זאָ ל איר אָ בסערווירן

גאָ ט 'ס רוח טעג
אָ דער דעמאָ ניק יום טּוב?
צי איר וויסן ווו פאַ רשידן הייליק טעג און יום טּוב געקומען ֿפון?

"ווען די טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט האט גאָ ר קומען ,זיי זענען געווען אַ לע מיט
איין צוטיילן אין איין אָ רט(" .אַ קס )1 :2

באָ ב טהיעל ,דאָ קטאָ ראַ ט

זאָ ל איר אָ בסערווירן

גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער דעמאָ ניק יום טּוב?
דורך באָ ב טהיעל ,דאָ קטאָ ראַ ט
זענען גאָ ט 'ס סעודה טעג ליסטעד אין די ביבל?
וואָ ס טעג האט יאָ שקע האַ לטן?
וואָ ס טעג האט די שליחים האַ לטן?
וואָ ס טעג האט די פרי אנהענגערס פון משיח האַ לטן?
צי איר אָ בסערווירן קיין יום טּוב?
צי איר וויסן ווו זיי זענען געקומען פון?
צי איר וויסן וואָ ס איר און אנדערע זאלן אָ בסערווירן זיי?
צי קיין האָ בן רעליגיעז קאַ נאַ טיישאַ נז?
זאל איר זייַן אַ בזערווינג דימאַ ניק יום טּוב?
טוט עס ענין צו גאָ ט וואָ ס טעג איר זאל האַ לטן?
אויב איר גלויבן אַ ז איר זענט קריסטלעך ,ביסט איר עפשער סעלאַ ברייטינג דימאַ ניק אָ דער ּפייגאַ ן אָ נעס אַ ז יאָ שקע וואָ לט
פאַ רשילטן? אויב אַ זוי ,טוט דעם אמת ענין גענוג צו איר אַ ז איר וואָ לט נאָ כפאָ לגן יאָ שקע אויף דעם?
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הייליק טאָ ג קאַ לענדאַ ר
קאָ נטאַ קט אינֿפאָ רמאַ ציע

 .1רוח טעג ווס ּפאָ ּפולאַ ר יום טּוב
פון די סך גרוּפעס וואס גלייבן קריסטנטום ,כמעט אַ לע אָ בסערווירן עטלעכע יום טּוב אָ דער רוח טעג.
זאָ ל איר אָ בסערווירן גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער דימאַ ניק יום טּוב?
עס מיינט ווי אַ גרינג קשיא מיט אַ גרינג ענטֿפערן .און ֿפאַ ר יענע גרייט צו גלויבן די ביבל ,אַ נשטאָ ט פון פאַ רשידן קראַ ודז ,עס
איז.
ווו האט די רוח טעג און יום טּוב קומען פון? דו זאלסט זיי קומען ֿפון די ביבל אָ דער זענען זיי שייך צו בעקאַ באָ לעדיק ּפייגאַ ן /
דימאַ ניק אַ בזערוויישאַ נז?
אויב איר גלויבן אַ ז איר זענט אַ קריסטלעך ,טאָ ן איר טאַ קע וויסן וואָ ס טעג ,אויב קיין ,איר זאָ ל האַ לטן און וואָ ס?
דאס קורץ בוך פאָ קוסעס אויף די יערלעך ביבלישע רוח טעג און האט אינֿפאָ רמאַ ציע אויף עטלעכע פון די יערלעך יום טּוב אַ ז
אנדערע אָ בסערווירן.
די וואָ רט יום טּוב
לויט צו וועבסטער ס ווערטערבוך ,די וועלט 'יום טּוב ערידזשנאַ לי געקומען ֿפון די אַ לטע ענגליש הāליגדæג .טראָ ץ וואָ ס מען איצט
ויסקומען צו טראַ כטן ,אַ ז טערמין האט ניט אַ קשלי מיינען צייַט אַ וועק צו האָ בן אַ וואַ קאַ טיאָ נ -יום טּוב מענטהייליק טאָ ג.
פון קורס ,ניט אַ לע 'יום טּוב' האבן בדעה ווי רעליגיעז הייליק טעג .לאַ נדיש יום טּוב זענען נישט דאַ ווקע געהאלטן צו ווערן
רעליגיעז ,און אַ ֿפילו יאָ שקע משמעות באמערקט איינער אָ דער מער פון יענע (יוחנן .)22-23 :10
ווי ווייַט ווי יאָ שקע גייט ,די ביבל סּפעסיפיקאַ ללי רעקאָ רדס אַ ז ער באמערקט ביבלישע רוח טעג און פעסטיוואַ לס אַ זאַ ווי פסח
(לוק  ,)7-19 :22 ;41-42 :2דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס (יוחנן  ,)10-26 :7און די לעצט גרויס טאָ ג (יוחנן :8 ;38-37 :7
 .)2די ניו טעסטאַ מענט ּפוינץ צו יאָ שקע 'שליחים בעכעסקעם פסח ( 1קאָ רינטהיאַ נס  ,)7 :5די טעג ֿפון מצות (אַ קס 1 ;6 :20
קאָ רינטהיאַ נס  ,)8 :5שבועות (אַ קס  ,)1-144 :2טרומּפעץ און טאַ בערנאַ קלעס ( קפ .לעוויטיקוס  ;24,33-37 :23אַ קס ;18:21
 ,)28:17 ;18-24 :21און די טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט (אַ קס .)99 :27
די ביבל קיינמאָ ל ווייזט אַ ז יאָ שקע אדער די שליחים באמערקט רעליגיעז יום טּוב ווי די אָ נעס אַ ז די ּפייגאַ ן רוימער
באמערקט .נאָ ך ,פילע וואס פאָ דערן קריסטנטום ווי זייער רעליגיע אָ בסערווירן ווערסיעס פון רעליגיעז יום טּוב וואָ ס קומען ֿפון
קוואלן אַ רויס די ביבל.
זאָ ל זיי זיין געהאלטן?
די ביבל ּפראָ פעסיעס אַ ז די צייַט וועט קומען ווען מענטשן פון אַ לע אומות וועט האַ לטן גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער זיין אונטער צו
טריקעניש און מכות (זעטשאַ ריאַ ה  .)16-19 :14זינט אַ ז איז דער פאַ ל ,זאָ ל ניט איר באַ טראַ כטן צי איר זאָ ל טאָ ן אַ זוי איצט?
ביטע לייענען דעם בוך אין זייַן ינטייערטי אין מינדסטער צוויי מאָ ל .זיכער אַ בדזשעקשאַ נז אַ ז עטלעכע האָ בן מחיה וועגן וואָ ס די
ביבל ווייזט זענען גערעדט ין עס .א טאָ ּפל -לייענען וועט אַ לעווי ַי ענטֿפערן די מער ערנסט שאלות איר זאלט האָ בן.
ביטע ּפרובירן צו לערנען דעם טעמע מיט אַ באמת עפענען מיינונג .עס איז נאַ טירלעך ֿפאַ ר אַ לע כיומאַ נז ,אויב מיר זענען נישט
אויף אונדזער היטן קעגן עס ,צו קוקן אויף קיין ּפרעזענטירונג פון די יערלעך רוח טעג אין אַ גייסט פון פאָ רורטל .די ביבל לערנט
אַ ז "ער ווער ענטֿפערס אַ ענין איידער ער הערט עס ,עס איז נאַ רישקייַט און שאָ ד צו אים" (משלי  ,)18:13אַ זוי זייַן ווי די
בערעאַ נס פון אַ לט צו זען אויב די דאזיקע זאכן דאָ זענען אַ זוי (אַ קס .)111- 17:10
זאל אונדז ,דעריבער ,אין גרייט סאַ במישאַ ן צו גאָ ט און זיין וועט ,מיט יילדאַ ד הערצער ּפאָ טער פון פאָ רורטל ,מיט עפענען
מחשבות ווילן אמת מער ווי אונדזער אייגן וועג ,ציטערניש איידער די הייליק און הייליק וואָ רט פון גאָ ט (ישעיה  ,)2 :66פרעגן
גאָ ט כאַ מבלי ֿפאַ ר די ריכטונג פון זיין רוח .און אין דעם ּפרייַערפול ,סאַ במיסיוו ,גרייט ,נאָ ך אָ ּפגעהיט און אָ ּפגעהיט שטעלונג,
לערנען דעם ענין ּ -פראָ ווינג אַ לע זאכן (קפ 1 .טהעססאַ לאָ ניאַ נס  5:211קדזשוו  /דרב).
גאָ ט 'ס פעסטיוואַ לס און רוח טעג

צי האָ ט איר וויסן אַ ז גאָ ט ס פעסטיוואַ לס זענען ליסטעד אין די ביבל? בשעת דעם זאָ ל זיין ּפראָ סט זינען ,פילע טאָ ן ניט פאַ רשטיין
אַ ז דאָ ס איז אַ זוי ,און ניט ווו צו געֿפינען זיי אין קיסווע-האַ קוידעש.
דערצו ,איינער אַ רויסגעבן מיט זיי איז אַ ז זיי זענען באזירט אויף אַ אַ נדערש לוח ווי רוֿב מענטשן איצט נוצן .גאָ ט 'ס לוח איז
בייסיקלי אַ לונער-זונ איינער .צו העלפן איר בעסער ֿפאַ רשטיין די טיימינג פון גאָ ט 'ס רוח טעג ,טשעק אויס די ווייַטערדיק
פאַ רגלייַך טשאַ רט פון די ביבלישע לוח און די רוימער (גרעגאָ ריאַ ן) לוח (זיי טאָ ן ניט פאַ לן אויף דער זעלביקער רוימער לוח טאָ ג
יעדער יאָ ר):
(א מאָ דערן רוימער לוח מיט די רוח טעג איז געוויזן אין דעם ביכל ס סוף).

לענג

יידל עקוויוואַ לענט

מאָ נאַ ט

נומער

Abib/Nisan

1

30טעג

מאַ רץ  -אַ ּפריל

Ziv/Iyar

2

29טעג

אַ ּפריל  -מי ַי

Sivan/Siwan

3

30טעג

מי ַי  -יוני

Tammuz

4

29טעג

יוני  -יולי

Av/Ab

5

30טעג

יולי  -ויגוסט

Elul

6

29טעג

ויגוסט  -סעּפטעמבער

Ethanim/Tishri

7

30טעג

סעּפטעמבער  -אָ קטאָ בער

8 Bul/Cheshvan

29אָ דער 30טעג

אָ קטאָ בער  -נאָ וועמבער

Kislev

9

30אָ דער 29טעג

נאָ וועמבער  -דעצעמבער

Tevet

10

29טעג

דעצעמבער  -יאַ נואַ ר

Shevat

11

30טעג

יאַ נואַ ר  -פעברואַ ר

Adar

12

30טעג

פעברואַ ר  -מאַ רץ

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

ווי ווייַט ווי גאָ ט 'ס רוח טעג ,לאָ זן' ס ערשטער אָ נהייבן מיט אַ דערמאָ נען אין דעם בוך פון גענעסיס ,ווייַזונג ביידע אַ
ּפראָ טעסטאַ נט און אַ קאַ טהאָ ליק איבערזעצונג:
 14דעמאָ לט גאָ ט האט געזאגט" ,זאל עס זיין לייץ אין די הימל צו באַ זונדער די טאָ ג פון די נאַ כט .זיי וועט זיין וואונדער
און וועט צייכן רעליגיעז פעסטיוואַ לס ,טעג ,און יאָ רן( .גענעסיס  ,01:14גאָ ט 'ס וואָ רט איבערזעצונג ,גווט)
 14גאָ ט האט געזאגט' ,זאל עס זיין לייץ אין די וואָ לט פון הימל צו צעטיילן טאָ ג ֿפון נאַ כט ,און לאָ זן זיי אָ נווייַזן
פעסטיוואַ לס ,טעג און יאָ רן( .גענעסיס  ,01:14ניו ירושלים ביבל)NJB ,
די העברעיש וואָ רט מאָ וד 'אין די ווערס  14רעפערס צו אַ רעליגיעז ֿפעסטיוואַ ל.

צי האָ ט איר וויסן אַ ז די ביבל גערעדט וועגן דער עקזיסטענץ פון רעליגיעז פעסטיוואַ לס אין זייַן זייער ערשטער בוך? דער בוך פון
ּפסאַ למס אויך קאָ נפירמס דעם איז בייסיקלי וואָ ס גאָ ט געמאכט די לבנה:
19

ער האט געמאכט די לבנה צו צייכן די פעסטיוואַ לס (סאַ ם  ,19 :104האָ למאַ ן קריסטלעך נאָ רמאַ ל ביבל)

איז דעם עּפעס איר האט געהערט איידער?
וואָ ס זענען די רעליגיעז פעסטיוואַ לס אַ ז דער "לייץ אין די הימל" גאָ ט געשטעלט עס זענען געווען צו צייכן?
נו ,עס איז איין אָ רט אין די ביבל ווו אַ לע די רוח טעג (מאָ וד ') זענען ליסטעד און זיכער לייץ זענען דערמאנט.
עס איז אין אַ טייל פון די ביבל אַ ז פילע ווינטשן צו פאַ רזען ,אָ דער פאַ רענדיקן האט שוין געטאן אַ וועק אין זייַן ינטייערטי .די
ווייַטערדיק איז געוויזן ֿפון די ניו אמעריקאנער ביבל (נאַ ב) ,אַ רוימער קאַ טליק איבערזעצונג (די נאַ ב איז געניצט אונטן ווי רוֿב
ּפראָ טעסטאַ נץ נאָ כפאָ לגן די קהילה פון רוים וועגן פילע פון די טעג זיי טאָ ן און טאָ ן ניט אָ בסערווירן ,טראָ ץ וואָ ס קיסווע -
האַ קוידעש שטאַ טן):
 ... 2די ווייַטערדיק זענען די פעסטיוואַ לס פון די האר ,וואָ ס איר וועט דערקלערן הייליק טעג .דאס זענען מיין
פעסטיוואַ לס:
ֿ 3פאַ ר זעקס טעג אַ רבעט זאל ווערן געטאן; אָ בער דער זיבעטער טאָ ג איז אַ שבת פון גאַ נץ מנוחה ,אַ דערקלערט הייליק
טאָ ג; איר וועט טאָ ן קיין אַ רבעט .עס איז די האר ס שבת ווו נאָ ר איר וווינען.
 4דאס זענען די פעסטיוואַ לס פון די האר ,הייליק טעג וואָ ס איר וועט דערקלערן אין זייער געהעריק צייַט 5 .די פסח פון
די האר אויף די ֿפערצנטן טאָ ג ֿפון דער ערשטער חודש ,אין די אָ וונט טוויילייט 6 .די ֿפוֿפצנטן טאָ ג ֿפון דעם חודש איז די
האר ס סעודה פון מצותֿ .פאַ ר זיבן טעג זאָ לסטו עסן מצות 7 .אויף דער ערשטער פון די טעג איר וועט האָ בן אַ
דערקלערט הייליק טאָ ג; איר וועט טאָ ן קיין שווער אַ רבעט( .לעוויטיקוס  ,2-7 :23נאַ ב)
 15אָ נהייב מיט די טאָ ג נאָ ך דעם שבת ,דער טאָ ג אויף וואָ ס איר ברענגען די גאַ רב ֿפאַ ר הייך ,איר וועט ציילן זיבן פול
וואָ כן;  16איר וועט ציילן צו די טאָ ג נאָ ך דער זיבעטער וואָ ך ,פופציק טעג( .לעוויטיקוס  ,15-16 :23נאַ ב)
 ... 24אויף דער ערשטער טאָ ג פון דער זיבעטער חודש איר וועט האָ בן אַ שבת מנוחה ,מיט טרומייט בלאַ סץ ווי אַ
דערמאָ נונג ,אַ דערקלערט הייליק טאָ ג; (לעוויטיקוס  ,23:24נאַ ב)
 26דער האר האט געזאגט צו משה 27 :איצט די צענט טאָ ג פון דעם זיבעטן חודש איז דער טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט .איר וועט
האָ בן אַ דערקלערט הייליק טאָ ג .איר וועט אַ ניוועסדיק זיך און פאָ רשלאָ גן אַ אָ בלאַ טיאָ ן צו די האר28 .אויף דעם טאָ ג איר
וועט ניט טאָ ן קיין אַ רבעט ,ווייַל עס איז די טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט ,ווען אַ טאָ ונמאַ נט איז געמאכט ֿפאַ ר איר ֿפאַ ר גאָ ט ,דיין
גאָ ט 29 .די וואס טאָ ן ניט אַ ניוועסדיק זיך אויף דעם טאָ ג זאָ ל ֿפאַ רשניטן ווערן ֿפון די מענטשן 30 .אויב ווער עס יז טוט
קיין אַ רבעט אויף דעם טאָ ג ,איך וועט אַ ראָ ּפנעמען אַ ז מענטש ֿפון די צווישן פון די מענטשן 31 .און איר זאָ לט טאָ ן קיין
אַ רבעט; דאָ ס איז אַ דוירעסדיק געזעץ איבער אייער דורות ווו נאָ ר איר וווינען;  32עס איז אַ שבת פון גאַ נץ רו ֿפאַ ר
דיר .איר וועט אַ ניוועסדיק זיך .אָ נהייב אויף דעם אָ וונט פון די נייַנט פון די חודש ,איר וועט האַ לטן דיין שבת ֿפון אָ וונט
צו אָ וונט.
 33און דער האר האט געזאגט צו משה 34 :זאָ גן די יסראַ עליטעס :די ֿפוֿפצנטן טאָ ג ֿפון דעם זיבעטן חודש איז דער האר ס
סעודה פון בוטס ,וואָ ס וועט פאָ רזעצן ֿפאַ ר זיבן טעג 35 .אויף דער ערשטער טאָ ג ,אַ דערקלערט הייליק טאָ ג ,איר וועט
טאָ ן קיין שווער אַ רבעט 36 .זיבן טעג זאָ לסטו פאָ רשלאָ גן אַ אָ בלאַ טיאָ ן צו די האר ,און אויף די אַ כט טאָ ג איר וועט האָ בן
אַ דערקלערט הייליק טאָ ג .איר וועט פאָ רשלאָ גן אַ אָ בלאַ טיאָ ן צו די האר .עס איז די יאָ מטעוו קלאָ וזינג .איר וועט טאָ ן
קיין שווער אַ רבעט.
 37די דאזיקע ,דעריבער ,זענען די פעסטיוואַ לס פון די האר ( ...לעוויטיקוס  ,26-37 :23נאַ ב)

די ביבל קלאר רשימות גאָ ט 'ס פעסטיוואַ לס און גאָ ט' ס רוח טעג .נאָ ך ,רוֿב מענטשן וואס פאָ דערן צו זייַן קריסטלעך טאָ ן ניט
באמת האַ לטן די רוח טעג אַ ז גאָ ט קאַ מאַ נדז.
באַ מערקונג :א גאַ נץ טאָ ג אין די ביבל געלאָ ֿפן ֿפון ונטערגאַ נג-צו-ונטערגאַ נג (גענעסיס  ;5 :1לעוויטיקוס  ;23:32דעוטעראָ נאָ מי :16
 ;23:11 ;6יהושע  ;9 :8מארק  ,)1:32ניט ֿפון האַ לבנאַ כט צו האַ לבנאַ כט ווי טעג זענען גערעכנט הייַנט .אויך טאָ ן אַ ז בשעת עס
זענען אַ סּפעקץ פון אָ בסערוואַ נסעס ֿפאַ רבונדן מיט דער רוס טעג אין דער אַ לטע טעסטאַ מענט אַ ז האָ בן שוין געביטן ֿפאַ ר קריסטן ווי די
ניו טעסטאַ מענט העלּפס מאַ כן קלעאַ ר -למשל מתיא  ;26-30 ,26:18עברים  - 1-14 :10די פאַ קט איז אַ ז די טעג און פעסטיוואַ לס
נאָ ך עקסיסטירן און זענען געהאלטן דורך פרי קריסטן ,כולל גענטילע אָ נעס.
מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט האַ לטן די זעלבע ביבלישע הייליק טעג אַ ז יאָ שקע ,זיין תלמידים ,און זייער געטרי ַי
אנהענגערס געהאלטן ,כולל גענטילע קריסטלעך לעאַ דערס ווי ּפאָ ליקאַ רּפ פון סמירנאַ  .מיר האַ לטן זיי אין די שטייגער אַ ז פרי און
שּפעטער קריסטן געהאלטן זיי .דעם דיפפערס אין זיכער וועגן פון דער זעלביקער יקערדיק טעג ,אז די יידן האַ לטן ,ווי די יידן
טאָ ן ניט אָ ננעמען די ניו טעסטאַ מענט לערנונגען אויף וואָ ס אַ לע די טעג מיינען אָ דער ווי זיי זענען צו זיין געהאלטן דורך קריסטן.
פילע קריסטן אַ ז אָ בסערווירן גאָ ט 'ס פעסטיוואַ לס פאַ רשטיין אַ ז די ביבלישע רוח טעג פונט צו דער ערשטער און רגע קומען פון
יאָ שקע ווי געזונט ווי העלפן בילד גאָ ט' ס ּפלאַ ן פון ישועה.

 .2פסח :איז עס בלויז וועגן משיח 'ס טויט?
זאָ ל קריסטן האַ לטן די פסח?
ווי פילע זענען אַ ווער ,די קינדער ישראל זענען געווען סּפעסיפיקאַ ללי דערציילט צו אָ בסערווירן די פסח אין דעם בוך פון יציאת
מצרים .משּפחות גענומען אַ לאַ ם ,אָ ן אַ ֿפעלער( ,עקסאָ דוס ֿ ,)5 :12פאַ ר דער קרבן (עקסאָ דוס  .)3-4 :12די לאַ ם איז געווען
מקריב געווען אויף די ֿפערצנטן ביי טוויליגהט (עקסאָ דוס  )6 :12און עטלעכע פון זייַן בלוט איז געווען געשטעלט אויף די טיר פון
די משּפחה ס היים (עקסאָ דוס .)7 :12
יענע וואס האט גענומען די טריט גאָ ט געלערנט זענען 'דורכגעגאנגען איבער' פון טויט ,כוועראַ ז די מצרים וואס האט ניט טאָ ן דעם
זענען נישט (עקסאָ דוס .)28-30 :12
ווי פילע פאַ רשטיין ,יאָ שקע געהאלטן די פסח אַ ניואַ לי (עקסאָ דוס  )13:10פון די צייַט פון זיין יוגנט (לוק  )41-42 :2און איבער
זיין גאנצע לעבן (לוק .)22:15
פסח איז געווען באמערקט אויף די ֿפערצנטן טאָ ג ֿפון חודש פון דער ערשטער חודש (לעוויטיקוס  ;5 :23גערוֿפן אַ ביב אין
דעוטעראָ נאָ מי  1 :16אָ דער ניסאַ ן אין אסתר  .)7 :3עס אַ קערז אין די סּפרינג צייַט פון די יאָ ר.
כאָ טש יאָ שקע געביטן עטלעכע ּפראַ קטיסיז ֿפאַ רבונדן מיט עס (לוק  ;19-22 :22יוחנן  ,)1-17 :13אונדזער גואל אויך דערציילט
זיינע תלמידים צו האַ לטן עס (לוק  .)7-13 :22אויך די ניו טעסטאַ מענט איז קלאָ ר ,אַ ז ווייַל פון יאָ שקע 'קרבן ,מאָ רד שעּפס און
ּפאַ טינג בלוט אויף דאָ אָ רּפאָ סץ (עקסאָ דוס  )6-7 :12איז ניט דארף ענימאָ ר (קפ .עברים .)28- 09:11 ;12-13,26-27 :7
די אַ ּפאָ סטלע סּפעסיפיקאַ ללי געלערנט אַ ז קריסטן זענען געווען צו האַ לטן פסח אין לויט מיט יאָ שקע 'ינסטראַ קשאַ נז (1
קאָ רינטהיאַ נס .)23-26 :11 ;7-8 :5
די ביבל לערנט אַ ז יאָ שקע "איז געווען פאָ רעאָ רדאַ ינעד איידער דער יסוד פון דער וועלט" ( 1דער  ) 1:20צו זיין "די לאם
געהרגעט געווארן פון די יסוד פון די וועלט" (התגלות  .)8 :13אזוי ,גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה דורך זיין רוח טעג און פעסטיוואַ לס,
כולל יאָ שקע ווייל די "פסח לאַ ם ",איז געווען באקאנט איידער יומאַ נז זענען געשטעלט אויף דעם ּפלאַ נעט .אַ ז איז וואָ ס עטלעכע
פון די סאַ לעסטשאַ ל ללבער זענען געשטעלט אין די הימל צו קענען צו
רעכענען זיי!
שיין פיל אַ לע קהילות דערקענען אַ ז די ביבל לערנט אַ ז יאָ שקע מקיים עּפעס ֿפאַ רבונדן מיט פסח ווען ער איז געווען געהרגעט.

מיר געפינען די אָ ּפעראַ ציע פון דעם גרויס קרבן אַ ֿפילו דיסקאַ סט אין די גאַ רדאַ ן פון עדען .נאָ ך יאָ שקע איז געווען נביאות
(גענעסיס  ,) 3:15גאָ ט געהרגעט אַ כייַע (מיסטאָ מע אַ לאַ ם אָ דער ציג) ,אין סדר צו דעקן די שאַ נד (אַ פאַ רטרעטונג פון אַ טיּפ פון
זינד אין דעם ינסידאַ נס) פון אךם און יוו מיט זייַן סקינס (גענעסיס  .)3:21מיר אויך זען דעם ּפרינציּפ פון קרבן אַ ּפערייטינג ווען
אַ בעל מקריב געווען אַ לאַ ם ֿפון זייַן סטייַע (גענעסיס .)2-4 :4
די באַ רימט פסח אין די טעג פון משה געוויזן די געולע פון די קינדער פון ישראל פון מצרים (עקסאָ דוס  .)1-38 :12משה
רעקאָ רדעד גאָ ט 'ס ינסטראַ קשאַ נז וועגן דעם ווי געזונט ווי די לוח (גענעסיס  ;1 :2 ;1:14עקסאָ דוס  )1 :12און זיין פעאַ סץ
(לעוויטיקוס  .)23די פסח בייסיקלי איז געווארן דער ערשטער פון די געשעענישן אַ ניואַ לי ּפיקטורינג צו גאָ ט 'ס קינדער זיין גרויס
ּפלאַ ן פון ישועה.
אין דער אַ לטע טעסטאַ מענט ,די פסח ּפיקטשערד געולע פון די באָ נדאַ גע פון מצרים און גאָ ט 'ס אריינמישונג .אבער,
ּפראָ פעטיקאַ ללי ,עס איז געווען אויך קוקן צו די צייַט אַ ז יאָ שקע וואָ לט קומען און זיין אונדזער פסח לאַ ם ( 1קאָ רינטהיאַ נס :5
 .)7די לאם פון גאָ ט וואס זענען געקומען צו נעמען אַ וועק די זינד פון דער וועלט (יוחנן  ;01:29קפ.)16-177 :3 .
או יף יאָ שקע 'לעצטע פסח ווי אַ מענטש ,ער געצויגן צו האַ לטן עס אין די צייַט פון די שּפעט אָ וונט און דערציילט זיינע תלמידים צו
האַ לטן עס (לוק  ;14-19 :22קפ .יוחנן  )2,12-15 :13און אויף די  14טה פון ניסאַ ן  /אַ ביב (קפ .לוק .)52-544 :23 ;22:14
יאָ שקע ,אָ בער ,געביטן עטלעכע פון די ּפראַ קטאַ סאַ ז ֿפאַ רבונדן מיט זייַן אַ בזערוואַ נס .יאָ שקע געמאכט די מצות און ווייַן אַ
ינטאַ גראַ ל טייל פון פסח (מתיא  )26-30 ,26:18און צוגעלייגט די פיר פון פאָ אָ טוואַ שינג (יוחנן .)12-17 :13
יאָ שקע אין קיין וועג געלערנט אַ ז עס איז געווען ניט צו זיין אַ יערלעך פסח ,אדער האט ער טוישן די צייַט פון טאָ ג פון זייַן
אָ בסערוואַ ציע צו אַ זונטיק מאָ רגן ווי יענע וואס נאָ כפאָ לגן גרעקאָ -רוימער טראדיציעס טאָ ן .אַ ֿפילו גריכיש ארטאדאקס געלערנטע
אַ רייַנלאָ זן אַ ז  1סט און  2נד יאָ רהונדערט קריסטן געהאלטן פסח ביי נאַ כט (קאַ ליוואַ ס ,אַ לקיוויאַ דיס סי די אָ ריגינס פון ּפאַ סטשאַ און
גרויס וואָ ך  -טייל אויך רוח קראָ ס ארטאדאקס דרוק )19922 ,ווי מיר אין דיקאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט טאָ ן אין די
 21סט יאָ רהונדערט .פסח איז בלויז צו זייַן גענומען דורך רעכט באַ ּפטייזד קריסטן (קפ 1 .קאָ רינטהיאַ נס  ;27-29 :11רוימער :6
 ;3-10עקסאָ דוס  ;00:48נומבערס .)09:14
עס מיסטאָ מע זאָ ל זיין מוסיף אַ ז די קהילה פון רוים (ווי געזונט ווי פילע פון זייַן ּפראָ טעסטאַ נט קינדסקינדער) לערנט אַ ז עס האלט
פסח ,כאָ טש פאַ ך עס עּפעס אַ נדערש אין די ענגליש שּפראַ ך און ניט בעכעסקעם עס ווי יאָ שקע האט (קאַ טעטשיסם פון די
קאַ טהאָ ליק טשורטש .דאָ ובלעדייַ ,ניו יאָ רק  ,1995ז '.)332 .
וויין ,ניט גראַ ּפע דזשוס
טראָ ץ דער פאַ קט אַ ז יאָ שקע זיך אויסגעדרייט וואַ סער אין ווייַן (יוחנן  )3-10 :2און די גריכיש טערמין געניצט אין די ניו
טעסטאַ מענט (אָ ינאָ ס) רעפערס צו ווייַן (קפ 1 .טימאטעאוס  ,)8 :3פאַ רשידן אָ נעס האָ בן קליימד אַ ז עס איז געווען ווייַנטרויב
זאַ פט ,און נישט ווייַן ,וואָ ס איז געניצט ֿפאַ ר פסח .די אידן ,זיך כאָ טש ,נוצן ווייַן ביי פסח (היסרטש למשל ,דזשד .וויין .אידישע
ענסיקלאָ ּפעדיאַ ּ ,1907 .פּפ.)532-535 .
ווי טאָ ן מיר וויסן אַ ז ווייַנטרויב זאַ פט איז געווען ניט עפשער געניצט דורך יאָ שקע?
ווייַנטרויבן זענען נאָ רמאַ לי כאַ רוואַ סטיד אַ רום סעפטעמבער און פסח איז יוזשאַ וואַ לי אין די רוימער לוח חודש גערוֿפן אַ ּפריל .אין
יאָ שקע 'טאָ ג ,זיי האבן ניט האָ בן מאָ דערן סטעראַ ליזיישאַ ן אָ דער לקד טעלעוויזיע ינסטאַ ללאַ טיאָ ן .בכן ,ווייַנטרויב זאַ פט וואָ לט
האָ בן קאַ ליע צווישן די צייַט פון שניט און פסח.
אנדערע האָ בן אנגעוויזן אַ ז עס איז געווען אוממעגלעך ֿפאַ ר יידן צו האָ בן סטאָ רד ווייַנטרויב זאַ פט אַ ז לאַ נג (קפ .קעננעדי.
האַ סטינגס ביבל ווערטערבוך .סי זון ס 1909 ,ז ' .)974 .דעריבער ,בלויז ווייַן ,וואָ ס קענען בלייַבן אַ נסּפוילד ֿפאַ ר אַ ֿפילו פילע
יאָ רן וואָ לט האָ בן שוין געניצט( .די נוצן פון אַ לקאָ האָ ל ,ווי ווייַן ,איז ענדאָ רסט דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס אין דעוטעראָ נאָ מי
 ,26:14אָ בער נישט).

קריסטן זענען נישט צו זיין "שיקער מיט ווייַן ,ווערין איז וידעפדיק" ווי האט געשריבן (עפעסיאַ נס  ,05:18קדזשוו) .בלויז אַ
זייער קליין פון ווייַן אין נאָ רמאַ לי קאַ נסומד ביי פסח (וועגן אַ לעפעלע פול אָ דער ווייניקער).
פסח איז געווען אויף די  14טה ניט די 15

טה

עטלעכע האָ בן שוין צעמישט וועגן די דאַ טע פון די ביבלישע פסח.
די ביבל לערנט אַ ז עס איז געווען צו זייַן געהאלטן אויף די  14טה טאָ ג פון דער ערשטער חודש פון גאָ ט 'ס לוח (לעוויטיקוס :23
.)5
אין די  6טה ווערס פון יציאת מצרים טשאַ ּפטער  , 12עס שטאַ טן אַ ז די לאַ ם איז צו ווערן געהרגעט "אין פאַ רנאַ כט" (גווט און
אידישע ּפובליקאַ ציע חברה איבערזעצונגען) .די  8טה ווערס זאגט אַ ז זיי זענען צו עסן די פלייש אַ ז נאַ כט .עס איז צו זיין ראָ וסטיד
און געגעסן אַ ז נאַ כט .און ,יאָ ווי א יינער וואס האט געהרגעט לעמער ,איינער קענען לייכט טייטן ,בראָ טן ,און עסן אַ לאַ ם 'פון דער
ערשטער יאָ ר' (עקסאָ דוס  )55 :12צווישן ונטערגאַ נג און האַ לבנאַ כט-וואָ ס איז בייסיקלי וואָ ס די קינדער ישראל האט אויף די
רעקאָ רדעד פסח אין עקסאָ דוס  .12און טעקניקלי ,זיי האבן ביז מאָ רגן צו האָ בן געגעסן עס ּפער עקסאָ דוס  .12:10איצט די ביבל
איז קלאָ ר אַ ז די אַ נדזשעליק פסח "אויף אַ ז נאַ כט" (עקסאָ דו ,)12:דער זעלביקער נאַ כט פון די  14טה.
די ביבל לערנט אַ ז יאָ שקע איז געווען בלויז צו ווערן מקריב געווען אַ מאָ ל ( 1דער  ; 3:18עברים  .)10-14 :10 ,9:28אין די ניו
טעסטאַ מענט ,עס איז קלאָ ר אַ ז יאָ שקע געהאלטן זיין לעצט פסח (לוק  ,)14-16 :22און איז געווען געהרגעט.די ביבל ווייזט אַ ז
יאָ שקע איז געווען אַ וועקגענומען פון די פלעקל פריערדיק צו די  15טה .וואָ ס? ווייַל די  15טה איז געווען אַ "הויך טאָ ג" (יוחנן :19
 ,)28-31סּפעסיפיקאַ ללי דער ערשטער טאָ ג ֿפון מצות (לעוויטיקוס  .)6 :23בכן ,יאָ שקע געהאלטן און מקוים דער פסח אויף די
 14טה.
פרי קירך געשיכטע אויך רעקאָ רדס אַ ז פסח איז געווען געהאלטן אויף די  14טה פון חודש פון ניסן דורך געטרי ַי אידישע און
גענ טילע קריסטלעך לעאַ דערס אין דער ערשטער ,רגע ,און דריט סענטשעריז (עוסעביוס .קהילה געשיכטע ,בוך וו ,טשאַ ּפטער
 )244און אַ ז עס איז געווען געהאלטן אין די אָ וונט (קאַ ליוואַ ס).
רוֿב לעאַ דערס וואס גלייבן משיח פאָ דערן צו אָ בסערווירן עטלעכע ווערסיע פון פסח ,כאָ טש פילע האָ בן געביטן די נאָ מען ,די
דאַ טע ,דעם צייַט,
די סימבאָ לס ,און די טייַטש (זען יסטער אָ ּפטיילונג אין ּפרק .)10
די ביבל קלאר לערנט אַ ז יאָ שקע משיח איז געווען די פסח לאַ ם האט מקריב געווען ֿפאַ ר אונדז און אַ ז מיר זענען צו האַ לטן אַ ז
סעודה מיט מצות:
 7קלאָ ר אויס די אַ לט הייוון ,אַ זוי אַ ז איר זאל ווערן אַ פריש ּפעקל פון טייג ,היות ווי איר זענט ונלעאַ ווענעדֿ .פאַ ר
אונדזער ּפאַ סטשאַ ל לאַ ם ,משיח ,האט שוין מקריב געווען 8 .דעריבער לאָ זן אונדז פייַערן די סעודה ,נישט מיט די אַ לט
הייוון ,די הייוון פון רשעות און רשעות ,אָ בער מיט די מצות פון אָ פנ-האַ רציקייַט און אמת 1( .קאָ רינטהיאַ נס ,7-8 :5
נאַ ב)
באַ מערקן אַ ז די סעודה איז צו זיין געהאלטן מיט די מצות פון אָ פנ-האַ רציקייַט און אמת .די אַ ּפאָ סטלע איינגעזען אַ ז יאָ שקע איז
געווען אַ פאַ רטרעטער ֿפאַ ר די פסח לאַ ם וואָ ס איז די אידישע מענטשן געניצט .ער האט אויך געלערנט אַ ז קריסטן זאָ ל נאָ ך
פאָ רזעצן צו אָ בסערווירן פסח.
אבער בייסיקלי ווי זענען קריסטן צו טאָ ן דעם?
די אַ ּפאָ סטלע דערקלערט:
 23ווארים איך באקומען פון די האר וואָ ס איך אויך איבערגעגעבן צו איר :אַ ז די האר יאָ שקע אויף דער זעלביקער נאַ כט
אין וואָ ס ער איז געווען ביטרייד גענומען ברויט;  24און ווען ער האט א ברכה געמאכט ,ער רייסט עס און האט געזאגט,
"נעמען ,עסן; דאָ ס איז מיין גוף וואָ ס איז געווען בראָ קען ֿפאַ ר איר ,טאָ ן דעם אין דערמאָ נונג פון מיר 25 ".אין די זעלבע
שטייגער ער האט אויך גענומען די גלעזל נאָ ך וועטשערע ,און געזאגט" ,דאס גלעזל איז די ני ַי בונד אין מיין בלוט .דאס

טאָ ן ,ווי אָ ֿפט ווי איר טרינקען עס ,אין דערמאָ נונג פון מיר 26 ".ווארים ווי אָ ֿפט ווי איר עסן דעם ברויט און טרינקען
דעם גלעזל ,איר ּפראָ קלאַ מירן די האר ס טויט ביז ער קומט 1( .קאָ רינטהיאַ נס )23-29 :11
אַ זוי ,די אַ ּפאָ סטלע געלערנט אַ ז קריסטן זענען געווען צו האַ לטן די פסח אין דעם שטייגער אַ ז יאָ שקע באמערקט זיין לעצט פסח
מיט די ברויט און ווייַן .און וואָ ס איז געווען בייַ נאַ כט ווי דערמאָ נונג אָ דער דענקמאָ ל  -אַ דענקמאָ ל איז אַ יערלעך ,נישט א
וואכנבלאט געשעעניש.
די קאַ טעטשיסם פון די קאַ טהאָ ליק טשורטש ריכטיק הערות אַ ז "יאָ שקע אויסדערוויילט דער צייַט פון די פסח  ...גענומען ברויט,
און  ...ער צעבראכן עס" און אויך האט עס צו זייַן געגעסן.
עס איז דאַ קיומענטאַ ד אין די ביבל אַ ז יאָ שקע צעבראכן מצות און דורכגעגאנגען עס צו זיין אנהענגערס צו עסן .יאָ שקע אויך
דורכגעגאנגען די ווייַן צו זיין אנהענגערס צו טרינקען אַ קליין סומע .מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט דאַ וונען ,ברעכן און
פאַ רשּפרייטן מצות ,און פאַ רשּפרייטן ווייַן ֿפאַ ר זיין געטרי ַי אנהענגערס צו פאַ רנוצן .אבער ,די קהילה פון רוים (ווי פילע
אנדערע) ניט מער ברייקס מצות (עס ניצט אַ גאַ נץ 'באַ לעבאָ ס') אדער טוט עס יוזשאַ וואַ לי פאַ רשּפרייטן ווייַן ֿפאַ ר זייַן אנהענגערס
צו טרינקען (די פאַ רשּפרייטונג פון ווייַן איז געהאלטן אַ ּפשאַ נאַ ל דורך די קהילה פון רוים ,און עס איז אָ ֿפט ניט געטאן אין
ּפראָ טעסטאַ נט קהילות).
וואָ ס וועגן 'ווי אָ ֿפט  ...איר ּפראָ קלאַ ים'?
ווי אָ ֿפט זאָ ל פסח אוועקגענומען ווערן?
יאָ שקע סטייטידֿ" ,פאַ ר ווי אָ ֿפט ווי איר עסן דעם ברויט און טרינקען דעם גלעזל ,איר ּפראָ קלאַ מירן די האר ס טויט ביז
ער קומט".
באַ טראַ כטן אַ ז עס איז יאָ שקע 'טויט אַ ז דעם קאָ ממעמאָ ראַ טעס.
משיח 'ס טויט רעקאַ נסיילז אונדז צו גאָ ט (רוימער  )5:10און יאָ שקע האט געגעבן זיין לעבן ֿפאַ ר אונדזער ישועה (יוחנן 16- :3
 ;17עברים  .)5-11 :5זיין טויט לערנט אונדז אַ ז קריסטן זענען נישט צו האָ בן זינד מעמשאָ לע איבער אונדזער שטאַ רביק ללבער
(רוימער  .)3-12 :6דער קריסטלעך פסח איז די יערלעך קאַ מעמעריישאַ ן פון יאָ שקע 'טויט.
יאָ שקע האט ניט זאָ גן צו טאָ ן דעם צערעמאָ ניע ווי אָ ֿפט ווי איר פאַ רלאַ נג  ,נאָ ר אַ ז ווען איר טאָ ן עס ,איר זענען ּפראָ וקליימינג זיין
טויט .די גריכיש טערמין ֿפאַ ר אָ ֿפט אין  1קאָ רינטהיאַ נס  ,11:26האָ סאַ קיס ,איז געניצט איינער אנדערע מאָ ל אין די ניו
טעסטאַ מענט .עס טוט נישט מיינען ווי אָ ֿפט ווי איר פאַ רלאַ נג סייַדן די גריכיש טערמין ֿפאַ ר "איר
פאַ רלאַ נג ",טהעלאָ אָ דער עטהעלאָ  ,איז אויך פאָ רשטעלן (וואָ ס עס איז אין התגלות  ;66 :11די בלויז אנדערע אָ רט אין די ביבל
דעם באַ זונדער טערמין איז געניצט) .אָ בער ,זינט דעם איז ניט פאָ רשטעלן אין  1קאָ רינטהיאַ נס  ,11:26פול איז נישט טעלינג
אונדז צו אָ בסערווירן די האר ס פסח ווי אָ ֿפט ווי מיר פאַ רלאַ נג ,אָ בער אַ ז ווען מיר זענען אַ בזערווינג עס אויף פסח ,עס איז ניט
נאָ ר
אַ צערעמאָ ניע ,עס איז ווייַזונג משיח 'ס טויט.
דערצו ,פול האט דאס געשריבן:
 27דעריבער ווער עסט דעם ברויט אָ דער טרינקען דעם גלעזל פון די האר אין אַ ומווערדיק שטייגער וועט זיין שולדיק
פון די גוף און בלוט פון די האר 28 .אבער לאָ זן אַ מענטש ונטערזוכן זיך ,און אַ זוי לאָ זן אים עסן פון די ברויט און
טרינקען פון די גלעזל 29 .ווארים ער וואס עסט און טרינקען אין אַ ומווערדיק שטייגער עסט און טרינקען דין צו זיך ,ניט
דיסערנינג די האר ס גוף 1( .קאָ רינטהיאַ נס )27-29 :11
פול איז קלאר לערנען אַ ז צו נעמען דעם ברויט און ווייַן ,איינער מוזן ונטערזוכן זיך .די דעלעאַ ווענינג אַ ז איז געמיינט צו באַ גלייטן
פסח העלּפס אונדז פאָ קוס אויף אונדזער חסרונות און זינד ,און אַ זוי העלּפס מקיים דעם באַ ֿפעל ֿפון פול צו ונטערזוכן זיך .ווי

