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.עסלַאנג איר טָאן ניט פַארקויפן ווי 



די דַאמע האט געשטאנען  
,  אויף די טומלדיק כילסייד

קוקןאויגן טרויעריקע איר 
ַארויף צו ַא שרעקלעך  

איזאיר זון . סצענע
בייםגעהאלטן 

מוטערדי . שטארבן
און זי איז , איז מרים

לעבןגעשטאנען 
ווּוָארט דעם 

יעשוע איז
גענאגלט
.צו ַא קריַיז



?  ווי האט ַאלע דרס ּפַאסירט
ווי קען יעשוע אכן א סוף צו  
ַאזַא ַא שיין לעבן אין ַאזַא ַא 

ווי קען  ? שרעקלעך וועג
לָאזן זיין זון  גָאט 

זיין גענאגלט  צו 
ַא קריַיז צו  צו 

? דָארטשטַארבן 
יעשוע געמאכט  האט 

גריַיז וועגן ווער ער  ַא 
גָאט האט ? געוועןאיז 
?פַארלָאזןאים 



גָאט האט נישט  ! ניין
יעשוע האט נישט  . פַארלָאזן

יעשוע  . געמאכט קיין גריַיז
שטענדיק האט געוואוסט ער  
ווָאלט זיַין געשטעלט צו טויט  

.  דורך שלעכטע מענטשן
אפילו ווען יעשוע איז געווען  

ַאן ַאלטע מענטש  , ַא בעיבי
געהייסן שמעון האט 
דערציילט מרים ַאז 

.טרויעריקייט לייגט פָארויס



איידערטעג עטלעכע 
,  יעשוע איז געהרגעט געווען

דַאמע האט געקומען אוןאַ 
אויסגעגאסן ּפערפומד

זי איז. "זַאלב אויף זיין ֿפיס
תלמידים האבןדי " ,ווייסטינג געלט

גוטזי האט געטאן ַא . "געזאגט
האטזי . "יעשוע האט געזאגט" ,ַארבעט

!ווָאס מָאדנע ווערטער." ֿפַאר מיין קווורעעס 



, יהודה, נָאך דעם
צוועלף  'פון יעשוע איינער 

האט אפגעמאכט  , תלמידים
צו ַארויסגעבן יעשוע צו די 

30הויּפט כהנים ֿפַאר 
.ברעקלעך פון זילבער



,  אין דער יִידישער פסח סעיידער
יעשוע געהאט זיין לעצטע  הָאט 

ער  . מָאלציַיט מיט זיינע תלמידים
דערציילט זיי ווונדערלעך זאכן  האט 

וועגן גָאט און זיין הבטחות צו יענע  
יעשוע האט דעמָאלט . ליבט איםוואס 

געגעבן ברויט און ַא גלעזל ֿפַאר זיי  
זענען  די .  טיילןצו 

צו דערמָאנען  
גוף  'יעשוע ַאז זיי 

זענען  און בלוט 
צו ברענגען  געגעבן 

.ֿפַאר זינדמחילה 



דעמאלט האט יעשוע געזָאגט זיין פריינט ַאז ער  
איך  . "און זיי ווָאלן לויפן ַאוועק, זיין פאראטן זייןווָאלט 

.  פעטרוס האט פעסטגעשטעלט" ,וועל נישט לויפן ַאוועק
איר וועט מיר פַארהוילן דריַי , איידער די הָאן קרָאוז"

.יעשוע האט געזאגט" ,מָאל



, שּפעטער אין דיזע נַאכט
האט יעשוע געגאנגען צו  
דַאוונען אין דעם גָארטן 

די . פון געטהסעמַאנע
תלמידים וואס זענען  

געווען מיט אים האבן  
 ָ ָא מיין  ."געפטלן צו שלאפן

יעשוע מתפלל  " ,פאטער
לָאזן דעם  "... , געווען

. גלעזל פָארן פון מיר
,  נישט ווי איך וויל, דאך

."ָאבער ווי איר ווילט



מַארשט   iּפלוצלינג ַא הַאמ
געפירט  , אין דעם גָארטן

יעשוע האט  . דורך יהודה
נישט ַאנטקעגנשטעלט  

ָאבער פעטרוס האט , זיך
געשניַידעט ַאוועק ַא 

,  שטיל. ס אויער'מענטש
יעשוע גערירט די 

ס אויער און 'מענטש
יעשוע האט  . געהיילט אים

געוואוסט זיין ַארעסט איז 
.ס וויל'טייל פון גָאט



די האמון האט גענומען יעשוע צו די הויך גַאלעך פון די 
די יִידישע פירער האט געזאגט יעשוע זָאל  ,  דארטן. הויז

,  נעענטער. שטַארבן
געשטאנען  פעטרוס 

די קנעכט פייער  ביַי 
.געקוקטאון 



,  דריַי מאל מענטשן האבן דעקוקט צו פעטרוס און געזאגט
דריי מאל פעטרוס האט !" איר ביסט געווען מיט יעשוע"

נָאר ווי יעשוע  , פארלייקנט
.  ער ווָאלטגעזאגט 
ַאֿפילו  פעטרוס 

און  געשאלטן 
.געשוואוירן



ַא הָאן , פונקט דעמָאלט
עס איז געווען ווי  . קרַאוד

.  ס קול צו פעטרוס'גָאט
,  דענקען יעשוע ווערטער
.פעטרוס געוויינט ביטער



.  יהודה איז געווען אוי ענטשולדיקט
האט געוואוסט יעשוע איז געווען  ער 
שולדיק פון קיין זינד ָאדער  ניט 

