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 ؟טוט מענטשהיַיט הָאבן די סַאלושַאנז .1

 די וועלט ּפנימער פילע ּפרָאבלעמס.

פילע אומות זענען אין  פילע מענטשן ּפנים ָארעמקיַיט. פילע מענטשן זענען ַאּפרעסט. פילע מענטשן זענען הונגעריק.

הויּפט  קעגנשטעליק חולאתן דיַיגע פילע דאקטוירים.-מעדיצין ּפנים זידלען. ،כולל ַאנבָארן ָאנעס ،קינדער ערנסט כויוו.

טערָאריסט  פַארשידן ּפַאלַאטישַאנז סטרַאשען מלחמה. אינדוסטריעלע שטעט הָאבן לופט אויך ּפַאלוטַאד צו זיין געזונט.

 ארויסטריטן הַאלטן געשעעניש.



 ؟ריכטן די ּפרָאבלעמס מענטשהיַיטקענען וועלט לעַאדערס פַאר

 פילע טרַאכטן ַאזוי.

 ניו וניווערסַאל ַאגענדאַ 

אומות פון די ֿפַאראייניקטע  193די  ،צעטל רעדע דורך די ווַאטיקַאן ס ּפָאּפע-נָאך ַא שליסל ،2015 ،25אויף סעפטעמבער 

סוסטַאינַאבלע דעוועלָאּפמענט גָאַאלס" פון ווָאס ערידזשנַאלי איז  17ֿפעלקער )יו.ען.( ווָאוטַאד צו ינסטרומענט די "
 צילן: 17דָא זענען די יו.ען. ס  ניו וניווערסַאל ַאגענדַא. געווען טערמד די

 אומעטום . סוף ָארעמקיַיט אין ַאלע זיַין1ציל 

דערגרייכן עסנווַארג זיכערהיַיט און ימּפרוווד דערנערונג און העכערן סַאסטיינַאבַאל  ،. סוף הונגער2ציל 

 ַאגריקולטורע

 ווייל ֿפַאר ַאלע אין ַאלע צייטן-. ענסורע געזונט לעבן און העכערן געזונט3ציל 

און העכערן ליפעלָאנג לערנען ַאּפערטונַאטיז  . ענסורע ינקלוסיוו און נישקָאשעדיק קווַאליטעט בילדונג4ציל 

 ֿפַאר ַאלע

 . דערגרייכן דזשענדער יקווַאלַאטי און ימּפַאוער ַאלע ווָאמען און גערלז5ציל 

 ר און היגיענע ֿפַאר ַאלעa. ענסורע ַאוויילַאביליטי און סַאסטיינַאבַאל פַארווַאלטונג פון ווַאסע6ציל 

 סַאסטיינַאבַאל און מָאדערן ענערגיע ֿפַאר ַאלע ،פַארלָאזלעך ،פָארדַאבלע. ענסורע צוטריט צו ַאפ7ציל 

פול און ּפרָאדוקטיוו בַאשעפטיקונג  ،ינקלוסיוו און סַאסטיינַאבַאל עקָאנָאמיש גרָאוט ،. העכערן סוסטַאינעד8ציל 

 און ליַיטיש ַארבעט ֿפַאר ַאלע

 העכערן ינקלוסיוו און סַאסטיינַאבַאל ינדַאסטריַאליזיישַאן און כידעש ،. בויען ריזיליַאנט9ציל 

 . רעדוצירן ינַאקווַאלַאטי ין און צווישן לענדער10ציל 

 ריזיליַאנט און סַאסטיינַאבַאל ،זיכער ،. מַאכן שטעט און מענטשלעך סעטַאלמַאנץ ינקלוסיוו11ציל 

 און ּפרָאדוקציע ּפַאטערנז. ענסורע סַאסטיינַאבַאל קַאנסַאמשַאן 12ציל 

 . נעמען דרינגלעך קַאמף צו קַאמבַאט קלימַאט ענדערונג און זיַין ימּפַאקץ13ציל 

סיז און מַארינע רעסורסן ֿפַאר סַאסטיינַאבַאל  ،. קָאנסערווע און סוסטַאינַאבלי נוצן די ָאושַאנז14ציל 

 ַאנטוויקלונג

סוסטַאינַאבלי פירן  ،יינַאבַאל נוצן פון ערדישע יקָאוסיסטַאמזומקערן און העכערן סַאסט ،. בַאשיצן15ציל 

און ָאּפשטעלן און פַארקערט לַאנד דערנידעריקונג און ָאּפשטעלן  ،קַאמבַאט דעסערטיפיקַאטיָאן ،וועלדער

 בייָאודייווערסַאטי ָאנווער

צושטעלן צוטריט צו יושר  ،נטוויקלונג. העכערן פרידלעך און ינקלוסיוו סַאסייַאטיז ֿפַאר סַאסטיינַאבַאל אַ 16ציל 

 ַאקַאונַאבַאל און ינקלוסיוו אינסטיטוציעס אין ַאלע לעוועלס ،ֿפַאר ַאלע און בויען עפעקטיוו

. סטרענגטהען די מיטל פון ימּפלַאמענטיישַאן און ריווייטַאלייז די גלאבאלע שוטפעס ֿפַאר סַאסטיינַאבַאל 17ציל 

 ַאנטוויקלונג

ַאגענדַא ֿפַאר  2030 און איז אויך באקאנט ווי די 2030איז געמיינט צו זיין גָאר ימּפלַאמענטַאד דורך  דעם ַאגענדאַ 

און אינטערנַאציָאנַאלער און  ،בילדונג ،עס יימז צו סָאלווע יילמַאנץ מענטשהיַיט דורך רעגולירן סַאסטיינַאבַאל ַאנטוויקלונג.



זיַין מעטהָאדס און צילן זענען עטלעכע פון  ،זיַין ַאבדזשעקטיווז זענען גוטפון  בשעת פילע ינטערפַאיטה קווַאּפעריישַאן.

 ענסיקליקַאל. לַאודַאטָא סי איז קָאנסיסטענט מיט ּפָאּפע  ס ،אויך ،דאס ַאגענדאַ  (.4: 3בייז )קפ. גענעסיס 

דַא" ווי די ווָארט "קַאטהָאליק" מיטל די "ניו וניווערסַאל ַאגענדַא" קען זיין גערוֿפן דעם "ניו קַאטהָאליק ַאגענ
 ַא וויכטיק צייכן פון הָאפענונג."" ניו וניווערסַאל ַאגענדאַ  "וניווערסַאל". ּפָאּפע  גערוֿפן די קינדער פון די

די יו.ען.  קָאנֿפערענץ פון די ּפַארטיעס צו 21 )טייטַאלד 21ּפָאּפע  אויך געלויבט די אינטערנַאציָאנַאלע העסקעם גערוֿפן קָאּפ

און מיט ַא  ،און ַאדווייזד אומות "צו נָאכגיין די וועג פָארויס ،2015אין דעצעמבער  קַאנווענשַאן אויף קלימַאט טוישן(

 גרָאוינג חוש פון סָאלידַארישקיַיט . "-טָאמיד

 ،אאז"ו ו ،זיין ענדיינדזשערד ،זיַין ימּפָאווערישעד ،גיין הונגעריק ،בשעת קיין איינער וויל צו ָאטעם ּפַאלוטַאד לופט

 ؟וועט דָאס אינטערנַאציָאנַאלע סָאלידַארישקיַיט סָאלווע די ּפרָאבלעמס מענטשהיַיט

 דער שּפור רעקָארד פון די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער

 ،מלחמהנָאך דער צווייטער וועלט  ،1945 ،24די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער איז געגרינדעט און געגרינדעט אויף אקטאבער 

די  ،אין סדר צו פַארמיַידן אן אנדער ַאזַא קָאנפליקט און צו ּפרובירן צו העכערן שלום אין דער וועלט.אין זיַין ערשטן
 .193עס זענען איצט  מיטגליד שטַאטן; 51יו.ען. האט 

ָאבער  ،פון ַארום די וועלט זינט די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער געגרינדעט ،אויב נישט טויזנטער ،עס הָאבן שוין הונדערטער

 מיר הָאבן ניט נָאך געהאט ווָאס קען זיין דיסקרייבד ווי די דריט וועלט מלחמה.

די קַאמביינד מיט  ،עטלעכע גלויבן ַאז אינטערנַאציָאנַאלע קווַאּפעריישַאן ווי די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער קליימז צו העכערן

טיּפ פון ינטערפַאיטה און עקומעניקַאל ַאגענדַא ַאז ּפָאּפע  און פילע אנדערע רעליגיעז לעַאדערס זענען טריינג צו 

 וועט ברענגען שלום און וווילטָאג. ،העכערן

סך ַארמד זינט אין דערצו צו די  די שּפור רעקָארד ֿפַאר די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער צו טָאן דעם האט ניט געווען גוט. ،ָאבער

 און / ָאדער דעסּפערַאטלי נעבעך. ،ּפליטים ،קייפל מיליַאנז זענען הונגעריק ،די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער געגרינדעט

מיללענניום דעוועלָאּפמענט  די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער שטעלן ַארויס צו ינסטרומענט זיַין ،איבער ַא יָארצענדלינג צוריק

 ،2015אין  ،ַאזוי ַאֿפילו לויט צו די יו.ען. זיך. ،" ָאבער דָאס האט נישט מצליח،"ַאנטוויקלונג צילןעס האט ַאכט  גָאַאלס.

עטלעכע  עטלעכע זענען ָאּפטימיסטיש. סוסטַאינַאבלע דעוועלָאּפמענט גָאַאלס" זענען אנגענומען. 17גערוֿפן "-זיַין ַאזוי

 בַאטרַאכטן עס ַא וטָאּפיַאן פַאנטַאזיע.

ּפָאּפע  האט ער געחלומט פון ַא מענטשלעך יוטָאוּפיַא ַאז זיַין קירך קען  ،2016 ،6אויף מאי  ،ַיט ווי יוטָאוּפיַא גייטווי ווי
 (.18די ּפָאּפע ס חלום וועט קער אויס צו זיין ַא נייטמער )קפ. התגלות  ،אבער העלפן ַאז קָאנטינענט דערגרייכן.

 ָאבער ... ،און הצלחה עס קען זיין עטלעכע קָאָאּפערַאטיָאן

און  ،געזעצן ،שטַאטן ַאז יוטָאוּפיַא איז "ַאן ויסגעטרַאכט ָארט אין ווָאס די רעגירונג וועבסטער ס ווערטערבוך

 געזעלשַאפטלעך טנָאים זענען גאנץ."

 די ביבל לערנט ַאז מענטשהיַיט קענען ניט סָאלווע זיַין ּפרָאבלעמס אויף זיַין אייגן:

עס איז ניט אין מענטשן וואס גייט צו גליַיך  איך וויסן דעם וועג פון מענטש איז ניט אין זיך אליין; ،ָא האר 23

 נקדזשוו איבער סיַידן ַאנדערש אנגעוויזן( ،10:23ירמיהו ) זיַין אייגן טריט.

 די ביבל לערנט ַאז אינטערנַאציָאנַאלער קווַאּפעריישַאן וועט פַארלָאזן:

עס איז  18 און דער וועג פון שלום זיי הָאבן ניט געקענט. 17 ،און צָארעס זענען אין זייער וועגןדעסטרוקטיָאן  16

 (16-18: 3רוימער ) ניט מורא פון גָאט איידער זייער אויגן.

יַינציען פילע יומַאנז זענען ארבעטן צו זייער מיינונג פון ַא וטָאּפיַאן געזעלשַאפט און ַאֿפילו מאל ּפרובירן צו ַאר ،אבער
 אבער ּכמעט גָארניט זענען גרייט צו נָאכפָאלגן די דרכים פון די איין אמת גָאט. רעליגיע.



עס וועט  עס איז נישט ַאז עס וועט זיין קיין ּפרָאגרעס צו קיין פון די ֿפַאראייניקטע נַאציָאן ס ָאדער די ווַאטיקַאן ס צילן.

 .ווי ווויל ווי עטלעכע סעטבַאקס ،זיין עטלעכע

ַא טיּפ פון אינטערנַאציָאנַאלע שלום הַאנדלען וועט זיַין מסכים צו און  ،און מיסטָאמע נָאך מַאסיוו גערַאנגל ،ַאקטוַאללי
פילע וועט פַאלסעלי טענד צו גלויבן ַאז מענטשהיַיט וועט זיַין געבראכט וועגן  ،ווען עס איז (.09:27באשטעטיקט )דניאל 

 יַאן געזעלשַאפט.ַא מער פרידלעך און וטָאּפ

( ווי ווויל ווי דורך 13:10פילע וועט ווערן גענומען אין דורך ַאזַא אינטערנַאציָאנַאלע 'וטָאּפיַאן ּפרָאגרעס' )קפ. יחזקאל 
אבער די ביבל זאגט ַאזַא שלום וועט ניט לעצטע )דניאל  (.9-12: 2טהעססַאלָאניַאנס  2פַארשידן צייכנס און וואונדער )

 (.8: 59; ישעיה 3: 5טהעססַאלָאניַאנס  1טרָאץ ווָאס לעַאדערס מיַי פָאדערן ) ،(31-44 :11; 09:27

 ؟איז קיין טיּפ פון יוטָאוּפיַא מעגלעך ،אויב מענטשהיַיט איז ַאטערלי ומפעיק פון באמת ברענגען וועגן יוטָאוּפיאַ 

 יא.

 ؟ווָאס בשורה האט יָאשקע ּפרעַאטש. 2
; 02:44וועט פַארביַיטן מענטשלעך גַאווערמַאנץ )דניאל  ،גערוֿפן די מלכות פון גָאט ،וטָאּפיַאן געזעלשַאפטדי ביבל לערנט ַאז ַא 

 (.1-21: 19; 11:15התגלות 

דָא איז  גָאט. בשורה פון דעם מלכות פון ער אנגעהויבן דורך מבשר וועגן די ،ווען יָאשקע אנגעהויבן זיין עפנטלעך מיניסטעריום

 געמאלדן:ווָאס מארק 

אנגעזאגט די בשורה פון דעם מלכות פון  ،יָאשקע געקומען צו גליל ،איצט נָאך יוחנן איז געווען שטעלן אין טורמע 14

און גלויבן אין דער בשורה"  ،און די מלכות פון גָאט איז אין הַאנט. תשובה ،"די ציַיט איז מקוים ،און געזאגט 15 ،גָאט

 (.14-15: 1)מארק 

און מיטל "גוט ָאנזָאג" ָאדער "גוט ניַיעס."  ،עוַאנגעליָאן קומט ֿפון די גריכיש ווָארט טרַאנסליטערַאטעד ווי ،בשורהדער טערמין 
מאל אין די נקדזשוו און  149איז דערמאנט בעערעך  ،שייך צו גָאט 'ס מלכות ،די ענגליש ווָארט "מלכות" ،אין די ניו טעסטַאמענט

ווָאס סיגניפיעס די הערשן ָאדער  בַאסילעיאַ  עס קומט פון די גריכיש ווָארט טרַאנסליטערַאטעד ווי ביבל. דָאויַי רהעימס אין די 151

 מעלוכע פון מַאלכעס.

זיי  ،(11:15זיי דעקן ַא געגנט )התגלות  ،(17:14הָאבן ַא מלך )התגלות  ،ווי געזונט ווי גָאט ס מלכות ،מענטשנרעכט קינגדָאמס

 (.13:29און זיי הָאבן סַאבדזשעקץ )לוק  ،(9: 30; 3-4: 2הָאבן ּכללים )ישעיה 

 דָא איז דער ערשטער ציבור לערנען פון יָאשקע ַאז מתיא רעקָארדס:

 (.04:23אנגעזאגט די בשורה פון דעם מלכות )מתיא  ،לערנען אין זייער בתי ،און יָאשקע זענען וועגן ַאלע גליל 23

 רעקָארדס:מתיא אויך 

אנגעזאגט די בשורה פון דעם מלכות  ،לערנען אין זייער בתי ،און יָאשקע זענען וועגן ַאלע די שטעט און וויללַאגעס 35

 (.09:35)מתיא 

 די ניו טעסטאמענט ווייזט ַאז יָאשקע וועט מעמשָאלע אויף אייביק:

און פון זיין מלכות עס וועט זיין קיין סוף )לוק  ،און ער וועט מעמשָאלע איבער דעם הויז ֿפון יעקֿב אויף אייביק 33

01:33.) 

נָאטיץ ווָאס יָאשקע  לוק רעקָארדס ַאז דער ציל ַאז יָאשקע איז געשיקט איז געווען צו ּפריידיקן די מלכות פון גָאט.

 געלערנט:

מחמת ֿפַאר דעם צוועק איך  ،"איך מוזן ּפריידיקן די מלכות פון גָאט צו די אנדערע שטעט ،ער האט געזאגט צו זיי 43

 (.04:43הָאבן שוין געשיקט" )לוק 

האט איר אלץ פַארשטיין ַאז יָאשקע 'ציל ֿפַאר ווייל געשיקט איז געווען צו ּפריידיקן די  ؟אז אנגעזאגט ،הָאבן איר אלץ געהערט

 ؟מלכות פון גָאט



 ן גָאט:גיין און ּפריידיקן די מלכות פו האט לוק אויך רעקָארדס ַאז יָאשקע

דעמָאלט ער גענומען זיי און  דערציילט אים ַאלע ַאז זיי האבן געטאן. ،ווען זיי האבן זיך אומגעקערט ،און די שליחים 10

אבער ווען די המון  11 ציךה.-געגאנגען בַאזונדער ביכידעס זיך ַא וויסט ָארט בילָאנגינג צו די שטָאט געהייסן בית

 (.10-11: 9און ער באקומען זיי און גערעדט צו זיי וועגן די מלכות פון גָאט )לוק  זיי נאכגעגאנגען אים; ،געוואוסט עס

 יָאשקע געלערנט ַאז די מלכות פון גָאט זָאל זיַין די שּפיץ בילכערקיַיט ֿפַאר יענע וואס ווָאלט נָאכפָאלגן אים:

 (.06:33ערעכטיקייט )מתיא אבער זוכן ערשטער דעם מלכות פון גָאט און זיין ג 33

 ،ביסל סטיַיע ،דו זאלסט נישט מורא 32 און ַאלע די זאכן וועט ווערן צוגעלייגט צו איר. ،אבער זוכן די מלכות פון גָאט 31

 (.31-32: 12ֿפַאר עס איז דיין טַאטע ס גוט פַארגעניגן צו געבן איר די מלכות )לוק 

זיי טָאן דָאס דורך מאכן דעם זייער שּפיץ בילכערקיַיט דורך לעבעדיק ווי  פון גָאט.קריסטן זענען צו זוכן ערשטער דעם מלכות 

ניט נָאר טָאן ניט זוכן  ،רוֿב וואס גלייבן משיח ،אבער משיח ווָאלט הָאבן זיי לעבן און קוקן פָארויס צו זיין צוריקקער און מלכות.

פילע אויך פַאלסעלי גלויבן ַאז ווייל ינווַאלווד אין ווערלדלי  ווָאס עס איז. זיי טָאן ניט ַאֿפילו וויסן ،ערשטער דעם מלכות פון גָאט

זיי טָאן ניט לעבן איצט ווי זיי זָאל ָאדער ֿפַארשטיין  ،דורך נישט שכל גָאט ס מלכות ּפָאליטיק איז ווָאס גָאט יקסּפעקץ פון קריסטן.

 ווָאס מענטשהיַיט איז ַאזוי פלַאוועד.

עס נעמט ַאניוועס צו זיין גרייט צו זיין טייל  (.5: 11די מלכות וועט זיַין געגעבן צו ַא קליין סטיַיע )קפ. רוימער  בַאמערקן אויך ַאז

 פון דעם אמת ביסל שָאף.

 די מלכות פון גָאט האט ניט נָאך שוין געגרינדעט אויף דער ערד

 דעריבער זיי טָאן ניט שוין פַארמָאגן עס: ،צו קומעןיָאשקע געלערנט ַאז זיין אנהענגערס זָאל דַאוונען ֿפַאר די מלכות 

9-: 6דיין וועט ווערן געטאן )מתיא  דיין מלכות קומען. 10 געהייליקט זיַין דיין נָאמען. ،אונדזער ֿפָאטער אין הימל 9

10.) 

 יָאשקע געשיקט זיינע תלמידים אויס צו ּפריידיקן די מלכות פון גָאט:

 ،תלמידים צוזַאמען און האט זיי געגעבן מַאכט און אויטָאריטעט איבער ַאלע בייזע גייסטעראון ער האט זיין צוועלף  1

 (.2-1: 9ער האט געשיקט זיי צו ּפריידיקן די מלכות פון גָאט )לוק  2 און צו היילן קרענק.

 ווי די מלוכה איז געווען ניט געגרינדעט אויף די ערד דעריבער: ،יָאשקע געלערנט ַאז זיין ביַיזיַין ַאליין איז געווען נישט די מלכות

שורלי די מלכות פון גָאט האט קומען אויף איר  ،אבער אויב איך ארויס בייזע גייסטער דורך דעם גייסט פון גָאט 28

 (.00:28)מתיא 

 וויַיזן: עס איז ניט דָא איצט ווי די ווערסעס פון מארק די אמת מלכות איז אין די צוקונֿפט.

עס איז בעסער ֿפַאר איר צו ַאריַין די מלכות פון גָאט מיט איין  פליקן עס אויס. ،און אויב דיין אויג ז איר צו זינד 47

 (.09:47צו זיַין געשטַאלט ... )מארק  ،אלא ווי בעת צוויי אויגן ،אויג

עס איז ֿפַאר יענע וואס הָאבן עשירות צו  "ווי שווער ،יָאשקע געקוקט ַארום און האט געזאגט צו זיינע תלמידים 23

אבער יָאשקע געענטֿפערט  און די תלמידים זענען נשתומם געווארן ביַי זיין ווערטער. 24 קומען די מלכות פון גָאט!"

ן ווי שווער עס איז ֿפַאר די וואס צוטרוי אין ַאשירעס צו ַאריַין די מלכות פו ،"קינדער ،ווידער און געזאגט צו זיי

עס איז גרינגער ֿפַאר ַא קעמל צו גיין דורך די אויג פון ַא נָאדל ווי ֿפַאר ַא ריַיך מענטש צו ַאריַין די מלכות פון  25 גָאט!

 (.23-25: 10גָאט ")מארק 

איך וועט ניט מער טרינקען פון די פרוכט פון די וויַינשטָאק ביז ַאז טָאג ווען איך  ،איך זָאגן צו איר ،ַאססורעדלי 25

 (.14:25טרינקען עס ניַי אין די מלכות פון גָאט ")מארק 

קומען און  ،וואס איז געווען זיך ווארטן ֿפַאר די מלכות פון גָאט ،ַא בַאוווסט רַאט מיטגליד ،יוסף פון ַארימַאטהעאַ  43

 (.15:43וט ... )מארק גענומען מ

 יָאשקע געלערנט ַאז די מלכות איז נישט איצט טייל פון דעם פָארשטעלן וועלט:



מיין קנעכט ווָאלט  ،יָאשקע געזָאגט "מיין מלכות איז נישט פון דעם וועלט. אויב מיין מלכות זענען פון דעם וועלט 36

 (.36: 18אידן; ָאבער איצט מיין מלכות איז נישט פון דָא" )יוחנן ַאזוי ַאז איך זָאל נישט זיין איבערגעגעבן צו די  ،קַאמף

 יָאשקע געלערנט ַאז די מלכות וועט קומען נָאך ער קומט ווידער און ַאז ער וועט זיין זיַין מלך:

ויף דעם דעמָאלט ער וועט זיצן א ،און ַאלע די הייליק מלאכים מיט אים ،ווען די זון פון מענטש קומט אין זיין כבוד" 31

ווי  ،און ער וועט צעטיילן זיי איינער פון אנדערן ،ַאלע די אומות וועט זיַין אלנגעזאמלט ֿפַאר אים 32 טרָאן פון זיין כבוד.
ָאבער די גָאוץ  ،און ער וועט שטעלן דעם שעּפס אויף זיין רעכט הַאנט 33 ַא ּפַאסטעך דיוויידז זיַין שעּפס ֿפון די גָאוץ.

ירשענען די  ،איר ברוך פון מיין פָאטער  ،'קום ،און דער מלך וועט זָאגן צו יענע אויף זיין רעכט האנט 34 אויף די לינקס.

 (.31-34: 25מלכות צוגעגרייט ֿפַאר איר פון די יסוד פון די וועלט )מתיא 

וויַיל רוֿב טָאן  ך עס האט שוין געגרינדעט.מיר וועט ניט זען ַא פַאקטיש יוטָאוּפיַא ביז נאָ  ،זינט די קעניגרייך פון גָאט איז נישט דאָ 

 זיי פַארלָאזן צו ֿפַארשטיין ווי זיין לַאווינג רעגירונג ַארבעט. ،ניט ֿפַארשטיין גָאט ס מלכות

 ؟ווָאס האט יָאשקע זָאגן די מלכות איז געווען ווי

 יָאשקע ביטניַי עטלעכע דערקלערונגען פון ווָאס די מלכות פון גָאט איז ווי:

און זָאל  27 ،"דער מלכות פון גָאט איז ווי אויב ַא מענטש זָאל צעווַארפן זוימען אויף דער ערד ،און ער האט געזאגט 62

ער האט זיך טוט ניט וויסן  ،און די זוימען זָאל סּפרַאוט און ווַאקסן ،שלָאפן דורך נַאכט און העכערונג דורך טָאג
נָאך ווָאס די פול סלוי אין די  ،דעמָאלט דער קָאּפ ،דורך זיך: ערשטער די בליידווארים די ערד ייעלדס קרַאּפס  28 ווי.

 (.29 -26: 4וויַיל די שניט האט קומען ")מארק  ،מיד ער לייגט אין די סערּפ ،אבער ווען די קערל ריּפענס 29 קָאּפ.

עס איז ווי ַא זענעפט  19 ؟ל איך פַארגליַיכן עסאון צו ווָאס זאָ  ؟"ווָאס איז די מלכות פון גָאט ווי ،און ער האט געזאגט 18

און די  ،און עס איז געוואקסן און געווארן ַא גרויס בוים ،ווָאס ַא מענטש האט גענומען און שטעלן אין זיַין גָארטן ،זוימען

געגליכן די מלכות פון  " צו ווָאס זָאל איך،און ווידער ער האט געזאגט 20" ֿפויגלען ֿפון הימל נעסטעד אין זיַין צווייגן.

ביז עס איז געווען  ،ווָאס ַא פרוי האט גענומען און ארלנגעטאן אין דריי מאס פון מָאלציַיט ،עס איז ווי זויערטייג 21 ؟גָאט

 (.18-21: 13ַאלע חמץ ")לוק 

 גרויס.ָאבער וועט ווערן  ،די מלכות פון גָאט איז גַאנץ קליין ،אין ערשטער ،די משלים ֿפָארשלָאגן ַאז

 לוק אויך רעקָארדעד:

און זיצן ַארָאּפ אין די מלכות פון גָאט )לוק  ،פון די צֿפון און די דרום ،זיי וועלן קומען פון די מזרח און די מערב 29

13:29.) 

הָאבן  עס וועט ניט זיין באגרענעצט צו יענע וואס די מלכות פון גָאט וועט הָאבן מענטשן ֿפון ַאלע איבער די וועלט. ،אזוי

 מען וועט זיצן ַארָאּפ אין דעם מלכות. יסרַאעליטע ַאנסעסטרי.

