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, 'גרובר ביץ ,גרַאנד עוועניו. וו 0102 .תאגיד יחיד, ויורשים בעצם כפולה של שבע שנים במספר

 .I.:. SI .A 222-0-241422-12-1.8, 20400 ,קליפורניה

 ?מדוע המין האנושי לא יכול לפתור את בעיותיו

ך מראה שישוע הטיף לגבי ביטחונם בדמותו "הראשונים והאחרונים שהתנהאם אתה יודע שהדברים 
 ?ופועלו של ישוע להושיע אותם מעונש

 ?האם אתה יודע שממלכת אלוהים הייתה הדגש של השליחים ושל הראשונים שבאו אחריהם

ות האם מלכ? האם מלכות אלוהים ישוע חי את חייו בנו כעת? האם מלכות אלוהים היא דמותו של ישוע
 ?ך מלמד"האם תאמין למה שהתנ? אלוהים היא סוג של מלכות עתידית בפועל

 ?מה לימדה הכנסייה הנוצרית הקדומה? ך"מה מלמד התנ? רק מהי מלכות אלוהים? מהי ממלכה

 ?האם אתה מבין שהסוף לא יכול לבוא עד שממלכת אלוהים תוכרז לעולם כעד

לאם ליגנעריש ַארָאּפ מיט ַא ווָאלף ווי פארפאסט דורך בורדינע דרוק און  די פָאטָאגרַאפיע אויף פרָאנט דעקל ווייזט אַ 

די פָאטָאגרַאפיע אויף צוריק דעקן איז טייל פון דער ָאריגינעל קירך פון גָאט בנין אין ירושלים גענומען אין . גרַאפיקס

 .ר בָאב טיל" ד " דורך  2100
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לאחר ההכרזה על בניית ירושלים מחדש המשיח   .1

 ?ימות

 .פראבלעמען פילע פייסיז וועלט די

 מענטשן פילע. אונטערדריקט זענען מענטשן פילע. הונגעריק זענען מענטשן פילע

 ַאריַינגערעכנט, קינדער. כויוו ערנסט אין זענען פעלקער פילע. ָארעמקיַיט ּפנים

 פילע דיַיגע חולאתן קעגנשטעליק-מעדיצין. זידלען הָאבן, ָאנעס ַאנבָארן

. געזונט זיין צו ּפַאלוטַאד צו לופט הָאבן שטעט ינדַאסטריַאל הויּפט. דאקטוירים

 הַאלטן אנפאלן טערָאריסט. מלחמה סטרַאשען פאליטיקאנטן פארשיידענע

 .געשעעניש

 ?פייסינג מענטשהייט ווָאס פראבלעמען די פַארריכטן פירער עלטוו קענען

 .ַאזוי טרַאכטן פילע

 ַאגענדאַ  וניווערסַאל ניו

 ּפָאּפע ס ווַאטיקַאן די פון רעדע טָאן-שליסל אַַ נָאך, 2115, 25 סעפטעמבער אויף

 צו ווָאוטַאד.( ען.יו) ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די פון אומות 193 די, פרַאנסיס

 געווען איז מאל ווָאס פון" צילן אנטוויקלונג סַאסטיינַאבַאל 17" די ינסטרומענט

 .ען.יו די פון צילן 17 די זענען דאַָ.  ַאגענדאַַ וניווערסַאל ניו די גערוֿפן

 אומעטום פארמען אירע ַאלע אין ָארעמקייט ענדע. 1 ציל

 ימּפרוווד און זיכערהייט עסנווַארג דערגרייכן, הונגער סוף. 2 ציל

 ַאגריקולטורע סַאסטיינַאבַאל העכערן און דערנערונג

 ַאלע אין ַאלע ֿפַאר וווילזיַין העכערן און לעבן געזונט פַארזיכערן. 3 ציל

 צייטן

 און בילדונג קווַאליטעט יוישערדיק און ינקלוסיוו פַארזיכערן. 4 ציל

 ַאלע ֿפַאר ַאּפערטונַאטיז לערנען לייפלָאנג העכערן

 און פרויען ַאלע ימּפַאוער און יקווַאלַאטי דזשענדער דערגרייכן. 5 ציל

 גערלז
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 ווַאסער פון פַארווַאלטונג סַאסטיינַאבַאל און ַאוויילַאבילַאטי ענשור. 6 ציל