דעלעאַ ווענינג קענען נעמען גורל פון מי ,דעם אויך שטיצט די באַ גריף פון אַ יערלעך דורכקוק (מענטשן זענען נישט רימוווינג
זויערטייג יעדער טאָ ג אָ דער וואָ ך).
די ניו טעסטאַ מענט רעקאָ רדס אַ ז ביידע יאָ שקע און פול געלערנט צו אָ בסערווירן די פסח אין דער קריסטלעך שטייגער .און וואָ ס
איז געווען אַ יערלעך אָ בסערוואַ ציע.
פאָ אָ טוואַ שינג
פאָ אָ טוואַ שינג העלּפס ווייַזן אַ ניוועס און אַ ז אַ ֿפילו די אנהענגערס פון משיח נאָ ך טענד צו האָ בן געביטן אַ ז דאַ רֿפן צו זיין ריין (קפ.
יוחנן .)13:10
יאָ שקע געלערנט אַ ז זיין אנהענגערס זאָ ל טאָ ן דאָ ס:
 13איר רופן מיר רבי און האר ,און איר זאָ גן געזונטֿ ,פאַ ר אַ זוי איך בין 14 .אויב איך דעמאָ לט ,דיין האר און רבי ,האָ בן
געוואשן דיין ֿפיס ,איר אויך דארף צו וואַ שן איינער דעם אנדערן ס ֿפיס 15 .ווארים איך האָ בן געגעבן איר אַ בייַשּפיל ,אַ ז
איר זאָ ל טאָ ן ווי איך האָ ב געטאָ ן צו איר 16 .רוֿב אַ שוראַ דלי ,איך זאָ גן צו איר ,אַ קנעכט איז נישט גרעסער ווי זייַן
בעל; אדער איז ער וואס איז געשיקט גרעסער ווי ער וואס געשיקט אים 17 .אויב איר וויסן די זאכן ,ברוך זענען איר
אויב איר טאָ ן זיי( .יוחנן )13-17 :13
לעפיערעך ווייניק וואס גלייבן קריסטנטום וואַ שן ֿפיס ווי יאָ שקע האט געזאגט צו טאָ ן.
אבער מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט נאָ כפאָ לגן יאָ שקע 'ינסטראַ קשאַ נז אויף דעם אַ ניואַ לי.
קוואלן אַ רויס פון קיסווע -האַ קוידעש
עס איז ניט נאָ ר אין די ביבל אַ ז מיר זען אַ ז פסח איז געהאלטן אַ ניואַ לי דורך קריסטן .געשיכטע רעקאָ רדס אַ ז די געטרי ַי געהאלטן
פסח אַ ניואַ לי אויף די  14טה פון די צייַט פון דער אָ ריגינעל שליחים און איבער די צייטן (טהיעל בי קאָ נטינוינג געשיכטע פון די
קהילה פון גאָ ט 2 .נד אויסגאבע .הנוצרי ביכער.)20166 ,
עס איז עטלעכע טשיקאַ ווע אינֿפאָ רמאַ ציע אין די ֿפאַ רדאָ רבן טעקסט באקאנט ווי דער לעבן פון ּפאָ ליקאַ רּפ (דעם דאָ קומענט מיינט
צו זיין באזירט אויף כתובים אין די רגע יאָ רהונדערט ,אָ בער די עקסטאַ נט ווערסיע מיר איצט זען ּכולל אינֿפאָ רמאַ ציע /
ענדערונגען אַ ז ויסקומען צו זיין מוסיף אין דער פערט יאָ רהונדערט; זען מאָ נרוי מס .די קהילה פון סמירנאַ  :געשיכטע און
טהעאָ לאָ גי פון אַ ּפרימיטיוו קריסטלעך קהל .פיטר לאַ נג אויסגאבע ,2015 ,ז ' .)31 .וואָ ס איז טשיקאַ ווע איז אַ ז עס סאַ גדזשעסץ
אַ ז די פסח אָ בסערוואַ ציע אין אזיע מיינער קען נישט האָ בן ערשטער קומען צו סמירנאַ ֿפון די אַ ּפאָ סטלע יוחנן ,אָ בער אַ ֿפילו פריער
פון די אַ ּפאָ סטלע פול (ּפיאָ ניוס .לעבן פון ּפאָ ליקאַ רּפ ,טשאַ ּפטער .)2
דער לעבן פון ּפאָ ליקאַ רּפ סאַ גדזשעסץ אַ ז ניו קאָ ווענאַ נט פסח מיט מצות און ווייַן איז געווען צו זיין באמערקט בעשאַ ס די צייַט פון
מצות .עס שטאַ טן אַ ז הערעטיקס האט עס אן אנדער וועג .און אַ ז שרייבן איז אויך סאַ ּפאָ רטיוו פון דעם געדאַ נק אַ ז די מצות און
וויין האבן גענומען ,און האבן גענומען אַ ניואַ לי.
געשיכטע רעקאָ רדס אַ ז די ביבליקאַ ללי-ליסטעד שליחים (כולל פיליפ און יוחנן) ווי ווויל ווי בישאָ ּפס ּ /פאַ סטאָ רס ּפאָ ליקאַ רּפ,
טהראַ סעאַ ס ,סאַ גאַ ריסּ ,פאַ ּפיריוס ,מעליטאָ ּ ,פאָ ליקראַ טעס ,אַ ּפאָ ללינאַ ריס ,און אנדערע האלטן די פסח אַ ניואַ לי אויף די
 14טה (עוסעביוס .די געשיכטע פון די קהילה ,בוך וו ,טשאַ ּפטער  24ווערסעס  .)2-7די רוימער ,מזרח ארטאדאקס ,און אַ נגליקאַ ן
קאַ טהאָ ליקס אַ לע באַ טראַ כטן די לעאַ דערס צו האָ בן געווען הייליקע ,נאָ ך גאָ רניט פון די פאַ יטהס נאָ כגיין זייער יגזאַ מּפאַ לז אויף
דעם.
בישאָ ּפ ּ /פאַ סטער אַ ּפאָ ללינאַ ריס פו ן היעראַ ּפאָ ליס אין פריגיאַ פון אזיע מיינער געשריבן אַ רום  180אַ ד טעלינג קריסטן צו האַ לטן
פסח אויף די  14טה:
די ֿפערצנטן טאָ ג ,דער אמת פסח פון דעם האר; די גרויס קרבן ,דער זון פון גאָ ט אַ נשטאָ ט פון די לאַ ם ,וואס איז געווען
געבונדן  ...און וואס איז געווען מקבר געווען אויף דעם טאָ ג פון די פסח ,דער שטיין ווייל געשטעלט אויף דעם קבר.

יאָ שקע געגעסן און געהאלטן די פסח אויף די  14טה ,איז געהרגעט אויף די  14טה ,און איז געווען מקבר געווען אויף די  14טה .דאס
איז געווען ניט אויף די  15טה ,און אין די יאָ ר פון זיין טויט ,דאָ ס איז געווען ניט אויף אַ זונטאג .יאָ שקע וואָ לט האָ בן גענומען די
פסח נאָ ר נאָ ך ונטערגאַ נג און וואָ לט ווערן געהרגעט בעשאַ ס טאָ גליכט און זייַן מקבר געווען איידער די זון באַ שטימט ווידער (צו
אָ נהייבן אַ ני ַי טאָ ג).
אין די שּפעט רגע יאָ רהונדערט ,בישאָ ּפ ּ /פאַ סטער ּפאָ ליקראַ טעס פון עפעסוס געשיקט אַ בריוו צו די רוימער בישאָ ּפ וויקטאָ ר ווען
וויקטאָ ר ּפרובירן צו צווינגען די אַ בזערוואַ נס פון פסח אויף אַ זונטאג אַ נשטאָ ט פון די  14טה:
ּפאָ ליקראַ טעס געשריבן" ,מיר אָ בסערווירן די ּפינטלעך טאָ ג; ניט אַ דינג ,אדער גענומען אַ וועקֿ .פאַ ר אין אזיע אויך גרויס
לייץ האָ בן געֿפאַ לן שלאָ פנדיק ,וואָ ס וועט העכערונג ווידער אויף די טאָ ג פון די האר ס קומען ,ווען ער וועט קומען מיט
כבוד פון הימל ,און וועט זוכן אויס אַ לע די הייליקע .צווישן די ביסט פיליפ ,איינער פון די צוועלף שליחים ,וואס
אַ ראָ פאַ קן שלאָ פנדיק אין היעראַ ּפאָ ליס; און זיין צוויי אַ לט בתולה טעכטער ,און אן אנדער טאָ כטער ,וואס געלעבט אין
די רוח און איצט רעסץ ביי עפעסוס; און ,דערצו ,יוחנן ,וואס איז געווען ביידע אַ עדות און אַ לערער ,וואס איז געזעסן
ביים אויף דעם בוזעם פון די האר ,און ,ווייל אַ גאַ לעך ,וואָ ר די סאַ סערדאָ טאַ ל טעלער .ער איז געֿפאַ לן שלאָ פנדיק בי ַי
עפעסוס .און ּפאָ ליקאַ רּפ אין סמירנאַ  ,וואס איז געווען אַ בישאָ ּפ און מאַ רטער; און טהראַ סעאַ ס ,בישאָ ּפ און מאַ רטער ֿפון
עומעניאַ  ,וואס אַ ראָ פאַ קן שלאָ פנדיק אין סמירנאַ  .וואָ ס דאַ רֿפן איך דערמאָ נען די בישאָ ּפ און מאַ רטער סאַ גאַ ריס וואס
אַ ראָ פאַ קן שלאָ פנדיק אין לאאדיקיע ,אָ דער די ברוך ּפאַ ּפיריוס ,אָ דער מעליטאָ  ,דער טריס וואס געלעבט בעסאַ כאַ קל אין
די רוח ,און וואס ליגט אין סאַ רדיס ,אַ ווייטינג די עּפיסקאָ ּפאַ טע ֿפון הימל ,ווען ער וועט העכערונג פון די טויט? כל די
באמערקט די ֿפערצנטן טאָ ג ֿפון דער פסח לויט צו די בשורה ,דיוויייטינג אין קיין רעסּפעקט ,אָ בער ווייַטערדיק די
הערשן פון אמונה .און איך אויךּ ,פאָ ליקראַ טעס ,דער קלענסטער פון איר אַ לע ,טאָ ן לויט צו די מסורה פון מיין קרובים,
עטלעכע פון וועמען איך האב ענג נאכגעגאנגעןֿ .פאַ ר זיבן פון מיין קרובים זענען בישאַ ּפס; און איך בין די אַ כט .און
מיין קרובים שטענדיק באמערקט דער טאָ ג ווען די מענטשן שטעלן אַ וועק דעם וויערטייג .איך ,דעריבער ,ברידער ,וואס
האָ בן געלעבט זעכציק יאר אין די האר ,און האָ בן באגעגנט מיט די ברידער איבער דער וועלט ,און האָ בן ניטאָ דורך
יעדער רוח קיסווע-האַ קוידעש ,בין נישט אַ פפריגהטעד דורך טערריפיינג ווערטערֿ .פאַ ר יענע גרעסער ווי איך האָ בן
געזאגט 'מיר דארף צו פאָ לגן גאָ ט אלא ווי מענטש'  ...איך קען דערמאָ נען די בישאַ ּפס ,וואס זענען געווען פאָ רשטעלן,
וועמען איך סאַ מאַ נד אין דיין פאַ רלאַ נג; וועמענס נעמען ,זאָ ל איך שרייַבן זיי ,וואָ לט קאַ נסטאַ טוט אַ גרויסער עולם .און
זיי ,בעהאָ לדינג מיין ליטטלענעסס ,געגעבן זייער צושטימען צו דעם בריוו ,ווייסט אַ ז איך האט ניט בער מיין גרוי כערז
אין אַ רויסגעוואָ רפן ,אָ בער האט שטענדיק גאַ ווערנד מיין לעבן דורך די האר יאָ שקע.
באַ מערקן אין זיין בריווּ ,פאָ ליקראַ טעס:
 )1האט ער איז געווען ווייַטערדיק די לערנונגען אריבערגעגאנגען אויף פון די אַ ּפאָ סטלע יוחנן.
 )2האט געזאגט אַ ז ער איז געווען ווייל געטרי ַי צו די לערנונגען פון די בשורה.
 )3רילייד אויף די ּפאָ זיציע אַ ז לערנונגען פון די ביבל זענען אויבן יענע פון רוימער-אנגענומען מסורה.
 )4האט ער איז געווען ווייל געטרי ַי צו די לערנונגען דורכגעגאנגען אַ ראָ ּפ צו אים דורך פריער קירך לעאַ דערס.
 )5שאָ וועד ער איז געווען דעמאָ לט די סּפאָ וקסּפערסאַ ן ֿפאַ ר די געטרי ַי אין אזיע מיינער.
 )6האט ער און זיין ּפרעדאַ סעסערז באמערקט די צייַט פון מצות.
 )7געוואלט צו אָ ננעמען די אויטאָ ריטעט פון אַ ניט -ביבליקאַ ל רוימער מסורה איבער די ביבל.
 )8געוואלט צו אָ ננעמען די אויטאָ ריטעט פון די בישאָ ּפ פון רוים  -ער בילכער צו זייַן באַ זונדער (קפ .התגלות .)4 :18
 )9סטייטיד אַ ז זיין לעבן איז געווען צו זיין גאַ ווערנד דורך יאָ שקע און נישט מיינונגען פון מענטשן.
וואָ לט איר נאָ כפאָ לגן די משל פון יאָ שקע און די שליחים ווי ּפאָ ליקראַ טעס האט?
ווייַל פרי קריסטן געהאלטן פסח אויף די  14טה ,זיי און אנדערע וואס האט אַ זוי זענען מיטן נאָ מען קוואַ רטאָ דעסימאַ נס (רעדאַ גירן
ֿפאַ ר פאָ ורטעענטהס) דורך פילע כיסטאָ ריאַ נז.

די פרי קריסטן איינגעזען אַ ז פסח האט צו טאָ ן מיט גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה .באַ מערקן אַ ז דורך  180אַ ד ,בישאָ ּפ ּ /פאַ סטער
מעליטאָ פון סאַ רדיס האט געשריבן:
איצט קומט די מיסטעריע פון די פסח ,אַ ֿפילו ווי עס שטייט געשריבן אין דעם געזעץ  ...די מענטשן ,דעריבער ,איז
געווארן די מאָ דעל ֿפאַ ר די קהילה ,און די געזעץ אַ ּפעראַ באַ ליק סקיצע .אָ בער די בשורה איז געווארן די דערקלערונג
פון דעם געזעץ און זייַן מקיים ,בשעת די קירך איז געווארן די שּפייַכלער פון אמת  ...דעם איינער איז די פסח פון
אונדזער ישועה .דאס איז דער איינער וואס געדולדיק דערטראגן פילע זאכן אין פילע מענטשן  ...דעם איז דער איינער
וואס איז געווארן מענטש אין אַ בתולה ,וואס איז געווען כאַ נגד אויף דעם בוים ,וואס איז געווען מקבר געווען אין דער
ערד ,וואס איז געווען רעזערעקטיד פון צווישן די טויטע ,און וואס האט מענטשהייַט אַ רויף אויס פון די גרוב אונטן צו די
כייץ פון הימל .דאס איז די לאַ ם וואָ ס איז געהרגעט געווארן.
פסח איז געהאלטן אַ ניואַ לי אויף די  14טה פון ניסאַ ן דורך די געטרי ַי און אנדערע אין שּפעטער סענטשעריז .קאַ טהאָ ליק געלערנטע
(עוסעביוס ,סאָ קראַ טעס סטשאָ לאַ סטיקוס ,בעדע) רעקאָ רד דעם אין די  4טיייטש 5 ,טה 6 ,טה 8-טה און שּפעטער סענטשעריז .פאַ רשידן
קהילה פון גאָ ט שרייבערס האָ בן טרייסט זייַן אַ בזערוואַ נס פון די צייַט פון די שליחים צו מאָ דערן מאל (למשל דוגגער אַ ן ,דאַ ד .א
געשיכטע פון אמת רעליגיע 3 ,רד עד .ירושלים( 1972 ,קהילה פון גאָ ט 7 ,טאָ ג) .טהיעל בי קאָ נטינוינג געשיכטע פון די קהילה
פון גאָ ט .הנוצרי ביכער.)2016 ,
גרעקאָ  -רוימער געלערנטע דערקענען אַ ז אַ סּפעקץ פון פסח ,ווי פאָ אָ טוואַ שינג ,זענען אויך באמערקט דורך יענע זיי באטראכט צו
זיין פרי געטרי ַי קריסטן (למשל טערסטאַ ן ,ה ( .)1912וואַ שינג פון ֿפיס און הענט .אין די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ ).
פסח איז דער ערשטער יערלעך סעודה ליסטעד אין די  23רד קאַ ּפיטל פון לעוויטיקוס.
פסח העלּפס בילד ישועה און חן ֿפאַ ר קריסטן .עס זאָ ל זיין אנגעוויזן אַ ז פרי קריסטלעך כתובים רוֿב אָ ֿפט אָ ּפשיקן צו עס ווי די
פסח און ניט "די האר ס סאַ ּפער".
בשעת עטלעכע זאל 'סּפיריטואַ ליזע' אַ וועק די נייטיקייַט פון פסח 'ס אַ בזערוואַ נס ,לעאַ דערס באטראכט צו זיין הייליקע דורך די
גרעקאָ -רוימער און די קהילה פון גאָ ט האט האַ לטן עס ממש.
מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט נאָ ך טאָ ן אַ זוי הייַנט.
מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט האַ לטן פסח און אַ רייַננעמען די היסטארישע ,און ביבליקאַ ל ,פיר פון וואַ שינג איינער דעם
אנדערן ס ֿפיס.
די ּפלאַ ן פון דער אנהייב
פסח ווייזט אַ ז גאָ ט האט אַ ּפלאַ ן איידער די יסוד פון די וועלט ( 1פיטר ) 1:20צו שיקן יאָ שקע צו שטאַ רבן ֿפאַ ר אונדזער זינד ,אַ ז
גאָ ט האט ליב אונדז (יוחנן  ,)3:16אַ ז גאָ ט קענען אָ ּפגעבן אונדז ,און אַ ז זיין זון געליטן און געשטארבן ֿפאַ ר אונדז .פסח ווייזט אַ ז
קריסטן זענען פרעעד ֿפון זינד דורך זיין טויט און ניט צו בלייַבן אין זינד (רוימער .)1-5 :6
אבער נאָ ר אַ קסעּפטינג דער קרבן פון יאָ שקע איז ניט אַ לע עס איז צו גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה.
פאַ רשידן מענטשן האַ לטן די אָ נהייב פון גאָ ט 'ס פעאַ סץ פון ישועה דורך עּפעס רעקאַ גנייזינג פסח און  /אָ דער שבועות ,אָ בער
קיינמאָ ל גיין אויף צו וויסן די "טיף פון די אַ שירעס" (קפ .רוימער  )11:33פון גאָ ט' ס חן ( 2פיטרּ ) 03:18פיקטשערד דורך די
אנדערע ביבליקאַ ל פעאַ סץ.
משיח איז ניט בלויז דער מחבר  /אָ נהייבער פון אונדזער ישועה (עברים  ,)9 :5אָ בער איז אויך די פינישער פון אונדזער ישועה
(עברים  1 ;2 :12פיטר .) 1: 1-9זיין אמת אנהענגערס האַ לטן זיין סּפרינג און האַ רבסט רוח טעג.

 .3דער נאַ כט צו זיין באמערקט און די טעג ֿפון מצות

די ביבל ינדיקייץ אַ ז מצרים איז געווען אַ טיּפ פון זינד פון וואָ ס די קינדער ֿפון ישראל האט צו ווערן איבערגעגעבן (קפ .עקסאָ דוס
 ;3 :13התגלות  .)8 :11די ביבל ווייזט אַ ז קריסטן הייַנט לעבן אין אַ וועלט וואָ ס איז אַ טיּפ פון רוחניות "בבל" (התגלות 1- :17
 .)6די ביבל ווייזט אַ ז קריסטן וועט לעפיערעך באַ לד ווערן איבערגעגעבן פון עס נאָ ך גאָ ט ּפאָ רז אויס זיין מכות אויף בבל
(התגלות  .)1-8 :18עטלעכע פון די מכות ליסטעד אין די בוך פון התגלות זענען ענלעך צו די אַ מאָ ל געניצט אין מצרים איידער
גאָ ט 'ס מענטשן זענען געווען איבערגעגעבן.
די קינדער פון ישראל לינקס מצרים אויף דער ערשטער טאָ ג פון מצות.
די ביבל ,אין לעוויטיקוס  7-8 :23לערנט אַ ז ביידע דער ערשטער און לעצטע טעג ֿפון מצות זענען מאל ֿפאַ ר אַ הייליק
"קאַ נוואַ קיישאַ ן" (נקדזשוו) ,אַ "הייליק ֿפאַ רזאַ מלונג" ( .)NJBדער אָ וונט פון די ֿפוֿפצנטן פון ניסאַ ן (וואָ ס הייבט אַ ז הייליק טאָ ג)
הייבט דער סעודה פון מצות ,וואָ ס ינוואַ לווד עסן (קפ .עקסאָ דוס  ;00:16לעוויטיקוס .)66 :23
די ביבל רעקאָ רדס די ווייַטערדיק:
 42עס איז אַ נאַ כט צו זייַן פיל באמערקט צו די האר ֿפאַ ר ברענגען זיי אויס פון די לאַ נד פון מצרים :דעם איז אַ ז נאַ כט פון
די האר צו זיין באמערקט פון אַ לע די קינדער פון ישראל אין זייער דורות( .עקסאָ דוס  ,00:42קדזשוו)
דאס איז די אָ בסערוואַ בלע נאַ כט פון אונדזער האר ,ווען ער האָ ט זיי געבראַ כט אַ רויס אויס פון די ארץ פון æגיּפט :דעם
נאַ כט אַ לע די קינדער פון ישראל מוזן אָ בסערווירן אין זייער דורות( .אָ ריגינעל דאָ וי ַי רהעימס)
ֿפאַ ר קריסטן ,די נאַ כט צו זיין באמערקט בילדער אונדזער גענומען קאַ מף צו לאָ זן רוחניות מצרים (קפ .התגלות  - )8 :11דאָ ס איז
עּפעס וואָ ס זאָ ל גרונט קריסטן צו ֿפרייען.
היסטאָ ריקאַ ללי ,די נאַ כט צו זיין באמערקט נאָ רמאַ לי ינוואַ לווד אַ יום טּוב מיטאָ ג .די מיטאָ ג נאָ רמאַ לי ינקלודעד ,אָ בער איז נישט
לימיטעד צו ,מצות.
די באַ לק פון די אידן רוף די  15טה פסח
אידישע לעאַ דערס געביטן די דאַ טע און עטלעכע פון זייער ּפראַ קטאַ סאַ ז ֿפאַ רבונדן מיט פסח .עטלעכע ראבינער קוואלן ֿפאָ רשלאָ גן
דעם איז געווען ווייַל זיי האבן ניט ווילן צו האַ לטן עס די זעלבע ווי די געטרי ַי קריסטן (וואלף דזשי לעקסיקאַ ל און היסטאָ ריש
קאָ נטריבוטיאָ נס אויף די ביבלישע און רבנישע פסח .דזשי וואלף.)19911 ,
אָ בער אויך ,מיסטאָ מע ווייַל פון אַ קאַ נסאַ משאַ ן פון אַ מאָ לצייַט אויף די נאַ כט צו זיין באמערקט און זיכער טראדיציעס ,קאַ מביינד
מיט ווי די אידן טענדיד צו האַ נדלען מיט די הייליק טעג ווייַל פון די גאָ לעס (די אידן אַ רויס די לאַ נד פון ישראל) און לוח ישוז (
הייליק טעג .אידישע ענסיקלאָ ּפעדיאַ פון  ,)1906אידן טענד צו רופן די נאַ כט צו זיין באמערקט די פסח ווי רוֿב אידן האַ לטן עס
דעם אָ וונט פון די  15טה פון ניסאַ ן  /אַ ביב .עטלעכע האַ לטן ביידע די  14טה און די 15טה ווי פסח.
אין דער צייַט פון יאָ שקע ,די צדוקים טענדיד צו האַ לטן פסח אויף די  14טה און די פאַ ריסעעס אויף די  15טה (רבי וו גאָ לדוואַ ססער.
וואָ ס טאָ ן אידן אין אַ מעריקע האָ בן צוויי פסח סעדערס?).
נאָ ך ,די ביבל לערנט די צוויי פאַ רשידענע צייטן זענען ֿפאַ ר צוויי פאַ רשידענע צוועקן .די ישן טעסטאמענט פסח ווייזט אַ ז די
קינדער פון ישראל זענען ּפראָ טעקטעד און האט ניט לייַדן פון די טויט מלאך .די ניו טעסטאמענט פסח ווייזטֿ ,פאַ ר קריסטן ,אַ ז
יאָ שקע נודניק די שטראָ ף ֿפאַ ר אונדזער זינד אַ ליין דורך זיין טויט.
אבער ,די נאַ כט צו זיין באמערקט רימיינדיד די אידן אַ ז זיי זאָ ל זיין דאַ נקבאַ ר ֿפאַ ר גאָ ט 'ס געולע פון די באָ נדאַ גע פון מצרי
קנעכטשאַ ֿפט (עקסאָ דוס ֿ .)00:42פאַ ר קריסטן ,די נאַ כט צו זיין באמערקט לערנט מיר זענען צו ֿפרייען און זיין דאַ נקבאַ ר ֿפאַ ר די
מעלדונג יאָ שקע גיט פון די באָ נדאַ גע פון זינד (יוחנן .)34-366 :8
זיכער אידישע געלערנטע טאָ ן פאַ רשטיין אַ ז די ביבל רשימות פסח ווי ווייל ביי אַ אַ נדערש טאָ ג ווי דעם ֿפעסטיוואַ ל ֿפון מצות:
לעוו .קסקסייי ,.אָ בער ,מיינט צו ויסטיילן צווישן פסח  ,וואָ ס איז באַ שטימט ֿפאַ ר די ֿפערצנטן טאָ ג ֿפון חודש ,און (די
ֿפעסטיוואַ ל פון מצות;  ,ἑορτή τῶν ἀζύμωνלוק קסקסיי ;1 .דזשאָ סעפוס" ,בדזש" וו ,) 3 § ,1 .באשטימט ֿפאַ ר די
ֿפוֿפצנטן טאָ ג( .פסח .אידישע ענסיקלאָ ּפעדיאַ פון )19066

דעריבער ,טראָ ץ רוֿב אידן פאַ ך וואָ ס זיי האַ לטן אויף די  15טה ווי פסח ,די  15טה איז ביבליקאַ ללי באטראכט צו זיין טייל פון די
זיבן טאָ ג ֿפעסטיוואַ ל פון מצות .ווייַל יידן טענד צו ונטערשטרייַכן די אָ ּפפאָ ר פון מצרים און פאַ רלאָ זנ זיך זיכער ניט-ביבליקאַ ל
טראדיציעס ,זיי טענד צו מערסטנס אָ בסערווירן בלויז די רגע טאָ ג.
עקסאָ דוס קאַ ּפיטל  12באהאנדלט פסח און הייבט מיט גאָ ט ינסטראַ קטינג משה און אהרן וועגן וואָ ס זיי זענען געווען צו לערנען די
מענטשן ווי געזונט ווי וואָ ס איז געגאנגען צו ּפאַ סירן .דעם לימעד ינקלודעד די גענומען אויס פון אַ לאַ ם אויף די צענט טאָ ג פון
דעם ערשטן חודש ,גערוֿפן אַ ביב ,און שּפאָ רן עס אַ רויף ביז די  14טה טאָ ג ווען עס איז געווען צו ווערן געהרגעט ביי טוויילייט  -די
אָ נהייב פון די  14טה.
באַ מערקן עּפעס ֿפון די ווייַטערדיק ינסטראַ קשאַ נז וועגן די פסח:
 21און משה האָ ט גערוֿפן ֿפאַ ר אַ לע עלטסטע ֿפון ישראל און האט געזאגט צו זייּ" ,פיק אויס און נעמען לעמער ֿפאַ ר זיך
לויט צו אייער משּפחות ,און טייטן די פסח לאַ ם 22 .און איר וועט נעמען אַ בינטל פון היססאָ ּפ ,טונקען עס אין די בלוט אַ ז
איז אין די בעקן ,און שלאָ גן די לינטעל און די צוויי דאָ אָ רּפאָ סץ מיט דעם בלוט וואָ ס איז אין די בעקן .און קיינער פון
איר וועט גיין אויס פון די טיר פון זיין הויז ביז מאָ רגן( .עקסאָ דוס )21-22 :12
די אויסדרוק "ביז מאָ רגן" קומט פון העברעיש וואָ רט טייַטש "די ברייקינג דורך פון טאָ גליכט" ",קומענדיק פון טאָ גליכט ",אָ דער
די "קומענדיק פון זונופגאַ נג".
אַ זוי ,יסראַ עליטעס האט ניט גיין אויס פון זייער האָ מעס ביז נאָ ך פאַ רטאָ ג אויף די 14

טה.

וואָ ס געשען פריער אַ ז נאַ כט?

 29און עס איז געווען צום האַ לבנאַ כט אַ ז די האר געשלאגן אַ לע די בכור אין דעם לאַ נד פון מצרים ,פון די בכור פון
ּפרעה וואס איז געזעסן אויף זייַן שטול צו די בכור פון די געפאַ נגענער וואס איז געווען אין די דאַ נדזשאַ ן ,און אַ לע די
בכור פון לייווסטאַ ק  33 ...און די מצרים ערדזשד די מענטשן ,אַ ז זיי זאל שיקן זיי אויס פון די ערד אין יאָ גענישֿ .פאַ ר זיי
האט געזאגט" ,מיר וועלן אַ לע זייַן טויט( ".עקסאָ דוס )29,33 :12
משה און אהרן האט ניט גיין אויס בעשאַ ס די נאַ כט  -וואָ ס איז אַ פאַ לש האַ שאָ רע אַ ז פילע האָ בן:
 28און ּפרעה האָ ט געזאָ גט צו אים" ,באַ קומען אַ וועק פון מיר! גיט אכטונג צו זיך און זען מיין ּפנים ניט מער! ווארים אין
די טאָ ג איר זען מיין ּפנים איר וועט שטאַ רבן!"
 29און משה האט געזאגט" ,איר האָ בן גערעדט געזונט .איך וועל קיינמאָ ל זען דיין ּפנים ווידער( ".עקסאָ דוס 28- :10
)29
נאָ ך דעם טויט פון די בכור ,יסראַ עליטעס האט אַ נומער פון טאַ סקס צו פאַ רענדיקן איידער געלאזן מצרים .זיי זענען געווען צו
בלייַבן ין זייער הייזער ביז מאָ רגן ,די ברייקינג פון טאָ גליכט ,פאַ רברענען די בלייבט פון די שעּפסן אַ ז האט ניט געווען געגעסן,
גיין צו די און שטעט ווו די מצרים געלעבט און פרעגן זיי צו געבן זיי זילבער ,גאָ לד ,און קליידער ,קלייַבן און לאָ דן אַ רויף
וועלכער ּפאַ זעשאַ נז זיי זענען געווען צו פירן און מיט זייער כערדז און שאָ ף אַ רומפאָ רן אויף ֿפיסֿ ,פאַ ר עטלעכע ווי פיל ווי
צוואַ נציק מייל ,צו ראַ מעסעס ווו זייער אָ רגאַ ניזירט נסיעה אויס פון מצרים איז געווען צו נעמען .באַ מערקן:
 34און דאָ ס ֿפאָ לק האָ ט גענומען זייער טייג איידער עס איז געווען חמץ ,זייער נידינג טראָ וגהס ווייל געבונדן אַ רויף אין
זייער קליידער אויף זייער ּפלייצעס 35 .און די קינדער ֿפון ישראל האָ ט געטאָ ן אַ זוי ווי דאָ ס וואָ רט ֿפון משה;און זיי
באַ ראָ וד פון די מצרים דזשולז פון זילבער ,און דזשולז פון גאָ לד ,און מלבושים 36 :און דער האר האט געגעבן די מענטשן
חן אין די אויגן פון די מצרים ,אַ זוי אַ ז זיי לענט צו זיי געזאָ גט :אַ זאַ זאכן ווי זיי .און זיי קאַ ליע די מצרים 37 .און די
קינדער ֿפון ישראל געצויגן ֿפון ראַ מעסעס צו סוקקאָ טה ,אַ רום זעקס הונדערט טויזנט ֿפיס ,וואס זענען געווען מענטשן,
בי ַי קינדער 38 .און אַ געמישט המון זענען אַ רויף אויך מיט זיי; און שאָ ף ,און רינדער ,אַ ֿפילו זייער פיל פיך 39 .און זיי
בייקט ונלעאַ ווענעד קייקס פון די טייג וואָ ס זיי געבראכט אַ רויס אויס פון מצריםֿ ,פאַ ר עס איז געווען ניט חמץ; ווייַל זיי
זענען געווען שטויס אויס פון מצרים ,און קען נישט זאַ מענ זיך ,ניט האט זיי צוגעגרייט ֿפאַ ר זיך קיין
וויקטואַ ל( .עקסאָ דוס  ,34-39 :12קדזשוו)

די נאַ כט צו זיין באמערקט איז די נאַ כט אַ ז זיי לינקס ראַ מעסעס .די נאַ כט זיי אַ קטשאַ וואַ לי לינקס מצרים.
נאָ ך טאן וואָ ס גאָ ט דערציילט זיי צו טאָ ן ,זיי לינקס.
עקסאָ דוס  13:18דערציילט אונדז" ,די קינדער פון ישראל זענען אַ רויף אין אָ רדערלי רייען אויס פון די לאַ נד פון מצרים".
קאָ נסידערינג די נומער פון מענטשן און די עלטער קייט ,עס איז מערקווירדיק אַ ז זיי זענען ביכולת צו ויספירן דעם אַ לע דורך די
נאַ כט נאָ ך די פסח.
מצות
מיר קריסטן דערקענען אַ ז יאָ שקע באַ צאָ לט די שטראָ ף ֿפאַ ר אונדזער זינד אויף פסח און אַ ז מיר זענען צו ּפרובירן צו לעבן ,ווי ער
האט ,אָ ן זינד און צביעות ,פון וואָ ס זויערטייג סימבאַ ליקאַ לי קענען פאָ רשטעלן (לוק .)1 :12
די שּפעט הערבערט וו אַ רמסטראָ נג געשריבן וועגן דעם:
און ,ווי די יסראַ עליטעס געגאנגען אויס מיט אַ הויך האַ נט (נומבערס  ,)3 :33אין גרויס עקסולטאַ טיאָ ן און יליישאַ ן
איבער זייער געולע פון באָ נדאַ גע ,אַ זוי טוט די ניי געבוירן קריסטלעך אָ נהייבן אויס זיין קריסטלעך לעבן  -אַ רויף אין די
וואלקנס פון גליק און פרייד .אבער וואָ ס כאַ ּפאַ נז?
דער שטן און זינד מיד נאָ כגיין נאָ ך די ניי געבוירן זון פון גאָ ט  -און באַ לד די ני ַי און יניקסּפיריאַ נסט קריסטלעך פינדס
ער איז אַ ראָ ּפ אין די דעּפטס פון דיסקערידזשמאַ נט ,און טעמּפטעד צו געבן אַ רויף און פאַ רלאָ זן.
באַ מערקן עקסאָ דוס  ,14אָ נהייב ווערס  - 10ווי באַ לד ווי די יסראַ עליטעס געזען דעם גרויס אַ רמיי ּפערסוינג זיי ,זיי
פאַ רפאַ לן זייער מוט .מורא געקומען איבער זיי .זיי אנגעהויבן צו בורטשען און באַ קלאָ גנ זיך .זיי האבן געזען ,עס איז
געווען אוממעגלעך ֿפאַ ר זיי צו באַ קומען אַ וועק פון ּפרעה און זיין אַ רמיי ,ווייַל ער איז געווען אויך שטאַ רק ֿפאַ ר זיי .און
זיי זענען געווען אָ פענטיק .אזוי עס איז מיט אונדז.
אונדזער שטאַ רקייט ניט גענוג!
אבער באַ מערקן דער אָ נזאָ ג פון גאָ ט צו זיי דורך משה" :מורא יי ניט ,שטיין נאָ ך ,און זען די ישועה פון די האר ֿ ...פאַ ר
די מצרים  ...איר וועט זען זיי ווידער ניט מער ֿפאַ ר אלץ .די האר וועט קעמפן ֿפאַ ר איר "! ווי ווונדערלעך!
אָ פענטיק ,מיר זענען געזאָ גט צו שטיין נאָ ך ,און זען די ישועה פון די האר .ער וועט קעמפן ֿפאַ ר אונדז .מיר קענען ניט
קאַ נגקער ׂשטן און זינד ,אָ בער ער קענען .עס איז די ריזאַ ן משיח  -אונדזער הויך ּפריסט  -ווער וועט רייניקן אונדז -
הייליקן אונדז  -באַ פרייַען אונדז  -ווער האט געזאגט ער וואָ לט קיינמאָ ל לאָ זן אונדז אדער פאַ רלאָ זן אונדז!
מיר קענען נישט האַ לטן די מצוות אין אונדזער אייגן מאַ כט און שטאַ רקייַט .אבער משיח אין אונדז קענען האַ לטן
זיי! מיר מוזן פאַ רלאָ זנ זיך אים אין אמונה .אַ רמסטראָ נג הוו .גאָ ט 'ס רוח טעג-אָ דער ּפייגאַ ן יום טּוב -וואָ ס?ווערלדווייד
קהילה פון גאָ ט)19766 ,
ציל פון ֿפעסטיוואַ ל
אָ בער לאָ זן אונדז לערנען די פול באַ טייַט פון דעם .וואָ ס האט גאָ ט אָ רדאַ ין די סעודה טעג? וואס איז געווען זיין גרויס
ציל? דרי ַי איצט צו יציאת מצרים  ,13ווערס  ..." :3משה האָ ט געזאָ גט צו דעם ֿפאָ לק ,געדענקען דעם טאָ ג ,אין וואָ ס
איר געקומען אויס פון מצרים  "...דאס איז געווען די  15פון אַ ביב .ווערס " :66זיבן טעג זאָ לסטו עסן מצות ,און אויֿפן
זיבעטן טאָ ג זאָ ל זייַן אַ סעודה צו די אייביק  ...דעם איז געשען ווייַל פון אַ ז וואָ ס די אייביק האט [אַ דענקמאָ ל]  ...און
עס וועט זיין ֿפאַ ר אַ צייכן "( -ניסימדיק דערווייַז פון אידענטיטעט)  "-צו דיר אויף דיינס האַ נט ,און ֿפאַ ר אַ דערמאָ נונג
צווישן דיינס אויגן " -וואָ ס? " -אַ ז די האר ס געזעץ זאל זיין אין דיין מויל  ...דו שאַ לט דעריבער האַ לטן דעם
אָ רדאַ נאַ נס "...
אָ ה ,באליבטע ברידער ,טאָ ן איר זען די ווונדערלעך טייַטש? צי איר אָ נכאַ ּפן די אמת באַ טייַט פון עס אַ לע? צי איר זען
גאָ ט 'ס ציל? די פסח בילדער דעם טויט ֿפון משיח ֿפאַ ר די רעמיססיאָ ן פון זינד וואָ ס זענען פאַ רגאַ נגענהייַט .די
אַ קסעּפטינג פון זיין בלוט טוט נישט מוחל צו זיין זינד מיר וועלן טוען  -עס טוט ניט געבן דערלויבעניש צו פאָ רזעצן אין
זינד  -דעריבער ווען מיר אָ ננעמען עס ,אונדזער זינד זענען מוחל בלויז אַ רויף צו אַ ז צייַט  -פאַ רגאַ נגענהייַט זינד.

