו דעם טָאג.
ער,  31 לויט צו די פלייש, ער ווָאלט כַאּפן ַארויף דער משיח צו זיצן אויף זיַין טרָאן, ַאז פון די פרוכט פון זיין גוף,

פָארעסעעינג דעם, גערעדט וועגן די המתים פון דער משיח, ַאז זיין נשמה איז נישט לינקס אין הַאדעס , אדער האט זיין 

דעריבער ווייל דערהויבן  33 ווָאס מיר זענען ַאלע עדות.דאס יָאשקע גָאט האט מחיה ַארויף, פון  32 פלייש זען קָארוּפציע.

צו דער רעכטער האנט פון גָאט, און האט באקומען פון דעם ֿפָאטער די צוזָאג פון די רוח, ער אויסגעגאסן אויס דעם ווָאס 
 (29-333: 2איר איצט זען און הערן. )ַאקס 

שבועות ווייזט ַאז גָאט בלעסיז  יָאשקע ווי פרוכט און ַאז ער איז געווען האט.בַאמערקן ַאז פיטר, אויף ּפענטעקָאסט, רעפעררעד צו 

טש דעם קליין שניט דורך גרַאנטינג זיין רוח ַאזוי ַאז מיר קענען בַאקומען, טָאן זיין ַארבעט און ווַאקסן סּפיריטשַאווַאלי ַאֿפילו כאָ 

 (4: 1לעבעדיק אין "דעם פָארשטעלן בייז עלטער" )גַאלַאטיַאנס 



 איצט יָאשקע איז געווען ניט נָאר דער ערשטער פון די פירסטפרויץ, ער איז געווען אויך די בכור צווישן פילע ברידער:

ֿפַאר וועמען ער פָארעקנעוו, ער אויך ּפרעדעסטינעד צו זיין קָאנפָארמעד צו די בילד פון זיין זון, ַאז ער זאל זיין דער  29

  (.8:29)רוימער בכור צווישן פילע ברידער 
 
 (.5: 1יָאשקע משיח, דער געטריַי עדות, דער בכור פון די טויט )התגלות  5

אזוי, ּפַאסיק ווי יָאשקע  זינט יָאשקע איז דער בכור, דעם ַאווַאדע ימּפלייז ַאז עס וועט ווערן אנדערע וואס זענען צו זיין ווי אים.

פון קורס די געדַאנק פון ּפַאסיק ווי משיח איז געלערנט איבער די ביבל און איז  ת.משיח איז אויך טייל פון דער ָאנזָאג פון שבועו

 בַאמערקן ווָאס יוחנן געשריבן: ניט באגרענעצט צו שבועות.

 (.2: 3יוחנן  1מיר וועט זיין ווי אים )...  2

ת, ָאבער מיט ָאפפערינגס )דעוטערָאנָאמי וויַיל עס איז ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן, עס איז באמערקט ענלעך צו א וואכנבלאט שב

 טעג נָאך די שבת נָאך פסח. 50אין די ַאלטע טעסטַאמענט, די סעודה פון ווָאכן, ינווַאלווינג פירסטפרויץ, איז געהאלטן  (.16:16

ז געווען אויסגעגאסן אויס און אויף ַאז טָאג, די רוח אי נָאך דעם טויט פון משיח, די שליחים אלנגעזאמלט צוזַאמען אויף ַאז טָאג.

יָאשקע איז געווען דער ערשטער פון די פירסטפרויץ און קריסטן  צו צושטעלן קריסטן צוטריט צו גָאט ווי ַא מין פון פירסטפרויץ.

ַין ווי וואס זענען גערוֿפן אין דעם עלטער זענען אויך צו זיַין פירסטפרויץ ווי ער איז )יענע גערוֿפן שּפעטער זענען אויך צו זי

 יָאשקע איז, ָאבער נָאר וועט ניט זיין פירסטפרויץ(.

 קענען רוח טעג זיין געהאלטן ַארויס פון ירושלים?

עטלעכע הָאבן אנגעוויזן ַאז די ביבלישע רוח טעג קענען ניט זיין געהאלטן איצט ווי זיי ווָאלט דַארפן ַאז ַאלעמען ווָאלט גיין צו 
 ירושלים.

 געווען ניט די פַאל כיסטָאריקַאלי, ַאֿפילו מיט יָאשקע.אבער ווָאס איז 

שבועות איז  (.04:16צו די ָאנהייב פון זיין מיניסטעריום בשעת אין נצרת, יָאשקע גערעדט אויף די "טָאג פון די שבתים" )לוק 

נט די מערצָאל קענען זיין ַאז לוק מע (.10,16: 16אויך באקאנט ווי די סעודה פון ווָאכן / סַאבבַאטהס )דעוטערָאנָאמי 

גרוּפינג פון ווי ווערטער(  סטרָאנג ס די פַאקטיש ווָארט )נישט די באשטעטיקט דורך איר זוכט אין די פַאקטיש גריכיש טערמין.

די דורכפָאר איז ממש איבערגעזעצט  , איז מעשונעדיק(.1: 14, ווי אין לוקע σαββάτω, איז מערצָאל )σαββάτωνֿפַאר שבתים, 

 וי גייט:ו

און לויט צו זיין מנהג, ער געגאנגען אין אויף די טעג  און ער איז געקומען אין נצרת ווו ער איז געבראכט געווארן. 16

 , גרין(04:16לוק ) פון די שבתים, אין דער שול, און געשטאנען ַארויף צו לייענען.

ער האט אויך געווען  ווי יָאשקע האט, אין ַא ָארט אנדערע ווי ירושלים. ַאזוי, דעם העלּפס וויַיזן ַאז איינער קען הַאלטן ַא רוח טָאג,

ענגליש ניו -)גרין דזשּפ, מר ינטערלינעַאר גריכיש 1-2: 6צו עפשער הַאלטן אן אנדער הייליק טָאג אין גליל אין לוקע 

 (.2002טעסטַאמענט, דריט אויסגאבע. בַאקער ביכער, 

פרוי אנגעוויזן ַאז דינען זָאל עפשער זיין ריסטריקטיד צו די ירושלים געגנט  ַאז ווען די שומרוניטָאמער עס זָאל ווערן דערמאנט 

 (, יָאשקע האט געזאגט ַאז עס איז געווען ניט ַא ירושלים דינען ריסטריקשַאן:04:19)יוחנן 

ניט אויף דעם בַארג, אדער אין  יָאשקע האט געזאגט צו איר, "אשה, גלויבן מיר, די שעה איז געקומען ווען איר וועט 21

איר דינען ווָאס איר טָאן ניט וויסן, מיר וויסן ווָאס מיר דינען, ֿפַאר ישועה איז פון די  22 ירושלים, דינען דעם ֿפָאטער.

 אבער די שעה איז געקומען, און איצט איז, ווען דער אמת ווערשיּפערז וועט דינען דעם ֿפָאטער אין גייסט און 23 יידן.
גָאט איז גייסט, און יענע וואס דינען אים מוזן דינען אין גייסט און  24 אמת; ֿפַאר דעם ֿפָאטער איז זוכט ַאזַא צו דינען אים.

 (21-24: 4יוחנן ) אמת. "



; 10:23די ניו טעסטַאמענט קלאר ווייזט ַאז רוח טָאג ָאדער אנדערע דינען איז ניט ריסטריקטיד צו ירושלים )זען אויך מתיא 

23:24.) 

רוימער קהילות אויך דערקענען ַאז שבועות, מאל רעפעררעד צו ווי די סעודה פון ווָאכן -עס זָאל זיין אנגעוויזן ַאז די גרעקאָ 

( אין דער ַאלטע טעסטַאמענט, האט קריסטלעך בַאטיַיט 28:26( ָאדער די טָאג פון פירסטפרויץ )נומער 15-16: 23)לעוויטיקוס 
 ן ניט בַאגרענעצן זיַין ַאבזערווַאנס צו איין שטָאט.און זיי טאָ   .

אין  (.01:18בַאטרַאכטן אויך ַאז דער געדַאנק פון קריסטן ווייל פירסטפרויץ איז באשטעטיקט אין די ניו טעסטַאמענט )יעקב 

די סּפרינג רוח טָאג  ט.אלטע ישראל, עס איז געווען ַא קלענערער שניט אין די סּפרינג און ַא גרעסערע שניט אין די הַארבס
 1; 06:44ּפענטעקָאסט, ווען רעכט ֿפַארשטַאנען, העלּפס בילד ַאז גָאט איז בלויז פַאך עטלעכע איצט ֿפַאר ישועה )יוחנן 

 (.388 -37: 7( מיט ַא גרעסערע שניט קומענדיק שּפעטער )יוחנן 11:15; רוימער 01:26קָארינטהיַאנס 

אבער, טייל וויַיל זיי טָאן ניט ָאבסערווירן זיכער  שבועות.בסערווירן עטלעכע ווערסיע פון רוימער קהילות אָ -פילע גרעקאָ 

ן אנדערע ביבליקַאל הייליק טעג, זיי פַארלָאזן צו ֿפַארשטיין ווָאס גָאט איז בלויז פַאך עטלעכע איצט, און ַאז ער טוט הָאבן ַא ּפלאַ 

 (.02:133רחמנות טריומפס איבער דין ")יעקב  (.52:10 ; ישעיה6: 3צו פָארשלָאגן ַאלע ישועה )לוק 

 סעודה פון טרומּפעץ: משיח 'ס צוריקקומען און די געשעענישן לידינג צו עס. 5

אבער, די רוח  רוימער קהילות טָאן ניט הַאלטן די ביבלישע הייליק טעג ווָאס בכלל ּפַאסירן אין דער הַארבסט.-רוֿב פון די גרעקאָ 

 פילע ּפיווַאטַאל געשעענישן אין גָאט 'ס ּפלַאן.טעג מָאלן 

דער סעודה פון טרומּפעץ ניט בלויז בילדער די קומענדיק פון משיח צו רעזערעקט די פירסטפרויץ פון די טויט, עס אויך בילדער 

די לעבעדיק פון גַאנץ די שרעקלעך ציַיט פון פַארוויסונג נָאר פָארויס און די אריינמישונג פון יָאשקע משיח צו רַאטעווען 
 ַאנייַאליישַאן און צו פעסטשטעלן די מלכות פון גָאט אויף ערד.

 זאל ס ֿפַארשטיין ווי דעם ֿפעסטיווַאל אין גָאט 'ס גרויס בעל ּפלַאן.

ניו טעסטַאמענט  זינט די בַאטרַאכטן ַאז עס איז ַא הויּפט ציַיט ריס צווישן די טָאג פון ּפענטעקָאסט און דער סעודה פון טרומּפעץ.

(, אין 51-577: 15קָארינטהיַאנס  1קירך אנגעהויבן אויף שבועות און בייסיקלי ענדס ווען יָאשקע קערט אין די לעצטע טרומייט )
 ַא זינען די ציַיט פון ציַיט צווישן שבועות און די סעודה פון טרומּפעץ קענען ווערן באטראכט ווי רעּפריזענטינג די קירך עלטער .

פון די חודש"  טָאג י פערט רוח טָאג, דער סעודה פון טרומּפעץ, איז באמערקט אין "דער זיבעטער חודש, אויף דער ערשטערד
 (.23-25: 23)לעוויטיקוס 

דער זיבעטער חודש פון גָאט 'ס לוח )ַאקערז אין  די נומער זיבן אין גָאט 'ס ּפלַאן סיגניפיעס קַאמּפלישַאן און שליימעס.

ער און / ָאדער אקטאבער( ּכולל די לעצט פיר פעסטיווַאלס, ּפיקטורינג די קַאמּפלישַאן פון גָאט' ס גרויס בעל ּפלַאן ֿפַאר סעּפטעמב

 די יָאמטעוו ַאז אויף דער ערשטער טָאג פון דעם חודש מַארקס די ָאנהייב פון די לעצט געשעענישן אין גָאט 'ס ּפלַאן. אונדז.

שבת פון מנוחה פון איינער ס רעגולער ַארבעט, און עס איז געווען צו זיין ַא דענקמָאל פון בלָאוינג פון  עס איז אן אנדער יערלעך

פיל  (.1-7: 3; קפ. עזרא 2-3: 8עס איז אויך ַא ציַיט צו לערנען גָאט 'ס וועגן )נעהעמיַאה  (.24-25: 23טרַאמּפַאץ )לעוויטיקוס 

יז געווען געשריבן ֿפַאר אונדזער "יגזַאמּפַאלז, און זיי זענען געווען געשריבן ֿפַאר אונדזער פון ווָאס געשען צו די קינדער ישראל א

 (.10:11קָארינטהיַאנס  1ווארענונג, אויף וועמען די ענדס פון די צייטן הָאבן קומען" )

 עס איז פון די בלָאוינג פון טרַאמּפַאץ ַאז דער סעודה פון טרומּפעץ דרָאז זיַין נָאמען.

עס איז ַא גרויס הַאנדלען פון סימבָאליש טיַיטש טייד אין מיט די בלָאוינג פון די טרַאמּפַאץ, סּפעציעל מיט ַאכטונג צו די סוף מאל 

עס זָאל זיין אנגעוויזן ַאז די מָאדערן אידישע נָאמען ֿפַאר דעם טָאג, ראש השנה, איז ניט ביבליקַאל  אין ווָאס מיר 'רע לעבעדיק.

עס איז געווען עּפעס ַאז זיי אנגענומען סענטשעריז נָאך גָאט האט עס צו זיי און נָאך די ַאלטע  ֿפילו ָאריגינעל ֿפַאר די יידן.אדער אַ 

 אלץ אידישע, ינק(. 1998-1999© טעסטַאמענט איז געווען געשריבן )קרַאמער, ַאמי י ראש השנה ָאריגינס. דרוקרעכט 

: 10זענען בלָאון צו מעלדן גָאט 'ס פעַאסץ, ווי געזונט ווי צו רופן מענטשן צו ַאסעמבַאל )נומבערס די ביבל לערנט ַאז טרומּפעץ 

1-3 ,10.) 



 בוך פון לעבן

ינטערעסטינגלי, אידישע געלערנטע הָאבן טייד די סעודה פון טרומּפעץ אין מיט די 'בוך פון לעבן' )ּפעלטז ב, רבי. ווָאס איז אין ַא 

 ווָאס איז ַאז פון אינטערעס? (.2012, 17ַאַארעטז, סעּפטעמבער ראש השנה גרוס? ה

( וועט זיין רעזערעקטיד 5: 3; התגלות 3: 4נו, די ביבל לערנט ַאז די וואס זענען ליסטעד אין די 'בוך פון לעבן' )פיליּפּפיַאנס 

 אין דער זיבעטער און לעצטע טרומייט: ווען? (.22-23: 12)עברים 

אין ַא מָאמענט,  52 -איר ַא מיסטעריע: מיר וועלן נישט ַאלע שלָאפן, ָאבער מיר וועלן ַאלע זיין געביטן  זע, איך זָאגן 51
ֿפַאר די טרומייט וועט געזונט, און די טויט וועט זיין מחיה  אין די טווינגקַאלינג פון ַאן אויג, אין די לעצטע טרומייט.

ֿפַאר דעם קָאררוּפטיבלע מוזן שטעלן אויף ינקָאררוּפטיָאן, און דעם  53 ינקָאררוּפטיבלע, און מיר וועט זיין געביטן.

 (51-53: 15קָארינטהיַאנס  1) שטַארביק מוזן שטעלן אויף ימָארטַאליטי.

(, שטרָאף קומט אויף יענע וואס זענען נישט 2: 8דער בוך פון התגלות קלאר לערנט ַאז זיבן טרַאמּפַאץ וועט זיין בלָאון )

צום סוף עס לערנט ַאז יענע  (.15-18: 11(, און דעמָאלט גָאט ס מלכות און דין וועט קומען )4: 9קטעד דורך גָאט )ּפרָאטע

 (.14-15: 20וועמענס נעמען זענען נישט געשריבן אין דעם בוך פון לעבן וועט דערפַארונג די רגע טויט )התגלות 

 טרומּפעט בלַאסץ

ַאז בעשַאס ישראל 'ס געשיכטע, ווָאס איז געווען שווער ּפַאנגקטשוייטיד מיט און מרידה, טרַאמּפַאץ בַאטרַאכטן ַאז די ביבל ווייזט 

שטענדיק צו  -געצויגן צו ווערן געניצט ווי ווארענונג דיווייסַאז, צו רופן צו געווער ָאדער ווי ּפרעלודעס צו וויכטיק ַארטיקלען 

 פיר צו דער גאנצער לַאנד.צייכן ַא געשעעניש פון קָאלָאסַאל ַאריַינ

גָאט אויך געניצט די נביאים, צווישן זיי ישעיה, יחזקאל, הָאסעַא און יואל, צו ווָארענען ישראל וועגן ּפַאנישמַאנץ ער ווָאלט 

טרַאמּפַאץ צו  די נביאים זענען געווען צו נוצן זייער קולות ווי ברענגען אויף זיי ֿפַאר זייער קעסיידערדיק מרידה קעגן זיין געזעצן.

 בלָאז זייער ווָארנינגז צו גָאט 'ס מענטשן.

זָאגן מיין מענטשן זייער עבירה, און דָאס הויז ֿפון  הייבן ַארויף דיין קול ווי ַא טרומייט; קרי ַאפנ קָאל, סּפער ניט; 1

 (1: 58ישעיה ) יעקֿב זייערע זינד.

מיר מוטיק זָאגן פון די זינד פון געזעלשַאפט און ווי וועלט  צו טָאן ַאז היַינט. קהילה פון גָאט זענען ארבעטן קָאנטינוינג מיר אין די

 ווָאס מיר אויך שטרעבן צו דערקלערן. -געשעענישן זענען ַאליינינג מיט רעכט ֿפַארשטַאנען נבואה 

: 9, 1-13: 8התגלות לערנט )התגלות אבער עס וועט אויך זיין ּפשַאט טרומייט בלַאסץ קומענדיק אין די צוקונֿפט ווי דעם בוך פון 
 אבער רוֿב וועט נישט אכטונג די ווָארנינגז. (.1-18

פילע זענען בלָאון אין דעם בוך פון התגלות, און ַא ּפלַאץ זענען געווען צו ווערן בלָאון אויף דער סעודה פון טרומּפעץ )לעוויטיקוס 

 ַאלעוויַי פילע קענען זען דעם קשר. -( 23:24

 דָא איז ווָאס התגלות לערנט וועגן ַאז: דער רוֿב וויכטיק טרומייט, אין ַא זינען, קען זיין די לעצטע, דער זיבעטער איינער.אבער 

און די זיבעטער מלאך האט געבלאזן: און עס זענען געווען הויך קולות אין הימל, און געזאגט, "די קינגדָאמס פון דעם  15

פון אונדזער האר און פון זיין משיח, און ער וועט מעמשָאלע אויף אייביק, און  סדי קינגדָאמ וועלט הָאט ווערן

און די און צוואנציק זקנים וואס איז געזעסן איידער גָאט אויף זייער טראנען איז געֿפַאלן אויף זייער ּפנים און  16 אלץ!"

ָאט אלמעכטיקער, דער איינער וואס איז און וואס און געזאגט: "מיר געבן איר דַאנק, ָא האר ג 17 האבן זיך געבוקט גָאט,

די אומות האבן  18 איז געווען און וואס איז צו קומען, ווייל איר הָאבן גענומען דיין גרויס מַאכט און איז געווָארן מלך.

יר זָאל בַאלוינונג דיין בייז, און דיין גרימצארן האט קומען, און די ציַיט פון די טויט, ַאז זיי זָאל זיין געמשּפט, און ַאז א
קנעכט די נביאים, און די הייליקע, און יענע וואס מורא דיין נָאמען, קליין און גרויס, און זָאל צעשטערן די וואס 

און די היכל פון גָאט איז געווען ָאּפענעד אין הימל, און דעם ָארון ֿפון זיין בונד איז געווען געזען  19 צעשטערן די ערד. "

 (15-19: 11התגלות ) און עס זענען געווען בליצן, נויזיז, דונערן, ַאן ערדציטערניש, און גרויס הָאגל. ן טעמּפל.אין זיי



דער סעודה פון טרומּפעץ בילדער דער צוקונֿפט בלָאוינג פון טרַאמּפַאץ און די פַאקט ַאז יָאשקע וועט קומען און פַארלייגן די 

גוט ניַיעס פון קומענדיק קעניגרייך פון גָאט איז ַא גרויס טייל פון ווָאס יָאשקע וויל זיין קנעכט צו די  מלכות פון גָאט אויף די ערד.
דער סעודה פון טרומּפעץ   (.24:14(, און דעמָאלט דער סוף וועט קומען )מתיא 19-20: 28; 24:14ּפרָאקלַאמירן איצט )מתיא 

 ּפוינץ צו משיח 'ס נצחון איבער דעם וועלט.

רוימער כיסטָאריַאנז, ַאזַא ווי דזשערָאמע און עּפיפַאניוס )קַאטהָאליקַא ַאלץ טַאבולינום די קהילה ּפַאטריבוס -גרעקאָ 

 - 1415ַאב קָאלומנַא ַאד קולומנַאם  025דָאקטָאריבוסקווע מַאטעריַא דזשּפ ַארגומענטום ּפַאטרָאלָאגיַא לַאטינַא ווָאלומען מּפל

, 1( סעקשַאן 1-46ון עּפיפַאניוס )עפיפַאניוס. די ּפַאנַאריָאן פון עפיפַאניוס פון: בוך וו )סעקץ א 930, 922ַא, ּפּפ. 1542

(, רעקָארדעד ַאז די' הנוצרי קריסטן 'געצויגן צו 117-119, ז '. 1987 . ווילליַאמס, רעדַאקטָאר. ַארויסגעבער7-9, 19טשַאּפטער 
פינפט סענטשעריז. זיי זענען אויך געהאלטן דורך די געטריַי קריסטן אין ירושלים הַאלטן די הַארבסט רוח טעג אין די פערט און 

וואס קליימד דער ָאריגינעל קריסטלעך בנין אין ירושלים אין די פערט יָארהונדערט ביז זיי זענען סטַאּפט דורך ימּפעריַאל 

: 1990ביבלישע ַארטשַאעָאלָאגי איבערבליק, מיַי / יוני  אויטאריטעטן )ּפיקסנער בי קהילה פון די שליחים געֿפונען אויף מט ציון.
16-35,60.) 

סעמיטע יוחנן טשריסָאסטָאם סּפעסיפיקַאללי ַאטטעמּפטעד צו הַאלטן מענטשן פון בעכעסקעם דער סעודה פון טרומּפעץ -די ַאנטי
(.ָאבער, יענע טריינג צו 2וו:  V; 5; ווי: 5איך: אין די שּפעט פערט יָארהונדערט )יוחנן טשריסָאסטָאם. הָאמילי איך קעגן די אידן 

 קהילה פון גָאט טוט ַאזוי איצט. קַאנטיניוינג די זיין געטריַי געצויגן צו טָאן ַאזוי איבער געשיכטע.

 טָאג פון ַאטָאנעמענט: ׂשטן געץ בַאנישעד. 6

 די וויַיטער הַארבסט הייליק טָאג איז די טָאג פון ַאטָאנעמענט:

אויך די צענט טָאג פון דעם זיבעטן חודש וועט זיין די טָאג פון " 27 ער האר האט גערעדט צו משה, אזוי צו זאגן:און ד 26

ַאטָאנעמענט. עס וועט זיין ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן ֿפַאר איר, איר וועט ּפלָאגן דיין נשמות, און זיי מקריב ַא קרבן 

יר וועט טָאן קיין ַארבעט אויף ַאז זעלביקער טָאג, ֿפַאר עס איז די טָאג פון און א 28 געמאכט דורך פיַיער צו די האר.
ווארים קיין מענטש וואס איז ניט ַאפפליקטעד  29 ַאטָאנעמענט, צו מַאכן ַאטָאונמַאנט ֿפַאר איר ֿפַאר דעם האר אייער גָאט.

און קיין מענטש וואס טוט קיין ַארבעט  30 זיַין ֿפָאלק.אין נשמה אויף ַאז זעלביקער טָאג וועט זיין ֿפַארשניטן ווערן ֿפון 

און איר זָאלט טָאן קיין שטייגער פון  31 אויף ַאז זעלביקער טָאג, ַאז מענטש איך וועל צעשטערן ֿפון צווישן זיַין מענטשן.
עס וועט זיַין צו איר ַא שבת  23 ַארבעט, עס וועט זיין ַא געזעץ אויף אייביק איבער דיין דורות אין ַאלע אייערע דוועלינגז.

פון פיַיערלעך מנוחה, און איר וועט ּפלָאגן דיין נשמות; אויף די ניַינט טָאג פון די חודש אין ָאוונט, ֿפון ָאוונט צו ָאוונט, 

 (.26-322: 23לעוויטיקוס ) איר וועט פיַיערן דיין שבת. "

איר  איר וועט ּפלָאגן דיין נשמות; ָאבן ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן.אויף די צענט טָאג פון דעם זיבעטן חודש איר וועט ה' 7

 (7: 29נומבערס ) וועט ניט טָאן קיין ַארבעט.

פַאסטינג איז כיסטָאריקלי דער הויּפט ווי די ֿפרַאזע "ּפלָאגן דיין נשמות" האט שוין ינטערּפרַאטַאד דורך די אידישע און קהילה פון 

( צו מיינען פַאסטינג, סיַידן 5: 58און ישעיה  69:10; 35:13ויך וועריפיעד דורך ַאזַא ּפַאסידזשיז ווי סַאם גָאט קהילות )דָאס איז א

 ָאוונט צו ָאוונט מיטל פון ונטערגַאנג צו ונטערגַאנג.  איינער איז ווי עס יז קרַאנק, און ַאזוי איז שוין ַאפפליקטעד.

