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 .עסלַאנג איר טָאן ניט פַארקויפן ווי , געשיכטעדעם 



גָאט  , לאנג צוריק
די האט געשיקט 

גַאבריעל צו ַא  מלאך 
יִידיש מיידל  זיס יונג 
 געהייסן  

 .מרים



איר ", אירער האט דערציילט 
און רופן  זון הָאבן ַא וועט  
 ער  . נָאמען יעשועזיין  
די גערופן ווערן וועט   
 .  העכסטן  די פון זון   
 וועט  ער 

 הערשן 
 .אייביק



 "  ?ווי קען דָאס זיַין
 דערשטוינד מיידל  די 

 איך . "געפרעגטהאט 
 בין נישט מיט

 ".מענטשקיין  



מלאך האט  דער 
מרים אז די  דערציילט 

 קינד ווָאלט קומען פון 
 עס ווָאלט  . גָאט

 אַ זיין נישט 
 מענטש 
 .פאטער 



דער מלאך דַאן דערציילט מרים  
 ַאז איר קוזינע עליזַאבעטה וועט  

 איןַא בעיבי האבן 
 דָאס.  איר עלטער 

 ,איז געווען ַא נס 
 ,באלד נָאך. אויך 

 באזוכטמרים  
 .עליזַאבעטה 

 
 .זיי געלויבט גָאט צוזַאמען 



 מרים איז  
 געווען 

 פַארקנַאסט  
 חתונה  צו 

 האבן  

מיטן נאמען מענטש ַא 
געווען  יוסף איז . יוסף

 טרויעריק ווען ער 
 געלערנט מרים          
 איז געווען          
 ערווארטן אַ           

ער געדַאנקט  . בעיבי 
  אנדערע  עטלעכע אז 

 איז געווען  מענטש   
 .פאטערדער   



מלאך  ס 'גָאט, אין ַא חלום
 דערציילט יוסף ַאז דָאס  

יוסף איז  . ס זון'איז גָאטקינד 
 געווען צו העלפן מרים זארגן  

 .יעשועפאר 



.  יוסף האט געטרויסט און אגעפאלגט גָאט
 אויך ער האט 

 געהארכזאם 
 די  זיין 

 .געזעץ



האבן  און מרים ער , געזעץפון ַא ניַיע וויַיל 
 געפארן ֿפַאר זייער

 ,  כָאומטַאון 
 
 
 
 
 

 ,בעטהלעהעם
 .צו בַאצָאלן זייער שטויערן 



מרים איז גרייט  
געווען צו הָאבן איר  

אבער יוסף . בעיבי
 קען נישט  

 ַא  געפינען 
 

 ּפלַאץ  
 .  ערגעץ

 ינז  ַאלע די 
 .פולזענען     



 יוסף צום סוף האט געפונען ַא 
 דארטן בעיבי  .  סטַאביל

 יעשוע איז  
 .געבוירן



ַא  , מַאנגערמוטער געלייגט אים אין ַא זיין 
 די עסנווַארג איז  ווו ָארט 

 געווען געשטעךט 
 די פאר 
 .כייעס



 זייער  ּפַאסטוכער באוואכטעט , נאנט
 ס'גָאט.  פלַאקססליּפינג               
 איז ארויס און מלאך               

 דערציילט                
 
 
 

 זיי די       
 ווונדערלעך        

 .ניַיעס             



 עס איז געבוירן צו איר אין דעם טָאג אין "
 שטָאט פון דוד ַא גואל דער                     
 איז משיח דער  וואס                     
 איר  . האר                   

 וועט געֿפינען                  
                             

 
 בעיבי  די              

 אין ַא ליגט              
 ."מַאנגער                   



 פילע מער העלע מלאכים  , ּפלוצלינג
  געלויבט גָאט , זענען ארויס           
 ,  געזָאגטאון            

 גלָארי  "                   
 צו                    
 גָאט                   
 די אין               
 און אויף  העכסטן  
 גוט  , שלוםערד  
 ."מענטשןצו קומען וועט           