 ַאלע ֿפַאר היגיענע און

 סַאסטיינַאבַאל, פַארלָאזלעך, ַאפָארדַאבַאל צו צוטריט פַארזיכערן. 7 ציל

 ַאלע ֿפַאר גיעענער מָאדערן און

 עקָאנָאמיש סַאסטיינַאבַאל און ינקלוסיוו, סוסטַאינעד העכערן. 8 ציל

 ַאלע ֿפַאר ַארבעט ליַיטיש און בַאשעפטיקונג ּפרָאדוקטיוו און פול, ווּוקס

 און ינקלוסיוו העכערן, ינפרַאסטרַאקטשער ריזיליַאנט בויען. 9 ציל 

 כידעש פַאסטער און ינדַאסטריַאליזיישַאן סַאסטיינַאבַאל

 לענדער צווישן און אין ינַאקווַאלַאטי רעדוצירן. 11 ציל

 ריזיליַאנט, זיכער, ינקלוסיוו סעטַאלמַאנץ מענטש און שטעט מַאכן. 11 ציל

 סַאסטיינַאבַאל און

 ּפַאטערנז ּפרָאדוקציע און קַאנסַאמשַאן סַאסטיינַאבַאל ינשור. 12 ציל

 זיַין און ענדערונג קלימַאט קַאמבַאט צו קַאמף דרינגלעך נעמען. 13 ציל

 ימּפַאקץ

 מַארינע און סיז, ָאושַאנז די נוצן סַאסטיינַאבַאל און קַאנסערוו. 14 ציל

 ַאנטוויקלונג סַאסטיינַאבַאל ֿפַאר רעסורסן

 ערדישע פון נוצן סַאסטיינַאבַאל העכערן און ומקערן, בַאשיצן. 15 ציל

 קַאמבַאט, פָארַאס פירן סַאסטיינַאבַאל, יקָאוסיסטַאמז

 דערנידעריקונג לַאנד פַארקערט און ָאּפשטעלן און, דעסערטַאפַאקיישַאן

 ָאנווער בייָאודייווערסַאטי הַאלטן און

 סַאסטיינַאבַאל ֿפַאר סַאסייַאטיז ינקלוסיוו און פרידלעך העכערן. 16 ציל

, עפעקטיוו בויען און ַאלע ֿפַאר יושר צו ַאקסעס צושטעלן, ַאנטוויקלונג

 לעוועלס ַאלע אויף אינסטיטוציעס ינקלוסיוו און ַאקַאונטַאבַאל

 די ריווייטַאלייז און ימּפלַאמענטיישַאן פון מיטל די פארשטארקן. 17 ציל

 ַאנטוויקלונג סַאסטיינַאבַאל ֿפַאר שוטפעס גלאבאלע

 אויך איז און 2131 דורך ימּפלַאמענַאד גָאר זיין צו געמיינט איז ַאגענדאַַ דער

 סָאלווע צו יימז עס.  ַאנטוויקלונג סַאסטיינַאבַאל ֿפַאר ַאגענדאַַ 2131 די גערופן
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 און אינטערנַאציָאנַאלע און בילדונג, רעגולירן דורך מענטשהיַיט פייסינג יילמַאנץ

, גוט זענען ַאבדזשעקטיווז זיַין פון פילע בשעת. קָאוַאּפעריישַאן ינטערפַאיטה

 ַאגענדאַַ דער(. 3:5 גענעסיס. קפ) בייז זענען צילן און מעטהָאדס זיַין פון עטלעכע

 . it otad aL ענציקליקַאל ס פרַאנסיס ּפָאּפע מיט קָאנסיסטענט אויך איז

 די ווי" ַאגענדאַַ קַאטהָאליק ניו" די גערופן זיין קען" ַאגענדאַַ וניווערסַאל ניו" די