אבער וועט מיר האַ לטן דאָ רט? פאַ רגאַ נגענהייַט זינד מוחל .אבער מיר זענען נאָ ך פלייש ביינגז .מיר נאָ ך וועט לייַדן
טעמטיישאַ נז .זינד האט געהאלטן אונדז אין זייַן קלאַ טש  -מיר האָ בן שוין סלאַ וועס צו זינד ,אין זייַן מאַ כט .און מיר
זענען קויכעס צו באַ פרייַען זיך פון עס! מיר האָ בן שוין אין באָ נדאַ גע צו זינד .זאל אונדז ֿפאַ רשטיין די בילד  -די
טייַטש( .אַ רמסטראָ נג ה וו .וואָ ס איר זאָ ל וויסן וועגן די פסח און ֿפעסטיוואַ ל פון מצות .מערץ )19799
צו וואָ ס גראַ ד זאָ ל קריסטן שטעלן אַ וועק זינד? גאָ ר ,ווי יאָ שקע געלערנט" ,איר וועט זייַן גאנץ ,נאָ ר ווי אייער פאָ טער אין הימל
איז גאנץ" (מתיא  .)05:48זויערטייג סימבאַ ליקאַ לי קענען זיין אַ טיּפ פון זינד (קפ 1 .קאָ רינטהיאַ נס .)7-8 :5ווי זינד ,זויערטייג
ּפופפס אַ רויף.
ווי זיבן איז גאָ ט 'ס נומער סימבאַ לייזינג קאַ מּפליטנאַ ס ,קריסטן זענען צו נאָ כפאָ לגן די פסח מיט זיבן טעג פון מצות .די טייַטש און
די סימבאַ ליזאַ ם איז נישט גאַ נץ מיט נאָ ר פסח .פסח בילדער די אַ קסעּפטאַ נס פון משיח 'ס בלוט ֿפאַ ר די רעמיססיאָ ן פון
פאַ רגאַ נגענהייַט זינד און די טויט פון יאָ שקע.
זאָ ל מיר לאָ זן משיח סימבאַ ליקאַ לי כאַ נגגינג אויף דעם בוים פון זיין טויט (קפ .גאַ לאַ טיאַ נס  ?)3:13נומ 'די זיבן טעג ֿפון מצות
ווייַטערדיק פסח העלפן בילד צו אונדז דער גאַ נץ ּפאַ טינג אַ וועק פון זינד ,די בעכעסקעם פון די מצוות  -נאָ ך פאַ רגאַ נגענהייַט זינד
זענען מוחל ווי דער רעזולטאַ ט פון יאָ שקע' קרבן.
די טעג ֿפון מצות בילד דעם לעבן און אַ רבעט פון די ריזאַ ן יוזל .יאָ שקע ארויף צו די שטול פון גאָ ט ווו ער איז איצט אַ קטיוולי אין
אַ רבעט אין אונדזער ביכאַ ף ווי אונדזער הויך ּפריסט ,קלענזינג אונדז פון זינד (עברים  )17-18 :2דעליווערינג אונדז גאָ ר פון זייַן
מאַ כט!
דאָ איז עטלעכע פון וואָ ס די העברעיש סקריּפטשערז זאָ גן וועגן די טעג ֿפון מצות:
 15זיבן טעג זאָ לסטו עסן מצות .אויף דער ערשטער טאָ ג איר וועט באַ זייַטיקן זויערטייג פון דיין הייזער .ווארים ווער סע
עסט חמץ ברויט ֿפון דער ערשטער טאָ ג ביז דעם זיבעטן טאָ ג ,אַ ז מענטש זאָ ל ֿפאַ רשניטן ווערן ֿפון ישראל 16.אויף דער
ערשטער טאָ ג עס וועט זיין אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן ,און אויֿפן זיבעטן טאָ ג עס וועט זיין אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן ֿפאַ ר
איר .ניט קיין שטייגער פון אַ רבעט וועט זיין געטאן אויף זיי; אָ בער אַ ז וואָ ס אַ לעמען מוזן עסן  -אַ ז בלויז זאל זיין
צוגעגרייט דורך איר 17 .אזוי איר וועט אָ בסערווירן די סעודה פון מצותֿ ,פאַ ר אויף דעם זעלביקער טאָ ג איך וועל האָ בן
געבראכט אייער אַ רמיז אויס פון די לאַ נד פון מצרים .דעריבער איר וועט אָ בסערווירן דעם טאָ ג איבער אייער דורות ווי
אַ ייביק אָ רדאַ נאַ נס 18 .אין דער ערשטער חודש ,אויף די ֿפערצנטן טאָ ג ֿפון חודש אין אָ וונט ,זאָ לט איר עסן מצות ,ביז די
צוואַ נציק-ערשטער טאָ ג פון די חודש אין אָ וונט 19 .ווארים זיבן טעג קיין זויערטייג וועט זיין געֿפונען אין אייער הייזער,
זינט ווער סע עסט וואָ ס איז חמץ ,אַ ז זעלביקער מענטש זאָ ל ֿפאַ רשניטן ווערן ֿפון דער עדה ֿפון ישראל ,צי ער איז אַ
פרעמדער אָ דער אַ געבוירענער פון דער ערד 20 .איר וועט עסן גאָ רנישט חמץ; אין אַ לע אייערע דוועלינגז איר וועט עסן
מצות(" ' '' .עקסאָ דוס )15-20 :12
לעוויטיקוס  6-8 :23לערנט וועגן עס ווי געזונט .און דעוטעראָ נאָ מי  16:16ווייזט אַ ז אָ פפערינגס זענען געריכט צו זיין געגעבן
אויף די טעג פון מצות ,שבועות ,און די האַ רבסט רוח טעג.
אָ ריגינאַ ללי ,עס זענען געווען קיין "בראַ נדאָ ּפֿפער אָ דער שלאַ כטאָ ּפֿפער" ווען גאָ ט "האָ ב זיי אַ רויסגעצויגן ֿפון לאַ נד מצרים"
(ירמיהו  .)07:22זיי זענען געווען צוגעגעבן ווייַל פון דיסאָ בעדיענסע (ירמיהו  )21-27 :7און די ניו טעסטאַ מענט איז קלאָ ר אַ ז
מיר טאָ ן ניט דאַ רֿפן צו האָ בן בראַ נדאָ ּפֿפער אָ דער כייַע קרבנות איצט (עברים .)11-155 :9
ווי מיר עסן מצות יעדער פון די טעג ,מיר פאַ רשטיין אַ ז מיר האָ בן צו ויסמייַדן די זינד ,וואס איז אַ זוי פאַ רשּפרייט אין דער וועלט
אַ רום אונדז.
געטאן אַ וועק אָ דער געהאלטן?
זענען געווען די טעג ֿפון מצות געטאן אַ וועק? באַ טראַ כטן עּפעס אַ נדערש אַ ז הערבערט וו אַ רמסטראָ נג האט געשריבן:
צי האָ ט ניט אַ באָ לישעד מיט אַ לט קאָ ווענאַ נט

אָ בסערווירן אַ ז די טעג ֿפון מצות זענען אַ צייַט ,ווייל צוויי הויך-טאָ ג שבתים .און דעם ּפעריאָ ד איז געגרינדעט אויף
אייביק  -בשעת די יסראַ עליטעס זענען נאָ ך אין מצרים  -איידער די פייַערלעך געזעץ פון משה האט שוין געגעבן אָ דער
געשריבן  -איידער גאָ ט אַ ֿפילו ּפראָ ּפאָ סעד די אַ לט בונד! וואָ ס די געזעץ פון משה ,אָ דער די אַ לט בונד ,האט ניט ברענגען
אָ דער אינסטיטוט ,זיי קענען ניט נעמען אַ וועק! אין ס איבערזעצונג ,די  17ווערס איז איבערגעזעצט" :דעריבער האַ לטן
דעם ּפעריאָ ד ווי אַ טאָ מיד -בלייַביק ינסטיטושאַ ן ".די גאנצע צייַט איז אריינגערעכנט.
דעם אַ ליין דארף צו באַ ווייַזן אַ ז די הייליק טעג  -און די זיבן טעג ֿפון מצות  -זענען ביינדינג הייַנט ,און אויף אייביק!
איצט ,אויב די טעקסטן צולייגן צו די  ,15נישט די  , 14ווי זיי אַ שוראַ דלי טאָ ן ,און איז דאָ קאַ נקלוסיוולי ּפרוווד,
דעמאָ לט איז די פסח געגרינדעט ֿפאַ ר-אלץ? טאקע עס איז! אָ בער די טעקסטן אויבן אָ ּפשיקן צו די סעודה און נישט די
פסח .אין די ּפאַ ראַ גראַ ף אָ נהייב עקסאָ דוס  00:21די פסח איז ווידער רעפעררעד צו ,און ווערס  24יסטאַ בלישיז עס
אויף אייביק! ...
צו אָ בסערווירן פסח אַ ליין ,און דעמאָ לט פאַ רלאָ זן צו אָ בסערווירן די זיבן טעג ֿפון מצות ,מיטל ,אין די סימבאַ ליזאַ ם ,צו
אָ ננעמען משיח 'ס בלוט ,און צו פאָ רזעצן אויף אין זינד  -צו זאָ גן  ...די געזעץ איז געטאן אַ וועק ,מיר זענען אונטער דעם
חסד  ,טייַטש דערלויבעניש ,צו פאָ רזעצן אין זינד!
די זיבן טעג ֿפון מצות בילד די בעכעסקעם פון די מצוות ,וואָ ס איז אן אנדער וועג פון זאגן די ּפאַ טינג אַ וועק פון
זינד ( .אַ רמסטראָ נג הוו .וואָ ס איר זאָ ל וויסן וועגן די פסח און ֿפעסטיוואַ ל פון מצות .מערץ )1979
פרי קריסטן האט ניט גלויבן אַ ז די טעג ֿפון מצות זענען געטאן אַ וועק .די אַ ּפאָ סטלע פול ענדאָ רסט רעכט בעכעסקעם דער סעודה
מיט מצות ( 1קאָ רינטהיאַ נס  .)7 :5ער און אנדערע נאָ ך אנגעצייכנט  /באמערקט עס און באמערקט עס אַ רויס פון יהודה:
 6אבער מיר סאַ ילעד אַ וועק ֿפון פיליּפּפי נאָ ך די טעג ֿפון מצות ,און אין פינף טעג זיך איינגעשריבן זיי אין טראאס ,ווו
מיר סטייד זיבן טעג( .אַ קס )6 :20
אויב קר יסטן זענען נישט בעכעסקעם די טעג ֿפון מצות ,די רוח וואָ לט נישט האָ בן ינסּפייערד דעם צו זיין רעקאָ רדעד ווי
דעם .איצט פיליּפּפי איז געווען א גוי שטאָ ט אין מאַ סעדאָ ניאַ  .עס איז געווען רולד דורך די רוימער  -אַ זוי בעכעסקעם די טעג איז
געווען ניט באגרענעצט צו אַ אָ רט ווי ירושלים .אין לּפחות צוויי ערטער אין די ניו טעסטאַ מענט ,מיר זען אַ ז די טעג ֿפון מצות
זענען געווען צו ווערן געהאלטן אין גענטילע געביטן ( 1קאָ רינטהיאַ נס  ;7 :5אַ קס .)66 :20
באַ טראַ כטן אויך די דערקלערונג "עס איז געווען בעשאַ ס די טעג ֿפון מצות" אין אַ קס  .3 :12זינט די גענטילע מחבר לוק גערעדט
די בוך פון אַ קס צו אן אנדער גענטילע (אַ קס  ,)1 :1וואָ ס וואָ לט ער האָ בן דערמאנט די טעג אויב זיי זענען געווען אומבאַ קאַ נט צו
די גענטילע קריסטן און האט אויֿפגעהערט צו עקסיסטירן?
טאָ מער עס זאָ ל זיין מוסיף אַ ז די סּפיוריאַ ס  3רד יאָ רהונדערט עּפיסטולאַ אַ ּפאָ סטאָ לאָ רום קליימז יאָ שקע געלערנט זיין אנהענגערס
זאָ ל האַ לטן די טעג ֿפון מצות ביז ער קערט .בשעת מיר קענען ניט פאַ רלאָ זנ זיך אַ ז דאָ קומענט ,עס טוט אָ נווייַזן אַ ז עטלעכע זענען
בעכעסקעם יענע טעג אין די  3רד יאָ רהונדערט.
אינֿפאָ רמאַ ציע ֿפון אַ רויס די ביבל מעלדעט אַ ז די שליחים פול ,יוחנן ,און פיליפ  ,צוזאמען מיט ּפאָ ליקאַ רּפ פון סמירנאַ און אנדערע
פרי קריסטן ,געהאלטן די טעג ֿפון מצות (ּפיאָ ניוס .לעבן פון ּפאָ ליקאַ רּפ ,טשאַ ּפטער .)2
טראָ ץ דעם ,קאַ נאָ ן  38פון די קאָ ונסיל פון לאאדיקיע פון די פערט יאָ רהונדערט (ּ )363-364פראָ וכיבאַ טאַ ד די אָ בסערוואַ ציע פון
די טעג פון מצות .יענע אין די קהילה פון גאָ ט קען נישט נאָ כקומען מיט פילע גזירות פון דעם קאָ ונסיל וואָ ס זענען קעגן די ביבל
און די פרי טראדיציעס פון די געטרייַ.
דעריבער ,פאַ רשידן שבת-שומרים געצויגן צו האַ לטן די טעג ֿפון מצות דערנאָ כדעם (ּפריטז .הנוצרי אידישע קריסטנטום .מאַ גנאַ ס,
ירושלים ,1988 ,ז ' ;35 .דזשעראָ מע ווי סייטאַ ד אין ּפריטזּ ,פּפ ;58,62,63 .עפיפאַ ניוס .די ּפאַ נאַ ריאָ ן פון עפיפאַ ניוס פון :בוך וו
(סעקץ  )1-46סעקשאַ ן  ,1טשאַ ּפטער  , 1987.7-9 ,19ז ' )117-119 .און אין די מיטל עלטער און ווייַטער פון (ליעטשטי ד
סאַ בבאַ טאַ ריאַ ניסם אין די סיקסטעענטה יאָ רהונדערט .אַ נדרעווס אוניווערסיטעט דרוק( ,מי)ּ ,1993 ,פּפ ;61-62 .פאַ לקאָ נער
יוחנן .א ברעיפע רעפוטאַ טיאָ ן פון יוחנן טראַ סקעס דזשודאַ יקאַ ל און ראָ מאַ ן פאַ נטיסעסּ ,פּפ ,57-58 .ווי סייטאַ ד אין באַ לל בי
זיבעטער טאָ ג מענטשן :סאַ בבאַ טאַ ריאַ נס און סאַ בבאַ טאַ ריאַ ניסם אין ענגלאַ נד און וויילז 2 ,1600-1800 ,אויסגאבע .יעקב קלאַ רק
& קאָ וּ ,2009 ,פּפ.)49-50 .

ווי מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט טאָ ן ניט אָ ננעמען אַ ז די קאָ ונסיל פון לאאדיקיע גערעדט ֿפאַ ר די אמת קריסטלעך קירך,
מיר נאָ ך האַ לטן די טעג פון מצות .מיר עסן עטלעכע מצות ֿפאַ ר יעדער פון די זיבן טעג ווי די ביבל אַ דמאָ נישעס (עקסאָ דוס
 .)34:18 ;23:15 ;6 :13 ;00:15דעם ברויט קענען זיין געמאכט פון פאַ רשידענע גריינז  /ניסלעך -די נוצן פון ווייץ איז ניט
ביבליקאַ ללי.
( עס טאָ מער זאָ ל ווערן דערמאנט אַ ז איינער קענען עסן עסנוואַ רג אנדערע ווי נאָ ר מצות בעשאַ ס דעם סעודה ,עס איז נאָ ר אַ ז קיין
חמץ ברעדז זענען צו זיין געגעסן .אויך ,ניט ענלעך פסח ,דער ערשטע ר און לעצט טאָ ג פון מצות זענען טעג ,ווי די וויקלי שבת ,אַ ז
איינער איז נישט צו אַ רבעטן).
בשעת עטלעכע ווי צו אַ ללעגאָ ריזע אַ וועק פילע ּפאָ רשאַ נז פון די ביבל ,כאָ טש עס אַ וואַ דע איז אַ רוחניות שכל צו דער רוס טעג,
עס איז אויך אַ גשמיות איינער .און די גשמיות אַ בזערוואַ נס העלּפס אונדז צו בעסער ֿפאַ רשטיין די רוחניות לעקציעס.
די טעג ֿפון מצות העלפן בילד אַ ז מיר קריסטן זענען צו שטרעבן צו שטעלן זינד און צביעות אויס פון אונדזער לעבן (קפ .מתיא
 ;23:28 ;6-12 :16לוק  .)1 :12דורך בעכעסקעם זיי ֿפיזיש ,עס העלּפס אונדז צו בעסער לערנען די רוחניות לעקציעס אַ ז גאָ ט
בדעה.

 .4שבועות :די אמת וועגן דיין קאָ לינג און די ניט צו גלייבן טאַ לאַ נט פון גאָ ט
רוֿב וואס גלייבן משיח וויסן עּפעס וועגן שבועות .פילע רעכט באַ טראַ כטן עס די אָ נהייב פון די ניו טעסטאַ מענט קירך.
נאָ ך יאָ שקע געשטארבן ,זיין תלמידים זענען געווען דערציילט צו וואַ רטן צו באַ קומען די מאַ כט פון די רוח:
 4און ווייל אַ סעמבאַ לד צוזאַ מען מיט זיי ,ער האט זיי נישט צו אַ רויסגיין פון ירושלים ,אָ בער צו וואַ רטן ֿפאַ ר די צוזאָ ג
פון דעם ֿפאָ טער" ,וואָ ס ",ער האט געזאגט" ,איר האָ בן געהערט פון מיר; ֿ 5פאַ ר יוחנן באמת באַ ּפטייזד מיט וואַ סער,
אָ בער איר וועט זיין באַ ּפטייזד מיט דעם רוח נישט פילע טעג פון איצט "( .אַ קס )4-5 :1
אַ זוי זיי געווארט און:
1

ווען די טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט האט גאָ ר קומען ,זיי זענען געווען אַ לע מיט איין צוטיילן אין איין אָ רט (אַ קס .)1 :2

באַ מערקן אַ ז דערקלערונג עמפאַ סיזעס אַ ז פאַ קט אַ ז די טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט האט גאָ ר קומען .די ביבל איז געמאכט עס קלאָ ר
אַ ז די געשעענישן וואָ ס נאָ כפאָ לגן זענען גלייַך שייך צו די פאַ קט אַ ז דעם טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט האט גאָ רקומען .און ,עס איז
געווע ן צו די תלמידים ווייַל זיי זענען אַ לע אַ בזערווינג עס צוזאַ מען.
דאָ איז וואָ ס געשען דעמאָ לט:
 2און ּפלוצלינג דאָ רט געקומען אַ געזונט פון הימל ,ווי פון אַ ראַ שינג גוואַ לדיק ווינט ,און עס אָ נגעפילט די גאנצע הויז
ווו זיי זענען געזעסן 3 .און עס באוויזן צו זיי צ עטיילט לשונות ,ווי פון פייַער ,און איינער איז געזעסן אויף יעדער פון
זיי 4 .און זיי זענען אַ לע אָ נגעפילט מיט די רוח און אנגעהויבן צו רעדן מיט אנדערע לשונות ,ווי דער גייסט האט זיי
געגעבן רעדן... .
 38דעמאלט פיטר געזאגט צו זיי" ,טוט תשובה ,און לאָ זן יעדער איינער פון איר זייַן באַ ּפטייזד אין דעם נאָ מען פון
יאָ שקע משיח ֿפאַ ר די רעמיססיאָ ן פון
זינד; און איר וועט באקומען די טאַ לאַ נט פון די רוחֿ 39 .פאַ ר די צוזאָ ג איז צו איר און צו אייערע קינדער ,און צו אַ לע
וואס זענען פונ דער ווייַטן אַ וועק ,ווי פילע ווי די האר אונדזער גאָ ט וועט רופן" .
 40און מיט פילע אנדערע ווערטער ער עדות געזאגט און געטרייסט זיי ,אַ זוי צו זאָ גן" ,זייט געראטעוועט פון דעם
ּפערווערסע דור 41 ".און די ,וואס גערן באקומען זייַן וואָ רט האבן באַ ּפטייזד; און אַ ז טאָ ג ארום דריי טויזנט נשמות זענען
צוגעגעבן צו זיי 42 .און זיי געצויגן סטעאַ דפאַ סטלי אין די שליחים 'דאָ קטערין און כאַ ווערשאַ פט ,אין די ברייקינג פון

ברויט ,און אין 47 ... .געלויבט גאָ ט און נאכדעם טויווע מיט אַ לע די מענטשן .און דער האר האט צוגעגעבן צו די קהילה
טעגלעך די ,וואס זענען ווייל געראטעוועט ווערן( .אַ קס .)47 ,38-42 ,2-4 :2
זיי באקומען עטלעכע פון די מאַ כט פון רוח .און דעם איז באטראכט צו זיין די אָ נהייב פון דער קריסטלעך קירך דורך די רוימער
קאַ טהאָ ליקס ,מזרח ארטאדאקס ,רוֿב ּפראָ טעסטאַ נץ ,דזשעהאָ וואַ ה ס עדות ,און קהילה פון גאָ ט גרוּפעס .אַ זוי די רוח איז געגעבן
אין אַ זיכער צייַט (די זעלבע צייַט אַ ז פילע פון די אידן באמערקט שבועות) און אַ ז יאָ שקע 'תלמידים זענען געווען נאָ ך אַ בזערווינג
עס.
וואָ ס איז געווען ניט אַ צופאַ ל.
איז עס מער צו ּפענטעקאָ סט?
פילע טאָ ן ניט פאַ רשטיין אַ ז שבועות רעּפריזענטיד מער ווי די געבן פון די רוח און די אָ נהייב פון די ניו טעסטאַ מענט קירך.
איר זוכט אין ּפאַ סידזשיז אין ישן און טעסטאַ מענץ גיט מער אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן דעם טאָ ג און זייַן טייַטש.
דער סעודה פון ּפענטעקאָ סט איז געהאלטן דורך קריסטן נאָ ך די ערשט איין ,אָ בער מיט קיין דערמאָ נען פון גערעדט אין
לשונות .די אַ ּפאָ סטלע פול געצויגן צו האַ לטן ּפענטעקאָ סט דעקאַ דעס נאָ ך די שבועות דערמאנט אין די רגע קאַ ּפיטל פון דעם בוך
פון אַ קס .באַ מערקן וואָ ס ער געשריבן ,וועגן  56אַ ד:
 8ווארים איך טאָ ן ניט ווינטשן צו זען איר איצט אויף די וועג; אָ בער איך האָ ֿפן צו בלייַבן אַ בשעת מיט איר ,אויב די
האר ּפערמיץ .אבער איך וועט זאַ מענ זיך אין עפעסוס ביז שבועות ( 1קאָ רינטהיאַ נס .)8 :16
דאס ווייזט אַ ז פול געוואוסט ווען שבועות איז געווען ,אַ ז ער ּפעלץ אַ ז די קאָ רינטהיאַ נס מוזן וויסן ווען שבועות איז געווען ,און אַ ז
די עפעסיאַ נס וואָ לט האָ בן באקאנט ווען שבועות איז געווען .אזוי ,עס משמעות איז געווען ווייל באמערקט דורך פול און די גויים
אין עפעסוס און קארינט.
אין אן אנדער יאָ ר ,די אַ ּפאָ סטלע פול אויך געוואלט צו זייַן אין ירושלים ֿפאַ ר ּפענטעקאָ סט ,אַ רום  60אַ ד:
 16ווארים פול האט באַ שלאָ סן צו זעגל פאַ רגאַ נגענהייַט עפעסוס ,אַ זוי אַ ז ער וואָ לט ניט האָ בן צו פאַ רברענגען צייַט אין
אזיע; ֿפאַ ר ער איז געווען כעריינג צו זייַן אין ירושלים ,אויב מעגלעך ,אויף דעם טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט (אַ קס .)20:16
אזוי ,קריסטן אין ירושלים ז ענען נאָ ך אַ בזערווינג שבועות און פול איז געווען אַ בזערווינג עס אויך .אַ נדערש ,עס וואָ לט זיין ניט
קלאָ ר ווי דער טאָ ג סיבה וואָ ס פול געוואלט צו זיין אין ירושלים אויף דעם טאָ ג פון שבועות.
די טערמין שבועות איז אַ גריכיש טערמין טייַטש 50
קאַ לקיאַ לייטינג די דאַ טע:

טה.

אַ ז טערמין איז דערייווד פון די ווייַטערדיק העברעיש באַ שרייַבונג פון

 15און איר וועט ציילן ֿפאַ ר זיך ֿפון דעם טאָ ג נאָ ך דעם שבתֿ ,פון דעם טאָ ג וואָ ס איר געבראכט די סנאָ ּפ פון דער
כוואַ ליע קרבן :זיבן סאַ בבאַ טהס וועט זיין געענדיקט 16 .ציילן פופציק טעג צו דעם טאָ ג נאָ ך דער זיבעטער שבת
(לעוויטיקוס .)15-16 :23
דעם טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט האט עטלעכע נעמען ,און ווייַל פון אַ ז ,עטלעכע האָ בן שוין צעמישט וועגן אים .זייַן אנדערע ביבליקאַ ל
נעמען אַ רייַננעמען :דער סעודה פון שניט ,די סעודה פון וואָ כן און די טאָ ג פון פירסטפרויץ.
אידישע טראדיציעס און ווען איז ּפענטעקאָ סט?
געזאַ נג אָ ֿפט באגלייט די הייליק פעסטיוואַ לס פון גאָ ט ,וואָ ס סטאַ רטעד אין ונטערגאַ נג:

 29איר וועט האָ בן אַ ליד ווי אין די נאַ כט ווען אַ הייליק יאָ מטעוו איז געהאלטן ,און גלאַ דנעסס פון האַ רץ ווי ווען איינער
גייט מיט אַ פלייט ,צו קומען אין דער באַ רג פון די האר ,צו די גוואַ לדיק איינער פון ישראל( .ישעיה )30:29
מאָ דערן אידן טענד צו רופן ּפענטעקאָ סט דורך די טערמין שאַ ווואָ ט.
עטלעכע האָ בן שוין צעמישט ווען שבועות איז .פילע אידן טאָ ן ניט האַ לטן עס אויף דער זעלביקער טאָ ג אַ ז די קאָ נטינוינג קהילה
פון גאָ ט האלט עס.
די אידישע צדוקים ריכטיק געזאגט "אַ ז שבועות וואָ לט שטענדיק פאַ לן אויף זונטיק ",אָ בער "[איך] ּ Nפאָ סטן-תלמודישע און
געאָ ניק ליטעראַ טור  ...שבועות אויף די  6פון סיוואַ ן" (ּפינעלעס" ,דאַ רקעה שעל תורהּ ",פ , 212 .ווין  ;1861שבועות .אידישע
ענסיקלאָ ּפעדיאַ פון  .)1906די דאַ טע פילע אידן איצט נוצן (וואָ ס איז אין ּפאָ סטן -תלמודישע ליטעראַ טור וואָ ס איז געווען שטעלן
צוזאַ מען נאָ ך די אַ לטע טעסטאַ מענט און איז ניט קיסווע-האַ קוידעש) ,איז אַ שּפעטער טוישן און נישט די ביבלישע טאָ ג  .מיר אין
די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט אָ בסערווירן די ביבלישע אוֿפן.
באַ מערקן אויך די ווייַטערדיק פון פרייַערדיק טשיף רבי האר סאַ קקס:
די פאַ ריסעעס ,וואס האבן געגלויבט אין די מויל געזעץ ווי געזונט ווי די געשריבן איינער ֿפאַ רשטאַ נען "דער שבת" צו
מיינען ,דאָ  ,דער ערשטער טאָ ג פון  (15ניסאַ ן) .די צדוקים ,וואס האבן געגלויבט אין די געשריבן געזעץ בלויז ,גענומען
די טעקסט ממש .די טאָ ג נאָ ך די שבת איז זונטאג .אזוי דער ציילן שטענדיק הייבט אויף אַ זונטיק ,און שאַ ווואָ ט ,פופציק
טעג שּפעטער ,אויך שטענדיק אויף אַ זונטאג( .סאַ קקס ל יידישקייַט :אַ געדאַ נק ֿפאַ ר שאַ ווואָ ט .אַ רוטז שבע ,יוני ,3
).2014
קריסטן זאָ ל געדענקען אַ ז יאָ שקע קאָ נדעמנעד די פאַ ריסעעס ֿפאַ ר רילייינג צו פיל אויף די מויל געזעץ איבער די געשריבן געזעץ
(מארק  .)5-13 :7יאָ שקע דערציילט זיי זיי זענען ג עווען "געמאכט די וואָ רט פון גאָ ט פון קיין ווירקונג דורך דיין מסורה וואָ ס איר
האָ ט קאָ לנער אַ ראָ ּפ .און פילע אַ זאַ זאכן איר טאָ ן" (מארק .)07:13
און ,ווי געוויזן אונטן ,שבועות רעפערס צו די צייַט פון קאַ ונטינג פופציק ווי ווייל ֿפאַ רבונדן מיט פירסטפרויץ:
 16ציילן פופציק טעג צו דעם טאָ ג נאָ ך דער זיבעטער שבת; דעמאָ לט איר וועט פאָ רשלאָ גן אַ נייע קערל קרבן צו די
האר 17 .און איר זאָ לט ברענגען ֿפון דיין דוועלינגז צוויי פאָ כן ברויט פון צוויי-טענטס פון אַ עפאַ ה .זיי וועלן זייַן פון פייַן
מעל; זיי וועלן זייַן בייקט מיט זויערטייג .זיי זענען די פירסטפרויץ צו גאָ ט (לעוויטיקוס .)16-17 :23
ווען איר ציילן פופציק טעג צו דעם טאָ ג נאָ ך דער זיבעטער שבת ,איר געֿפינען אַ ז שבועות איז שטענדיק צו קומען אויף אַ
זונטאג .שבועות ראַ נז פון ונטערגאַ נג שבת ביז ונטערגאַ נג זונטאג .ירענאַ עוס ,וואס קליימד צו האָ בן באגעגנט ּפאָ ליקאַ רּפ פון
סמירנאַ געשריבן אַ ז די שליחים געהאלטן ּפענטעקאָ סט אויף אַ זונטיק (פראַ גמענץ פון ירענאַ עוס.)7 ,
פירסטפרויץ
די נוצן פון דעם טערמין "פירסטפרויץ" סאַ גדזשעסץ אַ רגע שניט .און אַ קשלי ,דאָ ס אויך איז שּפיציק אויס אין דער אַ לטע
טעסטאַ מענט:
 ... 16דער סעודה פון שניט ,די פירסטפרויץ פון דיין לייבערז וואָ ס איר האָ ט סאָ ון אין די פעלד;  17און דער סעודה פון
ינגאַ טהערינג אין די סוף פון די יאָ ר ,ווען איר האָ בן אלנגעזאמלט אין די פרוכט פון דיין לייבערז פון די פעלד (עקסאָ דוס
.)16-17 :23
 22און איר וועט אָ בסערווירן די סעודה פון וואָ כן ,פון די פירסטפרויץ פון ווייץ שניט ,און די סעודה פון ינגאַ טהערינג ביי
די יאָ ר ס סוף (עקסאָ דוס .)34:22
 26אויך אויף די טאָ ג פון די פירסטפרויץ ,ווען איר ברענגען אַ ני ַי קערל מקריב צו די האר אין דיין סעודה פון וואָ כן,
איר וועט האָ בן אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן (נומבערס .)28:26

בשעת עטלעכע ּפראָ טעסטאַ נט קאָ ממענטאַ טאָ רס אָ ּפשיקן צו די פאָ כן סנאָ ּפ קרבן ווי די סעודה פון פירסטפרויץ (למשל
ראַ דמאַ טשער עד עד .די נעלסאָ ן לערנען ביבל .טאמעס נעלסאָ ן ֿפאַ רלאַ גן ,נאַ שוויל ,1997 ,ז ' ,)213 .דאָ ס איז אַ
מיסנאָ מער .בשעת "אַ סנאָ ּפ פון פירסטפרויץ" איז געווען געֿפינט דעמאָ לט (לעוויטיקוס  ,)10-11 :23ווי געוויזן אויבן ,די ביבל
רעפערס צו דער סעודה פון וואָ כן ווי די צייַט פון פירסטפרויץ (ניט נאָ ר איינער סנאָ ּפ).
ווי גייט דער געדאַ נק פון פירסטפרויץ העלפן אונדז ֿפאַ רשטיין דעם טאָ ג?
דער סעודה פון ּפענטעקאָ סט אָ דער סעודה פון פירסטפרויץ (עקסאָ דוס  )34:22דערמאנט אונדז אַ ז גאָ ט איז איצט פאַ ך בלויז אַ
קליין "פירסטפרויץ" רוחניות שניט ,מיט די לעצטע גרויס טאָ ג קומענדיק וואָ ס בילדער אַ גרעסערע שניט שּפעטער .די סּפרינג
שניט ,אין רוֿב געביטן ,אין פיל קלענערער ווי די גרעסער האַ רבסט שניט ,און דעם איז קאָ נסיסטענט מיט גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה
ֿפאַ ר מענטשהייַט.
אבער וואָ ס וועגן יאָ שקע? איז געווען ניט ער אַ טיּפ פון פירסטפרויץ?
יא ,ער אַ וואַ דע איז געווען .פול הערות:
 20אבער איצט משיח איז ריזאַ ן ֿפון די טויט ,און האט ווערן די פירסטפרויץ פון יענע וואס האָ בן געֿפאַ לן
שלאָ פנדיק 21 .ווארים זינט דורך מענטשן זענען געקומען טויט ,דורך מענטש אויך געקומען די המתים פון די
טויט22 .ווארים ווי אין אד"ם אַ לע שטאַ רבן ,אַ ֿפילו אַ זוי אין משיח אַ לע וועט זיין געמאכט לעבעדיק 23 .אבער יעדער
איינער אין זייַן אייגן סדר :משיח די פירסטפרויץ ,דערנאך די ,וואס זענען משיח 'ס בי ַי זיין קומען 1( .קאָ רינטהיאַ נס
.)20-23 :15
משיח איז דער מקיים פון די כוואַ ליע סנאָ ּפ קרבן אין לעוויטיקוס  .10-11 :23ער איז דער סנאָ ּפ פון פירסטפרויץ .ער האט אויך
מקוים ווערן וואָ ס ראָ לע ווען ער ארויף אין הימל אויף די זונטיק (די כוואַ ליע סנאָ ּפ קרבן איז געווען אויף אַ זונטאג) נאָ ך ער איז
געווען רעזערעקטיד (יוחנן  .)1,17 :20אבער ניט דער ער ניט זיין אמת אנהענגערס באמערקט וואָ ס איז איצט גערוֿפן יסטער.
אויך ,יעקב הערות אַ ז יאָ שקע געבראכט אונדז אַ רויס צו אויך זיין אַ טיּפ פון פירסטפרויט:
 18זיין אייגן וועט ער געבראכט אונדז אַ רויס דורך דעם וואָ רט פון אמת ,אַ ז מיר זאל זייַן אַ מין פון פירסטפרויץ פון זיין
קרעאַ טורעס (יעקב .)01:18
אַ זוי בשעת יאָ שקע איז געווען דער אָ ריגינעל פירסטפרויט צו פאָ רשטעלן די כוואַ ליע סנאָ ּפ קרבן ,אמת קריסטן זענען אַ מין פון
פירסטפרויץ ,רעּפריזענטיד דורך דעם טאָ ג פון שבועות " .פירסטפרויץ" מיינען אַ ז בלויז אַ ביסל וועט זיין טייל פון די שניט אין
דעם עלטער (קפ .לוק  ;00:32רוימער  - )5 :11 ;09:27אָ בער זיי אויך מיינען אַ ז עס וועט זיין אַ גרעסער שניט  -אַ צייַט ווו אַ לע
וואס קיינמאָ ל האט אַ געלעגנהייט ֿפאַ ר ישועה וועט שּפעטער האָ בן אַ אמת און פאַ קטיש געלעגנהייט.
באַ מערקן וואָ ס פיטר סטייטיד אויף שבועות:
" 29מ ענטשן און ברידער ,לאָ זן מיר רעדן פרעעלי צו איר פון די ּפייטריאַ רק דוד ,אַ ז ער איז ביידע טויט און בעריד ,און
זייַן קבר איז מיט אונדז צו דעם טאָ ג 30 .דעריבער ,ווייל אַ נביא ,און געוואוסט אַ ז גאָ ט האט סוואָ רן מיט אַ שבועה צו אים
אַ ז פון די פרוכט פון זיין גוף ,לויט צו די פלייש ,ער וואָ לט כאַ ּפן אַ רויף דער משיח צו זיצן אויף זייַן טראָ ן 31 ,ער,
פאָ רעסעעינג דעם ,גערעדט וועגן די המתים פון דער משיח ,אַ ז זיין נשמה איז נישט לינקס אין האַ דעס  ,אדער האט זיין
פלייש זען קאָ רוּפציע 32 .דאס יאָ שקע גאָ ט האט מחיה אַ רויף ,פון וואָ ס מיר זענען אַ לע עדות 33 .דעריבער ווייל דערהויבן
צו דער רעכטער האנט פון גאָ ט ,און האט באקומען פון דעם ֿפאָ טער די צוזאָ ג פון די רוח ,ער אויסגעגאסן אויס דעם וואָ ס
איר איצט זען און הערן( .אַ קס )29-333 :2
באַ מערקן אַ ז פיטר ,אויף ּפענטעקאָ סט ,רעפעררעד צו יאָ שקע ווי פרוכט און אַ ז ער איז געווען האט .שבועות ווייזט אַ ז גאָ ט בלעסיז
דעם קליין שניט דורך גראַ נטינג זיין רוח אַ זוי אַ ז מיר קענען באַ קומען ,טאָ ן זיין אַ רבעט און וואַ קסן סּפיריטשאַ וואַ לי אַ ֿפילו כאָ טש
לעבעדיק אין "דעם פאָ רשטעלן בייז עלטער" (גאַ לאַ טיאַ נס )4 :1

איצט יאָ שקע איז געווען ניט נאָ ר דער ערשטער פון די פירסטפרויץ ,ער איז געווען אויך די בכור צווישן פילע ברידער:
ֿ 29פאַ ר וועמען ער פאָ רעקנעוו ,ער אויך ּפרעדעסטינעד צו זיין קאָ נפאָ רמעד צו די בילד פון זיין זון ,אַ ז ער זאל זיין דער
בכור צווישן פילע ברידער (רוימער .)8:29
 5יאָ שקע משיח ,דער געטרי ַי עדות ,דער בכור פון די טויט (התגלות .)5 :1
זינט יאָ שקע איז דער בכור ,דעם אַ וואַ דע ימּפלייז אַ ז עס וועט ווערן אנדערע וואס זענען צו זיין ווי אים .אזויּ ,פאַ סיק ווי יאָ שקע
משיח איז אויך טייל פון דער אָ נזאָ ג פון שבועות .פון קורס די געדאַ נק פון ּפאַ סיק ווי משיח איז געלערנט איבער די ביבל און איז
ניט באגרענעצט צו שבועות .באַ מערקן וואָ ס יוחנן געשריבן:
2

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

ווייַל עס איז אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן ,עס איז באמערקט ענלעך צו א וואכנבלאט שבת ,אָ בער מיט אָ פפערינגס (דעוטעראָ נאָ מי
 .)16:16אין די אַ לטע טעסטאַ מענט ,די סעודה פון וואָ כן ,ינוואַ לווינג פירסטפרויץ ,איז געהאלטן  50טעג נאָ ך די שבת נאָ ך פסח.
נאָ ך דעם טויט פון משיח ,די שליחים אלנגעזאמלט צוזאַ מען אויף אַ ז טאָ ג .און אויף אַ ז טאָ ג ,די רוח איז געווען אויסגעגאסן אויס
צו צושטעלן קריסטן צוטריט צו גאָ ט ווי אַ מין פון פירסטפרויץ .יאָ שקע איז געווען דער ערשטער פון די פירסטפרויץ און קריסטן
וואס זענען גערוֿפן אין דעם עלטער זענען אויך צו זייַן פירסטפרויץ ווי ער איז (יענע גערוֿפן שּפעטער זענען אויך צו זייַן ווי
יאָ שקע איז ,אָ בער נאָ ר וועט ניט זיין פירסטפרויץ).
קענען רוח טעג זיין געהאלטן אַ רויס פון ירושלים?
עטלעכע האָ בן אנגעוויזן אַ ז די ביבלישע רוח טעג קענען ניט זיין געהאלטן איצט ווי זיי וואָ לט דאַ רפן אַ ז אַ לעמען וואָ לט גיין צו
ירושלים.
אבער וואָ ס איז געווען ניט די פאַ ל כיסטאָ ריקאַ לי ,אַ ֿפילו מיט יאָ שקע.
צו די אָ נהייב פון זיין מיניסטעריום בשעת אין נצרת ,יאָ שקע גערעדט אויף די "טאָ ג פון די שבתים" (לוק  .)04:16שבועות איז
אויך באקאנט ווי די סעודה פון וואָ כן  /סאַ בבאַ טהס (דעוטעראָ נאָ מי  .)10,16 :16אַ ז לוק מענט די מערצאָ ל קענען זיין
באשטעטיקט דורך איר זוכט אין די פאַ קטיש גריכיש טערמין .די פאַ קטיש וואָ רט (נישט די סטראָ נג ס גרוּפינג פון ווי ווערטער)
ֿפאַ ר שבתים ,σαββάτων ,איז מערצאָ ל ( ,σαββάτωווי אין לוקע  ,1 :14איז מעשונעדיק) .די דורכפאָ ר איז ממש איבערגעזעצט
ווי גייט:
 16און ער איז געקומען אין נצרת ווו ער איז געבראכט געווארן .און לויט צו זיין מנהג ,ער געגאנגען אין אויף די טעג
פון די שבתים ,אין דער שול ,און געשטאנען אַ רויף צו לייענען( .לוק  ,04:16גרין)
אַ זוי ,דעם העלּפס ווייַזן אַ ז איינער קען האַ לטן אַ רוח טאָ ג ,ווי יאָ שקע האט ,אין אַ אָ רט אנדערע ווי ירושלים .ער האט אויך געווען
צו עפשער האַ לטן אן אנדער הייליק טאָ ג אין גליל אין לוקע ( 1-2 :6גרין דזשּפ ,מר ינטערלינעאַ ר גריכיש-ענגליש ניו
טעסטאַ מענט ,דריט אויסגאבע .באַ קער ביכער.)2002 ,
טאָ מער עס זאָ ל ווערן דערמאנט אַ ז ווען די שומרוני פרוי אנגעוויזן אַ ז דינען זאָ ל עפשער זיין ריסטריקטיד צו די ירושלים געגנט
(יוחנן  ,)04:19יאָ שקע האט געזאגט אַ ז עס איז געווען ניט אַ ירושלים דינען ריסטריקשאַ ן:
 21יאָ שקע האט געזאגט צו איר" ,אשה ,גלויבן מיר ,די שעה איז געקומען ווען איר וועט ניט אויף דעם באַ רג ,אדער אין
ירושלים ,דינען דעם ֿפאָ טער 22 .איר דינען וואָ ס איר טאָ ן ניט וויסן ,מיר וויסן וואָ ס מיר דינעןֿ ,פאַ ר ישועה איז פון די
יידן 23 .אבער די שעה איז געקומען ,און איצט איז ,ווען דער אמת ווערשיּפערז וועט דינען דעם ֿפאָ טער אין גייסט און
אמת; ֿפאַ ר דעם ֿפאָ טער איז זוכט אַ זאַ צו דינען אים 24 .גאָ ט איז גייסט ,און יענע וואס דינען אים מוזן דינען אין גייסט און
אמת( " .יוחנן )21-24 :4