(, ווָאס ניט בלויז ינדיקייץ ַאז די ַאּפָאסטלע פול 9: 27ן ַאטָאנעמענט, "די שנעל" )ַאקס די ניו טעסטַאמענט זיך קַאללס דעם טָאג פו

געהייסן -(, ָאבער ַאז גריכיש 28:17; 18-24: 21איז געווען בעכעסקעם עס )ווָאס ער ווָאלט זיין ּפער סטייטמַאנץ אין ַאקס 

(, אויך מוזן הָאבן שוין ָאדער אן אנדער 1: 1ען גערעדט צו אין ַאקס טהעָאפילוס )דער קריסטלעך ווָאס די בוך פון ַאקס איז געוו
 טערמין ווָאלט הָאבן שוין סַאבסטַאטוטַאד.

פרום מענטשן ַאפפיליַאטעד מיט די קהילות פון גָאט וועט שנעל ֿפון ונטערגַאנג דעם נַאכט ביז ונטערגַאנג די וויַיטער נַאכט )אויב 
ועסטעריַי מוטערס, קליין קינדער, שווַאנגער ווייבער, און פַארשידן ַאפפליקטעד אנדערע זענען ניט שו -זיי זענען ֿפיזיש קענען 

אין דעם שנעל מיר גיין ָאן   דעם איז קָאנסיסטענט מיט אידישע ּפרַאקטַאסַאז אין דעם געגנט ווי געזונט(. -געריכט צו שנעל 

 עסנווַארג ָאדער טרינקען.

עס  ַאדלי, איינער ּפרָאטעסטַאנט בַאריכט קליימז ַאז איין סיבה קריסטן טָאן ניט דַארֿפן צו הַאלטן די טָאג פון ַאטָאנעמענט איז וויַיל

נָאך, די   . זָאל די אנהענגערס משיח שנעל אויף דעם טָאג ֿפון ַאטָאונמַאנט?(.BLאיז קיין אידישע טעמּפל היַינט )קָאטשערעלל 

פַאקט איז ַאז די קינדער פון ישראל געהאלטן דעם טָאג פון ַאטָאנעמענט ֿפַאר סענטשעריז איידער עס איז געווען ַא ביבלישע 



-16: 3קָארינטהיַאנס  1טעמּפל און די אנדערע פַאקט איז ַאז די ניו טעסטַאמענט ווייזט ַאז קריסטן זענען איצט די היכל פון גָאט )

177. ) 

 גָאוץצוויי 

ַאלטע טעסטַאמענט, די טָאג פון ַאטָאנעמענט ינקלודעד ַא צערעמָאניע ווו די ַאזַאזעל ציג איז געשיקט צו די מדבר אין דער 

זיכער קריסטן געזען דעם שיקן פון די ַאזַאזעל ציג ַאוועק ווי ּפיקטורינג די ציַיט בעשַאס די מיללענניום  (.1-10: 16)לעוויטיקוס 

דעם מיטל ַאז ער וועט ניט זיין ביכולת  (.1-4: 20ונדן ֿפַאר ַא טויזנט יאר אין די ָאנ ַא דנָא גרוב )התגלות ווען ׂשטן ווָאלט זיַין געב
וויַיל פון די קרבן פון יָאשקע, ַא ציג איז נישט מקריב געווען צו ָאבסערווירן דעם טָאג   צו שטרויכלען און נַארן בעשַאס ַאז מָאל.

 (.1-100: 10)קפ. עברים 

( און ער איז געהרגעט 7-8: 5קָארינטהיַאנס  1ש יָאשקע איז געווען אונדזער פסח לַאם האט מקריב געווען ֿפַאר אונדז )כָאט
 (, מיר אויך זען ַא ציַיט אנדערע ווי פסח ווו יָאשקע איז סערעמָאניַאללי דערשלָאגענע.9:28געווארן נָאר ַאמָאל )עברים 

 ווָאס?

ד, ָאבער עס קען זיין קלוז צוזאמען מיט די פַאקט ַאז דעם קרבן כַאּפַאנז איידער די מעלדונג פון די רגע פילע הָאבן סּפעקיַאלייטאַ 

 ציג.

אין דעם עלטער, די וואס  דער ָאריגינעל פסח בלויז ריזַאלטַאד אין די קינדער ישראל ווייל דורכגעגאנגען איבער ֿפַאר זייער זינד.

ָאבער  בן פון יָאשקע אויף זיין לעצט ערדישע פסח ֿפַאר ּפייינג די שטרָאף ֿפַאר אונדזער זינד.זענען אמת קריסטן פָאדערן דער קר

 (.5: 11; רוימער 12:32פַאקטיש קריסטן זענען ַא קליין מיעט פון די בַאפעלקערונג פון דער וועלט )לוק 

(, רוֿב הָאבן שוין בלינד 4: 4קָארינטהיַאנס  2וועלט )זינט די ביבל קַאללס ׂשטן "דער גָאט פון דעם עלטער" וואס האט "בלינד" די 

 -אבער דָאס וועט ּפַאסירן ֿפַאר קימַאט ַאלע וואס וועט זיין גערוֿפן  און הָאבן ניט נָאך געווען באדעקט דורך דער קרבן פון יָאשקע.

ענדס,  ערעמָאניַאללי נָאך דער קירך עלטערוויַיזונג די קרבן, ס (.12:32ָאדער אין דעם עלטער ָאדער די עלטער צו קומען )מתיא 

קרבן העלּפס בַאוויַיזן ַאז דער קרבן פון יָאשקע איז געווען ניט נָאר ֿפַאר יענע גערוֿפן אין דער קירך עלטער, ווי גָאט 'ס ּפלַאן כולל 

 ישועה צו ַאלע, און נישט נָאר היַינט ס דערוויַילן.

 די אנדערע ציג ווייל, דעם ווייזט ַאז יָאשקע איז געווען ניט גענומען ַאוועק די זינד פון ׂשטן.דורך וויַיזונג דער קרבן פריערדיק צו 

אבער עס טוט נישט צולייגן צו יומַאנז ביז נָאך גָאט קַאללס אונדז און  יָאשקע האט גענומען די שטרָאף פון ַאלע מענטשלעך ביינגז.

ניט בלויז אין יָאשקע,  ען צו זיין גרייט צו תשובה טאן און מיר קומען צו גלויבן.( און מיר קומ6:44גרַאנץ אונדז תשובה )יוחנן 

אויך, מיר בַאוויַיזן עס דורך רעּפענטינג,  ָאבער מיר גלויבן די זון און מיר גלויבן דעם ֿפָאטער, ַאז איז, מיר גלויבן ווָאס זיי זָאגן.

: 2יוחנן  1( און ַאקשלי טריינג צו לעבן ווי זיי ווָאלט הָאבן אונדז לעבן )קפ. 02:38ווייל בַאּפטייזד, ווייל געגעבן די רוח )ַאקס 

6.) 

 געהאלטן איבער געשיכטע

יָארהונדערט לויט צו יוחנן טשריסָאסטָאם וואס אנגעזאגט קעגן עס  סטן 4דעם טָאג פון ַאטָאנעמענט איז געווען געהאלטן אין די 

 (.2; וו: 5; ווי: 5קעגן די אידן איך: )יוחנן טשריסָאסטָאם. הָאמילי איך 

לעבן דעם ציַיט ווָאס ּפרובירן צו פַארבָאט עס  ַאּפָאסטָאליק קַאנָאנס פון די סיריַאן 69/70דעם קענען אויך זיין געזען אין קַאנָאן 

וערסיטעט פון קַאנסַאס פון אוניו 30(, ישו 300-438)ימּפעריע )סעַאווער איר. ֿפַארֿפָאלגונג פון די אידן אין די רוימער 
 (.34-355, ּפּפ. 1952אויסגאבעס: הומַאניסטיק שטודיום. אוניווערסיטעט פון קַאנסַאס אויסגאבעס, 

צענט יָארהונדערט, שטַאטן ַאז יָאשקע און זיינע תלמידים געהאלטן די -א מוסלים דָאקומענט, דייטיד פון די ציַיט פון די פינפט
קריסטן זענען נָאך בעכעסקעם די טָאג פון ַאטָאנעמענט -עס ינדיקייץ ַאז דזשודעאָ  ג ווי די יידן.פעסט אויף דער זעלביקער טע

 -טָאג לענטענ 500רוימער געקומען ַארויף מיט ַא -בשעת די גרעקאָ 

ן אין אלטע אידישע קריסט-ּפעטרי ל די בילד פון די דזשודַאעאָ -פַאסטינג ציַיט ַאז יָאשקע האט ניט הַאלטן )טָאמסָאן ּפי לַאמבערס

-; סטערן סם. ציטאטן פון ַאּפָאקריפַאל גָאסּפעלס אין ' ַאבד על70-72, ּפּפ. 2003, 158און קריסטלעך ליטערַאטור, באנד 



מעלדעט פון אנדערע כיסטָאריַאנז  (.34-57: 1967( ַאּפריל 1דזשַאבבַאר. זשורנַאל פון טהעָאלָאגיקַאל סטודיעס, נס. חלק. ^ ךן, )

דערצו, מיר זען היסטארישע מעלדעט ַאז עס איז געווען נָאך ווייל געהאלטן אין   (.32-34ן דעם מיינונג )למשל ּפינעס, ּפּפ. שטיצ
 (.622-61יָארהונדערט )ליעטשטי, ּפּפ.  טה 16טרַאנסילווַאניַא אין די 

מיר  יָארהונדערט. טה 20נדערע רוח טעג( איבער די די ַאלט רַאדיָא קהילה פון גָאט באמערקט דעם טָאג פון ַאטָאנעמענט )און די א
 קהילה פון גָאט פָארזעצן צו ָאבסערווירן עס היַינט. קָאנטינוינג אין די

סעודה פון טַאבערנַאקלעס: ַא בליק פון ווָאס די וועלט קוקט ווי אונטער משיח 'ס . 7

 ריין

נָאך יָאשקע געשטארבן ֿפַאר אונדזער זינד  געשעעניש אין גָאט 'ס ּפלַאן.דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס בילדער ַא קַאלמַאנייטינג 

צו ויסלייזן כיומַאנקיינד, און נָאך ער האט געשיקט אונדז די רוח און ּפיקט אויס ַא מענטשן ֿפַאר זיין נָאמען צו ווערן מלכים און 
ך זיין רגע קומען, און נָאך ער האט לעסָאף געשטעלט (, און נאָ 05:100כהנים צו מעמשָאלע מיט אים אויף דער ערד )התגלות 

דז ַאלע די זינד אויֿפן קָאּפ ֿפון ׂשטן סעּפערייטינג ביידע אים און די זינד ֿפון די ביַיזיַין פון גָאט און זיין מענטשן )געמאכט אונ

יט ֿפַאר ַאז לעצט סעריע פון געשעענישן, די איינער מיט אים, ַאטָאונמַאנט(, דעמָאלט מיר זענען גרי-לעסָאף זיך איינגעשריבן ביי
 קַאמענסמַאנט פון די פַארלייגן פון די מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט אויף ערד.

דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס בילדער די רוחניות און מַאטעריַאל זעט ווָאס וועט פַאלן בעשַאס די מיללענניַאל מעמשָאלע פון 
דאס איז אין קַאנטרַאסט צו ווָאס איז  (.1-6: 20מען וועט הַאלטן גָאט ס געזעצן ָאן ׂשטן ס דיסעּפשַאנז )התגלות יָאשקע משיח ווען 

: 20סַאטַאניק ָאּפנַאר, ווָאס וועט זיין ניטָא דעמָאלט )התגלות  (.9: 12געשעעניש איצט אין ַא וועלט גענארט דורך ׂשטן )התגלות 

ס רוֿב וואס גלייבן קריסטנטום הָאבן שוין מיסלעד דורך 'פיַין' פַאלש באדינער ווי ווויל ווי ווָאס פילע (, איז ַא טייל ֿפון וואָ 1-33

 (.14-155: 11קָארינטהיַאנס  2יענע באדינער הָאבן שוין מיסלעד )פון 

 .10-26: 7יָאשקע זיך, געהאלטן דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס, און אויך געלערנט עס ּפער יוחנן 

 דָא זענען עטלעכע ינסטרַאקשַאנז וועגן עס פון די העברעיש סקריּפטשערז:

רעדן צו די קינדער פון ישראל, ַאזוי צו זָאגן: די ֿפוֿפצנטן טָאג " 34 און דער האר הָאט גערעדט צו משה, ַאזוי צו זָאגן: 33
אויף דער ערשטער טָאג עס  35 טעג צו דעם האר.די סעודה פון טַאבערנַאקלעס ֿפַאר זיבן  ֿפון דעם זיבעטן חודש וועט זיין

 וועט זיין ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן. איר וועט טָאן קיין קַאסטַאמערי ַארבעט אויף עס.

עס וועט זיין ַא געזעץ אויף אייביק אין דיין  און איר זָאלט הַאלטן עס ווי ַא סעודה צו די האר ֿפַאר זיבן טעג אין די יָאר. 41

ַאלע וואס זענען  איר וועט וואוינען אין בוטס ֿפַאר זיבן טעג. 42 איר וועט פיַיערן עס אין דער זיבעטער חודש. דורות.

 (33-35,41-42: 23געבוירן יסרַאעליטעס וועט וואוינען אין בוטס, )לעוויטיקוס 

עט ָאּפקוועלן אין דיין סעודה, איר און און איר וו 14 איר וועט ָאבסערווירן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס זיבן טעג, ..." 13

אייער זון און דיין טָאכטער, דיין זכר קנעכט און דיין וויַיבלעך קנעכט און די לוי, די פרעמדער און די יתום און ַאן 

ָארט זיבן טעג זָאלסטו הַאלטן ַא הייליק סעודה צו דעם האר אייער גָאט אין דעם  15 אלמנה, וואס זענען ין דיין טויערן.
ַאלע די ַארבעט פון   ווָאס די האר טשוזיז, וויַיל די האר דיין גָאט וועט בענטשן איר אין ַאלע אייער ּפרָאדוצירן און אין

 דיין הענט, ַאזוי ַאז איר שורלי ֿפרייען.

ָאס ער טשוזיז: ביי דריי מָאל ַא יָאר ַאלע אייער מַאלעס וועט דערשיַינען איידער די האר דיין גָאט אין דעם ָארט וו" 16

דער סעודה פון מצות, ביי דער סעודה פון ווָאכן, און ביי דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס, און זיי וועלן ניט דערשיַינען 

יעדער מענטש וועט געבן ווי ער איז ביכולת, לויט צו די ברכה פון די האר דיין גָאט  17 קָאלנער.-איידער די האר ליידיק

 (13-17: 16עגעבן איר. )דעוטערָאנָאמי ווָאס ער האט ג

גָאט האט אלטע ישראל וואוינען אין בוטס / טַאבערנַאקלעס ) 'סוקקָאס' אין העברעיש( אין דער מדבר ֿפַאר דעקַאדעס איידער זיי 

ַאֿפילו  וגעזאגט לַאנד.יענע בוטס, אין ַא זינען, ּפיקטשערד ַאז זיי זענען געווען בלויז יורשים צו די צ אריין די צוגעזאגט לַאנד.
בעשַאס די מיללענניום, ווען די מלכות פון גָאט איז ּפסַאק איבער שטַארביק אומות, די שטַארביק מענטשן וועט זיין בלויז יורשים 

 הבטחות.  זיי מוזן בַאקומען און ווַאקסן אין וויסן און חכמה צו ירשענען די  צו די מלכות.



הַאקוידעש( ַאז זיי וועלן "וואוינען אין טַאבערנַאקלעס, ווי -שילדערן ַא טיּפ פון ַאלע ישראל אין קיסוועגָאט זאגט ֿפון אֿפרים )מאל 

ישראל, אין דער מדבר, איז געווען ַא טיּפ פון ַאלע מענטשן וואס  רהעימס(.-, דָאויי9ַ: 12אין די טעג פון דער סעודה" )הָאסעַא 
, זיי זענען געווען סָאדזשָאורנערס  (.10:11קָארינטהיַאנס  1ישַאנז צו ירשענען די הבטחות )מוזן גיין דורך טריַאלס און טריביַאלי

 ווארטן צו ירשענען די הבטחות פון גָאט.

מיר קריסטן זענען צו פַארשטיין ַאז מיר הָאבן קיין שטענדיק שטָאט אין דעם עלטער און קוק צו די איין צו קומען )עברים 

קריסטן  אין ציַיטוויַיליק דוועלינגז בעשַאס דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס העלּפס דערמָאנען אונדז פון ַאז.די סטייינג  (.13:14

-10: 31זָאל בַאדינער קירך בַאדינונגען, אויב מעגלעך, יעדער טָאג פון די סעודה פון טַאבערנַאקלעס צו לערנען )דעוטערָאנָאמי 

 ( .11: 122יק קרבנות, ווָאס איז אונדזער "גליַיך דינסט" )רוימער ( ווייל לעבעד17-18: 8; נעהעמיַאה 13

די נוצן פון די רעלעוואנטע מיַיסער  (.16:15; 14:26דעוטערָאנָאמי ) ֿפרייען דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס איז ַא ציַיט צו

(, ָאבער אויך ַאז דער 22-26: 14זעט )דעוטערָאנָאמי  )קַאמַאנלי גערוֿפן "צווייט מיַיסער"( ווייזט ַאז דָאס איז צו זיין ַא ציַיט פון
דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס העלּפס בילד די ציַיט  (.27: 14עבודה זָאל זיין גענומען זָארגן פון אין דעם עלטער )דעוטערָאנָאמי 

 דעם גיט אונדז ַא בליק אין די ציַיט נָאך יָאשקע קערט.  פון מיללענניַאל זעט.

ינטערעסטינגלי, יעדער זיבן יאר, די בוך פון די  יָאר ּפלַאן. 7,000נניום רעּפרַאזענץ דער זיבעטער טָאג פון גָאט 'ס די מיללע

(.דעם העלּפס בילד 10-13: 31געזעץ איז געווען הָאט בַאֿפוילן צו זיין לייענען ביי דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס )דעוטערָאנָאמי 

שרת מצוות, וועט זיין געהאלטן אין די מַאלעניַאם, ווי די ביבל ווייזט די געזעץ וועט זיין געלערנט ַאז די געזעץ, כולל די ע

עס   די ַאסערעס הַאדיברעס(.; מער אויף די מצוות קענען זיַין געֿפונען אין אונדזער ּפָאטער ָאנליין ביכל2-33: 2דעמָאלט )ישעיה 
 וועט ברענגען בלעסינגז און זעט בעשַאס די מַאלעניַאם. איז לעבעדיק לויט צו גָאט 'ס געזעצן ווָאס

קָארינטהיַאנס  1מיר קריסטן איצט דערווַארטן די קומענדיק מַאלעניַאם און דער ענדערונג ַאז ַאקערז אין די לעצטע טרומייט )
 (, ווָאס איז אויך באקאנט ווי דער ערשטער המתים:15:52

און איך געזען די נשמות פון יענע  געזעסן אויף זיי, און דין איז באגאנגען צו זיי. און איך האב געזען טראנען, און זיי 4
וואס האט שוין ביכעדיד ֿפַאר זייער עדות צו יָאשקע און ֿפַאר די ווָארט פון גָאט, וואס האט ניט געבוקט צו דער חיה 

און זיי געלעבט און  דער אויף זייער הענט.ָאדער זיַין בילד, און האט נישט באקומען זיין ציל אויף זייער שטערנס אָ 

 (4: 20התגלות ) געהערשט מיט משיח ֿפַאר ַא טויזנט יאר.

ם, ער די ביבל וויַיזן ַאז נָאך יָאשקע זאמלט די קהילה צו זיך, און נָאך ער איז סיטַאד אויף זיין טרָאן ווו מיר וועט זיין ּפסַאק מיט אי

 ם און זָאגן צו די קריסטן:וועט קליַיבן די אומות איידער אי

 קום, איר ברוך פון מיין פָאטער, ירשענען די מלכות 34

 (.25:34צוגעגרייט ֿפַאר איר פון די יסוד פון די וועלט: )מתיא 

 איצט, די וואס הַאלטן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס קוק פָארויס צו דעם ווי עס העלּפס בילד די מיללענניַאל מלכות.

 רגע יָארהונדערט, ּפַאּפיַאס פון היערַאּפָאליס האט געזאגט:אין די פרי 

ה[ דָא וועט זיין ַא ציַיט פון עטלעכע טויזנט יאר נָאך די המתים פון די טויט, און ַאז די מלכות פון משיח וועט זיין ]
 שטעלן ַארויף אין מַאטעריַאל פָארעם אויף דעם זייער ערד.

ון טַאבערנַאקלעס איז ַא שָאטן פון די קומענדיק מיללענניַאל מלכות פון גָאט ַאז געטריַי קריסטן די ַאבזערווַאנס פון דער סעודה פ

 הָאבן געהאלטן זינט ניו טעסטַאמענט מאל.

 ווו קענען עס זיין געהאלטן?

יוזשַאווַאלי ינווַאלווז ( ּפעריָאד, טיַיטש עס 1-5: 84נעסיע' )סַאם -דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס איז יסענשַאלי ַא 'ּפילגרימ

יָאשקע 'טַאבערנַאקלעד' מיט יומַאנז ווען ער איז געווען דָא )ווי דער גריכיש ווָארט  ַארומפָארן ַארויס פון איין 'ס נָארמַאל קהל.

ἐσκἠνωσεν  ענגליש ניו טעסטאמענט-קענען ווערן איבערגעזעצט ּפער גרין דזשּפ. ינטערלינעַאר גריכיש 01:14אין יוחנן .
 (.282, ז '. 2002דרוקן  5, 1996בַאקער ביכער, 



בשעת עטלעכע פַאלסעלי פָאדערן ַאז דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס פון די פַארגַאנגענהיַיט דורך איצטיקן מאל מוזן נָאר זיין 

ַאר סענטשעריז נָאך די די קינדער פון ישראל זענען נישט ַאֿפילו אין ירושלים ֿפ געהאלטן אין ירושלים, דָאס איז אין טעות.

די  בכן ירושלים איז געווען ניט ַאן ערשט ָאּפציע ֿפַאר זיי.-זענען רעקָארדעד 23קַאמַאנדז ֿפַאר זיַין ַאבזערווַאנס אין לעוויטיקוס 

. ; קפ8:15ביבל ווייזט די סעודה פון טַאבערנַאקלעס קענען ווערן געהאלטן אין שטעט אנדערע ווי ירושלים )נעהעמיַאה 

ַאד(, אידן ָאֿפט געהאלטן עס אנדערש )חיים סטשַאוססע  70 -בק  530בעשַאס די רגע טעמּפל ציַיט ) (.23-24: 14דעוטערָאנָאמי 

 אנגעוויזן, "סוקקָאס איז געווען ַא גרויס ֿפעסטיווַאל ַאֿפילו ַארויס פון ירושלים." סטשַאוססע ה די אידישע פעסטיווַאלס: א גייד צו

 (.184. סטשָאקקען, ז '. 1938טע און ָאבסערווַאנסע, זייער געשיכ

.( 19יָארהונדערט )לעבן פון ּפָאליקַארּפ, טשַאּפטער  נד 2עס קען אויך זיין פון אינטערעס צו טָאן ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא אין די 
פון טַאבערנַאקלעס אין אזיע מיינער, נישט יָארהונדערט געהאלטן די סעודה  טה 4און זיכער אנדערע אין אזיע מיינער אין די שּפעט 

דעם איז באשטעטיקט דורך קוואלן ַאזַא ווי די קַאטהָאליק הייליקער דזשערָאמע )ּפַאטרָאלָאגיַא לַאטינַא ווָאלומען  ירושלים.

רדינַאל דזשין דַאניעלָאו יָארהונדערט קאַ טה 20ַא( און פָארשונג געטאן דורך די 1542 - 1415ַאב קָאלומנַא ַאד קולומנַאם  025מּפל
מַאריע. די טהעָאלָאגי פון אידישע קריסטנטום . איבערגעזעצטע דורך יוחנן יי בַאקער. די -גוענָאלע-)דַאניעלָאו, קַארדינַאל דזשין

 (.343-3466, ּפּפ. 1964וועסטמיניסטער דרוק, 

טיסטַא ּפַאגַאני געשריבן די וויַיטערדיק וועגן די מצרי בישָאּפ מיללענניַאל געלערנטער געהייסן גיָאווַאנני בַאט-א יָארהונדערט ַאנטי

 נעּפָאס פון די דריט יָארהונדערט און די, וואס שטיצט די מַאלעניַאם:

ַאלע יענע וואס לערנען ַא מַאלעניַאם לויט צו אידישע געדאנקען, ַאזוי צו זָאגן: ַאז בעשַאס די מיללענניום, מָאסַאיק ... 

יין געזונט ... דאס זענען גערוֿפן דזשודַאיקַאל מיללענַאריַאנס, ניט ווי ווייל אידן, ָאבער ווי בעת ינווענטיד געזעץ וועט ז

און ַאּפכעלד ַא מַאלעניַאם לויט ... די הויּפט מחברים פון דעם טעות זענען נעּפָאס, ַא אפריקאנע בישָאּפ, קעגן וועמען סט 

און ַאּפָאללינַאריס, וועמען סט עּפיפַאניוס קָאנפָאונד אין זיין   ער אויף ּפרָאמיסעס;דיָאניסיוס געשריבן זיין צוויי ביכ
-252, ּפּפ. 1855ּפַאגַאני, גיָאווַאנני בַאטטיסטַא. ֿפַארעֿפנטלעכט דורך טשַארלעס דָאלמַאן, ) ווערק קעגן הערעסיעס.

2533) 

נעּפָאס אדער ַאּפָאללינַאריס זענען אידן, ָאבער זענען קָאנדעמנעד ֿפַאר  עס זָאל זיין פון אינטערעס צו טָאן ַאז ניט דער בישָאּפס

און זינט ַאּפָאללינַאריס איז גערוֿפן ַא קַאטהָאליק הייליקער, עס זָאל זיין קלָאר ַאז  בעת ַא רעליגיע, וואס האט "אידישע" גלויבנס.

יָארהונדערט קלאר האט הַאלטן צו געדאנקען, וואס זענען געווען  יִידיש קריסטלעך לעַאדערס אין די פרי דריט-די רעסּפעקטעד ניט
זָאגן דעמָאלט ַאז זיי ביידע ֿפַארשטַאנען די   די פַאקט ַאז זיי געהאלטן צו "מָאסַאיק געזעץ" איז  קָאנדעמנעד דורך די ַאללעגָאריסץ.