 און די מלכות 17לוקע 

 בַאמערקן ַאז מען וועט טאקע עסן אין די מלכות פון גָאט: ،אבער איידער געטינג צו ַאז ּפערּפלעקסעס עטלעכע. 20-21: 17לוקע 

 (.14:15לוק ) וואס וועט עסן ברויט אין דעם מלכות פון גָאט!" ،וואויל איז ער" 15

עס איז נישט נָאר עּפעס שטעלן בַאזונדער אין זייער הערצער  ،זינט מען וועט )אין די צוקונֿפט( עסן אין דעם מלכות פון גָאט

 ס ֿפָארשלָאגן ַאנדערש.וואָ  17:21אין להכעיס פון מיסטרַאנסלַאטיָאנס / מיסַאנדערסטַאנדינגז פון לוקע  ،איצט

 זָאל העלפן עטלעכע ֿפַארשטיין: 20-21: 17די מָאפפַאטט איבערזעצונג פון לוקע 

"די מעמשָאלע פון  ،האט ער זיי ،אויף ווייל געבעטן דורך די פַאריסעעס ווען די מעמשָאלע פון גָאט איז געווען קומען 20

'דָא עס איז' ָאדער 'עס עס  ،קיין איינער וועט זָאגן 21 סּפעקטַאקל פון אים;גָאט איז ניט קומען ווי איר הָאפענונג צו כַאּפן 

 מָאפפַאטט( ،20-21: 17לוק ) 'ֿפַאר די מעמשָאלע פון גָאט איז איצט אין אייער מיטן. " ،איז

 -" ،יָאשקע "האט זיי און כיּפַאקריטיקַאל פַאריסעעס. ،גַאשמיעסדיק ،נָאטיץ ַאז יָאשקע איז געווען גערעדט צו די ונקָאנווערטעד

 זיי געוואלט צו דערקענען אים. עס איז געווען די פַאריסעעס וואס געבעטן יָאשקע די קשיא.

 ניין! ؟האבן זיי אין דער קירך



עדט וועגן סענטימענץ אין די אדער איז ער גער יָאשקע איז געווען אויך ניט גערעדט וועגן ַא קירך בַאלד צו זיין ָארגַאניזירט.

 מיינונג ָאדער הַארץ.

זיי געוואוסט גָארנישט  די פַאריסעעס זענען נישט ַאסקינג אים וועגן ַא קהילה. יָאשקע איז געווען גערעדט וועגן זיין מעמשָאלע!

 ּפ פון שיין סענטימענט.זיי זענען נישט ַאסקינג וועגן ַא טי פון קיין ניו טעסטַאמענט קהילה בַאלד צו זיין סטַארטעד.

איז געווען דער קירך  -און די מלכות פון גָאט איז געווען "ין" די פַאריסעעס  -אויב איינער מיינט די מלכות פון גָאט איז דער קירך 

 דָאך ניט! ؟ין די פַאריסעעס

ווי "די  17:21איבערזעצונגען זעץ טייל פון לוקע בשעת עטלעכע ּפרָאטעסטַאנט  ؟ַאזַא ַא מסקנא איז אלא לעכערלעך איז ניט עס

ריכטיק טרַאנסלייץ ַאז ווי" די מלכות פון ניו ירושלים ביבל ַאֿפילו די קַאטהָאליק ،מלכות פון גָאט איז" ין איר ")נקדזשוו / קדזשוו(

 גָאט איז צווישן איר. "

די פַאריסעעס געדַאנק זיי געקוקט פָארויס צו די  ،איצט ריסעעס.פון די פאַ  ،אין די צווישן ،יָאשקע איז געווען דער איינער צווישן

ָאדער באגרענעצט מלכות ֿפַאר  ،יָאשקע דערקלערט ַאז עס ווָאלט ניט זיין ַא היגע אבער זיי מיסַאנדערסטוד אים. מלכות פון גָאט.

גָאט ס מלכות ווָאלט ניט זיין בלויז איין פון  בן(.ווי זיי געווען צו טרַאכטן )אדער ַא קירך ווי עטלעכע איצט גלוי ،די אידן בלויז

ָאדער "ַאז ס 'די  דָא"; ،"דאס איז עס ،און זָאגן ،פילע מענטשלעך און קענטיק קינגדָאמס ווָאס מען קען פונט אויס ָאדער זען

 איבער דָארט." ،מלכות

ֿפַארשטיין  (.36-37: 18לַאינלי דערציילט ּפילַאטע )יוחנן ווי ער ּפ ،איז געבוירן צו זיין דעם מלך פון ַאז קעניגרייך ،זיך ،יָאשקע

דער מלך פון די צוקונֿפט  (.17-18،23: 7ַאז די ביבל ניצט די ווערטער "מלך" און "מלכות" ינטערטשיינדזשַאבלי )למשל דניאל 

אבער זיי ווָאלט נישט דערקענען אים  שטייענדיק וויַיטער צו די פַאריסעעס. ،דעמָאלט און דָארט ،קעניגרייך פון גָאט איז געווען

 (.19:19די וועלט וועט ָאּפווַארפן אים )התגלות  ،ווען ער קערט (.19:21ווי זייער מלך )יוחנן 

ווען דער קעניגרייך פון גָאט  ،צו בַאשריַיבן זיין רגע קומען ،17אין די וויַיטערדיק ווערסעס אין לוקע  ،יָאשקע געגאנגען אויף

 לע די ערד )קַאנטיניוינג מיט די מָאפפַאטט ֿפַאר קָאנסיסטענסי ֿפַאר דעם קַאּפיטל(:וועט הערשן אַ 

"עס וועט קומען טעג ווען איר וועט לַאנג און לַאנג אין ַארויסגעווָארפן צו הָאבן  ،צו זיינע תלמידים ער האט געזאגט 22

ָאבער טָאן ניט גיין  עס ער איז!' ،זען' דָא ער איז!' ،'זע ،מענטשן וועלן זָאגן 23 ַאֿפילו איין טָאג פון די זון פון מענטש.

ַאזוי וועט די זון פון  ،ֿפַאר ווי בליץ ַאז פלַאשעס פון איין זיַיט פון דעם הימל צו די אנדערע 24 ،אויס ָאדער לויפן נָאך זיי

צָארעס און זיַין ֿפַארַאכט דורך די אבער ער מוזן ערשטער פַארטרָאגן גרויס  25 מענטש זיין אויף זיין אייגן טָאג.

 מָאפפַאטט( ،22-25: 17פָארשטעלן דור. )לוק 

דיסקרייבינג זיין רגע קומען צו הערשן די גאנצע  ،27-31: 24ּפונקט ווי אין מתיא  ،יָאשקע רעפעררעד צו בליץ פלַאשינג

מען וועט נישט דערקענען אים ווי זייער  ווען ער קערט. יָאשקע איז ניט צו זָאגן ַאז זיין מען וועט ניט קענען צו זען אים וועלט.

 פילע וועט טרַאכטן יָאשקע רעּפרַאזענץ די ַאנטיטשריסט. (!19:19מלך און וועט קעמפן קעגן אים )התגלות 

זיי זענען נישט ער דערציילט זיי אנדערש ַאז -יָאשקע איז געווען ניט געזאגט ַאז די מלכות פון גָאט איז געווען ין יענע פַאריסעעס

אדער איז יָאשקע געזאגט ַאז די קהילה ווָאלט זיין  (.13-14: 23געגאנגען צו זיין אין דעם מלכות וויַיל פון זייער צביעות )מתיא 

 די מלכות.

ילו ַאֿברהם און ַאֿפ ،אבער ווי ביי די המתים פון די צדיקים! -די מלכות פון גָאט איז עּפעס יומַאנז וועט איין טָאג קענען צו קומען 

 (.13-40: 11די אנדערע אבות זענען נישט דָארט נָאך )קפ. עברים 

 ،און ווָאס עס האט צו דערשיַינען ווי די וויַיטערדיק ،די תלמידים געוואוסט ַאז די מלכות פון גָאט איז ניט ין זיי ּפערסנַאלי דעמָאלט

 ווייזט: ،17:21ווָאס זענען געקומען נָאך לוקע 

וויַיל ער איז געווען לעבן ירושלים און וויַיל זיי  ،האט ער גערעדט אנדערן משל ،ווי זיי האבן דאס געהערט איצט 11

 (.19:11געדַאנק די מלכות פון גָאט ווָאלט דערשיַינען מיד )לוק 

 די מלכות איז געווען קלאר אין די צוקונֿפט

-8: 21יָאשקע ליסטעד נבואה געשעענישן )לוק  ،פון ַאדרעסינג ַאז קשיאווי טייל  ؟ווי קענען איר זָאגן אויב די מלכות איז לעבן

 ( און דעמָאלט געלערנט:28



איר זען און וויסן ֿפַאר זיך ַאז זומער איז  ،ווען זיי זענען שוין בַאדינג 30 און ַאלע די ביימער. ،קוקן אין די פיַיג בוים 29

: 21לוק ) וויסן ַאז די מלכות פון גָאט איז לעבן ،זאכן געשעענישווען איר זען די  ،אזוי איר אויך 31 איצט לעבן.

29-31.) 

יָאשקע אנדערש דערציילט  יָאשקע געוואלט זיין מענטשן צו נָאכפָאלגן נבואה געשעענישן צו וויסן ווען די מלכות ווָאלט קומען.

טרָאץ יָאשקע  (.33-37: 13; מארק 21:36)לוק זיינע מענטשן צו היטן און בַאצָאלן ופמערקזַאמקיַיט צו נבואה געשעענישן 

 לינגקט וועלט געשעענישן.-פילע ַארָאּפרעכענען ווַאטשינג ּפרָאפעטיקַאללי ،'ווערטער

יָאשקע ווידער געוויזן ַאז די מלכות פון גָאט איז געווען עּפעס ווָאס ווָאלט זיַין מקוים אין דער צוקונֿפט ווען  ،23&  22אין לוקע 

 נט:ער געלער

איך  ،ֿפַאר איך זָאגן צו איר 16 מיט הייסער פַארלַאנג איך הָאבן געבעטן צו עסן דעם פסח מיט איר איידער איך ליַידן;" 15

און געגעבן  ،דעמאלט האט ער גענומען די גלעזל 17 וועט ניט מער עסן פון עס ביז עס איז מקוים אין די מלכות פון גָאט."

איך וועט ניט טרינקען פון די  ،ֿפַאר איך זָאגן צו איר 18 מען דעם און טיילן עס צווישן זיך;"נע ،און האט געזאגט ،דַאנק

 (.15-18: 22פרוכט פון די וויַינשטָאק ביז דעם מלכות פון גָאט קומט" )לוק 

ער האט אבער איינער פון יענע עווילדָאערס וואס זענען געקרייציקט מיט אים איז געווען בלַאספעמינג אים און  39

און זיין בַאגלייטער האט אנגעשריגן  40 רַאטעווען זיך און אויֿפהיטן אונדז אויך." ،"אויב איר זענט דער משיח ،געזאגט

ֿפַאר איר אויך זענען אין שטראף מיט  ؟"זענט איר ניט ַאֿפילו דערשרָאקן פון גָאט ،אויף אים און ער האט געזאגט צו אים

ָאבער  ،ֿפַאר מיר זענען ריּפייד לויט צו ווָאס מיר הָאבן געטאן ،וויַיל מיר זענען ווערט ،ַאזויאון מיר דזשַאסטלי  41 אים.

געדענקען מיר ווען איר  ،" מיין האר،און ער האט געזאגט צו ישוע 42" גָארנישט בייז האט שוין געטאן דורך דעם איין.

איך זָאגן צו איר ַאז היַינט איר וועט זיַין מיט מיר אין  ،מן" א،אבער ישוע האט געזאגט צו אים43" קומען אין דיין מלכות.

 אראמיש אין ּפליין ענגליש ( ،39-43: 23גן עדן. ")לוק 

 די מלכות פון גָאט האט ניט קומען ווי בַאלד ווי יָאשקע איז געהרגעט ָאדער ווי ביידע מארק און לוק וויַיזן אונדז:

קומען און  ،וואס איז געווען זיך ווארטן ֿפַאר די מלכות פון גָאט ،ַא בַאוווסט רַאט מיטגליד ،יוסף פון ַארימַאטהעאַ  43

 (.15:43גענומען מוט ... )מארק 

וואס זיך איז אויך ווארטן ֿפַאר די מלכות פון גָאט )לוק  ،ַא שטָאט פון די אידן ،ער איז געווען פון ַארימַאטהעאַ  51

23:51.) 

 איז נָאך די המתים ווָאס איינער וועט זיין געבוירן ווידער אין די מלכות פון גָאט ווי יוחנן רעקָארדס:בַאמערקן ַאז עס 

ער קענען נישט זען די  ،סיַידן איינער איז געבוירן ווידער ،איך זָאגן צו איר ،"רוֿב ַאשורַאדלי ،יָאשקע האט צו אים 3

קאן ער ַאריַין ַא  ؟"ווי קענען ַא מענטש זיַין געבוירן ווען ער איז ַאלט ،נקדימון האט געזאגט צו אים 4 מלכות פון גָאט."

סיַידן  ،איך זָאגן צו איר ،יָאשקע געזָאגט" רוב ַאשורַאדלי 5" ؟צווייט מָאל אין זיַין מוטער 'ס טראכט און זיַין געבוירן

 (.5- 3: 3מלכות פון גָאט )יוחנן ער קענען נישט ַאריַין די  ،איינער איז געבוירן פון ווַאסער און די גייסט

 ער ווידער געלערנט וועגן די מלכות פון גָאט: ،באטראכט ַאז נָאך יָאשקע איז געווען רעזערעקטיד

 ער אויך דערלאנגט ַאליין לעבעדיק נָאך זיין צָארעס דורך פילע 3

ווייל געזען דורך זיי בעשַאס פערציק טעג און גערעדט פון די זאכן ּפערטיינינג צו די מלכות פון  ،ינפַאלליבלע ּפרָאָאפס

 (.3: 1גָאט )ַאקס 

יָאשקע געקומען ווי די שליח  דער ערשטער און לעצטע דרשות ַאז יָאשקע האט געגעבן זענען וועגן די מלכות פון גָאט!

 צו לערנען וועגן ווָאס מלכות.

נָאטיץ  אויך געהאט די ַאּפָאסטלע יוחנן שריַיבן וועגן די מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט ַאז ווָאלט זיין אויף דער ערד.יָאשקע האט 

 ווָאס ער האט יוחנן שריַיבן:

ס ווא ،איך געזען די נשמות פון יענע וואס האט שוין ביכעדיד ֿפַאר זייער עדות צו יָאשקע און ֿפַאר די ווָארט פון גָאט 4

און האט נישט באקומען זיין צייכן אויף זייער שטערנס ָאדער אויף זייער  ،האט ניט געבוקט צו דער חיה ָאדער זיַין בילד

 (.4: 20און זיי געלעבט און געהערשט מיט משיח ֿפַאר ַא טויזנט יאר )התגלות  הענט.



זיַין אויף דער ערד און פַארביַיטן די גַאווערמַאנץ פון די ערלי קריסטן געלערנט ַאז די מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט ווָאלט 

 (.11:15 ،05:10וועלט ווי די ביבל לערנט )קפ. התגלות 

 ؟הָאבן נישט מערסט געהערט זייער פיל וועגן עס ،אויב די מלכות פון גָאט איז ַאזוי וויכטיק ،ווָאס

 צומ טייל וויַיל יָאשקע גערוֿפן עס ַא מיסטעריע:

ָאבער צו די  ،"צו איר עס האט שוין געגעבן צו וויסן די מיסטעריע פון די מלכות פון גָאט ،ר האט געזאגט צו זייאון ע 11

 (.04:11ַאלע זאכן קומען אין משלים )מארק  ،וואס זענען ַארויס

 ַאֿפילו היַינט די אמת מלכות פון גָאט איז ַא מיסטעריע צו רוֿב.

ַאז יָאשקע האט געזאגט ַאז די סוף )פון די עלטער( וועט קומען )בַאלד( נָאך די בשורה פון דעם מלכות איז  ،אויך ،בַאטרַאכטן

 אנגעזאגט אין ַאלע די וועלט ווי ַא עדות:

און דעמָאלט  ،און דעם בשורה פון דעם מלכות וועט זיַין אנגעזאגט אין ַאלע די וועלט ווי ַא עדות צו ַאלע די אומות 14

 (.24:14וף וועט קומען )מתיא דער ס

עס איז ַא "גוט  ּפרָאוקליימינג די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט איז וויכטיק און איז צו זיין ממלא אין די סוף מאל.

 טרָאץ ווָאס ּפָאליטיש לעַאדערס מיַי לערנען. ،ָאנזָאג" ווי עס דער עמעס הָאפענונג צו כיומַאניטיז ילז

עס זָאל זיין קלָאר די אמת קריסטלעך קירך זָאל זיין ּפרָאוקליימינג ַאז בשורה פון  ،ן יָאשקע 'ווערטעראויב איר בַאטרַאכט

קייפל שּפרַאכן  ،און אין סדר צו טָאן דָאס רעכט דעם זָאל זיין זיַין שּפיץ בילכערקיַיט ֿפַאר דער קהילה. דעם מלכות איצט.

 זָאל זיין יוטַאלייזד.

און ַאז איז ווָאס דעם ביכל איז איבערגעזעצט אין סקָארז פון  קלויסטער פון גָאט סטרייווז צו טָאן. נטיניוינגקאַ  דאס איז ווָאס די

 שּפרַאכן.

 יָאשקע געלערנט רוֿב ווָאלט ניט ָאננעמען זיין וועג:

און עס  ،ֿפַאר ברייט איז די טויער און ברייט איז די וועג ווָאס לידז צו צעשטערונג ،קומען דורך דעם שמָאל טויער" 13

און דָארט  ،ווייל שמָאל איז דער טויער און שווער איז דער וועג ווָאס לידז צו לעבן 14זענען פילע וואס גיין אין אים. 

 (13-14: 7זענען ווייניק וואס געֿפינען עס. )מתיא 

 מלכות פון גָאט לידז צו לעבן! די בשורה פון דעם

ז עס מיַי זיַין פון אינטערעס צו טָאן ַאז כָאטש רוֿב ּפרָאפעססינג קריסטן ויסקומען ַאבליוויַאס צו די געדאנק ַאז משיח 'ס טרָאּפ אי
ט ֿפַארשטַאנען ַאז דָאס איז וועלטלעך טיַאלָאודזשַאנז און כיסטָאריַאנז הָאבן ָאֿפ ،אויף אנגעזאגט די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט

 ווָאס די ביבל ַאקטשַאווַאלי לערנט.

 (.2،60: 9געריכט זיינע תלמידים צו לערנען די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט )לוק  ،זיך ،יָאשקע ،אבער

און ָאובייינג יענע געזעצן  ،עס וועט ברענגען שלום און וווילטָאג ،וויַיל די צוקונֿפט מלכות וועט זיין באזירט אויף גָאט ס געזעצן

 (.2:15; עפעסיַאנס 165: 119אין דעם עלטער לידז צו אמת שלום )סַאם 

 און דעם גוט ניַיעס פון די מלכות איז געווען באקאנט אין דער ַאלטע טעסטַאמענט סקריּפטשערז.

 ؟איז די מלכות באקאנט אין די ַאלטע טעסטַאמענט. 3

; 14-15: 1רדעד דרָאשע ינווַאלווד ּפרָאוקליימינג די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט )מארק יָאשקע 'ערשטער און לעצט רעקאָ 

 (.3: 1ַאקס 

גָאט ס מלכות איז עּפעס ַאז די אידן פון יָאשקע 'ציַיט זָאל הָאבן געקענט עּפעס וועגן ווי עס איז געווען דערמאנט אין זייער 

 לטע טעסטַאמענט.ווָאס מיר איצט רופן די אַ  ،סקריּפטשערז

 דניאל געלערנט וועגן די מלכות
 דער נביא דניאל האט געשריבן:

און ווי  היות ּפרעסן ברייקס אין ברעקלעך און שַאטערז ַאלץ; ،און דער פערט מלכות וועט זיַין ווי שטַארק ווי אייזן 40

ווהערעַאס איר געזען די ֿפיס 41 ַאז מלכות וועט ברעכן אין ברעקלעך און ענגשַאפט ַאלע די אנדערע. ،ּפרעסן ַאז קרַאשיז



נָאך די שטַארקיַיט  דעם מלכות וועט זיַין צעטיילט; ،צומ טייל פון ּפַאטער 'ס ליים און צומ טייל פון ּפרעסן ،און טָאעס

און ווי די טָאעס פון די ֿפיס  42 ן ּפרעסן געמישט מיט סערַאמיק ליים.נָאר ווי איר געזע ،פון די ּפרעסן וועט זיין אין עס

ווי  43 ַאזוי די מלכות וועט זיַין צומ טייל שטַארק און צומ טייל שווַאך. ،זענען צומ טייל פון ּפרעסן און צומ טייל פון ליים

ָאבער זיי וועלן ניט  י זוימען פון מענטשן;זיי וועלן ויסמישנ זיך מיט ד ،איר געזען ּפרעסן געמישט מיט סערַאמיק ליים

און אין די טעג פון די מלכים דער גָאט פון  44 נָאר ווי ּפרעסן טוט ניט מישן מיט ליים. ،ַאדכיר צו איינער דעם אנדערן

אנדערע און די מלכות וועט נישט זיַין לינקס צו  הימל וועט שטעלן ַארויף ַא מלכות ווָאס וועט קיינמָאל זיַין חרוֿב;

-40: 2און עס וועט שטיין אויף אייביק )דניאל  ،עס וועט ברעכן אין ברעקלעך און פַארנוצן ַאלע די קינגדָאמס מענטשן;

44.) 

ַאֿפילו אויף  ،און פַארמָאגן די מלכות אויף אייביק ،אבער די הייליקע פון די מערסט הויך וועט בַאקומען די מלכות 18

 (.07:18דניאל ) אייביק און אלץ. '

און ּפריוויילינג קעגן  ،און די זעלבע הָארן איז געווען געמאכט מלחמה קעגן די הייליקע ،איך איז געווען ווַאטשינג" 21

און די ציַיט  ،און ַא דין איז געמאכט אין טויווע פון די הייליקע פון די מערסט הויך ،ביז די אלטע פון טעג געקומען 22 ،זיי

 (21-22: 7יליקע צו פַארמָאגן די מלכות. )דניאל געקומען ֿפַאר די הי

מיר לערנען ַאז די ציַיט וועט קומען ווען די קעניגרייך פון גָאט וועט צעשטערן די קינגדָאמס פון דעם וועלט און וועט  ،ֿפון דניאל

 ת.מיר אויך לערנען ַאז די הייליקע וועט הָאבן זייער טייל אין באקומען דעם מלכו לעצטע אייביק.

 יָארהונדערט. סט 21פילע ּפָארשַאנז פון דניאל ס ּפרָאפעסיעס זענען ֿפַאר אונדזער ציַיט אין די 

 בַאמערקן עטלעכע ּפַאסידזשיז פון די ניו טעסטַאמענט:

ָאבער זיי בַאקומען  ،די צען הערנער ווָאס איר געזען זענען צען מלכים וואס הָאבן באקומען קיין מלכות ווי נָאך" 12

און זיי וועלן געבן זייער מַאכט און  ،דאס זענען פון איין מיינונג 13 אויטָאריטעט ֿפַאר איין שעה ווי מלכים מיט די חיה.

ֿפַאר ער איז האר פון  ،און די לאם וועט בַאקומען זיי ،דאס וועט מַאכן מלחמה מיט די לאם 14 אויטָאריטעט צו דער חיה .

: 17התגלות ) און געטריַי. " ،אויסדערוויילט ،און יענע וואס זענען מיט אים זענען גערוֿפן ،מלך פון מלכיםהארן און 

12-14) 

מיר זען אין ביידע די ישן און טעסטַאמענץ דער בַאגריף ַאז עס וועט זיין ַא סוף ציַיט ערדישע מלכות מיט צען טיילן און ַאז  ،אזוי

 גָאט וועט צעשטערן אים און פעסטשטעלן זיין מלכות.

 ישעיה געלערנט וועגן די מלכות
די טויזנט יָאר מעמשָאלע באקאנט ווי די  ،מלכות פון גָאט גָאט ינסּפייערד ישעיה צו שריַיבן וועגן דער ערשטער טייל פון די

 דעם וועג: ،מַאלעניַאם

דער גייסט  2 און ַא ברַאנטש וועט ווַאקסן אויס פון זיַין רוץ. ،עס וועט קומען ַארויס ַא רוט פון די סטעם פון דזשעסי 1

דער גייסט פון וויסן  ،גייסט פון עצה און זאלדער  ،דער גייסט פון חכמה און שכל ،פון דער האר וועט מנוחה אויף אים

 און די מורא פון די האר.

אויך בַאשליסן דורך  ،און ער וועט ניט ריכטער דורך די אויגן פון זיינע אויגן ،זיין פרייד איז אין די מורא פון די האר 3

 אבער 4 די געהער פון זיינע אויערן;

ער וועט שלָאגן די  און בַאשליסן מיט יוישער ֿפַאר די מיק פון דער ערד; ،מיט גערעכטיקייט ער וועט משּפטן די נעבעך

גערעכטיקייט וועט זיין די  5און מיט די ָאטעם פון זיין ליּפן וועט ער טייטן דעם שלעכט. ،ערד מיט די רוט פון זיין מויל

 און אמונה די גַארטל פון זיין טַאליע. ،גַארטל פון זיינע לענדן

די קַאלב און דער יונג  ،דער לעמּפערט וועט ליגן ַארָאּפ מיט די יונג ציג ،אויך וועט וואוינען מיט די לַאם דער ווָאלף" 6

די קו און דער בער וועט גרייז; זייער יונג ָאנעס וועט  7 לייב און די פַאטלינג צוזַאמען; און ַא קליין קינד וועט פירן זיי.

די שוועסטעריַי קינד וועט שּפילן דורך די קָאברַא ס  8 און דער לייב וועט עסן שטרוי ווי דער ָאקס. ،ליגן ַארָאּפ צוזַאמען

זיי וועלן ניט שַאטן אדער צעשטערן אין ַאלע מיין  9 און די ווינד קינד וועט לייגן זיין הַאנט אין די ווייּפער ס הייל. ،לָאך

 פון די וויסן פון די האר ווי די וואסערן דעקן די ים.ֿפַאר די ערד וועט זיַין פול  ،הייליק בַארג



ֿפַאר די גויים וועט  ،ווער וועט שטיין ווי ַא פָאן צו די מענטשן ،און אין ַאז טָאג עס וועט זיין ַא ווָארצל פון דזשעסי" 10

 (1-10: 11ישעיה ) און זיין רעסטינג שטעלן וועט זיַין כבוד." ،זוכן אים

איז ַאז דָאס איז ַא מָאל ווו  ،עד צו דעם ווי דער ערשטער טייל ָאדער ערשטער לֿבנה פון די מלכות פון גָאטדי סיבה איך רעפערר

( און וועט 21התגלות  ،ניו ירושלים קומט ַארָאּפ ֿפון הימל ،עס וועט זיין גשמיות )פריערדיק צו די ציַיט ווען די הייליקע שטָאט

 קט די גשמיות ַאסּפעקט פון דעם לֿבנה ווען ער געצויגן מיט:ישעיה באשטעטי לעצטע ַא טויזנט יאר.

עס וועט קומען צו פָארן אין ַאז טָאג דער האר וועט שטעלן זיין הַאנט ווידער די רגע ציַיט צו צוריקקריגן די רעשט  11

ֿפון הַאמַאטה  ،ֿפון עלַאם און שינַאר ،ֿפון ּפַאטהרָאס און קוש ،ֿפון אשור און מצרים ،פון זיין מענטשן וואס זענען לינקס

 און די אינזלען פון דעם ים.