די ניו טעסטאַ מענט קלאר ווייזט אַ ז רוח טאָ ג אָ דער אנדערע דינען איז ניט ריסטריקטיד צו ירושלים (זען אויך מתיא ;10:23
.)23:24
עס זאָ ל זיין אנגעוויזן אַ ז די גרעקאָ -רוימער קהילות אויך דערקענען אַ ז שבועות ,מאל רעפעררעד צו ווי די סעודה פון וואָ כן
(לעוויטיקוס  )15-16 :23אָ דער די טאָ ג פון פירסטפרויץ (נומער  )28:26אין דער אַ לטע טעסטאַ מענט ,האט קריסטלעך באַ טייַט
 .און זיי טאָ ן ניט באַ גרענעצן זייַן אַ בזערוואַ נס צו איין שטאָ ט.
באַ טראַ כטן אויך אַ ז דער געדאַ נק פון קריסטן ווייל פירסטפרויץ איז באשטעטיקט אין די ניו טעסטאַ מענט (יעקב  .)01:18אין
אלטע ישראל ,עס איז געווען אַ קלענערער שניט אין די סּפרינג און אַ גרעסערע שניט אין די האַ רבסט .די סּפרינג רוח טאָ ג
ּפענטעקאָ סט ,ווען רעכט ֿפאַ רשטאַ נען ,העלּפס בילד אַ ז גאָ ט איז בלויז פאַ ך עטלעכע איצט ֿפאַ ר ישועה (יוחנן 1 ;06:44
קאָ רינטהיאַ נס  ;01:26רוימער  )11:15מיט אַ גרעסערע שניט קומענדיק שּפעטער (יוחנן .)388 -37 :7
פילע גרעקאָ -רוימער קהילות אָ בסערווירן עטלעכע ווערסיע פון שבועות .אבער ,טייל ווייַל זיי טאָ ן ניט אָ בסערווירן זיכער
אנדערע ביבליקאַ ל הייליק טעג ,זיי פאַ רלאָ זן צו ֿפאַ רשטיין וואָ ס גאָ ט איז בלויז פאַ ך עטלעכע איצט ,און אַ ז ער טוט האָ בן אַ ּפלאַ ן
צו פאָ רשלאָ גן אַ לע ישועה (לוק  ;6 :3ישעיה  .)52:10רחמנות טריומפס איבער דין "(יעקב .)02:133

 .5סעודה פון טרומּפעץ :משיח 'ס צוריקקומען און די געשעענישן לידינג צו עס
רוֿב פון די גרעקאָ -רוימער קהילות טאָ ן ניט האַ לטן די ביבלישע הייליק טעג וואָ ס בכלל ּפאַ סירן אין דער האַ רבסט .אבער ,די רוח
טעג מאָ לן פילע ּפיוואַ טאַ ל געשעענישן אין גאָ ט 'ס ּפלאַ ן.
דער סעודה פון טרומּפעץ ניט בלויז בילדער די קומענדיק פון משיח צו רעזערעקט די פירסטפרויץ פון די טויט ,עס אויך בילדער
די שרעקלעך צייַט פון פאַ רוויסונג נאָ ר פאָ רויס און די אריינמישונג פון יאָ שקע משיח צו ראַ טעווען די לעבעדיק פון גאַ נץ
אַ נייאַ ליישאַ ן און צו פעסטשטעלן די מלכות פון גאָ ט אויף ערד.
זאל ס ֿפאַ רשטיין ווי דעם ֿפעסטיוואַ ל אין גאָ ט 'ס גרויס בעל ּפלאַ ן.
באַ טראַ כטן אַ ז עס איז אַ הויּפט צייַט ריס צווישן די טאָ ג פון ּפענטעקאָ סט און דער סעודה פון טרומּפעץ .זינט די ניו טעסטאַ מענט
קירך אנגעהויבן אויף שבועות און בייסיקלי ענדס ווען יאָ שקע קערט אין די לעצטע טרומייט ( 1קאָ רינטהיאַ נס  ,)51-577 :15אין
אַ זינען די צייַט פון צייַט צווישן שבועות און די סעודה פון טרומּפעץ קענען ווערן באטראכט ווי רעּפריזענטינג די קירך עלטער .
ד י פערט רוח טאָ ג ,דער סעודה פון טרומּפעץ ,איז באמערקט אין "דער זיבעטער חודש ,אויף דער ערשטער טאָ ג פון די חודש"
(לעוויטיקוס .)23-25 :23
די נומער זיבן אין גאָ ט 'ס ּפלאַ ן סיגניפיעס קאַ מּפלישאַ ן און שליימעס .דער זיבעטער חודש פון גאָ ט 'ס לוח (אַ קערז אין
סעּפטעמב ער און  /אָ דער אקטאבער) ּכולל די לעצט פיר פעסטיוואַ לסּ ,פיקטורינג די קאַ מּפלישאַ ן פון גאָ ט' ס גרויס בעל ּפלאַ ן ֿפאַ ר
אונדז .די יאָ מטעוו אַ ז אויף דער ערשטער טאָ ג פון דעם חודש מאַ רקס די אָ נהייב פון די לעצט געשעענישן אין גאָ ט 'ס ּפלאַ ן.
עס איז אן אנדער יערלעך שבת פון מנוחה פון איינער ס רעגולער אַ רבעט ,און עס איז געווען צו זיין אַ דענקמאָ ל פון בלאָ וינג פון
טראַ מּפאַ ץ (לעוויטיקוס  .)24-25 :23עס איז אויך אַ צייַט צו לערנען גאָ ט 'ס וועגן (נעהעמיאַ ה  ;2-3 :8קפ .עזרא  .)1-7 :3פיל
פון וואָ ס געשען צו די קינדער ישראל איז געווען געשריבן ֿפאַ ר אונדזער "יגזאַ מּפאַ לז ,און זיי זענען געווען געשריבן ֿפאַ ר אונדזער
ווארענונג ,אויף וועמען די ענדס פון די צייטן האָ בן קומען" ( 1קאָ רינטהיאַ נס .)10:11
עס איז פון די בלאָ וינג פון טראַ מּפאַ ץ אַ ז דער סעודה פון טרומּפעץ דראָ ז זייַן נאָ מען.
עס איז אַ גרויס האַ נדלען פון סימבאָ ליש טייַטש טייד אין מיט די בלאָ וינג פון די טראַ מּפאַ ץ ,סּפעציעל מיט אַ כטונג צו די סוף מאל
אין וואָ ס מיר 'רע לעבעדיק .עס זאָ ל זיין אנגעוויזן אַ ז די מאָ דערן אידישע נאָ מען ֿפאַ ר דעם טאָ ג ,ראש השנה ,איז ניט ביבליקאַ ל
אדער אַ ֿפילו אָ ריגינעל ֿפאַ ר די יידן .עס איז געווען עּפעס אַ ז זיי אנגענומען סענטשעריז נאָ ך גאָ ט האט עס צו זיי און נאָ ך די אַ לטע
טעסטאַ מענט איז געווען געשריבן (קראַ מער ,אַ מי י ראש השנה אָ ריגינס .דרוקרעכט ©  1998-1999אלץ אידישע ,ינק).
די ביבל לערנט אַ ז טרומּפעץ זענען בלאָ ון צו מעלדן גאָ ט 'ס פעאַ סץ ,ווי געזונט ווי צו רופן מענטשן צו אַ סעמבאַ ל (נומבערס :10
.)10 ,1-3

בוך פון לעבן
ינטערעסטינגלי ,אידישע געלערנטע האָ בן טייד די סעודה פון טרומּפעץ אין מיט די 'בוך פון לעבן' (ּפעלטז ב ,רבי .וואָ ס איז אין אַ
ראש השנה גרוס? האַ אַ רעטז ,סעּפטעמבער  .)2012 ,17וואָ ס איז אַ ז פון אינטערעס?
נו ,די ביבל לערנט אַ ז די וואס זענען ליסטעד אין די 'בוך פון לעבן' (פיליּפּפיאַ נס  ;3 :4התגלות  )5 :3וועט זיין רעזערעקטיד
(עברים  .)22-23 :12ווען? אין דער זיבעטער און לעצטע טרומייט:
 51זע ,איך זאָ גן איר אַ מיסטעריע :מיר וועלן נישט אַ לע שלאָ פן ,אָ בער מיר וועלן אַ לע זיין געביטן  52 -אין אַ מאָ מענט,
אין די טווינגקאַ לינג פון אַ ן אויג ,אין די לעצטע טרומייטֿ .פאַ ר די טרומייט וועט געזונט ,און די טויט וועט זיין מחיה
ינקאָ ררוּפטיבלע ,און מיר וועט זיין געביטןֿ 53 .פאַ ר דעם קאָ ררוּפטיבלע מוזן שטעלן אויף ינקאָ ררוּפטיאָ ן ,און דעם
שטאַ רביק מוזן שטעלן אויף ימאָ רטאַ ליטי 1( .קאָ רינטהיאַ נס )51-53 :15
דער בוך פון התגלות קלאר לערנט אַ ז זיבן טראַ מּפאַ ץ וועט זיין בלאָ ון ( ,)2 :8שטראָ ף קומט אויף יענע וואס זענען נישט
ּפראָ טעקטעד דורך גאָ ט ( ,)4 :9און דעמאָ לט גאָ ט ס מלכות און דין וועט קומען ( .)15-18 :11צום סוף עס לערנט אַ ז יענע
וועמענס נעמען זענען נישט געשריבן אין דעם בוך פון לעבן וועט דערפאַ רונג די רגע טויט (התגלות .)14-15 :20
טרומּפעט בלאַ סץ
באַ טראַ כטן אַ ז די ביבל ווייזט אַ ז בעשאַ ס ישראל 'ס געשיכטע ,וואָ ס איז געווען שווער ּפאַ נגקטשוייטיד מיט און מרידה ,טראַ מּפאַ ץ
געצויגן צו ווערן געניצט ווי ווארענונג דיווייסאַ ז ,צו רופן צו געווער אָ דער ווי ּפרעלודעס צו וויכטיק אַ רטיקלען  -שטענדיק צו
צייכן אַ געשעעניש פון קאָ לאָ סאַ ל אַ רייַנפיר צו דער גאנצער לאַ נד.
גאָ ט אויך געניצט די נביאים ,צווישן זיי ישעיה ,יחזקאל ,האָ סעאַ און יואל ,צו וואָ רענען ישראל וועגן ּפאַ נישמאַ נץ ער וואָ לט
ברענגען אויף זיי ֿפאַ ר זייער קעסיידערדיק מרידה קעגן זיין געזעצן .די נביאים זענען געווען צו נוצן זייער קולות ווי טראַ מּפאַ ץ צו
בלאָ ז זייער וואָ רנינגז צו גאָ ט 'ס מענטשן.
 1קרי אַ פנ קאָ ל ,סּפער ניט; הייבן אַ רויף דיין קול ווי אַ טרומייט; זאָ גן מיין מענטשן זייער עבירה ,און דאָ ס הויז ֿפון
יעקֿב זייערע זינד( .ישעיה )1 :58
מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט זענען ארבעטן צו טאָ ן אַ ז הייַנט .מיר מוטיק זאָ גן פון די זינד פון געזעלשאַ פט און ווי וועלט
געשעענישן זענען אַ ליינינג מיט רעכט ֿפאַ רשטאַ נען נבואה  -וואָ ס מיר אויך שטרעבן צו דערקלערן.
אבער עס וועט אויך זיין ּפשאַ ט טרומייט בלאַ סץ קומענדיק אין די צוקונֿפט ווי דעם בוך פון התגלות לערנט (התגלות :9 ,1-13 :8
 .)1-18אבער רוֿב וועט נישט אכטונג די וואָ רנינגז.
פילע זענען בלאָ ון אין דעם בוך פון התגלות ,און אַ ּפלאַ ץ זענען געווען צו ווערן בלאָ ון אויף דער סעודה פון טרומּפעץ (לעוויטיקוס
 - )23:24אַ לעווי ַי פילע קענען זען דעם קשר.
אבער דער רוֿב וויכטיק טרומייט ,אין אַ זינען ,קען זיין די לעצטע ,דער זיבעטער איינער .דאָ איז וואָ ס התגלות לערנט וועגן אַ ז:
 15און די זיבעטער מלאך האט געבלאזן :און עס זענען געווען הויך קולות אין הימל ,און געזאגט" ,די קינגדאָ מס פון דעם
וועלט האָ ט ווערן די קינגדאָ מס פון אונדזער האר און פון זיין משיח ,און ער וועט מעמשאָ לע אויף אייביק ,און
אלץ!"  16און די און צוואנציק זקנים וואס איז געזעסן איידער גאָ ט אויף זייער טראנען איז געֿפאַ לן אויף זייער ּפנים און
האבן זיך געבוקט גאָ ט 17 ,און געזאגט" :מיר געבן איר דאַ נק ,אָ האר גאָ ט אלמעכטיקער ,דער איינער וואס איז און וואס
איז געווען און וואס איז צו קומען ,ווייל איר האָ בן גענומען דיין גרויס מאַ כט און איז געוואָ רן מלך 18 .די אומות האבן
בייז ,און דיין גרימצארן האט קומען ,און די צייַט פון די טויט ,אַ ז זיי זאָ ל זיין געמשּפט ,און אַ ז איר זאָ ל באַ לוינונג דיין
קנעכט די נביאים ,און די הייליקע ,און יענע וואס מורא דיין נאָ מען ,קליין און גרויס ,און זאָ ל צעשטערן די וואס
צעשטערן די ערד 19 " .און די היכל פון גאָ ט איז געווען אָ ּפענעד אין הימל ,און דעם אָ רון ֿפון זיין בונד איז געווען געזען
אין זיין טעמּפל .און עס זענען געווען בליצן ,נויזיז ,דונערן ,אַ ן ערדציטערניש ,און גרויס האָ גל( .התגלות )15-19 :11

דער סעודה פון טרומּפעץ בילדער דער צוקונֿפט בלאָ וינג פון טראַ מּפאַ ץ און די פאַ קט אַ ז יאָ שקע וועט קומען און פאַ רלייגן די
מלכות פון גאָ ט אויף די ערד .די גוט נייַעס פון קומענדיק קעניגרייך פון גאָ ט איז אַ גרויס טייל פון וואָ ס יאָ שקע וויל זיין קנעכט צו
ּפראָ קלאַ מירן איצט (מתיא  ,)19-20 :28 ;24:14און דעמאָ לט דער סוף וועט קומען (מתיא  .)24:14דער סעודה פון טרומּפעץ
ּפוינץ צו משיח 'ס נצחון איבער דעם וועלט.
גרעקאָ -רוימער כיסטאָ ריאַ נז ,אַ זאַ ווי דזשעראָ מע און עּפיפאַ ניוס (קאַ טהאָ ליקאַ אַ לץ טאַ בולינום די קהילה ּפאַ טריבוס
דאָ קטאָ ריבוסקווע מאַ טעריאַ דזשּפ אַ רגומענטום ּפאַ טראָ לאָ גיאַ לאַ טינאַ וואָ לומען מּפל 025אַ ב קאָ לומנאַ אַ ד קולומנאַ ם - 1415
1542אַ ּ ,פּפ 930 ,922 .און עּפיפאַ ניוס (עפיפאַ ניוס .די ּפאַ נאַ ריאָ ן פון עפיפאַ ניוס פון :בוך וו (סעקץ  )1-46סעקשאַ ן ,1
טשאַ ּפטער  .7-9 ,19ווילליאַ מס ,רעדאַ קטאָ ר .אַ רויסגעבער , 1987ז ' ,)117-119 .רעקאָ רדעד אַ ז די' הנוצרי קריסטן 'געצויגן צו
האַ לטן די האַ רבסט רוח טעג אין די פערט און פינפט סענטשעריז .זיי זענען אויך געהאלטן דורך די געטרי ַי קריסטן אין ירושלים
וואס קליימד דער אָ ריגינעל קריסטלעך בנין אין ירושלים אין די פערט יאָ רהונדערט ביז זיי זענען סטאַ ּפט דורך ימּפעריאַ ל
אויטאריטעטן (ּפיקסנער בי קהילה פון די שליחים געֿפונען אויף מט ציון .ביבלישע אַ רטשאַ עאָ לאָ גי איבערבליק ,מי ַי  /יוני :1990
.)16-35,60
די אַ נטי-סעמיטע יוחנן טשריסאָ סטאָ ם סּפעסיפיקאַ ללי אַ טטעמּפטעד צו האַ לטן מענטשן פון בעכעסקעם דער סעודה פון טרומּפעץ
אין די שּפעט פערט יאָ רהונדערט (יוחנן טשריסאָ סטאָ ם .האָ מילי איך קעגן די אידן איך ;5 :ווי V ;5 :וו.)2 :אָ בער ,יענע טריינג צו
זיין געטרי ַי געצויגן צו טאָ ן אַ זוי איבער געשיכטע .די קאַ נטיניוינג קהילה פון גאָ ט טוט אַ זוי איצט.

 .6טאָ ג פון אַ טאָ נעמענטׂ :שטן געץ באַ נישעד
די ווייַטער האַ רבסט הייליק טאָ ג איז די טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט:
 26און דער האר האט גערעדט צו משה ,אזוי צו זאגן" 27 :אויך די צענט טאָ ג פון דעם זיבעטן חודש וועט זיין די טאָ ג פון
אַ טאָ נעמענט .עס וועט זיין אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן ֿפאַ ר איר ,איר וועט ּפלאָ גן דיין נשמות ,און זיי מקריב אַ קרבן
געמאכט דורך פייַער צו די האר 28 .און איר וועט טאָ ן קיין אַ רבעט אויף אַ ז זעלביקער טאָ גֿ ,פאַ ר עס איז די טאָ ג פון
אַ טאָ נעמענט ,צו מאַ כן אַ טאָ ונמאַ נט ֿפאַ ר איר ֿפאַ ר דעם האר אייער גאָ ט 29 .ווארים קיין מענטש וואס איז ניט אַ פפליקטעד
אין נשמה אויף אַ ז זעלביקער טאָ ג וועט זיין ֿפאַ רשניטן ווערן ֿפון זייַן ֿפאָ לק 30 .און קיין מענטש וואס טוט קיין אַ רבעט
אויף אַ ז זעלביקער טאָ ג ,אַ ז מענטש איך וועל צעשטערן ֿפון צווישן זייַן מענטשן 31 .און איר זאָ לט טאָ ן קיין שטייגער פון
אַ רבעט ,עס וועט זיין אַ געזעץ אויף אייביק איבער דיין דורות אין אַ לע אייערע דוועלינגז 32 .עס וועט זייַן צו איר אַ שבת
פון פייַערלעך מנוחה ,און איר וועט ּפלאָ גן דיין נשמות; אויף די נייַנט טאָ ג פון די חודש אין אָ וונטֿ ,פון אָ וונט צו אָ וונט,
איר וועט פייַערן דיין שבת( " .לעוויטיקוס .)26-322 :23
' 7אויף די צענט טאָ ג פון דעם זיבעטן חודש איר וועט האָ בן אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן .איר וועט ּפלאָ גן דיין נשמות; איר
וועט ניט טאָ ן קיין אַ רבעט( .נומבערס )7 :29
פאַ סטינג איז כיסטאָ ריקלי דער הויּפט ווי די ֿפראַ זע "ּפלאָ גן דיין נשמות" האט שוין ינטערּפראַ טאַ ד דורך די אידישע און קהילה פון
גאָ ט קהילות (דאָ ס איז אויך וועריפיעד דורך אַ זאַ ּפאַ סידזשיז ווי סאַ ם  69:10 ;35:13און ישעיה  )5 :58צו מיינען פאַ סטינג ,סייַדן
איינער איז ווי עס יז קראַ נק ,און אַ זוי איז שוין אַ פפליקטעד .אָ וונט צו אָ וונט מיטל פון ונטערגאַ נג צו ונטערגאַ נג.
די ניו טעסטאַ מענט זיך קאַ ללס דעם טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט" ,די שנעל" (אַ קס  ,)9 :27וואָ ס ניט בלויז ינדיקייץ אַ ז די אַ ּפאָ סטלע פול
איז געווען בעכעסקעם עס (וואָ ס ער וואָ לט זיין ּפער סטייטמאַ נץ אין אַ קס  ,) 28:17 ;18-24 :21אָ בער אַ ז גריכיש-געהייסן
טהעאָ פילוס (דער קריסטלעך וואָ ס די בוך פון אַ קס איז געווען גערעדט צו אין אַ קס  ,)1 :1אויך מוזן האָ בן שוין אָ דער אן אנדער
טערמין וואָ לט האָ בן שוין סאַ בסטאַ טוטאַ ד.
פרום מענטשן אַ פפיליאַ טעד מיט די קהילות פון גאָ ט וועט שנעל ֿפון ונטערגאַ נג דעם נאַ כט ביז ונטערגאַ נג די ווייַטער נאַ כט (אויב
זיי זענען ֿפיזיש קענען  -שו ועסטערי ַי מוטערס ,קליין קינדער ,שוואַ נגער ווייבער ,און פאַ רשידן אַ פפליקטעד אנדערע זענען ניט
געריכט צו שנעל  -דעם איז קאָ נסיסטענט מיט אידישע ּפראַ קטאַ סאַ ז אין דעם געגנט ווי געזונט) .אין דעם שנעל מיר גיין אָ ן
עסנוואַ רג אָ דער טרינקען.
אַ דלי ,איינער ּפראָ טעסטאַ נט באַ ריכט קליימז אַ ז איין סיבה קריסטן טאָ ן ניט דאַ רֿפן צו האַ לטן די טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט איז ווייַל עס
איז קיין אידישע טעמּפל הייַנט (קאָ טשערעלל  . BLזאָ ל די אנהענגערס משיח שנעל אויף דעם טאָ ג ֿפון אַ טאָ ונמאַ נט?) .נאָ ך ,די
ביבלישע פאַ קט איז אַ ז די קינדער פון ישראל געהאלטן דעם טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט ֿפאַ ר סענטשעריז איידער עס איז געווען אַ

טעמּפל און די אנדערע פאַ קט איז אַ ז די ניו טעסטאַ מענט ווייזט אַ ז קריסטן זענען איצט די היכל פון גאָ ט ( 1קאָ רינטהיאַ נס 16- :3
. )177
צוויי גאָ וץ
אין דער אַ לטע טעסטאַ מענט ,די טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט ינקלודעד אַ צערעמאָ ניע ווו די אַ זאַ זעל ציג איז געשיקט צו די מדבר
(לעוויטיקוס  .)1-10 :16זיכער קריסטן געזען דעם שיקן פון די אַ זאַ זעל ציג אַ וועק ווי ּפיקטורינג די צייַט בעשאַ ס די מיללענניום
ווען ׂשטן וואָ לט זייַן געבונדן ֿפאַ ר אַ טויזנט יאר אין די אָ נ אַ דנאָ גרוב (התגלות  .)1-4 :20דעם מיטל אַ ז ער וועט ניט זיין ביכולת
צו שטרויכלען און נאַ רן בעשאַ ס אַ ז מאָ ל .ווייַל פון די קרבן פון יאָ שקע ,אַ ציג איז נישט מקריב געווען צו אָ בסערווירן דעם טאָ ג
(קפ .עברים .)1-100 :10
כאָ טש יאָ שקע איז געווען אונדזער פסח לאַ ם האט מקריב געווען ֿפאַ ר אונדז ( 1קאָ רינטהיאַ נס  )7-8 :5און ער איז געהרגעט
געווארן נאָ ר אַ מאָ ל (עברים  ,)9:28מיר אויך זען אַ צייַט אנדערע ווי פסח ווו יאָ שקע איז סערעמאָ ניאַ ללי דערשלאָ גענע.
וואָ ס?
פילע האָ בן סּפעקיאַ לייטאַ ד ,אָ בער עס קען זיין קלוז צוזאמען מיט די פאַ קט אַ ז דעם קרבן כאַ ּפאַ נז איידער די מעלדונג פון די רגע
ציג.
דער אָ ריגינעל פסח בלויז ריזאַ לטאַ ד אין די קינדער ישראל ווייל דורכגעגאנגען איבער ֿפאַ ר זייער זינד .אין דעם עלטער ,די וואס
זענען אמת קריסטן פאָ דערן דער קרבן פון יאָ שקע אויף זיין לעצט ערדישע פסח ֿפאַ ר ּפייינג די שטראָ ף ֿפאַ ר אונדזער זינד .אָ בער
פאַ קטיש קריסטן זענען אַ קליין מיעט פון די באַ פעלקערונג פון דער וועלט (לוק  ;12:32רוימער .)5 :11
זינט די ביבל קאַ ללס ׂשטן "דער גאָ ט פון דעם עלטער" וואס האט "בלינד" די וועלט ( 2קאָ רינטהיאַ נס  ,)4 :4רוֿב האָ בן שוין בלינד
און האָ בן ניט נאָ ך געווען באדעקט דורך דער קרבן פון יאָ שקע .אבער דאָ ס וועט ּפאַ סירן ֿפאַ ר קימאַ ט אַ לע וואס וועט זיין גערוֿפן -
אָ דער אין דעם עלטער אָ דער די עלטער צו קומען (מתיא  .)12:32ווייַזונג די קרבן ,סערעמאָ ניאַ ללי נאָ ך דער קירך עלטער ענדס,
העלּפס באַ ווייַזן אַ ז דער קרבן פון יאָ שקע איז געווען ניט נאָ ר ֿפאַ ר יענע גערוֿפן אין דער קירך עלטער ,ווי גאָ ט 'ס ּפלאַ ן כולל קרבן
ישועה צו אַ לע ,און נישט נאָ ר הייַנט ס דערווייַלן.
דורך ווייַזונג דער קרבן פריערדיק צו די אנדערע ציג ווייל ,דעם ווייזט אַ ז יאָ שקע איז געווען ניט גענומען אַ וועק די זינד פון ׂשטן.
יאָ שקע האט גענומען די שטראָ ף פון אַ לע מענטשלעך ביינגז .אבער עס טוט נישט צולייגן צו יומאַ נז ביז נאָ ך גאָ ט קאַ ללס אונדז און
גראַ נץ אונדז תשובה (יוחנן  )6:44און מיר קומען צו זיין גרייט צו תשובה טאן און מיר קומען צו גלויבן .ניט בלויז אין יאָ שקע,
אָ בער מיר גלויבן די זון און מיר גלויבן דעם ֿפאָ טער ,אַ ז איז ,מיר גלויבן וואָ ס זיי זאָ גן .אויך ,מיר באַ ווייַזן עס דורך רעּפענטינג,
ווייל באַ ּפטייזד ,ווייל געגעבן די רוח (אַ קס  )02:38און אַ קשלי טריינג צו לעבן ווי זיי וואָ לט האָ בן אונדז לעבן (קפ 1 .יוחנן :2
.)6
געהאלטן איבער געשיכטע
דעם טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט איז געווען געהאלטן אין די  4סטן יאָ רהונדערט לויט צו יוחנן טשריסאָ סטאָ ם וואס אנגעזאגט קעגן עס
(יוחנן טשריסאָ סטאָ ם .האָ מילי איך קעגן די אידן איך ;5 :ווי ;5 :וו.)2 :
דעם קענען אויך זיין געזען אין קאַ נאָ ן  69/70פון די סיריאַ ן אַ ּפאָ סטאָ ליק קאַ נאָ נס לעבן דעם צייַט וואָ ס ּפרובירן צו פאַ רבאָ ט עס
(סעאַ ווער אירֿ .פאַ רֿפאָ לגונג פון די אידן אין די רוימער ימּפעריע ( ,)300-438ישו  30פון אוניווערסיטעט פון קאַ נסאַ ס
אויסגאבעס :הומאַ ניסטיק שטודיום .אוניווערסיטעט פון קאַ נסאַ ס אויסגאבעסּ ,1952 ,פּפ.)34-355 .
א מוסלים דאָ קומענט ,דייטיד פון די צייַט פון די פינפט-צענט יאָ רהונדערט ,שטאַ טן אַ ז יאָ שקע און זיינע תלמידים געהאלטן די
פעסט אויף דער זעלביקער טעג ווי די יידן .עס ינדיקייץ אַ ז דזשודעאָ -קריסטן זענען נאָ ך בעכעסקעם די טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט
בשעת די גרעקאָ -רוימער געקומען אַ רויף מיט אַ  500טאָ ג לענטענ-
פאַ סטינג צייַט אַ ז יאָ שקע האט ניט האַ לטן (טאָ מסאָ ן ּפי לאַ מבערסּ-פעטרי ל די בילד פון די דזשודאַ עאָ -קריסטן אין אלטע אידישע
און קריסטלעך ליטעראַ טור ,באנד ּ ,2003 ,158פּפ ;70-72 .סטערן סם .ציטאטן פון אַ ּפאָ קריפאַ ל גאָ סּפעלס אין ' אַ בד על-

דזשאַ בבאַ ר .זשורנאַ ל פון טהעאָ לאָ גיקאַ ל סטודיעס ,נס .חלק ^ .ךן )1( ,אַ ּפריל  .)34-57 :1967מעלדעט פון אנדערע כיסטאָ ריאַ נז
שטיצן דעם מיינונג (למשל ּפינעסּ ,פּפ .)32-34 .דערצו ,מיר זען היסטארישע מעלדעט אַ ז עס איז געווען נאָ ך ווייל געהאלטן אין
טראַ נסילוואַ ניאַ אין די  16טה יאָ רהונדערט (ליעטשטיּ ,פּפ.)61-622 .
די אַ לט ראַ דיאָ קהילה פון גאָ ט באמערקט דעם טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט (און די אנדערע רוח טעג) איבער די  20טה יאָ רהונדערט .מיר
אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט פאָ רזעצן צו אָ בסערווירן עס הייַנט.

 .7סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס :אַ בליק פון וואָ ס די וועלט קוקט ווי אונטער משיח 'ס
ריין
דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס בילדער אַ קאַ למאַ נייטינג געשעעניש אין גאָ ט 'ס ּפלאַ ן .נאָ ך יאָ שקע געשטארבן ֿפאַ ר אונדזער זינד
צו ויסלייזן כיומאַ נקיינד ,און נאָ ך ער האט געשיקט אונדז די רוח און ּפיקט אויס אַ מענטשן ֿפאַ ר זיין נאָ מען צו ווערן מלכים און
כהנים צו מעמשאָ לע מיט אים אויף דער ערד (התגלות  ,)05:100און נאָ ך זיין רגע קומען ,און נאָ ך ער האט לעסאָ ף געשטעלט
אַ לע די זינד אויֿפן קאָ ּפ ֿפון ׂשטן סעּפערייטינג ביידע אים און די זינד ֿפון די בייַזייַן פון גאָ ט און זיין מענטשן (געמאכט אונדז
לעסאָ ף זיך איינגעשריבן ביי-איינער מיט אים ,אַ טאָ ונמאַ נט) ,דעמאָ לט מיר זענען גרייט ֿפאַ ר אַ ז לעצט סעריע פון געשעענישן ,די
קאַ מענסמאַ נט פון די פאַ רלייגן פון די מיללענניאַ ל קעניגרייך פון גאָ ט אויף ערד.
דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס בילדער די רוחניות און מאַ טעריאַ ל זעט וואָ ס וועט פאַ לן בעשאַ ס די מיללענניאַ ל מעמשאָ לע פון
יאָ שקע משיח ווען מען וועט האַ לטן גאָ ט ס געזעצן אָ ן ׂשטן ס דיסעּפשאַ נז (התגלות  .)1-6 :20דאס איז אין קאַ נטראַ סט צו וואָ ס איז
געשעעניש איצט אין אַ וועלט גענארט דורך ׂשטן (התגלות  .)9 :12סאַ טאַ ניק אָ ּפנאַ ר ,וואָ ס וועט זיין ניטאָ דעמאָ לט (התגלות :20
 ,)1-33איז אַ טייל ֿפון וואָ ס רוֿב וואס גלייבן קריסטנטום האָ בן שוין מיסלעד דורך 'פייַן' פאַ לש באדינער ווי ווויל ווי וואָ ס פילע
פון יענע באדינער האָ בן שוין מיסלעד ( 2קאָ רינטהיאַ נס .)14-155 :11
יאָ שקע זיך ,געהאלטן דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ,און אויך געלערנט עס ּפער יוחנן .10-26 :7
דאָ זענען עטלעכע ינסטראַ קשאַ נז וועגן עס פון די העברעיש סקריּפטשערז:
 33און דער האר האָ ט גערעדט צו משה ,אַ זוי צו זאָ גן " 34 :רעדן צו די קינדער פון ישראל ,אַ זוי צו זאָ גן :די ֿפוֿפצנטן טאָ ג
ֿפון דעם זיבעטן חודש וועט זיין די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ֿפאַ ר זיבן טעג צו דעם האר 35 .אויף דער ערשטער טאָ ג עס
וועט זיין אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן .איר וועט טאָ ן קיין קאַ סטאַ מערי אַ רבעט אויף עס.
 41און איר זאָ לט האַ לטן עס ווי אַ סעודה צו די האר ֿפאַ ר זיבן טעג אין די יאָ ר .עס וועט זיין אַ געזעץ אויף אייביק אין דיין
דורות .איר וועט פייַערן עס אין דער זיבעטער חודש 42 .איר וועט וואוינען אין בוטס ֿפאַ ר זיבן טעג .אַ לע וואס זענען
געבוירן יסראַ עליטעס וועט וואוינען אין בוטס( ,לעוויטיקוס )33-35,41-42 :23
" 13איר וועט אָ בסערווירן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס זיבן טעג 14 ... ,און איר וועט אָ ּפקוועלן אין דיין סעודה ,איר און
אייער זון און דיין טאָ כטער ,דיין זכר קנעכט און דיין ווייַבלעך קנעכט און די לוי ,די פרעמדער און די יתום און אַ ן
אלמנה ,וואס זענען ין דיין טויערן 15 .זיבן טעג זאָ לסטו האַ לטן אַ הייליק סעודה צו דעם האר אייער גאָ ט אין דעם אָ רט
וואָ ס די האר טשוזיז ,ווייַל די האר דיין גאָ ט וועט בענטשן איר אין אַ לע אייער ּפראָ דוצירן און אין אַ לע די אַ רבעט פון
דיין הענט ,אַ זוי אַ ז איר שורלי ֿפרייען.
" 16דריי מאָ ל אַ יאָ ר אַ לע אייער מאַ לעס וועט דערשייַנען איידער די האר דיין גאָ ט אין דעם אָ רט וואָ ס ער טשוזיז :ביי
דער סעודה פון מצות ,ביי דער סעודה פון וואָ כן ,און ביי דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ,און זיי וועלן ניט דערשייַנען
איידער די האר ליידיק -קאָ לנער 17 .יעדער מענטש וועט געבן ווי ער איז ביכולת ,לויט צו די ברכה פון די האר דיין גאָ ט
וואָ ס ער האט געגעבן איר( .דעוטעראָ נאָ מי )13-17 :16
גאָ ט האט אלטע ישראל וואוינען אין בוטס  /טאַ בערנאַ קלעס ( 'סוקקאָ ס' אין העברעיש) אין דער מדבר ֿפאַ ר דעקאַ דעס איידער זיי
אריין די צוגעזאגט לאַ נד .יענע בוטס ,אין אַ זינעןּ ,פיקטשערד אַ ז זיי זענען געווען בלויז יורשים צו די צוגעזאגט לאַ נד .אַ ֿפילו
בעשאַ ס די מיללענניום ,ווען די מלכות פון גאָ ט איז ּפסאַ ק איבער שטאַ רביק אומות ,די שטאַ רביק מענטשן וועט זיין בלויז יורשים
צו די מלכות .זיי מוזן באַ קומען און וואַ קסן אין וויסן און חכמה צו ירשענען די הבטחות.

גאָ ט זאגט ֿפון אֿפרים (מאל שילדערן אַ טיּפ פון אַ לע ישראל אין קיסווע -האַ קוידעש) אַ ז זיי וועלן "וואוינען אין טאַ בערנאַ קלעס ,ווי
אין די טעג פון דער סעודה" (האָ סעאַ  ,9 :12דאָ וייַ-רהעימס) .ישראל ,אין דער מדבר ,איז געווען אַ טיּפ פון אַ לע מענטשן וואס
מוזן גיין דורך טריאַ לס און טריביאַ ליישאַ נז צו ירשענען די הבטחות ( 1קאָ רינטהיאַ נס  .)10:11זיי זענען געווען סאָ דזשאָ ורנערס,
ווארטן צו ירשענען די הבטחות פון גאָ ט.
מיר קריסטן זענען צו פאַ רשטיין אַ ז מיר האָ בן קיין שטענדיק שטאָ ט אין דעם עלטער און קוק צו די איין צו קומען (עברים
 .)13:14די סטייינג אין צייַטווייַליק דוועלינגז בעשאַ ס דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס העלּפס דערמאָ נען אונדז פון אַ ז .קריסטן
זאָ ל באַ דינער קירך באַ דינונגען ,אויב מעגלעך ,יעדער טאָ ג פון די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס צו לערנען (דעוטעראָ נאָ מי 10- :31
 ;13נעהעמיאַ ה  )17-18 :8ווייל לעבעדיק קרבנות ,וואָ ס איז אונדזער "גלייַך דינסט" (רוימער . )11 :122
דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס איז אַ צייַט צו ֿפרייען (דעוטעראָ נאָ מי  .)16:15 ;14:26די נוצן פון די רעלעוואנטע מייַסער
(קאַ מאַ נלי גערוֿפן "צווייט מייַסער") ווייזט אַ ז דאָ ס איז צו זיין אַ צייַט פון זעט (דעוטעראָ נאָ מי  ,)22-26 :14אָ בער אויך אַ ז דער
עבודה זאָ ל זיין גענומען זאָ רגן פון אין דעם עלטער (דעוטעראָ נאָ מי  .)27 :14דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס העלּפס בילד די צייַט
פון מיללענניאַ ל זעט .דעם גיט אונדז אַ בליק אין די צייַט נאָ ך יאָ שקע קערט.
די מיללענניום רעּפראַ זענץ דער זיבעטער טאָ ג פון גאָ ט 'ס  7,000יאָ ר ּפלאַ ן .ינטערעסטינגלי ,יעדער זיבן יאר ,די בוך פון די
געזעץ איז געווען האָ ט באַ ֿפוילן צו זיין לייענען ביי דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס (דעוטעראָ נאָ מי .)10-13 :31דעם העלּפס בילד
אַ ז די געזעץ ,כולל די עשרת מצוות ,וועט זיין געהאלטן אין די מאַ לעניאַ ם ,ווי די ביבל ווייזט די געזעץ וועט זיין געלערנט
דעמאָ לט (ישעיה  ;2-33 :2מער אויף די מצוות קענען זייַן געֿפונען אין אונדזער ּפאָ טער אָ נליין ביכלדי אַ סערעס האַ דיברעס) .עס
איז לעבעדיק לויט צו גאָ ט 'ס געזעצן וואָ ס וועט ברענגען בלעסינגז און זעט בעשאַ ס די מאַ לעניאַ ם.
מיר קריסטן איצט דערוואַ רטן די קומענדיק מאַ לעניאַ ם און דער ענדערונג אַ ז אַ קערז אין די לעצטע טרומייט ( 1קאָ רינטהיאַ נס
 ,)15:52וואָ ס איז אויך באקאנט ווי דער ערשטער המתים:
 4און איך האב געזען טראנען ,און זיי געזעסן אויף זיי ,און דין איז באגאנגען צו זיי .און איך געזען די נשמות פון יענע
וואס האט שוין ביכעדיד ֿפאַ ר זייער עדות צו יאָ שקע און ֿפאַ ר די וואָ רט פון גאָ ט ,וואס האט ניט געבוקט צו דער חיה
אָ דער זייַן בילד ,און האט נישט באקומען זיין ציל אויף זייער שטערנס אָ דער אויף זייער הענט .און זיי געלעבט און
געהערשט מיט משיח ֿפאַ ר אַ טויזנט יאר( .התגלות )4 :20
די ביבל ווייַזן אַ ז נאָ ך יאָ שקע זאמלט די קהילה צו זיך ,און נאָ ך ער איז סיטאַ ד אויף זיין טראָ ן ווו מיר וועט זיין ּפסאַ ק מיט אים ,ער
וועט קלייַבן די אומות איידער אים און זאָ גן צו די קריסטן:
 34קום ,איר ברוך פון מיין פאָ טער ,ירשענען די מלכות
צוגעגרייט ֿפאַ ר איר פון די יסוד פון די וועלט( :מתיא .)25:34
איצט ,די וואס האַ לטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס קוק פאָ רויס צו דעם ווי עס העלּפס בילד די מיללענניאַ ל מלכות.
אין די פרי רגע יאָ רהונדערטּ ,פאַ ּפיאַ ס פון היעראַ ּפאָ ליס האט געזאגט:
[ ה] דאָ וועט זיין אַ צייַט פון עטלעכע טויזנט יאר נאָ ך די המתים פון די טויט ,און אַ ז די מלכות פון משיח וועט זיין
שטעלן אַ רויף אין מאַ טעריאַ ל פאָ רעם אויף דעם זייער ערד.
די אַ בזערוואַ נס פון דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס איז אַ שאָ טן פון די קומענדיק מיללענניאַ ל מלכות פון גאָ ט אַ ז געטרי ַי קריסטן
האָ בן געהאלטן זינט ניו טעסטאַ מענט מאל.
ווו קענען עס זיין געהאלטן?
דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס איז יסענשאַ לי אַ 'ּפילגרימ -נעסיע' (סאַ ם ּ )1-5 :84פעריאָ ד ,טייַטש עס יוזשאַ וואַ לי ינוואַ לווז
אַ רומפאָ רן אַ רויס פון איין 'ס נאָ רמאַ ל קהל .יאָ שקע 'טאַ בערנאַ קלעד' מיט יומאַ נז ווען ער איז געווען דאָ (ווי דער גריכיש וואָ רט
 ἐσκἠνωσενאין יוחנן  01:14קענען ווערן איבערגעזעצט ּפער גרין דזשּפ .ינטערלינעאַ ר גריכיש-ענגליש ניו טעסטאמענט.
באַ קער ביכער 5 ,1996 ,דרוקן  ,2002ז '.)282 .