 קינדער די גערופן פרַאנסיס ּפָאּפע." וניווערסַאל" מיטל" קַאטהָאליק" ווָארט

 ."הָאפענונג פון צייכן וויכטיק אַַ" ַאגענדאַַ וניווערסַאל ניו די פון

 אינטערנאציאנאלע דעם געלויבט אויך פרַאנסיס ּפָאּפע ען.יו די צו ַארויף - נָאך

 ַאן מיט און, פָארויס וועג די נָאכפָאלגן קערפַאלי צו" אומות ַאדווייזד און העסקעם

 ."סָאלידַארישקייט פון געפיל גרָאוינג-טָאמיד

 

 האט ווָאס, ַאקָארדז ּפַאריז די צו מסכים וועלט דער אין פָאלק די ַאלע קימַאט

 האט דעמאלט. )קַאמיטמַאנץ פינַאנציעל און צילן ינוויירַאנמענַאל סּפעציפיש

 צו דאקומענט א אונטערגעשריבן אבאמא באראק פרעזידענט אמעריקאנער

 פרעזידענט. עס.יו האט 2117 אין אבער, 2116 אין דעם צו אמעריקע איבערגעבן

 פאראייניגטע די אננעמען נישט וועט אמעריקע אז געזאגט טראמפ דאנאלד

 האט און צארן אינטערנאציאנאלע געברענגט האט דאס. אפמאכן פאריזע

.( וועלט דער פון טיילן אנדערע פילע און איירָאּפע פון. יו די איזאלירן געהאלפן

 טוט עס אויב" ַארָאּפ גיין וועט" מענטשהיַיט סטייטיד שּפעטער פרַאנסיס ּפָאּפע

 .קלימַאט די צו שיַיכות ענדערונגען זיין מַאכן נישט

 

 זיין, הונגעריק גיין, לופט ּפַאלוטַאד ָאטעמען צו וויל איינער קיין בשעת

 די פון צילן די פרווון מענטש וועט, ו ו"אאז, ינדיינדזשערד זיין, פארארעמט

 סָאלווע ַאקָארדינגס ּפַאריז די ָאדער/  און ַאגענדאַַ 2131 ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע

 ?פייסינג מענטשהייט ווָאס פראבלעמען די

 

 ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די פון רעקָארד שּפור די

 ָאקטָאבער טן24 דעם געגרינדעט און געגרינדעט איז ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די

 און קָאנפליקט ַאזאַַ נָאך פַארמיידן צו ּכדי, מלחמה וועלט צווייטער דער נָאך, 1945

 51 געהאט ען-יו די האט גרינדונג איר ביי. וועלט דער אין שלום העכערן ּפרּווון

 .193 איצט זענען עס; שטַאטן מיטגליד
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 וועלט די ַארום קָאנפליקט, טויזנטער נישט אויב, הונדערטער געווען זענען עס

 געהאט נישט נָאך הָאבן מיר ָאבער, געגרינדעט ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די זינט

 .מלחמה וועלט דריט די ווי דיסקרייבד זיין קען ווָאס

 ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די ווי קווַאּפעריישַאן אינטערנַאציָאנַאלע ַאז גלויבן עטלעכע

 עקומעניקַאל און ינטערפַאיטה פון טיּפ די מיט קַאמביינד, העכערן צו קליימז

 צו טריינג זענען פירער רעליגיעז אנדערע פילע און פרַאנסיס ּפָאּפע ווָאס ַאגענדאַַ

 .וווילטָאג און שלום ברענגען וועט,  העכערן

 נישט איז דָאס טָאן צו ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די ֿפַאר רעקָארד שּפור די, ָאבער

 ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די זינט קָאנפליקט ַארמד פילע די צו ַאדישַאן אין. גוט