און קליַיבן צוזַאמען די  ،און וועט ַאסעמבַאל די ַאוטקַאסס פון ישראל ،ער וועט שטעלן ַארויף ַא פָאן ֿפַאר די ֿפעלקער 12

און די קעגנער פון  ،אֿפרים וועט ַארויסגייןאויך די מעקַאנע פון  13 דיסּפערסט פון יהודה ֿפון די ֿפיר עקן ֿפון דער ערד.

אבער זיי וועלן  14 און יהודה וועט ניט ָאּפמַאטערן אֿפרים. ،אֿפרים וועט ניט מעקַאנע יהודה יהודה וועט זיַין ֿפַארשניטן;

זיי וועט  די מזרח; פליען ַארָאּפ אויף די ַאקסל פון די ּפלשּתים צו מערֿב;צוזַאמען זיי וועט בַארַאבעווען די מענטשן פון

דער האר וועט ַאטערלי צעשטערן די  15 און די מענטשן ֿפון עמון וועט פָאלגן זיי. לייגן זייער הַאנט אויף אדום און מוָאֿב;

און שלָאגן עס אין  ،מיט זיין גווַאלדיק ווינט ער וועט טרייסלען זיין פויסט איבער די טייך צונג פון דעם ים פון מצרים;

עס וועט זיין ַא שָאסיי ֿפַאר די רעשט פון זיין מענטשן  16 שַאד.-און מַאכן מענטשן ַאריבערגיין טרוקן ،סטרימזדי זיבן 
ווי עס איז געווען ֿפַאר ישראל אין דעם טָאג ווָאס ער געקומען זיך ֿפון לַאנד  ،וואס וועט זיין לינקס ֿפון אשור

 (11-16: 11ישעיה ) מצרים.

 אויך ינסּפייערד צו שריַיבן:ישעיה איז געווען 

איצט עס וועט קומען צו פָארן אין די יענער טעג ווָאס דער בַארג פון דער האר ס הויז וועט זיַין געגרינדעט אויף די  2

סך מענטשן וועט  3 און ַאלע ֿפעלקער וועלן לויפן צו אים. און וועט זיין דערהויבן איבער די הייכן; ،שּפיץ פון די בערג

ער וועט  צו דער הויז פון די גָאט פון יעקֿב; ،און לָאזן אונדז גיין ַארויף צו די בַארג פון די האר ،"קום ،און זָאגן קומען

און די  ،ווארים אויס פון ציון וועט גיין ַארויס די געזעץ" און מיר וועלן גיין אין זיין ּפַאטס. ،לערנען אונדז זיין וועגן

זיי וועט שלָאגן  און שטראף פילע מענטשן; ،ער וועט משּפטן צווישן די ֿפעלקער 4 ירושלים.ווָארט פון דעם האר פון 

נַאציָאן וועט נישט הייבן זיך שווערד קעגן  און זייער סּפעַארס אין ּפרונינג כוקס; ،זייערע שווערדן אין ּפלָאוושַארעס

די  ،קוקט פון מענטש וועט דערנידעריקט ווערןדי געהויבן  11 ... ניט וועט זיי לערנען מלחמה ענימָאר. ،אומה

: 2ישעיה ) און דער האר ַאליין וועט ווערן דערהייכט אין יענעם טָאג. ،הַאוגהטינעסס פון מענטשן וועט זיין בָאוד ַארָאּפ

2-4،11) 

באזירט אויף  מיט יָאשקע ּפסַאק. ،דעם וועט זיין אויף אייביק ،לעסָאף עס וועט זיין ַא וטָאּפיַאן ציַיט פון שלום אויף ערד. ،אזוי

יאר  1،000די אידישע גמרא לערנט דעם לַאסץ  ،(2: 6; הָאסעַא 02:11; ישעיה 1: 92; 4: 90פַארשידן סקריּפטשערז )סַאם 

 ַא(.97)בַאבילָאניַאן גמרא: מסכת סנהדרין פָאליָא 

 ישעיה איז געווען ינסּפייערד צו אויך שריַיבן די וויַיטערדיק:

און זיין  און די רעגירונג וועט זיַין אויף זיין ַאקסל. צו אונדז ַא זון איז געגעבן; ،רים צו אונדז ַא קינד איז געבוירןווא 6

די  7 ּפרינס פון שלום. ،עווערלַאסטינג ֿפָאטער ،מייטי גָאט ،קָאונסעלָאר ،נָאמען וועט ווערן גערוֿפן ווונדערלעך
צו  ،אויף דעם שטול פון דוד און איבער זיין מלכות ،שלום עס וועט זיַין קיין סוף פַארגרעסערן פון זיין רעגירונג און

די ברען פון די האר פון  ַאֿפילו אויף אייביק. ،סדר עס און פַארלייגן עס מיט רעכט און גערעכטיקייט ֿפון ַאז ציַיט פָארויס

 (6-7: 9ישעיה ) מחנות וועט דורכפירן דעם.

בשעת פילע וואס גלייבן משיח  עזאגט ַאז יָאשקע ווָאלט קומען און פַארלייגן ַא מלכות מיט ַא רעגירונג.נָאטיץ ַאז ישעיה האט ג

זיי טענד צו פַארזען ַאז עס איז ּפרָאפעסיינג מער ווי די פַאקט ַאז  ،סּפעציעל אין דעצעמבער יעדער יָאר ،ציטירן דעם דורכפָאר

און ַאז יָאשקע  ،יזט ַאז די מלכות פון גָאט האט ַא רעגירונג מיט געזעצן איבער סַאבדזשעקץדי ביבל ווי יָאשקע ווָאלט זיין געבוירן.

 און אנדערע האבן נביאות געזאגט עס. ،דניאל ،ישעיה וועט זיין איבער אים.



ַין רולד באזירט אויף ( און די מלכות פון גָאט וועט זי15:10; יוחנן 37-40: 22די געזעצן פון גָאט זענען די וועג פון ליבע )מתיא 

 וועט זיין באזירט אויף ליבע. ،טרָאץ ווי פילע אין דער וועלט קוק עס ،בכן די מלכות פון גָאט יענע געזעצן.

 ּפסַאלמס און מער

 עס איז געווען ניט נָאר דניאל און ישעיה ַאז גָאט ינסּפייערד צו שריַיבן וועגן די קומענדיק מלכות פון גָאט.

פון ישראל )נישט נָאר די אידן( וואס האבן צעווָארפן  שבטים געווען ינסּפייערד צו שריַיבן ַאז יענע פון דייחזקאל איז 

 בעשַאס די ציַיט פון די גרויס טריביַאליישַאן ווָאלט זיין אלנגעזאמלט צוזַאמען אין די מיללענניַאל מלכות:

ַאסעמבַאל איר ֿפון די  ،קליַיבן איר ֿפון די ֿפעלקער'אזוי זאגט דער האר גָאט: "איך וועל  ،דעריבער זָאגן 17

 ،און זיי וועלן גיין דָארט 18 און איך וועל געבן איר די לַאנד פון ישראל."' ،לענדער ווו איר הָאבן שוין צעווָארפן

דעמאלט איך  19 און זיי וועלן נעמען ַאוועק ַאלע זיַין אומווערדיקייטן און ַאלע זיַין אומווערדיקייטן ֿפון דָארט.

און נעמען די סטָאני הַארץ אויס פון זייער  ،און איך וועל לייגן ַא ניַי גייסט ין זיי ،וועט געבן זיי איין הַארץ

ַאז זיי מיַי גיין אין מיין סטַאטשוץ און הַאלטן מיין געזעצן און זיי  20 ،און געבן זיי ַא הַארץ פון פלייש ،ֿפלייש

אבער ווי ֿפַאר יענע וועמענס הערצער  21און איך וועל זיין זייער גָאט. ،ן מיין מענטשןאון זיי זָאלן זייַ  טָאן;

וועל איך רעקָאמּפענסע זייער  ،נָאכפָאלגן די פַארלַאנג ֿפַאר זייערע אומווערדיקייטן און זייערע אומווערדיקייטן

 מעשים אויף זייער אייגן קעּפ "

 (17-21: 11יחזקאל ) זאגט דער האר גָאט.
ָאבער וועט פָאלגן גָאט 'ס געזעצן און הַאלטן עסן  ،די קינדסקינדער פון די שבטים פון ישראל וועט ניט מער זיין צעווָארפן

 (.14; דעוטערָאנָאמי 11ַאבַאמַאנַאבַאל זאכן )לעוויטיקוס 

 נָאטיץ די וויַיטערדיק אין די ּפסַאלמס וועגן גָאט ס מלכות:

און ַאלע די משּפחות ֿפון די ֿפעלקער וועלן דינען  ،וועלט וועט געדענקען און אומקערן צו די הארַאלע די עקן פון די  27

 (28-27: 22ּפסַאלמס ) און ער ּכללים איבער די אומות. ،ווארים די מלכות איז די האר ס 28 איידער איר.

ּפסַאלמס ) ט איז די סצעּפטער פון דיין מלכות.א סצעּפטער פון גערעכטיקיי און אלץ; ،איז אייביק ،ָא גָאט ،דיין טרָאן 6

45 :6) 

און זיי וועלן רעדן פון דעם כבוד  11 און דיין הייליקע וועט בענטשן איר. ،ָא האר ،ַאלע אייער ַארבעט וועט לויבן איר 10

און די כבוד  ،גווַאלדיק אקטןצו מַאכן באקאנט צו די מענטשנקינדער זיין  12 ،און רעדן פון דיין מַאכט ،פון דיין מלכות

: 145סַאם ) און דיין ממשלה ענדיורז איבער ַאלע דורות. ،דיין מלכות איז ַא ייביק מלכות 13 גרויסקייט פון זיין מלכות.

10-13) 

; 20:33פַארשידן שרייבערס אין דער ַאלטע טעסטַאמענט אויך געשריבן וועגן ַאסּפעקץ פון די מלכות )למשל יחזקאל 

 (.7: 4; מיקַאה 21דיַאה ָאבאַ 

זיין בַאלדיק וילעם האט עטלעכע פַאמיליַאריטי  ،ווען יָאשקע אנגעהויבן לערנען די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט ،ַאזוי

 מיט די גרונט בַאגריף.

 ؟צי הָאט די שליחים לערנען די בשורה פון דעם מלכות. 4

די פַאקט איז ַאז יָאשקע 'אנהענגערס  ،ניַיעס וועגן דעם מענטש פון יָאשקעבשעת פילע ַאקט ווי די בשורה איז נָאר די גוט 

 ַאז איז דער ָאנזָאג ַאז יָאשקע געבראכט. געלערנט די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט.

 געלערנט די מלכות פון גָאט 



 די ַאּפָאסטלע  האט געשריבן וועגן די מלכות פון גָאט און יָאשקע:

ריזַאנינג און ּפערסוויידינג וועגן די זאכן פון די  ،געגאנגען אין די שול און גערעדט מוטיק ֿפַאר דריַי חדשיםאון ער  8

 (.8: 19מלכות פון גָאט )ַאקס 

 (.20:25צווישן וועמען איך הָאבן ניטָא מבשר די מלכות פון גָאט )ַאקס  ،איצט איך וויסן ַאז איר ַאלע ،און טַאקע 25

צו וועמען ער דערקלערט און  ،פילע געקומען צו אים ביַי זיַין לַאדזשינג ،זיי האבן באשטימט אים ַא טָאג אזוי ווען 23

פון  ،איבערצייגט זיי וועגן יָאשקע פון ביידע די תורה פון משה און די נביאים ،סָאלַאמלי עדות פון די מלכות פון גָאט

מיט ַאלע  ט און לערנען די זאכן ווָאס דיַיגע די האר יָאשקע משיחמבשר די מלכות פון גאָ  31 ... מָארגן ביז ָאוונט.

 (.23،31: 28קיין איינער פָארבידדינג אים )ַאקס  ،בטחון

ווי  אויך געלערנט וועגן יָאשקע  ،נָאטיץ ַאז די מלכות פון גָאט איז ניט נָאר וועגן יָאשקע )כָאטש ער איז ַא הויּפט טייל פון עס(

 סעּפערַאטלי פון ווָאס ער האט געלערנט וועגן די מלכות פון גָאט.

 ָאבער ַאז איז נָאך די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט: ،אויך גערוֿפן עס די בשורה פון גָאט 

פון גָאט וואס קַאללס איר אין זיין אייגן  ַאז איר ווָאלט גיין ווערט 12 מיר אייך אנגעזאגט די בשורה פון גָאט ......  9

 (9،12: 2טהעססַאלָאניַאנס  1) מלכות און כבוד.

 דער ָאנזָאג ַאז ער האט געלערנט. ،די "גוט ָאנזָאג" פון יוזל (.1:16אויך גערוֿפן עס די בשורה פון משיח )רוימער  

האט די   ש פון יָאשקע משיח ָאדער נָאר וועגן ּפערזענלעך ישועה.בַאטרַאכטן ַאז עס איז געווען ניט נָאר ַא בשורה וועגן דעם מענט

 און גָאט ס דין: ،זיין צוריקקומען ،בשורה פון משיח ינקלודעד ָאובייינג יָאשקע

און צו געבן איר וואס זענען מצער רו מיט  7 ،גָאט צו צוריקצָאלן מיט טריביַאליישַאן יענע וואס קָאנפליקט איר...  6

אין פיַיער גענומען נעקָאמע אויף יענע וואס  8 ،די האר יָאשקע איז גילוי פון הימל מיט זיין גווַאלדיק מלאכים אונדז ווען

די דאזיקע וועט זיין  9 און אויף יענע וואס טָאן ניט פָאלגן די בשורה פון אונדזער האר יָאשקע משיח. ،טָאן ניט וויסן גָאט

ווען ער  10 ،דעם ביַיזיַין פון די האר און פון דער הערלעכקייט פון זיין מַאכט בַאשטרָאֿפט מיט ייביק צעשטערונג פון

וויַיל  ،צו זיַין געלויבט אין זיינע הייליקע און צו זיין ַאדמייערד צווישן ַאלע יענע וואס גלויבן ،אין ווָאס טָאג ،קומט

 (.6-10: 1טהעססַאלָאניַאנס  2אונדזער עדות צווישן איר איז געווען געגלויבט )

 נישט ַאז מיר איצט גָאר פַארמָאגן עס: ،די ניו טעסטאמענט ווייזט ַאז די מלכות איז עּפעס ַאז מיר וועט בַאקומען

 (.00:28מיר זענען ריסיווינג ַא מלכות ווָאס קענען ניט זיין געטרייסלט )עברים  28

 ָאבער הָאבן ניט גָאר אריין עס. ،מלכות פון גָאט איצטמיר קענען ָאנכַאּפן און קוק פָארויס צו ווייל טייל פון די 

די  נָאך ווי עס כַאּפַאנז ،סּפעסיפיקַאללי באשטעטיקט ַאז איינער טוט ניט גָאר ַאריַין די מלכות פון גָאט ווי ַא שטַארביק מענטש 

 המתים:

אדער טוט קָארוּפציע  ַאז פלייש און בלוט קענען ניט ירשענען די מלכות פון גָאט; ،ברידער ،איצט דעם איך זָאגן 50

ָאבער מיר וועלן ַאלע זיַין  ،איך זָאגן איר ַא מיסטעריע: מיר וועלן נישט ַאלע שלָאפן ،זע 51 ירשענען ינקָאררוּפטיָאן.

 ،ֿפַאר די טרומייט וועט געזונט ין די לעצטע טרומייט.א ،אין די טווינגקַאלינג פון ַאן אויג ،אין ַא מָאמענט 52 -טשַאנגעד

 (.50-52: 15קָארינטהיַאנס  1און מיר וועט זיין געביטן ) ،און די טויט וועט זיין מחיה ינקָאררוּפטיבלע

וואס וועט משּפטן די לעבעדיק און די טויט אין  ،איך בַאשולדיקן איר דעריבער איידער גָאט און די האר יָאשקע משיח 1

 (.1: 4טימאטעאוס  2זיין ַאּפירינג און זיין מלכות )

 ָאבער ַאז יָאשקע ווָאלט בַאפריַיען די מלכות צו גָאט דער ֿפָאטער: ،ניט בלויז געלערנט ַאז 

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

ווארים ווי  22 דורך מענטש אויך געקומען די המתים פון די טויט. ،ווארים זינט דורך מענטש געקומען טויט 21 שלָאפנדיק.
אבער יעדער איינער אין זיַין אייגן  23 ַאֿפילו ַאזוי אין משיח ַאלע וועט זיין געמאכט לעבעדיק. ،אין אד"ם ַאלע שטַארבן

ווען ער  ،דערנאך קומט דער סוף 24 דערנאך די וואס זענען משיח 'ס ביַי זיין קומען. ،משיח די פירסטפרויץ סדר:

ֿפַאר  25 ווען ער לייגט ַא סוף צו ַאלע הערשן און ַאלע אויטָאריטעט און מַאכט. ،דיליווערז די מלכות צו גָאט דער ֿפָאטער

 (.20-25: 15קָארינטהיַאנס  1) נאים אונטער זיין ֿפיס.ער מוזן מעמשָאלע ביז ער האט שטעלן ַאלע שו



 אויך געלערנט ַאז ונריגהטעָאוס )געבָאט ברעַאקערס( וועט נישט ירשענען די מלכות פון גָאט: 

ניט  דו זאלסט נישט ַאריַינפַאלן. ؟צי איר נישט וויסן ַאז די ונריגהטעָאוס וועט ניט ירשענען די מלכות פון גָאט 9

אדער  10 ،אדער סָאדָאמיטעס ،אדער כָאומָאוסעקשַאווַאלז ،אדער ַאדולטערערס ،אדער ידָאלַאטערס ،פָארניקַאטָארס

אדער עקסטָארטיָאנערס וועט ירשענען די מלכות פון  ،אדער רעווילערס ،אדער דרַאנגקערדז ،אדער קָאוועטָאוס ،גנבים

 (.9-10: 6קָארינטהיַאנס  1גָאט )

 ،הַאס ،קישעף ،יידַאלַאטרי 20 ،זנות ،טומאה ،זנוס ،ווָאס זענען: ניעף ،רבעט פון די פלייש זענען קענטיקאיצט די אַ  19

 ،דיססענסיָאנס ،עגָאיסטיש אמביציעס ،ָאוטבורסץ פון גרימצארן ،דזשעַאלָאוסיעס ،קָאנטענטיָאנס

ּפונקט ווי איך  ،ווָאס איך זָאגן איר בעפָארעהַאנדפון  און די ווי; ،רעוועלריעס ،שיכרות ،רציחה ،מעקַאנע 21 ،הערעסיעס

וואס טוען אזעלכע זאכן וועט ניט ירשענען די מלכות פון גָאט  ،אז די ،אויך דערציילט איר אין ציַיט פַארגַאנגענהיַיט

 (.19-21: 5)גַאלַאטיַאנס 

האט  ،וואס איז ַא ידָאלַאטער ،אדער קָאוועטָאוס מענטש ،טמא מענטש ،ַאז קיין פָארניקַאטָאר ،ֿפַאר דעם איר וויסן 5

 קיין ירושה אין דעם

 (.5: 5מלכות פון משיח און גָאט )עפעסיַאנס 

די ַאּפָאסטלע  געווארנט ַאז עטלעכע  גָאט האט סטַאנדַארדס און דעמַאנדס תשובה פון זינד אין סדר צו קענען צו קומען זיין מלכות.

 ז:ווָאלט ניט לערנען אַ 

צו ַא  ،איך ווונדער ווָאס איר זענען אויסגעדרייט ַאוועק ַאזוי בַאלד ֿפון אים וואס הייסט איר אין די חן פון משיח 6

ָאבער עס זענען עטלעכע וואס קָאנפליקט איר און ווילן צו פַארקרימען די  ווָאס איז ניט דעם אנדערן; 7 ،ַאנדערש בשורה

ּפריידיקן קיין אנדערע בשורה ווי ווָאס מיר הָאבן  ،ָאדער ַא מלאך ֿפון הימל ،אויב מיראבער ַאֿפילו  8 בשורה פון משיח.
אויב ווער עס יז  ،ַאזוי איצט איך זָאגן ווידער ،ווי מיר הָאבן געזאגט פריער 9 לָאזן אים זיין אין חרס. ،גערעדט צו איר

 (6-9: 1גַאלַאטיַאנס ) לָאזן אים זיין אין חרס. ،ּפריטשיז קיין אנדערע בשורה ווי ווָאס איר הָאבן באקומען

ַאזוי דיין מחשבות מיַי זיַין  ،ווי דער שלַאנג גענארט יוו דורך זיַין קרַאפטינעסס ،טאמער וועט יז ،אבער איך מורא 3

וועמען מיר  ،ווארים אויב ער וואס קומט ּפריטשיז אנדערן יָאשקע 4 ֿפַארדָארבן פון די ּפַאשטעס ווָאס איז אין משיחן.

ָאדער ַא ַאנדערש  ،ָאדער אויב איר בַאקומען ַא ַאנדערש גייסט ווָאס איר הָאבן ניט באקומען ،הָאבן נישט אנגעזאגט

 (3-4: 11קָארינטהיַאנס  2) איר מיַי געזונט שטעלן ַארויף מיט עס! -בשורה ווָאס איר הָאט ניט אנגענומען 

 ؟בשורה ،" ַאקטוַאללי פַאלש،נדערשוואס איז געווען די "אנדערע" און "אַ 

 די פַאלש בשורה האט פַארשידן ּפַארץ.

די פַאלש בשורה איז צו גלויבן ַאז איר טָאן ניט הָאבן צו פָאלגן גָאט און טַאקע שטרעבן צו לעבן אמת צו זיין וועג  ،אין ַאלגעמיין

 ָאריענטיד.-זיַין סעלפישליעס טענדז צו  (.21-23: 7בשעת קליימינג צו וויסן גָאט )קפ. מתיא 

ַאנד יומַאנז הָאבן געגלויבט ַאז זיי -( 3יָארן צוריק )גענעסיס  6000די שלַאנג ביגיילד יוו צו פַאלן ֿפַאר ַא פַאלש בשורה קימַאט 

עווען ָאֿפט ַאטַאטשט צו זיין נָאמען איז ג ،נָאך יָאשקע געקומען ،יא וויסן בעסער ווי גָאט און זָאל בַאשליסן גוט און בייז ֿפַאר זיך.

 און דעם האט שוין קַאנטיניוינג און וועט פָארזעצן אין דער ציַיט פון די לעצט ַאנטיטשריסט.-פַארשידן פַאלש גָאסּפעלס

ס גנָאסטיק די פַאלש בשורה איז יסענשַאלי ַא גנָאסטיק / מיסטיק מישן פון אמת און טעות. ،איצט צוריק אין די ַאּפָאסטלע  ס ציַיט

גנָאסטיקס טענדיד צו  כולל ישועה. ،בייסיקלי געגלויבט ַאז סּפעציעל וויסן איז ווָאס איז דארף צו דערגרייכן רוחניות ינסייט

ינים גלויבן ַאז ווָאס די פלייש האט איז געווען פון קיין בַאזונדער קַאנסַאקווַאנס און זיי זענען געווען קעגן צו ָאובייינג גָאט אין ענ

וואס איז געווען געווארנט דורך די ַאּפָאסטלע   ،איינער ַאזַא פַאלש פירער איז געווען שמעון מַאגוס טָאג שבת.-זיבעטער ווי דער

 (.18-21: 8)ַאקס 

 אבער עס איז נישט גרינג
 די ניו טעסטאמענט ווייזט ַאז  געלערנט קעניגרייך פון גָאט:

זיי האבן געגלויבט  ווי ער אנגעזאגט  12 ... ן און אנגעזאגט משיח צו זיי.און  געגאנגען ַארָאּפ צו די שטָאט פון שומרו 5

 (.5،12: 8די זאכן וועגן די מלכות פון גָאט ... )ַאקס 



 און די תלמידים געלערנט ַאז עס איז נישט גרינג צו ַאריַין די מלכות פון גָאט: ، ،אבער יָאשקע

"ווי שווער עס איז ֿפַאר יענע וואס  ،ער האט געזאגט ،זייער טרויעריקאון ווען יָאשקע געזען ַאז ער איז געווארן  24

ווארים עס איז גרינגער ֿפַאר ַא קעמל צו גיין דורך די אויג פון ַא נָאדל ווי  25 הָאבן עשירות צו קומען די מלכות פון גָאט!

 ֿפַאר ַא עושר ַאריַין די מלכות פון גָאט. "

 "؟"ווער דעמָאלט קענען זיין גילטיג ،געזאגט און יענע וואס געהערט עס האט 26

 (27-24: 18לוק ) "די זאכן ווָאס זענען אוממעגלעך מיט מענטשן זענען מעגלעך מיט גָאט." ،אבער ער האט געזאגט 27

 מיר מוזן דורך פילע טריביַאליישַאנז ַאריַין די מלכות פון" 22

 (.14:22גָאט ")ַאקס 

וויַיל דיין אמונה וואקסט  ،ווי עס איז ּפַאסן ،ברידער ،דַאנקען גָאט שטענדיק ֿפַאר אירמיר זענען געבונדן צו  3

ַאזוי ַאז מיר זיך בַארימען פון  4 ،און די ליבע פון יעדער איינער פון איר ַאלע ַאבַאונדז צו יעדער אנדערער ،יקסידינגלי

אין ַאלע אייער ּפערסעקוטיָאנס און טריביַאליישַאנז ַאז איר צווישן די קהילות פון גָאט ֿפַאר אייער געדולד און אמונה 

ַאז איר מיַי ווערן גערעכנט ווערט פון די מלכות  ،ווָאס איז בַאשיַימּפערלעך זָאגן פון די צדיקים דין פון גָאט 5 ،פַארטרָאגן
צוריקצָאלן מיט טריביַאליישַאן יענע וואס זינט עס איז ַא צדיק זַאך מיט גָאט צו  6 ،ֿפַאר ווָאס איר אויך ליַידן ،פון גָאט

און צו געבן איר וואס זענען מצער רו מיט אונדז ווען די האר יָאשקע איז גילוי פון הימל מיט זיין  7 ،קָאנפליקט איר

 (.3-7: 1טהעססַאלָאניַאנס  2) ،גווַאלדיק מלאכים

בלויז עטלעכע זענען איצט ווייל גערוֿפן און אויסדערוויילט אין דעם עלטער צו זיין טייל פון עס )מתיא  ،וויַיל פון די שוועריקייטן

ווי די ביבל ווייזט ַאז די "ווער ערד אין גייסט  ،אנדערע וועט זיַין גערוֿפן שּפעטער (.4-6: 6; עברים 06:44; יוחנן 1-14: 22

 (.29:24יינד וועט לערנען דָאקטערין" )ישעיה און יענע וואס קַאמּפל ،וועט קומען צו שכל

 געלערנט די מלכות 
און ַאז די בשורה פון גָאט מוזן זיַין דיליגענטלי ָאובייד ָאדער עס ווָאלט זיין  ،די ַאּפָאסטלע  געלערנט ַאז די מלכות איז געווען ייביק

 דין:

ֿפַאר אויב איר טָאן די זאכן איר  ،ן רופן און ווַאלן זיכערזיַין ַאֿפילו מער פליַיסיק צו מַאכן דיי ،ברידער ،דעריבער 10

ֿפַאר ַאזוי ַא ַאריַינגַאנג וועט זיַין סַאּפלייד צו איר ַאבַאנדַאנטלי אין די ייביק מלכות פון  11 וועט קיינמָאל שטָאמּפערן;

 (.10-11 :1  2אונדזער האר און גואל יָאשקע משיח )

ווָאס  ،און אויב עס הייבט מיט אונדז ערשטער ֿפַאר דין צו נעמען אין די הויז פון גָאט;ווארים די ציַיט האט קומען  17

 (.04:17  1) ؟וועט זיין דער סוף פון יענע וואס טָאן ניט פָאלגן די בשורה פון גָאט

 די לעצטע ביכער פון די ביבל און די קעניגרייך
די קעניגרייך פון גָאט וועט הָאבן ַא -( 1،14: 1( און יָאשקע איז גָאט )יוחנן 8،16: 4יוחנן  1די ביבל לערנט ַאז "גָאט איז ליבע" )

 (.14-15: 22ניט הַאס )קפ. התגלות  ،מלך וואס איז ליבע און וועמענס געזעצן שטיצן ליבע

 די לעצטע בוך פון די ביבל סּפעסיפיקַאללי באהאנדלט די קעניגרייך פון גָאט.