 טלעך טרָאּפ.טיַיטש פון און געהאלטן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס, ָאבער מיט ַא קריס

יָארהונדערט געלערנט ַאז דער  טה 4ָאדער פרי  רד 3הייליקער מעטהָאדיוס פון ָאלימּפוס אין די שּפעט &  רוימער בישָאּפ-די גרעקאָ 
 סעודה פון טַאבערנַאקלעס איז געווען בַאֿפוילן און ַאז עס האט לעקציעס ֿפַאר קריסטן:

הימל און די ערד, און פַארטיק די גאנצע וועלט, און רעסטיד אויף דעם  ֿפַאר זינט אין זעקס טעג גָאט געמאכט דעם
זיבעטן טָאג פון ַאלע זיינע מעשים, וואס ער האט געמאכט, און ברוך דעם זיבעטן טָאג און געהייליקט עס, ַאזוי דורך ַא 

אין, מיר זענען הָאט בַאֿפוילן צו פיגור אין דער זיבעטער חודש, ווען די ֿפרוכטן ֿפון דער ערד הָאבן שוין אלנגעזאמלט 

הַאלטן די סעודה צו דער האר, ... עס איז געהייסן, מע דער סעודה פון אונדזער טַאבערנַאקלעס וועט זיין סעלַאברייטיד 
צו די האר ... ֿפַאר ווי ווי די יסרַאעליטעס, ווייל לינקס די געמארקן פון מצרים, ערשטער געקומען צו די 

און ֿפון בכן, ווייל ווידער שטעלן ַארויס, איז געקומען אין דעם לַאנד פון צוזָאג, ַאזוי אויך טָאן  טַאבערנַאקלעס,

ֿפַאר איך אויך, גענומען מיין נסיעה, און געגאנגען ַארויס ֿפון די מצרים פון דעם לעבן, איז געקומען ערשטער צו   מיר.

ַאקלעס, און עס ווייל שטעלן ַארויף מיין געצעלט, באדעקט מיט די די המתים, ווָאס איז דער אמת סעודה פון די טַאבערנ
ֿפרוכטן ֿפון מיַילע, אויף די ערשטער טָאג פון די המתים, ווָאס איז די טָאג פון דין, פיַיערן מיט משיח די מַאלעניַאם פון 

נקוועט פון די ַאסערעס ווירגינס, מעטהָאדיוס. באַ )  מנוחה, ווָאס איז גערוֿפן דעם זיבעטן טָאג, ַאֿפילו די אמת שבת.

 (99דיסקָאורסע 

די קַאטהָאליק גַאלעך און געלערנטער דזשערָאמע האט געזאגט ַאז הנוצרי קריסטן געהאלטן עס און ַאז זיי געגלויבט ַאז עס 

ַאב קָאלומנַא ַאד קולומנַאם  025יָאשקע משיח )ּפַאטרָאלָאגיַא לַאטינַא ווָאלומען מּפלשּפיציק צו די מיללענניַאל מעמשָאלע פון 
דעם בעכעסקעם פון דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס דורך הנוצרי קריסטן אין די שּפעט פערט יָארהונדערט   ַא(.1542 - 1415

 איז געווען אויך באשטעטיקט דורך די קַאטהָאליק און מזרח ארטאדאקס הייליקער עּפיפַאניוס פון.



 ַאעליטעסֿפון די יסרחילוק קריסטלעך 

דער הויּפט באזירט אויף ניו טעסטַאמענט סקריּפטשערז, קריסטן הַאלטן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס ַא ביסל ַאנדערש ווי די 

 יסרַאעליטעס האט.

ר רעקָארדס ָאנוויַיזן ַאז דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס מיינט צו הָאבן געווען געהאלטן אין איירָאּפע בעשַאס די מיטל עלטע

. "און די ֿפרוי איז ַאנטלָאֿפן אין דער מדבר, ווו זי הָאט ַא ּפלַאץ ..." 51)ַאמבַאסַאדער קַאלידזש קָאררעסּפָאנדענסע קורס, לעקציע 

(, ביַי ערטער ָאן 61-62ס )ליעטשטי, ּפּפ.  1500( ווי געזונט ווי סּפעסיפיקַאללי אין טרַאנסילווַאניַא אין די 1968.  6: 12רעוו 

עס  ס.1700און  1600עס איז עטלעכע זָאגן צו ֿפָארשלָאגן ַאז עס איז געווען געהאלטן אין די אמעריקע אין די   ניע צווייגן.דלאָ 
איז געווען געהאלטן דורך די ַאלט רַאדיָא קהילה פון גָאט און ווערלדווייד קהילה פון גָאט ַאלע ַארום די וועלט אין די 

 יָארהונדערט. טה 20

קהילה פון גָאט פָארזעצן צו הַאלטן עס אין ערטער ַארום די וועלט און מיר אויך לערנען ַאז דער סעודה פון  קָאנטינוינג די מיר אין

 טַאבערנַאקלעס ווייזט צו די מיללענניַאל מעמשָאלע פון יָאשקע משיח אין די מלכות פון גָאט.

ע מָאדערן קריסטן אין ָאדער געצעלטן אדער מאטעל / הָאטעל רומז דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס האט שוין באמערקט דורך פיל

צוויַיג כַאץ ַאז די יסרַאעליטעס נָארמַאלי -און ניט נָאר אין דלָאניע -טעמּפָארַארי דוועללינגס-פונקטיָאנינג ווי "טַאבערנַאקלעס" 

(, ווָאס איז קָאנסיסטענט מיט 11-15: 9; 2: 8. עברים די ניו טעסטַאמענט ווייזט ַאז קריסטן הָאבן ַא ַאנדערש מישקן )קפ געניצט.

די ביבל ווייזט ַאז די קינדער פון ישראל הָאט זיך בַאזעצט דער הויּפט אין   בוט.-ניט געהאט צו ּפערסנַאלי צו בויען ַא דלָאניע
, הָאמעס( בשעת זיי 45-499: 4מי )און א מאל אנדערע משמעות ציַיטוויַיליק, ּפער דעוטערָאנאָ  8: 33געצעלטן ּפער עקסָאדוס 

לעבעדיק   .23:43זענען געווען אין דער מדבר ֿפַאר פערציק יאר און ַאז גָאט געהאלטן די ווי " טַאבערנַאקלעס "ּפער לעוויטיקוס 

 אין געצעלטן ָאדער מָאטעל רומז איז ַא ענלעך טיּפ פון ציַיטוויַיליק וווינונג / משכן היַינט.

( ווי די ברַאנדָאּפֿפער ווָאס די קינדער ֿפון 9: 9קריסטן דַארֿפן נישט מַאכן כיַיע קרבנות / ָאפפערינגס )עברים די ביבל ווייזט 

ַאנשטָאט, מיר זענען צו  (.36-37: 23ישראל געניצט צו צושטעלן בעשַאס דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס )לעוויטיקוס 
ווהיטש נָארמַאלי כולל קעסיידער -( 11: 12יז אונדזער גליַיך דינסט )רוימער פָארשלָאגן זיך ווי לעבעדיק קרבנות, ווָאס א

 ַאטענדינג קירך בַאדינונגען בעשַאס דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס.

יט עטלעכע זאל ווונדער ווָאס ַאטענדינג בַאדינונגען איז געטאן ֿפַאר ַאלע די טעג אין די סעודה פון טַאבערנַאקלעס, נָאך דעם איז נ

די גרונט סקריּפטשערַאל סיבה איז ַאז דער בַאֿפעל זאגט, "איר וועט ָאבסערווירן די סעודה פון  ֿפַאר די טעג פון מצות.

טַאבערנַאקלעס זיבן טעג ... זיבן טעג זָאלסטו הַאלטן ַא הייליק סעודה צו דעם האר אייער גָאט אין דעם ָארט ווָאס די האר טשוזיז" 

דעם קַאמַאנדז ֿפַאר עס זאגט צו עסן -( , ָאבער ַאז איז נישט ַאזוי סטייטיד שייך צו די טעג ֿפון מצות13,155 :16)דעוטערָאנָאמי 
, ווי קעגן צו ָאבסערווירן די סעודה ֿפַאר זיבן טעג )מיר מַאכן ַא 3: 16און דעוטערָאנָאמי  6: 23מצות זיבן טעג אין לעוויטיקוס 

די ביבל אויך זאגט צו זיין אין ציַיטוויַיליק דוועלינגז  ורך עסן מצות אויף יעדער פון די טעג(.'קרבן' די זיבן טעג ֿפון מצות ד

 (, ָאבער טוט נישט שטַאט דעם שייך צו די אנדערע רוח טעג.23:422בעשַאס דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס )לעוויטיקוס 

געגאנגען  (, עס וועט זיין ווייניקער ָאּפנַאר דעמָאלט.1-2: 20)התגלות  זינט ׂשטן וועט זיין געבונדן ֿפַאר די מיללענניַאל מעמשָאלע

וועלט וועט זיין   ַאוועק ֿפַאר די ציַיט פון דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס און בַאגעגעניש טעגלעך העלּפס בילד ַא ציַיט ווען די
 גַאנץ ַאנדערש ווי עס איז איצט איז.

 (.06:10דיין מלכות קומען!" )מתיא "

די ביבל לערנט ַאז דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס וועט זיין געהאלטן אין די מיללענניום און גָאט וועט לעסָאף 'משכן' 

 מיט אונדז

 ביבל נבואה ווייזט ַאז די סעודה פון טַאבערנַאקלעס וועט זיין געהאלטן אין די מַאלעניַאם:

איז לינקס פון ַאלע די אומות ווָאס זענען געקומען קעגן ירושלים וועט  וואס און עס וועט קומען צו פָארן ַאז ַאלעמען 16

און עס  17 גיין ַארויף ֿפון יָאר צו יָאר צו דינען דעם מלך, די האר פון הָאסץ, און צו הַאלטן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס.

ף צו ירושלים צו דינען דעם מלך, די האר פון וועט זיַין ַאז וועלכער פון די משּפחות ֿפון דער ערד טָאן ניט קומען ַארוי

אויב די משּפחה פון מצרים וועט ניט קומען ַארויף און ַאריַין אין, זיי וועט  18 הָאסץ, אויף זיי עס וועט זיין קיין רעגן.

ן ַארויף צו הַאלטן זיי וועט בַאקומען די ּפלָאגן מיט ווָאס די האר סטרייקס די אומות וואס טָאן ניט קומע הָאבן קיין רעגן;



דאס וועט זיין די שטרָאף פון מצרים און די שטרָאף פון ַאלע די אומות ַאז טָאן ניט  19 די סעודה פון טַאבערנַאקלעס.

 (.16-199: 14קומען ַארויף צו הַאלטן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס )זעטשַאריַאה 

ַאֿפילו קַאטהָאליק  ו הַאלטן די סעודה פון טַאבערנַאקלעס אין דער צוקונֿפט.ַאזוי די ביבל לערנט ַאז גָאט וועט דערווַארטן ַאלע צ

א קַאטהָאליק קָאמענטַאר אויף ּפַאסידזשיז אין  קָאממענטַאטָארס דערקענען ַאז גָאט 'ס ּפלַאן כולל די סעודה פון טַאבערנַאקלעס.

 שטַאטן: 14זעטשַאריַאה 

מיט גרויס איבערגעגעבנקייט וועט &  ערודֿפט די קהילה וועט ווערן קָאנווערטעד,אין דעם הייסן ציַיט ַאזַא ווי איידער ג
דער ָאריגינעל )פיַיערן די פעסטיוויטיעס, און געניטונג רעליגיעז רייץ צו גָאדס ּכֿבוד: און ער וועט זכות גרויס ריווָארדז.

 (824'. , ז 2באנד  1610און אמת דָאוייַ ַאלטע טעסטַאמענט ָאף יָאר דָאמיני 

(, און דעם ֿפעסטיווַאל העלּפס בילד דעם 11:15די מלכות פון גָאט וועט פַארביַיטן ַאלע די קינגדָאמס פון דעם וועלט )התגלות 
( פון זייער געוויינטלעך 1-12 :2פיטר  1( קריסטלעך ּפילגרימס )18-19: 2יוחנן  1; 4: 18דורך סעּפערייטינג )קפ. התגלות 

 רוטין.

ם פון דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס גיט אונדז ַא בליק אין דעם עלטער פון ווָאס וועט ּפַאסירן אין דער צוקונֿפט די בעכעסקע

די ביבל אויך ווייזט ַאז שּפעטער, "די מישקן פון גָאט" וועט זיין אויף דער ערד "און ער וועט וואוינען מיט"  מיללענניַאל מלכות.

 (.3: 21אונדז )התגלות 

 זאכן צו קומען אין דעם מלכות פון גָאט.קעם דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס איצט איז ַא פָארעטַאסטע פון בעכעס

 לעצטע גרויס טָאג: גָאט 'ס ַאמייזינג ּפלַאן פון ישועה ֿפַאר הומַאנקינד. 8

בילדער די קַאמּפלישַאן פון די ּפלַאן פון  דעם ַאכט טָאג, דער טָאג ווָאס מיד גייט די זיבן טעג פון דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס,
 גאולה.

דאס איז נָאר פריערדיק צו די ניו הימל און די נייַ  (.20:12וועט געעֿפנט ווערן )התגלות  -טיּפיפיינג ישועה  -די "בוך פון לעבן" 
אויך ימּפלייינג )  ָאג פון ֿפַארזַאמלונג"ווָאס מיטל "ַאכט ט שעמיני 'ַאזערעט, די אידן רופן דעם ֿפעסטיווַאל (.1: 21ערד )התגלות 

 ַאז די ֿפרִיערדיקע זיבן טעג פון דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס זענען טעג פון ֿפַארזַאמלונג(.

 דָא איז מער אויף די ַאכט טָאג פון די ביבל:

טַאבערנַאקלעס ֿפַאר זיבן טעג צו דעם די ֿפוֿפצנטן טָאג ֿפון דעם זיבעטן חודש וועט זיין די סעודה פון ... ' 34

עס איז ַא הייליק ֿפַארזַאמלונג, און איר וועט ...  אויף די ַאכט טָאג איר וועט הָאבן ַא הייליק קַאנווַאקיישַאן. 36 ... האר.
 (34,36: 23לעוויטיקוס ) טָאן קיין קַאסטַאמערי ַארבעט אויף עס.

וויַיל פון ווָאס די ניו טעסטַאמענט  לעצטע גרויס טָאג, יסטער פון גָאט קרייזן ווי דידעם טָאג איז ָאֿפט רעפעררעד צו אין קלו
 שטַאטן וועגן אים:

אויף די לעצטע טָאג, ַאז גרויס טָאג פון דער סעודה, יָאשקע געשטאנען און געשריגן אויס, ַאזוי צו זָאגן, "אויב ווער  37
ער וואס גלויבט אין מיר, ווי שטייט געשריבן האט געזאגט, אויס  38 טרינקען.עס יז טהירסץ, לָאזן אים קומען צו מיר און 

 (37-38: 7יוחנן ) פון זיַין הַארץ וועט לויפן ריווערס פון לעבעדיק ווַאסער. "

 אזוי יָאשקע געהאלטן דעם טָאג ווָאס קומט מיד נָאך די יָאמטעוו ּפיקטורינג די מַאלעניַאם, און געלערנט אויף עס.

 ך די מַאלעניַאם, ווָאס כַאּפַאנז?נאָ 

 (.5: 20א המתים )התגלות 

יענע  דעם ווָאלט ניט ַאריַיננעמען אמת קריסטן היַינט, ווי זיי זענען רעזערעקטיד ווען יָאשקע קערט. דער טויט שטיין ֿפַאר גָאט.
 אמת ּפלַאן אין דעם המתים מוזן זיין די וואס איז געשטארבן אין אומוויסנדיקייט פון גָאט 'ס

 דעם איז ַאז דין טָאג יָאשקע ריּפיטידלי דערמאנט: אין פַארגַאנגענהיַיט צייטן.



און ווער סע וועט ניט בַאקומען איר  14 ... און ווי איר גיין, ּפריידיקן, ַאזוי צו זָאגן, 'די מלכות פון הימל איז אין הַאנט.' 7

ון ַאז הויז ָאדער שטָאט, טרייסלען ַאוועק דעם שטויב ֿפון דיין אדער הערן דיין ווערטער, ווען איר ַארויסגיין ֿפ
ַאססורעדלי, איך זָאגן צו איר, עס וועט זיין גרינגער ֿפַאר די לַאנד פון סדום און עמוךה אין דעם טָאג פון דין ווי  15 ֿפיס.

 (7,14-15: 10מתיא ) ֿפַאר ַאז שטָאט!

ֿפַאר אויב די  רהויבן צום הימל, וועט ווערן געבראכט ַארָאּפ צו הַאדעס;און איר, קַאּפערנַאום, וואס זענען דע 23

אבער איך 24 וואונדער, וואס זענען געטאן אין איר האט געטאן געווארן אין סדום, עס ווָאלט הָאבן געבליבן ביז דעם טָאג.

 (23-24: 11מתיא ) ון דין ווי ֿפַאר איר.זָאגן צו איר ַאז עס וועט זיין גרינגער ֿפַאר די לַאנד פון סדום אין די טָאג פ

( ווי ֿפַאר די 19:24בַאמערקן ַאז עס איז מער גרינגער אין דעם טָאג פון דין ֿפַאר די גָאט חרוֿב אין סדום און עמוךה )גענעסיס 

 וואס וויסנדיק ֿפַארַאכט משיח און די ָאנזָאג פון זיין מלכות.

עס איז מיט  (.03:29(, חוץ די 'ונּפַארדָאנַאבלע זינד' )מארק 03:28ווָאלט זיין מוחל" )מארק יָאשקע אויך געלערנט ַאז "ַאלע זינד 

הָאבן ַאז געלעגנהייט,   די מקיים פון די לעצטע גרויס טָאג ַאז ַאלע וואס הָאבן ניט געהאט ַא געלעגנהייט ֿפַאר ישועה וועט באמת

 און קימַאט ַאלע וועט ָאננעמען ַאז פָארשלָאגן.

 קימַאט ַאלע יומַאנז וואס אלץ געלעבט וועט זיין געזונט!

יָארהונדערט, ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא ריּפָארטַאדלי געלערנט וועגן דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס און די לעצטע גרויס  נד 2אין די 

 (.19טָאג )לעבן פון ּפָאליקַארּפ, טשַאּפטער 

 ן גָאט 'ס ליבע, יָאשקע געקומען צו שטַארבן ֿפַאר ַאלע:די ביבלישע אמת איז ַאז, וויַיל פו

ווארים גָאט ַאזוי ליב געהאט די וועלט ַאז ער האט געגעבן זיין בלויז געבוירן זון, ַאז ווער סע גלויבט אין אים זָאל ניט  16

ו פַארשילטן די וועלט, ָאבער ַאז ֿפַאר גָאט האט ניט שיקן זיין זון אין דער וועלט צ 17 אומקומען ָאבער הָאבן ייביק לעבן.
 (16-17: 3יוחנן ) די וועלט דורך אים זאל געראטעוועט ווערן.

 ַאזוי האט די לַאווינג גָאט שיקן זיין זון צו שטַארבן ֿפַאר ַא קָארעוו ביסל ָאדער די וועלט?

זיין גילטיג ָאבער ַאז די ווַאסט מערהיַיט וואס אלץ  קען , טענד צו לערנען ַאז די וועלט3:16ּפרָאטעסטַאנץ, וואס ָאֿפט ציטירן יוחנן 

זיי אויך ויסקומען צו פַארזען ַאז יָאשקע געקומען צו שטַארבן ֿפַאר ַאלע )יוחנן  געלעבט וועט ליַידן אין מַאטערן אויף אייביק.
טוט די  יז ליבע ווָאלט קומען ַארויף מיט?געוואוסט און א-איז ַאז די טיּפ פון ּפלַאן פון ישועה ַאז ַא גָאט וואס איז ַאלע (.03:17

 אויב נישט, איז ַאז שּפָאר?  ביבל שטיצן דעם געדַאנק ַאז ַאלעמען קענען זיין גילטיג איצט?

(, ווָאלט גָאט הָאבן ּפרעדעסטינעד מערסט וואס אלץ 8,16: 4יוחנן  1זינט גָאט איז ַאלע געוואוסט און ַאלע שטַארק און איז ליבע )
 צו אייביק מַאטערן?געלעבט 

 נומ '

 ַאווַאדע גָאט איז קלוג גענוג צו הָאבן ַא ּפלַאן ַאז ַאקטשַאווַאלי ַארבעט.

 שטַאטן: 14-15: 9רוימער 

ווארים ער זאגט צו משה, "איך  15 ַאווַאדע נישט! איז עס אומגערעכטיקייט מיט גָאט? ווָאס וועט מיר זָאגן דעמָאלט? 14
וועמען איך וועל הָאבן רחמנות, און איך וועל הָאבן רחמנות אויף וועמען איך וועל הָאבן  וועל הָאבן רחמנות אויף

 רַאכמָאנעס."

ווי איז ַאז ליבע אויב די  מיר וויסן ַאז גָאט אויסדערוויילט טייל פון ישראל אין דער ַאלטע טעסטַאמענט, און ווייניק אנדערע.
 מנוחה זענען קָאנדעמנעד צו אייביק מוטשען?

די סיבה ַאז ניט ַאלע זענען  (.4: 2טימאטעאוס  1גָאט "תאוות ַאלע מענטשן צו זיין געזונט און צו קומען צו די וויסן פון די אמת" )
געווען גערוֿפן אין דעם עלטער איז געווען וויַיל ער געוואוסט רוֿב ווָאלט נישט רעסּפָאנד און פַארטרָאגן מיט דעם אמת צו דער 

אבער ַאז טוט נישט מיינען ַאז די ניט גערוֿפן איצט זענען ַאלע שניַידן   (.5-15: 8; לוק 13:13גילטיג )קפ. מארק סוף צו זיין 

 ַאוועק און פַארפַאלן.



די, וואס זענען בלינד אין  (.44:18; ישעיה 37-40: 12די ביבל לערנט ַאז פילע הָאבן שוין בעקיוון בלינד אין דעם עלטער )יוחנן 

 בַאמערקן אויך: (.16-18: 42; ישעיה 09:41ר נָאך הָאבן ַא געלעגנהייט )קפ. יוחנן דעם עלטע

דאס אויך וואס ערד אין דעם גייסט וועט  24 איך וועט ווידער טָאן ַא ווונדערלעך ַארבעט צווישן דעם דָאזיקן ֿפָאלק ... 14

 (14,24: 29ישעיה ) קומען צו שכל, און יענע וואס קַאמּפליינד וועט לערנען דָאקטערין.

עס וועט זיין ַא געלעגנהייט ֿפַאר ַאלע ווי "ַאלע די עקן ֿפון דער ערד וועלן זען,  (.2:11עס איז קיין ּפַארטיַאליטי מיט גָאט )רוימער 

 (.52:10די ישועה פון אונדזער גָאט" )ישעיה 

(, זענען רעזערעקטיד נָאך די מַאלעניַאם 5: 20תגלות די ניט טייל פון דעם ערשטער המתים, גערוֿפן "די מנוחה פון די טויט" )ה

-1: 37דאס איז ַא גשמיות המתים און וועט ַאריַינציען די וואס פילן ַאז זייער הָאֿפן האט שוין שניַידן ַאוועק )יחזקאל  איז איבער.

144.) 

(, "רחמנות טריומפס איבער 4:17פיטר  1; קפ. 3:23; רוימער 20:12כָאטש זיי וועט זיין געמשּפט שולדיק פון זינד )התגלות 

( און פילע וועט ריסּפַאנד )ישעיה 03:13; ישעיה 25:31גָאט וועט טיַינע מיט ַאלע פלייש )ירמיהו  (.02:13דין" )יעקב 
האט ַא  כָאטש ניט ַאלע וועט ָאננעמען זיין פָארשלָאגן, און דָאס איז נישט ַא צווייט געלעגנהיַיט )יענע וואס באמת  (.65:24

(, פילע וועט 03:29געלעגנהיַיט און גָאר ֿפַארַאכט גָאט 'ס רוח וועט נישט בַאקומען ַאז געלעגנהייט צו זיין מוחל ּפער מארק 

 די לעצט גרויס טָאג העלּפס וויַיזן דעם.  תשובה טאן.

 בַאטרַאכטן אויך די וויַיטערדיק:

ין ָאּפדַאך אין די טָאג פון צרה, די גויים וועט קומען צו איר ֿפון די עקן ָא האר, מיין שטַארקיַיט און מיין פעסטונג, מי 19
ֿפון דער ערד און זָאגן, "שורלי אונדזערע עלטערן הָאבן ינכערַאטיד ליגט, ווָארטהלעססנעסס און ונּפרָאפיטַאבלע 

דעריבער זע, איך וועל דעם ַאמָאל " 21 וועט ַא מענטש מַאכן געטער ֿפַאר זיך, ווָאס זענען ניט קיין געטער? 20 זאכן."

גרונט זיי צו וויסן, איך וועל מַאכן זיי צו וויסן מיין האנט און מיין זאל; און זיי וועלן וויסן ַאז מיין נאמען איז די האר. 
 (19-211: 16)ירמיהו 

און ווערשַאּפס אים, ּפריַיס צו אים ער ַארָאּפ איידער עס  און די מנוחה פון עס ער מאכט זיך ַא גָאט, זיין קַארווד בילד. 17
ֿפַאר ער האט פַארמַאכן  זיי טָאן ניט וויסן און ניט ֿפַארשטיין; 18 און זאגט, "צושטעלן מיר, ֿפַאר איר זענט מיין גָאט!"

איך הָאבן בלַאטַאד  22 ... זייערע אויגן, ַאזוי ַאז זיי קענען נישט זען, און זייער הערצער, ַאזוי ַאז זיי קענען ניט ֿפַארשטיין.