 ָאדער/  און רעפיודזשיז, הונגעריק זענען מיליַאנז קייפל, געגרינדעט

 .ָארעם דעסּפערַאטלי

 צו ַארויס שטעלן ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די, צוריק יָארצענדלינג אַַ איבער מיט

 אכט געהאט האט עס.  גָאולז אנטוויקלונג מיללענניום זיַין ינסטרומענט

 אין, ַאזוי. ען.יו די לויט אפילו, געלונגן נישט איז דאס אבער", צילן אנטוויקלונג"

. אנגענומען זענען" צילן אנטוויקלונג סַאסטיינַאבַאל 17" גערופענע ַאזוי זיין, 2115

 .פַאנטַאזיע וטָאּפיַאן אַַ עס בַאטרַאכטן עטלעכע. ָאּפטימיסטיש זענען עטלעכע

 ער אז געזָאגט פרַאנסיס ּפָאּפע הָאט, 2116 מאי טן6 דעם, אוטָאּפיאַַ שייך ווָאס

 קען קירכע זיין ווָאס אוטָאּפיע אייראפעישע מענטשלעכע אַַ פון געחלומט הָאט

 אַַ זיין וועט חלום ס ּפָאּפע דער, נָאך. דערגרייכן צו קָאנטינענט דעם העלֿפן

 (.18 התגלות. קפ) נייטמער

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

yreeLtt ir sarets eL aLdrteM ָארט ויסגעטרַאכט אַַ" איז אוטָאּפיאַַ ַאז זאגט 

 ביבל די." גאנץ זענען טנָאים געזעלשַאפטלעך און געזעצן, רעגירונג די ווָאס אין

 :זיך אויף פראבלעמען זיין סָאלווע נישט קענען מענטשהיַיט ַאז לערנט

ְך דער ַאז ידע איך, ֲאֹדָני 23 רֶּ  איז עס; זיך אין נישט איז מענטש אַַ פּון דֶּ

 VJKN, 11:23 ירמיהו. )טריט אייגן זיין פירן צו גייט וואס מענטש אין ניט

 (אנגעוויזן ַאנדערש סיַידן איבער

 :פַארלָאזן וועט קווַאּפעריישַאן אינטערנַאציָאנַאלע ַאז לערנט ביבל די
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 שלום ֿפון װעג דעם און 17; דרכים זייערע אין זיַינען אומגליק און חורבן 16

t. ה יראת קיין נישטא איז אויגן זייערע פאר 18. געקענט ניט זײ הָאבן

 (18-16: 3 רוימער)

 געזעלשַאפט וטָאּפיַאן אַַ פון מיינונג זייער צו ארבעטן זענען יומַאנז פילע, ָאבער

 גרייט נישט איז קיינער ּכמעט ָאבער. רעליגיע ַאריַינציען צו ּפרובירן מאל אפילו און

 קיין זיין וועט עס ַאז נישט איז עס. גָאט אמת איין די פון וועגן די נָאכפָאלגן צו

 עס. צילן ס ווַאטיקַאן די ָאדער ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די פון קיין צו ּפרָאגרעס

 עטלעכע ווי געזונט ווי(, גוט זענען גָאולז די פון פילע און) עטלעכע זיין וועט

 .סעטבַאקס

 אינטערנַאציָאנַאלע פון טיּפ אַַ, קָאנפליקט מַאסיוו נָאך מיסטָאמע און, ַאקטוַאללי

 פילע, איז עס ווען(. 9:27 דניאל) באשטעטיקט און מסכים זיין וועט ָאּפמַאך שלום

 און פרידלעך מער אַַ ברענגען וועט מענטשהיַיט ַאז גלויבן צו טענד פַאלש וועלן

 .געזעלשַאפט וטָאּפיַאן

. קפלt )ּפרָאגרעס וטַאּפיַאןt אינטערנַאציָאנַאלע ַאזאַַ דורך גענומען זיין וועלן פילע