"די קינגדָאמס  ،און געזאגט ،האט געבלאזן: און עס זענען געווען הויך קולות אין הימלדעמאלט דער זיבעטער מלאך  15

און  ،און ער וועט מעמשָאלע אויף אייביק ،פון דעם וועלט הָאט ווערן די קינגדָאמס פון אונדזער האר און פון זיין משיח

 (.11:15התגלות ) אלץ!"

 ריווילז צוויי פון זיינע טיטלען: און די ביבל יָאשקע וועט הערשן אין די מלכות!

 (.19:16און ער האט אויף זיין קיטל און אויף זיין דיך ַא נָאמען געשריבן: מלך ֿפון מלכים און האר )התגלות  16

 בַאמערקן דעם דורכפָאר פון התגלות: ؟אבער איז יָאשקע די בלויז איינער וואס וועט מעמשָאלע

און איך געזען די נשמות פון יענע  און דין איז באגאנגען צו זיי. ،זיי געזעסן אויף זייאון  ،און איך האב געזען טראנען 4

וואס האט ניט געבוקט צו דער חיה  ،וואס האט שוין ביכעדיד ֿפַאר זייער עדות צו יָאשקע און ֿפַאר די ווָארט פון גָאט



און זיי געלעבט און  רנס ָאדער אויף זייער הענט.און האט נישט באקומען זיין צייכן אויף זייער שטע ،ָאדער זיַין בילד

געבענטשט און הייליק איז ער וואס האט טייל אין דער ערשטער  6 . . געהערשט מיט משיח ֿפַאר ַא טויזנט יאר.

און זָאל  ،ָאבער זיי וועט זיין כהנים פון גָאט און פון משיחן ،איבער ַאזַא דער צווייטער טויט האט קיין מַאכט המתים.

 (.4،6: 20מעמשָאלע מיט אים ַא טויזנט יאר )התגלות 

וויַיל די מלכות וועט לעצט אויף אייביק  אמת קריסטן וועט זיַין רעזערעקטיד צו מעמשָאלע מיט משיח ֿפַאר ַא טויזנט יאר!

יז ווָאס איך רעפעררעד צו דעם דאס א ָאבער ווָאס מעמשָאלע דערמאנט איז געווען בלויז איין טויזנט יאר. ،(11:15)התגלות 

 לֿבנה. ،מער רוחניות ،לֿבנה ווי קעגן צו די לעצט ،די מיללענניַאל ،די גשמיות-פריער ווי דער ערשטער לֿבנה פון דעם מלכות

לכות א ביסל געשעענישן זענען ליסטעד אין דעם בוך פון התגלות ווי געשעעניש צווישן די מיללענניַאל און לעצט פַאסעס פון די מ

 פון גָאט:

און וועט גיין אויס צו נַארן  8 ׂשטן וועט זיַין רעלעַאסעד ֿפון זיַין טורמע ،איצט ווען די טויזנט יאר הָאבן אויסגעגאנגען 7

וועמענס נומער  ،צו קליַיבן זיי צוזַאמען צו שלַאכט ،גָאג און מַאגָאג ،די אומות ווָאס זענען אין די פיר עקן פון דער ערד

פון וועמענס  ،וואס איז געזעסן אויף אים ،און איך געזען ַא גרויס וויַיס שטול און אים 11 ... י די זַאמד פון דער ים.איז וו

 ،און איך האב געזען די טויטע 12 און עס איז געֿפונען קיין ָארט ֿפַאר זיי. ּפנים די ערד און די הימל איז ַאנטלָאֿפן ַאוועק.

ווָאס איז דער בוך  ،און אן אנדער בוך איז געווען ָאֿפן און ביכער זיך געעֿפנט. ،שטייענדיק ֿפַאר גָאט ،קליין און גרויס

דער  13 דורך די זאכן ווָאס זענען געשריבן אין די ביכער. ،און דער טויט זענען געמשּפט לויט צו זייער ַארבעט פון לעבן.

וואס זענען געווען אין  ،טויט און הַאדעס איבערגעגעבן ַארויף די טויטאון  ،ים האט זיך דער טויט וואס זענען אין אים

דעמאלט טויט און הַאדעס זענען ווַארפן אין די ָאזערע  14 יעדער איינער לויט צו זיַין מעשים. ،און זיי האבן געמשּפט זיי.

דעם בוך פון לעבן איז געווען ווַארפן אין  און ווער עס יז ניט געֿפונען געשריבן אין 15 דאס איז די רגע טויט. פון פיַיער.

 (.11-15 ،7-8: 20די ָאזערע פון פיַיער )התגלות 

 דער בוך פון התגלות ווייזט ַאז עס וועט זיין ַא שּפעטער לֿבנה ווָאס קומט נָאך די טויזנט יָאר מעמשָאלע און נָאך די רגע טויט

אויך  ֿפַאר דער ערשטער הימל און דער ערשטער ערד האט ּפַאסט ַאוועק. ،און איך געזען ַא ניַי הימל און ַא ניַי ערד 1

 ،קומען ַארָאּפ אויס פון הימל פון גָאט ،ניו ירושלים ،געזען די הייליקע שטָאט ،יוחנן ،און איך 2 דָארט איז ניט מער ים.

די מישקן פון  ،" זע ،פון הימל און געזאגטאון איך געהערט ַא הויך קול  3 צוגעגרייט ווי ַא קַאלע באדעקט ֿפַאר איר מַאן.
און זיי זָאלן זייַן זיין מענטשן. גָאט ַאליין וועט זיַין מיט זיי און זיַין  ،און ער וועט וואוינען מיט זיי ،גָאט איז מיט מענטשן

אדער  ،אדער טרויער ،ויטאון גָאט וועט ווישן ַאוועק יעדער טרער פון זייער אויגן; עס וועט זיין ניט מער ט 4 זייער גָאט.

 (1-4: 21התגלות ) ֿפַאר די ערשטע זאכן הָאבן דורכגעגאנגען ַאוועק. " ،געשריגן. עס וועט זיין קיין מער ווייטיק

ּפרַאסידינג פון די שטול פון גָאט און פון די  ،קלָאר ווי קרישטָאל ،און ער האט מיר ַא ריין טיַיך פון ווַאסער פון לעבן 1

 ،ווָאס נודניק צוועלף ،איז געווען די בוים פון לעבן ،און אויף יעדער זיַיט פון די טיַיך ،די מיטל פון זיַין גַאס אין 2 לאם.

און  3 די בלעטער פון די בוים זענען געווען ֿפַאר די היילונג פון די אומות. יעדער בוים יילדינג זיַין פרוכט יעדער חודש.

און זיינע קנעכט וועט דינען  ،בער די שטול פון גָאט און פון די לאם וועט זיַין אין איםאָ  ،עס וועט זיַין קיין מער קללה

עס וועט זיין קיין נַאכט דָארט: זיי  5 און זיין נָאמען וועט ווערן אויף זייערע שטערנס. ،זיי וועט זען זיין ּפנים 4 אים.

און  ،און זיי זָאלן מעמשָאלע אויף אייביק ֿפַאר די האר גָאט גיט זיי ליכט. ،דַארֿפן קיין לָאמּפ אדער ליכט פון דער זון

 (1-5: 22התגלות ) אלץ.

ווָאס איז  ،די הייליקע שטָאט כולל די קנעכט פון גָאט און לַאסץ אויף אייביק. ،די טויזנט יאר נָאך ווָאס איז ،נָאטיץ ַאז דעם הערשן

דאס איז די ָאנהייב פון די לעצט לֿבנה פון די  וועט לָאזן הימל און וועט קומען ַארָאּפ צו דער ערד. ،געווען צוגעגרייט אין הימל

 ַא מָאל פון ניט מער ווייטיק ָאדער צָארעס! מלכות פון גָאט.

ָאס וועט זיין אויף כולל די הייליק שטָאט וו ،דער ערד (.7: 21און ַאלע זאכן )התגלות  ،(5: 5די מיק וועט ירשענען די ערד )מתיא 

 פַארשטיין ַאז: וועט זיַין בעסער וויַיל גָאט 'ס וועגן וועט זיין ימּפלַאמענטַאד. ،אים

 (.7: 9די פַארגרעסערן פון זיין רעגירונג און שלום עס וועט זיַין קיין סוף )ישעיה  7

 געהויבן ווי ַאלע וועלן פָאלגן גָאט 'ס רעגירונג.קלאר עס וועט זיין גרָאוט נָאך די לעצט לֿבנה פון די מלכות פון גָאט האט אנ

 דעם וועט זיין ַא רוֿב כבוד ציַיט:



אדער הָאבן אריין אין די הַארץ פון מענטש  ،אדער אויער געהערט ،אבער ווי עס איז געשריבן: "אויג האט ניט געזען 9

 1גָאט האט גילוי זיי צו אונדז דורך זיין גייסט )  אבער 10 די זאכן ווָאס גָאט האט צוגעגרייט ֿפַאר יענע וואס ליבע אים."

 (.9-10: 2קָארינטהיַאנס 

 עס וועט זיין ַא פַאנטַאסטיש מָאל! און ייביק טרייסט. ،פרייד ،עס איז ַא ציַיט פון ליבע

 ؟דו זאלסט ניט איר ווילן צו הָאבן דיין ָאנטייל אין עס

  קוואלן ַארויס די ניו טעסטַאמענט געלערנט. 5

 די מלכות פון גָאט

צי הָאט פרי ּפרָאפעססָארס פון משיח טרַאכטן ַאז זיי זענען געמיינט צו ּפריידיקן די בשורה פון ַא ּפשַאט קעניגרייך פון 

 ؟גָאט

 יא.
 ،טיקאון ריכ ،ער ריּפיטידלי ،אין ַא לעקציע געגעבן דורך ּפרָאֿפעסָאר בַארט עהרמַאן פון דעם אוניווערסיטעט פון ،יאר צוריק

כָאטש  יָאשקע און זיין פרי אנהענגערס ּפרָאקלַאימעד די מלכות פון גָאט. ،סטרעסט ַאז ניט ענלעך רוֿב ּפרָאפעססינג קריסטן היַינט

מיר ווָאלט שטימען ַאז  ،קהילה פון גָאט קַאנטיניוינג ד"ר עהרמַאן ס קוילעלדיק שכל פון קריסטנטום דיפפערס זייער פון ַאז פון די

די בשורה פון דעם מלכות איז ווָאס יָאשקע זיך ּפרָאקלַאימעד און זיין אנהענגערס געגלויבט אין. מיר ווָאלט אויך שטימען ַאז פילע 

 קליימד קריסטן היַינט טָאן ניט ֿפַארשטיין ַאז.

 דרָאשע&  ניו טעסטַאמענט שרייבט-די ָאולדַאסט ּפרעסערוועד ּפָאסטן
די מלכות פון גָאט איז געווען ַא בַאטיַיטיק טייל פון ווָאס איז קליימד צו זיַין "די ָאולדַאסט גַאנץ קריסטלעך דרָאשע ַאז האט 

עד.  2 ،סערווייווד" )הָאלמעס מוו אלטע קריסטלעך דרָאשע. די ַאּפָאסטָאליק אבות: גריכיש טעקסץ און ענגליש איבערזעצונגען

 ּכולל די סטייטמַאנץ וועגן אים: אלטע קריסטלעך סערמָאן דעם (.102ז '.  ،2004 ،בַאקער ביכער

ָאבער די  ،ַאז אונדזער בליַיבן אין דער וועלט פון די פלייש איז נישטיק און טרַאנסיטָארי ،ברידער ،דערצו איר וויסן 5: 5

 צוזָאג פון משיח איז גרויס און ווונדערלעך: מנוחה אין די קומענדיק מלכות און לעבן אייביק.

 דעם פַארציַיטיק דרָאשע שטַאטן: ،דערצו ָאבער וועט קומען און זיַין אייביק. ،די אויבן ויסזָאגונג ווייזט ַאז די מלכות איז ניט איצט

צו רַאטעווען  ،דורך מיטל פון זייער אייגן צדיקים מעשים ،קים ווי די זענען נישט ביכולתאיצט אויב ַאֿפילו ַאזַא צדי 9: 6

ווָאס ַאשורַאנס טָאן מיר הָאבן פון קומט די מלכות פון גָאט אויב מיר פַארלָאזן צו הַאלטן אונדזער  ،זייערע קינדער

אויב מיר הָאבן נישט שוין געֿפונען צו הָאבן  ،יצןָאדער וואס וועט זיין אונדזער שט ؟בַאּפטיזַאם ריין און ונדעפילעד

ַאז מיר ַאלע מיַי ַאריַין אין די מלכות פון  ،דעריבער לָאזן אונדז ליבע איינער דעם אנדערן 6: 9 ؟הייליק און צדיקים ַארבעט

יין מלכות און בַאקומען די מיר וועלן ַאריַין ז ،אויב מיר וויסן ווָאס איז רעכט אין גָאט 'ס דערזען ،דעריבער 7: 11 גָאט.

 הבטחות ווָאס "אויער ניט געהערט אדער אויג סין אדער אויג סין אדער די הַארץ פון מענטש ימַאדזשַאנד."

זינט מיר וויסן  ،דעריבער שעה דורך שעה ֿפַאר די מלכות פון גָאט אין ליבע און גערעכטיקייט ،זאל אונדז ווַארטן 1: 12

 די מלכות פון מיין פָאטער וועט קומען. ،ער זאגט 6: 12 ניט דעם טָאג פון גָאט ס ַאּפירינג.

און ַאז עס  ،ַאז מיר נָאך הָאבן ניט אריין די מלכות פון גָאט ،די אויבן סטייטמַאנץ וויַיזן ַאז ליבע דורך געהעריק לעבעדיק איז דארף

עס איז די ֿפָאטערס מלכות און די מלכות איז נישט נָאר  ַאז איז נָאך יָאשקע קערט ווידער.-ַאקערז נָאך די טָאג פון גָאט ס ַאּפירינג

 יָאשקע.

יקער עס איז אינטערעסאנט ַאז די ָאולדַאסט משמעות קריסטלעך דרָאשע ַאז גָאט האט ערלויבט צו בליַיבנ לעבן לערנט דער זעלב
קלויסטער פון גָאט איצט לערנט )עס איז מעגלעך ַאז עס קען  קַאנטיניוינג קעניגרייך פון גָאט ַאז די ניו טעסטַאמענט לערנט און די

ָאבער מיין באגרענעצט וויסן פון גריכיש לימַאץ מיין פיייקיַיט צו מַאכן ַא פירמער  ،זיין פון ַא פַאקטיש קהילה פון גָאט

 דעקלַארַאציע(.

 רגע יָארהונדערט קהילה לעַאדערס און די בשורה פון דעם מלכות



ַא כירער פון יוחנן און ַא פריַינד פון ּפָאליקַארּפ און באטראכט צו  ،יָארהונדערט ַאז ּפַאּפיַאס נד 2עס זָאל זיין אנגעוויזן אין דער פרי 

 געלערנט די מיללענניַאל מלכות.עוסעביוס רעקָארדעד ַאז ּפַאּפיַאס געלערנט: ،ווערן ַא הייליקער דורך רוימער קַאטהָאליקס

ווען די ּפערזענלעך מעמשָאלע פון משיח וועט זיין געגרינדעט  ،עס וועט זיין ַא מַאלעניַאם נָאך די המתים פון די טויט... 

 (12 ،קסקסקסיקס ،3בוך  ،ך געשיכטעקיר ،ווי. זען אויך עוסעביוס ،פרַאגמענץ פון ּפַאּפיַאס) אויף דעם ערד.

 ּפַאּפיַאס געלערנט ַאז דעם ווָאלט זיין ַא ציַיט פון גרויס זעט:

 ]ער האט געזאגט[ ַאז ַא קערל פון ווייץ ווָאלט ּפרָאדוצירן צען ،אין ווי שטייגער

 ،און יעדער קערל ווָאלט טרָאגן צען מנים פון קלָאר ،און ַאז יעדער אויער ווָאלט הָאבן צען טויזנט גריינז ،טויזנט אויערן

קָארמען  ،און ַאז ַאלע חיות און גרָאז ווָאלט ּפרָאדוצירן אין ענלעך ּפרַאּפָארשַאנז; ،און זאמען ،און ַאז פיַין מעל; ،ריין

און זיַין אין גאנץ  ،וניַאסווָאלט ווערן ּפעַאסעַאבלע און כַארמאָ  ،דעמָאלט נָאר אויף די ּפרָאדוקטיָאנס פון דער ערד
וואס איז  ،ַאן אלטע מענטש ،אונטערטעניק צו מענטש. "]עדות איז דערטראגן צו די זאכן אין שרייבן דורך ּפַאּפיַאס

אין דער פערט פון זיַין ביכער; ֿפַאר פינף ביכער זענען  ،געווען ַא כירער פון יוחנן און ַא פריַינד פון ּפָאליקַארּפ

 יוו( ،דורך אים ...[ )פרַאגמענץ פון ּפַאּפיַאס קַאמּפָאוזד

 שטַאטן: בריוו צו די קָארינטהיַאנס ניו טעסטַאמענט-די ּפָאסטן

יָאשקע משיח איז געווען געשיקט ַארויס  די שליחים באקומען די בשורה ֿפַאר אונדז פון די האר יָאשקע משיח; 1-3: 42

ביידע דעריבער געקומען פון די וועט פון גָאט  און די שליחים זענען פון משיח. ،דעריבער משיח איז ֿפון גָאט ֿפון גָאט.

און נאכדעם געווארן גָאר ַאשורד דורך די המתים פון  ،ווייל דעריבער באקומען ַא ָאּפצָאל אין די באשטימט סדר.

זיי  ،נס פון דעם רוח גהָאסטאונדזער האר יָאשקע המשיח און באשטעטיקט אין דער ווָארט פון גָאט מיט פול ַאשוראַ 

 געגאנגען ַארויס מיט די צופרידן בסורע ַאז די מלכות פון גָאט זָאל קומען.

די לעצט פון די ָאריגינעל  ،וואס איז געווען ַא תלמיד פון יוחנן ،ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא איז געווען ַא פרי קריסטלעך פירער

 ַאד געלערנט: C. 120-135ּפָאליקַארּפ  שליחים צו שטַארבן.

ֿפַאר זייערער איז די מלכות פון  ،און יענע וואס זענען גערודֿפט ֿפַאר גערעכטיקייט 'צוליב ،וואויל זענען די נעבעך

ווי עדיטיד דורך אלעקסאנדער  1באנד  ،ניסענע אבות-  טשַאּפטער וו. ֿפון ،ּפָאליקַארּפ. בריוו צו די פיליּפּפיַאנס) גָאט.

 (1885 ،יעקב דַאנַאלדסַאן. אמעריקאנער ַאדישַאן&  רָאבערץ

" מיר דארף צו גיין ווערט זיין געבָאט און כבוד ... ֿפַאר עס איז געזונט ַאז ،ַאז "גָאט איז ניט מַאקט ،דעריבער ،געוואוסט
זינט "יעדער בַאגער ווַאררעטה קעגן דעם גייסט; "און"  ،זיי זָאל ֿפַארשניטן ווערן ֿפון די תאוות ווָאס זענען אין די וועלט

 ،וועט ירשענען די מלכות פון גָאט ،אדער ַאביוזערז פון זיך מיט מענטשהיַיט ،אדער וויַיבעריש ،ניט דער פָארניקַאטָארס

 (Vטשַאּפטער  ،דארט)"אדער יענע וואס טָאן זאכן סתירה און ונבעקָאמינג.

און ווי די  ،ַאֿפילו ווי ער האט זיך האט בַאֿפוילן אונדז ،און מיט ַאלע מורא ،אים אין מוראזאל אונדז דעמָאלט דינען 
וואס ּפרָאקלַאימעד בעפָארעהַאנד די קומענדיק פון דעם  ،און די נביאים ،וואס אנגעזאגט די בשורה צו אונדז ،שליחים

 טשַאּפטער ווי( ،דארט) האר.

וועט ירשענען די מלכות פון  ،נישט די געבָאט ברעַאקערס ،ּפָאליקַארּפ געלערנט ַאז די צדיקים ،ווי אנדערע אין די ניו טעסטאמענט

 גָאט.

 די וויַיטערדיק איז אויך קליימד צו הָאבן שוין געלערנט דורך ּפָאליקַארּפ:

איך ַאדדזשורעד איר  באליבטע קינדער פון גָאט. ،הערט יי מיין מוסר' און אויף די וויַיטערדיק שבת ער האט געזאגט;

און איצט ווידער איך אייך מזהיר ַאלע צו גיין דעקָארָאוסלי און ווָארטהילי אין די  ،ווען די בישַאּפס זענען פָארשטעלן

די נייע געבָאט בנוגע ליבע  ،זאל ניט דיין הערצער זיַין ווייד ַארָאּפ ،זיין יי גרייט און ווידער ،ווַאך איר וועג פון די האר ...

די אייביק  ،די גרויס דין דורך פיַיער ،זיין ַאדווענט ּפלוצלינג בַאשיַימּפערלעך ווי פון גיך בליץ ،איינער צו דעם אנדערן

ווען איר זוכן די ינסּפייערד  ،און ַאלע זאכן כווַאצָאועווער ווייל געלערנט פון גָאט יי וויסן זיין ימָארטַאל מלכות. ،לעבן

ַאז די מצוות מיַי בליַיבן אין איר ינדעליבַאל.  ،יט די פעדער פון די רוח אויף אייער הערצערינגרייוו מ ،הקוךש-כתבי

 (488-506ּפּפ.  ،1889 ،3.2ווָאל.  ،די ַאּפָאסטָאליק אבות ،. דזשב ליגהטפָאָאט24טשַאּפטער  ،לעבן פון ּפָאליקַארּפ) '

 געלערנט: ،ַאד C. 170 ،וואס איז געווען ַא קלויסטער פון גָאט פירער ،מעליטָא פון סַארדיס



און  ביידע קומען ַארויס צוזַאמען ֿפון ציון און ירושלים; ،ַאלט אין די נייע-ֿפַאר טַאקע די געזעץ ארויס אין די בשורה

און  ،און די שאף אין ַא מענטש ،ן די זוןאון די לאם אי ،און די טיּפ אין די פַארטיק ּפרָאדוקט ،דעם געבָאט זיינען אין חן

 דער מענטש אין גָאט ...

 אבער די בשורה איז געווארן דער דערקלערונג פון די געזעץ און זיַין

 בשעת די קהילה איז געווארן דער שּפיַיכלער פון אמת ... ،מקיים

ֿפון טויט אין  ،ֿפון ֿפינצטערניש זיך ליכט ،פריַיהיַיטדאס איז דער איינער וואס איבערגעגעבן אונדז פון קנעכטשַאֿפט אין 

. איבערזעצונג פון 68 ،7،40מעליטָא. הָאמילי אויף די פסח. ווערסעס ) פון טירַאני אין ַא אייביק מלכות. ،לעבן

 (Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.aspקערוקס: דער זשורנַאל פון ָאנליין טהעָאלָאגי. 

און ניט נָאר די קרַאנט קריסטלעך ָאדער קַאטהָאליק קהילה און  ،די מלכות פון גָאט איז געווען באקאנט צו זיַין עּפעס אייביק ،אזוי

 ינקלודעד גָאט ס געזעץ.

 אן אנדער מיטן שּפעט רגע יָארהונדערט שרייבן עקסהָארץ מענטשן צו קוקן צו די מלכות:

ָאבער גערן צוגַאנג צו די בשורה פון דעם מלכות  ،לָאזן קיין איינער פון איר מער דיססעמבלע אדער קוקן קַאּפויער ،בכן

באנד  ،ניסענע אבות-טשַאּפטער קסלוו. עקססערּפטעד פון  ،בוך רענטגענ ،רוימער קלעמענט. רעקָאגניטיָאנס) פון גָאט.

 (1886 ،דַאנַאלדסַאן. אמעריקאנער ַאדישַאןיעקב &  . עדיטיד דורך אלעקסאנדער רָאבערץ8

דער מיטן רגע יָארהונדערט שרייבן  ،בשעת עס איז געווען משמעות נישט געשריבן דורך איינער אין דעם אמת קירך ،דערצו

ן גָאט" דַאנַאלדסַאן ניצט די אויסדרוק "מלכות פו&  אין דער איבערזעצונג דורך רָאבערץ די ּפַאסטעך פון הערמַאס טייטַאלד

 פערצן מאל.

 געוואוסט עּפעס וועגן די מלכות פון גָאט אין די רגע יָארהונדערט. ،און ַאֿפילו פילע נָאר ּפרָאפעססינג משיח ،אמת קריסטן

 קריסטן ווָאלט ַאריַין די מלכות ،ַאֿפילו די קַאטהָאליק און מזרח ארטאדאקס הייליקער ירענַאעוס ֿפַארשטַאנען ַאז נָאך די המתים

 ַאד: C. 180 ،נָאטיץ ווָאס ער האט געשריבן פון גָאט.

וואס איז געגעבן דורך אים  ،זינט אין זיי תמיד בלייבט די רוח ،וואס האבן געגלויבט ،ֿפַאר ַאזַא איז די שטַאט פון יענע

אויב ער גייט אין אמת און קדושה און גערעכטיקייט און ּפַאציענט  ،און איז ריטיינד דורך די ופנעמער ،אין בַאּפטיזַאם

און צוזאמען מיט  ،דער גוף ריסיווינג די נשמה ווידער ،ֿפַאר דעם נשמה האט ַא המתים אין זיי ַאז גלויבן ענדערַאנס.

בישָאּפ פון ליָאן.  ،סט ،נַאעוסירע) ווייל מחיה ַארויף און קומט אין די מלכות פון גָאט. ،דורך די מַאכט פון די רוח ،אים

 ،איבערגעזעצטע פון די ארמאניש דורך ַארמיטַאגע רָאבינסָאן. די דעמַאנסטריישַאן פון די ַאּפָאסטָאליק ּפרעַאטשינג

. ווי ארויס אין חברה ּפרַאמָאוטינג קריסטלעך וויסן. ניו יארק: די 1879אקטאבער  ،סָאמערסעט ،. וועלז42טשַאּפטער 

 (.1920 ،ַאן קָאומַאקמילל

 ּפרָאבלעמס אין די רגע און דריט סענטוריעס
געזעץ מעשומעד פירער געהייסן מַארסיָאן רויז -ַאן ַאנטי ،אין די רגע יָארהונדערט ،טרָאץ זיַין וויידסּפרעד ַאקסעּפטַאנס

און די ּפשַאט קעניגרייך פון גָאט.כָאטש ער איז געווען דינַאונסט  ،די שבת ،מַארסיָאן געלערנט קעגן דעם געזעץ פון גָאט ַארויף.