צוריק צו מיר, ֿפַאר איך הָאבן אויסגעלייזט  אויס, ווי ַא דיק ווָאלקן, דיין טרַאנזגרעשַאנז, און ווי ַא ווָאלקן, אייערע זינד.

 (17,18,222: 44ישעיה ) איר.

(, וועט הָאבן זייער ערשטער 17-18: 44ַאֿפילו יענע וואס אנגענומען פַאלש טראדיציעס, כולל די וואס זענען ידָאלַאטערס )ישעיה 

ביליַאנז איבער די צייטן אין, איירָאּפע, אזיע, די אמעריקע, און די אינזלען  (.44:22פַאקטיש געלעגנהייט ֿפַאר ישועה )ישעיה 
 (.22: 11ר און גָאט פָארעקנעוו דעם און האט ַא ּפלַאן )רוימע-קיינמָאל געהערט פון יָאשקע און די אמת בשורה פון דעם מלכות

( און לערנען ַאז ער האט 68:20קהילה פון גָאט שטימען ַאז "אונדזער גָאט איז דער גָאט פון ישועה" )סַאם  קָאנטינוינג מיר אין די
 ַא ּפלַאן פון ישועה ַאז ַאקטשַאווַאלי ַארבעט ֿפַאר מער ווי בלויז ַא קָארעוו ווייניק.

( און ַאז איז יָאשקע 43:11; קפ. ישעיה 4:12ורך ווָאס יומַאנז קענען זיין גילטיג )ַאקס עס איז בלויז איין נָאמען אונטער הימל ד
זינט רוֿב פון מענטשהיַיט האט קיינמָאל געהערט דעם אמת וועגן יָאשקע און די בשורה פון דעם  (.03:18; יוחנן 4:10משיח )ַאקס 

(, און "ַאלע www.ccog.orgביי  די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט כלמלכות פון גָאט )ֿפַאר דעטַאילס, זען אונדזער ּפָאטער בי

ָאדער אין דעם -(, עס וועט זיין ַא געלעגנהייט ֿפַאר ַאלע צו דערגרייכן ישועה66: 3פלייש וועט זען די ישועה פון גָאט ")לוק 

 (.29-300: 13; לוק 31-32: 12עלטער ָאדער די עלטער צו קומען )קפ. מתיא 

צוקונֿפט אויף אייביק און קומען ערייווז נָאך די רגע המתים )ווי די אמת קריסטן אין דער ציַיט זענען מחיה ביי דער ערשטער די 

(, ווי ווויל 65:20ישעיה )ישעיה  (.11-12: 20( און כולל די ציַיט פון די וויַיס שטול דין )התגלות 5-6: 20המתים ּפער התגלות 
-2, ווערסעס 34אדאקס קַאטהָאליק הייליקער ירענַאעוס )ַאדווערסוס הַאערעסעס, בוך וו, טשַאּפטער ווי די רוימער און ארט

 אנגעוויזן ַאז דעם בַאזונדער אויף אייביק און קומען ווָאלט זיין וועגן דערט יָארן לַאנג.  (,3,4

ילה פון רוים גערודֿפט ווי געמאלדן דורך דער דעם געדַאנק איז געווען נָאך געהאלטן אין די מיטל עלטער דורך די וואס די קה

 (.5ינקוויסיטָאר בישָאּפ בערנַארד גוידָאניס )בערנַארד גוי: ינקוויסיטָאר ס מַאנוַאל, טשַאּפטער 



רנט יָארהונדערט און עס נָאך געלע טה 20דעם דָאקטערין איז געווען געלערנט דורך די רַאדיָא / ווערלדווייד קהילה פון גָאט אין די 

 קהילה פון גָאט. קַאנטיניוינג דורך די

 גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה

קהילה פון גָאט  קַאנטיניוינג די בעכעסקעם די ביבלישע הייליק טעג דערמאנט אמת קריסטן פון גָאט 'ס אמת ּפלַאן פון ישועה.

 (.23:377ַאנס פון זיין פעַאסץ )לעוויטיקוס ונדערסטַאנדס ווי גָאט 'ס ּפלַאן וועגן דעם איז געלייגט אויס דורך די ַאבזערוו

 גָאט קלאר לערנט ַאז ער טוט נישט וועלן ּפייגַאן ּפרַאקטיסיז געניצט צו דינען אים:

ווען דער האר דיין גָאט קַאץ ַאוועק פון איידער איר די אומות ווָאס איר גיין צו דיסּפָאססעסס, און איר דיסּפלייס זיי  29

נעמען אכטונג צו זיך ַאז איר זענט נישט ענסנַארעד צו נָאכפָאלגן זיי, נָאך זיי זענען  30ייער לַאנד, און וואוינען אין ז
חרוֿב ֿפון איידער איר , און ַאז איר טָאן ניט פרעגן נָאך זייערע געטער, ַאזוי צו זָאגן: 'ווי האט די דָאזיקע ֿפעלקער דינען 

ֿפַאר  איר זָאלט ניט דינען דעם האר אייער גָאט אין ַאז וועג; 311 ַאזוי. ' איך אויך וועט טָאן ּפונקט זייערע געטער?

ֿפַאר זיי ברענען ַאֿפילו זייער זין און  יעדער ַאבַאמַאניישַאן צו די האר ווָאס ער הַאטעס זיי הָאבן געטאן צו זייער געטער;
איר וועט ניט  וועלכער איך בַאֿפעל דיר, זיין ָאּפגעהיט צו ָאבסערווירן עס; 322 טעכטער אין די פיַיער צו זייער געטער.

 (29-322: 12דעוטערָאנָאמי ) לייגן צו עס אדער נעמען ַאוועק פון עס.

 טיין עס.יענע וואס פַארבינדן ּפייגַאן דינען ּפרַאקטיסיז מיט ביבלישע ָאנעס דיק גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה און בכלל טָאן ניט ֿפַארש

 1; 9: 27; 6,16: 20; 18:21די ניו טעסטַאמענט ווייזט ַאז די ַאּפָאסטלע פול באמערקט ביבלישע הייליק טעג )למשל ַאקס 

 ( ווי ער געהאלטן די געזעץ און מינהגים פון זיַין מענטשן.8: 16, 7-8: 5קָארינטהיַאנס 

-20: 10קָארינטהיַאנס  1ן ּפרַאקטיסיז מיט ביבלישע ָאבסערווַאנסעס )פול סּפעסיפיקַאללי קָאנדעמנעד ינקָארּפערייטינג ּפייגאַ 

; 17-19: 28פול זיך סטייטיד לעבן דער סוף פון זיַין לעבן ַאז ער געהאלטן ַאלע די ּפרַאקטַאסַאז יידן דארף צו הַאלטן )ַאקס  (.23
 .233די הייליק טעג ליסטעד אין לעוויטיקוס  ( און ַאז ווָאלט הָאבן געהאט צו ַאריַיננעמען ַאלע18-24: 21קפ. ַאקס 

רוימער קהילות טָאן נישט נָאכגיין די ַאּפָאסטלע פול ס ווארענונג צו נָאכמַאכן אים ווי ער ימַאטייטיד -ווי ַא הערשן, די גרעקאָ 
יוחנן  1ר און יָאשקע געגאנגען )( אדער די ַאּפָאסטלע יוחנן 'ס ווארענונג צו פָארזעצן צו גיין ווי ע1: 11קָארינטהיַאנס  1משיח )

אויך, יענע קהילות נָארמַאלי פַארבינדן כידַאן ּפרַאקטַאסַאז  (, זינט זיי טָאן ניט הַאלטן ַאלע די ביבלישע הייליק טעג.18-19,  6: 2

; 12, 3-4; דזשוד 14-18: 6קָארינטהיַאנס  2  ;20-23: 10קָארינטהיַאנס  1אין זייער דינען קַאלענדַארס, ווָאס די שליחים קעגן )

 (.66: 2יוחנן  1

ביבליקַאל סַאבסטַאטוץ, פילע טָאן ניט פַארשטיין ַאז זינד דארף צו -דורך נישט בעכעסקעם גָאט 'ס רוח טעג, ָאבער ַאנשטָאט ניט

נהייט ֿפַאר ישועה אין דעם זיין באמת אויס פון אונדזער לעבן, ַאז גָאט איז בלויז פַאך עטלעכע איצט, ַאז ַאלע וועלן הָאבן ַא געלעג
 עלטער ָאדער די עלטער צו קומען, און קימַאט ַאלע וואס אלץ געלעבט וועט ניצול ווערן אין די שּפעטער שניט.

 ּפלַאן.עס איז ַא ווונדערלעך און לַאווינג  גָאט 'ס רוח טעג לייגן אויס ּפַארץ פון זיין ּפלַאן פון ישועה ַאז רוֿב טָאן ניט ֿפַארשטיין.

 מיסטרַאנסלַאטיָאנס און דעם שבת. 9

דזשודַאיק סענטימענט, קָאמּפרָאמיס, -אין דערצו צו ַאנטי ווָאס טָאן רוֿב וואס גלייבן יָאשקע ניט הַאלטן די ביבלישע רוח טעג?

ויסקומען גרייט צו   ָאן ניטאומוויסנדיקייט, און מיסּפלייסט געדאנקען וועגן 'מסורה,' מיסטרַאנסלַאטיָאנס זענען ַא סיבה פילע ט

 ָאננעמען ַאז זיי דַארֿפן צו ָאבסערווירן גָאט 'ס פעסטיווַאלס.

עס זענען יוזשַאווַאלי ַא ּפָאר פון מיסטרַאנסלַאטעד / מיסַאנדערסטוד ּפַאסידזשיז ַאז מענטשן טענד צו פונט צו ווי געמיינט 

 ַאוועק מיט.'דערוויַיז' ַאז די ביבלישע הייליק טעג זענען געטאן 

 16-17: 2קָאלָאססיַאנס 

 מיסטָאמע, די רוֿב ּפרָאסט חלק פון די ביבל ַאז איז ָאֿפט סייטַאד ווי "דערוויַיז" ַאז די שבת און די ביבלישע רוח טעג זענען געטאן

 עס:ַאזוי, לָאזן ס ונטערזוכן איין קליין מיסטרַאנסלַאטיָאן פון  .16-17: 2ַאוועק איז קָאלָאססיַאנס 



זאל קיין מענטש דעריבער ריכטער איר אין פלייש, ָאדער אין טרינקען, ָאדער אין רעסּפעקט פון ַא הָאלידיַי, ָאדער  16

פון משיח  איז ָאבער דער גוף ווָאס זענען ַא שָאטן פון זאכן צו קומען; 17 פון די ניַי לעווָאנע, ָאדער פון די שבת טעג:

 שוו(., קדז16-17: 2)קָאלָאססיַאנס 

די אויבן איבערזעצונג איז נָאענט, ָאבער, עס צוגעלייגט ַא ווָארט "איז" )ווָאס איז ווָאס די קדזשוו טרַאנסלייטערז 
 ַאז איז ניט אין דער ָאריגינעל גריכיש. ייטַאליקס( אין איז שטעלן

נומערן און  סטרָאנג ס קָאנקָארדַאנסע מערקן דיבאַ  א באמת ּפשַאט איבערזעצונג ווָאלט לָאזן עס אויס ווי עס איז נישט אין דָארט.

 :17ֿפַארבונדענע ווערטער ֿפַאר ווערס 

3739 .2076 4639  ...3588  ...3195  ....3588 1161 4983 9999 3588 5547  

   גוף ............ פון ... משיח. ָאבער .... די .... ווָאס זענען ַא שָאטן פון זאכן צו קומען;

די ווָארט "איז" איז נישט אין דעם -מיטל ַאז עס איז געווען ניט קיין ווָארט אין די ביבלישע טעקסט 9999אנגעוויזן ַאז  עס זָאל זיין

 הַאקוידעש.-קיסווע

זענען געניצט פיר אנדערע מאל אין די ניו ( 5547&  ,3588, 4983ווערטער )#  שטַארק 'ס וויַיל דער זעלביקער דרייַ 

 1; 10:16קָארינטהיַאנס  1; 4: 7יענע צייטן די קדזשוו טרַאנסלייץ זיי ווי "גוף פון משיח" )רוימער טעסטַאמענט און אין 
 ַאזוי זָאל הָאבן די קדזשוו.-ווי טוט די נקדזשוו -( 4:12; עפעסיַאנס 00:27קָארינטהיַאנס 

צו  16-17: 2בן איבערגעזעצט קָאלָאססיַאנס דעריבער, אויב די טרַאנסלייטערז זענען נָאר קָאנסיסטענט מיט זיך, זיי ווָאלט האָ 
 שטַאט )און ינקלודעד קלַאמערן ָאדער מיט קָאמעס(:

און טרינקט ָאדער אין רעסּפעקט פון ַא ֿפעסטיווַאל ָאדער פון ַא  דעריבער לָאזן קיין מענטש ריכטער איר אין עסן 16

ֿפַאר די זאכן זענען ַא שָאטן פון די זאכן צו קומען(, ָאבער דער גוף ) 17 ַאבזערווַאנס פון די ניַי לעווָאנע ָאדער פון ַא שבת

 פון משיח.

( ריכטער איר וועגן רוח 1:18ָאדער אין אנדערע ווערטער, טָאן ניט לָאזן יענע ַארויס די 'גוף פון משיח' )דער קירך, קָאלָאססיַאנס 

 יז ניט ַאזוי צו זָאגן: ַאז דער שבת און רוח טעג זענען געטאן ַאוועק.א 16-17: 2קָאלָאססיַאנס  טעג, ָאבער נָאר די אמת קירך זיך.

איז געווען רעפעררינג צו די "גוף פון  2:17ַאֿפילו די פרי ארטאדאקס בישָאּפ ַאמברָאסע פון מילַאן דערקענט ַאז קָאלָאססיַאנס 
 משיח" ווי ער האט געשריבן די וויַיטערדיק קַאמענטינג אויף ַאז ווערס:

ַאמברָאסע פון מילַאן. בוך ) ל אונדז, דעריבער, זוכן די גוף פון משיח ... ווו די גוף פון משיח איז, עס איז דער אמת.זא

 (107וו. אויף דעם גלויבן אין דער המתים, ָאּפטיילונג 

 רוק טַאקע מענט.עס איז טרויעריק ַאז מָאדערן טרַאנסלייטערז פון די גריכיש הָאבן ָאֿפט איגנָארירט ווָאס די אויסד

עס איז נעבעך עקסעגעסיס )ביבליקַאל ינטערּפריטיישַאן( צו פַארלָאזנ זיך ַא מיסטרַאנסלַאטיָאן צו פָאדערן ַאז די הייליק טעג 

 זענען געטאן ַאוועק מיט.

 8-10: 4גַאלַאטיַאנס 

עטלעכע ּפרָאטעסטַאנץ טענד צו נוצן  .8-10 :4אן אנדער ּפרָאסט ַאבדזשעקשַאן איז צו בעכעסקעם די רוח טעג איז גַאלַאטיַאנס 

 אזוי לָאזן 'ס קוק אין ווָאס די סקריּפטשערז ַאקטשַאווַאלי לערנען: דעם צו זָאגן ַאז קיין ביבלישע דַאטעס זענען צו זיין באמערקט.

אבער  9 נישט געטער.אבער דעמָאלט, טַאקע, ווען איר האט ניט וויסן גָאט, איר געדינט די ווָאס דורך נַאטור זענען  8

איצט נָאך איר הָאבן באקאנט גָאט, ָאדער אלא זענען באקאנט דורך גָאט, ווי איז עס ַאז איר אומקערן ווידער צו די 

איר ָאבסערווירן טעג און  10 שווַאך און בעגגַארלי עלעמענטן, צו ווָאס איר פַארלַאנג ווידער צו זיין אין בָאנדַאגע?

 ן יָארן.חדשים, און צייטן או



 רוח טָאג ַארגומענט דָא.-עס זענען עטלעכע ּפרָאבלעמס מיט די ַאנטי

איינער איז ַאז די גַאלַאטיַאנס זענען גויים )כָאטש עס זענען געווען משמעות עטלעכע יידן גערעדט אין שּפעטער ווערסעס( און 

 זענען נישט בעכעסקעם די ביבלישע רוח טעג פריערדיק צו קַאנווערזשַאן.

ּפלוס, עס איז קיין וועג ַאז די ביבל ווָאלט רופן ביבלישע רעקווירעמענץ ווי "בעגגַארלי עלעמענטן." פול איז געווען קלאר 

 ווארענונג קעגן ּפייגַאן ָאבסערווַאנסעס ווי די גַאלַאטיַאנס האט "געדינט די ווָאס דורך נַאטור זענען ניט קיין געטער."

קס / ּפרָאטעסטַאנץ / מזרח ארטאדאקס זָאל בַאטרַאכטן ַאז זיי ָאֿפט טָאן ָאבסערווירן פַארשידן טעג און אן אנדער איז ַאז קַאטהָאלי
ין יָארן )זונטיק, יסטער, ניטל, ניו יאר ס(, ַאזוי זיי זָאל נישט ָאבסערווירן עּפעס אויב זיי פילן ַאז קיין רעליגיעז טעג זענען צו זי

 באמערקט.

-איז ניט טאן ַאוועק מיט די ביבלישע רוח טעג, ָאבער ַאנשטָאט איז ַא ווארענונג קעגן קלינגינג צו ניט 8-10: 4גַאלַאטיַאנס 

 ביבליקַאל ָאבסערווַאנסעס.

 ווָאס וועגן דעם זיבעטן טָאג שבת?

עס איז ַא . ַאֿפילו כָאטש 23דער זיבעטער טָאג שבת איז ערשטער פון די פעסטיווַאלס פון גָאט ליסטעד אין לעוויטיקוס 
 וואכנבלאט, ניט יערלעך רוח טָאג, עטלעכע קורץ בַאמערקונגען ווָאלט ויסקומען צו זיַין אין סדר.

כָאטש זונטיק איז געוויזן אויף זיכער קַאלענדַארס ווי  דער זיבעטער טָאג פון דער ווָאך, די ביבלישע שבת, איז איצט גערוֿפן שבת.

די ניו טעסטַאמענט קלאר ווייזט ַאז  י פַאקט איז ַאז זונטיק איז דער ערשטער טָאג פון די ווָאך.דער זיבעטער טָאג פון דער ווָאך, ד
; 4:  18; 1-4: 17; 42-44, 13-15: 13( ווי ווויל ווי די שליחים און די געטריַי )ַאקס 13:10; 6: 6; 21, 04:16יָאשקע )לוק 

 ( געהאלטן דעם זיבעטן טָאג שבת.9-111: 4עברים 

פָאדערן ַאז דער זיבעטער טָאג שבת איז נישט ענדזשָאינעד אין די ניו טעסטַאמענט, ַאזוי עס טוט ניט דַארֿפן צו זיין געהאלטן  פילע

איינער קוקט אין   אויב אבער דער בלויז וועג צו מַאכן ַאז פָאדערן איז צו פַארלָאזנ זיך מיסטרַאנסלַאטיָאנס פון די ביבל. היַינט.

געגלויבט צו זיין דער ָאריגינעל גריכיש, ָאריגינעל אראמיש, און דער ָאריגינעל רעדַאגירן ווולגַאטע, עס איז קלָאר אין ווָאס איז 
 די שּפרַאכן וואס דער זיבעטער טָאג שבת איז ענדזשָאינעד ֿפַאר קריסטן.ַאלע פון 

פון די ביבל, דער זיבעטער טָאג שבת מנוחה איז געווען צו  ַאֿפילו לויט צו זיכער קַאטהָאליק און ּפרָאטעסטַאנט איבערזעצונגען
 בליַיבן ֿפַאר די ָאובידיַאנט קריסטלעך מענטשן פון גָאט:

ווארים ער האט גערעדט ערגעץ וועגן דער זיבעטער טָאג אין דעם שטייגער, "און גָאט רעסטיד אויף דעם זיבעטן טָאג  4

ן די ביז ַאהער דערמאנט ּפלַאץ, "זיי וועלן ניט ארלנקומען אין מיין און ווידער, אי 5 פון ַאלע זיינע ווערק";
דעריבער, זינט עס בלייבט ַאז עטלעכע וועט קומען אין איר, און יענע וואס ַאמָאל באקומען די גוט ניַיעס האט  6 מנוחה."

און ווער סע 10 ַאר די מענטשן פון גָאט.דעריבער, ַא שבת רו נָאך בלייבט ֿפ 9 נישט ַאריַין וויַיל פון דיסָאבעדיענסע, .. .

דעריבער, לָאזן אונדז שטרעבן צו קומען  11 גייט אריין אין גָאט 'ס רו, רעסץ פון זיין אייגן ַארבעט ווי גָאט האט ֿפון זיַין.
, 4-6,9-111: 4 עברים)אין ַאז מנוחה, ַאזוי ַאז קיין איינער קען פַאלן נָאך דער זעלביקער ביַישּפיל פון דיסָאבעדיענסע.

 נַאב(

ווארים ערגעץ ער האט גערעדט וועגן דעם זיבעטן טָאג אין די ווערטער: "און אויף דער זיבעטער טָאג גָאט רעסטיד  4

און ער האט ווידער אין די דורכפָאר אויבן ער זאגט, "זיי וועלן קיינמָאל ַאריַין מיין  5 פון ַאלע זיינע ווערק."

בט ַאז עטלעכע וועט ַאריַין ַאז מנוחה, און יענע וואס ַאמָאל האט דער בשורה אנגעזאגט צו זיי עס נָאך בליי 6 מנוחה."

מנוחה ֿפַאר די מענטשן פון -עס בלייבט, דעמָאלט, ַא שבת 9 האט ניט גיין אין, וויַיל פון זייער דיסָאבעדיענסע ...
זאל  11 עסץ פון זיין אייגן ַארבעט, ּפונקט ווי גָאט האט ֿפון זיַין.ֿפַאר ווער עס יז וואס גייט אריין גָאט 'ס רו אויך ר 10 גָאט;

אונדז, דעריבער, מַאכן יעדער מי צו ַאריַין ַאז מנוחה, ַאזוי ַאז קיין איינער וועט פַאלן דורך וויַיטערדיק זייער ביַישּפיל 

 , ניוו(4-6,9-111: 4פון דיסָאבעדיענסע )עברים 

אין דערצו צו ַאלַאוינג ֿפַאר רוחניות גרָאוט  טן ַאז קריסטן זענען צו הַאלטן דעם זיבעטן טָאג שבת.די ניו טעסטַאמענט קלאר שטאַ 

 און ּפערזענלעך רידזשוווַאניישַאן, דעם שבת אויך בילדער ַא קומענדיק ציַיט פון גָאט 'ס מיללענניַאל מנוחה.



: 20; עקסָאדוס 3: 23ז ַא הייליק טָאג, די ביבל טוט )לעוויטיקוס בשעת פילע טָאן ניט בַאטרַאכטן ַאז דער זיבעטער טָאג שבת אי

(, נָאך פילע סיבה ַארום מיט "ליידיק 4-11: 4די ניו טעסטאמענט ווָארנז קעגן ניט בעכעסקעם עס )עברים  (.58:13; ישעיה 8
 (.5:266ווערטער" )קפ. עפעסיַאנס 

נסלַאטיָאנס כינטינג ַאנדערש, די רגע יָארהונדערט בישָאּפ יגנַאטיוס פון עס טָאמער זָאל אויך זיין דערמאנט ַאז טרָאץ מיסטראַ 
אנטיאכיע האט ניט פַארביַיטן דעם זיבעטן טָאג שבת מיט זונטיק )טהיעל בי יגנַאטיוס און דעם שבת. דער שבת סענטינעל, באנד 

, 15-17(: 2) 70שבת סענטינעל, באנד און טהיעל בי מער אויף יגנַאטיוס און דעם שבת. דער  2016,  18-21(: 3) 69

טהיעל בי די דידַאטשע און דעם שבת. דער שבת סענטינעל, ) דידַאטשע אדער האט די אלטע דָאקומענט הָאט גערוֿפן דעם (.2017

 (.20166, 19-20, 10(: 2) 69באנד 

ווו איז דער אמת קריסטלעך  אויס די ביכלעךֿפַאר מער דַאקיַאמענטַאד אינֿפָארמַאציע אויף די געשיכטע פון דער קירך, טשעק 

 .www.ccog.orgביי  קַאנטיניוינג געשיכטע פון די קהילה פון גָאט און די טשורטש היינט

 יום טּוברעּפַאקקַאגעד דעמָאניק . 10

 ווָאס וועגן ניטל, יסטער, און אנדערע רעליגיעז טעג ווָאס פילע ּפרָאפעססָארס פון משיח ָאבסערווירן?

 טוט עס ענין, לויט צו די ביבל, אויב איר הַאלטן זיי? אויב איר טָאן ניט, ווו טָאן זיי קומען פון? זאלסט זיי קומען ֿפון די ביבל?דו 

איבער  זיי.זיי זענען ענדָארסט דורך ַאלע פון עס זענען סך יום טּוב ַאז די וועלט 'ס קהילות שטיצן אונטער, כָאטש ניט ַאלע פון 

 , עטלעכע קהילות הָאבן מאל ענדָארסט, ווי געזונט ווי א מאל קָאנדעמנעד, די זעלבע יום טּוב.געשיכטע

בשעת עס איז וויַיטער פון די פַארנעם פון דעם ביכל צו גיין אין ַאלע די דעטַאילס וועגן יעדער יום טּוב און זייער ָאריגינס, די 

דימַאניק ָאנעס ווי זיי ָאֿפט ערידזשנַאלי האבן בדעה צו בַאערן ַא ּפייגַאן גָאט / געטין פַאקט איז ַאז פילע זענען רעּפַאקקַאגעד 

 איידער פַארשידן קהילות אנגענומען און / אדער די נאמען געטוישט זיי.