די פאסטארן האבן שנעל געלופין צו די  
נָאך זעען די בעיבי זיי האבן  .  סטַאביל

 דערציילט ַאלעמען זיי באגעגנט ווָאס 
 מלאכים האבן געזאגט  די 

 .יעשועוועגן                 



,  פערציק טעג שּפעטער
יוסף און מרים האבן  

 געבראכט יעשוע  
 דעם טעמּפל  צו 

 .  ירושליםאין 
 דַאן ַא מענטש  

 שמעון געהייסט 
 גָאט ֿפַאר  געלויבט 
 ..., די בעיבי



 , בשעת ַאלטע אננא... 
 אן אנדער קנעכט  

 האט  , הארפון די 
 .  דַאנקגעגעבן 

 האבן  ביידע 
 יעשוע  געוואוסט 

די  , ס זון'גָאטאיז 
 .צוגעזאגטע גואל



האט מקריֿב צוויי יוסף 
 איז  דאס . פייגלאך
 די מקור  געווען 

 געזעץ ס 'גָאט
 געזאגט נעבעדיק  

 זָאלן  מענטשן 
 ברענגען ווען  

 זיי דערלאנגט ַא 
 געבוירן קינד   –ניַי 

 .הארצו די      



 ַא  , צייט שּפעטערַא      
  שטערן האט  סּפעציעל      
 מענטשןקלוגע געפירט      

 צו לַאנד ַא מזרח פון      
 .  ירושלים     

 
ער ווער איז  אוו איז "

געבוירן די מלך פון די  
.  זיי האבן געפרעגט" ?אידן
 ."מיר ווילן צו דינען אים"



מלך הורדוס האט  
געהערט וועגן די 

.  קלוגע מענטשן
ער , טרָאובלעד

 האט געבעטן זיי  
 דערציילן אים  צו 

 ווען זיי האבן
 געפונען 

 .יעשוע 



איך ווילן צו דינען  "
האט  " ,אויך, אים

.  הורדוס געזאגט
אבער ער האט  

 הורדוס  . געליגנט
הארגענען  צו וויל 

 .יעשוע



 דער שטערן האט די 
 מענטשן געפירט קלוגע 

 הויז  ּפינטלעך די צו 
 יוסף ווּו מרים און 

 האבן געלעבט  
 מיט דעם  

 .קינדיונגע 



, קנעַאלינג אין דינען
 טרַאווַאלערז האבן  די 

יעשוע ריַיך געגעבן 
 גָאלד שענקען פון 
 .און ּפַארפום



האט געווארנט  גָאט 
 קלוגע מענטשן  די 
 צוריקקומען  צו 

 . בעסָאד היים



 הורדוס איז  
. אופגעקָאכט געווען

  בַאשטימט צו
  ...,צעשטערן יעשוע



רעניג  די שלעכטע ...
 האט געהרגעט ַאלע 

 בייביז אין  אינגל
 .בעטהלעהעם



ָאבער הורדוס קען  
ס 'נישט שַאטן גָאט

ווָארנט אין ַא ! זון
יוסף האט  , חלום

 גענומען מרים  
 יעשוע צו און 

 
 

 זיכערקיַיט       
 .מצריםאין      



 איזהורדוס ווען 
 געשטארבן יוסף 

 האט געבראכט 
 מרים 

 און 
 

 יעשוע 
 זיי. מצריםצוריק פון  

 האבן געלעבט אין די קליינע שטָאט 
 .לעבן דעם ים פון גליל, פון נַאזַארעטה 



 יעשועדי געבורט פון 
 
 ,די ביבל, ס ווָארט'ַא געשיכטע ֿפון גָאט 
 

 איז געפונען אין
 

 1-2לוק , 1-2צתיא 

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



 סוף דער



 ביבל געשיכטע דערציילט  דאס 
 ווונדערלעך גָאט וואס  אונדזער אונדז וועגן 

 .געמאכט און וואס וויל איר אים וויסןהאט אונז 
 

ווָאס ער  , ווייסט מיר הָאבן געטאן שלעכטע זאכןגָאט 
ָאבער גָאט , שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי . רופט זינד

,  געשיקט זיין בלויז זוןהאט ליבט איר ַאזוי פיל אז ער 
צו שטַארבן אויף ַא קריַיז און זיין באשטראפט  , יעשוע

ווען יעשוע האט געקומען  דעמָאלט . ֿפַאר דיינע זינדן
אויב איר ! לעבן און געגאנגען היים צו הימלצו צוריק 

גלויבסט אין יעשוע און פרעגט אים צו פַארגעבן דיין 
ער וועט קומען און לעבן אין  ! ער וועט עס טָאן, זינד

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



זָאג  , איר גלויבסט דָאס איז דער אמתאויב 
איך גלויב ַאז איר זענט  , ליב יעשוע:דעם צו גָאט

און געווארן ַא מענטש צו שטַארבן ֿפַאר  , גָאט
ביטע  . און איצט איר לעבסט ווידער, מיין זינדן

אז ַאזוי , קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן
און איין טָאג גיין  , איך קען הָאבן ניַי לעבן איצט

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

 
 די ביבל און רעדן מיט גָאט לייען 

 16:3יוחנן ! טָאגיעדער 
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