ער האט קָאנטַאקט מיט די קהילה פון רוים ֿפַאר גַאנץ עטלעכע מָאל און געווען צו הָאבן השּפעה  ،דורך ּפָאליקַארּפ און אנדערע

 עס.

פילע ַאללעגָאריסץ קעגן די  אין אלעקסאנדריע )מצרים(.ַאללעגָאריסץ זענען ּפַאסיק געגרינדעט  ،אין די רגע און דריט סענטשעריז

 נָאטיץ די מעלדונג וועגן עטלעכע פון יענע ַאללעגָאריסץ: דָאקטערין פון די קומענדיק מלכות.

און איז געווען געבילדעט אין זייער  ،דיָאניסיוס איז געבוירן פון ַא איידעלע און ריַיך ּפייגַאן משּפחה אין אלעקסאנדריע

וועמען ער סַאקסידַאד אין די ָאּפצָאל פון די  ،ער לינקס די ּפייגַאן שולן צו ווערן ַא תלמיד פון ָאריגען לָאסָאֿפיע.ֿפי

 קַאטעטשעטיקַאל שולע פון אלעקסאנדריע ...

ַאנסיפול און די גנָאסטיק שול האבן קָאררוּפטינג די דָאקטרינעס פון די הייליק נבואות דורך זייער פ ،ָאריגען ،קלעמענט
און ַאללעגָאריקַאל ינטערּפריטיישַאנז ... זיי באקומען ֿפַאר זיך דעם נָאמען פון "ַאללעגָאריסץ." נעּפָאס ּפובליקלי 

 און מיינטיינד ַאז עס וועט זיין ַא מעמשָאלע פון משיח אויף דער ערד ... ،קָאמבַאטעד די ַאללעגָאריסץ



און דורך זיַין חשבון ... "ַאזַא ַא שטַאט פון זאכן ווי איצט יגזיסץ  ،פון נעּפָאס דיָאניסיוס דיסּפיוטיד מיט די אנהענגערס
אין די מלכות פון גָאט." דאס איז דער ערשטער דערמָאנען פון דעם מלכות פון גָאט יגזיסטינג אין די פָארשטעלן שטַאט 

 פון די קהילות ...

ָאבער איז די ּפשַאט קומענדיק  ،כות פון הימל איז ניט ַאללעגָאריקַאלוויַיזונג ַאז די מל ،נעּפָאס אנגעשריגן זייער טעות

 מלכות פון אונדזער האר אין די המתים צו אייביק לעבן ...

ַאזוי דער געדַאנק פון די מלכות קומען אין די ּפרעזענט שטַאט פון זאכן איז געווען קַאנסיווד און געבראכט ַארויס אין די 

ַא פול יָארהונדערט איידער די בישַאּפס פון די מלוכה איז  ،200-250ַאד  ،לעגָאריסץ אין מצריםגנָאסטיק שולע פון ַאל

 געקומען צו זיין געקוקט ווי ַאקיַאּפַאנץ פון די שטול ...

עס  ָאריגען שטעלן קלעמענט קַאנסיווד דער געדַאנק פון די מלכות פון גָאט ווי ַא שטַאט פון אמת גיַיסטיק וויסן פון גָאט.

הענרי דַאנַא. די בשורה פון דעם  ،ווַארד) הקוךש.-ַארויס ווי ַא רוחניות טיַיטש בַאהַאלטן אין די קלָאר בריוו פון כתבי

פון די המתים פון  ،ָאבער צו קומען אין דער הימל לַאנד ،ניט אין דעם וועלט ،מלכות: א קעניגרייך ניט פון דעם וועלט

 ،1870 ،הַאפפעלפינגער&  רעמסען ،דעם טויט און פון די רעסטיטוטיָאן פון ַאלע זאכן. ֿפַארעֿפנטלעכט דורך קלַאקסטָאן

 (124-125ּפּפ. 

ַא  דער ַאללעגָאריסץ ּפרובירן צו קומען ַארויף מיט ،בשעת בישָאּפ נעּפָאס געלערנט די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט ،אזוי

בישָאּפ ַאּפָאללינַאריס פון היערַאּפָאליס אויך ּפרובירן צו קעמפן די עררָארס פון די  שכל פון עס. ،ווייניקער ּפָאשעט ،פַאלש

יענע באמת אין די קהילה פון גָאט איז געשטאנען ֿפַאר דעם אמת פון די ּפשַאט קעניגרייך  ַאללעגָאריסץ וועגן דער זעלביקער ציַיט.

 איבער געשיכטע.פון גָאט 

 ּפלוס ،הערבערט וו ַארמסטרָאנג געלערנט די בשורה פון דעם מלכות
 די שּפעט הערבערט וו ַארמסטרָאנג האט געשריבן: ،יָארהונדערט טה 20אין די 

זיי האט צו  די וועלט האט צו סַאּפלַאנט עּפעס ַאנדערש אין זיַין ָארט. ، . . משיח 'ס בשורה. ֿפַארַאכט מחמת זיי

ַא פיַין  -אזוי מיר הָאבן געהערט די מלכות פון גָאט גערעדט פון ווי בלויז ַא שיין ּפלַאטשיקיַיט  פַאלש! אויסטרַאכטן אַ 

אנדערע הָאבן מיסרעּפרעסענטעד  ַאנריל גָארנישט! ،רידוסינג עס צו ַאן יטיריַאל -סענטימענט אין מענטשלעך הערצער 

געוואוסט ַאז די מלכות פון  ،יאר פריער משיחן 600וואס געלעבט  ،דער נביא דניאל . . ַאז די "קהילה" איז די מלכות.

 . . ַא רעגירונג ּפסַאק איבער ּפשַאט מענטשן אויף דער ערד. -גָאט איז געווען ַא פַאקטיש מלכות 

עס איז דָא גערעדט פון די  - איז גָאט 'ס דערקלערונג פון ווָאס די מלכות איז: "און אין די טעג פון די מלכים ..." . . דָא.

און התגלות  ،7דורך קַאנעקטינג די נבואה מיט דניאל  ،דאס טייל פון ּפרעסן און טייל פון קרישלדיק ליים. ،צען טָאעס

איידער דיין זייער  . . איז רעפעררינג צו די נייע פַארייניקטע שטַאטן איירָאּפע ַאז איז איצט מָאלדינג. ،17און  13

מאכט קלָאר דעם ּפרט ַאז עס וועט זיין ַא פַארבַאנד פון צען מלכים ָאדער קינגדָאמס ַאז )רעוו  17:12גלות הת אויגן!

 . . ( וועט רעזערעקט די ַאלט רוימער מלוכה.8: 17

די  --און זיין קינגדָאמ (;11-16: 19ּפסַאק די גאנצע ערד )רעוו  ،ער איז קומענדיק ווי מלך פון מלכים ،ווען משיח קומט

שטַאטן עס אין די ווערטער: "די  11:15התגלות  איז צו פַארנוצן ַאלע די ווערלדלי קינגדָאמס. ،סַאיד דניאל-- מלכות

און זיין משיח: און ער וועט הערשן ֿפַאר אלץ און  ،די קינגדָאמס אונדזער האר זענען ווערן קינגדָאמס פון דעם וועלט

און ַאֿפילו די פַארייניקטע שטַאטן און די  ،יאָ  -סוף פון פָארשטעלן גַאווערמַאנץ עס איז דער  דאס איז די מלכות. אלץ"!

דער מלך פון  ،פון די האר יָאשקע משיח -די גַאווערמַאנץ  -זיי דעמָאלט וועט ווערן די קינגדָאמס  בריטיש אומות.

ַאֿפילו ווי די  ַא ּפשַאט רעגירונג. דעם מאכט גָאר קלָאר די פַאקט ַאז די מלכות איז מלכים איבער די גאנצע ערד.

עס איז צו  ַאזוי די מלכות איז ַא רעגירונג. -ַאֿפילו ווי די רוימער איז געווען ַא מלכות  -טשַאלדעַאן איז געווען ַא מלכות 

 . . . ע!ַא וויר -יָאשקע משיח איז געבוירן צו זיַין ַא מלך  נעמען איבער די רעגירונג פון די אומות פון דער וועלט.

דער זעלביקער יָאשקע משיח וואס געגאנגען איבער די היללס און ווַאליז פון די רוח ארץ און די גאסן פון ירושלים מער 

גָאט  ،נָאך ער איז געקרייציקט ער האט געזאגט ער ווָאלט קומען ווידער. יאר צוריק איז קומענדיק ווידער. 1،900ווי 

ער ארויף צו דעם  (.3-4: 15; איך קָאר. 02:32; ַאקס 00:40האט אים פון די טויט נָאך דריי טעג און דריי נעכט )מַאט. 



; רעוו 10:12; 1: 8; 3: 1; העב. 9-11: 1העַאדקווַארטערס פון דער רעגירונג פון די ַאלוועלט )ַאקס  טרָאן פון גָאט.

03:21.) 

צו זיַין  -די "וויַיט לַאנד"  -וואס געגאנגען צו דעם טרָאן ֿפון גָאט  ،ט" פון די משלער איז דער "ַאריסטָאקראַ 

 (. 12-27: 19און דעמָאלט צו צוריקקומען צו ערד )לוק  ،קָארָאנַאטעד ווי מלך פון מלכים איבער ַאלע ֿפעלקער

מיטל  רעסטיטוטיָאן (.19-21: 3קס ער איז אין הימל ביז דער "מאל פון רעסטיטושַאן פון ַאלע זאכן" )אַ  ،ווידער

און  ،די ריסטָארינג פון גָאט 'ס רעגירונג אויף דער ערד ،אין דעם פַאל ריסטָארינג צו ַא ערשטע שטַאט ָאדער צושטַאנד.

 און וטָאּפיַאן באדינגונגען. ،די ריסטָארינג פון וועלט שלום ،ַאזוי

עסקַאלייטינג מלחמות און קָאנטענטיָאנס וועט קלימַאקס אין וועלט קָאנפליקט ַאזוי גרויס  ،פָארשטעלן וועלט בעהָאלע

(.אין זיַין זייער קלימַאקס ווען 24:22קיין מענטש פלייש ווָאלט ווערן לעבעדיק )מַאט.  ،סיַידן גָאט ינטערווענעס ،ַאז

דאס  יָאשקע משיח וועט צוריקקומען. ،ועק דעם ּפלַאנעטפַארהַאלטן ווָאלט רעזולטַאט אין בלַאסטינג ַאלע לעבן פון ַאו

ּפסַאק -ער איז קומענדיק אין ַאלע די מַאכט און כבוד פון די ַאלוועלט מָאל ער איז קומענדיק ווי געטלעך גָאט.

 צו ،(19:16און האר פון הארן" )רעוו  ،.( ער איז קומענדיק ווי "מלך פון מלכים25:31; 24:30מַאט. ) שַאֿפער.

 . . (.5: 12; 19:15רעגירונג און הערשן ַאלע אומות "מיט ַא רוט פון ּפרעסן ")רעוו -פעסטשטעלן וועלט סוּפער

 ؟משיח ונוועלקָאמע

וועט ַאֿפילו די  -און בַאגריסן אים אין פרענזיעד עקסטַאסי און ענטוזיַאזם  ،אבער וועט מענטשהיַיט שריַיען מיט פרייד

 ؟קהילות פון בעקַאבָאלעדיק קריסטנטום

ַאז ער איז  ،( הָאבן גענארט זיי13-15: 11וויַיל די פַאלש באדינער פון ׂשטן )וו קָאר.  ،זיי וועלן גלויבן זיי וועט ניט!

און די  ،(11:18מיט  11:15י ֿפעלקער וועלן זיַין בייז ביַי זיַין קומען )רעוו די קהילות און ד דער ַאנטיטשריסט.

 (!17:14מיליטעריש פָארסעס וועט ַאקטשַאווַאלי ּפרווון צו קעמפן אים צו צעשטערן אים )רעוו 

י בַאטטלעפרָאנט מיט ד ،די אומות וועט זיַין פַארקנַאסט אין די קלימַאקטיק שלַאכט פון די קומענדיק וועלט מלחמה ייי

אין סוּפערנַאטשערַאל מַאכט ער וועט "קעמפן  ( און דעריבער משיח וועט צוריקקומען.1-2: 14אין ירושלים )זעטש. 

זיין ֿפיס וועט שטיין אין " (!17:14ער וועט טָאוטַאלי בַאזיגן זיי )רעוו  (.3קעגן די אומות" ַאז קעמפן קעגן אים )ווערס 

ַארמסטרָאנג הוו. די ) (.4: 14" ַא זייער קורץ דיסטַאנסע צו די מזרח פון ירושלים )זעטש. ،הזיתיםַאז טָאג אויף דעם הר 

 (1984 ،מיסטעריע פון די עלטער

 נָאך פילע וועט קעמפן ،די ביבל דערקלערט ַאז יָאשקע וועט צוריקקומען און ער וועט געווינען

ָאבער צומ טייל וויַיל פון  ،רט אויף מיסַאנדערסטַאנדינג פון ביבל נבואהפילע וועט פָאדערן )באזי (.19:19קעגן אים )התגלות 

 און מיסטיקס( ַאז די אומגעקערט יָאשקע איז די לעצט ַאנטיטשריסט! ،פַאלש נביאים

 די וויַיטערדיק איז אויך ֿפון הערבערט ַארמסטרָאנג:

ַארטעד דורך די רוח ... ַאנסּפיקַאבַאל פון געוואוסט גָאט 'ס אמת ימּפַאוערד מיט די ליבע פון גָאט ימּפ -אמת רעליגיע 

 און די ווַארעמקיַיט פון גָאט' ס געטלעך ליבע! ... -פון געוואוסט אמת  -גָאט און יָאשקע משיח 

 די לערנונגען פון גָאט 'ס אמת טשורטש זענען נָאר יענע פון "לעבעדיק דורך יעדער ווָארט" פון דער רוס ביבל ...

 גָאט 'ס וועג פון ליבע. -קער ֿפון דעם וועג ֿפון "בַאקומען" צו די וועג פון "געבן"  מען וועט

 דארט() ַא נייע ציוויליזַאציע וועט איצט קַאּפ דער ערד!

ליבע איז ַא ּפרָאוקליימינג ַאז ניַי ציוויליזַאציע איז צו קומען און זיַין באזירט אויף  די ניו ציוויליזַאציע איז די מלכות פון גָאט.

און ווָאס איז עּפעס  הויּפט טייל פון ווָאס די אמת בשורה פון דעם מלכות ַאז יָאשקע און זיין אנהענגערס געלערנט איז ַאלע וועגן.

 קלויסטער פון גָאט ּפריידיקן ווי געזונט. קַאנטיניוינג ווָאס מיר אין די

 ،לערנען ַאז מענטשלעך געזעלשַאפט הערבערט ַארמסטרָאנג איינגעזען ַאז יָאשקע איז געווען

ּכמעט קיין איינער מיינט צו  דעם וועג פון ליבע. ،האט ֿפַארַאכט די 'געבן וועג' פון לעבן ،ַאֿפילו ווען עס מיינט עס וויל צו פָאלגן

 רעכט ָאנכַאּפן די בַאטיַיט פון ווָאס יָאשקע איז געווען לערנען.

 די בשורהישועה דורך יָאשקע איז ַא טייל פון 



ַאז איז ַא טייל פון די  ،יא איצט עטלעכע וואס הָאבן לייענען דעם וויַיט מיסטָאמע ווונדער וועגן יָאשקע 'טויט און רָאלע אין ישועה.

 בשורה ַאז די ניו טעסטַאמענט און הערבערט וו ַארמסטרָאנג ביידע געשריבן וועגן.

 ורך יָאשקע:די ניו טעסטאמענט ווייזט די בשורה כולל ישועה ד

ֿפַאר עס איז די מַאכט פון גָאט צו ישועה ֿפַאר ַאלעמען וואס  ،ווארים איך בין ניט פַארשעמט פון די בשורה פון משיח 16

 (.1:16ֿפַאר דער איד ערשטער און אויך ֿפַאר די גריכיש )רוימער  ،גלויבט

און  געגאנגען ַארָאּפ צו די שטָאט פון  5 וואס זענען צעווָארפן געגאנגען אומעטום מבשר די ווָארט. ،דעריבער יענע 4

אבער ווען זיי געגלויבט  ווי ער אנגעזאגט די זאכן וועגן די מלכות פון גָאט און  12 ... שומרון און אנגעזאגט משיח צו זיי.

אזוי ווען זיי האבן עדות געזאגט און  25 ... ווייבער זענען בַאּפטייזד.ביידע מענטשן און  ،דער נָאמען פון יָאשקע משיח

אנגעזאגט די בשורה אין פילע וויללַאגעס פון די  ،זיי זיך אומגעקערט צו ירושלים ،אנגעזאגט די ווָארט פון די האר

ער האט  ،און ּפַאסינג דורך איז געֿפונען ביַי ַאזָאטוס.  40 איצט ַא מלאך פון די האר האט גערעדט צו  ... 26 שומרונים.

 (4،5،12،25،26،40: 8ַאקס ) אנגעזאגט אין ַאלע די שטעט ביז ער איז געקומען צו קיסריה.

 (17:18ַאקס ) ער אנגעזאגט צו זיי יָאשקע און די המתים. 18

מבשר  31 ،ון באקומען ַאלע וואס זענען געקומען צו איםא ،און געוואוינט צוויי גאנצע יאר אין זיין אייגן רענטַאד הויז 30

קיין איינער פָארבידדינג  ،מיט ַאלע בטחון די מלכות פון גָאט און לערנען די זאכן ווָאס דיַיגע די האר יָאשקע משיח

 (30-31: 28ַאקס ) אים.

ַא געהעריק שכל פון די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט טענדז צו זיין  ،סַאדלי נָאטיץ ַאז די מבשר ינקלודעד יָאשקע און די מלכות.

 רוימער קהילות.-פעלנדיק פון די לערנונגען פון די גרעקאָ 

 גָאט ליב געהאט יומַאנז ַאזוי ،צו העלפן אונדז ווערן טייל פון ַאז מלוכה ،ַאקטוַאללי

 (.16-17: 3וחנן פיל ַאז ער האט געשיקט יָאשקע צו שטַארבן ֿפַאר אונדז )י

 ָאבער ... ،די בשורה פון דעם מלכות איז ווָאס די וועלט דַארף
גלויבן ַאז עס וועט זיין אינטערנַאציָאנַאלער מענטש קווַאּפעריישַאן ווָאס וועט  ،כולל רעליגיעז ָאנעס ،אבער פילע וועלט לעַאדערס

זיי וועלן ניט  ،און בשעת זיי וועט הָאבן עטלעכע ציַיטעדיק סַאקסעסַאז און נישט די מלכות פון גָאט. ،ברענגען שלום און וווילטָאג

זייער מענטשלעך השתדלות וועט לעסָאף ברענגען ּפלַאנעט ערד צו די פונט ווָאס עס ווָאלט מַאכן לעבן  ،בלויז ניט מצליח

 איז ַא פַאלש בשורה.דאס  ַאנסַאסטיינַאבַאל אויב יָאשקע האט ניט צוריקקומען צו פעסטשטעלן זיין מלכות.

רעליגיעז בַאבילָאניַאן אינטערנַאציָאנַאלער ּפלַאן צו שטעלן אין ַא -פילע אין דער וועלט זענען טריינג צו שטעלן צוזַאמען ַא הַאלב

זינט זיַין  קלויסטער פון גָאט האט דינַאונסטקַאנטיניוינג דאס איז עּפעס ווָאס איז די יָארהונדערט. סט 21ניַי וועלט סדר אין די 

 6000זינט די ׂשטן ביגיילד יוו צו פַאלן ֿפַאר ַא ווערסיע פון זיין בשורה קימַאט  ינסעּפשַאן און ּפלַאנז צו פָארזעצן צו פַארשילטן.

 יומַאנז הָאבן געגלויבט ַאז זיי וויסן בעסער ווי גָאט ווָאס וועט מַאכן זיי און די וועלט בעסער. ،(3יָארן צוריק )גענעסיס 

אויך באקאנט  ،עס וועט נעמען ַא קָאמבינַאציע פון ַא מיליטעריש פירער אין איירָאּפע )גערוֿפן דעם מלך ֿפון צֿפון ،לויט צו די ביבל

אויך גערוֿפן דעם לעצט ַאנטיטשריסט  ،( צוזאמען מיט ַא פרום פירער )גערוֿפן דעם פַאלש נביא1-10: 13ווי די חיה פון התגלות 

( צו ברענגען אין ַא 9،18: 17( פון די שטָאט פון זיבן היללס )התגלות 11-17: 13כָארנד חיה פון התגלות -און די צוויי

כָאטש כיומַאנקיינד דַארף די צוריקקומען פון משיח און די פַארלייגן פון זיין  וועלט סדר.( 18&  17'בַאבילָאניַאן' )התגלות 

זיי וועט פָארזעצן צו -יָארהונדערט סט 21פילע אין דער וועלט וועט נישט בַאצָאלן ופמערקזַאמקיַיט צו דעם ָאנזָאג אין די  ،מלכות

 אבער די וועלט וועט בַאקומען ַא עדות. גלויבן פַארשידן ווערסיעס פון ׂשטן ס פַאלש בשורה.

 ריקָאל ַאז יָאשקע געלערנט:

און דעמָאלט  ،כות וועט זיַין אנגעזאגט אין ַאלע די וועלט ווי ַא עדות צו ַאלע די אומותאון דעם בשורה פון דעם מל 14

 (24:14מתיא ) דער סוף וועט קומען.

 דעמָאלט דער סוף וועט קומען. ،נָאטיץ ַאז די בשורה פון דעם מלכות וועט דערגרייכן די וועלט ווי ַא עדות

 עס זענען עטלעכע סיבות ֿפַאר דעם.



איז ַאז גָאט וויל די וועלט צו הערן די אמת בשורה איידער די ָאנהייב פון די גרויס טריביַאליישַאן )ווָאס איז געוויזן צו איינער 

 (.7: 3; ַאמָאס 3בכן די בשורה ָאנזָאג איז ביידע ַא עדות און ַא ווארענונג )קפ. יחזקאל  (.24:21ָאנהייבן אין מתיא 

צוזאמען  ،מלך פון די צֿפון מַאכט ،די ָאנזָאג וועט זיין פַארקערט צו די מיינונגען פון די רייזינג חיהאן אנדער איז ַאז די גיסט פון 

ָאבער עס וועט פירן צו דעם סוף  ،זיי וועלן בייסיקלי צוזָאג שלום דורך מענטשלעך מי די לעצט ַאנטיטשריסט. ،מיט די  נביא

 (.3: 5טהעססַאלָאניַאנס  1( און צעשטערונג )קפ. 24:14)מתיא 

רוֿב אין דער וועלט וועט קליַיבן צו  ،(9: 2טהעססַאלָאניַאנס  2וויַיל פון וואונדער און ליגנעריש וואונדער ֿפַארבונדן מיט זיי )

וויַיל פון ימּפרַאּפער קָאנדעמנַאטיָאנס פון די  ָאנשטָאט פון די בשורה ָאנזָאג.( 9-12: 2טהעססַאלָאניַאנס  2גלויבן ַא ליגן )

פילע וועט רָאנגלי  ،און אנדערע ،לוטהערַאנס ،מזרח ארטאדאקס ،מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט דורך די רוימער קַאטהָאליקס

 ת פון גָאט איז די פַאלש בשורה ֿפַארבונדן מיט ַאנטיטשריסט.פָאדערן ַאז דער ָאנזָאג פון דער מיללענניַאל בשורה פון דעם מלכו

( וועט זיין ּפרָאוקליימינג די מיללענניַאל בשורה פון דעם מלכות ווי געזונט ווי 7-13: 3די געטריַי פילַאדעלפיַאן קריסטן )התגלות 

 זיין ַארויף צו. טעלינג די וועלט ווָאס זיכער ווערלדלי לעַאדערס )כולל די חיה און  נביא( וועט

 ،די לעצט ַאנטיטשריסט ،צוזאמען מיט די  נביא ،מלך פון די צֿפון מַאכט ،זיי וועלן שטיצן טעלינג די וועלט דעם ָאנזָאג ַאז די חיה
 ،קַאנַאדע ،אומות די ֿפַאראייניקטע מלכות -וועט לעסָאף צעשטערן )צוזאמען מיט עטלעכע פון זייער ַאלייז( די און די ַאנגלאָ 

( און ַאז זיי וועלן בַאלד דערנָאכדעם צעשטערן ַא ַארַאביש / יסלַאמיק 11:39און ניו זילַאנד )דניאל  ،אויסטרַאליע

און וועט  ،(13-14: 16פונקציָאנירן ווי אינסטרומענטן פון די בייזע גייסטער )התגלות  ،(40-43: 11קָאנפעדערַאטיָאן )דניאל 

( 7-13: 3די געטריַי פילַאדעלפיַאנס )התגלות  (.19-20: 19; 16:14זיין צוריקקומען )התגלות לעסָאף קַאמף יָאשקע משיח אויף 

דאס ווָאלט מסּתמא דזשענערייט פיל מידיַא קַאווערידזש  וועט זיין ַאנַאונסינג ַאז די מיללענניַאל מלכות וועט זיַין קומענדיק בַאלד.

 .24:14און ביישטייערן צו די מקיים פון מתיא 

י 'פַאלש בשורה' ּפרָאוקליימינג וועלט לעַאדערס )מסּתמא עטלעכע 'ניַי' טיּפ פון שּפיץ פירער פון איירָאּפע צוזאמען מיט ַא ד

זיי וועט ניט וועלן די וועלט צו לערנען -ַא פָארעם פון קַאטהָאליסיסם( וועט ניט ווי ַאז פָאדערן קַאמּפרַאמייזד ּפָאנטיפף וואס וועט

זיי און / ָאדער זייער  (.5-7: 10קפ. ישעיה  ،ועלן טַאקע טָאן )און מיַי נישט ַאֿפילו גלויבן עס זיך אין ערשטערווָאס זיי ו

סוּפּפָארטערס וועט אויך מסּתמא פַאלסעלי לערנען ַאז די געטריַי פילַאדעלפיַאנס וועט זיין עסּפָאוסינג ַא דָאקטערין 

וועלכער קָאנדעמנַאטיָאנס ַאז זיי און / ָאדער זייער אנהענגערס מַאכן צו די  נטיטשריסט.)מיללענַאריַאניסם( פון ַא קומענדיק אַ 

-13: 12; התגלות 29-35: 11קלויסטער פון גָאט וועט צינגל ֿפַארֿפָאלגונג )דניאל קַאנטיניוינג פילַאדעלפיַאן געטריַי און די

-14: 24; קפ. מתיא 11:39; דניאל 24:21גרויס טריביַאליישַאן )מתיא די ָאנהייב פון די -דאס וועט אויך פירן צו דער סוף (.15

 (.14-16: 12; 03:10( ווי געזונט ווי ַא ציַיט פון שוץ ֿפַאר די געטריַי ֿפילַאדעלֿפיע קריסטן )התגלות 11:31; דניאל 15

און אנדערע ּפרעשערז  ،מָארד ،וואונדער ליגנעריש ،וואונדער ،עקָאנָאמיש בלַאקמייל ،די חיה און  נביא וועט ּפרובירן קרַאפט

 קריסטן וועט פרעגן: ( צו הָאבן קָאנטרָאל .9-10: 2טהעססַאלָאניַאנס  2; 7:25; דניאל 14: 16; 10-17: 13)התגלות 

ביז איר ריכטער און אננעמען אונדזער בלוט אויף יענע וואס וואוינען אויף דער  ،הייליק און אמת ،ָא האר ،ווי לַאנג" 10

 (06:10התגלות ) "؟ערד

 "؟"ווי לַאנג וועט עס זיין ביז יָאשקע קערט ،גָאט 'ס מענטשן הָאבן געחידושט ،איבער די צייטן

מיר דערווַארטן יָאשקע צו קריק )און די מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט  ،בשעת מיר טָאן ניט וויסן דעם טָאג ָאדער שעה

; לוק 2: 6; הָאסעַא 4: 90; סַאם 34-4: 24יָארהונדערט באזירט אויף פילע סקריּפטשערז )למשל מתיא  סט 21געגרינדעט( אין די 

 עטלעכע טיילן פון ווָאס מיר איצט זען ווייל מקוים. ،(4: 5טהעססַאלָאניַאנס  1 ;3-8 :3  2; 4،11: 4; 1-2: 1; עברים 7-36: 21

 די וועלט וועט הָאבן ַאנייַאלייטיד ַאלע לעבן: ،אויב יָאשקע טוט ניט ינערווין

 ،ַאזַא ווי האט ניט געווען זינט די ָאנהייב פון דער וועלט ביז דעם ציַיט ،ווארים דַאן עס וועט זיַין גרויס טריביַאליישַאן 21

ָאבער ֿפַאר די דערוויַילן ס  קיין פלייש ווָאלט ווערן; ،און סיַידן יענע טעג זענען פַארקירצט 22 אדער אלץ וועט זיַין. ،ניט

 (21-22: 24מתיא ) צוליב יענע טעג וועט זיַין פַארקירצט.