ווי ּפייגַאן און  רוימער טיַאלָאודזשַאנז הָאבן מאל קָאנדעמנעד די יום טּוב-פילע ווָאלט זיין סַאּפרייזד צו לערנען ַאז גרעקאָ 

 יָארהונדערט. סט 21רוימער קהילות העכערן זיי אין די -טרָאץ דעם פַאקט ַאז פַארשידן גרעקאָ -ינַאּפרָאוּפרייט ֿפַאר קריסטן

 ניו יאר ס טָאג ַאנערד דזשַאנוס )גָאט פון ציַיט( און סטרענוַא )געטין פון רייניקונג און געזונט ווייל(

ָאבער ווָאס איז קַאמַאנלי גערוֿפן ניו יאר ס טָאג איז באמערקט אויף יאנואר  (,2 :12 עקסָאדוס) אין די סּפרינג די ביבל הייבט די יָאר

רוימער טיַאלָאודזשיַאן טערטולליַאן קָאנדעמנעד יענע -יָארהונדערט ַאד, גרעקאָ  נד 2אין די שּפעט  אויף מָאדערן קַאלענדַארס. סט 1

אבער, ַאז האט ניט הַאלטן פילע וואס געוואלט צו  וואס זענען געווען סעלַאברייטינג ַא ווערסיע פון עס.וואס ּפרָאפעססעד משיח, 

 פיַיערן.

 מעלדעט: די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיאַ 

קריסטלעך שרייבערס און קָאונסילס קָאנדעמנעד די כידַאן ָארגיעס און עקסעסיז קָאננעקטעד מיט דעם ֿפעסטיווַאל ... 

גערוֿפן  -ברייטיד אין די ָאנהייב פון די יָאר: טערטולליַאן בליימז קריסטן וואס געקוקט די קַאסטַאמערי גיט סעלאַ 

( 185-90טרעננעס( פון די געטין סטרעניַא, וואס ּפריזיידיד איבער ניו יאר ס טָאג )קפ. ָאוויד, פַאסטי, Fr. éסטרענַאע )

טיערניי י ניו יאר ס טָאג. די קַאטהָאליק ) ונגען )די ידָאל. קסיוו(.ווי מיר טָאקענס פון פריַינדלעך בַאטזי -

 (1911, 11ענסיקלָאּפעדיַא. חלק. 

דעם, ָאבער, האט ניט הַאלטן  סט. 1רוימער געווען צו ַאדַאּפט די "סעודה פון די געמלטע" אויף יאנואר -ַאד, די גרעקאָ  487ַארום 

 ַאלע כידַאן טעטיקייט.

 הערות: ענסיקלָאּפעדיאַ די קַאטהָאליק 

ַאֿפילו אין אונדזער אייגן טָאג די וועלטלעך ֿפעִיקייטן פון די עפענונג פון די ניו יאר ַאריַינמישנ זיך מיט די רעליגיעז 
ַאבזערווַאנס פון די מילה, און טענד צו מַאכן ַא מיר יום טּוב פון ַאז ווָאס זָאל הָאבן די הייליק כַארַאקטער פון ַא רוח 

סט ַאוגוסטינע ווייזט אויס די חילוק צווישן די ּפייגַאן און דער קריסטלעך שטייגער פון סעלַאברייטינג די טָאג:   טָאג.



ּפייגַאן סעודה און עקסעסיז זענען געווען צו ווערן עקסּפיַאטעד דורך קריסטלעך פַאסטינג און ּתֿפילה )ּפל, קסקסקסווייי, 

 דארט()  קקסקווייי(.סקק .; סערם. קקסקוויי,  1024

 ַאזוי עס אויך שטַאטן:

סטרענַאס דיַאבָאליקַאס  צו די סוף פון די זעקסט יָארהונדערט די קָאונסיל )קענען. איך( פָארבַאדע קריסטן... 

 ָאבסערווַארע.

ַאבזערווינג די ניַי ציַיט פון די בעערעך טרַאנזלייץ ֿפון רעדַאגירן צו ענגליש ווי " סטרענַאס דיַאבָאליקַאס ָאבסערווַארע די אויסדרוק
 ֿפַאר די ּפייגַאן געטין.  דעוויל." עס איז מסּתמא ַאז ניו יאר ס רעזַאלושַאנז זענען שייך צו און ּפרַאקטַאסַאז ַאמָאל געגעבן

 זיַין ַאטרַאביוץ ווי דימַאניק.איז ניט ַא ביבליקַאל יום טּוב, און ַאֿפילו די קהילה פון רוים האט פַארבָאטן עטלעכע פון  סט 1יאנואר 

 ווַאלענטינע ס טָאג ַאנערד פַאונוס / ּפַאן )גָאט פון רינדער און גיביקיַיט(

 די ביבל טוט ניט הָאבן ַא יום טּוב ווי ווַאלענטינע ס טָאג, ָאבער פילע מענטשן ָאבסערווירן עס.

 דָא איז ווָאס ַא קַאטהָאליק מקור האט געשריבן וועגן אים:

רוץ פון סט ווַאלענטינע ס טָאג ליגן אין די אלטע רוימער ֿפעסטיווַאל פון לוּפערקַאליַא, ווָאס איז געווען סעלַאברייטיד די 

אויף לוּפערקַאליַא, ַא  יאר די רוימער האט דעדַאקייטַאד דעם טָאג צו דער גָאט לוּפערקוס. 800. ֿפַאר 15אויף פעברואר 

מען פון ַא יונג פרוי אין ַא לָאטעריע און ווָאלט דעריבער הַאלטן די פרוי ווי ַא געשלעכט יונג מענטש ווָאלט ציען די נאָ 

 בַאגלייטער ֿפַאר די יָאר ...

די ) רוץ. די קַאטהָאליק טשורטש ניט מער ַאנערז סט ווַאלענטינע, ָאבער די יום טּוב האט ביידע רוימער און קַאטהָאליק

 (catholic.orgָאריגינס פון סט ווַאלענטינע ס טָאג. הטטּפ: //וווווו.ַאמעריקַאן 

דעם טיּפ פון נַאטור איז  א טָאג פון ּפייגַאן רוץ און געשלעכט דערלויבעניש איז זיכער ניט ַא טָאג ֿפַאר קריסטן צו ָאבסערווירן.
 (.4; דזשוד 06:18היַאנס קָארינט 1געווען געווארנט קעגן אין די ניו טעסטַאמענט )

 בַאמערקן עטלעכע יסלַאמיק בַאמערקונגען וועגן ווַאלענטינע ס טָאג:

סעלַאברייטינג די ווַאלענטינע טָאג איז נישט קָאשער וויַיל: ערשטער, עס איז ַא ינָאוווייטיד יום טּוב ... קריסטן זענען 

וועג די קריסטן אנגענומען סט ווַאלענטינע ס טָאג זָאל זיין ַא  די ַאווער פון די ּפייגַאן רוץ פון ווַאלענטינע ס טָאג.

ליבע צווישן ..  מיר זָאל ויסמיַידן עּפעס ֿפַארבונדן מיט ּפייגַאן וממָארַאליש ּפרַאקטַאסַאז ֿפַאר מוסלימס ... לעקציע

רולינג ) ג מיט ַאזַא. ... ָאריגינס.משּפחות, און חתונה געהאט מענטשן טוט ניט דַארֿפן צו זיין סעלַאברייטיד אויף ַא טאָ 

 (Contactpakistan.commאויף סעלַאברייטינג ווַאלענטינע ס טָאג. הטטּפ: // וווווו. 

 בַאמערקן ַאז מוסלימס מיטַארבעטער ווַאלענטינע ס טָאג מיט קריסטנטום )דָאך די פַאלש קַאמּפרַאמייזינג מין( און זינד.

נע ס טָאג ז די נָאמען פון משיח )דורך די טערמין 'קריסטנטום'( צו זיין געלעסטערט צווישן די אין אנדערע ווערטער, ווַאלענטי

דו זאלסט נישט הָאבן "דער נָאמען פון גָאט געלעסטערט וויַיל פון איר" )רוימער  (.5: 52; ישעיה 02:24העולם )רוימער -אומות

 ( בעכעסקעם ּפייגַאן יום טּוב.2:24

 (.10:21קָארינטהיַאנס  1טָאן ניט הַאלטן רעּפַאקקַאגעד דימַאניק יום טּוב )קפ. פַאקטיש קריסטן 

 מַארדי גרַאס: דעוויל 'ס קַארנַאווַאל

 קַארנַאווַאלז ווי מַארדי גרַאס און ווַאלענטינע ס טָאג )גערוֿפן לוּפערקַאליַא ונטן( געקומען פון ּפַאגַאניסם:

ינסטַאנסיז פון ַא יערלעך פרילינג ֿפעסטיווַאל איז די ֿפעסטיווַאל פון ָאסיריס אין איינער פון די ערשטער רעקָארדעד 

 6אין ַאטהענס, בעשַאס די  עס קָאממעמָארַאטעד די רינוַאל פון לעבן געבראכט וועגן דורך די יָאריק די נייל. מצרים;

וען דער ערשטער רעקָארדעד ביַישּפיל פון די נוצן בק, ַא יָאריק סימכע אין ּכֿבוד פון דער גָאט דיָאניסוס איז געו סענט.

עס איז געווען בעשַאס די רוימער ַאז קַארנַאווַאלז ריטשט ַא ַאנּפערַאלעלד שּפיץ פון יידל  פון ַא לָאזנ שווימען.



טורנַאליַא, און די הויּפט רוימער קַארנַאווַאלז זענען געווען די בַאקטשַאנַאליַא, די סאַ  דיסָארדער און ליסענטיָאוסנעסס.

סעלַאבריישַאנז ּפערסיסטַאד געזונט אין קריסטלעך מאל   אין איירָאּפע די מסורה פון פרילינג גיביקיַיט  די לוּפערקַאליַא.
... מחמת קַארנַאווַאלז זענען דיּפלי איינגעווארצלט אין ּפייגַאן סוּפערסטישַאנז און די ֿפָאלקלָאר פון איירָאּפע, די רוימער 

זיי ווי ַא טייל פון טהָאליק טשורטש איז געווען ניט געקענט צו שטעמּפל זיי אויס און לעסָאף אנגענומען פילע פון קאַ 

 (20155עד.  6קַארנַאווַאל. די קאלאמביע ענסיקלָאּפעדיַא, ) קירך טעטיקייט.

ער איז געווען דער גָאט פון די וויַינטרויב שניט,  וס.די בַאקקַאנַאליַא איז געווען צו דער גָאט בַאקטשוס, אויך באקאנט ווי דיָאניס

געשלעכט  ווינעמַאקינג און וויַין, פון ריטוַאל מַאדנעסס, גיביקיַיט, טעַאטער, און רעליגיעז עקסטַאסי אין גריכיש מַאטַאלַאדזשי.

רוימער פירער -נדעמנעד דורך די גרעקאָ זיין דינען איז געווען קאָ   זנות איז געווען ַא טייל ֿפון דער בַאקקַאנַאליַא סימכע.
 (.44ניסענע אבות, חלק. -קָאממָאדיַאנוס אין די דריט יָארהונדערט )קָאממָאדיַאנוס. אויף קריסטלעך דיסציּפלין. ֿפון 

ֿפַאר ַא רַאוקָאוס לעבן ַאלקָאהָאל, סּפעציעל וויַין, ּפליַיעד ַא וויכטיק רָאלע אין גריכיש קולטור מיט דיָאניסוס ווייל ַא וויכטיק סיבה 
 זיין שייך צו דעם.  מַארדיס גרַאס און קַארנַאווַאל ויסקומען צו (.11, ז '. 2008נוסח )גַאטעלי אויך טרינקען. גָאטהַאם ביכער, 

אנהענגערס אין די שּפעט רגע יָארהונדערט, רוימער קַאטהָאליק בישָאּפ און מזרח ארטאדאקס הייליקער ירענַאעוס קָאנדעמנעד די 
 פון די הערעטיק ווַאלענטינוס ֿפַאר ּפַארטיסַאּפייטינג אין פלייש עסן כידַאן פעסטיווַאלס ווי ער האט געשריבן:

בכן אויך עס קומט צו פָארן, ַאז די "רוֿב גאנץ" צווישן זיי נַארקָאמַאן זיך ָאן מורא צו ַאלע יענע מינים פון פַארבָאטן 

קוךש פַארזיכערן אונדז ַאז "זיי וואס טָאן ַאזַא זאכן וועט ניט ירשענען די מלכות פון ה-מעשים פון ווָאס די כתבי

ֿפַאר ביַישּפיל, זיי מַאכן קיין יבערטרַאכט וועגן עסן מיץ געֿפינט זיך אין קרבן צו ָאּפגעטער, ימַאדזשַאנינג ַאז זיי  גָאט."

ווידער, אין יעדער כידַאן ֿפעסטיווַאל סעלַאברייטיד אין ּכֿבוד  דעמָאלט, קענען אין דעם וועג ָאּפמַאך קיין דעפילעמענט.

אנדערע פון זיי טרָאגן זיך ַארויף צו די תאוות פון די פלייש מיט די מַאקסימַאל גרעעדינעסס,  . . פון די ָאּפגעטער,.

וחניות זאכן זענען צוגעשטעלט מיינטיינינג ַאז גַאשמיעסדיק זאכן זָאל זיין ערלויבט צו די גַאשמיעסדיק נַאטור, בשעת ר

עטלעכע פון זיי, דערצו, זענען אין די מידע פון דעפילינג די נשים צו וועמען זיי הָאבן געלערנט די  ֿפַאר די רוחניות.

אויבן דָאקטערין, ווי האט ָאפט שוין מודה געווען דורך די נשים וואס הָאבן שוין געֿפירט ַאוועקגעבלָאנדזשעט דורך 

זיי, אויף זייער אומגעקערט צו די קהילה פון גָאט, און ַאקנַאלידזשינג דעם צוזאמען מיט די מנוחה פון זייער  זיכער פון

 (3, ווערס 6, טשַאּפטער 1ירענַאעוס. קעגן הערעסיעס. בוך ) עררָארס.
דעם טיּפ פון פַאסץ ַאז ּפַאגַאנס  ( געווארנט קעגן330שּפעטער, די ארטאדאקס קַאטהָאליק ַאּפַאלַאדזשַאסט ַארנָאביוס )געשטארבן 

 האט:
די מיינונג איז לָאעט צו וויסן מיט  ווָאס, איר בירגערס פון מינערווַא? ווָאס זָאגן איר, ָא קלוג קינדער ֿפון ערעקטהעוס?

רך ווָאס צו ווָאס ווערטער איר וועט בַאשיצן ווָאס עס איז ַאזוי געפערלעך צו טיַינען, ָאדער ווָאס קונסט איר הָאבן דו

דאס איז ניט קיין פַאלש מיסטרַאסט, אדער זענען איר  געבן זיכערקיַיט צו אותיות און ז ווונדַאד ַאזוי מָארטַאללי.

ַאססַאילעד מיט ליגנעריש באשולדיקונגען: די ינפַאמי פון דיין עלעוסיניַא איז דערקלערט ביידע דורך זייער בַאזע 
פון אלטע ליטערַאטור, דורך די זייער וואונדער, אין פיַין, ווָאס איר נוצן ווען  ביגינינגז און דורך די רעקָארדס

איך הָאבן גענומען אויס פון  "איך הָאבן פַאסטעד, און שיקער דער ּפלַאן; -קוועסטשַאנד אין באקומען די הייליק זאכן, 

ר, און טרַאנספעררעד צו די ביסל איך האב באקומען ווידע קָארב;-די מיסטיק סיסט, און שטעלן אין די וויקער

 (26ַארנָאביוס. קעגן די כידַאן, בוך וו, טשַאּפטער ) קַאסטן.
 ַארנָאביוס ַאֿפילו געווען צו ווָארענען וועגן ַא 'מַארדי גרַאס' בַאנקעט נאכגעגאנגען דורך ַא פעסט:

מוזן זיַין סַאטיַאטעד מיט גרויס בַאנגקווַאץ, און דזשוּפיטער, איך רעכן, דינעס, און  די סעודה פון דזשוּפיטער איז מָארגן.

לַאנג ָאנגעפילט מיט לָאעט קרייווינגז ֿפַאר עסנווַארג דורך פַאסטינג, און הונגעריק נָאך די געוויינטלעך 

 (32וו, טשַאּפטער  Vַארנָאביוס, קעגן די כידַאן, בוך ) מעהַאלעך.

געזונט ַא ּפלַאץ ווי קַארנַאווַאל / מַארדי גרַאס וויַיל פון זיַין טייז צו ּפייגַאן אזוי, פרי שרייבערס קָאנדעמנעד יום טּוב ַאז 

 יידַאלַאטרי.

 די ביבל לערנט:



זאל אונדז גיין רעכט, ווי אין דעם טָאג, נישט אין רעווַאלרי און שיכרות, ניט אין זנות און בַאגער, נישט אין שנאה און  13

רוימער ) האר יָאשקע משיח, און מַאכן קיין טניַי ֿפַאר די פלייש, צו מקיים זיַין תאוות.אבער שטעלן אויף די  14 קנאה.
13 :13-14) 

-בשעת די ביבל טוט ניט פַארשילטן סימכע, מַארדי גרַאס און ֿפַארבונדענע ָאבסערווַאנסעס זענען פַארקערט צו קיסווע

 ַארנַאווַאל" און ָאּפענלי דינען ׂשטן ווי זייער גָאט!אין בָאליוויַא זיי רופן עס די "דעוויל 'ס ק הַאקוידעש.

דעוויל 'ס קַארנַאווַאל )לַא דיַאבלַאדַא( יעדער פרילינג, אורורו גייט אין קַארנַאווַאל מָאדע ... איינער פון די כיילייץ 

אורורו איז ַא מיינינג שטָאט  דינען.זענען די טיַיוול דַאנסערז, די מסורה פון ווָאס נעמט זיך פון ַא מָאדנע מין פון טיַיוול 

קריסטלעך  און די לָאוקַאלז, סּפענדינג ַאזוי פיל ציַיט ונטערערד, בַאשלָאסן צו ַאדַאּפט ַא גָאט פון די ַאנדערווערלד.

גָאט /  מסורה דיקטייץ ַאז דעם מוזן זיין די שטן און די אורורו געטריַי ַאזוי אנגענומען ׂשטן, ָאדער סוּפיַי, ווי זייער

  /Http://events.frommers.com/sisp)פרָאממעס. 
 (5769עווענט_יד = &  = געשעעניש FXינדעקס.הטם? 

עס איז געווען ניט געהאלטן דורך יָאשקע  קַארנַאווַאל / מַארדיס גרַאס איז ַא דימַאניק יום טּוב און זיכער ניט ַא קריסטלעך איינער.

 געטריַי אנהענגערס.אויך ניט קיין שום פון זיין פרי 

 לענט: א ּפערווערסיָאן פון די טעג ֿפון מצות און ּפענטעקָאסט?

 ווָאס וועגן לענט?

 כָאטש די ווָארט 'לענט' מיטל סּפרינג ציַיט, עס איז איצט דער הויּפט באמערקט אין די ווינטער רעכט נָאך מַארדי גרַאס.

 שטַאטן: וועלט בוך ענסיקלָאּפעדיאַ  די

טעג איידער יסטער,  40ַא רעליגיעז ציַיט באמערקט אין די פרילינג ... עס הייבט אויף ַאש מיטוואך, לענט איז 

 (.1966עד.  50עקסקלודינג סונדיַיס, און ענדס אויף יסטער זונטיק )רַאמם בי לענט. וועלט בוך ענסיקלָאּפעדיַא, 

 ווָאס וועגן ַאש מיטוואך?

 טלעך אדער ביבלישע רוח טָאג.נו, עס איז ניט ַאן ָאריגינעל קריס

 מעלדעט: די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיאַ 

טָאג פון אש( ווָאס עס טראגט אין די רוימער מיססַאל איז געֿפונען אין די ) דיעס סינערום און דער נָאמען ַאש מיטוואך

 דַאטעס פון לּפחות די ַאכט יָארהונדערט.ערליַאסט יגזיסטינג קָאּפיעס פון די גרעגָאריַאן סַאקרַאמענטַארי און מיסטָאמע 

אויף דעם טָאג ַאלע די געטריַי לויט צו אלטע מנהג זענען געטרייסט צו צוגַאנג די מזבח איידער די ָאנהייב פון מַאסע, און 
ואך. די עס די גַאלעך, דיּפינג זיַין גרָאבער פינגער אין אש ביז ַאהער ברוך, מַארקס די שטערן )טערסטַאן ה ַאש מיטו

 (. 1907קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא, 

 יָארהונדערט. סטן 8ַאזוי, די קהילה פון רוים אנגענומען עס אין די 

רע עס זָאל אויך זיין אנגעוויזן ַאז דער געדַאנק פון ּפלייסינג ַא קריַיז פון אש אויף די שטערן געקומען ֿפון זון גָאט דינען און אנדע
 פון ּפַאגַאניסם:

די ענלעכקיַיט צו די קריַיז פון  הרַאטיק ... ינישיַאץ ... ווָאלט פונ יצט ָאן הָאבן די זון קרָאס אויף זייערע שטערנס.מיט

עטלעכע הָאבן סַאגדזשעסטיד דעם צו  אש געמאכט אויף די שטערן אויף דער קריסטלעך ַאש מיטוואך איז סטרייקינג.
אנדערע ֿפָארשלָאגן ַאז ביידע קַאלץ זענען  ָאוינג פון די מיטהרַאטיק קולט;זיין ַא ביַישּפיל פון די פרי קריסטן בַאר

נַאבַארז ּפי די סודות פון מיטהרַאס: די ּפייגַאן גלויבן ַאז שייּפט דער )  צייכענונג אויף דער זעלביקער ּפרָאוטַאטייּפ.

 (366, ז '. 2005ֿפירמע, &  קריסטלעך וועלט. ינער טרַאדיטיָאנס / בער



ש מיטוואך דאס ַאלעדזשַאדלי קריסטלעך יָאמטעוו געקומען ֿפון רוימער ּפַאגַאניסם, ווָאס אין דריַי האט עס פון וועדיק אַ 

אש האבן געהאלטן דעם זָאמען ֿפון די פיַיער גָאט ַאגני, מיט די מַאכט צו מויכל זיַין ַאלע זינד ... אין רוים ס ניו  ינדיַא.
דעמָאלט ווי   ט אין מַארץ, מענטשן ווָאר זאק און ביידד אין אש צו ַאטָאון ֿפַאר זייער זינד.יָאר סעודה פון ַאטָאנעמענ

איצט, ניו יאר ס יוו איז געווען ַא ֿפעסטיווַאל ֿפַאר עסן, געטרונקען, און סיננינג, אויף די טעָאריע ַאז ַאלע זינד ווָאלט זיַין 

האלטן ביים שטארבן גָאט פון מַארץ, מַארס גענומען זיין ווערשיּפערז 'זינד ווי די גע געווישט אויס די וויַיטערדיק טָאג.

אין ענגליש, דָאס  דעריבער די קַארנַאווַאל איז געֿפַאלן אויף דיעס מַארטיס, די טָאג פון מַארס.  אין מיט אים אין טויט.
אין פראנצויזיש די קַארנַאווַאל טָאג   גָאט טיוו. איז געווען מיטוואך, וויַיל מַארס איז געווען ֿפַארבונדן מיט די סַאקסָאן

ווָאקער בי די פרוי 'ס ) איז געווען געהייסן מַארדיס גרַאס, "גרָאב דינסטיק," די מעררימַאקינג טָאג איידער ַאש מיטוואך.

 (66-677, ּפּפ. 1983מיטס און סיקריץ. הַארּפערקָאללינס, ענציקלָאּפעדיע פון 

 ֿפערציק טָאג לענטען שנעל קומען ֿפון?ווו האט די 

זעקסט -ַארום דער פערט טָאג ציַיט צו ציילן, ווָאס איז ווו מיר בַאקומען דעם נָאמען שבועות. 50די ביבל דערציילט פון ַא 

יסלַאמיק פעסט טָאג שנעל, וואס האט גערָאטנקיַיט צו די  50רוימער זענען בעכעסקעם עטלעכע טיּפ פון ַא -סענטשעריז, די גרעקאָ 

טָאג ַאבסטַאנַאנס פון איינער ָאדער מער )נָארמַאלי עסנווַארג( -אין ציַיט, דעם געביטן צו ַא פערציק (.32פון רַאמַאדַאן )ּפינעס, ּפ.

 זאכן.

ינפט יָארהונדערט פרי קריסטן, פון קורס, האט ניט הַאלטן לענט ווי ַאֿפילו די קַאטהָאליק הייליקער ַאבַאט יוחנן קַאססיַאן אין די פ

 איינגעזען:

ווי לַאנג ווי די ּפרימיטיוו קירך ריטיינד זיַין שליימעס ַאנברָאוקַאן, דעם ַאבזערווַאנס  הָאוובעיט איר זָאל וויסן ַאז

, דער ערשטער זיצונג ַאבַאט טהעָאנַאס. אויף דער 21קַאססיַאן יוחנן. קָאנֿפערענץ ) פון לענט האט נישט עקסיסטירן.

 (30ו בעשַאס די פופציק טעג. טשַאּפטער ָאּפר

 אזוי, ער ַאדמיטַאד ַאז לענט איז געווען צוגעלייגט און ַאז דער ָאריגינעל געטריַי האט ניט הַאלטן עס.

 אבער ער האט ניט טָאן ַאזוי ֿפַאר (.7-8: 5קָארינטהיַאנס  1די ַאּפָאסטלע פול ינווָאוקט בעכעסקעם פסח און די טעג ֿפון מצות )

טָאג "שנעל" פון זויערטייג, ַארום די ציַיט פילע רופן יסטער, -ָאבער, וויַיל די טעג ֿפון מצות ַאריַינציען ַא זיבן עּפעס גערוֿפן לענט.

עס קען זיין ַאז עטלעכע ֿפַארבונדן מיט רוים און מצרים ּפעלץ ַאז ַא ַאבסטַאנַאנס ציַיט ווָאלט מען צונעמען, ָאבער די סומע פון 
 ַיט , ווי געזונט ווי ווָאס זיי ַאבסטַאינעד ֿפון, וועריד.צי

 יָארהונדערט: 5סָאקרַאטעס סטשָאלַאסטיקוס געשריבן אין די 

יענע ביַי רוים פעסט  די פַאסץ איידער יסטער וועט זיין געֿפונען צו זיין אנדערש באמערקט צווישן פַארשידענע מענטשן.