בשעת עטלעכע פאַ לסעלי פאָ דערן אַ ז דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס פון די פאַ רגאַ נגענהייַט דורך איצטיקן מאל מוזן נאָ ר זיין
געהאלטן אין ירושלים ,דאָ ס איז אין טעות .די קינדער פון ישראל זענען נישט אַ ֿפילו אין ירושלים ֿפאַ ר סענטשעריז נאָ ך די
קאַ מאַ נדז ֿפאַ ר זייַן אַ בזערוואַ נס אין לעוויטיקוס  23זענען רעקאָ רדעד-בכן ירושלים איז געווען ניט אַ ן ערשט אָ ּפציע ֿפאַ ר זיי .די
ביבל ווייזט די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס קענען ווערן געהאלטן אין שטעט אנדערע ווי ירושלים (נעהעמיאַ ה  ;8:15קפ.
דעוטעראָ נאָ מי  .)23-24 :14בעשאַ ס די רגע טעמּפל צייַט ( 530בק  70 -אַ ד) ,אידן אָ ֿפט געהאלטן עס אנדערש (חיים סטשאַ וססע
אנגעוויזן" ,סוקקאָ ס איז געווען אַ גרויס ֿפעסטיוואַ ל אַ ֿפילו אַ רויס פון ירושלים ".סטשאַ וססע ה די אידישע פעסטיוואַ לס :א גייד צו
זייער געשיכטע און אָ בסערוואַ נסע .1938 ,סטשאָ קקען ,ז '.)184 .
עס קען אויך זיין פון אינטערעס צו טאָ ן ּפאָ ליקאַ רּפ פון סמירנאַ אין די  2נד יאָ רהונדערט (לעבן פון ּפאָ ליקאַ רּפ ,טשאַ ּפטער ).19
און זיכער אנדערע אין אזיע מיינער אין די שּפעט  4טה יאָ רהונדערט געהאלטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס אין אזיע מיינער ,נישט
ירושלים .דעם איז באשטעטיקט דורך קוואלן אַ זאַ ווי די קאַ טהאָ ליק הייליקער דזשעראָ מע (ּפאַ טראָ לאָ גיאַ לאַ טינאַ וואָ לומען
מּפל 025אַ ב קאָ לומנאַ אַ ד קולומנאַ ם 1542 - 1415אַ ) און פאָ רשונג געטאן דורך די  20טהיאָ רהונדערט קאַ רדינאַ ל דזשין דאַ ניעלאָ ו
(דאַ ניעלאָ ו ,קאַ רדינאַ ל דזשין-גוענאָ לע-מאַ ריע .די טהעאָ לאָ גי פון אידישע קריסטנטום  .איבערגעזעצטע דורך יוחנן יי באַ קער .די
וועסטמיניסטער דרוקּ ,1964 ,פּפ.)343-3466 .
א יאָ רהונדערט אַ נטי -מיללענניאַ ל געלערנטער געהייסן גיאָ וואַ נני באַ טטיסטאַ ּפאַ גאַ ני געשריבן די ווייַטערדיק וועגן די מצרי בישאָ ּפ
נעּפאָ ס פון די דריט יאָ רהונדערט און די ,וואס שטיצט די מאַ לעניאַ ם:
 ...אַ לע יענע וואס לערנען אַ מאַ לעניאַ ם לויט צו אידישע געדאנקען ,אַ זוי צו זאָ גן :אַ ז בעשאַ ס די מיללענניום ,מאָ סאַ יק
געזעץ וועט ז יין געזונט  ...דאס זענען גערוֿפן דזשודאַ יקאַ ל מיללענאַ ריאַ נס ,ניט ווי ווייל אידן ,אָ בער ווי בעת ינווענטיד
און אַ ּפכעלד אַ מאַ לעניאַ ם לויט  ...די הויּפט מחברים פון דעם טעות זענען נעּפאָ ס ,אַ אפריקאנע בישאָ ּפ ,קעגן וועמען סט
דיאָ ניסיוס געשריבן זיין צוויי ביכער אויף ּפראָ מיסעס; און אַ ּפאָ ללינאַ ריס ,וועמען סט עּפיפאַ ניוס קאָ נפאָ ונד אין זיין
ווערק קעגן הערעסיעסּ( .פאַ גאַ ני ,גיאָ וואַ נני באַ טטיסטאַ ֿ .פאַ רעֿפנטלעכט דורך טשאַ רלעס דאָ למאַ ןּ ,1855 ,פּפ252- .
)2533
עס זאָ ל זיין פון אינטערעס צו טאָ ן אַ ז ניט דער בישאָ ּפס נעּפאָ ס אדער אַ ּפאָ ללינאַ ריס זענען אידן ,אָ בער זענען קאָ נדעמנעד ֿפאַ ר
בעת אַ רעליגיע ,וואס האט "אידישע" גלויבנס .און זינט אַ ּפאָ ללינאַ ריס איז גערוֿפן אַ קאַ טהאָ ליק הייליקער ,עס זאָ ל זיין קלאָ ר אַ ז
די רעסּפעקטעד ניט-ייִ דיש קריסטלעך לעאַ דערס אין די פרי דריט יאָ רהונדערט קלאר האט האַ לטן צו געדאנקען ,וואס זענען געווען
קאָ נדעמנעד דורך די אַ ללעגאָ ריסץ .די פאַ קט אַ ז זיי געהאלטן צו "מאָ סאַ יק געזעץ" איז זאָ גן דעמאָ לט אַ ז זיי ביידע ֿפאַ רשטאַ נען די
טייַטש פון און געהאלטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ,אָ בער מיט אַ קריסטלעך טראָ ּפ.
די גרעקאָ -רוימער בישאָ ּפ & הייליקער מעטהאָ דיוס פון אָ לימּפוס אין די שּפעט  3רד אָ דער פרי  4טה יאָ רהונדערט געלערנט אַ ז דער
סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס איז געווען באַ ֿפוילן און אַ ז עס האט לעקציעס ֿפאַ ר קריסטן:
ֿפאַ ר זינט אין זעקס טעג גאָ ט געמאכט דעם הימל און די ערד ,און פאַ רטיק די גאנצע וועלט ,און רעסטיד אויף דעם
זיבעטן טאָ ג פון אַ לע זיינע מעשים ,וואס ער האט געמאכט ,און ברוך דעם זיבעטן טאָ ג און געהייליקט עס ,אַ זוי דורך אַ
פיגור אין דער זיבעטער חודש ,ווען די ֿפרוכטן ֿפון דער ערד האָ בן שוין אלנגעזאמלט אין ,מיר זענען האָ ט באַ ֿפוילן צו
האַ לטן די סעודה צו דער האר ... ,עס איז געהייסן ,מע דער סעודה פון אונדזער טאַ בערנאַ קלעס וועט זיין סעלאַ ברייטיד
צו די האר ֿ ...פאַ ר ווי ווי די יסראַ עליטעס ,ווייל לינקס די געמארקן פון מצרים ,ערשטער געקומען צו די
טאַ בערנאַ קלעס ,און ֿפון בכן ,ווייל ווידער שטעלן אַ רויס ,איז געקומען אין דעם לאַ נד פון צוזאָ ג ,אַ זוי אויך טאָ ן
מירֿ .פאַ ר איך אויך ,גענומען מיין נסיעה ,און געגאנגען אַ רויס ֿפון די מצרים פון דעם לעבן ,איז געקומען ערשטער צו
די המתים ,וואָ ס איז דער אמת סעודה פון די טאַ בערנאַ קלעס ,און עס ווייל שטעלן אַ רויף מיין געצעלט ,באדעקט מיט די
ֿפרוכטן ֿפון מייַלע ,אויף די ערשטער טאָ ג פון די המתים ,וואָ ס איז די טאָ ג פון דין ,פייַערן מיט משיח די מאַ לעניאַ ם פון
מנוחה ,וואָ ס איז גערוֿפן דעם זיבעטן טאָ ג ,אַ ֿפילו די אמת שבת( .מעטהאָ דיוס .באַ נקוועט פון די אַ סערעס ווירגינס,
דיסקאָ ורסע )99
די קאַ טהאָ ליק גאַ לעך און געלערנטער דזשעראָ מע האט געזאגט אַ ז הנוצרי קריסטן געהאלטן עס און אַ ז זיי געגלויבט אַ ז עס
שּפיציק צו די מיללענניאַ ל מעמשאָ לע פון יאָ שקע משיח (ּפאַ טראָ לאָ גיאַ לאַ טינאַ וואָ לומען מּפל 025אַ ב קאָ לומנאַ אַ ד קולומנאַ ם
1542 - 1415אַ ) .דעם בעכעסקעם פון דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס דורך הנוצרי קריסטן אין די שּפעט פערט יאָ רהונדערט
איז געווען אויך באשטעטיקט דורך די קאַ טהאָ ליק און מזרח ארטאדאקס הייליקער עּפיפאַ ניוס פון.

קריסטלעך חילוק ֿפון די יסראַ עליטעס
דער הויּפט באזירט אויף ניו טעסטאַ מענט סקריּפטשערז ,קריסטן האַ לטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס אַ ביסל אַ נדערש ווי די
יסראַ עליטעס האט.
רעקאָ רדס אָ נווייַזן אַ ז דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס מיינט צו האָ בן געווען געהאלטן אין אייראָ ּפע בעשאַ ס די מיטל עלטער
(אַ מבאַ סאַ דער קאַ לידזש קאָ ררעסּפאָ נדענסע קורס ,לעקציע " . 51און די ֿפרוי איז אַ נטלאָ ֿפן אין דער מדבר ,ווו זי האָ ט אַ ּפלאַ ץ "...
רעוו  )1968 . 6 :12ווי געזונט ווי סּפעסיפיקאַ ללי אין טראַ נסילוואַ ניאַ אין די  1500ס (ליעטשטיּ ,פּפ ,)61-62 .בי ַי ערטער אָ ן
דלאָ ניע צווייגן .עס איז עטלעכע זאָ גן צו ֿפאָ רשלאָ גן אַ ז עס איז געווען געהאלטן אין די אמעריקע אין די  1600און 1700ס .עס
איז געווען געהאלטן דורך די אַ לט ראַ דיאָ קהילה פון גאָ ט און ווערלדווייד קהילה פון גאָ ט אַ לע אַ רום די וועלט אין די
 20טה יאָ רהונדערט.
מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט פאָ רזעצן צו האַ לטן עס אין ערטער אַ רום די וועלט און מיר אויך לערנען אַ ז דער סעודה פון
טאַ בערנאַ קלעס ווייזט צו די מיללענניאַ ל מעמשאָ לע פון יאָ שקע משיח אין די מלכות פון גאָ ט.
דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס האט שוין באמערקט דורך פילע מאָ דערן קריסטן אין אָ דער געצעלטן אדער מאטעל  /האָ טעל רומז
פונקטיאָ נינג ווי "טאַ בערנאַ קלעס" -טעמּפאָ ראַ רי דוועללינגס  -און ניט נאָ ר אין דלאָ ניע-צווייַג כאַ ץ אַ ז די יסראַ עליטעס נאָ רמאַ לי
געניצט .די ניו טעסטאַ מענט ווייזט אַ ז קריסטן האָ בן אַ אַ נדערש מישקן (קפ .עברים  ,)11-15 :9 ;2 :8וואָ ס איז קאָ נסיסטענט מיט
ניט געהאט צו ּפערסנאַ לי צו בויען אַ דלאָ ניע-בוט .די ביבל ווייזט אַ ז די קינדער פון ישראל האָ ט זיך באַ זעצט דער הויּפט אין
געצעלטן ּפער עקסאָ דוס ( 8 :33און א מאל אנדערע משמעות צייַטווייַליקּ ,פער דעוטעראָ נאָ מי  ,45-499 :4האָ מעס) בשעת זיי
זענען געווען אין דער מדבר ֿפאַ ר פערציק יאר און אַ ז גאָ ט געהאלטן די ווי " טאַ בערנאַ קלעס "ּפער לעוויטיקוס  .23:43לעבעדיק
אין געצעלטן אָ דער מאָ טעל רומז איז אַ ענלעך טיּפ פון צייַטווייַליק וווינונג  /משכן הייַנט.
די ביבל ווייזט קריסטן דאַ רֿפן נישט מאַ כן כייַע קרבנות  /אָ פפערינגס (עברים  )9 :9ווי די בראַ נדאָ ּפֿפער וואָ ס די קינדער ֿפון
ישראל געניצט צו צושטעלן בעשאַ ס דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס (לעוויטיקוס  .)36-37 :23אַ נשטאָ ט ,מיר זענען צו
פאָ רשלאָ גן זיך ווי לעבעדיק קרבנות ,וואָ ס איז אונדזער גלייַך דינסט (רוימער - )11 :12ווהיטש נאָ רמאַ לי כולל קעסיידער
אַ טענדינג קירך באַ דינונגען בעשאַ ס דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס.
עטלעכע זאל ווונדער וואָ ס אַ טענדינג באַ דינונגען איז געטאן ֿפאַ ר אַ לע די טעג אין די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ,נאָ ך דעם איז ניט
ֿפאַ ר די טעג פון מצות .די גרונט סקריּפטשעראַ ל סיבה איז אַ ז דער באַ ֿפעל זאגט" ,איר וועט אָ בסערווירן די סעודה פון
טאַ בערנאַ קלעס זיבן טעג  ...זיבן טעג זאָ לסטו האַ לטן אַ הייליק סעודה צו דעם האר אייער גאָ ט אין דעם אָ רט וואָ ס די האר טשוזיז"
(דעוטעראָ נאָ מי  , )13,155 :16אָ בער אַ ז איז נישט אַ זוי סטייטיד שייך צו די טעג ֿפון מצות-דעם קאַ מאַ נדז ֿפאַ ר עס זאגט צו עסן
מצות זיבן טעג אין לעוויטיקוס  6 :23און דעוטעראָ נאָ מי  ,3 :16ווי קעגן צו אָ בסערווירן די סעודה ֿפאַ ר זיבן טעג (מיר מאַ כן אַ
'קרבן' די זיבן טעג ֿפון מצות דורך עסן מצות אויף יעדער פון די טעג) .די ביבל אויך זאגט צו זיין אין צייַטווייַליק דוועלינגז
בעשאַ ס דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס (לעוויטיקוס  ,)23:422אָ בער טוט נישט שטאַ ט דעם שייך צו די אנדערע רוח טעג.
זינט ׂשטן וועט זיין געבונדן ֿפאַ ר די מיללענניאַ ל מעמשאָ לע (התגלות  ,)1-2 :20עס וועט זיין ווייניקער אָ ּפנאַ ר דעמאָ לט .געגאנגען
אַ וועק ֿפאַ ר די צייַט פון דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס און באַ געגעניש טעגלעך העלּפס בילד אַ צייַט ווען די וועלט וועט זיין
גאַ נץ אַ נדערש ווי עס איז איצט איז.
"דיין מלכות קומען!" (מתיא .)06:10
די ביבל לערנט אַ ז דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס וועט זיין געהאלטן אין די מיללענניום און גאָ ט וועט לעסאָ ף 'משכן'
מיט אונדז
ביבל נבואה ווייזט אַ ז די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס וועט זיין געהאלטן אין די מאַ לעניאַ ם:
 16און עס וועט קומען צו פאָ רן אַ ז אַ לעמען וואס איז לינקס פון אַ לע די אומות וואָ ס זענען געקומען קעגן ירושלים וועט
גיין אַ רויף ֿפון יאָ ר צו יאָ ר צו דינען דעם מלך ,די האר פון האָ סץ ,און צו האַ לטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס 17 .און עס
וועט זייַן אַ ז וועלכער פון די משּפחות ֿפון דער ערד טאָ ן ניט קומען אַ רויף צו ירושלים צו דינען דעם מלך ,די האר פון
האָ סץ ,אויף זיי עס וועט זיין קיין רעגן 18 .אויב די משּפחה פון מצרים וועט ניט קומען אַ רויף און אַ רייַן אין ,זיי וועט
האָ בן קיין רעגן; זיי וועט באַ קומען די ּפלאָ גן מיט וואָ ס די האר סטרייקס די אומות וואס טאָ ן ניט קומען אַ רויף צו האַ לטן

די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס 19 .דאס וועט זיין די שטראָ ף פון מצרים און די שטראָ ף פון אַ לע די אומות אַ ז טאָ ן ניט
קומען אַ רויף צו האַ לטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס (זעטשאַ ריאַ ה .)16-199 :14
אַ זוי די ביבל לערנט אַ ז גאָ ט וועט דערוואַ רטן אַ לע צו האַ לטן די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס אין דער צוקונֿפט .אַ ֿפילו קאַ טהאָ ליק
קאָ ממענטאַ טאָ רס דערקענען אַ ז גאָ ט 'ס ּפלאַ ן כולל די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס .א קאַ טהאָ ליק קאָ מענטאַ ר אויף ּפאַ סידזשיז אין
זעטשאַ ריאַ ה  14שטאַ טן:
אין דעם הייסן צייַט אַ זאַ ווי איידער גערודֿפט די קהילה וועט ווערן קאָ נווערטעד & ,מיט גרויס איבערגעגעבנקייט וועט
פייַערן די פעסטיוויטיעס ,און געניטונג רעליגיעז רייץ צו גאָ דס ּכֿבוד :און ער וועט זכות גרויס ריוואָ רדז(.דער אָ ריגינעל
און אמת דאָ וייַ אַ לטע טעסטאַ מענט אָ ף יאָ ר דאָ מיני  1610באנד  ,2ז ')824 .
די מלכות פון גאָ ט וועט פאַ רבייַטן אַ לע די קינגדאָ מס פון דעם וועלט (התגלות  ,)11:15און דעם ֿפעסטיוואַ ל העלּפס בילד דעם
דורך סעּפערייטינג (קפ .התגלות  1 ;4 :18יוחנן  )18-19 :2קריסטלעך ּפילגרימס ( 1פיטר  )2: 1-12פון זייער געוויינטלעך
רוטין.
די בעכעסקע ם פון דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס גיט אונדז אַ בליק אין דעם עלטער פון וואָ ס וועט ּפאַ סירן אין דער צוקונֿפט
מיללענניאַ ל מלכות .די ביבל אויך ווייזט אַ ז שּפעטער" ,די מישקן פון גאָ ט" וועט זיין אויף דער ערד "און ער וועט וואוינען מיט"
אונדז (התגלות .)3 :21
בעכעס קעם דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס איצט איז אַ פאָ רעטאַ סטע פון זאכן צו קומען אין דעם מלכות פון גאָ ט.

 .8לעצטע גרויס טאָ ג :גאָ ט 'ס אַ מייזינג ּפלאַ ן פון ישועה ֿפאַ ר הומאַ נקינד
דעם אַ כט טאָ ג ,דער טאָ ג וואָ ס מיד גייט די זיבן טעג פון דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ,בילדער די קאַ מּפלישאַ ן פון די ּפלאַ ן פון
גאולה.
די "בוך פון לעבן"  -טיּפיפיינג ישועה  -וועט געעֿפנט ווערן (התגלות  .)20:12דאס איז נאָ ר פריערדיק צו די ניו הימל און די נייַ
ערד (התגלות  .)1 :21די אידן רופן דעם ֿפעסטיוואַ ל שעמיני 'אַ זערעט ,וואָ ס מיטל "אַ כט טאָ ג פון ֿפאַ רזאַ מלונג" (אויך ימּפלייינג
אַ ז די ֿפריִ ערדיקע זיבן טעג פון דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס זענען טעג פון ֿפאַ רזאַ מלונג).
דאָ איז מער אויף די אַ כט טאָ ג פון די ביבל:
' ... 34די ֿפוֿפצנטן טאָ ג ֿפון דעם זיבעטן חודש וועט זיין די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ֿפאַ ר זיבן טעג צו דעם
האר 36 ... .אויף די אַ כט טאָ ג איר וועט האָ בן אַ הייליק קאַ נוואַ קיישאַ ן ... .עס איז אַ הייליק ֿפאַ רזאַ מלונג ,און איר וועט
טאָ ן קיין קאַ סטאַ מערי אַ רבעט אויף עס( .לעוויטיקוס )34,36 :23
דעם טאָ ג איז אָ ֿפט רעפעררעד צו אין קלויסטער פון גאָ ט קרייזן ווי די לעצטע גרויס טאָ ג ,ווייַל פון וואָ ס די ניו טעסטאַ מענט
שטאַ טן וועגן אים:
 37אויף די לעצטע טאָ ג ,אַ ז גרויס טאָ ג פון דער סעודה ,יאָ שקע געשטאנען און געשריגן אויס ,אַ זוי צו זאָ גן" ,אויב ווער
עס יז טהירסץ ,לאָ זן אים קומען צו מיר און טרינקען 38 .ער וואס גלויבט אין מיר ,ווי שטייט געשריבן האט געזאגט ,אויס
פון זייַן האַ רץ וועט לויפן ריווערס פון לעבעדיק וואַ סער( " .יוחנן )37-38 :7
אזוי יאָ שקע געהאלטן דעם טאָ ג וואָ ס קומט מיד נאָ ך די יאָ מטעוו ּפיקטורינג די מאַ לעניאַ ם ,און געלערנט אויף עס.
נאָ ך די מאַ לעניאַ ם ,וואָ ס כאַ ּפאַ נז?
א המתים (התגלות .)5 :20
דער טויט שטיין ֿפאַ ר גאָ ט .דעם וואָ לט ניט אַ רייַננעמען אמת קריסטן הייַנט ,ווי זיי זענען רעזערעקטיד ווען יאָ שקע קערט .יענע
אין דעם המתים מוזן זיין די וואס איז געשטארבן אין אומוויסנדיקייט פון גאָ ט 'ס אמת ּפלאַ ן
אין פאַ רגאַ נגענהייַט צייטן .דעם איז אַ ז דין טאָ ג יאָ שקע ריּפיטידלי דערמאנט:

 7און ווי איר גייןּ ,פריידיקן ,אַ זוי צו זאָ גן' ,די מלכות פון הימל איז אין האַ נט 14 ... '.און ווער סע וועט ניט באַ קומען איר
אדער הערן דיין ווערטער ,ווען איר אַ רויסגיין ֿפון אַ ז הויז אָ דער שטאָ ט ,טרייסלען אַ וועק דעם שטויב ֿפון דיין
ֿפיס 15 .אַ ססורעדלי ,איך זאָ גן צו איר ,עס וועט זיין גרינגער ֿפאַ ר די לאַ נד פון סדום און עמוךה אין דעם טאָ ג פון דין ווי
ֿפאַ ר אַ ז שטאָ ט! (מתיא )7,14-15 :10
 23און איר ,קאַ ּפערנאַ ום ,וואס זענען דע רהויבן צום הימל ,וועט ווערן געבראכט אַ ראָ ּפ צו האַ דעס; ֿפאַ ר אויב די
וואונדער ,וואס זענען געטאן אין איר האט געטאן געווארן אין סדום ,עס וואָ לט האָ בן געבליבן ביז דעם טאָ ג24 .אבער איך
זאָ גן צו איר אַ ז עס וועט זיין גרינגער ֿפאַ ר די לאַ נד פון סדום אין די טאָ ג פון דין ווי ֿפאַ ר איר( .מתיא )23-24 :11
באַ מערקן אַ ז עס איז מער גרינגער אין דעם טאָ ג פון דין ֿפאַ ר די גאָ ט חרוֿב אין סדום און עמוךה (גענעסיס  )19:24ווי ֿפאַ ר די
וואס וויסנדיק ֿפאַ ראַ כט משיח און די אָ נזאָ ג פון זיין מלכות.
יאָ שקע אויך געלערנט אַ ז "אַ לע זינד וואָ לט זיין מוחל" (מארק  ,)03:28חוץ די 'ונּפאַ רדאָ נאַ בלע זינד' (מארק  .)03:29עס איז מיט
די מקיים פון די לעצטע גרויס טאָ ג אַ ז אַ לע וואס האָ בן ניט געהאט אַ געלעגנהייט ֿפאַ ר ישועה וועט באמת האָ בן אַ ז געלעגנהייט,
און קימאַ ט אַ לע וועט אָ ננעמען אַ ז פאָ רשלאָ גן.
קימאַ ט אַ לע יומאַ נז וואס אלץ געלעבט וועט זיין געזונט!
אין די  2נד יאָ רהונדערטּ ,פאָ ליקאַ רּפ פון סמירנאַ ריּפאָ רטאַ דלי געלערנט וועגן דער סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס און די לעצטע גרויס
טאָ ג (לעבן פון ּפאָ ליקאַ רּפ ,טשאַ ּפטער .)19
די ביבלישע אמת איז אַ ז ,ווייַל פון גאָ ט 'ס ליבע ,יאָ שקע געקומען צו שטאַ רבן ֿפאַ ר אַ לע:
 16ווארים גאָ ט אַ זוי ליב געהאט די וועלט אַ ז ער האט געגעבן זיין בלויז געבוירן זון ,אַ ז ווער סע גלויבט אין אים זאָ ל ניט
אומקומען אָ בער האָ בן ייביק לעבןֿ 17 .פאַ ר גאָ ט האט ניט שיקן זיין זון אין דער וועלט צו פאַ רשילטן די וועלט ,אָ בער אַ ז
די וועלט דורך אים זאל געראטעוועט ווערן( .יוחנן )16-17 :3
אַ זוי האט די לאַ ווינג גאָ ט שיקן זיין זון צו שטאַ רבן ֿפאַ ר אַ קאָ רעוו ביסל אָ דער די וועלט?
ּפראָ טעסטאַ נץ ,וואס אָ ֿפט ציטירן יוחנן  ,3:16טענד צו לערנען אַ ז די וועלט קען זיין גילטיג אָ בער אַ ז די וואַ סט מערהייַט וואס אלץ
געלעבט וועט לייַדן אין מאַ טערן אויף אייביק .זיי אויך ויסקומען צו פאַ רזען אַ ז יאָ שקע געקומען צו שטאַ רבן ֿפאַ ר אַ לע (יוחנן
 .)03:17איז אַ ז די טיּפ פון ּפלאַ ן פון ישועה אַ ז אַ גאָ ט וואס איז אַ לע-געוואוסט און איז ליבע וואָ לט קומען אַ רויף מיט? טוט די
ביבל שטיצן דעם געדאַ נק אַ ז אַ לעמען קענען זיין גילטיג איצט? אויב נישט ,איז אַ ז שּפאָ ר?
זינט גאָ ט איז אַ לע געוואוסט און אַ לע שטאַ רק און איז ליבע ( 1יוחנן  ,)8,16 :4וואָ לט גאָ ט האָ בן ּפרעדעסטינעד מערסט וואס אלץ
געלעבט צו אייביק מאַ טערן?
נומ '
אַ וואַ דע גאָ ט איז קלוג גענוג צו האָ בן אַ ּפלאַ ן אַ ז אַ קטשאַ וואַ לי אַ רבעט.
רוימער  14-15 :9שטאַ טן:
 14וואָ ס וועט מיר זאָ גן דעמאָ לט? איז עס אומגערעכטיקייט מיט גאָ ט? אַ וואַ דע נישט!  15ווארים ער זאגט צו משה" ,איך
וועל האָ בן רחמנות אויף וועמען איך וועל האָ בן רחמנות ,און איך וועל האָ בן רחמנות אויף וועמען איך וועל האָ בן
ראַ כמאָ נעס".
מיר וויסן אַ ז גאָ ט אויסדערוויילט טייל פון ישראל אין דער אַ לטע טעסטאַ מענט ,און ווייניק אנדערע .ווי איז אַ ז ליבע אויב די
מנוחה זענען קאָ נדעמנעד צו אייביק מוטשען?
גאָ ט "תאוות אַ לע מענטשן צו זיין געזונט און צו קומען צו די וויסן פון די אמת" ( 1טימאטעאוס  .)4 :2די סיבה אַ ז ניט אַ לע זענען
געווען גערוֿפן אין דעם עלטער איז געווען ווייַל ער געוואוסט רוֿב וואָ לט נישט רעסּפאָ נד און פאַ רטראָ גן מיט דעם אמת צו דער
סוף צו זיין גילטיג (קפ .מארק  ;13:13לוק  .)5-15 :8אבער אַ ז טוט נישט מיינען אַ ז די ניט גערוֿפן איצט זענען אַ לע שנייַדן
אַ וועק און פאַ רפאַ לן.

די ביבל לערנט אַ ז פילע האָ בן שוין בעקיוון בלינד אין דעם עלטער (יוחנן  ;37-40 :12ישעיה  .)44:18די ,וואס זענען בלינד אין
דעם עלטער נאָ ך האָ בן אַ געלעגנהייט (קפ .יוחנן  ;09:41ישעיה  .)16-18 :42באַ מערקן אויך:
 14איך וועט ווידער טאָ ן אַ ווונדערלעך אַ רבעט צווישן דעם דאָ זיקן ֿפאָ לק  24 ...דאס אויך וואס ערד אין דעם גייסט וועט
קומען צו שכל ,און יענע וואס קאַ מּפליינד וועט לערנען דאָ קטערין( .ישעיה )14,24 :29
עס איז קיין ּפאַ רטיאַ ליטי מיט גאָ ט (רוימער  .)2:11עס וועט זיין אַ געלעגנהייט ֿפאַ ר אַ לע ווי "אַ לע די עקן ֿפון דער ערד וועלן זען,
די ישועה פון אונדזער גאָ ט" (ישעיה .)52:10
די ניט טייל פון דעם ערשטער המתים ,גערוֿפן "די מנוחה פון די טויט" (התגלות  ,)5 :20זענען רעזערעקטיד נאָ ך די מאַ לעניאַ ם
איז איבער .דאס איז אַ גשמיות המתים און וועט אַ רייַנציען די וואס פילן אַ ז זייער האָ ֿפן האט שוין שנייַדן אַ וועק (יחזקאל 1- :37
.)144
כאָ טש זיי וועט זיין געמשּפט שולדיק פון זינד (התגלות  ;20:12רוימער  ;3:23קפ 1 .פיטר " ,)4:17רחמנות טריומפס איבער
דין" (יעקב  .)02:13גאָ ט וועט טייַנע מיט אַ לע פלייש (ירמיהו  ;25:31ישעיה  )03:13און פילע וועט ריסּפאַ נד (ישעיה
 .)65:24כאָ טש ניט אַ לע וועט אָ ננעמען זיין פאָ רשלאָ גן ,און דאָ ס איז נישט אַ צווייט געלעגנהייַט (יענע וואס באמת האט אַ
געלעגנהייַט און גאָ ר ֿפאַ ראַ כט גאָ ט 'ס רוח וועט נישט באַ קומען אַ ז געלעגנהייט צו זיין מוחל ּפער מארק  ,)03:29פילע וועט
תשובה טאן .די לעצט גרויס טאָ ג העלּפס ווייַזן דעם.
באַ טראַ כטן אויך די ווייַטערדיק:
 19אָ האר ,מיין שטאַ רקייַט און מיין פעסטונג ,מיין אָ ּפדאַ ך אין די טאָ ג פון צרה ,די גויים וועט קומען צו איר ֿפון די עקן
ֿפון דער ערד און זאָ גן" ,שורלי אונדזערע עלטערן האָ בן ינכעראַ טיד ליגט ,וואָ רטהלעססנעסס און ונּפראָ פיטאַ בלע
זאכן 20 ".וועט אַ מענטש מאַ כן געטער ֿפאַ ר זיך ,וואָ ס זענען ניט קיין געטער? " 21דעריבער זע ,איך וועל דעם אַ מאָ ל
גרונט זיי צו וויסן ,איך וועל מאַ כן זיי צו וויסן מיין האנט און מיין זאל; און זיי וועלן וויסן אַ ז מיין נאמען איז די האר.
(ירמיהו )19-211 :16
 17און די מנוחה פון עס ער מאכט זיך אַ גאָ ט ,זיין קאַ רווד בילד .ער אַ ראָ ּפ איידער עס און ווערשאַ ּפס איםּ ,פרייַס צו אים
און זאגט" ,צושטעלן מירֿ ,פאַ ר איר זענט מיין גאָ ט!"  18זיי טאָ ן ניט וויסן און ניט ֿפאַ רשטיין; ֿפאַ ר ער האט פאַ רמאַ כן
זייערע אויגן ,אַ זוי אַ ז זיי קענען נישט זען ,און זייער הערצער ,אַ זוי אַ ז זיי קענען ניט ֿפאַ רשטיין 22 ... .איך האָ בן בלאַ טאַ ד
אויס ,ווי אַ דיק וואָ לקן ,דיין טראַ נזגרעשאַ נז ,און ווי אַ וואָ לקן ,אייערע זינד .צוריק צו מירֿ ,פאַ ר איך האָ בן אויסגעלייזט
איר( .ישעיה )17,18,222 :44
אַ ֿפילו יענע וואס אנגענומען פאַ לש טראדיציעס ,כולל די וואס זענען ידאָ לאַ טערס (ישעיה  ,)17-18 :44וועט האָ בן זייער ערשטער
פאַ קטיש געלעגנהייט ֿפאַ ר ישועה (ישעיה  .)44:22ביליאַ נז איבער די צייטן אין ,אייראָ ּפע ,אזיע ,די אמעריקע ,און די אינזלען
קיינמאָ ל געהערט פון יאָ שקע און די אמת בשורה פון דעם מלכות-און גאָ ט פאָ רעקנעוו דעם און האט אַ ּפלאַ ן (רוימער .)22 :11
מיר אין די קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט שטימען אַ ז "אונדזער גאָ ט איז דער גאָ ט פון ישועה" (סאַ ם  )68:20און לערנען אַ ז ער האט
אַ ּפלאַ ן פון ישועה אַ ז אַ קטשאַ וואַ לי אַ רבעט ֿפאַ ר מער ווי בלויז אַ קאָ רעוו ווייניק.
עס איז בלויז איין נאָ מען אונטער הימל דורך וואָ ס יומאַ נז קענען זיין גילטיג (אַ קס  ;4:12קפ .ישעיה  )43:11און אַ ז איז יאָ שקע
משיח (אַ קס  ;4:10יוחנן  .)03:18זינט רוֿב פון מענטשהייַט האט קיינמאָ ל געהערט דעם אמת וועגן יאָ שקע און די בשורה פון דעם
מלכות פון גאָ ט (ֿפאַ ר דעטאַ ילס ,זען אונדזער ּפאָ טער ביכל די בשורה פון דעם מלכות פון גאָ ט ביי  ,)www.ccog.orgאון "אַ לע
פלייש וועט זען די ישועה פון גאָ ט "(לוק  ,)66 :3עס וועט זיין אַ געלעגנהייט ֿפאַ ר אַ לע צו דערגרייכן ישועה-אָ דער אין דעם
עלטער אָ דער די עלטער צו קומען (קפ .מתיא  ;31-32 :12לוק .)29-300 :13
די צוקונֿפט אויף אייביק און קומען ערייווז נאָ ך די רגע המתים (ווי די אמת קריסטן אין דער צייַט זענען מחיה ביי דער ערשטער
המתים ּפער התגלות  )5-6 :20און כולל די צייַט פון די ווייַס שטול דין (התגלות  .)11-12 :20ישעיה (ישעיה  ,)65:20ווי ווויל
ווי די רוימער און ארט אדאקס קאַ טהאָ ליק הייליקער ירענאַ עוס (אַ דווערסוס האַ ערעסעס ,בוך וו ,טשאַ ּפטער  ,34ווערסעס 2-
 ,)3,4אנגעוויזן אַ ז דעם באַ זונדער אויף אייביק און קומען וואָ לט זיין וועגן דערט יאָ רן לאַ נג.
דעם געדאַ נק איז געווען נאָ ך געהאלטן אין די מיטל עלטער דורך די וואס די קהילה פון רוים גערודֿפט ווי געמאלדן דורך דער
ינקוויסיטאָ ר בישאָ ּפ בערנאַ רד גוידאָ ניס (בערנאַ רד גוי :ינקוויסיטאָ ר ס מאַ נואַ ל ,טשאַ ּפטער .)5

דעם דאָ קטערין איז געווען געלערנט דורך די ראַ דיאָ  /ווערלדווייד קהילה פון גאָ ט אין די  20טה יאָ רהונדערט און עס נאָ ך געלערנט
דורך די קאַ נטיניוינג קהילה פון גאָ ט.
גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה
בעכעסקעם די ביבלישע הייליק טעג דערמאנט אמת קריסטן פון גאָ ט 'ס אמת ּפלאַ ן פון ישועה .די קאַ נטיניוינג קהילה פון גאָ ט
ונדערסטאַ נדס ווי גאָ ט 'ס ּפלאַ ן וועגן דעם איז געלייגט אויס דורך די אַ בזערוואַ נס פון זיין פעאַ סץ (לעוויטיקוס .)23:377
גאָ ט קלאר לערנט אַ ז ער טוט נישט וועלן ּפייגאַ ן ּפראַ קטיסיז געניצט צו דינען אים:
 29ווען דער האר דיין גאָ ט קאַ ץ אַ וועק פון איידער איר די אומות וואָ ס איר גיין צו דיסּפאָ ססעסס ,און איר דיסּפלייס זיי
און וואוינען אין זייער לאַ נד 30 ,נעמען אכטונג צו זיך אַ ז איר זענט נישט ענסנאַ רעד צו נאָ כפאָ לגן זיי ,נאָ ך זיי זענען
חרוֿב ֿפון איידער איר  ,און אַ ז איר טאָ ן ניט פרעגן נאָ ך זייערע געטער ,אַ זוי צו זאָ גן' :ווי האט די דאָ זיקע ֿפעלקער דינען
זייערע געטער? איך אויך וועט טאָ ן ּפונקט אַ זוי 311 ' .איר זאָ לט ניט דינען דעם האר אייער גאָ ט אין אַ ז וועג; ֿפאַ ר
יעדער אַ באַ מאַ ניישאַ ן צו די האר וואָ ס ער האַ טעס זיי האָ בן געטאן צו זייער געטער; ֿפאַ ר זיי ברענען אַ ֿפילו זייער זין און
טעכטער אין די פייַער צו זייער געטער 322 .וועלכער איך באַ ֿפעל דיר ,זיין אָ ּפגעהיט צו אָ בסערווירן עס; איר וועט ניט
לייגן צו עס אדער נעמען אַ וועק פון עס( .דעוטעראָ נאָ מי )29-322 :12
יענע וואס פאַ רבינדן ּפייגאַ ן דינען ּפראַ קטיסיז מיט ביבלישע אָ נעס דיק גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה און בכלל טאָ ן ניט ֿפאַ רשטיין עס.
די ניו טעסטאַ מענט ווייזט אַ ז די אַ ּפאָ סטלע פול באמערקט ביבלישע הייליק טעג (למשל אַ קס 1 ;9 :27 ;6,16 :20 ;18:21
קאָ רינטהיאַ נס  )8 :16 ,7-8 :5ווי ער געהאלטן די געזעץ און מינהגים פון זייַן מענטשן.
פול סּפעסיפיקאַ ללי קאָ נדעמנעד ינקאָ רּפערייטינג ּפייגאַ ן ּפראַ קטיסיז מיט ביבלישע אָ בסערוואַ נסעס ( 1קאָ רינטהיאַ נס 20- :10
 .)23פול זיך סטייטיד לעבן דער סוף פון זייַן לעבן אַ ז ער געהאלטן אַ לע די ּפראַ קטאַ סאַ ז יידן דארף צו האַ לטן (אַ קס ;17-19 :28
קפ .אַ קס  )18-24 :21און אַ ז וואָ לט האָ בן געהאט צו אַ רייַננעמען אַ לע די הייליק טעג ליסטעד אין לעוויטיקוס .233
ווי אַ הערשן ,די גרעקאָ -רוימער קהילות טאָ ן נישט נאָ כגיין די אַ ּפאָ סטלע פול ס ווארענונג צו נאָ כמאַ כן אים ווי ער ימאַ טייטיד
משיח ( 1קאָ רינטהיאַ נס  )1 :11אדער די אַ ּפאָ סטלע יוחנן 'ס ווארענונג צו פאָ רזעצן צו גיין ווי ער און יאָ שקע געגאנגען ( 1יוחנן
 ,)18-19 , 6 :2זינט זיי טאָ ן ניט האַ לטן אַ לע די ביבלישע הייליק טעג .אויך ,יענע קהילות נאָ רמאַ לי פאַ רבינדן כידאַ ן ּפראַ קטאַ סאַ ז
אין זייער דינען קאַ לענדאַ רס ,וואָ ס די שליחים קעגן ( 1קאָ רינטהיאַ נס  2 ;20-23 :10קאָ רינטהיאַ נס  ;14-18 :6דזשוד ;12 ,3-4
 1יוחנן .)66 :2
דורך נישט בעכעסקעם גאָ ט 'ס רוח טעג ,אָ בער אַ נשטאָ ט ניט-ביבליקאַ ל סאַ בסטאַ טוץ ,פילע טאָ ן ניט פאַ רשטיין אַ ז זינד דארף צו
זיין באמת אויס פון אונדזער לעבן ,אַ ז גאָ ט איז בלויז פאַ ך עטלעכע איצט ,אַ ז אַ לע וועלן האָ בן אַ געלעגנהייט ֿפאַ ר ישועה אין דעם
עלטער אָ דער די עלטער צו קומען ,און קימאַ ט אַ לע וואס אלץ געלעבט וועט ניצול ווערן אין די שּפעטער שניט.
גאָ ט 'ס רוח טעג לייגן אויס ּפאַ רץ פון זיין ּפלאַ ן פון ישועה אַ ז רוֿב טאָ ן ניט ֿפאַ רשטיין .עס איז אַ ווונדערלעך און לאַ ווינג ּפלאַ ן.

 .9מיסטראַ נסלאַ טיאָ נס און דעם שבת
וואָ ס טאָ ן רוֿב וואס גלייבן יאָ שקע ניט האַ לטן די ביבלישע רוח טעג? אין דערצו צו אַ נטי-דזשודאַ יק סענטימענט ,קאָ מּפראָ מיס,
אומוויסנדיקייט ,און מיסּפלייסט געדאנקען וועגן 'מסורה ',מיסטראַ נסלאַ טיאָ נס זענען אַ סיבה פילע טאָ ן ניט ויסקומען גרייט צו
אָ ננעמען אַ ז זיי דאַ רֿפן צו אָ בסערווירן גאָ ט 'ס פעסטיוואַ לס.
עס זענען יוזשאַ וואַ לי אַ ּפאָ ר פון מיסטראַ נסלאַ טעד  /מיסאַ נדערסטוד ּפאַ סידזשיז אַ ז מענטשן טענד צו פונט צו ווי געמיינט
'דערווייַז' אַ ז די ביבלישע הייליק טעג זענען געטאן אַ וועק מיט.
קאָ לאָ ססיאַ נס 16-17 :2
מיסטאָ מע ,די רוֿב ּפראָ סט חלק פון די ביבל אַ ז איז אָ ֿפט סייטאַ ד ווי "דערווייַז" אַ ז די שבת און די ביבלישע רוח טעג זענען געטאן
אַ וועק איז קאָ לאָ ססיאַ נס  .16-17 :2אַ זוי ,לאָ זן ס ונטערזוכן איין קליין מיסטראַ נסלאַ טיאָ ן פון עס:

 16זאל קיין מענטש דעריבער ריכטער איר אין פלייש ,אָ דער אין טרינקען ,אָ דער אין רעסּפעקט פון אַ האָ לידייַ ,אָ דער
פון די ני ַי לעוואָ נע ,אָ דער פון די שבת טעג 17 :וואָ ס זענען אַ שאָ טן פון זאכן צו קומען; אָ בער דער גוף איז פון משיח
(קאָ לאָ ססיאַ נס  ,16-17 :2קדזשוו).
די אויבן איבערזעצונג איז נאָ ענט ,אָ בער ,עס צוגעלייגט אַ וואָ רט "איז" (וואָ ס איז וואָ ס די קדזשוו טראַ נסלייטערז
שטעלן איז אין ייטאַ ליקס) אַ ז איז ניט אין דער אָ ריגינעל גריכיש.
א באמת ּפשאַ ט איבערזעצונג וואָ לט לאָ זן עס אויס ווי עס איז נישט אין דאָ רט .באַ מערקן די סטראָ נג ס קאָ נקאָ רדאַ נסע נומערן און
ֿפאַ רבונדענע ווערטער ֿפאַ ר ווערס :17
5547 3588 9999 4983 1161 3588 .... 3195 ... 3588 ... 4639 2076 .3739
וואָ ס זענען אַ שאָ טן פון זאכן צו קומען; די  ....אָ בער  ....גוף  ............פון  ...משיח.