די  ועט ניט געבן זיַין ליכט;און די לבנה ו ،גלייך נָאך די טריביַאליישַאן פון יענע טעג די זון וועט זיַין דַארקענעד 29

און דער צייכן פון דעם זון פון מענטש  30 און די כוחות פון דער הימל וועט זיַין טרייסלען. ،שטערן וועט פַאלן פון הימל

און זיי וועלן זען דעם זון פון  ،און דעריבער ַאלע די שבטים פון די ערד וועט טרויערן ،וועט דערשיַינען אין הימל

און ער וועט שיקן זיין מלאכים מיט ַא גרויס  31מענטש קומענדיק אויף די וואלקנס פון הימל מיט מַאכט און גרויס כבוד.



ו די פון איין סוף פון הימל צ ،און זיי וועלן קליַיבן צוזַאמען זיינע אויסדערוויילטע פון די פיר ווינטן ،געזונט פון ַא שוֿפר

 (29-31: 24מתיא ) אנדערע.

 די מלכות פון גָאט איז ווָאס די וועלט דַארף.

 ַאמבַאססַאדָארס ֿפַאר די מלכות
 ؟ווָאס איז דיין רָאלע אין די מלכות

לע  האט נָאטיץ ווָאס די ַאּפָאסט איר זענט צו זיַין ַאן ַאמבַאסַאדָאר ֿפַאר עס. ،אויב איר זענט ַא פַאקטיש קריסטלעך ،רעכט איצט

 געשריבן:

ווי כָאטש גָאט זענען ּפלידינג דורך אונדז: מיר בעטנ  ،מיר זענען ַאמבַאסַאדערז ֿפַאר משיח ،איצט דעריבער 20

 (05:20קָארינטהיַאנס  2) יבערבעטנ זיך צו גָאט. ،רַאכמָאנעס איר אויף משיח 'ס ביכַאף

ווייל שטעלן אויף די ברעַאסטּפלַאטע פון  ،בעת ארומגעגארטלט דיין טַאליע מיט אמת ،שטייט דעריבער 14

גענומען די שילד  ،אויבן ַאלע 16 און בעת שַאד דיין ֿפיס מיט דער צוגרייטונג פון די בשורה פון שלום; 15 ،גערעכטיקייט
און נעמען  17 יש ווַארפשּפיזל פון די שלעכט איינער.פון אמונה מיט ווָאס איר וועט זיַין ביכולת צו שטילן ַאלע די ּפַאטעט

מתּפלל שטענדיק מיט ַאלע ּתֿפילה  18 ווָאס איז די ווָארט פון גָאט; ،און די שווערד פון דעם גייסט ،די העלם פון ישועה

און ֿפַאר  19 -ווייל וואך צו דעם סוף מיט ַאלע ּפערסַאווירַאנס און געבעט ֿפַאר ַאלע די סַאינצ ،און געבעט אין די גייסט
ַאז איך מיַי עפענען מיין מויל מוטיק צו מַאכן באקאנט די מיסטעריע פון די  ،ַאז רעדן מיַי זיין געגעבן צו מיר ،מיר

ווי איך דארף צו  ،ַאז אין עס איך מיַי רעדן מוטיק ייטן;ֿפַאר ווָאס איך בין ַאן ַאמבַאסַאדָאר אין ק 20 ،בשורה

 (14-20: 6עפעסיַאנס ) רעדן.

 האט די וויַיטערדיק דעֿפיניציע: וועבסטער-  ؟ווָאס איז ַאן ַאמבַאסַאדָאר

רעגירונג ַא דיּפלַאמַאטיק ַאגענט פון דעם העכסטן רַאנג ַאקרעדיטיד צו ַא פרעמד  סּפעציעל: ،ַא בַאַאמטער ַאנוווי :1

ָאדער הערשער ָאדער באשטימט ֿפַאר  ָאדער הערשער ווי די טוישעוו רעּפריזענַאטיוו פון זיין ָאדער איר אייגן רעגירונג
 ַא סּפעציעל און ָאֿפט ציַיטוויַיליק דיּפלַאמַאטיק ַאסיינמַאנט

 ַא ָאטערייזד רעּפריזענַאטיוו ָאדער שליח ַא: 2

 נָאטיץ ווָאס די ַאּפָאסטלע  האט געשריבן: ֿפַאר משיח! ،איר זענט ַא בַאַאמטער ַאנוווי ،קריסטלעךאויב איר זענט ַא פַאקטיש 

ַאז איר מיַי  ،זיין אייגן סּפעציעל מענטשן ،ַא הייליק לַאנד ،ַא רויַאל כהונה ،אבער איר זענט ַא אויסדערוויילט דור 9

וואס ַאמָאל זענען  10 ּפרָאקלַאמירן די תהילות פון אים וואס הייסט איר אויס פון פינצטערניש אין זיין ווונדערלעך ליכט;

וואס האט ניט באקומען רחמנות ָאבער איצט הָאבן באקומען  ،נישט ַא מענטשן ָאבער זענען איצט די מענטשן פון גָאט

 (9-10 :2  1) רחמנות.

 מיר זענען צו זיין טייל פון ַא הייליק פָאלק. ،ווי קריסטן

 ؟ווָאס לַאנד איז איצט הייליק

עס  (.11:15ָאבער זיי לעסָאף וועט זיין טייל פון משיח 'ס מלכות )התגלות -ַאווַאדע גָארניט פון די קינגדָאמס פון דעם וועלט ،נו

 זיין מלכות ַאז איז הייליק. ،איז גָאט ס לַאנד

אבער מיר זענען צו לעבן  מיר טָאן ניט נָארמַאלי דינגען אין די דירעקט ּפָאליטיק פון די אומות פון דעם וועלט. ،מבַאסַאדערזווי אַ 

ַאזוי ַאז אין זיין מלכות מיר  ،מיר בעסער לערנען ווָאס גָאט 'ס וועגן זענען בעסטער ،דורך טאן ַאזוי גָאט 'ס וועג פון לעבן איצט.

 קענען זיין מלכים און כהנים און מעמשָאלע מיט משיח אויף דער ערד

 צו אים וואס ליב געהאט אונדז און געוואשן אונדז פון אונדזער זינד אין זיין אייגן 5

 ،כבוד און ממשלה אויף אייביקצו אים זיַין  ،און האט געמאכט אונדז מלכים און כהנים צו זיין גָאט און ֿפָאטער 6 ،בלוט

 (5-6: 1התגלות ) אמן. און אלץ.

התגלות ) און מיר וועט מעמשָאלע אויף דער ערד. און הָאבן געמאכט אונדז מלכים און כהנים צו אונדזער גָאט; 10

05:10) 



 גיין אין גָאט 'ס וועגן:איינער צוקונֿפט ַאסּפעקט פון ווָאס וועט זיין לערנען יענע וואס זענען שטַארביק דעריבער צו 

ער וועט זיין זייער גנעדיק צו איר  איר וועט וויינען ניט מער. ווארים די מענטשן וועט וואוינען אין ציון אין ירושלים; 19

און כָאטש די האר גיט איר די ברויט פון  20 ער וועט ענטֿפערן איר. ،ווען ער הערט עס ביַי די געזונט פון דיין וויינען;

ָאבער דיין אויגן וועט  ،אבער דיין לערערס וועט ניט זיין געטומלט אין ַא ווינקל ענימָאר ،ומגליק און די ווַאסער פון צרה

" ווען ،צו גיין אין עס ،"דאס איז די וועג ،און געזאגט ،דיין אויערן וועט הערן ַא ווָארט הינטער איר 21 זען דיין לערערס.

 (19-21: 30ישעיה ) נט ָאדער ווען איר אומקערן צו די לינקס.איר אומקערן צו די רעכט האַ 

 אין דעם עלטער קריסטן דַארֿפן צו זיין צוגעגרייט צו לערנען: ،בשעת ַאז איז ַא נבואה ֿפַאר די מיללענניַאל מלכות

 (05:12דורך דעם ציַיט איר דארף צו זיין לערערס )עברים ...  12

און זיין גרייט שטענדיק צו געבן ַא ענטפער צו יעדער מענטש ַאז  ،אין אייער הערצעראבער הייליקן די האר גָאט  15

 קדזשוו(. ،03:15  1ַאסקעטה איר ַא סיבה פון די הָאפענונג ַאז איז אין איר מיט עניוות און מורא )

 ָאנוויַיזן פילע: ،גרויס טריביַאליישַאן נָאר איידער די ָאנהייב פון די ،די ביבל ווייזט ַאז פילע פון די מער געטריַי קריסטן וועט

 (11:33און יענע פון די מענטשן וואס ֿפַארשטיין וועט ָאנוויַיזן פילע )דניאל  33

טייל פון דיין רָאלע אין דעם מלכות פון גָאט  איז עּפעס מיר זָאל זיין טאן איצט. ،(3:18  2גרָאוינג אין חן און וויסן ) ،וויסן ،ַאזוי

דעם וועט אויך ַאריַיננעמען  ،קריסטן ،(7-13: 3פילַאדעלפיַאן )התגלות  ،און ֿפַאר די מער געטרייַ  ן צו לערנען.איז צו קענע

 (.24:14סוּפּפָארטינג די וויכטיק בשורה עדות פריערדיק צו די ָאנהייב פון די מיללענניַאל מלכות )קפ. מתיא 

 די מענטשן פון גָאט וועט זיין געוויינט צו העלפן ומקערן ַא דַאמידזשד ּפלַאנעט: ،נָאך די מלכות פון גָאט איז געגרינדעט

  יענע פון צווישן איר וועט בויען דער ַאלט וויסט ערטער; 12

די רעסטָארער  ،און איר וועט זיין גערוֿפן דעם רעּפַאירער פון די בריטש איר וועט כַאּפן זיך די יסודות פון פילע דורות;

 (58:12ישעיה ) ן צו וווינען אין.פון גאס

די מענטשן פון גָאט וואס געלעבט גָאט 'ס וועג אין דעם עלטער וועט מַאכן עס גרינגער ֿפַאר מענטשן צו וואוינען אין שטעט  ،אזוי

ַאמבַאסַאדערז ֿפַאר מיר זָאל זיין  די וועלט וועט באמת זיַין ַא בעסער ּפלַאץ. )און אנדערש( בעשַאס דעם ציַיט פון רעסטעריישַאן.

 ַאזוי מיר קענען אויך דינען אין זיין מלכות. ،משיח איצט

 דער אמת בשורה ָאנזָאג איז טרַאנספָארמַאטיווע

און  ،און איר וועט וויסן דעם אמת 32איר זענט מיין תלמידים טַאקע.  ،"אויב איר בליַיבן אין מיין ווָארט ،יָאשקע האט געזאגט

(. ווייל דער אמת וועגן די בשורה פון די קעניגרייך פון גָאט פרעעס אונדז ֿפון 31-32: 8איר ּפָאטער" )יוחנן דער אמת וועט מַאכן 

גָאט 'ס ּפלַאן! ׂשטן האט גענארט -ווייל טרַאּפט אין די פַאלש הָאּפעס פון דעם וועלט. מיר קענען מוטיק שטיצן ַא ּפלַאן ַאז מעשים
און די מלכות פון גָאט איז דער אמת לייזונג. מיר דַארֿפן צו שטיין ֿפַאר און שטיצן די אמת )קפ.  (9: 12די גאנצע וועלט )התגלות 

 (.18:37יוחנן 

די גוט ניַיעס פון די מלכות פון גָאט זָאל יבערמַאכן איינער אין דעם  די בשורה ָאנזָאג איז מער ווי וועגן ּפערזענלעך ישועה.

 עלטער:

 ָאבער זיַין דורך ،און טָאן ניט זיין קָאנפָארמעד צו דעם וועלט 2

 (2: 12רוימער ) ַאז איר מיַי בַאוויַיזן ווָאס איז ַאז גוט און ּפַאסיק און גאנץ וועט פון גָאט. ،די רינוינג פון דיין מיינונג

 אמת קריסטן זענען צו דינען גָאט און אנדערע:

-ווי מענטשן ،ניט מיט ייעסערוויסע ،ַאלע זאכן אייערע הארן לויט צו די פלייש פָאלגן אין ،בָאנדסערווַאנץ 22

ווי צו די  ،טָאן עס כַארטַאלי ،און וועלכער איר טָאן 23 מורא גָאט. ،הַארציקיַיט פון הַארץ-ָאבער אין ָאפנ ،ּפלעַאסערס

ֿפַאר איר דינען  די בַאלוינונג פון די ירושה; געוואוסט ַאז פון די האר איר וועט בַאקומען 24 ،האר און נישט צו מענטשן

 (22-24: 3קָאלָאססיַאנס ) דעם האר משיח.

דורך ווָאס מיר  ،לָאזן אונדז הָאבן חן ،זינט מיר זענען ריסיווינג ַא מלכות ווָאס קענען ניט זיין געטרייסלט ،דעריבער 28

 (00:28עברים ) מיַי דינען גָאט ַאקסעּפטַאבלי מיט מורא און גָאדלי מורא.



מיר ָאננעמען גָאט 'ס סטַאנדַארדס אויבן די וועלט' ס ֿפַאר ווָאס איז רעכט און  אמת קריסטן לעבן אנדערש פון דער וועלט.

קריסטן האבן  ווי עס נעמט אמונה צו לעבן גָאט 'ס וועג אין דעם עלטער. ،(10:38די נָאר לעבן דורך אמונה )עברים  אומרעכט.

ַאז זייער מָאדע פון לעבן איז געווען רעפעררעד צו ווי "די וועג" אין די ניו  ،נדערש ֿפון דער וועלט זיי געלעבט איןגעהאלטן ַאזוי אַ 

אין ווָאס האט שוין גערוֿפן "דער  ،אונטער ׂשטן ס סוויי ،די וועלט לעבן סעלפישלי (.14،22: 24; 9: 19; 2: 9טעסטַאמענט )ַאקס 

 (.11וועג פון קיין" )דזשוד 

רעכט  ،די נבואה ווָארט (.14:17און שלום )רוימער  ،פרייד ،די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט איז ַא ָאנזָאג פון גערעכטיקייט

סּפעציעל ווי מיר היטן די וועלט  ،(4:18טהעססַאלָאניַאנס  1; 3: 14קָארינטהיַאנס  1איז קָאמפָארטינג )קפ.  ،ֿפַארשטַאנען

: 10דער אמת קריסטלעך וועג פון לעבן לידז צו רוחניות זעט און גשמיות בלעסינגז )מארק  (.8-36: 21צעברעקלען )קפ. לוק 

קריסטן זענען ַאמבַאסַאדערז  דאס איז טייל פון ווָאס די וואס לעבן עס ֿפַארשטיין ַאז די וועלט דַארף די מלכות פון גָאט. (.29-30

 פון די מלכות פון גָאט.

מיר  (.5-8: 8כָאטש מיר לעבן אין ַא גשמיות וועלט )רוימער  ،ניט די גשמיות ،הָאֿפן אין די רוחניות קריסטן שטעלן אונדזער

דאס איז עּפעס ַאז פרי קריסטן ֿפַארשטיין ַאז פילע וואס גלייבן יָאשקע  (.1:23הָאבן די "הָאֿפן פון די בשורה" )קָאלָאססיַאנס 

 היַינט טָאן ניט באמת בַאגריַיפן.

 ָאבער ... ،רוימער קהילות לערנען די מלכות איז וויכטיק-אָ גרעק. 6

ָאבער הָאבן צרה באמת שכל ווָאס עס  ،רוימער קהילות גלויבן ַאז זיי לערנען ַאסּפעקץ פון די מלכות פון גָאט-די גרעקאָ 

 לערנט דעם וועגן די מלכות: די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיאַ  ،לעמָאשל טַאקע איז.
דעם  ،זיַין גענוי טיַיטש ،זיַין פַארשידן ַאסּפעקץ ،אין יעדער בינע אין זיין לערנען די ַאדווענט פון דעם מלכותמשיח 'ס ... 

ַאזוי פיל ַאזוי ַאז זיין דיסקָארס איז  ،ֿפָארמירן די העפטן פון זיין דיסקָאורסעס ،וועג אין ווָאס עס איז צו זיין דערגרייכט

 ،איך ،קָאל קפ. גערוֿפן "די בשורה פון די מלכות "... זיי אנגעהויבן צו רעדן פון די קהילה ווי" די מלכות פון גָאט ";

ַאן ... אאז"ו ו ... עס מיטל די קהילה ווי ַאז געטלעך ינסטיטוש ،10 ،וו ;9 ،6 ،איך ،ַאּפָאק. ;12 ،וו ،איך טהעסס. ;13

 (.1910באנד ווייי.  ،)ּפָאּפע ה קעניגרייך פון גָאט. די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיאַ 

 ،"אויב איר וועט קוקן זיי ַארויף ،10 ،וו ;9 ،6 ،איך ،ַאּפָאק. ;12 ،וו ،איך טהעסס. ;13 ،איך ،כָאטש די אויבן שּפיציק צו "קָאל

זיי לערנען געגלויבט  ווייל די קעניגרייך פון גָאט. די קהילה רסעס זָאגן עּפעס וועגןאיר וועט געפינען ַאז ניט איינער פון יענע ווע

די ביבל ווָארנז ַאז פילע ווָאלט טוישן די בשורה ָאדער דריַי  וועט זיין טייל פון די מלכות פון גָאט ָאדער ַאז עס איז יָאשקע 'מלכות.

 פַארשידן ָאנעס הָאבן געטאן ַאז. ،(.סַאדלי6-9: 1ַא ַאנטרו איין )גַאלַאטיַאנס  ،צו דעם אנדערן

: 14קיין איינער קומט צו דער ֿפָאטער חוץ דורך מיר ")יוחנן  און די לעבן. ،דער אמת ،"איך בין דער וועג ،יָאשקע געלערנט

ז קיין אנדערע נָאמען אונטער הימל געגעבן צווישן מענטשן ֿפַאר עס אי ،"אויך איז דָארט ישועה אין קיין אנדערע ،געלערנט  (.6

דערציילט יהודים ַאלע מוזן הָאבן די אמונה צו תשובה און ָאננעמען יָאשקע צו   (.4:12דורך ווָאס מיר מוזן זיין געזונט" )ַאקס 

 (.02:38ווערן )ַאקס 

ער אויך לערנט ַאז אידן  קענען זיין גילטיג דורך גוט ַארבעט! ،שקעָאן יאָ  ،ּפָאּפע האט געלערנט ַאז ייטיַאס ،אין קַאנטרַאסט צו דעם

רוימער אויך ויסקומען צו בַאטרַאכטן ַאז ַא -ער און עטלעכע גרעקאָ  ،ַאדדיטיָאנַאללי קענען זיין גילטיג ָאן ַאקסעּפטינג יָאשקע!

ַא שליסל צו עקומעניקַאל און ינטערפַאיטה  ביבליקַאל ווערסיע פון 'מר' איז ַא שליסל צו די בשורה ווי געזונט ווי-ניט

פילע  זיי און אנדערע טָאן ניט ֿפַארשטיין די וויכטיקייט פון יָאשקע און די אמת בשורה פון דעם מלכות פון גָאט. ،סַאדלי אחדות.

 זענען ּפרַאמָאוטינג פַאלש גָאסּפעלס.

 די ניו טעסטאמענט לערנט ַאז קריסטן זענען צו קוקן אויבן: וועלט.פילע ווינטשן צו גיין דורך דערזען און הָאבן אמונה אין דער 

 (2: 3קָאלָאססיַאנס ) ניט אויף זאכן אויף דער ערד. ،שטעלן דיין מיינונג אויף זאכן אויבן 2

 (7: 5קָארינטהיַאנס  2) ניט דורך דערזען. ،ווארים מיר גיין דורך אמונה 7

 ּפָאּפע ּפיוס שי בייסיקלי געלערנט צו גיין דורך זיין ראיה פון זיַין קירך: ،אבער



ווי סייטַאד אין  קווַאס ּפרימַאס ּפיוס ס ענסיקליקַאל) די קַאטהָאליק קהילה ... איז די מלכות פון משיח אויף ערד.... 

 (.73 ּפ. ،2002 ،קרַאמער ּפי דער שטן ס לעצט שלַאכט. גוט קַאונסַאל אויסגאבעס

 ،ַאד 33אין די יָאר  "די מלכות פון גָאט איז געגרינדעט אויף ערד דורך יָאשקע משיח ،וועבזיַיטל קליימז 101קַאטהָאליקביבלע די

געֿפירט דורך  ... די קַאטהָאליק טשורטש." אבער די מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט איז ניט נָאך  ،אין די פָארעם פון זיין קהילה

 ָאבער עס וועט זיין אויף ערד. ،דָא אדער איז עס די קהילה פון רוים

ז עס איז בייסיקלי די קומענדיק ערדישע מיללענניַאל קעניגרייך פון גָאט אַ -די קהילה פון רוים לערנט ַאזוי שטארק קעגן ַא בַאלד

 טשורטש: קַאטעטשיסם פון די קַאטהָאליק בלויז "דָאקטערין פון ַאנטיטשריסט" ליסטעד אין די בַאַאמטער

די ַאנטיטשריסט ס ָאּפנַאר שוין הייבט צו נעמען פָארעם אין די וועלט יעדער מָאל די פָאדערן איז געמאכט צו  676

מעססיַאניק הָאֿפן ווָאס קענען נָאר זיין איינגעזען וויַיטער פון געשיכטע דורך די פַארשטיין ין געשיכטע ַאז 

די קהילה האט ֿפַארַאכט ַאֿפילו פון דעם פַאלסיפיקַאטיָאן פון די מלכות צו קומען אונטער דעם  עסטשַאטָאלָאגיקַאל דין.

+ יוסף קַארדינַאל  ،ורטש. ימּפרימַאטור קענעןנָאמען פון מיללענַאריַאניסם ... )קַאטעטשיסם פון די קַאטהָאליק טש

 (194ז '.  ،1995ניו יָארק  ،רַאצינגער. דָאובלעדייַ 

יענע וואס שטימען מיט ווָאס וועט הָאבן הויּפט ּפרָאבלעמס מיט די ּפרָאוקליימינג פון די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט  ،סַאדלי

 (.30-36: 11; 07:25יט קעגן די ּפרָאוקליימינג עס )דניאל עטלעכע וועט נעמען שרעקלעך טר אין די סוף.

נָאטיץ ווָאס  זיי וועט ניט זיין. ،ניין ؟וועט ניט ַאלע וואס גלייבן יָאשקע ווי האר זיין אין די מלכות ،איר זאל טרַאכטן ،אבער

 יָאשקע האט געזאגט:

ָאבער ער וואס טוט דער וועט פון מיין  ،מלכות פון הימל ' וועט ַאריַין די،האר ،'האר ،ניט ַאלעמען וואס זאגט צו מיר" 21

 ،הָאבן מיר ניט נביאות געזאגט אין דיין נָאמען ،האר ،'האר ،סך וועט זָאגן צו מיר אין ַאז טָאג 22 פָאטער אין הימל.

דעמָאלט איך וועט און  23' ؟און געטאן פילע וואונדער אין דיין נאמען ،ווַארפן אויס בייזע גייסטער אין דיין נָאמען

 (21-23: 7מתיא ) וואס פיר לָאלַאסנַאס! ' ،איר ،' איך קיינמָאל געוואוסט איר; ַארויסגיין ֿפון מיר،דערקלערן צו זיי

דעם  ( אין זיַין ציַיט.7: 2טהעססַאלָאניַאנס  2די ַאּפָאסטלע  אנגעוויזן די "מיסטעריע פון לָאלַאסנַאס" איז "שוין ביַי ַארבעט" )

די גרויסע"  ،בבל ،לַאסנַאס איז אויך שייך צו עּפעס ווָאס די ביבל ווָארנז קעגן אין די סוף מאל ַאז איז גערוֿפן "מיסטעריעלאָ 

 (.3-5: 17)התגלות 

די "מיסטעריע פון לָאלַאסנַאס" איז שייך צו ּפרָאפעססינג קריסטן וואס גלויבן ַאז זיי טָאן ניט דַארֿפן צו הַאלטן גָאט ס עשרת 
אאז"ו ו און / ָאדער עס זענען ַאזוי פילע ּפַאסיק אויסנעמען צו עס און / ָאדער עס זענען קָאשער פון  ،קָאממַאנדמענט געזעץ

זיי זענען נישט בעכעסקעם ַא  ،ַאזוי בשעת זיי טרַאכטן ַאז הָאבן ַא פָארעם פון גָאט 'ס געזעץ ،ּפענַאנס צו ברעכן גָאט 'ס געזעץ

 טום ַאז יָאשקע אדער זיין שליחים ווָאלט דערקענען ווי לַאדזשיטַאמַאט.פָארעם פון קריסטנ

-ָאבער קליימד זייער טראדיציעס געמאכט דעם ּפַאסיק ،רוימער זענען ווי די פַאריסעעס וואס ווייַאלייטיד גָאט ס מצוות-די גרעקאָ 

מענטשן קליימינג צו זיין גָאט 'ס ווָאלט בונטַאר קעגן זיין  ישעיה אויך געווארנט ַאז (!3-9: 15יָאשקע דינַאונסט ַאז צוגַאנג )מתיא 

 זען דעם צו דעם טָאג. ،סַאדלי ،דאס לָאלַאס מרידה איז עּפעס מיר (.9: 30געזעץ )ישעיה 

רפַאיטה אן אנדער "מיסטעריע" אויס צו זיין ַאז די קהילה פון רוים מיינט צו גלויבן ַאז זיַין מיליטַאריסטיק עקומעניקַאל און ינטע

הַאקוידעש ווָארנז קעגן -קיסווע ביבלישע ווערסיע פון די מלכות פון גָאט אויף די ערד.-ַאדזשענדַאז וועט פירן צו שלום און ַא נַאן

ַא  ،ניו ירושלים ביבל זיַין מצליח )נָאטיץ: די ،ֿפַאר ַא ביסל יָארן ،ַא קומענדיק עקומעניקַאל אחדות ווָאס עס לערנט וועט

 איז געוויזן(: ،באוויליקט איבערזעצונג-יקקַאטהָאל

און זיי ּפרָאסטרַאטעד  זיי ּפרָאסטרַאטעד זיך אין פרָאנט פון די דרַאגָאן וויַיל ער האט געגעבן די חיה זיַין אויטָאריטעט; 4

דער חיה איז  5' ؟םוואס קענען קעמפן קעגן אי ؟'וואס קענען פַארגליַיכן מיט דער חיה ،געזאגט ،זיך אין פרָאנט פון די חיה

און עס מָאוטהעד זיַין  6 ،חדשים 42געווען ערלויבט צו מויל זיַין בָאוס און בלַאספעמיעס און צו זיין ַאקטיוו ֿפַאר 
עס איז  7 זיין הימלישע געצעלט און ַאלע יענע וואס זענען שעלטערד עס. ،קעגן זיין נָאמען ،בלַאספעמיעס קעגן גָאט

 ،מענטשן ،און געגעבן מַאכט איבער יעדער רַאסע ،מַאכן מלחמה קעגן די הייליקע און קַאנגקער זייגעווען ערלויבט צו 

יעדער יינער וועמענס נָאמען האט ניט געווען  ،ַאז איז ،און ַאלע מענטשן פון די וועלט וועט דינען עס 8 שּפרַאך און לַאנד;
לָאזן ווער עס יז וואס קענען  9 סַאקריפיסיַאל לאם ס בוך פון לעבן. געשריבן ַארָאּפ זינט דער יסוד פון דער וועלט אין די

יענע ֿפַאר טויט דורך דער שווערד צו טויט דורך דער  יענע ֿפַאר קַאּפטיווַאטי צו קַאּפטיווַאטי; 10 הערן: ،הערן

 (NJB ،4-10: 13התגלות ) דאס איז ווָאס די הייליקע מוזן הָאבן ּפערסַאווירַאנס און אמונה. שווערד.