 2) וואונדער און וואונדער פַארשידן דורך ווי געזונט ווי( 11: יג יחזקאל

 לעצטע ניט וועט שלום ַאזאַַ זאגט ביבל די אבער(. 12-9: 2 טהעססַאלָאניַאנס

: 5 טהעססַאלָאניַאנס 1) פָאדערן קען פירער ווָאס טרָאץ(, 44-31: 11; 27: 9 דניאל)

 (.8: 59 ישעיה; 3

 

(, 22-21: 24 מתיא; 5: 15 יוחנן. קפ) יָאשקע פון בַאזונדער, ַאז געדַאנק דער

 אַַ איזt עלטער בייז פָארשטעלןt דעם אין וטָאּפיאַַ ברענגען קענען מענטשהיַיט

 (.11-3: 1 גַאלַאטיַאנס) בשורה פַאלש

 איז, אוטָאּפיאַַ ברענגען טַאקע צו ביכולת ניט גָאר איז ַאליין מענטשהייט דער אויב

 ?מעגלעך אוטָאּפיאַַ פון טיּפ קיין

 .יא

, אייביקייט ַאלע, שּפעטער, און ּפלַאנעט דעם מַאכן וועט גָאט פון מלכות די

 .בעסער פַאנטַאסטיש
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 ?שנה מרגע ההכרזה על שיקום הגולים . 2

 וועט, גָאט פון מלכות די גערופן, געזעלשַאפט וטָאּפיַאן אַַ ַאז לערנט ביבל די

 (.19:1-21; 11:15 התגלות; 2:44 דניאל) גַאווערמַאנץ מענטש פַארביַיטן

 די מבשר דורך אנגעהויבן ער, מיניסטעריום ציבור זיין אנגעהויבן יָאשקע ווען

 :געמאלדן מארק ווָאס איז דאַָ.  גָאט פון מלכות די פון בשורה

, גליל צו געקומען יָאשקע, טורמע אין שטעלן געווען איז יוחנן נָאך און 14

 איז צייט די, "געזאגט און 15, גָאט פון מלכות דעם פון בשורה די מבשר

 אין גלויבן און, טאן תשובה. הַאנט בייַַ איז גָאט פון מלכות די און, מקוים

 (.15-14: 1 מארק") בשורה די

 ווי טרַאנסליטערַאטעד ווָארט גריכיש די פון קומט, בשורה טערמין דער

, טעסטַאמענט ניו די אין." ניַיעס גוטע" ָאדער" ָאנזָאג גוט" מיטל און,  עוַאנגעליָאן

 149 בעערעך דערמאנט איז, מלכות סt גָאט צו שיַיכות," מלכות" ווָארט ענגליש די

 גריכיש די פון קומט עס.  ביבל ed tM  yrLts די אין 151 און VJKN די אין מאל

 מעלוכע ָאדער הערשן די סיגנַאפייז ווָאס בַאסילעיאַַ ווי טרַאנסליטערַאטעד ווָארט

 .מלכות פון

: 17 התגלות) מלך אַַ הָאבן, מלכות סt גָאט ווי געזונט ווי, קינגדָאמס מענטשלעכע

: 2 ישעיה) ּכללים הָאבן זיי(, 15: 11 התגלות) געגנט דזשיַאגרַאפיק אַַ דעקן זיי(, 14

 (.13:29 לוק) סַאבדזשעקץ הָאבן זיי און(, 9: 31; 4-3

 :רעקָארדס מתיא ווָאס יָאשקע פון לערנען ציבור ערשטער דער איז דאַָ

 זייערע אין געלערנט און, גליל גַאנצן אין ארומגעגאנגען איז ישוע און 23

 (.4:23 מתיא) מלכות דעם פון בשורה די מבשר און, חולים בתי

 :רעקָארדס אויך מתיא

, דערפער און שטעט די ַאלע ַארום געגאנגען יָאשקע דעמאלט 35

 מתיא) מלכות די פון בשורה די מבשר, סינַאגָאגז זייער אין געלערנט

9:35.) 
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 :אייביק אויף הערשן וועט יָאשקע ַאז ווייזט טעסטַאמענט ניו די