עס זאָ ל זיין אנגעוויזן אַ ז  9999מיטל אַ ז עס איז געווען ניט קיין וואָ רט אין די ביבלישע טעקסט-די וואָ רט "איז" איז נישט אין דעם
קיסווע-האַ קוידעש.
ווייַל דער זעלביקער דרי ַי שטאַ רק 'ס ווערטער ( )5547 & ,3588 ,4983 #זענען געניצט פיר אנדערע מאל אין די ניו
טעסטאַ מענט און אין יענע צייטן די קדזשוו טראַ נסלייץ זיי ווי "גוף פון משיח" (רוימער  1 ;4 :7קאָ רינטהיאַ נס 1 ;10:16
קאָ רינטהיאַ נס  ;00:27עפעסיאַ נס  - )4:12ווי טוט די נקדזשוו-אַ זוי זאָ ל האָ בן די קדזשוו.
דעריבער ,אויב די טראַ נסלייטערז זענען נאָ ר קאָ נסיסטענט מיט זיך ,זיי וואָ לט האָ בן איבערגעזעצט קאָ לאָ ססיאַ נס  16-17 :2צו
שטאַ ט (און ינקלודעד קלאַ מערן אָ דער מיט קאָ מעס):
 16דעריבער לאָ זן קיין מענטש ריכטער איר אין עסן און טרינקט אָ דער אין רעסּפעקט פון אַ ֿפעסטיוואַ ל אָ דער פון אַ
אַ בזערוואַ נס פון די ני ַי לעוואָ נע אָ דער פון אַ שבת ֿ( 17פאַ ר די זאכן זענען אַ שאָ טן פון די זאכן צו קומען) ,אָ בער דער גוף
פון משיח.
אָ דער אין אנדערע ווערטער ,טאָ ן ניט לאָ זן יענע אַ רויס די 'גוף פון משיח' (דער קירך ,קאָ לאָ ססיאַ נס  )1:18ריכטער איר וועגן רוח
טעג ,אָ בער נאָ ר די אמת קירך זיך .קאָ לאָ ססיאַ נס  16-17 :2איז ניט אַ זוי צו זאָ גן :אַ ז דער שבת און רוח טעג זענען געטאן אַ וועק.
אַ ֿפילו די פרי ארטאדאקס בישאָ ּפ אַ מבראָ סע פון מילאַ ן דערקענט אַ ז קאָ לאָ ססיאַ נס  2:17איז געווען רעפעררינג צו די "גוף פון
משיח" ווי ער האט געשריבן די ווייַטערדיק קאַ מענטינג אויף אַ ז ווערס:
זא ל אונדז ,דעריבער ,זוכן די גוף פון משיח  ...ווו די גוף פון משיח איז ,עס איז דער אמת( .אַ מבראָ סע פון מילאַ ן .בוך
וו .אויף דעם גלויבן אין דער המתים ,אָ ּפטיילונג )107
עס איז טרויעריק אַ ז מאָ דערן טראַ נסלייטערז פון די גריכיש האָ בן אָ ֿפט איגנאָ רירט וואָ ס די אויסדרוק טאַ קע מענט.
עס איז נעבעך עקסעגעסיס (ביבליקאַ ל ינטערּפריטיישאַ ן) צו פאַ רלאָ זנ זיך אַ מיסטראַ נסלאַ טיאָ ן צו פאָ דערן אַ ז די הייליק טעג
זענען געטאן אַ וועק מיט.
גאַ לאַ טיאַ נס 8-10 :4
אן אנדער ּפראָ סט אַ בדזשעקשאַ ן איז צו בעכעסקעם די רוח טעג איז גאַ לאַ טיאַ נס  .8-10 :4עטלעכע ּפראָ טעסטאַ נץ טענד צו נוצן
דעם צו זאָ גן אַ ז קיין ביבלישע דאַ טעס זענען צו זיין באמערקט .אזוי לאָ זן 'ס קוק אין וואָ ס די סקריּפטשערז אַ קטשאַ וואַ לי לערנען:
 8אבער דעמאָ לט ,טאַ קע ,ווען איר האט ניט וויסן גאָ ט ,איר געדינט די וואָ ס דורך נאַ טור זענען נישט געטער 9 .אבער
איצט נאָ ך איר האָ בן באקאנט גאָ ט ,אָ דער אלא זענען באקאנט דורך גאָ ט ,ווי איז עס אַ ז איר אומקערן ווידער צו די
שוואַ ך און בעגגאַ רלי עלעמענטן ,צו וואָ ס איר פאַ רלאַ נג ווידער צו זיין אין באָ נדאַ גע?  10איר אָ בסערווירן טעג און
חדשים ,און צייטן און יאָ רן.

עס זענען עטלעכע ּפראָ בלעמס מיט די אַ נטי -רוח טאָ ג אַ רגומענט דאָ .
איינער איז אַ ז די גאַ לאַ טיאַ נס זענען גויים (כאָ טש עס זענען געווען משמעות עטלעכע יידן גערעדט אין שּפעטער ווערסעס) און
זענען נישט בעכעסקעם די ביבלישע רוח טעג פריערדיק צו קאַ נווערזשאַ ן.
ּפלוס ,עס איז קיין וועג אַ ז די ביבל וואָ לט רופן ביבלישע רעקווירעמענץ ווי "בעגגאַ רלי עלעמענטן ".פול איז געווען קלאר
ווארענונג קעגן ּפייגאַ ן אָ בסערוואַ נסעס ווי די גאַ לאַ טיאַ נס האט "געדינט די וואָ ס דורך נאַ טור זענען ניט קיין געטער".
אן אנדער איז אַ ז קאַ טהאָ לי קס ּ /פראָ טעסטאַ נץ  /מזרח ארטאדאקס זאָ ל באַ טראַ כטן אַ ז זיי אָ ֿפט טאָ ן אָ בסערווירן פאַ רשידן טעג און
יאָ רן (זונטיק ,יסטער ,ניטל ,ניו יאר ס) ,אַ זוי זיי זאָ ל נישט אָ בסערווירן עּפעס אויב זיי פילן אַ ז קיין רעליגיעז טעג זענען צו זיין
באמערקט.
גאַ לאַ טיאַ נס  8-10 :4איז ניט טאן אַ וועק מיט די ביבלישע רוח טעג ,אָ בער אַ נשטאָ ט איז אַ ווארענונג קעגן קלינגינג צו ניט-
ביבליקאַ ל אָ בסערוואַ נסעס.
וואָ ס וועגן דעם זיבעטן טאָ ג שבת?
דער זיבעטער טאָ ג שבת איז ערשטער פון די פעסטיוואַ לס פון גאָ ט ליסטעד אין לעוויטיקוס  .23אַ ֿפילו כאָ טש עס איז אַ
וואכנבלאט ,ניט יערלעך רוח טאָ ג ,עטלעכע קורץ באַ מערקונגען וואָ לט ויסקומען צו זייַן אין סדר.
דער זיבעטער טאָ ג פון דער וואָ ך ,די ביבלישע שבת ,איז איצט גערוֿפן שבת .כאָ טש זונטיק איז געוויזן אויף זיכער קאַ לענדאַ רס ווי
דער זיבעטער טאָ ג פון דער וואָ ך ,די פאַ קט איז אַ ז זונטיק איז דער ערשטער טאָ ג פון די וואָ ך .די ניו טעסטאַ מענט קלאר ווייזט אַ ז
יאָ שקע (לוק  )13:10 ;6 :6 ;21 ,04:16ווי ווויל ווי די שליחים און די געטרי ַי (אַ קס ;4 : 18 ;1-4 :17 ;42-44 ,13-15 :13
עברים  )9-111 :4געהאלטן דעם זיבעטן טאָ ג שבת.
פילע פאָ דערן אַ ז דער זיבעטער טאָ ג שבת איז נישט ענדזשאָ ינעד אין די ניו טעסטאַ מענט ,אַ זוי עס טוט ניט דאַ רֿפן צו זיין געהאלטן
הייַנט .אבער דער בלויז וועג צו מאַ כן אַ ז פאָ דערן איז צו פאַ רלאָ זנ זיך מיסטראַ נסלאַ טיאָ נס פון די ביבל .אויב איינער קוקט אין
וואָ ס איז געגלויבט צו זיין דער אָ ריגינעל גריכיש ,אָ ריגינעל אראמיש ,און דער אָ ריגינעל רעדאַ גירן ווולגאַ טע ,עס איז קלאָ ר אין
אַ לע פון די שּפראַ כן וואס דער זיבעטער טאָ ג שבת איז ענדזשאָ ינעד ֿפאַ ר קריסטן.
אַ ֿפילו לויט צו זיכער קאַ טהאָ ליק און ּפראָ טעסטאַ נט איבערזעצונגען פון די ביבל ,דער זיבעטער טאָ ג שבת מנוחה איז געווען צו
בלייַבן ֿפאַ ר די אָ ובידיאַ נט קריסטלעך מענטשן פון גאָ ט:
 4ווארים ער האט גערעדט ערגעץ וועגן דער זיבעטער טאָ ג אין דעם שטייגער" ,און גאָ ט רעסטיד אויף דעם זיבעטן טאָ ג
פון אַ לע זיינע ווערק";  5און ווידער ,אי ן די ביז אַ הער דערמאנט ּפלאַ ץ" ,זיי וועלן ניט ארלנקומען אין מיין
מנוחה 6 ".דעריבער ,זינט עס בלייבט אַ ז עטלעכע וועט קומען אין איר ,און יענע וואס אַ מאָ ל באקומען די גוט נייַעס האט
נישט אַ רייַן ווייַל פון דיסאָ בעדיענסע 9 . .. ,דעריבער ,אַ שבת רו נאָ ך בלייבט ֿפאַ ר די מענטשן פון גאָ ט10 .און ווער סע
גייט אריין אין גאָ ט 'ס רו ,רעסץ פון זיין אייגן אַ רבעט ווי גאָ ט האט ֿפון זייַן 11 .דעריבער ,לאָ זן אונדז שטרעבן צו קומען
אין אַ ז מנוחה ,אַ זוי אַ ז קיין איינער קען פאַ לן נאָ ך דער זעלביקער בייַשּפיל פון דיסאָ בעדיענסע(.עברים ,4-6,9-111 :4
נאַ ב)
 4ווארים ערגעץ ער האט גערעדט וועגן דעם זיבעטן טאָ ג אין די ווערטער" :און אויף דער זיבעטער טאָ ג גאָ ט רעסטיד
פון אַ לע זיינע ווערק 5 ".און ער האט ווידער אין די דורכפאָ ר אויבן ער זאגט" ,זיי וועלן קיינמאָ ל אַ רייַן מיין
מנוחה 6 ".עס נאָ ך בליי בט אַ ז עטלעכע וועט אַ רייַן אַ ז מנוחה ,און יענע וואס אַ מאָ ל האט דער בשורה אנגעזאגט צו זיי
האט ניט גיין אין ,ווייַל פון זייער דיסאָ בעדיענסע  9 ...עס בלייבט ,דעמאָ לט ,אַ שבת-מנוחה ֿפאַ ר די מענטשן פון
11
גאָ ט; ֿ 10פאַ ר ווער עס יז וואס גייט אריין גאָ ט 'ס רו אויך רעסץ פון זיין אייגן אַ רבעטּ ,פונקט ווי גאָ ט האט ֿפון זייַן .זאל
אונדז ,דעריבער ,מאַ כן יעדער מי צו אַ רייַן אַ ז מנוחה ,אַ זוי אַ ז קיין איינער וועט פאַ לן דורך ווייַטערדיק זייער בייַשּפיל
פון דיסאָ בעדיענסע (עברים  ,4-6,9-111 :4ניוו)
די ניו טעסטאַ מענט קלאר שטאַ טן אַ ז קריסטן זענען צו האַ לטן דעם זיבעטן טאָ ג שבת .אין דערצו צו אַ לאַ וינג ֿפאַ ר רוחניות גראָ וט
און ּפערזענלעך רידזשווואַ ניישאַ ן ,דעם שבת אויך בילדער אַ קומענדיק צייַט פון גאָ ט 'ס מיללענניאַ ל מנוחה.

בשעת פילע טאָ ן ניט באַ טראַ כטן אַ ז דער זיבעטער טאָ ג שבת איז אַ הייליק טאָ ג ,די ביבל טוט (לעוויטיקוס  ;3 :23עקסאָ דוס :20
 ;8ישעיה  .)58:13די ניו טעסטאמענט וואָ רנז קעגן ניט בעכעסקעם עס (עברים  ,)4-11 :4נאָ ך פילע סיבה אַ רום מיט "ליידיק
ווערטער" (קפ .עפעסיאַ נס .)5:266
עס טאָ מער זאָ ל אויך זיין דערמאנט אַ ז טראָ ץ מיסטראַ נסלאַ טיאָ נס כינטינג אַ נדערש ,די רגע יאָ רהונדערט בישאָ ּפ יגנאַ טיוס פון
אנטיאכיע האט ניט פאַ רבייַטן דעם זיבעטן טאָ ג שבת מיט זונטיק (טהיעל בי יגנאַ טיוס און דעם שבת .דער שבת סענטינעל ,באנד
 2016 , 18-21 :)3( 69און טהיעל בי מער אויף יגנאַ טיוס און דעם שבת .דער שבת סענטינעל ,באנד ,15-17 :)2( 70
 .)2017אדער האט די אלטע דאָ קומענט האָ ט גערוֿפן דעם דידאַ טשע (טהיעל בי די דידאַ טשע און דעם שבת .דער שבת סענטינעל,
באנד .)20166 ,19-20 ,10 :)2( 69
ֿפאַ ר מער דאַ קיאַ מענטאַ ד אינֿפאָ רמאַ ציע אויף די געשיכטע פון דער קירך ,טשעק אויס די ביכלעך ווו איז דער אמת קריסטלעך
טשורטש היינט און די קאַ נטיניוינג געשיכטע פון די קהילה פון גאָ ט ביי .www.ccog.org

 .10רעּפאַ קקאַ געד דעמאָ ניק יום טּוב
וואָ ס וועגן ניטל ,יסטער ,און אנדערע רעליגיעז טעג וואָ ס פילע ּפראָ פעססאָ רס פון משיח אָ בסערווירן?
דו זאלסט זיי קומען ֿפון די ביבל? אויב איר טאָ ן ניט ,ווו טאָ ן זיי קומען פון? טוט עס ענין ,לויט צו די ביבל ,אויב איר האַ לטן זיי?
עס זענען סך יום טּוב אַ ז די וועלט 'ס קהילות שטיצן אונטער ,כאָ טש ניט אַ לע פון זיי זענען ענדאָ רסט דורך אַ לע פון זיי .איבער
געשיכטע  ,עטלעכע קהילות האָ בן מאל ענדאָ רסט ,ווי געזונט ווי א מאל קאָ נדעמנעד ,די זעלבע יום טּוב.
בשעת עס איז ווייַטער פון די פאַ רנעם פון דעם ביכל צו גיין אין אַ לע די דעטאַ ילס וועגן יעדער יום טּוב און זייער אָ ריגינס ,די
פאַ קט איז אַ ז פילע זענען רעּפאַ קקאַ געד דימאַ ניק אָ נעס ווי זיי אָ ֿפט ערידזשנאַ לי האבן בדעה צו באַ ערן אַ ּפייגאַ ן גאָ ט  /געטין
איידער פאַ רשידן קהילות אנגענומען און  /אדער די נאמען געטוישט זיי.
פילע וואָ לט זיין סאַ ּפרייזד צו לערנען אַ ז גרעקאָ -רוימער טיאַ לאָ ודזשאַ נז האָ בן מאל קאָ נדעמנעד די יום טּוב ווי ּפייגאַ ן און
ינאַ ּפראָ וּפרייט ֿפאַ ר קריסטן-טראָ ץ דעם פאַ קט אַ ז פאַ רשידן גרעקאָ -רוימער קהילות העכערן זיי אין די  21סט יאָ רהונדערט.
ניו יאר ס טאָ ג אַ נערד דזשאַ נוס (גאָ ט פון צייַט) און סטרענואַ (געטין פון רייניקונג און געזונט ווייל)
די ביבל הייבט די יאָ ר אין די סּפרינג (עקסאָ דוס  ,)2 :12אָ בער וואָ ס איז קאַ מאַ נלי גערוֿפן ניו יאר ס טאָ ג איז באמערקט אויף יאנואר
 1סט אויף מאָ דערן קאַ לענדאַ רס .אין די שּפעט  2נד יאָ רהונדערט אַ ד ,גרעקאָ -רוימער טיאַ לאָ ודזשיאַ ן טערטולליאַ ן קאָ נדעמנעד יענע
וואס ּפראָ פעססעד משיח ,וואס זענען געווען סעלאַ ברייטינג אַ ווערסיע פון עס .אבער ,אַ ז האט ניט האַ לטן פילע וואס געוואלט צו
פייַערן.
די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ מעלדעט:
קריסטלעך שרייבערס און קאָ ונסילס קאָ נדעמנעד די כידאַ ן אָ רגיעס און עקסעסיז קאָ ננעקטעד מיט דעם ֿפעסטיוואַ ל ...
סעלאַ ברייטיד אין די אָ נהייב פון די יאָ ר :טערטולליאַ ן בליימז קריסטן וואס געקוקט די קאַ סטאַ מערי גיט  -גערוֿפן
סטרענאַ ע ( Fr. éטרעננעס) פון די געטין סטרעניאַ  ,וואס ּפריזיידיד איבער ניו יאר ס טאָ ג (קפ .אָ וויד ,פאַ סטי)185-90 ,
 ווי מיר טאָ קענס פון פרייַנדלעך באַ טזיונגען (די ידאָ ל .קסיוו)( .טיערניי י ניו יאר ס טאָ ג .די קאַ טהאָ ליקענסיקלאָ ּפעדיאַ  .חלק)1911 ,11 .
אַ רום  487אַ ד ,די גרעקאָ -רוימער געווען צו אַ דאַ ּפט די "סעודה פון די געמלטע" אויף יאנואר  1סט .דעם ,אָ בער ,האט ניט האַ לטן
אַ לע כידאַ ן טעטיקייט.
די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ הערות:
אַ ֿפילו אין אונדזער אייגן טאָ ג די וועלטלעך ֿפעיִ קייטן פון די עפענונג פון די ניו יאר אַ רייַנמישנ זיך מיט די רעליגיעז
אַ בזערוואַ נס פון די מילה ,און טענד צו מאַ כן אַ מיר יום טּוב פון אַ ז וואָ ס זאָ ל האָ בן די הייליק כאַ ראַ קטער פון אַ רוח
טאָ ג .סט אַ וגוסטינע ווייזט אויס די חילוק צווישן די ּפייגאַ ן און דער קריסטלעך שטייגער פון סעלאַ ברייטינג די טאָ ג:

ּפייגאַ ן סעודה און עקסעסיז זענען געווען צו ווערן עקסּפיאַ טעד דורך קריסטלעך פאַ סטינג און ּתֿפילה (ּפל ,קסקסקסווייי,
 1024סקק  ;.סערם .קקסקוויי ,קקסקווייי)( .דארט)
אַ זוי עס אויך שטאַ טן:
 ...צו די סוף פון די זעקסט יאָ רהונדערט די קאָ ונסיל (קענען .איך) פאָ רבאַ דע קריסטן סטרענאַ ס דיאַ באָ ליקאַ ס
אָ בסערוואַ רע.
די אויסדרוק סטרענאַ ס דיאַ באָ ליקאַ ס אָ בסערוואַ רע בעערעך טראַ נזלייץ ֿפון רעדאַ גירן צו ענגליש ווי "אַ בזערווינג די ני ַי צייַט פון די
דעוויל ".עס איז מסּתמא אַ ז ניו יאר ס רעזאַ לושאַ נז זענען שייך צו און ּפראַ קטאַ סאַ ז אַ מאָ ל געגעבן ֿפאַ ר די ּפייגאַ ן געטין.
יאנואר  1סט איז ניט אַ ביבליקאַ ל יום טּוב ,און אַ ֿפילו די קהילה פון רוים האט פאַ רבאָ טן עטלעכע פון זייַן אַ טראַ ביוץ ווי דימאַ ניק.
וואַ לענטינע ס טאָ ג אַ נערד פאַ ונוס ּ /פאַ ן (גאָ ט פון רינדער און גיביקייַט)
די ביבל טוט ניט האָ בן אַ יום טּוב ווי וואַ לענטינע ס טאָ ג ,אָ בער פילע מענטשן אָ בסערווירן עס.
דאָ איז וואָ ס אַ קאַ טהאָ ליק מקור האט געשריבן וועגן אים:
די רוץ פון סט וואַ לענטינע ס טאָ ג ליגן אין די אלטע רוימער ֿפעסטיוואַ ל פון לוּפערקאַ ליאַ  ,וואָ ס איז געווען סעלאַ ברייטיד
אויף פעברואר ֿ .15פאַ ר  800יאר די רוימער האט דעדאַ קייטאַ ד דעם טאָ ג צו דער גאָ ט לוּפערקוס .אויף לוּפערקאַ ליאַ  ,אַ
יונג מענטש וואָ לט ציען די נאָ מען פון אַ יונג פרוי אין אַ לאָ טעריע און וואָ לט דעריבער האַ לטן די פרוי ווי אַ געשלעכט
באַ גלייטער ֿפאַ ר די יאָ ר ...
די קאַ טהאָ ליק טשורטש ניט מער אַ נערז סט וואַ לענטינע ,אָ בער די יום טּוב האט ביידע רוימער און קאַ טהאָ ליק רוץ( .די
אָ ריגינס פון סט וואַ לענטינע ס טאָ ג .הטטּפ// :וווווו.אַ מעריקאַ ן )catholic.org
א טאָ ג פון ּפייגאַ ן רוץ און געשלעכט דערלויבעניש איז זיכער ניט אַ טאָ ג ֿפאַ ר קריסטן צו אָ בסערווירן .דעם טיּפ פון נאַ טור איז
געווען געווארנט קעגן אין די ניו טעסטאַ מענט ( 1קאָ רינטהיאַ נס  ;06:18דזשוד .)4
באַ מערקן עטלעכע יסלאַ מיק באַ מערקונגען וועגן וואַ לענטינע ס טאָ ג:
סעלאַ ברייטינג די וואַ לענטינע טאָ ג איז נישט קאָ שער ווייַל :ערשטער ,עס איז אַ ינאָ וווייטיד יום טּוב  ...קריסטן זענען
אַ ווער פון די ּפייגאַ ן רוץ פון וואַ לענטינע ס טאָ ג .די וועג די קריסטן אנגענומען סט וואַ לענטינע ס טאָ ג זאָ ל זיין אַ
לעקציע ֿפאַ ר מוסלימס  ...מיר זאָ ל ויסמייַדן עּפעס ֿפאַ רבונדן מיט ּפייגאַ ן וממאָ ראַ ליש ּפראַ קטאַ סאַ ז  ..ליבע צווישן
משּפחות ,און חתונה געהאט מענטשן טוט ניט דאַ רֿפן צו זיין סעלאַ ברייטיד אויף אַ טאָ ג מיט אַ זאַ  ... .אָ ריגינס( .רולינג
אויף סעלאַ ברייטינג וואַ לענטינע ס טאָ ג .הטטּפ // :וווווו)Contactpakistan.comm .
באַ מערקן אַ ז מוסלימס מיטאַ רבעטער וואַ לענטינע ס טאָ ג מיט קריסטנטום (דאָ ך די פאַ לש קאַ מּפראַ מייזינג מין) און זינד.
אין אנדערע ווערטער ,וואַ לענטי נע ס טאָ ג ז די נאָ מען פון משיח (דורך די טערמין 'קריסטנטום') צו זיין געלעסטערט צווישן די
אומות-העולם (רוימער  ;02:24ישעיה  .)5 :52דו זאלסט נישט האָ בן "דער נאָ מען פון גאָ ט געלעסטערט ווייַל פון איר" (רוימער
 )2:24בעכעסקעם ּפייגאַ ן יום טּוב.
פאַ קטיש קריסטן טאָ ן ניט האַ לטן רעּפאַ קקאַ געד דימאַ ניק יום טּוב (קפ 1 .קאָ רינטהיאַ נס .)10:21
מאַ רדי גראַ ס :דעוויל 'ס קאַ רנאַ וואַ ל
קאַ רנאַ וואַ לז ווי מאַ רדי גראַ ס און וואַ לענטינע ס טאָ ג (גערוֿפן לוּפערקאַ ליאַ ונטן) געקומען פון ּפאַ גאַ ניסם:
איינער פון די ערשטער רעקאָ רדעד ינסטאַ נסיז פון אַ יערלעך פרילינג ֿפעסטיוואַ ל איז די ֿפעסטיוואַ ל פון אָ סיריס אין
מצרים; עס קאָ ממעמאָ ראַ טעד די רינואַ ל פון לעבן געבראכט וועגן דורך די יאָ ריק די נייל .אין אַ טהענס ,בעשאַ ס די 6
סענט .בק ,אַ יאָ ריק סימכע אין ּכֿבוד פון דער גאָ ט דיאָ ניסוס איז געווען דער ערשטער רעקאָ רדעד בייַשּפיל פון די נוצן
פון אַ לאָ זנ שווימען .עס איז געווען בעשאַ ס די רוימער אַ ז קאַ רנאַ וואַ לז ריטשט אַ אַ נּפעראַ לעלד שּפיץ פון יידל

דיסאָ רדער און ליסענטיאָ וסנעסס .די הויּפט רוימער קאַ רנאַ וואַ לז זענען געווען די באַ קטשאַ נאַ ליאַ  ,די סאַ טורנאַ ליאַ  ,און
די לוּפערקאַ ליאַ  .אין אייראָ ּפע די מסורה פון פרילינג גיביקייַט סעלאַ בריישאַ נז ּפערסיסטאַ ד געזונט אין קריסטלעך מאל
 ...מחמת קאַ רנאַ וואַ לז זענען דיּפלי איינגעווארצלט אין ּפייגאַ ן סוּפערסטישאַ נז און די ֿפאָ לקלאָ ר פון אייראָ ּפע ,די רוימער
קאַ טהאָ ליק טשורטש איז געווען ניט געקענט צו שטעמּפל זיי אויס און לעסאָ ף אנגענומען פילע פון זיי ווי אַ טייל פון
קירך טעטיקייט( .קאַ רנאַ וואַ ל .די קאלאמביע ענסיקלאָ ּפעדיאַ  6 ,עד)20155 .
די באַ קקאַ נאַ ליאַ איז געווען צו דער גאָ ט באַ קטשוס ,אויך באקאנט ווי דיאָ ניסוס .ער איז געווען דער גאָ ט פון די ווייַנטרויב שניט,
ווינעמאַ קינג און ווייַן ,פון ריטואַ ל מאַ דנעסס ,גיביקייַט ,טעאַ טער ,און רעליגיעז עקסטאַ סי אין גריכיש מאַ טאַ לאַ דזשי .געשלעכט
זנות איז געווען אַ טייל ֿפון דער באַ קקאַ נאַ ליאַ סימכע .זיין דינען איז געווען קאָ נדעמנעד דורך די גרעקאָ -רוימער פירער
קאָ ממאָ דיאַ נוס אין די דריט יאָ רהונדערט (קאָ ממאָ דיאַ נוס .אויף קריסטלעך דיסציּפליןֿ .פון -ניסענע אבות ,חלק.)44 .
אַ לקאָ האָ ל ,סּפעציעל ווייַןּ ,פלייַעד אַ וויכטיק ראָ לע אין גריכיש קולטור מיט דיאָ ניסוס ווייל אַ וויכטיק סיבה ֿפאַ ר אַ ראַ וקאָ וס לעבן
נוסח (גאַ טעלי אויך טרינקען .גאָ טהאַ ם ביכער ,2008 ,ז ' .)11 .מאַ רדיס גראַ ס און קאַ רנאַ וואַ ל ויסקומען צו זיין שייך צו דעם.
אין די שּפעט רגע יאָ רהונדערט ,רוימער קאַ טהאָ ליק בישאָ ּפ און מזרח ארטאדאקס הייליקער ירענאַ עוס קאָ נדעמנעד די אנהענגערס
פון די הערעטיק וואַ לענטינוס ֿפאַ ר ּפאַ רטיסאַ ּפייטינג אין פלייש עסן כידאַ ן פעסטיוואַ לס ווי ער האט געשריבן:
בכן אויך עס קומט צו פאָ רן ,אַ ז די "רוֿב גאנץ" צווישן זיי נאַ רקאָ מאַ ן זיך אָ ן מורא צו אַ לע יענע מינים פון פאַ רבאָ טן
מעשים פון וואָ ס די כתבי -ה קוךש פאַ רזיכערן אונדז אַ ז "זיי וואס טאָ ן אַ זאַ זאכן וועט ניט ירשענען די מלכות פון
גאָ טֿ ".פאַ ר בייַשּפיל ,זיי מאַ כן קיין יבערטראַ כט וועגן עסן מיץ געֿפינט זיך אין קרבן צו אָ ּפגעטער ,ימאַ דזשאַ נינג אַ ז זיי
קענען אין דעם וועג אָ ּפמאַ ך קיין דעפילעמענט .דעמאָ לט ,ווידער ,אין יעדער כידאַ ן ֿפעסטיוואַ ל סעלאַ ברייטיד אין ּכֿבוד
פון די אָ ּפגעטער . . .,אנדערע פון זיי טראָ גן זיך אַ רויף צו די תאוות פון די פלייש מיט די מאַ קסימאַ ל גרעעדינעסס,
מיינטיינינג אַ ז גאַ שמיעסדיק זאכן זאָ ל זיין ערלויבט צו די גאַ שמיעסדיק נאַ טור ,בשעת רוחניות זאכן זענען צוגעשטעלט
ֿפאַ ר די רוחניות .עטלעכע פון זיי ,דערצו ,זענען אין די מידע פון דעפילינג די נשים צו וועמען זיי האָ בן געלערנט די
אויבן דאָ קטערין ,ווי האט אָ פט שוין מודה געווען דורך די נשים וואס האָ בן שוין געֿפירט אַ וועקגעבלאָ נדזשעט דורך
זיכער פון זיי ,אויף זייער אומגעקערט צו די קהילה פון גאָ ט ,און אַ קנאַ לידזשינג דעם צוזאמען מיט די מנוחה פון זייער
ערראָ רס( .ירענאַ עוס .קעגן הערעסיעס .בוך  ,1טשאַ ּפטער  ,6ווערס )3
שּפעטער ,די ארטאדאקס קאַ טהאָ ליק אַ ּפאַ לאַ דזשאַ סט אַ רנאָ ביוס (געשטארבן  )330געווארנט קעגן דעם טיּפ פון פאַ סץ אַ ז ּפאַ גאַ נס
האט:
וואָ ס זאָ גן איר ,אָ קלוג קינדער ֿפון ערעקטהעוס? וואָ ס ,איר בירגערס פון מינערוואַ ? די מיינונג איז לאָ עט צו וויסן מיט
וואָ ס ווערטער איר וועט באַ שיצן וואָ ס עס איז אַ זוי געפערלעך צו טייַנען ,אָ דער וואָ ס קונסט איר האָ בן דורך וואָ ס צו
געבן זיכערקייַט צו אותיות און ז ווונדאַ ד אַ זוי מאָ רטאַ ללי .דאס איז ניט קיין פאַ לש מיסטראַ סט ,אדער זענען איר
אַ ססאַ ילעד מיט ליגנעריש באשולדיקונגען :די ינפאַ מי פון דיין עלעוסיניאַ איז דערקלערט ביידע דורך זייער באַ זע
ביגינינגז און דורך די רעקאָ רדס פון אלטע ליטעראַ טור ,דורך די זייער וואונדער ,אין פייַן ,וואָ ס איר נוצן ווען
קוועסטשאַ נד אין באקומען די הייליק זאכן" - ,איך האָ בן פאַ סטעד ,און שיקער דער ּפלאַ ן; איך האָ בן גענומען אויס פון
די מיסטיק סיסט ,און שטעלן אין די וויקער-קאָ רב; איך האב באקומען ווידער ,און טראַ נספעררעד צו די ביסל
קאַ סטן( .אַ רנאָ ביוס .קעגן די כידאַ ן ,בוך וו ,טשאַ ּפטער )26
אַ רנאָ ביוס אַ ֿפילו געווען צו וואָ רענען וועגן אַ 'מאַ רדי גראַ ס' באַ נקעט נאכגעגאנגען דורך אַ פעסט:
די סעודה פון דזשוּפיטער איז מאָ רגן .דזשוּפיטער ,איך רעכן ,דינעס ,און מוזן זייַן סאַ טיאַ טעד מיט גרויס באַ נגקוואַ ץ ,און
לאַ נג אָ נגעפילט מיט לאָ עט קרייווינגז ֿפאַ ר עסנוואַ רג דורך פאַ סטינג ,און הונגעריק נאָ ך די געוויינטלעך
מעהאַ לעך( .אַ רנאָ ביוס ,קעגן די כידאַ ן ,בוך  Vוו ,טשאַ ּפטער )32
אזוי ,פרי שרייבערס קאָ נדעמנעד יום טּוב אַ ז געזונט אַ ּפלאַ ץ ווי קאַ רנאַ וואַ ל  /מאַ רדי גראַ ס ווייַל פון זייַן טייז צו ּפייגאַ ן
יידאַ לאַ טרי.
די ביבל לערנט:

 13זאל אונדז גיין רעכט ,ווי אין דעם טאָ ג ,נישט אין רעוואַ לרי און שיכרות ,ניט אין זנות און באַ גער ,נישט אין שנאה און
קנאה 14 .אבער שטעלן אויף די האר יאָ שקע משיח ,און מאַ כן קיין טני ַי ֿפאַ ר די פלייש ,צו מקיים זייַן תאוות( .רוימער
)13-14 :13
בשעת די ביבל טוט ניט פאַ רשילטן סימכע ,מאַ רדי גראַ ס און ֿפאַ רבונדענע אָ בסערוואַ נסעס זענען פאַ רקערט צו קיסווע-
האַ קוידעש .אין באָ ליוויאַ זיי רופן עס די "דעוויל 'ס קאַ רנאַ וואַ ל" און אָ ּפענלי דינען ׂשטן ווי זייער גאָ ט!
דעוויל 'ס קאַ רנאַ וואַ ל (לאַ דיאַ בלאַ דאַ ) יעדער פרילינג ,אורורו גייט אין קאַ רנאַ וואַ ל מאָ דע  ...איינער פון די כיילייץ
זענען די טייַוול דאַ נסערז ,די מסורה פון וואָ ס נעמט זיך פון אַ מאָ דנע מין פון טייַוול דינען .אורורו איז אַ מיינינג שטאָ ט
און די לאָ וקאַ לז ,סּפענדינג אַ זוי פיל צייַט ונטערערד ,באַ שלאָ סן צו אַ דאַ ּפט אַ גאָ ט פון די אַ נדערווערלד .קריסטלעך
מסורה דיקטייץ אַ ז דעם מוזן זיין די שטן און די אורורו געטרי ַי אַ זוי אנגענומען ׂשטן ,אָ דער סוּפייַ ,ווי זייער גאָ ט /
(פראָ ממעס/Http://events.frommers.com/sisp .
ינדעקס.הטם?  = FXגעשעעניש & עווענט_יד = )5769
קאַ רנאַ וואַ ל  /מאַ רדיס גראַ ס איז אַ דימאַ ניק יום טּוב און זיכער ניט אַ קריסטלעך איינער .עס איז געווען ניט געהאלטן דורך יאָ שקע
אויך ניט קיין שום פון זיין פרי געטרי ַי אנהענגערס.
לענט :א ּפערווערסיאָ ן פון די טעג ֿפון מצות און ּפענטעקאָ סט?
וואָ ס וועגן לענט?
כאָ טש די וואָ רט 'לענט' מיטל סּפרינג צייַט ,עס איז איצט דער הויּפט באמערקט אין די ווינטער רעכט נאָ ך מאַ רדי גראַ ס.
די וועלט בוך ענסיקלאָ ּפעדיאַ שטאַ טן:
לענט איז אַ רעליגיעז צייַט באמערקט אין די פרילינג  ...עס הייבט אויף אַ ש מיטוואך 40 ,טעג איידער יסטער,
עקסקלודינג סונדייַס ,און ענדס אויף יסטער זונטיק (ראַ מם בי לענט .וועלט בוך ענסיקלאָ ּפעדיאַ  50 ,עד.)1966 .
וואָ ס וועגן אַ ש מיטוואך?
נו ,עס איז ניט אַ ן אָ ריגינעל קריסטלעך אדער ביבלישע רוח טאָ ג.
די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ מעלדעט:
אַ ש מיטוואך און דער נאָ מען דיעס סינערום (טאָ ג פון אש) וואָ ס עס טראגט אין די רוימער מיססאַ ל איז געֿפונען אין די
ערליאַ סט יגזיסטינג קאָ ּפיעס פון די גרעגאָ ריאַ ן סאַ קראַ מענטאַ רי און מיסטאָ מע דאַ טעס פון לּפחות די אַ כט יאָ רהונדערט.
אויף דעם טאָ ג אַ לע די געטרי ַי לויט צו אלטע מנהג זענען געטרייסט צו צוגאַ נג די מזבח איידער די אָ נהייב פון מאַ סע ,און
עס די גאַ לעך ,דיּפינג זייַן גראָ בער פינגער אין אש ביז אַ הער ברוך ,מאַ רקס די שטערן (טערסטאַ ן ה אַ ש מיטוואך .די
קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ .) 1907 ,
אַ זוי ,די קהילה פון רוים אנגענומען עס אין די  8סטן יאָ רהונדערט.
עס זאָ ל אויך זיין אנגעוויזן אַ ז דער געדאַ נק פון ּפלייסינג אַ קרייַז פון אש אויף די שטערן געקומען ֿפון זון גאָ ט דינען און אנדערע
פון ּפאַ גאַ ניסם:
מיט הראַ טיק  ...ינישיאַ ץ  ...וואָ לט פונ יצט אָ ן האָ בן די זון קראָ ס אויף זייערע שטערנס .די ענלעכקייַט צו די קרייַז פון
אש געמאכט אויף די שטערן אויף דער קריסטלעך אַ ש מיטוואך איז סטרייקינג .עטלעכע האָ בן סאַ גדזשעסטיד דעם צו
זיין אַ בייַשּפיל פון די פרי קריסטן באַ ראָ וינג פון די מיטהראַ טיק קולט; אנדערע ֿפאָ רשלאָ גן אַ ז ביידע קאַ לץ זענען
צייכענונג אויף דער זעלביקער ּפראָ וטאַ טייּפ( .נאַ באַ רז ּפי די סודות פון מיטהראַ ס :די ּפייגאַ ן גלויבן אַ ז שייּפט דער
קריסטלעך וועלט .ינער טראַ דיטיאָ נס  /בער & ֿפירמע ,2005 ,ז ')366 .