יענע אין ילליריקַא און ַאלע איבער גריכנלאנד און  טער, עקססעּפטינג און סונדיַיס.דריַי סַאקסעסיוו ווָאכן איידער יס

אנדערע קַאמענסינג  אלעקסאנדריע ָאבסערווירן ַא פעסט פון זעקס ווָאכן, ווָאס זיי טערמין 'די ֿפערציק טעג' שנעל. '

נָאר, און ַאז ביי ינטערווַאלז, נָאך רופן ַאז טעג  3-5זייער שנעל פון דער זיבעטער ווָאך איידער יסטער, און פַאסטינג 

עטלעכע בַאשטימען איין סיבה ֿפַאר עס, און אנדערע דעם אנדערן, לויט צו זייער ...  ציַיט 'די ֿפערציק טעג' שנעל. '

י ווויל ווי איינער קענען זען אויך ַא ומהעסקעם וועגן די שטייגער פון ַאבסטַאנַאנס פון עסנווַארג, וו עטלעכע פַאנסיעס.

עטלעכע אינגאנצן יַינהַאלטנ זיך פון זאכן ווָאס הָאבן לעבן: אנדערע קָארמען אויף פיש בלויז  וועגן די נומער פון טעג.

פון ַאלע חיות: פילע צוזַאמען מיט פיש, עסן ָאף אויך, ַאזוי צו זָאגן ַאז לויט צו משה, די זענען געווען ּפונקט ַאזוי 

עטלעכע יַינהַאלטנ זיך פון עגגס, און ַאלע קינדס פון: אנדערע ּפַארטייק פון טרוקן ברויט  וואסערן.געמאכט אויס פון די 

נָאך אנדערע עסן נישט ַאֿפילו דעם: בשעת אנדערע ווייל פַאסטעד ביז דער ניינטער שעה, דערנָאכדעם נעמען  בלויז;

קיין איינער קענען ּפרָאדוצירן ַא געשריבן בַאֿפעל ווי ַאן קיין סָארט פון עסנווַארג ָאן דיסטינגקשַאן ... זינט ָאבער 

 (22אויטָאריטעט ... )סָאקרַאטעס סטשָאלַאסטיקוס. עקקלעסיַאסטיקַאל געשיכטע, באנד וו, טשַאּפטער 

: 11; 01:10קָארינטהיַאנס  1די שליחים רוֿב ַאווַאדע האט נישט הָאבן דיפפערינג פַאסץ מיט דיפפערינג רעקווירעמענץ )קפ. 

טָאג פַאסץ דערמאנט אין די ביבל ווָאס ינווַאלווד ַאוועק פון ַאלע -טָאג לענטען פַאסץ זענען נישט ווי די פערציק-די פערציק (.1

 (.2: 4; לוק 34:28עסנווַארג און ווַאסער )עקסָאדוס 



 בנוגע לענט ס ָאריגינס, בַאמערקן ווָאס איינער געלערנטער האט געשריבן:

ן פערציק טעג איז געווען באמערקט דורך ווערשיּפערז פון די בַאבילָאניַאן ישטַאר און דורך דעם ווערשיּפערז א לענט פו

פון די גרויס מצרי מעדיטָאריַאל גָאט ַאדָאניס ָאדער ָאסיריס ... צווישן די ּפַאגַאנס, דעם לענט ציַיט מיינט צו הָאבן 

בַאקטשיָאטשי ש ) צו די גרויס יערלעך )יוזשַאווַאלי פרילינג ( פעסטיווַאלס. געווען ַא ינדיסּפענסַאבַאל ּפרילימַאנערי

. ביבלישע ּפערסּפעקטיסעס, בערריַאן סּפרינגס )מי(, 1הַאקוידעש און געשיכטע, חלק -גָאט 'ס פעסטיווַאלס אין קיסווע

 (108, ז'. 1995

געקומען ֿפון אלעקסאנדריע אין מצרים ָאדער ֿפון גריכנלאנד און איז טָאג שנעל -עס איז מסּתמא ַאז דער געדַאנק פון ַא פערציק

זינט די בַאבילָאניַאנס גענומען איבער די גריכן און די מצרים, ַאז זאל הָאבן געווען ווען זיי  שייך צו די ּפייגַאן געטין ישטַאר.

 פיר. סטַארטעד דעם

רעּפַאקקַאגעד ּפייגַאן פַאסץ זענען משמעות סַאבסטַאטוטַאד אין פַארשידן זינט פרי קריסטן האט ָאבסערווירן די טעג ֿפון מצות, 

 רוימער.-וועגן דורך די גרעקאָ 

 בַאמערקן ַאז די ַאּפָאסטלע פול ווָארנז קעגן ווייל ינווַאלווד אין ּפייגַאן ָאבסערווַאנסעס:

-ווי קענען וּפריגהטנעסס און געזעץ יעווערס;דו זאלסט נישט כַארנַאס זיך אין ַא ַאניווַאן קָאלעקטיוו מיט ונבעל 14

ווי קענען משיח קומען צו ַא  15 ברייקינג זיַין ּפַארטנערס, ָאדער ווָאס קענען ליכט און פינצטערניש הָאבן אין ּפרָאסט?

ר טעמּפל פון דע 16 העסקעם מיט בעליַאר און ווָאס יַינטיילונג קענען עס זיין צווישן ַא בַאליווער און ַא ונבעליעווער?

 2)די היכל פון די לעבעדיק גָאט. -גָאט קענען ניט קָאמּפרָאמיס מיט פַאלש געטער, און ַאז איז ווָאס מיר זענען 
 (NJB, 14-16: 6קָארינטהיַאנס 

טער ָאדער ַאז פַאלש גע ַאז די דעדיקַאציע פון עסנווַארג צו פַאלש געטער ַאמַאונץ צו עּפעס? ווָאס טוט דעם הייסן? 19

נָאר ַאז ווען ּפַאגַאנס קרבן, ווָאס איז מקריב געווען דורך זיי איז האט מקריב  ניין, עס טוט נישט; 20 זיך סומע צו עּפעס?

איר קענען נישט  21 ס. איך טָאן ניט וועלן איר צו טיילן מיט שעד געווען צו בייזע גייסטער, וואס זענען ניט גָאט.

איר קענען ניט הָאבן ַא טיילן אין די האר ס  און די גלעזל פון בייזע גייסטער ווי געזונט;טרינקען די גלעזל פון די האר 

זענען מיר  דו זאלסט מיר טַאקע ווילן צו ופוועקן די האר ס קנאה; 22 טיש און די בייזע גייסטער 'טיש ווי געזונט.

 (NJB, 19-22: 10קָארינטהיַאנס  1) שטארקער ווי ער איז?

ם, רוימער ּפַאגַאניסם, ָאדער אנדערע דימַאניק קוואלן, די איין ָארט לענט האט ניט קומען פון איז געווען די צי ֿפון מצרי

 אדער האט עס קומען פון פרי טראדיציעס פון דער ערשטער אנהענגערס פון יָאשקע. ביבל.

ן ּפַאגַאניסם, ָאבער זיי זענען טַאקע ערַאוזינג גָאט ס עטלעכע טרַאכטן זיי זענען שטַארק גענוג סּפיריטשַאווַאלי ַאזוי זיי קענען מיש
 צארן לויט צו די ַאּפָאסטלע פול.

 יסטער

 פילע מענטשן טָאן ניט פַארשטיין ַאז יסטער )ישטַאר( איז געמיינט צו זיין פסח, באווויגן צו זונטיק וויַיל פון קַאוערדַאס און ֿפַאר

 (.101-103הַאס פון יהודים )דארט, ּפּפ. 

 בַאמערקן ווָאס רעסּפעקטעד ּפרָאטעסטַאנט געלערנטער י גיעסעלער געמאלדן וועגן די רגע יָארהונדערט:

פון ניסַאן ... אין עס זיי הָאבן געגעסן מצות, מיסטָאמע ווי  14די מערסט וויכטיק אין דעם ֿפעסטיווַאל איז געווען די פסח טָאג, די 

יין שּפור פון ַא יָאריק ֿפעסטיווַאל פון די המתים צווישן זיי ... די קריסטן פון אזיע די יידן, ַאכט טעג דורך ... עס איז ק

גיעסעלער, דזשָאהַאנן קַארל לודוויג. ) ניסַאן צו יוחנן. 14זייער פסח פיַיערלעכקיַיט אויף די מינערווערטיק ַאּפילד אין טויווע פון 

 (1666, ז '. 1857דער, ברי&  בוך פון קהילה געשיכטע. הַארּפער-א טעקסט

פון ניסַאן, וויַיל פון געוואלט צו דיסטַאנסע זיך וויַיל פון ריווָאולץ דורך די אידן אין די  טה 14כָאטש קריסטן געהאלטן פסח אויף די 

זיע מיינער( רוימער אין ירושלים, רוים, און אלעקסאנדריע )ָאבער ניט א-אויגן פון די רוימער אויטאריטעטן, פילע פון די גרעקאָ 



פסח און עס איז געווען ניט געהאלטן ַא אין ערשטער, זיי געהאלטן ַא ווערסיע פון   בַאשלָאסן צו בַאשטימען פסח צו ַא זונטאג.

 המתים יום טּוב.

 בַאמערקן אויך די וויַיטערדיק פון דזשי:

לציַיט )עוטשַאריסט( אויף די לונער טָאג דער ערשטער קריסטן סעלַאברייטיד די טויט פון יָאשקע מיט ַא ּפַאסטשַא מאָ 

 (.7-8: 5קָאר.  1פון די אידישע פסח )טָאן 

יווענטשַאווַאלי, אין די גוי וועלט, דער טָאג פון  אין ערשטער עס איז געווען ניט יערלעך סימכע פון די המתים.

גף. איריש יָאשקע, רוימער ) וען זונטאג.ַאז טָאג איז געו המתים איז געווען צוגעגעבן צו די ּפַאסטשַא ֿפעסטיווַאל.

 (183, ז '. 2002יָאשקע: די פָארמירונג פון פרי איריש קריסטנטום. טריניטי דרוק אינטערנַאציָאנַאלע, 

וויַיל עטלעכע אין אזיע מיינער און אנדערש האט נישט גיין צוזאמען מיט דַאטע טוישן צו זונטיק, דעם מיטהרַאס ווָארשיּפינג 

רוימער.קַאנסטַאנטין זיך דעמָאלט -עמּפערָאר קַאנסטַאנטין גערוֿפן די קָאונסיל פון ניסעַא, ווָאס דערקלערט זונטיק ֿפַאר די גרעקאָ 

 דערקלערט:

ֿפַאר מיר הָאבן באקומען פון  זאל אונדז דעריבער הָאבן גָארנישט אין ּפרָאסט מיט די אומווערדיקע אידישע מַאסע;

 (.18עוסעביוס 'לעבן פון קַאנסטַאנטין, בוך ווו קַאּפיטל ) ַאנדערש וועג. אונדזער גואל אַ 

 פילע אידן מַאכן ַאן ּפרווון צו טָאן ַאזוי. קריסטן זָאל ניט הַאס אידן אדער נישט ָאבסערווירן גָאט 'ס רוח טָאג, נָאר וויַיל

דיקע )ער איז געווען ַא איד( אדער ַאז ער געביטן דעם טָאג פון יָאשקע קיינמָאל אנגעוויזן ַאז די אידישע רַאסע איז געווען אומווער

אבער  און דעם זונטיק ַאבזערווַאנס איז איצט באקאנט ווי יסטער. ווָארשיּפינג קַאנסטַאנטין קָאנקלודעד ַאנדערש.-נָאך זון פסח.

ז האבן געהאלטן אויך "יִידיש" איז טַאקע ווָאס יסטער איז ווָארשיּפינג ּפרַאקטַאסַאז און די ַאוווידַאנס פון ּפרַאקטַאסַאז אַ -וויַיל זון

 באמערקט ווען עס איז.

פילע פון די זיַין ּפרַאקטַאסַאז ווי יסטער עגגס, די יסטער קיניגל, און יסטער פיַיער געקומען ֿפון ּפַאגַאניסם לויט צו רוימער 

 (.1909ענסיקלָאּפעדיַא, באנד ך ראבערט ֿפירמע.  יסטער. די קַאטהָאליק FGקַאטהָאליק קוואלן )למשל הָאלוועקק 

 די ַאנגליקַאן בישָאּפ דזשב ליגהטפָאָאט האט געשריבן:

די קהילות פון אזיע מיינער ... רעגיַאלייטַאד זייער יסטער ֿפעסטיווַאל דורך די אידישע פסח ָאן ַאכטונג צו די טָאג פון ... 

ַאוווידינג ַאֿפילו די  ַאזוי אלעקסאנדריע און גָאל באמערקט אן אנדער הערשן;די ווָאך, ָאבער ... די פון רוים און 

פול ס עּפיסטלע צו די גַאלַאטיַאנס: א רעוויסעד הייליקער ליגהטפָאָאט, יוסף שערער. ) יידישקיַיט. סעמבלַאנס פון

 (331, 317, ּפּפ. 1881מַאקמיללַאן, טעקסט מיט הקדמה, נָאטעס און דיססערטַאטיָאנס. ֿפַארעֿפנטלעכט דורך 

 דאס איז ַא רעסּפעללינג פון די זונופגַאנג געטין און 'מלּכה פון הימל' ישטַאר: און דער נָאמען יסטער?

יסטער ָאדער ַאסטַארטע איז אין ווירקונג דער זעלביקער ...  ישטַאר, זי איז געווען ביידע גיביקיַיט און ַא מלחמה געטין.

קולט ינסטַאטוטַאד דורך סעמירַאמיס די ווָאריער מלּכה וואס האט געהאט א  געשלעכט ַאן ַאלט בַאבילָאניַאן דינען פון

 (164, ז '. 2010קוש ה ּפנימער ֿפון די הַאמיטיק מענטשן. קסליבריס קָארּפָארַאטיָאן, ) בַאגער ֿפַאר בלוט.

ון דעם ּפלַאנעט ווענוס, און צוזַאמען מיט שַאמַאש, די זון גָאט, און ישטַאר איז געווען געזען ווי דער ּפערסָאניפיקַאטיָאן פ

. 6ליטטלעטָאן קס. גָאדס, גָאדדעססעס, און מַאטַאלַאדזשי, באנד ) זינד, די לבנה גָאט, זי געגרינדעט ַא ַאסטרַאל טרייַאד.

 (760ז '.  2005מַארשַאל קַאווענדיש, 

 פון הימל': די ביבל ווָארנז קעגן געדינט די 'מלּכה

די קינדער קליַיבן הָאלץ, די  18 צי איר נישט זען ווָאס זיי טָאן אין די שטעט פון יהודה און אין די גאסן פון ירושלים? 17

און זיי גיסן אויס טרינקען  אבות ָאנצינדן די פיַיער, און די ֿפרויען ניד טייג, צו מַאכן קייקס ֿפַאר די מלּכה פון הימל,
 (17-19: 7ירמיהו ) צו אנדערע געטער, ַאז זיי זָאלן ַארויסרופן מיר צו ּכעס.ָאפפערינגס 



די מלּכה פון  (.'71ז '. , 1922& די קייקס זענען ענלעך צו 'הייס קריַיז בונס' )ּפלַאטט סי די ּפסיטשָאלָאגי פון סאציאל לעבן. דַאד

 הימל '?

געטין ישטַאר, -מיסטָאמע ַא דערמָאנען צו די בַאבילָאניַאן גיביקיַיט (.18וו. ) קייקס צו די מלּכה פון הימל ... 7ירמיהו 

 19622 (Cדי וויקליפפע ביבל קָאממענטַארי, עלעקטרָאניק דַאטַאבַאסע. דרוקרעכט )) געטין פון די ּפלַאנעט ווענוס.
 דורך מודי דרוק(

אבער, רוֿב וואס גלייבן  עמענס ּפרַאקטַאסַאז די ביבל קַאנדעמז.קריסטן זָאל ניט הָאבן געהייסן ַא יום טּוב נָאך ַא ּפייגַאן געטין וו

 קריסטנטום טָאן ניט ויסקומען צו הָאבן ַא ּפרָאבלעם מיט ווָאס.

 מַאונדי דאנערשטאג און די עוטשַאריסטיק הָאסט

די קַאטהָאליק  ווָאסדָא איז עטלעכע פון  ווי אן אנדער 'פַארטרעטער' ֿפַאר פסח, עטלעכע הַאלטן 'מַאונדי דאנערשטאג.

 לערנט וועגן אים: ענסיקלָאּפעדיאַ 

די סעודה פון מַאונדי )ָאדער רוח( דאנערשטאג סָאלַאמלי קָאממעמָארַאטעס די ינסטיטושַאן פון די עוטשַאריסט און איז 

סערַאמָאוניז זענען פרי ַאדדעד אין רוים פַארשידן ַאקסעסערי  די ָאולדַאסט פון די ָאבסערווַאנסעס מָאדנע צו רוח ווָאך.

 ...  צו דעם קַאמעמעריישַאן ... עס ברענגט ַארום דעם יָארטָאג פון די ינסטיטושַאן פון די ליטורגי.

די  הייליק דאנערשטאג איז געווען גענומען ַארויף מיט ַא סַאקסעשַאן פון סערַאמָאוניז פון ַא פריידיק כַארַאקטער.

עס, די ויסגליַיך פון ּפעניטענץ, די קַאנסַאקריישַאן פון די הייליק ָאילס, די ווַאשינג פון די ֿפיס, און בַאּפטיזַאם פון נעָאפיט

קַאמעמעריישַאן פון די וואויל עוטשַאריסט ... )לעקלערקק ה מַאונדי דאנערשטאג. די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא. חלק. 
 (19111. ניו יארק: ראבערט ֿפירמע, 10

די  יטושַאן פון די עוטשַאריסט' יסענשַאלי איז געמיינט צו ָאּפשיקן צו יָאשקע 'טשַאנגינג פון סימבָאלס ֿפַארבונדן מיט פסח.די 'ינסט
קהילה פון רוים ַאדמיץ ַאז עס צוגעגעבן סערַאמָאוניז צו אים, ַאז עס איז געווען ַא יערלעך געשעעניש, און ַאז פָאָאטווַאשינג איז 

ָאבער ַאז איז ניט מער זיַין  די קהילה פון רוים אנדערש ַאדמיץ ַאז ליַיּפעָאּפלע געניצט צו טָאן פָאָאטווַאשינג, יסט.געווען ּפרַאקט

 (.19122. ניו יארק: ראבערט ֿפירמע, 155פיר )טערסטַאן ה ווַאשינג פון ֿפיס און הענט. די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא. חלק. 

 ס' ַאז איז איצט געניצט דורך די קהילה פון רוים דיפפערס ֿפון ווָאס די ָאריגינעל קריסטן האבן.די 'עוטשַאריסטיק בַאלעבאָ 

 לערנט: די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיאַ 

די ברויט בַאשערט צו בַאקומען עוטשַאריסטיק קָאנסעקרַאטיָאן איז קַאמַאנלי הָאט גערוֿפן דעם בַאלעבָאס, און כָאטש 

ונקט ַאזוי זיין געווענדט צו די ברויט און וויַין פון די קרבן, עס איז מער סּפעציעל רעסערוועד צו די דעם טערמין קען ּפ
לויט צו ָאוויד די ווָארט קומט פון הָאסטיס, פיַינט: "הָאסטיבוס ַא דָאמיטיס הָאסטיַא נָאמען האט קיין אנדערע",  ברויט.

ָאבער, עס איז מעגלעך ַאז הָאסטיַא איז   שונאים ווי וויקטימס צו די געטער. וויַיל די קדמונים געֿפינט זייער ווַאנגקווישט

דערייווד פון הָאסטירע, צו שלָאגן, ווי געֿפונען אין ּפַאקווויוס .... דער ערשטער קריסטן ... נָאר געניצט די ברויט, וואס 
לעקלערקק ה ) פון ווָאס עס איז אין אונדזער טָאג.עס מיינט ַאז די פָארעם דיפפערעד ָאבער ביסל   געדינט ווי עסנווַארג.

 (19100, 1. ניהיל ָאבסטַאט. יוני 7"הָאסט" די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא. חלק. 

 פרי קריסטן געניצט מצות, נישט ַא קיַילעכיק בַאלעבָאס ַאז קוקט ווי די 'זון' ווָאס איז געווען געניצט אין ּפַאגַאניסם.

 מריםהַאשָארע פון 

ַאזוי ווו האט דער געדַאנק פון מרים ס הַאשָארע קומען  פרי קריסטן ערידזשנַאלי האט נישט ווענערַאטע יָאשקע 'מוטער מרים.

 פון?

בוט -בַאסיקַאללי, פון ַאּפָאקריפַאל ליטערַאטור אין די פערט יָארהונדערט )ָאדער עפשער ווי פרי ווי די שּפעט דריט יָארהונדערט( 

כָאטש די קַאטהָאליק עּפיפַאניוס ּפרובירן צו פָארשן עס, ער איז געווען ומזיכער ווי צו ווען עס  ט ַאֿפילו שּפעטער ווי ַאז.דער הויּפ

עס קלאר שייך צו נשים וואס געהאלטן צו ּפייגַאן געטין דינען )ּפַאנַאריָאן פון עּפיפַאניוס, -טַאקע ערשטער דעוועלָאּפעד
78.11.44.) 



אויף דער ערשטער טָאג זי ַאלעדזשַאדלי געקומען צו ערד  טָאג ֿפעסטיווַאל ֿפַאר די געטין ארטעמיס. 1-3ימער האט ַא די אלטע רו

דעם איז דער  , זיי משמעות סעלַאברייטיד איר דיין הַאשָארע אין הימל ווי די מלּכה פון הימל.15און אויף די דריט טָאג, ויגוסט 
מרים )קער י וויליאם ס יָאקנַאּפַאטַאוופַא: "ַא טיּפ פון קייסטָאנע אין ליק סעודה פון די הַאשָארע פון זעלביקער טָאג פון די קַאטהאָ 

עטלעכע טָאן ניט בַאטרַאכטן דעם צו זיין ַא צופַאל ָאדער קָאוינסַאדענטַאל )גרין   (.61, ז '. 1985די וניווערסע." פָארדהַאם דרוק, 

. קיימברידזש אוניווערסיטעט דרוק, 521-85,150, יססועס 0קולט פון ארטעמיס ביי ַאריסיַא, באנד קמק. רוימער רעליגיע און די 

, ּפּפ. 2006. קעססינגער ּפובלישינג, 1, באנד 1; פרַאזער דזשג. די מַאגיק קונסט און די עווַאלושַאן פון מלכים וו 622, ז '. 2007
14-17.) 

אבער, די קַאטהָאליק  (.49הַאנסען, ז '. -רשידן אנדערע גַאדַאסיז און ווי פילע קוק מרים )עס איז ַא קשר צווישן ארטעמיס און פאַ 
הייליקער ַאוגוסטינע סּפעסיפיקַאללי רעפעררעד צו ארטעמיס ווי איינער פון עטלעכע "פַאלש און ליגנעריש דיַאטיז" )ַאוגוסטינע. 

 (.255טשַאּפטער די גָאסּפעלס, בוך איך, די הַארמָאניע פון 

 עס איז סַאסּפעקטיד ַאז דָאס איז געווען פָארמַאללי אנגענומען אין די קהילה פון רוים לּפחות טייל וויַיל פון די השּפעה פון איסלאם

עס איז ַא  ג.די 'הַאשָארע' איז ניט ַא ביבליקַאל רוח טאָ  ווי מוכַאמַאד ס 'בתולה' טָאכטער ַאלעדזשַאדלי אויך ארויף אין הימל אריין.

 (, ּפייגַאן קַארריָאווער.17-199: 7רעּפַאקקַאגעד 'מלּכה פון הימל' )ירמיהו 

 הַאללָאוועען / ַאלע סיינץ 'טָאג

-בשעת די געדַאנק פון ַאנערינג דער זּכרון פון דעם לעבן און טויט פון ַא מענטש ווי ַא הייליקער איז נישט קעגן צו קיסווע
 (, ווענעריישַאן פון הייליקע און סַאקריפיסינג צו זיי איז קעגן צו ַאּפָאסטָאליק לערנונגען.38-40: 11ס הַאקוידעש )קפ. דזשודגע

: 8שמעון מַאגוס )ַאקס  (.04:10(, ָאבער יָאשקע געוואלט )מתיא 9: 4ׂשטן געוואלט משיח צו בויגן ַארָאּפ און דינען אים )מתיא 
, 1אנהענגערס צו ווענערַאטע / דינען אים )ירענַאעוס. ַאדווערסוס הַאערעסעס, בוך  ( ריּפָארטַאדלי ינקערַאדזשד זיינע9-23

 (.1-55, ווערסעס 23טשַאּפטער 

ניט בלויז דינַאונסט שמעון מַאגוס, ער פָארבַאדע א גוי פון בָאוינג ַארָאּפ ָאדער ּפייינג געבוקט צו אים )ַאקס פיטר די ַאּפָאסטלע 

די שליחים בייסיקלי ביידע  (.11-18: 14לע פול פָארבַאדע גויים ֿפון סַאקריפיסינג צו אים און בר )ַאקס די ַאּפָאסט (.25-26: 10

איבער ציַיט,   פרי קריסטן ֿפַארשטיין דעם און האט ניט טָאן ַאזַא. ַארגיוד ַאז זיי זענען געווען מענטשן און דעם זָאל ניט זיין געטאן.
 יָארהונדערט.  יבן צו ווענערַאטע רעליקס אין די שּפעט רגעָאבער, עטלעכע הערעטיקס אנגעהו

רוימער קהילות אין די פערט און -די ווענעריישַאן פון קליימד הייליקע אנגעהויבן צו ווערן ַא בַאטיַיטיק ּפרָאבלעם מיט די גרעקאָ 

 שּפעטער סענטשעריז, טרָאץ דעם פַאקט עס איז געווען ניט ַא ַאּפָאסטָאליק פיר.