 זיין פון און, אייביק אויף יעקֿב פון הויז דעם איבער קיניגן וועט ער און 33

 (.1:33 לוק) סוף קיין זיין וועט עס מלכות

 די ּפריידיקן צו געווען איז געשיקט איז יָאשקע ַאז ציל דער ַאז רעקָארדס לוק

 :געלערנט יָאשקע ווָאס בַאמערקן. גָאט פון מלכות

 אויך גָאט פון מלכות דָאס ּפריידיקן מוז איך: געזָאגט זיי צו הָאט ער און 43

 לוק) געווארן געשיקט בין איך צוועק דעם ֿפַאר וויַיל, שטעט אנדערע די צו

4:43.) 

 צילt יָאשקע ַאז פַארשטיין אלץ איר הָאט צי? ּפריידיקן ַאז געהערט אלץ איר הָאבן

 ?גָאט פון מלכות די ּפריידיקן צו געווען איז געשיקט זיין צו

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

 דערציילט אים האבן, אומגעקערט זיך האבן זיי ווען, שליחים די און 11

 איז און, גענומען זיי הָאט ער און. געטאן האבן זיי וואס, אלץ

 שטָאט דער צו געהערט ווָאס ָארט וויסט אַַ אין בַאזונדער ַאוועקגעגַאנגען

 זענען, געוואוסט דאס האט פאלק די ווען אבער 11. ציידה-בית הייסט ווָאס

 וועגן זיי צו גערעדט און באקומען זיי האט ער און; נאכגעגאנגען אים זיי

 (.11-11: 9 לוק) גָאט פון מלכות די

 די ֿפַאר בילכערקיַיט שּפיץ די זיין זָאל גָאט פון מלכות די ַאז געלערנט יָאשקע

 :אים נָאכפָאלגן ווָאלט וואס

 מתיא) גערעכטיקייט זיין און גָאט פון מלכות די ערשטער זוכן אבער 33

6:33.) 

 צוגעלייגט אייך וועלן זַאכן דָאזיקע די אּוןt, ה ַמלכות דָאס זּוך ָאּבער 31

 סt פאטער דיין איז עס וויַיל, שָאף קליין, הָאבן מורא ניט זָאלסט 32. ווערן

 (.32-31: 12 לוק) מלכות די איר געבן צו פַארגעניגן גוטן
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 דעם מַאכן דורך דָאס טָאן זיי. גָאט פון מלכות די ערשטער זוכן צו זענען קריסטן

 קוקן און לעבן צו זיי הָאבן ווָאלט משיח ווי לעבעדיק דורך בילכערקיַיט שּפיץ זייער

 בלויז ניט, משיח גלייבן וואס רוֿב, ָאבער. מלכות און צוריקקומען זיין צו פָארויס

. איז עס ווָאס וויסן אפילו ניט טָאן זיי, גָאט פון מלכות די ערשטער זוכן ניט טָאן

 גָאט ווָאס איז ּפָאליטיק ווערלדלי אין ינווַאלווד זיַיענדיק ַאז גלויבן פַאלש אויך פילע

 ניט טָאן זיי, מלכות סt גָאט ֿפַארשטיין נישט דורך. קריסטן פון יקסּפעקץ

 .פלַאד ַאזוי איז מענטשהיַיט ווָאס ֿפַארשטיין ָאדער זָאל זיי ווי איצט לעבן

: 11 רוימער. קפ) סטיַיע קליין אַַ צו געגעבן זיין וועט מלכות די ַאז אויך בַאמערקונג