אַ ש מיטוואך דאס אַ לעדזשאַ דלי קריסטלעך יאָ מטעוו געקומען ֿפון רוימער ּפאַ גאַ ניסם ,וואָ ס אין דרי ַי האט עס פון וועדיק
ינדיאַ  .אש האבן געהאלטן דעם זאָ מען ֿפון די פייַער גאָ ט אַ גני ,מיט די מאַ כט צו מויכל זייַן אַ לע זינד  ...אין רוים ס ניו
יאָ ר סעודה פון אַ טאָ נעמענ ט אין מאַ רץ ,מענטשן וואָ ר זאק און ביידד אין אש צו אַ טאָ ון ֿפאַ ר זייער זינד .דעמאָ לט ווי
איצט ,ניו יאר ס יוו איז געווען אַ ֿפעסטיוואַ ל ֿפאַ ר עסן ,געטרונקען ,און סיננינג ,אויף די טעאָ ריע אַ ז אַ לע זינד וואָ לט זייַן
געווישט אויס די ווייַטערדיק טאָ ג .ווי די גע האלטן ביים שטארבן גאָ ט פון מאַ רץ ,מאַ רס גענומען זיין ווערשיּפערז 'זינד
אין מיט אים אין טויט .דעריבער די קאַ רנאַ וואַ ל איז געֿפאַ לן אויף דיעס מאַ רטיס ,די טאָ ג פון מאַ רס .אין ענגליש ,דאָ ס
איז געווען מיטוואך ,ווייַל מאַ רס איז געווען ֿפאַ רבונדן מיט די סאַ קסאָ ן גאָ ט טיוו .אין פראנצויזיש די קאַ רנאַ וואַ ל טאָ ג
איז געווען געהייסן מאַ רדיס גראַ ס" ,גראָ ב דינסטיק ",די מעררימאַ קינג טאָ ג איידער אַ ש מיטוואך( .וואָ קער בי די פרוי 'ס
ענציקלאָ ּפעדיע פון מיטס און סיקריץ .האַ רּפערקאָ ללינסּ ,1983 ,פּפ)66-677 .
ווו האט די ֿפערציק טאָ ג לענטען שנעל קומען ֿפון?
די ביבל דערציילט פון אַ  50טאָ ג צייַט צו ציילן ,וואָ ס איז ווו מיר באַ קומען דעם נאָ מען שבועות .אַ רום דער פערט -זעקסט
סענטשעריז ,די גרעקאָ -רוימער זענען בעכעסקעם עטלעכע טיּפ פון אַ  50טאָ ג שנעל ,וואס האט געראָ טנקייַט צו די יסלאַ מיק פעסט
פון ראַ מאַ דאַ ן (ּפינעסּ ,פ .)32.אין צייַט ,דעם געביטן צו אַ פערציק-טאָ ג אַ בסטאַ נאַ נס פון איינער אָ דער מער (נאָ רמאַ לי עסנוואַ רג)
זאכן.
פרי קריסטן ,פון קורס ,האט ניט האַ לטן לענט ווי אַ ֿפילו די קאַ טהאָ ליק הייליקער אַ באַ ט יוחנן קאַ ססיאַ ן אין די פינפט יאָ רהונדערט
איינגעזען:
האָ וובעיט איר זאָ ל וויסן אַ ז ווי לאַ נג ווי די ּפרימיטיוו קירך ריטיינד זייַן שליימעס אַ נבראָ וקאַ ן ,דעם אַ בזערוואַ נס
פון לענט האט נישט עקסיסטירן( .קאַ ססיאַ ן יוחנן .קאָ נֿפערענץ  , 21דער ערשטער זיצונג אַ באַ ט טהעאָ נאַ ס .אויף דער
אָ ּפרו בעשאַ ס די פופציק טעג .טשאַ ּפטער )30
אזוי ,ער אַ דמיטאַ ד אַ ז לענט איז געווען צוגעלייגט און אַ ז דער אָ ריגינעל געטרי ַי האט ניט האַ לטן עס.
די אַ ּפאָ סטלע פול ינוואָ וקט בעכעסקעם פסח און די טעג ֿפון מצות ( 1קאָ רינטהיאַ נס  .)7-8 :5אבער ער האט ניט טאָ ן אַ זוי ֿפאַ ר
עּפעס גערוֿפן לענט .אָ בער ,ווייַל די טעג ֿפון מצות אַ רייַנציען אַ זיבן-טאָ ג "שנעל" פון זויערטייג ,אַ רום די צייַט פילע רופן יסטער,
עס קען זיין אַ ז עטלעכע ֿפאַ רבונדן מיט רוים און מצרים ּפעלץ אַ ז אַ אַ בסטאַ נאַ נס צייַט וואָ לט מען צונעמען ,אָ בער די סומע פון
צייַט  ,ווי געזונט ווי וואָ ס זיי אַ בסטאַ ינעד ֿפון ,וועריד.
סאָ קראַ טעס סטשאָ לאַ סטיקוס געשריבן אין די  5יאָ רהונדערט:
די פאַ סץ איידער יסטער וועט זיין געֿפונען צו זיין אנדערש באמערקט צווישן פאַ רשידענע מענטשן .יענע בי ַי רוים פעסט
דרי ַי סאַ קסעסיוו וואָ כן איידער יסטער ,עקססעּפטינג און סונדייַס .יענע אין ילליריקאַ און אַ לע איבער גריכנלאנד און
אלעקסאנדריע אָ בסערווירן אַ פעסט פון זעקס וואָ כן ,וואָ ס זיי טערמין 'די ֿפערציק טעג' שנעל ' .אנדערע קאַ מענסינג
זייער שנעל פון דער זיבעטער וואָ ך איידער יסטער ,און פאַ סטינג  3-5טעג נאָ ר ,און אַ ז ביי ינטערוואַ לז ,נאָ ך רופן אַ ז
צייַט 'די ֿפערציק טעג' שנעל ... ' .עטלעכע באַ שטימען איין סיבה ֿפאַ ר עס ,און אנדערע דעם אנדערן ,לויט צו זייער
עטלעכע פאַ נסיעס .איינער קענען זען אויך אַ ומהעסקעם וועגן די שטייגער פון אַ בסטאַ נאַ נס פון עסנוואַ רג ,ווי ווויל ווי
וועגן די נומער פון טעג .עטלעכע אינגאנצן ייַנהאַ לטנ זיך פון זאכן וואָ ס האָ בן לעבן :אנדערע קאָ רמען אויף פיש בלויז
פון אַ לע חיות :פילע צוזאַ מען מיט פיש ,עסן אָ ף אויך ,אַ זוי צו זאָ גן אַ ז לויט צו משה ,די זענען געווען ּפונקט אַ זוי
געמאכט אויס פון די וואסערן .עטלעכע ייַנהאַ לטנ זיך פון עגגס ,און אַ לע קינדס פון :אנדערע ּפאַ רטייק פון טרוקן ברויט
בלויז; נאָ ך אנדערע עסן נישט אַ ֿפילו דעם :בשעת אנדערע ווייל פאַ סטעד ביז דער ניינטער שעה ,דערנאָ כדעם נעמען
קיין סאָ רט פון עסנוואַ רג אָ ן דיסטינגקשאַ ן  ...זינט אָ בער קיין איינער קענען ּפראָ דוצירן אַ געשריבן באַ ֿפעל ווי אַ ן
אויטאָ ריטעט ( ...סאָ קראַ טעס סטשאָ לאַ סטיקוס .עקקלעסיאַ סטיקאַ ל געשיכטע ,באנד וו ,טשאַ ּפטער )22
די שליחים רוֿב אַ וואַ דע האט נישט האָ בן דיפפערינג פאַ סץ מיט דיפפערינג רעקווירעמענץ (קפ 1 .קאָ רינטהיאַ נס :11 ;01:10
 .)1די פערציק-טאָ ג לענטען פאַ סץ זענען נישט ווי די פערציק -טאָ ג פאַ סץ דערמאנט אין די ביבל וואָ ס ינוואַ לווד אַ וועק פון אַ לע
עסנוואַ רג און וואַ סער (עקסאָ דוס  ;34:28לוק .)2 :4

בנוגע לענט ס אָ ריגינס ,באַ מערקן וואָ ס איינער געלערנטער האט געשריבן:
א לענט פון פערציק טעג איז געווען באמערקט דורך ווערשיּפערז פון די באַ בילאָ ניאַ ן ישטאַ ר און דורך דעם ווערשיּפערז
פון די גרויס מצרי מעדיטאָ ריאַ ל גאָ ט אַ דאָ ניס אָ דער אָ סיריס  ...צווישן די ּפאַ גאַ נס ,דעם לענט צייַט מיינט צו האָ בן
געווען אַ ינדיסּפענסאַ באַ ל ּפרילימאַ נערי צו די גרויס יערלעך (יוזשאַ וואַ לי פרילינג ) פעסטיוואַ לס( .באַ קטשיאָ טשי ש
גאָ ט 'ס פעסטיוואַ לס אין קיסווע-האַ קוידעש און געשיכטע ,חלק  .1ביבלישע ּפערסּפעקטיסעס ,בערריאַ ן סּפרינגס (מי),
 ,1995ז')108 .
עס איז מסּתמא אַ ז דער געדאַ נק פון אַ פערציק-טאָ ג שנעל געקומען ֿפון אלעקסאנדריע אין מצרים אָ דער ֿפון גריכנלאנד און איז
שייך צו די ּפייגאַ ן געטין ישטאַ ר .זינט די באַ בילאָ ניאַ נס גענומען איבער די גריכן און די מצרים ,אַ ז זאל האָ בן געווען ווען זיי
סטאַ רטעד דעם פיר.
זינט פרי קריסטן האט אָ בסערווירן די טעג ֿפון מצות ,רעּפאַ קקאַ געד ּפייגאַ ן פאַ סץ זענען משמעות סאַ בסטאַ טוטאַ ד אין פאַ רשידן
וועגן דורך די גרעקאָ -רוימער.
באַ מערקן אַ ז די אַ ּפאָ סטלע פול וואָ רנז קעגן ווייל ינוואַ לווד אין ּפייגאַ ן אָ בסערוואַ נסעס:
 14דו זאלסט נישט כאַ רנאַ ס זיך אין אַ אַ ניוואַ ן קאָ לעקטיוו מיט ונבעליעווערס; ווי קענען וּפריגהטנעסס און געזעץ -
ברייקינג זייַן ּפאַ רטנערס ,אָ דער וואָ ס קענען ליכט און פינצטערניש האָ בן אין ּפראָ סט?  15ווי קענען משיח קומען צו אַ
העסקעם מיט בעליאַ ר און וואָ ס ייַנטיילונג קענען עס זיין צווישן אַ באַ ליווער און אַ ונבעליעווער?  16דער טעמּפל פון
גאָ ט קענען ניט קאָ מּפראָ מיס מיט פאַ לש געטער ,און אַ ז איז וואָ ס מיר זענען  -די היכל פון די לעבעדיק גאָ ט2(.
קאָ רינטהיאַ נס )NJB ,14-16 :6
 19וואָ ס טוט דעם הייסן? אַ ז די דעדיקאַ ציע פון עסנוואַ רג צו פאַ לש געטער אַ מאַ ונץ צו עּפעס? אָ דער אַ ז פאַ לש געטער
זיך סומע צו עּפעס?  20ניין ,עס טוט נישט; נאָ ר אַ ז ווען ּפאַ גאַ נס קרבן ,וואָ ס איז מקריב געווען דורך זיי איז האט מקריב
געווען צו בייזע גייסטער ,וואס זענען ניט גאָ ט .איך טאָ ן ניט וועלן איר צו טיילן מיט שעד ס 21 .איר קענען נישט
טרינקען די גלעזל פון די האר און די גלעזל פון בייזע גייסטער ווי געזונט; איר קענען ניט האָ בן אַ טיילן אין די האר ס
טיש און די בייזע גייסטער 'טיש ווי געזונט 22 .דו זאלסט מיר טאַ קע ווילן צו ופוועקן די האר ס קנאה; זענען מיר
שטארקער ווי ער איז? ( 1קאָ רינטהיאַ נס )NJB ,19-22 :10
צי ֿפון מצרים ,רוימער ּפאַ גאַ ניסם ,אָ דער אנדערע דימאַ ניק קוואלן ,די איין אָ רט לענט האט ניט קומען פון איז געווען די
ביבל .אדער האט עס קומען פון פרי טראדיציעס פון דער ערשטער אנהענגערס פון יאָ שקע.
עטלעכע טראַ כטן זיי זענען שטאַ רק גענוג סּפיריטשאַ וואַ לי אַ זוי זיי קענען מישן ּפאַ גאַ ניסם ,אָ בער זיי זענען טאַ קע עראַ וזינג גאָ ט ס
צארן לויט צו די אַ ּפאָ סטלע פול.
יסטער
פילע מענטשן טאָ ן ניט פאַ רשטיין אַ ז יסטער (ישטאַ ר) איז געמיינט צו זיין פסח ,באווויגן צו זונטיק ווייַל פון קאַ וערדאַ ס און ֿפאַ ר
האַ ס פון יהודים (דארטּ ,פּפ.)101-103 .
באַ מערקן וואָ ס רעסּפעקטעד ּפראָ טעסטאַ נט געלערנטער י גיעסעלער געמאלדן וועגן די רגע יאָ רהונדערט:
די מערסט וויכטיק אין דעם ֿפעסטיוואַ ל איז געווען די פסח טאָ ג ,די  14פון ניסאַ ן  ...אין עס זיי האָ בן געגעסן מצות ,מיסטאָ מע ווי
די יידן ,אַ כט טעג דורך  ...עס איז קיין שּפור פון אַ יאָ ריק ֿפעסטיוואַ ל פון די המתים צווישן זיי  ...די קריסטן פון אזיע
מינערווערטיק אַ ּפילד אין טויווע פון זייער פסח פייַערלעכקייַט אויף די  14ניסאַ ן צו יוחנן( .גיעסעלער ,דזשאָ האַ נן קאַ רל לודוויג.
א טעקסט -בוך פון קהילה געשיכטע .האַ רּפער & ברידער ,1857 ,ז ')1666 .
כאָ טש קריסטן געהאלטן פסח אויף די  14טה פון ניסאַ ן ,ווייַל פון געוואלט צו דיסטאַ נסע זיך ווייַל פון ריוואָ ולץ דורך די אידן אין די
אויגן פון די רוימער אויטאריטעטן ,פילע פון די גרעקאָ -רוימער אין ירושלים ,רוים ,און אלעקסאנדריע (אָ בער ניט אזיע מיינער)

באַ שלאָ סן צו באַ שטימען פסח צו אַ זונטאג .אין ערשטער ,זיי געהאלטן אַ ווערסיע פון פסח און עס איז געווען ניט געהאלטן אַ
המתים יום טּוב.
באַ מערקן אויך די ווייַטערדיק פון דזשי:
דער ערשטער קריסטן סעלאַ ברייטיד די טויט פון יאָ שקע מיט אַ ּפאַ סטשאַ מאָ לצייַט (עוטשאַ ריסט) אויף די לונער טאָ ג
פון די אידישע פסח (טאָ ן  1קאָ ר.)7-8 :5 .
אין ערשטער עס איז געווען ניט יערלעך סימכע פון די המתים .יווענטשאַ וואַ לי ,אין די גוי וועלט ,דער טאָ ג פון
המתים איז געווען צוגעגעבן צו די ּפאַ סטשאַ ֿפעסטיוואַ ל .אַ ז טאָ ג איז געווען זונטאג( .גף .איריש יאָ שקע ,רוימער
יאָ שקע :די פאָ רמירונג פון פרי איריש קריסטנטום .טריניטי דרוק אינטערנאַ ציאָ נאַ לע ,2002 ,ז ')183 .
ווייַל עטלעכע אין אזיע מיינער און אנדערש האט נישט גיין צוזאמען מיט דאַ טע טוישן צו זונטיק ,דעם מיטהראַ ס וואָ רשיּפינג
עמּפעראָ ר קאַ נסטאַ נטין גערוֿפן די קאָ ונסיל פון ניסעאַ  ,וואָ ס דערקלערט זונטיק ֿפאַ ר די גרעקאָ -רוימער.קאַ נסטאַ נטין זיך דעמאָ לט
דערקלערט:
זאל אונדז דעריבער האָ בן גאָ רנישט אין ּפראָ סט מיט די אומווערדיקע אידישע מאַ סע; ֿפאַ ר מיר האָ בן באקומען פון
אונדזער גואל אַ אַ נדערש וועג( .עוסעביוס 'לעבן פון קאַ נסטאַ נטין ,בוך ווו קאַ ּפיטל .)18
קריסטן זאָ ל ניט האַ ס אידן אדער נישט אָ בסערווירן גאָ ט 'ס רוח טאָ ג ,נאָ ר ווייַל פילע אידן מאַ כן אַ ן ּפרווון צו טאָ ן אַ זוי.
יאָ שקע קיינמאָ ל אנגעוויזן אַ ז די אידישע ראַ סע איז געווען אומווערדיקע (ער איז געווען אַ איד) אדער אַ ז ער געביטן דעם טאָ ג פון
פסח .נאָ ך זון-וואָ רשיּפינג קאַ נסטאַ נטין קאָ נקלודעד אַ נדערש .און דעם זונטיק אַ בזערוואַ נס איז איצט באקאנט ווי יסטער .אבער
ווייַל זון-וואָ רשיּפינג ּפראַ קטאַ סאַ ז און די אַ וווידאַ נס פון ּפראַ קטאַ סאַ ז אַ ז האבן געהאלטן אויך "ייִ דיש" איז טאַ קע וואָ ס יסטער איז
באמערקט ווען עס איז.
פילע פון די זייַן ּפראַ קטאַ סאַ ז ווי יסטער עגגס ,די יסטער קיניגל ,און יסטער פייַער געקומען ֿפון ּפאַ גאַ ניסם לויט צו רוימער
קאַ טהאָ ליק קוואלן (למשל האָ לוועקק  FGיסטער .די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ  ,באנד ך ראבערט ֿפירמע.)1909 .
די אַ נגליקאַ ן בישאָ ּפ דזשב ליגהטפאָ אָ ט האט געשריבן:
 ...די קהילות פון אזיע מיינער  ...רעגיאַ לייטאַ ד זייער יסטער ֿפעסטיוואַ ל דורך די אידישע פסח אָ ן אַ כטונג צו די טאָ ג פון
די וואָ ך ,אָ בער  ...די פון רוים און אלעקסאנדריע און גאָ ל באמערקט אן אנדער הערשן; אַ זוי אַ וווידינג אַ ֿפילו די
סעמבלאַ נס פון יידישקייַט( .ליגהטפאָ אָ ט ,יוסף שערער .הייליקער פול ס עּפיסטלע צו די גאַ לאַ טיאַ נס :א רעוויסעד
טעקסט מיט הקדמה ,נאָ טעס און דיססערטאַ טיאָ נסֿ .פאַ רעֿפנטלעכט דורך מאַ קמיללאַ ןּ ,1881 ,פּפ)331 ,317 .
און דער נאָ מען יסטער? דאס איז אַ רעסּפעללינג פון די זונופגאַ נג געטין און 'מלּכה פון הימל' ישטאַ ר:
ישטאַ ר ,זי איז געווען ביידע גיביקייַט און אַ מלחמה געטין ... .יסטער אָ דער אַ סטאַ רטע איז אין ווירקונג דער זעלביקער
דינען פון אַ ן אַ לט באַ בילאָ ניאַ ן געשלעכט קולט ינסטאַ טוטאַ ד דורך סעמיראַ מיס די וואָ ריער מלּכה וואס האט געהאט א
באַ גער ֿפאַ ר בלוט ( .קוש ה ּפנימער ֿפון די האַ מיטיק מענטשן .קסליבריס קאָ רּפאָ ראַ טיאָ ן ,2010 ,ז ')164 .
ישטאַ ר איז געווען געזען ווי דער ּפערסאָ ניפיקאַ טיאָ ן פון דעם ּפלאַ נעט ווענוס ,און צוזאַ מען מיט שאַ מאַ ש ,די זון גאָ ט ,און
זינד ,די לבנה גאָ ט ,זי געגרינדעט אַ אַ סטראַ ל טרייאַ ד ( .ליטטלעטאָ ן קס .גאָ דס ,גאָ דדעססעס ,און מאַ טאַ לאַ דזשי ,באנד .6
מאַ רשאַ ל קאַ ווענדיש 2005 ,ז ')760 .
די ביבל וואָ רנז קעגן געדינט די 'מלּכה פון הימל':
 17צי איר נישט זען וואָ ס זיי טאָ ן אין די שטעט פון יהודה און אין די גאסן פון ירושלים?  18די קינדער קלייַבן האָ לץ ,די
אבות אָ נצינדן די פייַער ,און די ֿפרויען ניד טייג ,צו מאַ כן קייקס ֿפאַ ר די מלּכה פון הימל ,און זיי גיסן אויס טרינקען
אָ פפערינגס צו אנדערע געטער ,אַ ז זיי זאָ לן אַ רויסרופן מיר צו ּכעס( .ירמיהו )17-19 :7

די קייקס זענען ענלעך צו 'הייס קרייַז בונס' (ּפלאַ טט סי די ּפסיטשאָ לאָ גי פון סאציאל לעבן .דאַ ד & ,1922ז ' '.)71 .די מלּכה פון
הימל '?
ירמיהו  ... 7קייקס צו די מלּכה פון הימל (וו .)18 .מיסטאָ מע אַ דערמאָ נען צו די באַ בילאָ ניאַ ן גיביקייַט -געטין ישטאַ ר,
געטין פון די ּפלאַ נעט ווענוס( .די וויקליפפע ביבל קאָ ממענטאַ רי ,עלעקטראָ ניק דאַ טאַ באַ סע .דרוקרעכט (C) 19622
דורך מודי דרוק)
קריסטן זאָ ל ניט האָ בן געהייסן אַ יום טּוב נאָ ך אַ ּפייגאַ ן געטין וועמענס ּפראַ קטאַ סאַ ז די ביבל קאַ נדעמז .אבער ,רוֿב וואס גלייבן
קריסטנטום טאָ ן ניט ויסקומען צו האָ בן אַ ּפראָ בלעם מיט וואָ ס.
מאַ ונדי דאנערשטאג און די עוטשאַ ריסטיק האָ סט
ווי אן אנדער 'פאַ רטרעטער' ֿפאַ ר פסח ,עטלעכע האַ לטן 'מאַ ונדי דאנערשטאג .דאָ איז עטלעכע פון וואָ ס די קאַ טהאָ ליק
ענסיקלאָ ּפעדיאַ לערנט וועגן אים:
די סעודה פון מאַ ונדי (אָ דער רוח) דאנערשטאג סאָ לאַ מלי קאָ ממעמאָ ראַ טעס די ינסטיטושאַ ן פון די עוטשאַ ריסט און איז
די אָ ולדאַ סט פון די אָ בסערוואַ נסעס מאָ דנע צו רוח וואָ ך .אין רוים פאַ רשידן אַ קסעסערי סעראַ מאָ וניז זענען פרי אַ דדעד
צו דעם קאַ מעמעריישאַ ן  ...עס ברענגט אַ רום דעם יאָ רטאָ ג פון די ינסטיטושאַ ן פון די ליטורגי... .
הייליק דאנערשטאג איז געווען גענומען אַ רויף מיט אַ סאַ קסעשאַ ן פון סעראַ מאָ וניז פון אַ פריידיק כאַ ראַ קטער .די
באַ ּפטיזאַ ם פון נעאָ פיט עס ,די ויסגלייַך פון ּפעניטענץ ,די קאַ נסאַ קריישאַ ן פון די הייליק אָ ילס ,די וואַ שינג פון די ֿפיס ,און
קאַ מעמעריישאַ ן פון די וואויל עוטשאַ ריסט ( ...לעקלערקק ה מאַ ונדי דאנערשטאג .די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ  .חלק.
 .10ניו יארק :ראבערט ֿפירמע)19111 ,
די 'ינסט יטושאַ ן פון די עוטשאַ ריסט' יסענשאַ לי איז געמיינט צו אָ ּפשיקן צו יאָ שקע 'טשאַ נגינג פון סימבאָ לס ֿפאַ רבונדן מיט פסח .די
קהילה פון רוים אַ דמיץ אַ ז עס צוגעגעבן סעראַ מאָ וניז צו אים ,אַ ז עס איז געווען אַ יערלעך געשעעניש ,און אַ ז פאָ אָ טוואַ שינג איז
געווען ּפראַ קטיסט .די קהילה פון רוים אנדערש אַ דמיץ אַ ז לייַּפעאָ ּפלע געניצט צו טאָ ן פאָ אָ טוואַ שינג ,אָ בער אַ ז איז ניט מער זייַן
פיר (טערסטאַ ן ה וואַ שינג פון ֿפיס און הענט .די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ  .חלק .155 .ניו יארק :ראבערט ֿפירמע.)19122 ,
די 'עוטשאַ ריסטיק באַ לעבאָ ס' אַ ז איז איצט געניצט דורך די קהילה פון רוים דיפפערס ֿפון וואָ ס די אָ ריגינעל קריסטן האבן.
די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ לערנט:
די ברויט באַ שערט צו באַ קומען עוטשאַ ריסטיק קאָ נסעקראַ טיאָ ן איז קאַ מאַ נלי האָ ט גערוֿפן דעם באַ לעבאָ ס ,און כאָ טש
דעם טערמין קען ּפ ונקט אַ זוי זיין געווענדט צו די ברויט און ווייַן פון די קרבן ,עס איז מער סּפעציעל רעסערוועד צו די
ברויט .לויט צו אָ וויד די וואָ רט קומט פון האָ סטיס ,פייַנט" :האָ סטיבוס אַ דאָ מיטיס האָ סטיאַ נאָ מען האט קיין אנדערע",
ווייַל די קדמונים געֿפינט זייער וואַ נגקווישט שונאים ווי וויקטימס צו די געטער .אָ בער ,עס איז מעגלעך אַ ז האָ סטיאַ איז
דערייווד פון האָ סטירע ,צו שלאָ גן ,ווי געֿפונען אין ּפאַ קווויוס  ....דער ערשטער קריסטן  ...נאָ ר געניצט די ברויט ,וואס
געדינט ווי עסנוואַ רג .עס מיינט אַ ז די פאָ רעם דיפפערעד אָ בער ביסל פון וואָ ס עס איז אין אונדזער טאָ ג( .לעקלערקק ה
"האָ סט" די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ  .חלק .7 .ניהיל אָ בסטאַ ט .יוני )19100 ,1
פרי קריסטן געניצט מצות ,נישט אַ קייַלעכיק באַ לעבאָ ס אַ ז קוקט ווי די 'זון' וואָ ס איז געווען געניצט אין ּפאַ גאַ ניסם.
האַ שאָ רע פון מרים
פרי קריסטן ערידזשנאַ לי האט נישט ווענעראַ טע יאָ שקע 'מוטער מרים .אַ זוי ווו האט דער געדאַ נק פון מרים ס האַ שאָ רע קומען
פון?
באַ סיקאַ ללי ,פון אַ ּפאָ קריפאַ ל ליטעראַ טור אין די פערט יאָ רהונדערט (אָ דער עפשער ווי פרי ווי די שּפעט דריט יאָ רהונדערט) -בוט
דער הויּפט אַ ֿפילו שּפעטער ווי אַ ז .כאָ טש די קאַ טהאָ ליק עּפיפאַ ניוס ּפרובירן צו פאָ רשן עס ,ער איז געווען ומזיכער ווי צו ווען עס
טאַ קע ערשטער דעוועלאָ ּפעד-עס קלאר שייך צו נשים וואס געהאלטן צו ּפייגאַ ן געטין דינען (ּפאַ נאַ ריאָ ן פון עּפיפאַ ניוס,
.)78.11.44

די אלטע רוימער האט אַ  1-3טאָ ג ֿפעסטיוואַ ל ֿפאַ ר די געטין ארטעמיס .אויף דער ערשטער טאָ ג זי אַ לעדזשאַ דלי געקומען צו ערד
און אויף די דריט טאָ ג ,ויגוסט  ,15זיי משמעות סעלאַ ברייטיד איר דיין האַ שאָ רע אין הימל ווי די מלּכה פון הימל .דעם איז דער
זעלביקער טאָ ג פון די קאַ טהאָ ליק סעודה פון די האַ שאָ רע פון מרים (קער י וויליאם ס יאָ קנאַ ּפאַ טאַ וופאַ " :אַ טיּפ פון קייסטאָ נע אין
די וניווערסע ".פאָ רדהאַ ם דרוק ,1985 ,ז ' .)61 .עטלעכע טאָ ן ניט באַ טראַ כטן דעם צו זיין אַ צופאַ ל אָ דער קאָ וינסאַ דענטאַ ל (גרין
קמק .רוימער רעליגיע און די קולט פון ארטעמיס ביי אַ ריסיאַ  ,באנד  ,0יססועס  .521-85,150קיימברידזש אוניווערסיטעט דרוק,
 ,2007ז ' ;622 .פראַ זער דזשג .די מאַ גיק קונסט און די עוואַ לושאַ ן פון מלכים וו  ,1באנד  .1קעססינגער ּפובלישינגּ ,2006 ,פּפ.
.)14-17
עס איז אַ קשר צווישן ארטעמיס און פאַ רשידן אנדערע גאַ דאַ סיז און ווי פילע קוק מרים (-האַ נסען ,ז ' .)49 .אבער ,די קאַ טהאָ ליק
הייליקער אַ וגוסטינע סּפעסיפיקאַ ללי רעפעררעד צו ארטעמיס ווי איינער פון עטלעכע "פאַ לש און ליגנעריש דיאַ טיז" (אַ וגוסטינע.
די האַ רמאָ ניע פון די גאָ סּפעלס ,בוך איך ,טשאַ ּפטער .)255
עס איז סאַ סּפעקטיד אַ ז דאָ ס איז געווען פאָ רמאַ ללי אנגענומען אין די קהילה פון רוים לּפחות טייל ווייַל פון די השּפעה פון איסלאם
ווי מוכאַ מאַ ד ס 'בתולה' טאָ כטער אַ לעדזשאַ דלי אויך ארויף אין הימל אריין .די 'האַ שאָ רע' איז ניט אַ ביבליקאַ ל רוח טאָ ג .עס איז אַ
רעּפאַ קקאַ געד 'מלּכה פון הימל' (ירמיהו ּ ,)17-199 :7פייגאַ ן קאַ רריאָ ווער.
האַ ללאָ וועען  /אַ לע סיינץ 'טאָ ג
בשעת די געדאַ נק פון אַ נערינג דער זּכרון פון דעם לעבן און טויט פון אַ מענטש ווי אַ הייליקער איז נישט קעגן צו קיסווע-
האַ קוידעש (קפ .דזשודגעס  ,)38-40 :11ווענעריישאַ ן פון הייליקע און סאַ קריפיסינג צו זיי איז קעגן צו אַ ּפאָ סטאָ ליק לערנונגען.
ׂשטן געוואלט משיח צו בויגן אַ ראָ ּפ און דינען אים (מתיא  ,)9 :4אָ בער יאָ שקע געוואלט (מתיא  .)04:10שמעון מאַ גוס (אַ קס :8
 )9-23ריּפאָ רטאַ דלי ינקעראַ דזשד זיינע אנהענגערס צו ווענעראַ טע  /דינען אים (ירענאַ עוס .אַ דווערסוס האַ ערעסעס ,בוך ,1
טשאַ ּפטער  ,23ווערסעס .)1-55
די אַ ּפאָ סטלע פיטר ניט בלויז דינאַ ונסט שמעון מאַ גוס ,ער פאָ רבאַ דע א גוי פון באָ וינג אַ ראָ ּפ אָ דער ּפייינג געבוקט צו אים (אַ קס
 .)25-26 :10די אַ ּפאָ סט לע פול פאָ רבאַ דע גויים ֿפון סאַ קריפיסינג צו אים און בר (אַ קס  .)11-18 :14די שליחים בייסיקלי ביידע
אַ רגיוד אַ ז זיי זענען געווען מענטשן און דעם זאָ ל ניט זיין געטאן .פרי קריסטן ֿפאַ רשטיין דעם און האט ניט טאָ ן אַ זאַ  .איבער צייַט,
אָ בער ,עטלעכע הערעטיקס אנגעהויבן צו ווענעראַ טע רעליקס אין די שּפעט רגע יאָ רהונדערט.
די ווענעריישאַ ן פון קליימד הייליקע אנגעהויבן צו ווערן אַ באַ טייַטיק ּפראָ בלעם מיט די גרעקאָ -רוימער קהילות אין די פערט און
שּפעטער סענטשעריז ,טראָ ץ דעם פאַ קט עס איז געווען ניט אַ אַ ּפאָ סטאָ ליק פיר.
נאָ טיץ די ווייַטערדיק:
דורך ינקאָ רּפערייטינג באַ קאַ נט ּפייגאַ ן בילדער ,אַ זאַ ווי קעלטיק געטער ,די גרין מענטש ,און ביסעפאַ ליק קעּפ ין קהילות
און קאַ טידראַ לז ,קירך באאמטע ינקעראַ דזשד די האַ מוינ-אַ ם צו ינטערמינגלע די צוויי רוחניות טראדיציעס אין זייער
מיינונג סאַ ּפאָ וזאַ דלי יזינג זייער אַ קסעּפטאַ נס פון די ני ַי רעליגיע און סמודינג די יבערגאַ נג פון די אַ לט וועגן צו די
נייַּ( .פעסזנעקקער ש גאַ רגוילעסֿ :פון די אַ רכיוון פון די גריי שולע פון וויזאַ רדרי .קאַ רעער דרוק ,20066 ,ז ')855 .
אין אַ בוך ,די אויבן ויסזאָ גונג ּפריסידאַ ד אַ טראַ נגקייטיד ווערסיע פון די ווייַטערדיק אַ ז ּפאָ ּפע "גרעגאָ רי" די גרויס "געשריבן
אַ רום  600אַ ד:
זאָ גן אַ וגוסטינע ,אז ער זאל קיין מיטל צעשטערן די טעמּפלעס פון די געטער אָ בער אלא די אָ ּפגעטער ין די
טעמּפלעס .זאל אים ,נאָ ך ער האט ּפוריפיעד זיי מיט הייליק וואַ סער ,שטעלן מזבחות און רעליקס פון די הייליקע אין
זייֿ.פאַ ר ,אויב די טעמּפלעס זענען געזונט געבויט ,זיי זאָ ל ווערן קאָ נווערטעד פון די עבודה פון בייזע גייסטער צו די
דינסט פון די אמת גאָ ט ... .זאל זיי דעריבער ,אויף דעם טאָ ג פון די דעדיקאַ ציע פון זייער קהילות ,אָ דער אויף דער
סעודה פון די מאַ רטערז וועמענס רעליקס זענען ּפרעסערוועד אין זיי ,בויען זיך כאַ ץ אַ רום זייער איין-צייַט טעמּפלעס
און פייַערן די געלעגנהייַט מיט רעליגיעז סעודה .זיי וועלן קרבן און עסן די חיות ניט קיין מער ווי אַ קרבן צו דעם
שטן ,אָ בער ֿפאַ ר די כבוד פון גאָ ט צו וועמען ,ווי די גיווער פון אַ לע זאכן ,זיי וועלן געבן דאַ נק ֿפאַ ר בעת שוין
סאַ טיאַ טעד( .גרעגאָ רי איך :בריוו צו אַ באַ ט מעלליטוס .עּפסיטאָ לאַ ּ ,76פל )1215-1216 :77

ּפאָ ּפע גרעגאָ רי אַ דוואַ קייטיד די ינקאָ רּפעריישאַ ן אויף ּפייגאַ ן ּפראַ קטיסיז .אבער ,די ביבל אַ ּפאָ וזיז דעם און די טיּפ פון קרבנות ווי
דימאַ ניק ( 1קאָ רינטהיאַ נס  .)20-21 :10דערצו ,די ביבל לערנט אַ ז נאָ ך דער קרבן פון יאָ שקע אַ ז עס איז ניט דאַ רֿפן ֿפאַ ר כייַע
קרבנות (עברים  .)1-10 :10אַ לאַ וינג די אויבן ֿפאַ ר 'הייליקע טעג' ווייזט אַ ז דאָ ס איז אויך רעליק פון ּפאַ גאַ ניסם און אַ ז זיי זענען
באמת דימאַ ניק יום טּוב.
פילע קלייד ביבליקאַ ללי ינאַ ּפראַ ּפריאַ טלי (קפ 1 .טימאטעאוס  )9 :2און א מאל אויך ווי וויטשיז (וואָ ס די ביבל קאָ נדעמנס-
עקסאָ דוס  )8 :22אויף האַ ללאָ וועען .דאס איז ניט אַ ביבליקאַ ללי-צונעמען סימכע און אוודאי איז געווען ניט אַ פרי קריסטלעך
איינער.
אַ לע סיינץ 'טאָ ג איז דערקלערט אין דער זיבעטער יאָ רהונדערט ,און שּפעטער באווויגן צו נאוועמבער  1סט און די אָ וונט איידער
איז געווארן באקאנט ווי האַ ללאָ וועען (מערשמאַ ן עף אַ לע סיינץ' טאָ ג .די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ  .חלק .1 .ניהיל אָ בסטאַ ט1 .
מערץ .) 19077
אקטאבער  31איז געווען אַ טאָ ג די אלטע דרוידס באמערקט:
די דרוידס ,און סדר פון כהנים אין אלטע גאָ ל און בריטאַ ן ,געגלויבט אַ ז אויף האַ ללאָ וועען ,גאָ וס ,שטימונג ,ווינקס,
וויטשיז ,און עלווז געקומען אויס צו שאַ טן מענטשןֿ ... .פון די דרויד גלויבנס קומען די ּפרעזענט-טאָ ג נוצן פון וויטשיז,
גאָ וס ,און קאַ ץ אין האַ ללאָ וועען פעסטיוויטיעס  ...די מנהג פון ניצן בלעטערּ ,פאַ מקאַ נז ,און קוקורוזע סטאָ קס ווי
האַ ללאָ וועען דעקעריישאַ נז קומט פון די דרוידס .די פרי ֿפעלקער ֿפון אייראָ ּפע אויך האט אַ ֿפעסטיוואַ ל ענלעך צו די
דרויד יום טּוב  ...אין די 700ס ,די רוימער קאַ טהאָ ליק טשורטש געהייסן נאָ וועמבער  1ווי אַ לע סיינץ 'טאָ ג .די אַ לט
ּפייגאַ ן מינהגים און דער קריסטלעך סעודה טאָ ג זענען קאַ מביינד אין די האַ ללאָ וועען ֿפעסטיוואַ ל( .האַ ללאָ וועען.
וועלט בוך ענסיקלאָ ּפעדיאַ  ,חלק  .9טשיקאַ גאָ )25-266 :1966 ,
עס קען זיין פון אינטערעס צו באַ טראַ כטן וואָ ס אַ קאַ טהאָ ליק שרייַבער געשריבן:
וואָ ס וואָ לט אַ ּפויּפסט שטעלן די קאַ טהאָ ליק סימכע פון די טויט אויף שּפיץ פון די ּפאַ גאַ נס 'סעלאַ בריישאַ נז פון
די טויט? ווייַל די קאַ טהאָ ליק פעאַ סץ זענען אין העמשעכדיקייַט און מקיים די טייַטש פון די ּפייגאַ ן
אָ נעס ( .קילליאַ ן ברייאַ ן .האַ ללאָ וועען ,ווי האַ רבסט סימכע ,דערמאָ נונג גאָ ט 'ס נאָ מען איז געהייליקט .קאַ טהאָ ליק אָ נליין
אינטערנאַ ציאָ נאַ לע). 10/31/066
עס איז אַ פאַ קט אַ ז פילע ֿפאַ רבונדן מיט די קהילה פון רוים רעליש און באַ רימערי ַי וועגן ּפייגאַ ן קאַ נעקשאַ נז ֿפאַ ר זייער אמונה .עס
איז די ביבל אַ ז זיי ,און אַ לע ,זאָ ל קוקן צו ווי דער מקור פון דאָ קטערין (קפ 2 .טימאטעאוס  )3:16און עס קאַ נדעמז ניצן ּפייגאַ ן
פון דינען (דעוטעראָ נאָ מי  ;29-32 :12ירמיהו  1 ;2-6 :10קאָ רינטהיאַ נס  2 ;10:21קאָ רינטהיאַ נס .)14-188 :6
ניטל
די ביבל קיינמאָ ל ענדאָ רסעס די סימכע פון בערטדייז ,כולל אַ ז פון יאָ שקע .די פרי קהילה פון רוים האט נישט פייַערן ניטל אדער
קיין אנדערע דיין געבורסטאָ ג .דיין געבורסטאָ ג אָ בסערוואַ נסעס זענען נאָ ך קאָ נדעמנעד אין די שּפעט  3רדיאָ רהונדערט דורך
אַ רנאָ ביוס (קעגן די כידאַ ן ,בוך איך ,טשאַ ּפטער .)644
דערצו ,טערטולליאַ ן געווארנט אַ ז צו אָ נטייל נעמען אין די ווינטער סעלאַ בריישאַ נז מיט רידז און טאַ לאַ נט -געבן געמאכט איינער
בעהאָ לדינג צו ּפייגאַ ן געטער .עס איז געווען איינער אַ זאַ סימכע באקאנט ווי די סאַ טורנאַ ליאַ וואָ ס איז געווען סעלאַ ברייטיד דורך
די כידאַ ן אין שּפעט דעצעמבער.
די קליימד "ֿפאָ טער ֿפון רעדאַ גירן טיאַ לאַ דזשי ",טערטולליאַ ן דינאַ ונסט ווינטער סעלאַ בריישאַ נז ,אַ זאַ ווי סאַ טורנאַ ליאַ (פון אַ
ּפייגאַ ן דיאַ טי וועמענס נאָ מען מענט שעפעדיק) וואָ ס מאָ רפעד זיך ניטל ווי ער האט געשריבן:
די מינערוואַ ליאַ זענען ווי פיל מינערוואַ ס ,ווי די סאַ טורנאַ ליאַ סאַ טורן ס; סאַ טורן ס ,וואָ ס מוזן דאַ ווקע זיין
סעלאַ ברייטיד אַ ֿפילו דורך קליין סלאַ וועס בי ַי די צייַט פון די סאַ טורנאַ ליאַ  .ניו-יאָ ר ס מנחורת ּפונקט אַ זוי מוזן זיין קאַ ט
ביי ,און די סעּפטימאָ נטיום געהאלטן; און אַ לע דעם גיט פון מידווינטער און די סעודה פון ליב קינסמאַ נשיּפ מוזן זיין
עקסאַ קטעד; די שולן מוזן זיין וורעאַ טהעד מיט בלומען; די פלאַ מענס 'ווייבער און די אַ עדילעס קרבן; די שול איז ב

'ערט געוואָ רן אויף די באשטימט הייליק -טעג .די זעלבע זאַ ך נעמט אָ רט אויף אַ געץ ס 'דיין געבורסטאָ ג; יעדער ּפאָ מּפע
פון דער שטן איז פרעקווענטעד .ווער וועט טראַ כטן אַ ז די זאכן זענען בעפיטטינג צו אַ קריסטלעך בעל ,סייַדן עס זיין
דעם ,וואס וועט טראַ כטן זיי ּפאַ סיק ּפונקט אַ זוי צו איינער וואס איז נישט אַ בעל? (טערטולליאַ ן .אויף ידאָ לאַ טרי,
טשאַ ּפטער רענטגענ)
אַ רום דער צייַט פון טערטולליאַ ן ,די רוימער בישאָ ּפס זעפירינוס ( )199-217און קאַ לליסטוס ( )217-222האט אַ שעם פון
קאָ מּפראָ מיס און קאָ רוּפציע (און דעם איז באשטעטיקט דורך אַ זאַ רוימער קאַ טהאָ ליק הייליקע אַ זאַ ווי היּפּפאָ ליטוס (היּפּפאָ ליטוס.
רעפוטאַ טיאָ ן פון אַ לע הערעסיעס ,בוך יקס ,טשאַ ּפטער ווי) און ערלויבט מענטשן אין זייער קירך אַ ז קאַ מּפראַ מייזד מיט
ּפאַ גאַ ניסם ,אאז"ו ו
די רוימער סאַ טורנאַ ליאַ און די ּפערסיש מיטהראַ יסם זיך זענען אַ דאַ ּפטיישאַ נז פון אַ ן אַ ֿפילו פריער ּפייגאַ ן רעליגיע  -אַ ז פון די
אלטע באַ בילאָ ניאַ ן מיסטעריע קולט .די אלטע באַ בילאָ ניאַ נס סעלאַ ברייטיד די ריבאָ רן נימראָ ד ווי די ני ַי-געבוירן טאַ ממוז דורך
וואָ רשיּפינג אַ עווערגרין בוים .די ביבל קאַ נדעמז דינען ינוואַ לווינג עווערגרין ביימער (דעוטעראָ נאָ מי  ;2-3 :12ירמיהו ;03:13
.)2-6 :10
די באַ בילאָ ניאַ נס אויך סעלאַ ברייטיד אַ ריבערט פון די זון בעשאַ ס די צייַט פון די ווינטער סאָ לסטיס .דעצעמבער  25טה איז געווען
יווענטשאַ וואַ לי אויסדערוויילט ווי דער טאָ ג פון יאָ שקע 'דיין געבורסטאָ ג ,ווייַל די סאַ טורנאַ ליאַ און אנדערע זון גאָ ט דינען געשען
אין אַ ז צייַט פון די יאָ ר:
אין  354אַ ד ,בישאָ ּפ ליבעריוס פון רוים אָ רדערד די מענטשן צו פייַערן אויף דעצעמבער  .25ער מיסטאָ מע
אויסדערוויילט דעם טאָ ג ווייַל די מענטשן פון רוים שוין באמערקט עס ווי די סעודה פון סאַ טורן ,סעלאַ ברייטינג די דיין
געבורסטאָ ג פון דער זון( .סעטשריסט האַ  .ניטל .וועלט בוך ענסיקלאָ ּפעדיאַ  ,באנד  .3ענטערּפריסעס בילדונגקרייז
קאָ רּפאָ ראַ טיאָ ן ,טשיקאַ גאָ ּ ,1966 ,פּפ)408-417 .
העליאָ ס מיטהראַ ס איז איין גאָ ט  ...זונטיק איז געהאלטן הייליק אין ּכֿבוד פון מיטהראַ  ,און די  16פון יעדער חודש איז
געווען הייליק צו אים ווי מעדיאַ טאָ ר .די  25דעצעמבער איז געווען באמערקט ווי זיין דיין געבורסטאָ ג ,די
נאַ טאַ ליס ינוויקטי ,די ריבערט פון די ווינטער-זון ,ונקאָ נקווערעד דורך די ריגערז פון די סעזאָ ן( .אַ רענדזען י
מיטהראַ יסם .די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ  ,באנד אַ קס ניהיל אָ בסטאַ ט ,אקטאבער )1911 ,1
עמּפעראָ ר קאַ נסטאַ נטין האט שוין די נאכגייער פון די זון -גאָ ט מיטהראַ ס ,וואס איז געווען באטראכט צו זיין די ונקאָ נקווערעד זון
און איז געווען איינער געבוירן פון אַ שטיין אין אַ אונטן ערד הייל .טאָ מער ווייַל פון דעם ,זיין מוטער העלענאַ באַ שליסן צו גלויבן
דעם מיטאָ ס אַ ז יאָ שקע איז געווען געבוירן אין אַ אונטן ערד שטיינערדיק הייל.
רוים איצט לערנט דעם (און דעם מחבר האט געזען אַ ז 'נאַ טיוויטי' געוויזן קייפל מאל אין וואַ טיקאַ ן סיטי) ,אָ בער אין די דריט
יאָ רהונדערט איינער פון זייַן סוּפּפאָ רטערס ,קאָ ממאָ דיאַ נוס ,קאָ נדעמנעד די שטיין דיאַ טי:
די ונקאָ נקווערעד איינער איז געבוירן פון אַ שטיין ,אויב ער איז געקוקט ווי אַ גאָ ט .איצט דערציילן אונדז ,דעריבער,
אויף די אנדערע האַ נט ,וואָ ס איז דער ערשטער פון די צוויי .דער שטיין האט באַ קומען דער גאָ ט :דעריבער די שאַ ֿפער
פון דער שטיין האט צו זיין געזוכט נאָ ך .דערצו ,איר נאָ ך ויסמאָ לן אים אויך ווי אַ גנב; כאָ טש ,אויב ער געווען אַ גאָ ט,
ער אַ וואַ דע האט ניט לעבן דורך גנייווע .אַ שוראַ דלי ער איז געווען פון ערד ,און פון אַ מאַ נסטראַ ס נאַ טור .און ער האט
זיך אויסגעדרייט אנדערע מענטשן ס רינדער אין זיין קאַ וועס; נאָ ר ווי האט קאַ קוס ,אַ ז זון פון ווולקאַ ן( .קאָ ממאָ דיאַ נוס.
אויף קריסטלעך דיססיּפלינע)
יאָ שקע איז געווען ניט געבוירן פון אַ שטיין ,נאָ ך וואָ ס איז צומ טייל ווי זיין געבורט איז איצט געשילדערט .עס איז אויך נישט
אמת צו לערנען אַ ז ער איז געווען געבוירן אויף דעצעמבער  25טה .געלערנטע דערקענע ן אַ ז רועי וואָ לט נישט האָ בן שוין אויס מיט
זייער שאָ ף אין די פעלד (ווי די ביבל ווייזט אין לוקע  )8 :2ווי שּפעט ווי דעצעמבער  25טה און אַ ז די ביבליקאַ ללי-דערמאנט (לוק
" ) 1-55 :2צענזוס וואָ לט האָ בן שוין אוממעגלעך אין ווינטער "(ניטל .די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ .)19088 ,
פילע פון די ּפראַ קטאַ סאַ ז און מינהגים ֿפאַ רבונדן מיט ניטל קומען פון ּפאַ גאַ ניסם ווי פאַ קטיש געלערנטע וועט אַ רייַנלאָ זן .ניט
יאָ שקע 'שליחים אדער זייער פרי אנהענגערס באמערקט ניטל.