 די ביבל ווָארנז קעגן ַא סוף ציַיט בבל אחדות:

'קומען דָא און איך  ،און האט געזאגט ،איינער פון די זיבן מלאכים וואס האט די זיבן בָאולז געקומען צו רעדן צו מיר 1

מיט וועמען ַאלע די מלכים 2 ،וועל וויַיזן איר די שטרָאף פון די גרויס זונה וואס איז ענטהרָאנעד ביַי שעפעדיק ווַאסער

און וואס האט געמאכט ַאלע די בַאפעלקערונג פון דער וועלט שיקער מיט די וויַין  ،ֿפון דער ערד הָאבן ּפרָאסטיטוטעד זיך

און עס איך געזען ַא פרוי ריידינג ַא שַארלעכ רויט חיה  ،ער האט גענומען מיר אין גייסט צו ַא מדבר 3' פון איר ניעף.
די פרוי איז געווען  4 אט זיבן קעּפ און צען הערנער און האט בלַאספעמָאוס טיטלען געשריבן ַאלע איבער אים.ווָאס ה

און זי איז געווען האלטן ַא  ،אנגעטאן אין לילַא און שַארלעכ רויט און גליטטערעד מיט גָאלד און דזשולז און ּפעַארלס

אויף איר שטערן איז געווען געשריבן ַא  5 פון איר ּפרָאסטיטוציע; גָאלד ווינעקוּפ ָאנגעפילט מיט די עקלדיק שמוץ

די מוטער פון ַאלע די ּפרַאסטַאטוץ און ַאלע די שמוציק ּפרַאקטַאסַאז  ،ַא קריּפטיק נָאמען: 'בבל די גרויס ،נָאמען

און די בלוט פון די  ،שיקער מיט דעם בלוט פון די קדושים ،איך הָאב געזען ַאז זי איז געווען שיקער 6 ערד.' אויף דער

 (NJB ،1-6: 17התגלות ) איך איז געווען גָאר מיסטיפיעד. ،און ווען איך געזען איר מַארטערז פון יָאשקע;

די פרוי איר  18 . . אויף וועלכע די פרוי איז געזעסן. ،זיבן קעּפ זענען די זיבן היללס די דאס קַאללס ֿפַאר שרודנַאס.' 9

 (NJB ،9،18: 17התגלות )ווָאס האט אויטָאריטעט איבער ַאלע די שרים אויף ערד. ' די גרויס שטָאט געזען איז

די ערד שָאון  מיט גרויס אויטָאריטעט געגעבן צו אים; ،איך געזען אן אנדערן מלאך קומען ַארָאּפ פון הימל ،נָאך דעם 1

און האט ווערן  ،האט געֿפַאלןבבל די גרויס ،'בבל האט געֿפַאלן ،פון זיין קול ער שַאוטַאדאין די שּפיץ  2 מיט זיַין כבוד.

כל די אומות הָאבן  3 ּפַאסקודנע פויגל. ،די כָאנט פון דעווילס און ַא לַאדזשינג ֿפַאר יעדער ברודיק גייסט און גרָאב

און יעדער  ،יף דער ערד האט ּפרָאסטיטוטעד זיך מיט איריעדער מלך או שיקער טיף פון די וויַין פון איר ּפרָאסטיטוציע;

מיין  ،אויס קומען' ،איך געהערט עס זָאגן אן אנדער קול גערעדט פון הימל; 4' סוחר דערווַאקסן ריַיך דורך איר ניעף.

אירע  5 בער. ַאזוי ַאז איר טָאן נישט טיילן אין איר קריימז און הָאבן די זעלבע מכות צו ،ַאוועק ֿפון איר ،מענטשן

און גָאט האט איר קריימז אין גיַיסט : מיַיכל איר ווי זי האט באהאנדלט  ،זינד הָאבן ריטשט ַארויף צו די הימל

ז צו הָאבן ַא דַאבלי שטַארק גלעזל פון איר אייגן זי אי זי מוזן ווערן בַאצָאלט טָאּפל די סומע זי עקסַאקטעד. 6 אנדערע.

יעדער איינער פון איר ּפָאמּפס און ָארגיעס איז צו זיין מַאטשט דורך ַא ּפיַיניקונג ָאדער ַא יעסורים.איך בין  7 געמיש.

אין איין  ،וארים ַאזו 8 איך בין קיין אלמנה און וועט קיינמָאל וויסן בערעַאוועמענט. זי מיינט; ،ענטהרָאנעד ווי מלּכה

די האר גָאט וואס  זי וועט זיין געברענט צו די ערד. די מכות וועלן פַאלן אויף איר: קרענק און טרויער און הונגער. ،טָאג

עס וועט זיין טרויער און געוויין ֿפַאר איר דורך די מלכים פון דער ערד וואס  '9' האט קָאנדעמנעד איר איז גווַאלדיק.

 ،1-9: 18)התגלות  ،זיי זען די רויך ווי זי ברענט ּפרָאסטיטוטעד זיך מיט איר און געהאלטן ָארגיעס מיט איר.הָאבן 

NJB) 

 יָאשקע קערט: נָאך די ביבל ווָארנז קעגן ַא קומענדיק בבל און ווייזט ַאז געהעריק אחדות וועט נישט ּפַאסירן ביז ،אין זכריה

ֿפַאר איך הָאבן צעווָארפן איר צו די  -יַאווע דעקלַארעס -ַאנטלויפן פון די לַאנד פון די צָאפן  קוק ארויס! קוקן אויס! 10

איצט לעבעדיק מיט די טָאכטער  ،ציון ،מַאכן דיין ַאנטלויפן קוקן אויס! 11 יַאווע דערקלערט. -ֿפיר ווינטן ֿפון הימל 

 פון בבל!
'ווער רירט  ،וועגן די אומות וואס ּפלַאנדערד איר ،י כבוד קַאמישַאנד מירזינט ד ،ווארים יַאווע סַאבַאָאטה זאגט דעם 12

איך וועט פָאכן מיין הַאנט איבער זיי און זיי וועלן זיַין ּפלַאנדערד דורך  ،איצט קוק 13 איר רירט די עּפל פון מיין אויג.

 ،ֿפרייען ،זינגען 14 סַאבַאָאטה האט געשיקט מיר!דעמָאלט איר וועט וויסן ַאז יַאווע  וועמען זיי הָאבן ענסלייווד. '

און אויף ַאז טָאג פילע אומות  15 יַאהוועה דערקלערט!-ֿפַאר איצט איך בין קומען צו לעבן צווישן איר  ،טָאכטער פון ציון

דעמָאלט איר וועט  יר.און זיי וועלן לעבן צווישן א ،זיי וועלן ווערן זיינע מענטשן ،יא וועט ווערן קָאנווערטעד צו יַאווע.

זיַין חלק אין דעם הייליק  ،יַאווע וועט נעמען פַארמעגן פון יהודה 16 וויסן ַאז יַאווע סַאבַאָאטה האט מיך געשיקט צו איר!

; טָאן אין די קדזשוו / נקדזשוו ווערסיעס NJB ،10-16: 2זעטשַאריַאה ) און ווידער מַאכן ירושלים זיַין ברירה. ،לַאנד

 (6-12: 2סעס זענען ליסטעד ווי זעטשַאריַאה די ווער

און מזרח ארטאדאקס  ،פילע ּפרָאטעסטַאנץ ،ווַאטיקַאן ،די עקומעניקַאל און ינטערפַאיטה מווומַאנץ ַאז די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער

יָאשקע געווארנט פון  לעַאדערס זענען ּפרַאמָאוטינג זענען קלאר קָאנדעמנעד דורך די ביבל און זָאל ניט זיין ינקערַאדזשד.

פיל עקומעניסם איז שייך צו דער "וויַיס  (.4-5: 24צו נָאכפָאלגן אים וואס ווָאלט "נַארן פילע" )מתיא  קליימינג ָאנעס

 .17)וואס איז ניט יָאשקע( און די זונה פון התגלות  1-2: 6" פון התגלות הָארסעמַאן



 יָאשקע קערט: נָאך די ַאּפָאסטלע  אויך געלערנט ַאז אמת אחדות פון אמונה ווָאלט נישט ּפַאסירן ביז ،ווי זעטשַאריַאה

גָאר דערווַאקסן  ،פָארעם די גאנץ מענטש ביז מיר ַאלע דערגרייכן אחדות אין אמונה און וויסן פון די זון פון גָאט און 13

 (NJB ،04:13עפעסיַאנס ) מיט די ֿפולקייט פון משיח זיך.

ער וועט  ،ווען יָאשקע קערט ،ַאקטוַאללי יענע וואס גלויבן דעם אחדות קומט פריערדיק צו יָאשקע 'צוריקקומען זענען אין טעות.

 הָאבן צו צעשטערן די אחדות פון ֿפעלקער ווָאס וועלן מיטינג קעגן אים:

'די  ،פַאך ،און קולות קען זיין געהערט שַאוטינג אין הימל ،דעמָאלט דער זיבעטער מלאך געבלאזן זיַין שוֿפר 11:15

ן ער וועט מעמשָאלע ֿפַאר אלץ און או ،מלכות פון די וועלט האט ווערן דעם מלכות פון אונדזער האר און זיַין משיח

ּפרָאסטרַאטעד זיך און גערירט דער ערד מיט זייער  ،ענטהרָאנעד אין די ביַיזיַין פון גָאט ،די און צוואנציק זקנים 16 אלץ.'
ואס ער ו ،ער וואס איז ،אלמעכטיקער האר גָאט ،"מיר געבן דַאנק צו איר ،מיט די ווערטער 17 שטערנס ווָארשיּפינג גָאט

די אומות זענען אין יַאריד און איצט די ציַיט האט  18 ֿפַאר ַאסומינג דיין גרויס מַאכט און ָאנהייב דיין הערשן. ،איז געווען

ֿפַאר די הייליקע און ֿפַאר  ،און ֿפַאר דיין קנעכט די נביאים ،און ֿפַאר די טויט צו ווערן געמשּפט ،קומען ֿפַאר דיין נעקָאמע

די ציַיט האט קומען צו צעשטערן די וואס זענען  צו זיַין ריווָארדיד. ،קליין און גרויס ענלעך ،רא דיין נָאמעןיענע וואס מו

 (NJB ،15-18: 11התגלות ) דיסטרויינג די ערד. '

ווי די געזונט פון דער ָאקעַאן ָאדער די  ،און איך הָאב געהערט ווָאס געווען צו זיין די קולות פון ַא ריזיק מַאסע 6: 19

די מעמשָאלע פון די האר אונדזער גָאט אלמעכטיקער האט  'ַאללעלויַא! ،האט ،גרויס ברום פון דונער

אלנגעזאמלט  ،מיט ַאלע די מלכים ֿפון דער ערד און זייער ַארמיז ،דעמאלט איך האב געזען די חיה 19 . . . אנגעהויבן;

צוזַאמען מיט די פַאלש נביא וואס  ،אבער די חיה איז גענומען ַארעסטַאנט 20 צוזַאמען צו קעמפן די רידער און זיין ַארמיי.

האט געארבעט מירַאקַאלז אויף די חיה 'ס ביכַאף און דורך זיי האט גענארט יענע וואס האט אנגענומען ברַאנדינג מיט די 

די צוויי זענען געווען כערלד לעבעדיק אין די ּפַאטעטיש  ון יענע וואס האט געדינט זיַין סטַאטוע.צייכן פון דער חיה א

ווָאס זענען געקומען  ،ַאלע די מנוחה זענען געהרגעט דורך דער שווערד פון די רידער 21 ָאזערע פון ברענען שוועבל.

ווו זיי  ،און איך האב געזען טראנען 4: 20 . . זייער פלייש.און ַאלע די ֿפויגלען גלוטטעד זיך מיט  ،אויס פון זיין מויל

איך געזען די נשמות פון ַאלע וואס האט  און אויף זיי איז געווען קָאנפעררעד די מַאכט צו געבן דין. ،גענומען זייער סיץ

ון יענע וואס געוואלט צו דינען א ،שוין ביכעדיד ֿפַאר בעת וויטנַאסט ֿפַאר יָאשקע און ֿפַאר בעת אנגעזאגט גָאט 'ס ווָארט

זיי זענען געקומען  די חיה ָאדער זיַין סטַאטוע און ווָאלט ניט ָאננעמען די ברַאנדמַארק אויף זייער שטערנס ָאדער הענט;

 (NJB ،4: 20; 6،19-21: 19התגלות ) און געהערשט מיט משיח ֿפַאר ַא טויזנט יאר. ،צו לעבן

דערנאך האט ער און די הייליקע וועט  צו צעשטערן די וועלט 'ס ַארמיז וניפיעד קעגן אים. נָאטיץ ַאז יָאשקע וועט הָאבן

 ַאז איז ווען עס וועט זיין געהעריק אחדות פון דער אמונה. הערשן.

רינטהיַאנס קאָ  2ווי די ַאּפָאסטלע  געווארנט ) ،ָאבער ביסט נישט ،פילע וועט הערן צו פַאלש באדינער ַאז דערשיַינען גוט ،סַאדלי

11 :14-15.) 

 אויב מער ווָאלט באמת ֿפַארשטיין די ביבל און די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט ווייניקער ווָאלט קַאמף קעגן יָאשקע.

 ؟ווָאס די מלכות פון גָאט. 7
 (.5: 147'ס "שכל איז " )סַאם נָאך גָאט  ،עס זענען לימַאץ צו אונדזער שכל ،כָאטש יומַאנז ווי צו טרַאכטן מיר זענען ַאזוי קלוג

 ַאז איז ווָאס עס וועט נעמען גָאט 'ס אריינמישונג צו פַארריכטן דעם ּפלַאנעט.

 נָאטיץ די וויַיטערדיק: באמת דירעקץ. ער די ווַאסט מערהיַיט פון יומַאנז זענען ַאלטער צו לעבן ווי ،גָאט אין בשעת פילע גלויבן

צו  ،און ווָאס טוט די האר דַארפן פון איר אבער צו טָאן דזשַאסטלי ווָאס איז גוט; ،ָא מענטש ،ער האט געוויזן איר 8

 (8: 6מיקַאה ) ؟און צו גיין כַאמבלי מיט דיין גָאט ،ליבע רחמנות

-1: 3עסיס פון די ציַיט פון אךם און יוו )גענ גָאט איז ניט עּפעס כיומַאנקיינד האט באמת שוין גרייט צו טָאן. מיט צו גיין כַאמבלי

-3: 20טרָאץ זיינע מצוות )עקסָאדוס  ،אויבן גָאט 'ס ،יומַאנז הָאבן אויסדערוויילט צו רעלי אויף זיך און זייער ּפרייָארַאטיז ،(6

17.) 

 דער בוך פון משלי לערנט:



 ،וועגן בַאשטעטיקן איםאין ַאלע אייער  6 און דַאר נישט אויף דיין אייגן שכל; ،צוטרוי אין די האר מיט ַאלע דיין הַארץ 5

מורא די האר און ַארויסגיין פון  דו זאלסט נישט זיין קלוג אין דיין אייגן אויגן; 7 און ער וועט דירעקט דיין ּפַאטס.

 (5-7: 3משלי ) בייז.

פילע  ך זייער טריט.רוֿב מענטשן וועט נישט באמת צוטרוי אין גָאט מיט ַאלע זייער הערצער ָאדער ווַארטן ֿפַאר אים צו גלייַ  ،אבער

( און האט 9: 12מענטשהיַיט האט שוין גענארט דורך ׂשטן )התגלות  ָאבער טָאן ניט טָאן עס. ،זָאגן זיי וועלן טָאן ווָאס גָאט וויל

 (.2:16יוחנן  1געֿפַאלן ֿפַאר די תאוות פון דער וועלט און די 'שטָאלץ פון לעבן' )

וויַיל זיי טרַאכטן זיי וויסן  ،זייער אייגן רעליגיעז טראדיציעס און וועלטלעך גַאווערמַאנץ פילע הָאבן קומען ַארויף מיט ،דעריבער

 ( אדער וועט רוֿב באמת תשובה טאן.10:23זיי טָאן ניט )קפ. ירמיהו  ،אבער בעסטער.

 (.21-22: 24ַאז איז ווָאס מענטשהיַיט דַארף די מלכות פון גָאט )קפ. מתיא 

 רעכטגָאט 'ס וועגן זענען 

גָאט ס געזעצן וויַיזן ליבע צו גָאט און אונדזער  ( און גָאט איז ניט עגָאיסטיש.8،16: 4יוחנן  1דער אמת איז ַאז גָאט איז ליבע )

 (.6: 8די וועגן פון די וועלט זענען עגָאיסטיש און סוף אין טויט )רוימער  (.8-11: 2; יעקב 29-31: 12חבר )מארק 

 וייזט פַאקטיש קריסטן ָאבסערווירן די מצוות:בַאמערקן ַאז די ביבל ו

וואס האט געבוירן אויך ליב  ،און ַאלעמען וואס ליב אים ،ווער גלויבט ַאז יָאשקע איז דער משיח איז געבוירן פון גָאט 1

ט און הַאלטן ווען מיר ליבע גאָ  ،דורך דעם מיר וויסן ַאז מיר ליבע די קינדער פון גָאט 2 וואס איז געבוירן פון אים. ،אים

 1) און זיינע מצוות זענען ניט בערדַאנסַאם. ַאז מיר הַאלטן זיינע מצוות. ،ֿפַאר דעם איז די ליבע פון גָאט 3 זיין מצוות .
 (1-3: 5יוחנן 

פילע הָאבן  ،סַאדלי (.1:15טימאטעאוס  1זיינע וועגן זענען ריין ) (.172: 119כל פון גָאט 'ס "מצוות זענען גערעכטיקייט" )סַאם 

 ،אנגענומען פַארשידן פון "לָאלַאסנַאס" און טָאן ניט פַארשטיין ַאז יָאשקע האט ניט קומען צו צעשטערן די געזעץ ָאדער די נביאים

ק דורך יקסּפליינינג זייער פַאקטיש טיַיטש און יקסּפַאנדינג זיי וויַיטער פון ווָאס פילע געדַאנ ،(5:17ָאבער צו מקיים זיי )מתיא 

ער וועט זיַין גערוֿפן ווערן גרויס אין דעם מלכות פון  ،יָאשקע געלערנט ַאז "ווער סע טוט און לערנט זיי (.21-27: 5)למשל מתיא 

 ( )די ווערטער 'קעניגרייך פון גָאט' און 'מלכות פון הימל' זענען ינטערטשיינדזשַאבַאל(.05:19הימל" )מתיא 

ָאבער וועט נישט באמת גלויבן  ،פילע פָאדערן צו נָאכפָאלגן יָאשקע (.02:17עט איז טויט )יעקב די ביבל לערנט ַאז אמונה ָאן ַארב

זינד איז די עבירה פון די " (.1: 11קָארינטהיַאנס  1( און וועט ניט נָאכמַאכן אים ווי זיי זָאל )קפ. 21-23: 7זיין לערנונגען )מתיא 

די ביבל ווייזט ַאז רחמנות וועט טריומף איבער  ،ָאבער (.3:23בן געזינדיקט )רוימער קדזשוו( און ַאלע האָ  ،4: 3יוחנן  1געזעץ" )

 (.6: 3( ווי גָאט באמת האט ַא ּפלַאן ֿפַאר ַאלע )קפ. לוק 02:13דין )יעקב 

וועט הערשן מיט יָאשקע  ،אין די מיללענניַאל מלכות וועט נישט ַארבעטן. ،בַאזונדער פון גָאט 'ס וועגן ،מענטשנרעכט סַאלושַאנז

ַאלע די וועלט ס ּפרָאבלעמס און גוט וועט ּפריווייל ווי מען וועט לעבן גָאט 'ס וועג. ،(19:15"ַא רוט פון ירָאן" )התגלות 

געשיכטע וויַיזן מענטשהיַיט איז נישט  . עקסיסטירן וויַיל סַאסייַאטיז פון דעם וועלט ָאּפזָאגן צו פָאלגן גָאט און זיין געזעץ

 טויגעוודיק פון סַאלווינג די ּפרָאבלעמס פון געזעלשַאפט:

מחמת די  7 ָאבער צו זיַין סּפיריטשַאווַאלי מיינדַאד איז לעבן און שלום. ،ווארים צו זיַין קַארנַאללי מיינדַאד איז טויט 6

אדער טַאקע קענען  ،ון גָאטֿפַאר עס איז ניט אונטערטעניק צו דעם געזעץ פ גַאשמיעסדיק מיינונג איז שנאה קעגן גָאט;

 (8-6: 8רוימער ) יענע וואס זענען אין די פלייש קענען נישט ביטע גָאט. ،אזוי דעמָאלט 8 זיַין.

טרָאץ  ،(9: 8און זענען געגעבן גָאט 'ס גייסט צו טָאן ַאזוי אין דעם עלטער )רוימער  ،קריסטן זענען צו פָאקוס אויף די רוחניות

 אונדזער ּפערזענלעך וויקנַאסַאז:

 ،ניט פילע איידעלע ،ניט פילע גווַאלדיק ،אז ניט פילע קלוג לויט צו די פלייש ،ברידער ،ווארים איר זען דיין פַאך 26

און גָאט  ،אבער גָאט האט אויסדערוויילט די נארישע זאכן פון דער וועלט צו שטעלן צו שַאנד די קלוג 27 זענען גערוֿפן.
און די בַאזע  28 האט אויסדערוויילט די שווַאך זאכן פון דער וועלט צו שטעלן צו שַאנד די זאכן ווָאס זענען גווַאלדיק;

צו  ،און די זאכן ווָאס זענען נישט ،זאכן פון דער וועלט און די זאכן ווָאס זענען ֿפַארַאכט גָאט האט אויסדערוויילט

אבער פון אים איר זענט אין  30 ַאז קיין פלייש זָאל כבוד אין זיין ביַיזיַין. 29 ،אכן ווָאס זענען ברענגען צו גָארנישט די ז



 ،ווָאס 31 -און גערעכטיקייט און הייליקייט און רעדעמּפטיָאנ ،וואס איז געווארן ֿפַאר אונדז חכמה פון גָאט ،משיח יָאשקע

 (26-31: 1קָארינטהיַאנס  1) ם כבוד אין דער האר. "לָאזן אי ،"ער ווער גלָאריז ،ווי עס איז געשריבן

( אין 2: 3זוכט אויבן )קָאלָאססיַאנס  ،(7: 5קָארינטהיַאנס  2מיר גיין דורך אמונה איצט ) קריסטן זענען צו כבוד אין גָאט 'ס ּפלַאן!

 (.22:14מיר וועלן זיין ברוך ֿפַאר בעכעסקעם גָאט ס מצוות )התגלות  (.6: 11אמונה )עברים 

ָאבער טָאן איר פַארשטיין ַאז מיטל ַאז פַאקטיש קריסטן וועט ַאקטשַאווַאלי  ،די ביבל זאגט ַאז קריסטן וועט הערשן מיט יָאשקע

 יָאשקע געלערנט: ؟הערשן איבער שטעט

אזוי ער האט צען  13 יק.א זיכער ַאריסטָאקרַאט געגאנגען אין ַא וויַיט לַאנד צו בַאקומען ֿפַאר זיך ַא מלכות און צו קר" 12

אבער זיַין  14 'טָאן געשעפט ביז איך קומען.' ،און האט געזאגט צו זיי ،איבערגעגעבן צו זיי צען  ،פון זיינע קנעכט

ַאזוי צו זָאגן: מיר וועלן ניט הָאבן דעם מענטש צו  ،און געשיקט ַא דעלַאגיישַאן נָאך אים ،בירגערס געהאסט אים

 ז. 'מעמשָאלע איבער אונד

צו  ،ער דעמָאלט בַאֿפוילן די קנעכט ،ווייל באקומען די מלכות ،און ַאזוי עס איז געווען ַאז ווען ער אומגעקערט" 15

 כדי ער זאל וויסן ווי ،צו זיין גערוֿפן צו אים ،וועמען ער האט געגעבן די געלט

דיין מינַא  ،'האר ،און געזאגט ،די ערשטערדערנאך זענען געקומען  16 פיל יעדער מענטש האט גַאינעד דורך טריידינג.

 ،וויַיל איר זענען געטריַי אין ַא זייער קליין גוט קנעכט; ،'גוט געטאן ،און ער האט געזאגט צו אים 17 האט ערנד צען .'

ּפונקט  19' דיין מינַא האט ערנד פינף . ،' האר،געזאגט ،און די רגע איז געקומען 18' הָאבן אויטָאריטעט איבער צען שטעט.

 (12-19: 19לוק ) ' איר אויך זיין איבער פינף שטעט. '،ַאזוי ער האט געזאגט צו אים

אין ַא פַאקטיש  ،קריסטן וועט הָאבן די געלעגנהייט צו הערשן איבער פַאקטיש שטעט זייט געטריַי איבער די ביסל איר הָאבן איצט.

גָאט  (.22:12צו געבן צו יעדער איינער לויט צו זיַין ווערק" )התגלות  ،"מיין שכר איז מיט מיר ،יָאשקע אויך געזאגט מלכות.

; התגלות 6:44( ֿפַאר יענע וואס וועט באמת רעסּפָאנד צו אים )יוחנן 2: 14( און ַא ּפלַאץ )יוחנן 14:15האט ַא ּפלַאן )דזשָאב 

 יל פון עס!די מלכות פון גָאט איז ֿפַאר פַאקטיש און איר קענען זיין ַא טי (.17:14

האט ַאן ַארטיקל טייטַאלד "די מַאכט פון קרַאודז" ַאז אנגעוויזן ַאז קינסטלעך  וויסנשַאֿפט דער זשורנַאל ،2016אין די ָאנהייב פון 

 ،די ַארטיקל ניט ַאנדערש צו ֿפַארשטיין ווָאס רשעות איז געווען ،סייכל און קען סָאלווע די "שלעכט ּפרָאבלעמס מענטשהיַיט.נָאך

 לָאזן ַאליין ווי צו סָאלווע עס.