 טיץ די וויַיטערדיק:נאָ 

דורך ינקָארּפערייטינג בַאקַאנט ּפייגַאן בילדער, ַאזַא ווי קעלטיק געטער, די גרין מענטש, און ביסעפַאליק קעּפ ין קהילות 

ַאם צו ינטערמינגלע די צוויי רוחניות טראדיציעס אין זייער -און קַאטידרַאלז, קירך באאמטע ינקערַאדזשד די הַאמוינ

ּפָאוזַאדלי יזינג זייער ַאקסעּפטַאנס פון די ניַי רעליגיע און סמודינג די יבערגַאנג פון די ַאלט וועגן צו די מיינונג סאַ 
 (855, ז '. 20066וויזַארדרי. קַארעער דרוק, ּפעסזנעקקער ש גַארגוילעס: ֿפון די ַארכיוון פון די גריי שולע פון ) ניַי.

די וויַיטערדיק ַאז ּפָאּפע "גרעגָארי" די גרויס "געשריבן ריסידַאד ַא טרַאנגקייטיד ווערסיע פון אין ַא בוך, די אויבן ויסזָאגונג ּפ
 ַאד: 600ַארום 

זָאגן ַאוגוסטינע, אז ער זאל קיין מיטל צעשטערן די טעמּפלעס פון די געטער ָאבער אלא די ָאּפגעטער ין די 

מיט הייליק ווַאסער, שטעלן מזבחות און רעליקס פון די הייליקע אין זאל אים, נָאך ער האט ּפוריפיעד זיי  טעמּפלעס.

צו די  פון די עבודה פון בייזע גייסטער זיי.ֿפַאר, אויב די טעמּפלעס זענען געזונט געבויט, זיי זָאל ווערן קָאנווערטעד

זייער קהילות, ָאדער אויף דער זאל זיי דעריבער, אויף דעם טָאג פון די דעדיקַאציע פון ...  דינסט פון די אמת גָאט.

ציַיט טעמּפלעס -סעודה פון די מַארטערז וועמענס רעליקס זענען ּפרעסערוועד אין זיי, בויען זיך כַאץ ַארום זייער איין

זיי וועלן קרבן און עסן די חיות ניט קיין מער ווי ַא קרבן צו דעם  און פיַיערן די געלעגנהיַיט מיט רעליגיעז סעודה.

צו וועמען, ווי די גיווער פון ַאלע זאכן, זיי וועלן געבן דַאנק ֿפַאר בעת שוין  בער ֿפַאר די כבוד פון גָאטשטן, אָ 

 (1215-1216: 77, ּפל 76גרעגָארי איך: בריוו צו ַאבַאט מעלליטוס. עּפסיטָאלַא ) סַאטיַאטעד.



אבער, די ביבל ַאּפָאוזיז דעם און די טיּפ פון קרבנות ווי  ּפרַאקטיסיז. ּפָאּפע גרעגָארי ַאדווַאקייטיד די ינקָארּפעריישַאן אויף ּפייגַאן

דערצו, די ביבל לערנט ַאז נָאך דער קרבן פון יָאשקע ַאז עס איז ניט דַארֿפן ֿפַאר כיַיע  (.20-21: 10קָארינטהיַאנס  1דימַאניק )
' ווייזט ַאז דָאס איז אויך רעליק פון ּפַאגַאניסם און ַאז זיי זענען ַאלַאוינג די אויבן ֿפַאר 'הייליקע טעג  (.1-10: 10קרבנות )עברים 

 באמת דימַאניק יום טּוב.

 -( און א מאל אויך ווי וויטשיז )ווָאס די ביבל קָאנדעמנס9: 2טימאטעאוס  1פילע קלייד ביבליקַאללי ינַאּפרַאּפריַאטלי )קפ. 

קריסטלעך   צונעמען סימכע און אוודאי איז געווען ניט ַא פרי-ַא ביבליקַאללידאס איז ניט  ( אויף הַאללָאוועען.8: 22עקסָאדוס 

 איינער.

און די ָאוונט איידער  סט 1ַאלע סיינץ 'טָאג איז דערקלערט אין דער זיבעטער יָארהונדערט, און שּפעטער באווויגן צו נאוועמבער 

 1. ניהיל ָאבסטַאט. 1נץ' טָאג. די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא. חלק. איז געווארן באקאנט ווי הַאללָאוועען )מערשמַאן עף ַאלע סיי

 (. 19077מערץ 

 איז געווען ַא טָאג די אלטע דרוידס באמערקט: 31אקטאבער 

די דרוידס, און סדר פון כהנים אין אלטע גָאל און בריטַאן, געגלויבט ַאז אויף הַאללָאוועען, גָאוס, שטימונג, ווינקס, 

טָאג נוצן פון וויטשיז, -ֿפון די דרויד גלויבנס קומען די ּפרעזענט...  און עלווז געקומען אויס צו שַאטן מענטשן.וויטשיז, 

גָאוס, און קַאץ אין הַאללָאוועען פעסטיוויטיעס ... די מנהג פון ניצן בלעטער, ּפַאמקַאנז, און קוקורוזע סטָאקס ווי 

די פרי ֿפעלקער ֿפון איירָאּפע אויך האט ַא ֿפעסטיווַאל ענלעך צו די   דרוידס.הַאללָאוועען דעקעריישַאנז קומט פון די 
די ַאלט  ַאלע סיינץ 'טָאג. ווי 1ס, די רוימער קַאטהָאליק טשורטש געהייסן נָאוועמבער 700דרויד יום טּוב ... אין די 

הַאללָאוועען. ) ללָאוועען ֿפעסטיווַאל.ּפייגַאן מינהגים און דער קריסטלעך סעודה טָאג זענען קַאמביינד אין די האַ 

 (25-266: 1966. טשיקַאגָא, 9וועלט בוך ענסיקלָאּפעדיַא, חלק 

 עס קען זיין פון אינטערעס צו בַאטרַאכטן ווָאס ַא קַאטהָאליק שריַיבער געשריבן:

ּפַאגַאנס 'סעלַאבריישַאנז פון ווָאס ווָאלט ַא ּפויּפסט שטעלן די קַאטהָאליק סימכע פון די טויט אויף שּפיץ פון די 

וויַיל די קַאטהָאליק פעַאסץ זענען אין העמשעכדיקיַיט און מקיים די טיַיטש פון די ּפייגַאן  די טויט?

קילליַאן ברייַאן. הַאללָאוועען, ווי הַארבסט סימכע, דערמָאנונג גָאט 'ס נָאמען איז געהייליקט. קַאטהָאליק ָאנליין ) ָאנעס.
 (10/31/066 .יָאנַאלעאינטערנַאצ

עס  עס איז ַא פַאקט ַאז פילע ֿפַארבונדן מיט די קהילה פון רוים רעליש און בַארימעריַי וועגן ּפייגַאן קַאנעקשַאנז ֿפַאר זייער אמונה.

עמז ניצן ּפייגַאן ( און עס קַאנד3:16טימאטעאוס  2איז די ביבל ַאז זיי, און ַאלע, זָאל קוקן צו ווי דער מקור פון דָאקטערין )קפ. 
 (.14-188: 6קָארינטהיַאנס  2; 10:21קָארינטהיַאנס  1; 2-6: 10; ירמיהו 29-32: 12פון דינען )דעוטערָאנָאמי 

 ניטל

די פרי קהילה פון רוים האט נישט פיַיערן ניטל אדער  די ביבל קיינמָאל ענדָארסעס די סימכע פון בערטדייז, כולל ַאז פון יָאשקע.

יָארהונדערט דורך רד 3דיין געבורסטָאג ָאבסערווַאנסעס זענען נָאך קָאנדעמנעד אין די שּפעט  אנדערע דיין געבורסטָאג.קיין 

 (.644ַארנָאביוס )קעגן די כידַאן, בוך איך, טשַאּפטער 

געבן געמאכט איינער -טַאלַאנטדערצו, טערטולליַאן געווארנט ַאז צו ָאנטייל נעמען אין די ווינטער סעלַאבריישַאנז מיט רידז און 

עס איז געווען איינער ַאזַא סימכע באקאנט ווי די סַאטורנַאליַא ווָאס איז געווען סעלַאברייטיד דורך  בעהָאלדינג צו ּפייגַאן געטער.

 די כידַאן אין שּפעט דעצעמבער.

ינטער סעלַאבריישַאנז, ַאזַא ווי סַאטורנַאליַא )פון ַא די קליימד "ֿפָאטער ֿפון רעדַאגירן טיַאלַאדזשי," טערטולליַאן דינַאונסט וו

 ּפייגַאן דיַאטי וועמענס נָאמען מענט שעפעדיק( ווָאס מָארפעד זיך ניטל ווי ער האט געשריבן:

סַאטורן ס, ווָאס מוזן דַאווקע זיין  די מינערווַאליַא זענען ווי פיל מינערווַא ס, ווי די סַאטורנַאליַא סַאטורן ס;

יָאר ס מנחורת ּפונקט ַאזוי מוזן זיין קַאט -ניו ַאברייטיד ַאֿפילו דורך קליין סלַאוועס ביַי די ציַיט פון די סַאטורנַאליַא.סעל

און ַאלע דעם גיט פון מידווינטער און די סעודה פון ליב קינסמַאנשיּפ מוזן זיין  ביי, און די סעּפטימָאנטיום געהאלטן;

די שול איז ב  די פלַאמענס 'ווייבער און די ַאעדילעס קרבן; זיין וורעַאטהעד מיט בלומען;די שולן מוזן  עקסַאקטעד;



יעדער ּפָאמּפע  די זעלבע זַאך נעמט ָארט אויף ַא געץ ס 'דיין געבורסטָאג; טעג.-'ערט געווָארן אויף די באשטימט הייליק

זענען בעפיטטינג צו ַא קריסטלעך בעל, סיַידן עס זיין ווער וועט טרַאכטן ַאז די זאכן  פון דער שטן איז פרעקווענטעד.

טערטולליַאן. אויף ידָאלַאטרי, ) דעם, וואס וועט טרַאכטן זיי ּפַאסיק ּפונקט ַאזוי צו איינער וואס איז נישט ַא בעל?

 טשַאּפטער רענטגענ(

( האט ַא שעם פון 217-222קַאלליסטוס ) ( און199-217ַארום דער ציַיט פון טערטולליַאן, די רוימער בישָאּפס זעפירינוס )

ס. קָאמּפרָאמיס און קָארוּפציע )און דעם איז באשטעטיקט דורך ַאזַא רוימער קַאטהָאליק הייליקע ַאזַא ווי היּפּפָאליטוס )היּפּפָאליטו

ז קַאמּפרַאמייזד מיט רעפוטַאטיָאן פון ַאלע הערעסיעס, בוך יקס, טשַאּפטער ווי( און ערלויבט מענטשן אין זייער קירך אַ 

 ּפַאגַאניסם, אאז"ו ו

ַאז פון די  -די רוימער סַאטורנַאליַא און די ּפערסיש מיטהרַאיסם זיך זענען ַאדַאּפטיישַאנז פון ַאן ַאֿפילו פריער ּפייגַאן רעליגיע 

געבוירן טַאממוז דורך -ָאד ווי די נייַ די אלטע בַאבילָאניַאנס סעלַאברייטיד די ריבָארן נימר אלטע בַאבילָאניַאן מיסטעריע קולט.

; 03:13; ירמיהו 2-3: 12די ביבל קַאנדעמז דינען ינווַאלווינג עווערגרין ביימער )דעוטערָאנָאמי  ווָארשיּפינג ַא עווערגרין בוים.

10 :2-6.) 

איז געווען  טה 25דעצעמבער  ר סָאלסטיס.בַאבילָאניַאנס אויך סעלַאברייטיד ַא ריבערט פון די זון בעשַאס די ציַיט פון די ווינטע די

זון גָאט דינען געשען   יווענטשַאווַאלי אויסדערוויילט ווי דער טָאג פון יָאשקע 'דיין געבורסטָאג, וויַיל די סַאטורנַאליַא און אנדערע

 אין ַאז ציַיט פון די יָאר:

. ער מיסטָאמע 25יַערן אויף דעצעמבער ַאד, בישָאּפ ליבעריוס פון רוים ָארדערד די מענטשן צו פי 354אין 

אויסדערוויילט דעם טָאג וויַיל די מענטשן פון רוים שוין באמערקט עס ווי די סעודה פון סַאטורן, סעלַאברייטינג די דיין 

. ענטערּפריסעס בילדונגקרייז 3סעטשריסט הַא. ניטל. וועלט בוך ענסיקלָאּפעדיַא, באנד ) געבורסטָאג פון דער זון.

 (408-417, ּפּפ. 1966ָארּפָארַאטיָאן, טשיקַאגָא, ק

פון יעדער חודש איז  16העליָאס מיטהרַאס איז איין גָאט ... זונטיק איז געהאלטן הייליק אין ּכֿבוד פון מיטהרַא, און די 

געבורסטָאג, די דעצעמבער איז געווען באמערקט ווי זיין דיין  25די  געווען הייליק צו אים ווי מעדיַאטָאר.

ַארענדזען י ) סעזָאן. זון, ונקָאנקווערעד דורך די ריגערז פון די-נַאטַאליס ינוויקטי, די ריבערט פון די ווינטער

 (1911, 1מיטהרַאיסם. די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא, באנד ַאקס ניהיל ָאבסטַאט, אקטאבער 

גָאט מיטהרַאס, וואס איז געווען באטראכט צו זיין די ונקָאנקווערעד זון -די זוןעמּפערָאר קַאנסטַאנטין האט שוין די נאכגייער פון 

בַאשליסן צו גלויבן   טָאמער וויַיל פון דעם, זיין מוטער העלענאַ  און איז געווען איינער געבוירן פון ַא שטיין אין ַא אונטן ערד הייל.
 ערד שטיינערדיק הייל. דעם מיטָאס ַאז יָאשקע איז געווען געבוירן אין ַא אונטן

רוים איצט לערנט דעם )און דעם מחבר האט געזען ַאז 'נַאטיוויטי' געוויזן קייפל מאל אין ווַאטיקַאן סיטי(, ָאבער אין די דריט 
 יָארהונדערט איינער פון זיַין סוּפּפָארטערס, קָאממָאדיַאנוס, קָאנדעמנעד די שטיין דיַאטי:

איצט דערציילן אונדז, דעריבער,  געבוירן פון ַא שטיין, אויב ער איז געקוקט ווי ַא גָאט. די ונקָאנקווערעד איינער איז

דער שטיין האט בַאקומען דער גָאט: דעריבער די שַאֿפער  אויף די אנדערע הַאנט, ווָאס איז דער ערשטער פון די צוויי.

כָאטש, אויב ער געווען ַא גָאט,  ן אים אויך ווי ַא גנב;דערצו, איר נָאך ויסמָאל פון דער שטיין האט צו זיין געזוכט נָאך.

און ער האט  ַאשורַאדלי ער איז געווען פון ערד, און פון ַא מַאנסטרַאס נַאטור. ער ַאווַאדע האט ניט לעבן דורך גנייווע.

קָאממָאדיַאנוס. ) פון ווולקַאן.נָאר ווי האט קַאקוס, ַאז זון  זיך אויסגעדרייט אנדערע מענטשן ס רינדער אין זיין קַאוועס;

 אויף קריסטלעך דיססיּפלינע(

עס איז אויך נישט  יָאשקע איז געווען ניט געבוירן פון ַא שטיין, נָאך ווָאס איז צומ טייל ווי זיין געבורט איז איצט געשילדערט.
ן ַאז רועי ווָאלט נישט הָאבן שוין אויס מיט געלערנטע דערקענע טה. 25אמת צו לערנען ַאז ער איז געווען געבוירן אויף דעצעמבער 

דערמאנט )לוק -און ַאז די ביבליקַאללי טה 25( ווי שּפעט ווי דעצעמבער 8: 2זייער שָאף אין די פעלד )ווי די ביבל ווייזט אין לוקע 

 (.19088דיַא, ( "צענזוס ווָאלט הָאבן שוין אוממעגלעך אין ווינטער ")ניטל. די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפע1-55: 2

ניט  די ּפרַאקטַאסַאז און מינהגים ֿפַארבונדן מיט ניטל קומען פון ּפַאגַאניסם ווי פַאקטיש געלערנטע וועט ַאריַינלָאזן.פילע פון 

 יָאשקע 'שליחים אדער זייער פרי אנהענגערס באמערקט ניטל.



 חגיםרעּפַאקקַאגעד ּפייגַאן 

וועלטלעך יום טּוב )ווי ניכטער זעלבסטשטענדיקיַיט טָאג ָאבסערווַאנסעס(, פרי קריסטן האט בשעת די ביבל טוט ניט פַארווערן 

דיַאטיז זענען יסענשַאלי   פילע ּפייגַאן ניט דַאוונען צו טויט הייליקע אדער ָאבסערווירן עּפעס ווי ַאלע הייליקער ס טָאג אדער ניטל.

 ווייל הָאט גערוֿפן דעם 'הייליקער פון עּפעס.'געביטן ֿפון ווייל די 'גָאט פון עּפעס' צו 

די ּפייגַאן ּפרַאקטַאסַאז זאל הָאבן געביטן, ָאבער די רעּפַאקקַאגעד דימַאניק יום טּוב זענען נָאך נישט קריסטלעך, עטלעכע פון 

לטן געקומען ֿפון ּפַאגַאניסם, און פילע יום טּוב ַאז מען האַ  אדער זענען זיי די וואס יָאשקע און זיין פרי אנהענגערס געהאלטן.

ווען גָאט געשיקט נעהעמיַאה צו העלפן די קינדער פון ישראל   ַאֿפילו הָאבן טייז צו די אלטע בַאבילָאניַאן מיסטעריע רעליגיע.
 וואס האט שוין ינפלוענסעד דורך בבל, בַאמערקן ווָאס נעהעמיַאה האט געזאגט ער האט:

 (13:30נעהעמיַאה ) ַאלץ ּפייגַאן. איך גערייניקט זיי פון 30

בַאמערקן ווָאס די ביבל  (.5: 17די ניו טעסטאמענט ווָארנז פון ַא קַאמּפרַאמייזד אמונה און "מיסטעריע בבל די גרויס" )התגלות 

 לערנט ַאז גָאט 'ס מענטשן זָאל טָאן אין גרוס צו "בבל די גרויס":

איר זאלט ניט טיילן אין איר זינד, און כדי איר זאלט ניט בַאקומען פון איר קומען אויס פון איר, מיין מענטשן, כדי  4

 (4: 18התגלות ) מכות.

זיי זָאל  (, ניט הַאלדזן עס אדער העכערן עס.2:22טימאטעאוס  2; 6:18קָארינטהיַאנס  1קריסטן זָאל ַאנטלויפן נסיון און זינד )

-14: 6קָארינטהיַאנס  2; 19-21: 10קָארינטהיַאנס  1די עבודה פון די אמת גָאט ) נישט פַארבינדן ּפייגַאן ּפרַאקטַאסַאז אין מיט

 (.3-99: 15(, ַאֿפילו עס איז ַא מסורה )מתיא 18

 גָאט 'ס רוח טעג ָאדער ליעס?. 11

 ווָאס טעג זָאל זיין געהאלטן דורך די געטרייַ?

סעמיטע, יוחנן טשריסָאסטָאם, וואס איז איצט -דורך די ַאנטייאר צוריק, גָאט 'ס רוח טעג זענען קָאנדעמנעד  1600איבער 

קריסטנטום ויסגַאבע עטלעכע יאר צוריק, די ּפרָאטעסטַאנט באטראכט צו זיין ַא קַאטהָאליק און ארטאדאקס הייליקער.

יסָאסטָאם ערלי קירך' ס ַאקטשַאווַאלי גערוֿפן יוחנן טשריסָאסטָאם די "ערלי קירך 'ס גרעסטע ּפריידיקער" )יוחנן טשר היַינט

 (.2008, 8גרעסטע מגיד. קריסטנטום היַינט, אויגוסט 

וויַיל עטלעכע וואס ּפרָאפעססעד משיח  ַאד, 387אין  קעגן די הַארבסט הייליק טעג יוחנן טשריסָאסטָאם ּפובליקלי אנגעזאגט

ץ, טָאג פון ַאטָאנעמענט ) 'שנעל ... ביי די טיר'(, און ער סּפעסיפיקַאללי דערמאנט דער סעודה פון טרומּפע זענען ַאבזערווינג זיי.

 טַאבערנַאקלעס: די סעודה פון

די פעסטיווַאלס פון די נעבעכדיק און צָארעדיק אידן זענען בַאלד צו מַארץ אויף אונדז איינער נָאך די אנדערע און אין 

עס זענען פילע אין אונדזער רייען  לעס, די פַאסץ.שנעל סַאקסעשַאן: די סעודה פון טרומּפעץ, די סעודה פון טַאבערנַאק

נָאך עטלעכע פון די ביסט געגאנגען צו היטן די פעסטיווַאלס און אנדערע וועט  וואס זָאגן זיי טרַאכטן ווי מיר טָאן.

ווערסע מנהג איך ווינטשן צו פָאר דעם ּפער בַאהעפטן די יידן אין בעכעסקעם זייער פעַאסץ און ַאבזערווינג זייער פַאסץ.

פון די קהילה רעכט איצט ... אויב די אידישע סערַאמָאוניז זענען געַאכט און גרויס, ונדזערער זענען ליגט ... טוט גָאט 

ער האט ניט זָאגן דעם ָאדער ַאז ֿפעסטיווַאל, ָאבער ַאלע פון זיי  הַאס זייער פעסטיווַאלס און טָאן איר טיילן אין זיי?

 צוזַאמען.

געדַאנק עס איז ַא שנעל, טָאן ניט ווונדער ַאז איך  און טמא שנעל פון די אידן איז איצט אין אונדזער טירן. די שלעכט

הָאבן גערוֿפן עס טמא ... אבער איצט ַאז דער שטן ויסרופן אייערע ווייבער צו די סעודה פון די טרומּפעץ און זיי ווענדן 

איר לָאזן זיי ענטַאנגגַאל זיך אין באשולדיקונגען פון רשעות, איר  צַאמען זיי.ַא גרייט אויער צו דעם רוף, איר טָאן ניט 

. 4; ווו: 1יוחנן טשריסָאסטָאם. הָאמילי וו קעגן די אידן איך: ) לָאזן זיי זיין דרַאגד ַאוועק אין העפקערדיק וועגן.

 ַאד( 387, 5ּפרעַאטשעד ביי אנטיאכיע, סיריע אויף זונטיק, סעּפטעמבער 



איז וויכטיק צו ֿפַארשטיין ַאז יוחנן טשריסָאסטָאם מוזן הָאבן איינגעזען ַאז די רגע יָארהונדערט קהילה אין זיַין געגנט געהאלטן עס 

אזוי, דורך מבשר ווָאס ער  פסח אין דער זעלביקער ציַיט די אידן האבן, און ַאז די קַאטהָאליק טשורטש נָאך געהאלטן שבועות.

ן טשריסָאסטָאם אנגעזאגט קעגן זיין אייגן קירך ווי די רוימער און ארטאדאקס קַאטהָאליקס פָאדערן צו הַאלטן הָאט געטָאן, יוחנ

 ווי ביידע פון די פעסטיווַאלס ווָאלט זיין טייל פון "ַאלע פון זיי צוזַאמען."-ביידע פסח און שבועות

טויווע פון ַא "ֿפעסטיווַאל פון די אידן" גערוֿפן שבועות  דערצו, יוחנן טשריסָאסטָאם ַאקטשַאווַאלי ַאמָאל געשריבן אין

)טשריסָאסטָאם י די הָאמיליעס פון ש יוחנן טשריסָאסטָאם, ַארטשבישָאּפ פון קָאנסטַאנטינָאּפלע: אויף דעם ַאקס פון די 

ין ווָאס איז געווען דעמָאלט באטראכט אזוי, ער ַאדמיטַאד ַאז נָאך יָאשקע 'המתים, די געטריַי דארף צו זיין פָארשטעלן א שליחים(.

 צו זיין ַא "אידישע סעודה."

די קלָאר ווי דער טָאג סיבה איז ַאז  אויב גָאט איז געווען קעגן צו ַאלע פון יענע טעג, ווָאס ווָאלט די שליחים הָאבן געהאלטן זיי?

 ז זיי זענען געווען ווי עס יז געטאן ַאוועק.זיי זענען וויַיטערדיק יָאשקע 'לעמָאשל און האט קיין סיבה צו גלויבן אַ 

גערוֿפן "יִידיש" הייליק טעג "גרויס." נָאטיץ די וויַיטערדיק -ווי דערמאנט פריער, די ניו טעסטַאמענט קַאללס איינער פון די ַאזוי

 פון ַא קַאטהָאליק איבערזעצונג:

, רהעימס ניו 07:37נען, און געשריגן )יוחנן יָאשקע געשטא טָאג פון די סימכע גרויס און אין די לעצט, די 37

 טעסטַאמענט(.

 ַאזוי וואס איז רעכט?

 יענע וואס נָאכפָאלגן יָאשקע 'ּפרַאקטַאסַאז ָאדער יענע וואס פַארשילטן זיי?

 צוריקרופן ַאז יוחנן טשריסָאסטָאם, אין דעם פַאל, עּפעס ריכטיק סטייטיד:

 ליגט." געַאכט און גרויס, ונדזערער זענעןדי אידישע סערַאמָאוניז זענען  אויב"

 לויט צו די ביבל? טָאג" גרויס" ווָאס הָאבן אַ  ַאזוי ווָאס טעג זָאל זיין באמערקט?

 ווָאס טעג זענען ליגט?

ה איז אויך ט 25זיין לָאגיק ֿפַאר ניטל אויף דעצעמבער  יוחנן טשריסָאסטָאם שטיצט טעג מיט ּפייגַאן טייז ַאזַא ווי ניטל און יסטער.