רעּפאַ קקאַ געד ּפייגאַ ן חגים
בשעת די ביבל טוט ניט פאַ רווערן וועלטלעך יום טּוב (ווי ניכטער זעלבסטשטענדיקייַט טאָ ג אָ בסערוואַ נסעס) ,פרי קריסטן האט
ניט דאַ וונען צו טויט הייליקע אדער אָ בסערווירן עּפעס ווי אַ לע הייליקער ס טאָ ג אדער ניטל .פילע ּפייגאַ ן דיאַ טיז זענען יסענשאַ לי
געביטן ֿפון ווייל די 'גאָ ט פון עּפעס' צו ווייל האָ ט גערוֿפן דעם 'הייליקער פון עּפעס'.
עטלעכע פון די ּפייגאַ ן ּפראַ קטאַ סאַ ז זאל האָ בן געביטן ,אָ בער די רעּפאַ קקאַ געד דימאַ ניק יום טּוב זענען נאָ ך נישט קריסטלעך,
אדער זענען זיי די וואס יאָ שקע און זיין פרי אנהענגערס געהאלטן .פילע יום טּוב אַ ז מען האַ לטן געקומען ֿפון ּפאַ גאַ ניסם ,און
אַ ֿפילו האָ בן טייז צו די אלטע באַ בילאָ ניאַ ן מיסטעריע רעליגיע .ווען גאָ ט געשיקט נעהעמיאַ ה צו העלפן די קינדער פון ישראל
וואס האט שוין ינפלוענסעד דורך בבל ,באַ מערקן וואָ ס נעהעמיאַ ה האט געזאגט ער האט:
30

איך גערייניקט זיי פון אַ לץ ּפייגאַ ן( .נעהעמיאַ ה )13:30

די ניו טעסטאמענט וואָ רנז פון אַ קאַ מּפראַ מייזד אמונה און "מיסטעריע בבל די גרויס" (התגלות  .)5 :17באַ מערקן וואָ ס די ביבל
לערנט אַ ז גאָ ט 'ס מענטשן זאָ ל טאָ ן אין גרוס צו "בבל די גרויס":
 4קומען אויס פון איר ,מיין מענטשן ,כדי איר זאלט ניט טיילן אין איר זינד ,און כדי איר זאלט ניט באַ קומען פון איר
מכות( .התגלות )4 :18
קריסטן זאָ ל אַ נטלויפן נסיון און זינד ( 1קאָ רינטהיאַ נס  2 ;6:18טימאטעאוס  ,)2:22ניט האַ לדזן עס אדער העכערן עס .זיי זאָ ל
נישט פאַ רבינדן ּפייגאַ ן ּפראַ קטאַ סאַ ז אין מיט די עבודה פון די אמת גאָ ט ( 1קאָ רינטהיאַ נס  2 ;19-21 :10קאָ רינטהיאַ נס 14- :6
 ,)18אַ ֿפילו עס איז אַ מסורה (מתיא .)3-99 :15

 .11גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער ליעס?
וואָ ס טעג זאָ ל זיין געהאלטן דורך די געטרייַ?
איבער  1600יאר צוריק ,גאָ ט 'ס רוח טעג זענען קאָ נדעמנעד דורך די אַ נטי-סעמיטע ,יוחנן טשריסאָ סטאָ ם ,וואס איז איצט
באטראכט צו זיין אַ קאַ טהאָ ליק און ארטאדאקס הייליקער .עטלעכע יאר צוריק ,די ּפראָ טעסטאַ נט ויסגאַ בעקריסטנטום
הייַנט אַ קטשאַ וואַ לי גערוֿפן יוחנן טשריסאָ סטאָ ם די "ערלי קירך 'ס גרעסטע ּפריידיקער" (יוחנן טשריסאָ סטאָ ם ערלי קירך' ס
גרעסטע מגיד .קריסטנטום הייַנט ,אויגוסט .)2008 ,8
יוחנן טשריסאָ סטאָ ם ּפובליקלי אנגעזאגט קעגן די האַ רבסט הייליק טעג אין  387אַ ד ,ווייַל עטלעכע וואס ּפראָ פעססעד משיח
זענען אַ בזערווינג זיי .ער סּפעסיפיקאַ ללי דערמאנט דער סעודה פון טרומּפעץ ,טאָ ג פון אַ טאָ נעמענט ( 'שנעל  ...ביי די טיר') ,און
די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס:
די פעסטיוואַ לס פון די נעבעכדיק און צאָ רעדיק אידן זענען באַ לד צו מאַ רץ אויף אונדז איינער נאָ ך די אנדערע און אין
שנעל סאַ קסעשאַ ן :די סעודה פון טרומּפעץ ,די סעודה פון טאַ בערנאַ קלעס ,די פאַ סץ .עס זענען פילע אין אונדזער רייען
וואס זאָ גן זיי טראַ כטן ווי מיר טאָ ן .נאָ ך עטלעכע פון די ביסט געגאנגען צו היטן די פעסטיוואַ לס און אנדערע וועט
באַ העפטן די יידן אין בעכעסקעם זייער פעאַ סץ און אַ בזערווינג זייער פאַ סץ .איך ווינטשן צו פאָ ר דעם ּפערווערסע מנהג
פון די קהילה רעכט איצט  ...אויב די אידישע סעראַ מאָ וניז זענען געאַ כט און גרויס ,ונדזערער זענען ליגט  ...טוט גאָ ט
האַ ס זייער פעסטיוואַ לס און טאָ ן איר טיילן אין זיי? ער האט ניט זאָ גן דעם אָ דער אַ ז ֿפעסטיוואַ ל ,אָ בער אַ לע פון זיי
צוזאַ מען.
די שלעכט און טמא שנעל פון די אידן איז איצט אין אונדזער טירן .געדאַ נק עס איז אַ שנעל ,טאָ ן ניט ווונדער אַ ז איך
האָ בן גערוֿפן עס טמא  ...אבער איצט אַ ז דער שטן ויסרופן אייערע ווייבער צו די סעודה פון די טרומּפעץ און זיי ווענדן
אַ גרייט אויער צו דעם רוף ,איר טאָ ן ניט צאַ מען זיי .איר לאָ זן זיי ענטאַ נגגאַ ל זיך אין באשולדיקונגען פון רשעות ,איר
לאָ זן זיי זיין דראַ גד אַ וועק אין העפקערדיק וועגן( .יוחנן טשריסאָ סטאָ ם .האָ מילי וו קעגן די אידן איך ;1 :ווו.4 :
ּפרעאַ טשעד ביי אנטיאכיע ,סיריע אויף זונטיק ,סעּפטעמבער  387 ,5אַ ד)

עס איז וויכטיק צו ֿפאַ רשטיין אַ ז יוחנן טשריסאָ סטאָ ם מוזן האָ בן איינגעזען אַ ז די רגע יאָ רהונדערט קהילה אין זייַן געגנט געהאלטן
פסח אין דער זעלביקער צייַט די אידן האבן ,און אַ ז די קאַ טהאָ ליק טשורטש נאָ ך געהאלטן שבועות .אזוי ,דורך מבשר וואָ ס ער
האָ ט געטאָ ן ,יוחנן טשריסאָ סטאָ ם אנגעזאגט קעגן זיין אייגן קירך ווי די רוימער און ארטאדאקס קאַ טהאָ ליקס פאָ דערן צו האַ לטן
ביידע פסח און שבועות-ווי ביידע פון די פעסטיוואַ לס וואָ לט זיין טייל פון "אַ לע פון זיי צוזאַ מען".
דערצו ,יוחנן טשריסאָ סטאָ ם אַ קטשאַ וואַ לי אַ מאָ ל געשריבן אין טויווע פון אַ "ֿפעסטיוואַ ל פון די אידן" גערוֿפן שבועות
(טשריסאָ סטאָ ם י די האָ מיליעס פון ש יוחנן טשריסאָ סטאָ ם ,אַ רטשבישאָ ּפ פון קאָ נסטאַ נטינאָ ּפלע :אויף דעם אַ קס פון די
שליחים) .אזוי ,ער אַ דמיטאַ ד אַ ז נאָ ך יאָ שקע 'המתים ,די געטרי ַי דארף צו זיין פאָ רשטעלן אין וואָ ס איז געווען דעמאָ לט באטראכט
צו זיין אַ "אידישע סעודה".
אויב גאָ ט איז געווען קעגן צו אַ לע פון יענע טעג ,וואָ ס וואָ לט די שליחים האָ בן געהאלטן זיי? די קלאָ ר ווי דער טאָ ג סיבה איז אַ ז
זיי זענען ווייַטערדיק יאָ שקע 'לעמאָ של און האט קיין סיבה צו גלויבן אַ ז זיי זענען געווען ווי עס יז געטאן אַ וועק.
ווי דערמאנט פריער ,די ניו טעסטאַ מענט קאַ ללס איינער פון די אַ זוי-גערוֿפן "ייִ דיש" הייליק טעג "גרויס ".נאָ טיץ די ווייַטערדיק
פון אַ קאַ טהאָ ליק איבערזעצונג:
 37און אין די לעצט ,די גרויס טאָ ג פון די סימכע יאָ שקע געשטאנען ,און געשריגן (יוחנן  ,07:37רהעימס ניו
טעסטאַ מענט).
אַ זוי וואס איז רעכט?
יענע וואס נאָ כפאָ לגן יאָ שקע 'ּפראַ קטאַ סאַ ז אָ דער יענע וואס פאַ רשילטן זיי?
צוריקרופן אַ ז יוחנן טשריסאָ סטאָ ם ,אין דעם פאַ ל ,עּפעס ריכטיק סטייטיד:
"אויב די אידישע סעראַ מאָ וניז זענען געאַ כט און גרויס ,ונדזערער זענען ליגט".
אַ זוי וואָ ס טעג זאָ ל זיין באמערקט? וואָ ס האָ בן אַ "גרויס טאָ ג" לויט צו די ביבל?
וואָ ס טעג זענען ליגט?
יוחנן טשריסאָ סטאָ ם שטיצט טעג מיט ּפייגאַ ן טייז אַ זאַ ווי ניטל און יסטער .זיין לאָ גיק ֿפאַ ר ניטל אויף דעצעמבער  25טה איז אויך
קלאר פאַ לש און באזירט אויף ליגט און מיסינפאָ רמאַ טיאָ ן (אַ דיס מיר ,אַ רנאָ לד טי א קאַ טהאָ ליק ווערטערבוך :קאָ נטאַ ינינג עטלעכע
אַ קאַ ונט פון די דאָ קטערין ,דיססיּפלינע ,רייץ ,סעראַ מאָ וניז ,קאָ ונסילס ,און רעליגיאָ וס אָ רדערס פון די קאַ טהאָ ליק טשורטש .
בענזיגער ברידער ,1893 ,ז '.)178 .
עס זאָ ל זיין קלאָ ר ווי דער טאָ ג אַ ז גאָ ט 'ס טעג זענען נישט ליגט ,אָ בער יוחנן טשריסאָ סטאָ ם' ס (און יענע פון קהילות וואס
אנגענומען יענע טעג ,אז ער ּפראָ מאָ טעד) זענען געווען קלאר ליגט .אַ ֿפילו די קאַ טהאָ ליק הייליקער טאמעס אַ קווינאַ ס געשריבן אַ ז
די שבת און בייסיקלי אַ לע די ביבלישע רוח טעג האט
טייַטש ֿפאַ ר קריסטן (די גאַ נץ טהעאָ לאָ גיקאַ פון סט תו אַ קווינאַ ס.).
ינטערעסטינגלי די קאַ טהאָ ליק ענסיקלאָ ּפעדיאַ כולל די באַ ריכט" ,דער ּפאַ וליסיאַ נס האָ בן אָ ֿפט געווארן דיסקרייבד ווי אַ ניצל פון
פרי און ריין קריסטנטום (פאָ רטעסקוע יי ּפאַ וליסיאַ נס) .אַ  11טה יאָ רהונדערט גרעקאָ -רוימער געשריבן אַ ז די ּפאַ וליסיאַ נס
"פאָ רשטעלן אונדזער דינען פון גאָ ט ווי דינען פון געץ .ווי אויב מיר ,וואס ּכֿבוד דער צייכן פון די קרייַז און די הייליקע בילדער,
זענען נאָ ך פאַ רקנאַ סט אין וואָ רשיּפינג דעווילס "(קאָ ניבעאַ רע  FCCאַ דדענד יקס ווו אויף :די קי פון אמת :א מאַ נואַ ל פון די
ּפאַ וליסיאַ ן קהילה פון אַ רמעניאַ  .דרוק ,אָ קסֿפאָ רד ,1898 ,ז '.)1499 .
די מעקייַעם אַ ז פילע וואס ּפראָ פעססעד משיח ימּפראַ ּפערלי באמערקט דימאַ ניק יום טּוב איז ניט ני ַי און האט שוין קאָ נדעמנעד
דורך עטלעכע איבער די סענטשעריז.
טראדיציעס און  /אָ דער די ביבל?

לעפיערעך ווייניק מענטשן אויף דעם ּפלאַ נעט אַ ֿפילו ּפרובירן צו האַ לטן גאָ ט 'ס רוח טעג .רוֿב וואס פאָ דערן צו האָ בן אַ רעליגיע
זיי מיטאַ רבעטער מיט די ביבל האַ לטן אנדערע טעג.
עטלעכע האַ לטן ניט-ביבליקאַ ל רעליגיעז יום טּוב ווייַל פון דרוק פון משּפחה מיטגלידער .עטלעכע וועט ניט האַ לטן די ביבלישע
רוח טעג ווייַל פון ּפרעשערז פון זייער געזעלשאַ פט און  /אָ דער זייער עמּפלויערס.
יאָ שקע געווארנט אַ ז יענע וואס נאכגעגאנגען אים זאָ ל דערוואַ רטן צו האָ בן ּפראָ בלעמס מיט משּפחה מיטגלידער (מתיא )10:36
און די וועלט .ער האט ניט זאָ גן זיי צו קאָ מּפראָ מיס מיט אַ וועלט וואָ ס וואָ לט האַ ס זיין אמת אנהענגערס (יוחנן ,)18-19 :15
אָ בער צו שטרעבן ֿפאַ ר שליימעס (מתיא .)05:488
די ני ו לעבעדיק טראַ נסלאַ טיאָ ן לערנט די ווייַטערדיק וועגן גאָ ט 'ס מענטשן:
 3זיי טאָ ן ניט קאָ מּפראָ מיס מיט בייז ,און זיי גיין בלויז אין זיין ּפאַ טס( .סאַ ם )3 :119
ביסט איר גרייט צו קאָ מּפראָ מיס מיט בייז? ׂשטן טרייז צו מאַ כן זינד קוקן גוט (גענעסיס  )1-6 :3און אויס ווי "אַ מלאך פון
ליכט" ( 2קאָ רינטהיאַ נס  .)14-15 :11וועט איר האַ לטן זיין יום טּוב אַ ֿפילו אויב זיי דערשייַנען גוט צו איר?
די גרעקאָ -רוימער פאַ יטהס טענד צו באַ טראַ כטן אַ ז די אַ בזערוואַ נס פון זייער יום טּוב איז באזירט אויף מסורה-אָ בער אָ ֿפט די
טראדיציעס אנגעהויבן אין ּפאַ גאַ ניסם .זינט פילע פון די פאַ רגאַ נגענהייַט (און פאָ רשטעלן) לעאַ דערס אין זייער פאַ יטהס ענדאָ רסט
די טראדיציעס ,פילע שּפילן ווי אויב זיי זענען ּפאַ סיק צו גאָ ט.
בשעת טראדיציעס וואָ ס זענען קאָ נסיסטענט מיט די וואָ רט פון גאָ ט זענען פייַן (קפ 1 .קאָ רינטהיאַ נס  2 ;2 :11טהעססאַ לאָ ניאַ נס
 ,)2:15די אין געראַ נגל מיט די ביבל זאָ ל ניט זיין געהאלטן .באַ מערקן די ניו טעסטאַ מענט מאכט אַ ז קלאָ ר:
 8היט אייך כדי ווער עס יז אָ ּפנאַ רן איר דורך ֿפילאָ סאָ ֿפיע און ליידיק אָ ּפנאַ ר ,לויט צו די מסורה פון מענטשן ,לויט צו די
גרונט ּפרינציּפן פון דער וועלט ,און ניט לויט צו משיח( .קאָ לאָ ססיאַ נס )8 :2
 3און ער האט געזאגט און האט געזאגט צו זיי" ,וואָ ס טוט איר אויך עובר אויף דער געבאָ ט פון גאָ ט ווייַל פון דיין
מסורה?  7 ...היּפאָ קריטעס! גוט האט ישעיה אויף זאָ ג נֿביאות וועגן איר ,אַ זוי צו זאָ גן:
 " 8די דאזיקע מענטשן ציען לעבן צו מיר מיט זייער מויל ,און ּכֿבוד מיר מיט זייער ליּפס ,אָ בער זייער האַ רץ איז ווייַט
ֿפון מיר 9 .און אין אַ רויסגעוואָ רפן זיי מיך דינען ,לערנען ווי דאָ קטרינעס די מצוות פון מענטשן( "' .מתיא )7-9 , 3 :15
די וואָ רט פון גאָ ט דערמאנט אַ ז פילע האָ בן אנגענומען טראדיציעס אַ ז זיי זאָ ל נישט און עס ינקעראַ דזשאַ ז תשובה פון די אַ מאָ ל זיי
פאַ רשטיין דעם:
 19אָ האר ,מיין שטאַ רקייַט און מיין פעסטונג ,מיין אָ ּפדאַ ך אין די טאָ ג פון צרה ,די גויים וועט קומען צו איר פון די ענדס
פון דער ערד ,און זאָ גן" ,שורלי אונדזערע עלטערן האָ בן ינכעראַ טיד ליגט ,וואָ רטהלעססנעסס און ונּפראָ פיטאַ בלע
זאכן( ".ירמיהו )16:19
די ביבל לערנט אַ ז פרעמד רעליגיעז אַ בזערוויישאַ נז זענען דימאַ ניק:
 16זיי ּפראַ וואָ וקט אים צו קנאה מיט פרעמד געטער; מיט אומווערדיקייטן זיי ּפראַ וואָ וקט אים צו ּכעס 17 .זיי האט מקריב
געווען צו בייזע גייסטער ,ניט צו גאָ ט ,צו געטער זיי האט ניט וויסן ,צו ני ַי געטער ,ני ַי ערייוואַ לז אַ ז אייער עלטערן האט
נישט מורא( .דעוטעראָ נאָ מי )16-17 :32
באַ מערקן באַ שטעטיקונג פון דעם באַ גריף פון די שּפעט רוימער קאַ טהאָ ליק פראנצויזיש קאַ רדינאַ ל דזשין -גוענאָ לע-מאַ ריע
דאַ ניéלאָ ו:
די ּפייגאַ ן וועלט און די קריסטלעך טשורטש זענען גאָ ר ינקאַ מּפאַ טאַ באַ ל; איינער קענען ניט סיימאַ לטייניאַ סלי דינען
ביידע גאָ ט און אָ ּפגעטער( .דאַ ניéלאָ ו י די אָ ריגינס פון רעדאַ גירן קריסטנטום .איבערגעזעצטע דורך דוד סמיט און יוחנן
אַ וסטין באַ קער .וועסטמינסטער דרוק ,1977 ,ז ')4400 .

באמת ,די ּפייגאַ ן וועלט און די קריסטלעך טשורטש זענען גאָ ר ינקאַ מּפאַ טאַ באַ ל; איינער קענען ניט סיימאַ לטייניאַ סלי דינען ביידע
גאָ ט און אָ ּפגעטער.
נאָ ך ,פילע ,כו לל אין זייַן קירך ,טאָ ן אַ זוי הייַנט ווען זיי אָ בסערווירן ּפייגאַ ן יום טּוב אַ ז האָ בן שוין מיט קריסטלעך טערמינען און
עטלעכע ענדערונגען פון פירֿ .פאַ רשטיין אַ ז יאָ שקע האט געזאגט" ,אויב איר בלייַבן אין מיין וואָ רט ,איר זענט מיין תלמידים
טאַ קע .און איר וועט וויסן דעם אמת ,און דער אמת וועט מאַ כן איר ּפאָ טער( ".יוחנן  .)31-32 :8גאָ ט 'ס הייליק טעג ּפאָ טער
אונדז פון ּפאַ גאַ ניסם.
באַ טראַ כטן אַ ז די אַ ּפאָ סטלע פול געווארנט:
 14דו זאלסט נישט זייַן ונעקוואַ ללי יאָ קעד צוזאַ מען מיט ונבעליעווערסֿ .פאַ ר וואָ ס כאַ ווערשאַ פט האט גערעכטיקייט מיט
לאָ לאַ סנאַ ס? און וואָ ס קאַ מיוניאַ ן האט ליכט מיט פינצטערניש?  15און וואָ ס צוטיילן האט משיח מיט בעליאַ ל?אָ דער וואָ ס
טייל האט אַ באַ ליווער מיט אַ ונבעליעווער?  16און וואָ ס העסקעם האט דער טעמּפל פון גאָ ט מיט אָ ּפגעטער? ֿפאַ ר איר
זענט דער טעמּפל פון די לעבעדיק גאָ ט .ווי גאָ ט האט געזאגט:
" איך וועל רוען אין זיי און גיין צווישן זיי .איך וועט זיין זייער גאָ ט ,און זיי וועלן זייַן מיין מענטשן".
 17דעריבער
" קום אויס פון צווישן זיי און זייַן באַ זונדער ,זאגט דער האר .דו זאלסט נישט פאַ רבינדן וואָ ס איז טמא ,און
איך וועל באַ קומען איר".
 ' 18איך וועט זיין אַ טאַ טע צו איר ,און איר וועט זייַן מיין זין און טעכטער ,זאגט די האר אלמעכטיקער 2( .קאָ רינטהיאַ נס
)14-18 :6
באַ מערקן גאָ ט וועט זיין אַ ֿפאָ טער צו די וואס וועט ניט זיין טייל פון ּפייגאַ ן ּפראַ קטיסיז .צי האָ ט ניט אַ טאַ טע צו די וואס האַ לדזן
זיי ווי טייל פון דינען.
כאָ טש עטלעכע אַ קט ווי בעת ּפראַ קטאַ סאַ ז אַ ז די ּפאַ גאַ נס האט ּפליזיז גאָ ט ,זיי זענען דעלודינג זיך:
 32איר זאָ גן" ,מיר ווילן צו זיין ווי די אומות ,ווי די ֿפעלקער ֿפון דער וועלט ,וואס דינען האָ לץ און שטיין ".אבער וואָ ס
איר האָ בן אין גייַסט וועט קיינמאָ ל ּפאַ סירן( .יחזקאל  ,20:32ניוו)
 26אירע ּכהנים טאָ ן גוואַ לד צו מיין געזעץ און וועלטלעך מיין הייליק זאכן; זיי טאָ ן ניט ויסטיילן צווישן די הייליק און
דער ּפראָ סט; זיי לערנען אַ ז דאָ רט איז קיין חילוק צווישן די טמא און די ריין; און זיי פאַ רמאַ כן זייער אויגן צו די
בעכעסקעם פון מיין סאַ בבאַ טהס ,אַ זוי אַ ז איך בין ֿפאַ רשוועכט געוואָ רן צווישן זיי( .יחזקאל  ,22:26ניוו)
גאָ ט זאגט עס מאכט אַ חילוק .אַ נשטאָ ט פון דעם וווילגעֿפעלן אים ,כולל ּפייגאַ ן ּפראַ קטאַ סאַ ז וועט ברענגען זיין צארן (יחזקאל
 !)30:13דעפענדינג כושיק ווערלדלי ּפראַ קטאַ סאַ ז איז דימאַ ניק (קפ .יעקב .)13-15 :3
גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער וואָ ס?
די ביבל רעפערס צו גאָ ט 'ס פעאַ סץ ווי' הייליק קאָ נוואָ קאַ טיאָ נס '(למשל נומבערס  )29:12 ;28:26אָ דער' הייליק פעסטיוואַ לס
'(קפ .ישעיה .)30:29
די ביבל ריּפיטידלי קאַ נדעמז ּפייגאַ ן אָ בסערוואַ נסעס ווי פאַ לש און דימאַ ניק ( 1קאָ רינטהיאַ נס  1 ;20-21 :10טימאטעאוס :4
 .)1די ביבל זאגט צו נישט פאַ רבינדן ניט-ביבליקאַ ל סעלאַ בריישאַ נז אין די דינען פון גאָ ט (דעוטעראָ נאָ מי  ;32ירמיהו 1 ;10
קאָ רינטהיאַ נס .)20-21 :10
נאָ ך פילע האָ בן באַ שלאָ סן צו אָ בסערווירן אַ דינען לוח אַ ז די ביבל
טוט ניט שטיצן אונטער .ניצן ּפראַ קטאַ סאַ ז אַ ז די אַ ּפאָ סטלע יוחנן אַ סאָ ושיאַ ץ מיט אַ נטיטשריסץ ( 1יוחנן .)18-19 :2

די ניט-ביבליקאַ ל יום טּוב זענען ּפראָ מאָ טעד דורך בייזע גייסטער און האָ בן געהאָ לֿפן דיק גאָ ט 'ס ּפלאַ ן ֿפאַ ר ביליאַ נז איבער די
צייטן.
יאָ שקע האט געזאגט גאָ ט געוואלט צו זיין געדינט אין אמת:
 24גאָ ט איז גייסט ,און יענע וואס דינען מוזן דינען אין גייסט און אמת( .יוחנן )NJB ,04:24
רעּפאַ קקאַ געד דימאַ ניק יום טּוב טאָ ן ניט ּכֿבוד די אמת גאָ ט .גאָ ט וויל איר צו צוטרוי אים און טאָ ן זאכן זיין וועג ,נישט דייַן (משלי
.)5-6 :3
די ביבלישע רוח טעג העלפן בילד גאָ ט 'ס ּפלאַ ן פון ישועה .סטאַ רטינג מיט די קרבן פון יאָ שקע ביי פסח ,צו שטרעבונג צו לעבן
'ונלעאַ ווענעד' לע בן ,צו די פאַ ך פון די פירסטפרויץ אין דעם עלטער (שבועות) ,צו די טראַ מּפאַ ץ פון התגלות און די המתים ,צו די
דערמאָ נונג פון ׂשטן ס ראָ לע אין אונדזער זינד און משיח 'ס אַ טאָ ונמאַ נט קרבן ,צו ּפיקטורינג די מיללענניאַ ל מלכות פון גאָ ט אויף
ערד (סעודה פון טאַ בערנאַ קל עס) ,צו די מעקייַעם אַ ז גאָ ט וועט פאָ רשלאָ גן ישועה צו אַ לע (לעצטע גרויס טאָ ג) ,טיילן פון גאָ ט' ס
ּפלאַ ן זענען גילוי און געמאכט מער מאַ מאָ שעסדיק צו קריסטן.
די ביבל דערציילט קריסטן צו נאָ כמאַ כן די אַ ּפאָ סטלע פול ווי ער ימאַ טייטיד יאָ שקע ( 1קאָ רינטהיאַ נס .)1 :11
יאָ שקע געהאלטן די ביבלישע רוח טעג (לוק  ;7-19 :22 ;41-42 :2יוחנן  .)13 ;10-38 :7זאָ ל ניט איר נאָ כפאָ לגן זיין בייַשּפיל
ווי ער געלערנט (יוחנן ?)12-15 :13
די אַ ּפאָ סטלע פול געהאלטן די ביבלישע רוח טעג (אַ קס  1 ;17-18 :28 ;9 :27 ;18-24 :21 ;6,16 :20 ;18:21קאָ רינטהיאַ נס :5
 .)8 :16 ;7-8פול געווארנט פון די וואס וואָ לט קאָ מּפראָ מיס זיי מיט דימאַ ניק ּפראַ קטאַ סאַ ז ( 1קאָ רינטהיאַ נס 19- :10
 .)21מענטשן וואס פאָ דערן צו נאָ כפאָ לגן די גאָ ט פון די ביבל זאָ ל זיין ריין פון ּפאַ גאַ ניסם (קפ .נעהעמיאַ ה  2 ;13:30פיטר.) 1: 9
די אַ ּפאָ סטלע יוחנן געהאלטן די ביבלישע רוח טעג ,אָ בער געווארנט פון מענטשן קליימינג צו זיין קריסטלעך זענען נישט
ווייַטערדיק זייַן ּפראַ קטאַ סאַ ז:
 18קליין קינדער ,עס איז די לעצטע שעה; און ווי איר האָ ט געהערט אַ ז די אַ נטיטשריסט איז קומענדיק ,אַ ֿפילו איצט
פילע אַ נטיטשריסץ האָ בן קומען ,דורך וועלכע מיר וויסן אַ ז עס איז די לעצטע שעה 19 .זיי זענען אויס פון אונדז ,אָ בער
זיי זענען נישט פון אונדז; ֿפאַ ר אויב זיי האבן שוין פון אונדז ,טיייטש יי וואָ לט האָ בן געצויגן מיט אונדז; אָ בער זיי זענען
אויס אַ ז זיי זאל זיין געמאכט באַ שייַמּפערלעך ,אַ ז קיינער פון זיי זענען געווען פון אונדז 1( .יוחנן )18-19 :2
זאָ ל קריסטן האַ לטן די זעלבע ביבלישע רוח טעג ווי זיין שליחים ,ווי יוחנן געהאלטן? יוחנן איז געווען שרייבן אז די ,וואס
פאַ לסעלי פאָ דערן צו זיין קריסטלעך וואס טאָ ן ניט נאָ כגיין זיין ּפראַ קטאַ סאַ ז זענען פונקטיאָ נינג ווי אַ נטיטשריסץ.
ווען עס קומט צו רוח טעג און יום טּוב ,וואס זענען מיר צו הערן צו? די וואָ רט פון גאָ ט אָ דער טראדיציעס פון מענטשן? בשעת עס
קענען זיין געהעריק ערטער ֿפאַ ר מסורה ,גאָ רניט זאָ ל אָ ננעמען מסורה ,וואס איז אין געראַ נגל מיט די וואָ רט פון גאָ ט.
זינט די וואָ רט פון גאָ ט איז נוצלעך ֿפאַ ר דאָ קטערין ( 2טימאטעאוס  ,)3:16טאָ מער מיר זאָ ל לערנען פון פיטר און די אנדערע
שליחים 'ענטפער צו די רעליגיעז לעאַ דערס פון זייער טאָ ג:
29

מיר דארף צו פאָ לגן גאָ ט אלא ווי מענטשן( .אַ קס )05:29

וועט איר נאָ כפאָ לגן די יגזאַ מּפאַ לז פון יאָ שקע און די שליחים ,און האַ לטן גאָ ט 'ס רוח טעג זיין וועג ,און ניט לאָ זן מסורה פון
קאָ ונסילס פון מענטשן צו האַ לטן איר?
וועט איר הערן צו די וואס "ּפראָ קלאַ מירן צו זיין הייליק קאָ נוואָ קאַ טיאָ נס" (לעוויטיקוס  ,)8,21,24,27,35,36 :23וואָ ס זענען
גאָ ט 'ס ביבלישע פעסטיוואַ לס (לעוויטיקוס ?)23:37
יאָ שקע האט געזאגט:

21

מיינע ברידער זענען די ,וואס הערן די וואָ רט פון גאָ ט און טאָ ן עס( .לוק )08:21

זענט איר באמת איינער פון יאָ שקע 'ברידער? קריסטן זענען געמיינט צו זיין (רוימער  .)8:29מיר זענען צו ווערן באַ שטימט
באַ זונדער דורך דעם אמת (יוחנן .)17:19
וועט איר און  /אָ דער דיין הויז הערן די וואָ רט פון גאָ ט און טאָ ן עס? וועט איר האַ לטן גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער טראדיציעס אַ ז זענען
דעמאָ ניקאַ ללי-ינסּפייערד?
" 14דינען דעם האר!  15און אויב עס מיינט בייז צו איר צו דינען דעם האר ,קלייַבן ֿפאַ ר זיך דעם טאָ ג וועמען איר וועט
דינען "ווי די ּפייגאַ ן געטער" אין וועמענס לאַ נד איר וווינען .אבער ווי ֿפאַ ר מיר און מיין הויז ,מיר וועלן דינען דעם האר
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קלייַבן גאָ ט 'ס רוח טעג.
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.  אין ונטערגאַ נג,*אַ לע רוח טעג אָ נהייבן דעם אָ וונט איידער

קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט
די אַ מעריקע אָ פיס פון די קאַ נטיניוינג קהילה פון גאָ ט איז ליגן אין : 1036וו גראַ נד אַ ווענוע ,גראָ ווער ביטש ,קאַ ליפאָ רניאַ ן ,
93,433אַ מעריקע.
קאָ נטינוינג קהילה פון גאָ ט (קקאָ ג) וועבסיטעס
 CCOG.ASIAדעם ּפלאַ ץ האט פאָ קוס אויף אזיע און האט פאַ רשידן ארטיקלען אין קייפל אַ סיאַ ן שּפראַ כן ,ווי געזונט ווי
עטלעכע זאכן אין ענגליש.
 CCOG.INדאס ּפלאַ ץ איז טאַ רגעטעד צו יענע פון ינדיאַ ן ירושה .עס האט מאַ טעריאַ לס אין ענגליש שּפראַ ך און פאַ רשידן
ינדיאַ ן שּפראַ כן.
 CCOG.EUדאס ּפלאַ ץ איז טאַ רגעטעד צו אייראָ ּפע .עס האט מאַ טעריאַ לס אין קייפל  Europeanשּפראַ כן.
 CCOG.NZדאס ּפלאַ ץ איז טאַ רגעטעד צו ניו זילאַ נד און אנדערע מיט אַ בריטיש-אַ ראָ ּפגענידערט הינטערגרונט.
 CCOG.ORGדעם איז די הויּפט וועבזייַטל פון די קאַ נטיניוינג קהילה פון גאָ ט .עס באדינט מענטשן אויף אַ לע קאַ נטאַ נאַ נץ .עס
ּכולל אַ רטיקלען ,לינקס ,און ווידיאס ,כולל וויקלי און רוח טאָ ג דרשות.
 CCOGAFRICA.ORGדאס ּפלאַ ץ איז טאַ רגעטעד צו די אין אַ פְ ִריקָ ה.
 CCOGCANADA.CAדאס ּפלאַ ץ איז טאַ רגעטעד צו יענע אין קאַ נאַ דע.
 La Continuación de la Iglesia de Dios CDLIDD.ES۔ דאס איז די שּפאַ ניש שּפראַ ך וועבזייַטל ֿפאַ ר די קאָ נטינוינג
קהילה פון גאָ ט.
 Patuloy na Iglesya ng Diyos PNIND.PH۔ דאס איז די פיליפינען וועבזייַטל מיט אינֿפאָ רמאַ ציע אין ענגליש און טאַ גאַ לאָ ג.
נייַעס און געשיכטע וועבסיטעס
 COGWRITER.COMדעם וועבזייַטל איז אַ הויּפט ּפראָ קלאַ מאַ ציע געצייַג און האט נייַעס ,דאָ קטערין ,היסטארישע
ארטיקלען ,ווידיאס ,און נבואה וּפדאַ טעס.
 CHURCHHISTORYBOOK.COMדאס איז אַ גרינג צו געדענקען וועבזייַטל מיט אַ רטיקלען און אינֿפאָ רמאַ ציע אויף
קירך געשיכטע.
 BIBLENEWSPROPHECY.NETדאס איז אַ ן אָ נליין ראַ דיאָ וועבזייַטל וואָ ס קאָ ווערס נייַעס און ביבלישע טעמעס.
יאָ וטובע וידאו טשאַ ננעלס ֿפאַ ר דרשות און סערמאָ נעטטעס
 BibleNewsProphecyוועג۔  CCOGסערמאָ נעטטע ווידיאס.
 CCOGAfricaוועג۔  CCOGאַ רטיקלען אין אפריקאנע שּפראַ כן.
 CDLIDDSermonesוועג۔  CCOGאַ רטיקלען אין די שּפאַ ניש שּפראַ ך.
 ContinuingCOGוועג۔  CCOGווידעא דרשות.

גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער דעמאָ ניק יום טּוב?
ווען איר טראַ כטן פון יום טּוב ,וואָ ס קומט צו מיינונג? צי איר טראַ כטן וועגן עווערגרין ביימער ,ריטס ,ראַ באַ ץ ,עגגס,
הייס-קרייַז בונס ,און וויטשיז 'קאַ סטומז?

אבער גאָ רניט פון די סימבאָ לס זענען ענדאָ רסט אין די ביבל .צי איר וויסן וואָ ס די ביבל אַ קטשאַ וואַ לי לערנט?
די אַ ּפאָ סטלע פול האט געשריבן:
 19וואָ ס בין איך אַ זוי צו זאָ גן :דעמאָ לט? אַ ז אַ געץ איז עּפעס ,אָ דער וואָ ס איז געֿפינט צו אָ ּפגעטער איז
עּפעס?  20אלא ,אַ ז די זאכן וואָ ס די גויים קרבן זיי קרבן צו בייזע גייסטער און נישט צו גאָ ט ,און איך טאָ ן
ניט וועלן איר צו האָ בן כאַ ווערשאַ פט מיט בייזע גייסטער 21 .איר קענען נישט טרינקען די גלעזל פון די
האר און די גלעזל פון בייזע גייסטער; איר קענען ניט ּפאַ רטייק פון די האר ס טיש און פון די טיש פון בייזע
גייסטער 22 .אָ דער טאָ ן מיר אַ רויסרופן די האר צו קנאה? זענען מיר שטארקער ווי ער? ( 1קאָ רינטהיאַ נס
)19-22 :10

זאָ ל איר האַ לטן גאָ ט 'ס רוח טעג אָ דער דימאַ ניק יום טּוב?