 .סטיַיע קליין פַאקטיש די פון טייל זיין צו גרייט זיין צו ַאניוועס נעמט עס(. 5

 ערד דער אויף געגרינדעט נישט נָאך איז גָאט פון מלכות די

, קומען צו מלכות די ֿפַאר דַאוונען זָאל אנהענגערס זיין ַאז געלערנט יָאשקע

 :עס פַארמָאגן שוין ניט טָאן זיי דערפאר

 דיין קום 11 ۔נָאמען דיין זיין געהייליקט ،הימל אין פאטער אונדזער 9

 (.11-9: 6 מתיא) געטאן ווערן וועט דיין. מלכות

 :גָאט פון מלכות די ּפריידיקן צו תלמידים זיינע געשיקט יָאשקע

 געגעבן און צוזַאמען תלמידים צוועלף זיינע גערופן ער האט דעמאלט 1

 היילן צו און, גייסטער בייזע ַאלע איבער אויטָאריטעט און מַאכט זיי

2-: 9 לוק) גָאט פון מלכות די ּפריידיקן צו געשיקט זיי הָאט ער 2. חולאתן

1.) 

 נישט איז מלכות די וויַיל, מלכות די נישט איז ַאליין ביַיזיַין זיין ַאז געלערנט יָאשקע

 האט ער ווָאס געטאן האט ער ווָאס איז דָאס וויַיל, ערד דער אויף געגרינדעט

 :דעמָאלט נָאמען זיין אין גייסטער בייזע אויס ווַארפן נישט

t, ה פּון גייסט דעם דּורך גייסטער בייזע ַארויס ווַארט איך אויּב ָאּבער 28

 [.12:28 מתיא] אייך אויף בוא איזt ה ַמלכות דָאס ָאּבער
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 :ווייזט מארק ווי איצט דאַָ נישט איז עס - צוקונֿפט דער אין איז מלכות אמת די

 בעסער איז עס. אויס עס ריסן, זינדיקן דיך מאכט אויג דיין אויב און 47

 צוויי הָאבן צו ווי אלא, אויג איין מיט גָאט פון מלכות די ַאריַין צו איר ֿפַאר

 (.9:47 מארק... ) ווַארפן זיין צו, אויגן

 ווי: ַתלמידים זיינע צו געזָאגט און ַארומגעקוקט זיך הָאט ישוע און 23

 די און t24! ה מלכות אין ַאריין, עשירות הָאבן ווָאס, די פַאר איז עס שווער

 יָאשקע אבער. רייד זיינע פון דערשטוינט געווען זענען ַתלמידים

 די ֿפַאר איז עס שווער ווי, קינדער, "זיי צו געזאגט און ווידער געענטפערט

 גרינגער איז עס 25! גָאט פון מלכות די ַאריַין צו עשירות אין צוטרוי וואס

 צו מענטש ריַיך אַַ ֿפַאר ווי נָאדל אַַ פון אויג די דורך גיין צו קעמל אַַ ֿפַאר

 (.25-23: 11 מארק)”. גָאט פון מלכות די ַאריַין

 פון פרוכט די פון טרינקען ניט מער וועל איך, אייך זָאג איך, ַאוודאי 25

 מלכות דעם אין נייַַ עס טרינקען איך ווען טָאג דעם ביז וויַינשטָאק דעם

 (.14:25 מארק)”. גָאט פון

 געווען איז ווָאס, מיטגליד רַאט בַאוווסט אַַ, ַארימַאטהעאַַ פון יוסף 43

: 15 מארק... ) מוט גענומען און קומען, גָאט פון מלכות די ֿפַאר ווארטן

43.) 

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

 מיין אויב. וועלט דער פון ניט איז מלכות מיַין, "געענטפערט יָאשקע 36

 כדי, געקעמפט קנעכט מיינע וואלטן, וועלט דער פון געווען וואלט מלכות

 איז מלכות מיין איצט ָאבער; אידן די צו ווערן איבערגעגעבן ניט זאל איך

 (.18:36 יוחנן)”. דאַָ פון ניט

 :מלך זיַין ווי קערט ער נָאך קומען וועט מלכות די ַאז געלערנט יָאשקע

 מלאכים הייליק די ַאלע און, כבוד זיין אין קומט מענטש פון זון דער ווען 31

 די כל 32. כבוד זיין פון טרָאן דעם אויף זיצן וועט ער דעמָאלט, אים מיט

 דעם פון איינער זיי צעטיילן וועט ער און, אים ֿפַאר קבץ זיַין וועלן אומות



 