קלאר פַאלש און באזירט אויף ליגט און מיסינפָארמַאטיָאן )ַאדיס מיר, ַארנָאלד טי א קַאטהָאליק ווערטערבוך: קָאנטַאינינג עטלעכע 

ַאקַאונט פון די דָאקטערין, דיססיּפלינע, רייץ, סערַאמָאוניז, קָאונסילס, און רעליגיָאוס ָארדערס פון די קַאטהָאליק טשורטש . 
 (.178, ז '. 1893ענזיגער ברידער, ב

קהילות וואס עס זָאל זיין קלָאר ווי דער טָאג ַאז גָאט 'ס טעג זענען נישט ליגט, ָאבער יוחנן טשריסָאסטָאם' ס )און יענע פון 
קווינַאס געשריבן ַאז ַאֿפילו די קַאטהָאליק הייליקער טאמעס אַ  אנגענומען יענע טעג, אז ער ּפרָאמָאטעד( זענען געווען קלאר ליגט.

  די שבת און בייסיקלי ַאלע די ביבלישע רוח טעג האט

 טיַיטש ֿפַאר קריסטן )די גַאנץ טהעָאלָאגיקַא פון סט תו ַאקווינַאס.(. 

ניצל פון כולל די בַאריכט, "דער ּפַאוליסיַאנס הָאבן ָאֿפט געווארן דיסקרייבד ווי ַא  די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיאַ  ינטערעסטינגלי

רוימער געשריבן ַאז די ּפַאוליסיַאנס -יָארהונדערט גרעקאָ  טה 11ַא  פרי און ריין קריסטנטום )פָארטעסקוע יי ּפַאוליסיַאנס(.

ווי אויב מיר, וואס ּכֿבוד דער צייכן פון די קריַיז און די הייליקע בילדער,  "פָארשטעלן אונדזער דינען פון גָאט ווי דינען פון געץ.
ַאדדענד יקס ווו אויף: די קי פון אמת: א מַאנוַאל פון די  FCCען נָאך פַארקנַאסט אין ווָארשיּפינג דעווילס ")קָאניבעַארע זענ

 (.1499, ז '. 1898ּפַאוליסיַאן קהילה פון ַארמעניַא. דרוק, ָאקסֿפָארד, 

ניק יום טּוב איז ניט ניַי און האט שוין קָאנדעמנעד די מעקיַיעם ַאז פילע וואס ּפרָאפעססעד משיח ימּפרַאּפערלי באמערקט דימאַ 

 דורך עטלעכע איבער די סענטשעריז.

 טראדיציעס און / ָאדער די ביבל?



רוֿב וואס פָאדערן צו הָאבן ַא רעליגיע  לעפיערעך ווייניק מענטשן אויף דעם ּפלַאנעט ַאֿפילו ּפרובירן צו הַאלטן גָאט 'ס רוח טעג.

 ט די ביבל הַאלטן אנדערע טעג.זיי מיטַארבעטער מי

עטלעכע וועט ניט הַאלטן די ביבלישע  ביבליקַאל רעליגיעז יום טּוב וויַיל פון דרוק פון משּפחה מיטגלידער.-עטלעכע הַאלטן ניט

 רוח טעג וויַיל פון ּפרעשערז פון זייער געזעלשַאפט און / ָאדער זייער עמּפלויערס.

( 10:36נאכגעגאנגען אים זָאל דערווַארטן צו הָאבן ּפרָאבלעמס מיט משּפחה מיטגלידער )מתיא יָאשקע געווארנט ַאז יענע וואס 

(, 18-19: 15ער האט ניט זָאגן זיי צו קָאמּפרָאמיס מיט ַא וועלט ווָאס ווָאלט הַאס זיין אמת אנהענגערס )יוחנן  און די וועלט.

 (.05:488ָאבער צו שטרעבן ֿפַאר שליימעס )מתיא 

 ו לעבעדיק טרַאנסלַאטיָאן לערנט די וויַיטערדיק וועגן גָאט 'ס מענטשן:די ני

 (3: 119סַאם ) זיי טָאן ניט קָאמּפרָאמיס מיט בייז, און זיי גיין בלויז אין זיין ּפַאטס. 3

ווי "ַא מלאך פון  ( און אויס1-6: 3גענעסיס ) ׂשטן טרייז צו מַאכן זינד קוקן גוט ביסט איר גרייט צו קָאמּפרָאמיס מיט בייז?
 גוט צו איר? דערשיַינען וועט איר הַאלטן זיין יום טּוב ַאֿפילו אויב זיי (.14-15: 11קָארינטהיַאנס  2ליכט" )

ָאבער ָאֿפט די -רוימער פַאיטהס טענד צו בַאטרַאכטן ַאז די ַאבזערווַאנס פון זייער יום טּוב איז באזירט אויף מסורה-די גרעקאָ 
פַאיטהס ענדָארסט   די פַארגַאנגענהיַיט )און פָארשטעלן( לעַאדערס אין זייערזינט פילע פון  עהויבן אין ּפַאגַאניסם.טראדיציעס אנג

 די טראדיציעס, פילע שּפילן ווי אויב זיי זענען ּפַאסיק צו גָאט.

טהעססַאלָאניַאנס  2; 2: 11קָארינטהיַאנס  1בשעת טראדיציעס ווָאס זענען קָאנסיסטענט מיט די ווָארט פון גָאט זענען פיַין )קפ. 
 בַאמערקן די ניו טעסטַאמענט מאכט ַאז קלָאר: (, די אין גערַאנגל מיט די ביבל זָאל ניט זיין געהאלטן.2:15

ו די היט אייך כדי ווער עס יז ָאּפנַארן איר דורך ֿפילָאסָאֿפיע און ליידיק ָאּפנַאר, לויט צו די מסורה פון מענטשן, לויט צ 8
 (8: 2קָאלָאססיַאנס ) גרונט ּפרינציּפן פון דער וועלט, און ניט לויט צו משיח.

און ער האט געזאגט און האט געזאגט צו זיי, "ווָאס טוט איר אויך עובר אויף דער געבָאט פון גָאט וויַיל פון דיין  3
 ר, ַאזוי צו זָאגן:היּפָאקריטעס! גוט האט ישעיה אויף זָאג נֿביאות וועגן אי 7 מסורה? ...

די דאזיקע מענטשן ציען לעבן צו מיר מיט זייער מויל, און ּכֿבוד מיר מיט זייער ליּפס, ָאבער זייער הַארץ איז וויַיט " 8
 (9-7,  3: 15און אין ַארויסגעווָארפן זיי מיך דינען, לערנען ווי דָאקטרינעס די מצוות פון מענטשן. '" )מתיא  9 ֿפון מיר.

ווָארט פון גָאט דערמאנט ַאז פילע הָאבן אנגענומען טראדיציעס ַאז זיי זָאל נישט און עס ינקערַאדזשַאז תשובה פון די ַאמָאל זיי די 

 פַארשטיין דעם:

ָא האר, מיין שטַארקיַיט און מיין פעסטונג, מיין ָאּפדַאך אין די טָאג פון צרה, די גויים וועט קומען צו איר פון די ענדס  19

פון דער ערד, און זָאגן, "שורלי אונדזערע עלטערן הָאבן ינכערַאטיד ליגט, ווָארטהלעססנעסס און ונּפרָאפיטַאבלע 
 (16:19ירמיהו ) זאכן."

 די ביבל לערנט ַאז פרעמד רעליגיעז ַאבזערוויישַאנז זענען דימַאניק:

זיי האט מקריב  17 ייטן זיי ּפרַאווָאוקט אים צו ּכעס.מיט אומווערדיק זיי ּפרַאווָאוקט אים צו קנאה מיט פרעמד געטער; 16

געווען צו בייזע גייסטער, ניט צו גָאט, צו געטער זיי האט ניט וויסן, צו ניַי געטער, ניַי ערייווַאלז ַאז אייער עלטערן האט 
 (16-17: 32דעוטערָאנָאמי ) נישט מורא.

מַאריע -גוענָאלע-ט רוימער קַאטהָאליק פראנצויזיש קַארדינַאל דזשיןבַאמערקן בַאשטעטיקונג פון דעם בַאגריף פון די שּפע

 לָאו:éדַאני

איינער קענען ניט סיימַאלטייניַאסלי דינען  די ּפייגַאן וועלט און די קריסטלעך טשורטש זענען גָאר ינקַאמּפַאטַאבַאל;

יסטנטום. איבערגעזעצטע דורך דוד סמיט און יוחנן לָאו י די ָאריגינס פון רעדַאגירן קרéדַאני) ביידע גָאט און ָאּפגעטער.
 (4400, ז '. 1977ַאוסטין בַאקער. וועסטמינסטער דרוק, 



איינער קענען ניט סיימַאלטייניַאסלי דינען ביידע  באמת, די ּפייגַאן וועלט און די קריסטלעך טשורטש זענען גָאר ינקַאמּפַאטַאבַאל;

 גָאט און ָאּפגעטער.

לל אין זיַין קירך, טָאן ַאזוי היַינט ווען זיי ָאבסערווירן ּפייגַאן יום טּוב ַאז הָאבן שוין מיט קריסטלעך טערמינען און נָאך, פילע, כו

ֿפַארשטיין ַאז יָאשקע האט געזאגט, "אויב איר בליַיבן אין מיין ווָארט, איר זענט מיין תלמידים  עטלעכע ענדערונגען פון פיר.
גָאט 'ס הייליק טעג ּפָאטער   (.31-32: 8יוחנן ) ויסן דעם אמת, און דער אמת וועט מַאכן איר ּפָאטער."טַאקע. און איר וועט ו

 אונדז פון ּפַאגַאניסם.

 בַאטרַאכטן ַאז די ַאּפָאסטלע פול געווארנט:

האט גערעכטיקייט מיט  ֿפַאר ווָאס כַאווערשַאפט דו זאלסט נישט זיַין ונעקווַאללי יָאקעד צוזַאמען מיט ונבעליעווערס. 14

און ווָאס צוטיילן האט משיח מיט בעליַאל?ָאדער ווָאס  15 און ווָאס קַאמיוניַאן האט ליכט מיט פינצטערניש? לָאלַאסנַאס?
ֿפַאר איר  און ווָאס העסקעם האט דער טעמּפל פון גָאט מיט ָאּפגעטער? 16 טייל האט ַא בַאליווער מיט ַא ונבעליעווער?

 ווי גָאט האט געזאגט: טעמּפל פון די לעבעדיק גָאט.זענט דער 

 איך וועל רוען אין זיי און גיין צווישן זיי. איך וועט זיין זייער גָאט, און זיי וועלן זיַין מיין מענטשן.""

 דעריבער 17

איז טמא, און קום אויס פון צווישן זיי און זיַין בַאזונדער, זאגט דער האר. דו זאלסט נישט פַארבינדן ווָאס "

 איך וועל בַאקומען איר."

קָארינטהיַאנס  2) איך וועט זיין ַא טַאטע צו איר, און איר וועט זיַין מיין זין און טעכטער, זאגט די האר אלמעכטיקער.' 18

6 :14-18) 

הָאט ניט ַא טַאטע צו די וואס הַאלדזן  צי בַאמערקן גָאט וועט זיין ַא ֿפָאטער צו די וואס וועט ניט זיין טייל פון ּפייגַאן ּפרַאקטיסיז.

 זיי ווי טייל פון דינען.

 כָאטש עטלעכע ַאקט ווי בעת ּפרַאקטַאסַאז ַאז די ּפַאגַאנס האט ּפליזיז גָאט, זיי זענען דעלודינג זיך:

און שטיין." אבער ווָאס איר זָאגן, "מיר ווילן צו זיין ווי די אומות, ווי די ֿפעלקער ֿפון דער וועלט, וואס דינען הָאלץ  32
 , ניוו(20:32יחזקאל ) איר הָאבן אין גיַיסט וועט קיינמָאל ּפַאסירן.

זיי טָאן ניט ויסטיילן צווישן די הייליק און  אירע ּכהנים טָאן גווַאלד צו מיין געזעץ און וועלטלעך מיין הייליק זאכן; 26

און זיי פַארמַאכן זייער אויגן צו די  וישן די טמא און די ריין;זיי לערנען ַאז דָארט איז קיין חילוק צו דער ּפרָאסט;
 ניוו(, 22:26יחזקאל ) בעכעסקעם פון מיין סַאבבַאטהס, ַאזוי ַאז איך בין ֿפַארשוועכט געווָארן צווישן זיי.

וועט ברענגען זיין צארן )יחזקאל ַאנשטָאט פון דעם וווילגעֿפעלן אים, כולל ּפייגַאן ּפרַאקטַאסַאז  גָאט זאגט עס מאכט ַא חילוק.
 (.13-15: 3דעפענדינג כושיק ווערלדלי ּפרַאקטַאסַאז איז דימַאניק )קפ. יעקב  (!30:13

 גָאט 'ס רוח טעג ָאדער ווָאס?

פעסטיווַאלס ( ָאדער' הייליק 29:12; 28:26די ביבל רעפערס צו גָאט 'ס פעַאסץ ווי' הייליק קָאנווָאקַאטיָאנס ')למשל נומבערס 

 (.30:29')קפ. ישעיה 

: 4טימאטעאוס  1; 20-21: 10קָארינטהיַאנס  1די ביבל ריּפיטידלי קַאנדעמז ּפייגַאן ָאבסערווַאנסעס ווי פַאלש און דימַאניק )

 1; 10רמיהו ; י32ביבליקַאל סעלַאבריישַאנז אין די דינען פון גָאט )דעוטערָאנָאמי -די ביבל זאגט צו נישט פַארבינדן ניט (.1

 (.20-21: 10קָארינטהיַאנס 

 נָאך פילע הָאבן בַאשלָאסן צו ָאבסערווירן ַא דינען לוח ַאז די ביבל

 (.18-19: 2יוחנן  1ניצן ּפרַאקטַאסַאז ַאז די ַאּפָאסטלע יוחנן ַאסָאושיַאץ מיט ַאנטיטשריסץ ) טוט ניט שטיצן אונטער.



טעד דורך בייזע גייסטער און הָאבן געהָאלֿפן דיק גָאט 'ס ּפלַאן ֿפַאר ביליַאנז איבער די ביבליקַאל יום טּוב זענען ּפרָאמאָ -די ניט

 צייטן.

 יָאשקע האט געזאגט גָאט געוואלט צו זיין געדינט אין אמת:

 (NJB, 04:24יוחנן ) גָאט איז גייסט, און יענע וואס דינען מוזן דינען אין גייסט און אמת. 24

גָאט וויל איר צו צוטרוי אים און טָאן זאכן זיין וועג, נישט דיַין )משלי  ניק יום טּוב טָאן ניט ּכֿבוד די אמת גָאט.רעּפַאקקַאגעד דימאַ 

3 :5-6.) 

סטַארטינג מיט די קרבן פון יָאשקע ביי פסח, צו שטרעבונג צו לעבן  די ביבלישע רוח טעג העלפן בילד גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה.

בן, צו די פַאך פון די פירסטפרויץ אין דעם עלטער )שבועות(, צו די טרַאמּפַאץ פון התגלות און די המתים, צו די 'ונלעַאווענעד' לע
דערמָאנונג פון ׂשטן ס רָאלע אין אונדזער זינד און משיח 'ס ַאטָאונמַאנט קרבן, צו ּפיקטורינג די מיללענניַאל מלכות פון גָאט אויף 

עס(, צו די מעקיַיעם ַאז גָאט וועט פָארשלָאגן ישועה צו ַאלע )לעצטע גרויס טָאג(, טיילן פון גָאט' ס ערד )סעודה פון טַאבערנַאקל

 ּפלַאן זענען גילוי און געמאכט מער מַאמָאשעסדיק צו קריסטן.

 (.1: 11קָארינטהיַאנס  1די ביבל דערציילט קריסטן צו נָאכמַאכן די ַאּפָאסטלע פול ווי ער ימַאטייטיד יָאשקע )

זָאל ניט איר נָאכפָאלגן זיין ביַישּפיל  (.13; 10-38: 7; יוחנן 7-19: 22; 41-42: 2יָאשקע געהאלטן די ביבלישע רוח טעג )לוק 

 (?12-15: 13ווי ער געלערנט )יוחנן 

: 5קָארינטהיַאנס  1; 17-18: 28; 9: 27; 18-24: 21; 6,16: 20; 18:21די ַאּפָאסטלע פול געהאלטן די ביבלישע רוח טעג )ַאקס 

-19: 10קָארינטהיַאנס  1פול געווארנט פון די וואס ווָאלט קָאמּפרָאמיס זיי מיט דימַאניק ּפרַאקטַאסַאז ) (.8: 16; 7-8

 (.9 :1 פיטר 2; 13:30מענטשן וואס פָאדערן צו נָאכפָאלגן די גָאט פון די ביבל זָאל זיין ריין פון ּפַאגַאניסם )קפ. נעהעמיַאה  (.21

די ַאּפָאסטלע יוחנן געהאלטן די ביבלישע רוח טעג, ָאבער געווארנט פון מענטשן קליימינג צו זיין קריסטלעך זענען נישט 

 וויַיטערדיק זיַין ּפרַאקטַאסַאז:

און ווי איר הָאט געהערט ַאז די ַאנטיטשריסט איז קומענדיק, ַאֿפילו איצט  קליין קינדער, עס איז די לעצטע שעה; 18

זיי זענען אויס פון אונדז, ָאבער  19 ַאנטיטשריסץ הָאבן קומען, דורך וועלכע מיר וויסן ַאז עס איז די לעצטע שעה. פילע

ָאבער זיי זענען  ֿפַאר אויב זיי האבן שוין פון אונדז, טיייטש יי ווָאלט הָאבן געצויגן מיט אונדז; זיי זענען נישט פון אונדז;

 (18-19: 2יוחנן  1) בַאשיַימּפערלעך, ַאז קיינער פון זיי זענען געווען פון אונדז. אויס ַאז זיי זאל זיין געמאכט

יוחנן איז געווען שרייבן אז די, וואס  זָאל קריסטן הַאלטן די זעלבע ביבלישע רוח טעג ווי זיין שליחים, ווי יוחנן געהאלטן?

 ן ּפרַאקטַאסַאז זענען פונקטיָאנינג ווי ַאנטיטשריסץ.פַאלסעלי פָאדערן צו זיין קריסטלעך וואס טָאן ניט נָאכגיין זיי

בשעת עס  די ווָארט פון גָאט ָאדער טראדיציעס פון מענטשן? ווען עס קומט צו רוח טעג און יום טּוב, וואס זענען מיר צו הערן צו?

 נגל מיט די ווָארט פון גָאט.קענען זיין געהעריק ערטער ֿפַאר מסורה, גָארניט זָאל ָאננעמען מסורה, וואס איז אין געראַ 

(, טָאמער מיר זָאל לערנען פון פיטר און די אנדערע 3:16טימאטעאוס  2זינט די ווָארט פון גָאט איז נוצלעך ֿפַאר דָאקטערין )
 שליחים 'ענטפער צו די רעליגיעז לעַאדערס פון זייער טָאג:

 (05:29ַאקס ) מיר דארף צו פָאלגן גָאט אלא ווי מענטשן. 29

וועט איר נָאכפָאלגן די יגזַאמּפַאלז פון יָאשקע און די שליחים, און הַאלטן גָאט 'ס רוח טעג זיין וועג, און ניט לָאזן מסורה פון 

 קָאונסילס פון מענטשן צו הַאלטן איר?

(, ווָאס זענען 8,21,24,27,35,36: 23וועט איר הערן צו די וואס "ּפרָאקלַאמירן צו זיין הייליק קָאנווָאקַאטיָאנס" )לעוויטיקוס 

 (?23:37גָאט 'ס ביבלישע פעסטיווַאלס )לעוויטיקוס 

 יָאשקע האט געזאגט:



 (08:21לוק ) מיינע ברידער זענען די, וואס הערן די ווָארט פון גָאט און טָאן עס. 21

מיר זענען צו ווערן בַאשטימט  (.8:29קריסטן זענען געמיינט צו זיין )רוימער  זענט איר באמת איינער פון יָאשקע 'ברידער?

 (.17:19בַאזונדער דורך דעם אמת )יוחנן 

וועט איר הַאלטן גָאט 'ס רוח טעג ָאדער טראדיציעס ַאז זענען  וועט איר און / ָאדער דיין הויז הערן די ווָארט פון גָאט און טָאן עס?

 ינסּפייערד?-דעמָאניקַאללי

עס מיינט בייז צו איר צו דינען דעם האר, קליַיבן ֿפַאר זיך דעם טָאג וועמען איר וועט און אויב  15 דינען דעם האר! 14"

אבער ווי ֿפַאר מיר און מיין הויז, מיר וועלן דינען דעם האר  דינען "ווי די ּפייגַאן געטער" אין וועמענס לַאנד איר וווינען.

 (.14-15: 24")יהושע 

 קליַיבן גָאט 'ס רוח טעג.
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                                        Apr 6    Apr 3  -22 

  Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5   שבועות

 Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26  טרַאמּפַאץ

 Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5   ַאטָאנעמענט

                  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct  סעודה פון טַאבערנַאקלעס

                                        30    10-16 

 Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17  לעצטע גרויס טָאג

 

  .ַאלע רוח טעג ָאנהייבן דעם ָאוונט איידער, אין ונטערגַאנג *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קָאנטינוינג קהילה פון גָאט
 

 ,וו גרַאנד ַאווענוע, גרָאווער ביטש, קַאליפָארניַאן 1036 :די ַאמעריקע ָאפיס פון די קַאנטיניוינג קהילה פון גָאט איז ליגן אין

 ַאמעריקע. 93,433
 

 ( וועבסיטעסקקָאגקָאנטינוינג קהילה פון גָאט )
 

CCOG.ASIA  ּפלַאץ האט פָאקוס אויף אזיע און האט פַארשידן ארטיקלען אין קייפל ַאסיַאן שּפרַאכן, ווי געזונט ווי  דעם
 עטלעכע זאכן אין ענגליש.

CCOG.IN   דאס ּפלַאץ איז טַארגעטעד צו יענע פון ינדיַאן ירושה. עס האט מַאטעריַאלס אין ענגליש שּפרַאך און פַארשידן

 ינדיַאן שּפרַאכן.
CCOG.EU   דאס ּפלַאץ איז טַארגעטעד צו איירָאּפע. עס האט מַאטעריַאלס אין קייפלEuropean .שּפרַאכן 

CCOG.NZ  ַארָאּפגענידערט הינטערגרונט.-דאס ּפלַאץ איז טַארגעטעד צו ניו זילַאנד און אנדערע מיט ַא בריטיש 

CCOG.ORG  ילה פון גָאט. עס באדינט מענטשן אויף ַאלע קַאנטַאנַאנץ. עס דעם איז די הויּפט וועבזיַיטל פון די קַאנטיניוינג קה
 ּכולל ַארטיקלען, לינקס, און ווידיאס, כולל וויקלי און רוח טָאג דרשות.

CCOGAFRICA.ORG  .דאס ּפלַאץ איז טַארגעטעד צו די אין ַאְפִריָקה 

CCOGCANADA.CA  .דאס ּפלַאץ איז טַארגעטעד צו יענע אין קַאנַאדע 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Diosדאס איז די שּפַאניש שּפרַאך וועבזיַיטל ֿפַאר די קָאנטינוינג  ۔
 קהילה פון גָאט.

PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosדאס איז די פיליפינען וועבזיַיטל מיט אינֿפָארמַאציע אין ענגליש און טַאגַאלָאג. ۔ 
 

 עשיכטע וועבסיטעסניַיעס און ג
 

COGWRITER.COM   דעם וועבזיַיטל איז ַא הויּפט ּפרָאקלַאמַאציע געציַיג און האט ניַיעס, דָאקטערין, היסטארישע

 ארטיקלען, ווידיאס, און נבואה וּפדַאטעס.
CHURCHHISTORYBOOK.COM  איז ַא גרינג צו געדענקען וועבזיַיטל מיט ַארטיקלען און אינֿפָארמַאציע אויף  דאס

 קירך געשיכטע.

BIBLENEWSPROPHECY.NET  .דאס איז ַאן ָאנליין רַאדיָא וועבזיַיטל ווָאס קָאווערס ניַיעס און ביבלישע טעמעס 
 

 יָאוטובע וידאו טשַאננעלס ֿפַאר דרשות און סערמָאנעטטעס
 

BibleNewsProphecy  ۔וועג CCOG סערמָאנעטטע ווידיאס. 
CCOGAfrica  ۔וועג  CCOG .ַארטיקלען אין אפריקאנע שּפרַאכן 

CDLIDDSermones  ۔וועג CCOG .ַארטיקלען אין די שּפַאניש שּפרַאך 

ContinuingCOG  ۔וועג CCOG .ווידעא דרשות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ?טּוביום גָאט 'ס רוח טעג ָאדער דעמָאניק 

ווען איר טרַאכטן פון יום טּוב, ווָאס קומט צו מיינונג? צי איר טרַאכטן וועגן עווערגרין ביימער, ריטס, רַאבַאץ, עגגס, 

  קריַיז בונס, און וויטשיז 'קַאסטומז?-הייס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַאקטשַאווַאלי לערנט? אבער גָארניט פון די סימבָאלס זענען ענדָארסט אין די ביבל. צי איר וויסן ווָאס די ביבל

 האט געשריבן:פול די ַאּפָאסטלע 

ווָאס בין איך ַאזוי צו זָאגן: דעמָאלט? ַאז ַא געץ איז עּפעס, ָאדער ווָאס איז געֿפינט צו ָאּפגעטער איז  19

אלא, ַאז די זאכן ווָאס די גויים קרבן זיי קרבן צו בייזע גייסטער און נישט צו גָאט, און איך טָאן  20עּפעס? 

איר קענען נישט טרינקען די גלעזל פון די  21סטער. ניט וועלן איר צו הָאבן כַאווערשַאפט מיט בייזע גיי

האר און די גלעזל פון בייזע גייסטער; איר קענען ניט ּפַארטייק פון די האר ס טיש און פון די טיש פון בייזע 

קָארינטהיַאנס  1ָאדער טָאן מיר ַארויסרופן די האר צו קנאה? זענען מיר שטארקער ווי ער? ) 22גייסטער. 

10 :19-22) 

 

 זָאל איר הַאלטן גָאט 'ס רוח טעג ָאדער דימַאניק יום טּוב?

 