יָארהונדערט ווי עס איז  סט 21איז ווי דומד צו דורכפַאל אין די  ،בַאזונדער פון וויַיטערדיק די אמת וועגן פון גָאט ،קָאָאּפערַאטיָאן

-1: 11פון בַאבעל )גענעסיס געווען צוריק נָאך די גרויס מבול ווען מענטשהיַיט קווַאּפערייטַאד צו בויען די ניט ַאנדערש טורעם 

9.) 

טהעססַאלָאניַאנס  1 ;27: 9למשל דניאל  ،אין ערטער ווי די מיטל מזרח )טרָאץ געריכט ציַיטעדיק גיינז ،ּפרָאבלעמס אין די וועלט

 (.17: 14מיר דַארֿפן די שלום פון דעם מלכות פון גָאט )רוימער -וועט ניט זיין סַאלווד דורך יומַאנז ،(3: 5

( דורך די 21:12וועט ניט זיין סַאלווד )קפ. יחזקאל  ،טרָאץ געריכט גיינז ،רָאבלעמס פון אינטערנַאציָאנַאלער טערעריזַאםדי ּפ

 ווע דַארֿפן די פרייד און טרייסט פון די מלכות פון גָאט.-( 9: 12גענארט אין די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער )קפ. התגלות 

ווי די וועלט 'ס אומות וועט העלפן  ،ועט ניט זיין סַאלווד דורך אינטערנַאציָאנַאלע קווַאּפעריישַאןדי ּפרָאבלעמס פון די סוויווע ו

 ָאבער זיי וועלן זיַין סַאלווד דורך דעם מלכות פון גָאט. ،(11:18צעשטערן די ערד )התגלות 

 און סעלינג מענטשלעך גוף ،ַאבָארשַאן ،די ּפרָאבלעמס פון געשלעכט ימָארטַאליטי

 ָאבער דורך די קעניגרייך פון גָאט. ،ּפַארץ וועט ניט זיין סַאלווד דורך די

ָאבער  ،און פילע אנדערע אומות הָאבן וועט ניט זיין סַאלווד דורך אינטערנַאציָאנַאלער ברָאוקערינג ،וק ،די מַאסיוו כויוו ַאז די

 פון גָאט. ( דורך די מלכות6-8: 2לעסָאף )נָאך צעשטערונג ּפער הַאבַאקקוק 

רעליגיעזע  מיר דַארֿפן די מלכות פון גָאט.-בילדונג וועט ניט זיין סַאלווד דורך די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער-אומוויסנדיקייט און מיס

ינטערפַאיטה בַאוועגונג ַאגריינג צו ישועה בַאזונדער פון די אמת -שנאה וועט נישט באמת זיין סַאלווד דורך קיין עקומעניקַאל

מיר דַארֿפן יָאשקע 'קרבן און זיין צוריקקומען אין דעם  ،זינד איז די ּפרָאבלעם אין די וועלט און ֿפַאר ווָאס קע פון די ביבל.יָאש

 מלכות פון גָאט.



ריזיקירן פון ָארגַאניזַאמז ווָאס זענען ּפַאטינג ּפַארץ פון די וועלט אין  -הונגער ישוז וועט ניט זיין סַאלווד דורך דזשַאנעטיקלי

 מיר דַארֿפן די מלכות פון גָאט.-הונגער רעכט צו ּפָאטענציעל גערעטעניש פַאילורעס

 מיר דַארֿפן די מלכות פון גָאט.-מָאדערן מעדיציניש וויסנשַאֿפט טוט נישט הָאבן ַאלע די ענטֿפערס ֿפַאר מענטשלעך געזונט

-1: 18בשעת בענעפיטינג ֿפַאר ַא ציַיט פון סוף ציַיט 'בבל' )קפ. התגלות  ،דערשאון אנ ،אזיע ،די מַאסיוו ָארעמקיַיט אין ּפַארץ פון

 מיר דַארֿפן די מלכות פון גָאט.-וועט ניט סָאלווע די ּפרָאבלעם פון ָארעמקיַיט ،(19

עס וועט זיין באזירט אויף  די מיללענניַאל לֿבנה פון די מלכות פון גָאט איז ַא ּפשַאט מלכות ַאז וועט זיין געגרינדעט אויף די ערד.
די הייליקע וועט מעמשָאלע מיט משיח ֿפַאר ַא טויזנט יאר )התגלות  די לַאווינג געזעצן פון גָאט און ַא לַאווינג גָאט ווי פירער.

טן ַאז די הַאקוידעש שטאַ -ָאבער קיין קיסווע ،דאס מלכות וועט ַאריַיננעמען יענע באמת אין די קהילה פון גָאט (.4-6: 20; 05:10

 ،די קהילה פון רוים האט קעגן די מיללענניַאל לערנען מלכות פון גָאט איז ַאקטשַאווַאלי דער קהילה )קַאטהָאליק ָאדער ַאנדערש(.

דאס  און שּפעטער עס וועט מער ּפָאווערפוללי ַאנטקעגנשטעלנ זיך די ביבל ס בשורה ָאנזָאג ווי מיר בַאקומען נעענטער צו די סוף.

 .24:14מסּתמא בַאקומען בַאטיַיטיק מידיַא קַאווערידזש ווָאס מיַי העלפן מקיים מתיא  וועט

( 2: 21קומען ַארָאּפ אויס פון הימל פון גָאט" )התגלות  ،די מלכות פון גָאט וועט ַאריַיננעמען די "ניו ירושלים ،אין זיַין לעצט לֿבנה

 ניט מער ،עס וועט זיין קיין מער אומגערעכטיקייט ף.און פון זיַין פַארגרעסערן עס וועט זיין קיין סו

 און ניט מער טויט. ،צער

ַאלטע טעסטַאמענט שרייבערס געלערנט  די ביבל.מבשר און שכל די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט איז ַא וויכטיק טעמע פון 

 און יוחנן געלערנט וועגן עס. ، ،יָאשקע וועגן עס.

ערלי רגע יָארהונדערט  ' דרָאשע צו בליַיבנ לעבן ַארויס די ניו טעסטַאמענט געלערנט וועגן עס.די ָאולדַאסט 'קריסטלעך

קלויסטער פון גָאט לערנען עס קַאנטיניוינג מיר אין די געלערנט וועגן עס. ،ווי ּפָאליקַארּפ און מעליטאָ  ،קריסטלעך לעַאדערס

 היַינט.

עס איז אויך ווָאס ער  ערשטער ונטערטעניק ַאז די ביבל ווייזט יָאשקע אנגעזאגט וועגן.ריקָאל ַאז די מלכות פון גָאט איז דער 

 און עס איז עּפעס קריסטן זָאל זוכן ערשטער. ،אנגעזאגט וועגן נָאך די המתים

אנהענגערס געלערנט דער טרָאּפ פון די בשורה ַאז יָאשקע און זיין  די בשורה איז נישט בלויז וועגן די לעבן און טויט פון יָאשקע.

ָאבער אויך כולל לערנען די סוף פון  ،די בשורה פון דעם מלכות כולל ישועה דורך משיח איז געווען די קומענדיק מלכות פון גָאט.

 (.5: 11מענטשלעך גַאווערמַאנץ )התגלות 

ות איז געווען אנגעזאגט צו די וועלט ווי יָאשקע געלערנט ַאז דער סוף ווָאלט ניט קומען ביז נָאך די בשורה פון די מלכ ،געדענקען

 און ַאז מבשר איז געשעעניש איצט. (.24:14ַא עדות צו ַאלע די אומות )מתיא 

 ،רוֿב טָאן ניט ווילן צו שטיצן עס ،אבער . די מלכות פון גָאט איז די לייזונג צו די ּפרָאבלעמס מענטשהיַיט די גוט ניַיעס איז ַאז

בשעת "דעם וועלט איז ּפַאסינג  ،(06:13גָאט ס מלכות איז אייביק )מתיא  לן צו גלויבן די אמת פון עס.אדער ווי ،אדער הערן עס

 (.07:31קָארינטהיַאנס  1ַאוועק" )

קלויסטער פון גָאט זענען ערנסט  קָאנטינוינג ּפרָאוקליימינג די אמת בשורה פון דעם מלכות פון גָאט איז עּפעס ַאז מיר אין דער

כולל די מלכות פון גָאט )מתיא  ،(19-20: 28מיר שטרעבן צו לערנען ַאלע זאכן ווָאס די ביבל לערנט )מתיא  וועגן.

מיר דַארֿפן צו לערנען און נָאכגיין גָאט 'ס וועגן און טרייסט אנדערע וואס ווילן צו  ،בשעת מיר דערווַארטן ַאז מלכות (.24:14

 גלויבן די אמת.

וועט איר גלויבן די בשורה פון דעם מלכות  ؟רָאוקליימינג פון די בשורה פון די קומענדיק מלכות פון גָאטזָאל ניט איר שטיצן די ּפ

 ؟פון גָאט

 

 

 גָאט פון קלויסטער קָאנטינוינג
 

 גרָאווער ،עוועניו גרַאנד וו 1036 :בייַ  ליגן איז גָאט פון קלויסטער קַאנטיניוינג די פון ָאפיס USA די

 .California، 93،433 USA ،ביטש



 

 וועבסיטעס( CCOG) גָאט פון קלויסטער קָאנטינוינג
 

CCOG.ASIA ַאסיַאן קייפל אין ַארטיקלען פַארשידן האט און אזיע אויף פָאקוס האט ּפלַאץ דעם 

 .ענגליש אין זאכן עטלעכע ווי געזונט ווי ،שּפרַאכן
CCOG.IN אין מַאטעריַאלס האט עס. ירושה ינדיַאן פון יענע צו טַארגעטעד וועבזיַיטל אַ  איז דאס 

 .שּפרַאכן ינדיַאן פַארשידן און שּפרַאך ענגליש
CCOG.EU קייפל אין מַאטעריַאלס האט עס. איירָאּפע צו טַארגעטעד וועבזיַיטל אַ  איז דאס 

European שּפרַאכן. 
CCOG.NZ בריטיש אַ  מיט אנדערע און זילַאנד ניו צו טַארגעטעד וועבזיַיטל אַ  איז דאס-

 .הינטערגרונט ַארָאּפגענידערט
CCOG.ORG באדינט עס. גָאט פון קלויסטער קַאנטיניוינג די פון וועבזיַיטל הויּפט די איז דעם 

 .ווידיאס און ،לינקס ،ַארטיקלען ּכולל עס. קַאנטַאנַאנץ ַאלע אויף מענטשן
CCOGCANADA.CA קַאנַאדע אין יענע צו טַארגעטעד וועבזיַיטל אַ  איז דאס. 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Dios. וועבזיַיטל שּפרַאך שּפַאניש די איז דאס 

 .גָאט פון קלויסטער קַאנטיניוינג די ֿפַאר
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyos. קַאנטיניוינג די פון וועבזיַיטל פיליפינען די איז דאס 

 .טַאגַאלָאג און ענגליש אין אינֿפָארמַאציע האט עס. גָאט פון קלויסטער
 

 וועבסיטעס געשיכטע און ניַיעס
 

COGWRITER.COM ניַיעס האט און געציַיג ּפרָאקלַאמַאציע הויּפט אַ  איז וועבזיַיטל דעם، 

 .וּפדַאטעס נבואה און ،ווידיאס ،ארטיקלען היסטארישע ،דָאקטערין
CHURCHHISTORYBOOK.COM און ַארטיקלען מיט וועבזיַיטל געדענקען צו גרינג אַ  איז דאס 

 .געשיכטע קירך אויף אינֿפָארמַאציע
BIBLENEWSPROPHECY.NET און ניַיעס קָאווערס ווָאס וועבזיַיטל רַאדיאָ  ָאנליין ַאן איז דאס 

 .טעמעס ביבלישע
 

 סערמָאנעטטעס און סערמָאנס ֿפַאר טשַאננעלס וידאו יָאוטובע
 

BibleNewsProphecy וועג .CCOG ווידיאס סערמָאנעטטע. 
CCOGAfrica וועג .CCOG שּפרַאכן אפריקאנע אין ַארטיקלען. 

CDLIDDSermones וועג .CCOG שּפרַאך שּפַאניש די אין ַארטיקלען. 
ContinuingCOG וועג .CCOG דרשות וידאו.  

 
 
 

 מאל ירושלים אין בנין אַ  פון( שּפעטער צוגעגעבן עטלעכע ּפלוס) בריקס רוען ווייניק די פון עטלעכע ונטער ווייזט די

 גערוֿפן איצט) הילל מערב ס ירושלים אויף גָאט פון קהילה די ווי דיסקרייבד בעסער ָאבער ،סענַאקלע די ווי באקאנט

 (:ציון מט
 



 
 

 ַאז בנין א. בנין קירך קריסטלעך פַאקטיש ערליַאסט די טָאמער פון ּפלַאץ דער געווען הָאבן צו געגלויבט איז דאס

 ווָאס ירושלים אין בנין אַ  געווען איז דאס. אין אנגעזאגט שוין הָאבן ווָאלט' גָאט פון מלכות דעם פון בשורה''  יָאשקע

 .גָאט פון מלכות דעם פון בשורה די געלערנט
 

 

 ،ברידער ،איר...  וויַיל ،סעַאסינג ָאן גָאט דַאנקען אויך מיר סיבה דעם ֿפַאר

 .יָאשקע משיחן אין זענען דזשודַאעאַ  אין ווָאס גָאט פון קהילות די פון אנהענגערס געווארן

 (13-14: 2 טהעססַאלָאניַאנס 1)

 

 .הייליקע די צו איבערגעגעבן ַאלע ֿפַאר ַאמָאל געווען איז ווָאס אמונה די ֿפַאר שטארק טיַינען

 (3 דזשוד)

 

 שטעט אנדערע די צו גָאט פון מלכות די ּפריידיקן מוזן איך" ،זיי צו געזאגט האט( יָאשקע) ער

 (04:43 לוק. ")געשיקט שוין האב איך צוועק דעם ֿפַאר וויַיל ،אויך

 

 נישט זאלסט דו. איר צו צוגעלייגט ווערן וועט[ C] זאכן די ַאלע און ،גָאט פון מלכות די זוכן אבער

 (31-32: 12 לוק. )מלכות די איר געבן צו פַארגעניגן גוט ס טַאטע דיין איז עס ֿפַאר ،סטיַיע ביסל ،מורא

 

 צו עדות אַ  ווי וועלט די ַאלע אין אנגעזאגט זיַין וועט מלכות דעם פון בשורה דעם און

 (24:14 מתיא. )קומען וועט סוף דער דעמָאלט און ،אומות די ַאלע

 

     language edition. 
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	ציל 15. באַשיצן، ומקערן און העכערן סאַסטיינאַבאַל נוצן פון ערדישע יקאָוסיסטאַמז، סוסטאַינאַבלי פירן וועלדער، קאַמבאַט דעסערטיפיקאַטיאָן، און אָפּשטעלן און פאַרקערט לאַנד דערנידעריקונג און אָפּשטעלן בייאָודייווערסאַטי אָנווער
	ציל 16. העכערן פרידלעך און ינקלוסיוו סאַסייאַטיז פֿאַר סאַסטיינאַבאַל אַנטוויקלונג، צושטעלן צוטריט צו יושר פֿאַר אַלע און בויען עפעקטיוו، אַקאַונאַבאַל און ינקלוסיוו אינסטיטוציעס אין אַלע לעוועלס
	ציל 17. סטרענגטהען די מיטל פון ימפּלאַמענטיישאַן און ריווייטאַלייז די גלאבאלע שוטפעס פֿאַר סאַסטיינאַבאַל אַנטוויקלונג
	דעם אַגענדאַ איז געמיינט צו זיין גאָר ימפּלאַמענטאַד דורך 2030 און איז אויך באקאנט ווי די 2030 אַגענדאַ פֿאַר סאַסטיינאַבאַל אַנטוויקלונג. עס יימז צו סאָלווע יילמאַנץ מענטשהייַט דורך רעגולירן، בילדונג، און אינטערנאַציאָנאַלער און ינטערפאַיטה קוואַפּער...
	די "ניו וניווערסאַל אַגענדאַ" קען זיין גערופֿן דעם "ניו קאַטהאָליק אַגענדאַ" ווי די וואָרט "קאַטהאָליק" מיטל "וניווערסאַל". פּאָפּע  גערופֿן די קינדער פון די ניו וניווערסאַל אַגענדאַ "אַ וויכטיק צייכן פון האָפענונג."
	פּאָפּע  אויך געלויבט די אינטערנאַציאָנאַלע העסקעם גערופֿן קאָפּ21 (טייטאַלד 21 קאָנפֿערענץ פון די פּאַרטיעס צו די יו.ען. קאַנווענשאַן אויף קלימאַט טוישן) אין דעצעמבער 2015، און אַדווייזד אומות "צו נאָכגיין די וועג פאָרויס، און מיט אַ טאָמיד-גראָוינג ...
	בשעת קיין איינער וויל צו אָטעם פּאַלוטאַד לופט، גיין הונגעריק، זייַן ימפּאָווערישעד، זיין ענדיינדזשערד، אאז"ו ו، וועט דאָס אינטערנאַציאָנאַלע סאָלידאַרישקייַט סאָלווע די פּראָבלעמס מענטשהייַט؟
	דער שפּור רעקאָרד פון די פֿאַראייניקטע פֿעלקער
	די פֿאַראייניקטע פֿעלקער איז געגרינדעט און געגרינדעט אויף אקטאבער 24، 1945، נאָך דער צווייטער וועלט מלחמה، אין סדר צו פאַרמייַדן אן אנדער אַזאַ קאָנפליקט און צו פּרובירן צו העכערן שלום אין דער וועלט.אין זייַן ערשטן، די יו.ען. האט 51 מיטגליד שטאַטן; עס...
	עס האָבן שוין הונדערטער، אויב נישט טויזנטער، פון אַרום די וועלט זינט די פֿאַראייניקטע פֿעלקער געגרינדעט، אָבער מיר האָבן ניט נאָך געהאט וואָס קען זיין דיסקרייבד ווי די דריט וועלט מלחמה.
	עטלעכע גלויבן אַז אינטערנאַציאָנאַלע קוואַפּעריישאַן ווי די פֿאַראייניקטע פֿעלקער קליימז צו העכערן، קאַמביינד מיט די טיפּ פון ינטערפאַיטה און עקומעניקאַל אַגענדאַ אַז פּאָפּע  און פילע אנדערע רעליגיעז לעאַדערס זענען טריינג צו העכערן، וועט ברענגען שלום...
	אָבער، די שפּור רעקאָרד פֿאַר די פֿאַראייניקטע פֿעלקער צו טאָן דעם האט ניט געווען גוט. אין דערצו צו די סך אַרמד זינט די פֿאַראייניקטע פֿעלקער געגרינדעט، קייפל מיליאַנז זענען הונגעריק، פּליטים، און / אָדער דעספּעראַטלי נעבעך.
	איבער אַ יאָרצענדלינג צוריק، די פֿאַראייניקטע פֿעלקער שטעלן אַרויס צו ינסטרומענט זייַן מיללענניום דעוועלאָפּמענט גאָאַלס. עס האט אַכט "אַנטוויקלונג צילן،" אָבער דאָס האט נישט מצליח، אַפֿילו לויט צו די יו.ען. זיך. אַזוי، אין 2015، זייַן אַזוי-גערופֿן "...
	ווי ווייַט ווי יוטאָופּיאַ גייט، אויף מאי 6، 2016، פּאָפּע  האט ער געחלומט פון אַ מענטשלעך יוטאָופּיאַ אַז זייַן קירך קען העלפן אַז קאָנטינענט דערגרייכן. אבער، די פּאָפּע ס חלום וועט קער אויס צו זיין אַ נייטמער (קפ. התגלות 18).
	עס קען זיין עטלעכע קאָאָפּעראַטיאָן און הצלחה، אָבער ...
	וועבסטער ס ווערטערבוך שטאַטן אַז יוטאָופּיאַ איז "אַן ויסגעטראַכט אָרט אין וואָס די רעגירונג، געזעצן، און געזעלשאַפטלעך טנאָים זענען גאנץ."
	די ביבל לערנט אַז מענטשהייַט קענען ניט סאָלווע זייַן פּראָבלעמס אויף זייַן אייגן:
	23 אָ האר، איך וויסן דעם וועג פון מענטש איז ניט אין זיך אליין; עס איז ניט אין מענטשן וואס גייט צו גלייַך זייַן אייגן טריט. (ירמיהו 10:23، נקדזשוו איבער סייַדן אַנדערש אנגעוויזן)
	די ביבל לערנט אַז אינטערנאַציאָנאַלער קוואַפּעריישאַן וועט פאַרלאָזן:
	16 דעסטרוקטיאָן און צאָרעס זענען אין זייער וועגן، 17 און דער וועג פון שלום זיי האָבן ניט געקענט. 18 עס איז ניט מורא פון גאָט איידער זייער אויגן. (רוימער 3: 16-18)
	אבער، פילע יומאַנז זענען ארבעטן צו זייער מיינונג פון אַ וטאָפּיאַן געזעלשאַפט און אַפֿילו מאל פּרובירן צו אַרייַנציען רעליגיע. אבער כּמעט גאָרניט זענען גרייט צו נאָכפאָלגן די דרכים פון די איין אמת גאָט.
	עס איז נישט אַז עס וועט זיין קיין פּראָגרעס צו קיין פון די פֿאַראייניקטע נאַציאָן ס אָדער די וואַטיקאַן ס צילן. עס וועט זיין עטלעכע، ווי ווויל ווי עטלעכע סעטבאַקס.
	אַקטואַללי، און מיסטאָמע נאָך מאַסיוו געראַנגל، אַ טיפּ פון אינטערנאַציאָנאַלע שלום האַנדלען וועט זייַן מסכים צו און באשטעטיקט (דניאל 09:27). ווען עס איז، פילע וועט פאַלסעלי טענד צו גלויבן אַז מענטשהייַט וועט זייַן געבראכט וועגן אַ מער פרידלעך און וטא...
	פילע וועט ווערן גענומען אין דורך אַזאַ אינטערנאַציאָנאַלע 'וטאָפּיאַן פּראָגרעס' (קפ. יחזקאל 13:10) ווי ווויל ווי דורך פאַרשידן צייכנס און וואונדער (2 טהעססאַלאָניאַנס 2: 9-12). אבער די ביבל זאגט אַזאַ שלום וועט ניט לעצטע (דניאל 09:27; 11: 31-44)، טרא...
	אויב מענטשהייַט איז אַטערלי ומפעיק פון באמת ברענגען וועגן יוטאָופּיאַ، איז קיין טיפּ פון יוטאָופּיאַ מעגלעך؟
	יא.
	2. וואָס בשורה האט יאָשקע פּרעאַטש؟
	יאָשקע געלערנט רובֿ וואָלט ניט אָננעמען זיין וועג:
	3. איז די מלכות באקאנט אין די אַלטע טעסטאַמענט؟
	דניאל געלערנט וועגן די מלכות
	ישעיה געלערנט וועגן די מלכות
	יחזקאל איז געווען ינספּייערד צו שרייַבן אַז יענע פון די שבטים פון ישראל (נישט נאָר די אידן) וואס האבן צעוואָרפן בעשאַס די צייַט פון די גרויס טריביאַליישאַן וואָלט זיין אלנגעזאמלט צוזאַמען אין די מיללענניאַל מלכות:
	17 דעריבער זאָגן، 'אזוי זאגט דער האר גאָט: "איך וועל קלייַבן איר פֿון די פֿעלקער، אַסעמבאַל איר פֿון די לענדער ווו איר האָבן שוין צעוואָרפן، און איך וועל געבן איר די לאַנד פון ישראל."' 18 און זיי וועלן גיין דאָרט، און זיי וועלן נעמען אַוועק אַלע זייַן...
	זאגט דער האר גאָט. (יחזקאל 11: 17-21)
	פאַרשידן שרייבערס אין דער אַלטע טעסטאַמענט אויך געשריבן וועגן אַספּעקץ פון די מלכות (למשל יחזקאל 20:33; אָבאַדיאַה 21; מיקאַה 4: 7).
	אַזוי، ווען יאָשקע אנגעהויבן לערנען די בשורה פון דעם מלכות פון גאָט، זיין באַלדיק וילעם האט עטלעכע פאַמיליאַריטי מיט די גרונט באַגריף.
	4. צי האָט די שליחים לערנען די בשורה פון דעם מלכות؟
	בשעת פילע אַקט ווי די בשורה איז נאָר די גוט נייַעס וועגן דעם מענטש פון יאָשקע، די פאַקט איז אַז יאָשקע 'אנהענגערס געלערנט די בשורה פון דעם מלכות פון גאָט. אַז איז דער אָנזאָג אַז יאָשקע געבראכט.
	געלערנט די מלכות פון גאָט
	אבער עס איז נישט גרינג
	געלערנט די מלכות
	די לעצטע ביכער פון די ביבל און די קעניגרייך
	1 און ער האט מיר אַ ריין טייַך פון וואַסער פון לעבן، קלאָר ווי קרישטאָל، פּראַסידינג פון די שטול פון גאָט און פון די לאם. 2 אין די מיטל פון זייַן גאַס، און אויף יעדער זייַט פון די טייַך، איז געווען די בוים פון לעבן، וואָס נודניק צוועלף، יעדער בוים ייל...
	5. קוואלן אַרויס די ניו טעסטאַמענט געלערנט  די מלכות פון גאָט
	צי האָט פרי פּראָפעססאָרס פון משיח טראַכטן אַז זיי זענען געמיינט צו פּריידיקן די בשורה פון אַ פּשאַט קעניגרייך פון גאָט؟
	יא. (1)
	די אָולדאַסט פּרעסערוועד פּאָסטן-ניו טעסטאַמענט שרייבט & דראָשע
	רגע יאָרהונדערט קהילה לעאַדערס און די בשורה פון דעם מלכות
	פּראָבלעמס אין די רגע און דריט סענטוריעס
	הערבערט וו אַרמסטראָנג געלערנט די בשורה פון דעם מלכות، פּלוס
	די בשורה פון דעם מלכות איז וואָס די וועלט דאַרף، אָבער ...
	איבער די צייטן، גאָט 'ס מענטשן האָבן געחידושט، "ווי לאַנג וועט עס זיין ביז יאָשקע קערט؟"
	אַמבאַססאַדאָרס פֿאַר די מלכות
	1: אַ באַאַמטער אַנוווי، ספּעציעל: אַ דיפּלאַמאַטיק אַגענט פון דעם העכסטן ראַנג אַקרעדיטיד צו אַ פרעמד רעגירונג אָדער הערשער ווי די טוישעוו רעפּריזענאַטיוו פון זיין אָדער איר אייגן רעגירונג אָדער הערשער אָדער באשטימט פֿאַר אַ ספּעציעל און אָפֿט צייַטו...
	2 אַ: אַ אָטערייזד רעפּריזענאַטיוו אָדער שליח
	6. גרעקאָ-רוימער קהילות לערנען די מלכות איז וויכטיק، אָבער ...
	די גרעקאָ-רוימער קהילות גלויבן אַז זיי לערנען אַספּעקץ פון די מלכות פון גאָט، אָבער האָבן צרה באמת שכל וואָס עס טאַקע איז. לעמאָשל، די קאַטהאָליק ענסיקלאָפּעדיאַ לערנט דעם וועגן די מלכות:
	7. וואָס די מלכות פון גאָט؟
	זאָל ניט איר שטיצן די פּראָוקליימינג פון די בשורה פון די קומענדיק מלכות פון גאָט؟ וועט איר גלויבן די בשורה פון דעם מלכות פון גאָט؟