גענומען  יהודה האט . פַארברעכן
,  זילבערפון ברעקלעך 30די 

כהנים ווָאלט  די ָאבער 
.נעמען עסניט 



יהודה האט די געלט  
געגאנגען אויס  , געשטויסט

.און זיך געהאנגען-



די כהנים האבן געבראכט יעשוע  
.  די רוימער גענעראל, צו פילאטוס

איך  ", ּפילַאטוס האט געזאגט
געפון קיין שולד אין דעם 

אבער די ." מענטש
געהאלטן  האט הַאמון 

! איםקרייציק ", רופן
!"איםקרייציק 



און  , סוף האט ּפילַאטוס געגעבן אין
פערסטרייט יעשוע צו שטַארבן אויף 

די זעלנער פהאבן געשלאגט  . קריַיזַא 
און וויּפט  , שּפיַיען אין זיין ּפנים, יעשוע

זיי האבן געמאכט ַא גרויזַאם קרוין  . אים
פון לַאנג שַארף דערנער און געדריקט  

דעריבער זיי גענעגלט  . עס אין זיין קָאּפ
.אים צו ַא האלצענע קריַיז צו שטַארבן



יעשוע שטענדיק האט געוואוסט אז ער ווָאלט שטַארבן  
ער האט אויך געוואוסט ַאז זיין טויט ווָאלט  . אין ַאזא וועג

ברענגען מחילה ֿפַאר זינדיקע וואס שטעלן זייער  
צוויי קרימַאנַאלן  . אין איםצוטרוי 

זענען געקרייציקט לעבן  
איינער געגלויבט  . יעשוע

געגאנגען  און -אין יעשוע 
אנדערע  די . גן עדןצו 

.נישטהאט 



נָאך שעות  
יעשוע  , פון יסורים

עס  ", געזאגטהאט 
און " ,פַארטיקאיז 
זיין  . געשטארבןאיז 

.  געענדיקטַארבעטאיז 
פריינט האבן אים 

אין ַא קעייווער 
.קברּפראיווַאטע 



דעמאלט רוימער  
זעלנער געחתמעט  
און געוואכטעט די 

איצט קיינער  . קבר
-קעןַ◌קומען אין 

.ָאדער אויס



אויב דָאס איז געווען דער  
ווי  , סוף פון די געשיכטע

.  טרויעריק עס ווָאלט זיין
גָאט האט עּפעס  אבער 

יעשוע. ווונדערלעך
האט נישט טויט  

!  געבליבן



ערשטערפרי אין דער מָארגן פון די 
פוןעטלעכע , פון די ווָאךטָאג 

יעשוע תלמידים האבן
שטייןדעם געפונען 
דיַאוועק פון גערולט 

האבןווען זיי . קבר
יעשוע, יןגעקוקט 

געוועןאיז ניט 
.דָארט



,  איין פרוי האט געוואט
יעשוע  . געוועיינען ביי דעם קבר

זי האט צוריק  ! איז ארויס צו איר
געלויפן פריילאך צו דערציילן די 

יעשוע איז . "אנדערע תלמידים
יעשוע איז געקומען  ! לעבעדיק

!"פון דעם טויטצוריק 



,  באלד האט יעשוע געקומען צו די תלמידים
עס איז . סקַאררעד הענט-געוויזן זיי זיין נָאגלאון 
ער האט ! יעשוע איז געווען ווידער לעבעדיק. אמת

און , פעטרוס ֿפַאר פארלייקענען איםמוחל געווען 
. תלמידים צו דערציילן אים וועגן איםגעזאגט זיין 

,  ער זיך אומגעקערט צו הימלדערנָאך הָאט 
.אוואו ער איז געקומעןפון 



איסטערדער ערשטער 

,די ביבל, ס ווָארט'ַא געשיכטע ֿפון גָאט 

איז געפונען אין

21-13יוחנן , 24-22לוק , 28-26מתיא 

."דער ַאריַינגַאנג פון דיין ווערטער גיט ליכט"
 130:119תהילים



סוףדער



ביבל געשיכטע דערציילט אונדז וועגן אונדזער  דאס 
.וואס האט אונז געמאכט און וואס וויל איר אים וויסןווונדערלעך גָאט 

.  ווָאס ער רופט זינד, ווייסט מיר הָאבן געטאן שלעכטע זאכןגָאט 
ָאבער גָאט ליבט איר ַאזוי פיל אז ער , שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי 

צו שטַארבן אויף ַא קריַיז און זיין  , יעשוע, געשיקט זיין בלויז זוןהאט 
ווען יעשוע האט געקומען צוריק דעמָאלט . באשטראפט ֿפַאר דיינע זינדן

אויב איר גלויבסט אין יעשוע און ! לעבן און געגאנגען היים צו הימלצו 
ער וועט קומען און ! ער וועט עס טָאן, פרעגט אים צו פַארגעבן דיין זינד

.און איר וועט לעבן מיט אים אויף אייביק, לעבן אין איר איצט

איך  , ליב יעשוע:זָאג דעם צו גָאט, איר גלויבסט דָאס איז דער אמתאויב 
,  און געווארן ַא מענטש צו שטַארבן ֿפַאר מיין זינדן, גלויב ַאז איר זענט גָאט

,  ביטע קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן. און איצט איר לעבסט ווידער
און איין טָאג גיין צו זיין מיט איר פאר  , אז איך קען הָאבן ניַי לעבן איצטַאזוי 

.אמן. הילף מיר צו פָאלגן איר און לעבן ֿפַאר איר ווי דיין קינד. אייביק

16:3יוחנן ! די ביבל און רעדן מיט גָאט יעדער טָאגלייען 
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