14 
 

 וועט ער און 33. ציג די פון שָאף זיינע צעטיילט ּפַאסטעך אַַ ווי, אנדערן

 34. לינקער דער אויף ציג די ָאבער, הַאנט רעכט זיין אויף שָאף די שטעלן

 ברוך איר, קום, tהַאנט רעכט זיין אויף די צו זָאגן מלך דער וועט דעמאלט

 פון יסוד די פון איר ֿפַאר צוגעגרייט מלכות די ירשענען, פאטער מיין פון

 (.34-31: 25 מתיא) וועלט דער

 אוטָאּפיאַַ פַאקטיש אַַ זען נישט וועלן מיר, דאַָ נישט איז גָאט פון מלכות די זינט

 זיי, מלכות סt גָאט ֿפַארשטיין ניט טָאן רוֿב וויַיל. געגרינדעט איז עס נָאך ביז

 .ַארבעט רעגירונג לַאווינג זיין ווי ֿפַארשטיין צו פַארלָאזן

" אין קומען האט גויים די פון פולקייט די ביז" קומען ניט וועט גָאט פון מלכות די

 .נָאך געשען נישט איז דָאס און -( 11:25 רוימער)

 ?ווי איז מלכות די ַאז געזאגט יָאשקע האט ווָאס

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

 זָאל מענטש אַַ אויב ווי איז גָאט פון מלכות דָאס: געזָאגט הָאט ער און 26

 און נַאכט ביי שלָאפן זָאל און 27, ערד דער אויף זָאמען צעשּפרייטן

 ַאליין ער, ווַאקסן און שּפריצן זָאל זָאמען דער און, טָאג ביי אויפשטיין

, בלייד די ערשט: ַאליין גערעטענישן גיט ערד די ווָארעם 28. ווי ניט ווייסט

 די ווען ָאּבער 29. קָאּפ אין תבואה פולע די דערנָאך, קָאּפ דער דערנָאך

 איז שניט דער ווייל, סערּפ דעם אריין תיכף ער לייגט, ריּפען תבואה

 (.4:29-26 מארק)”. געקומען

 עס איך זָאל ווָאס צו און? גָאט פון מלכות דָאס איז ווי: געזָאגט ער הָאט 18

 גענומען האט מענטש אַַ ווָאס, זָאמען זענעפט אַַ ווי איז עס 19? פַארגליַיכן

 אַַ געװָארן איז און, געװַאקסן איז ער און; גָארטן זיין אין שטעלן און

 21. צװײגן זַײנע אין נעסט זיך הָאבן הימל ֿפון ֿפױגלען די און, בוים גרױסער

 פון מלכות די פַארגלייכן איך זָאל ווָאס צו: געזָאגט ווידער הָאט ער און

 מָאס דרייַַ אין בַאהַאלטן און גענומען פרוי אַַ ווָאס, חמץ ווי איז עס 21? גָאט

 (.21-18: 13 לוק." )חמץ ַאלע געווען איז עס ביז מילז פון
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 ָאבער, קליין גַאנץ איז גָאט פון מלכות די, ערשטער אין, ַאז ֿפָארשלָאגן משלים די

 .גרויס ווערן וועט

 :רעקָארדעד אויך לוק

 די אין זיצן און, דרום און צפון פון, מערב און מזרח פון קומען וועלן זיי 29

 (.13:29 לוק) גָאט פון מלכות

 וועט עס. וועלט דער איבער ַאלע פון מענטשן הָאבן וועט גָאט פון מלכות די, אזוי

 עטניק סּפעציפיש ָאדער ָאּפשטַאם יסרַאעליט הָאבן וואס די צו לימיטעד זיין נישט

 .מלכות דעם אין ַארָאּפ זיצן וועט, איבער ַאלע פון, מענטשן. גרוּפעס

 מלכות די און 17 לוקע

, דעם צו בַאקומען איר איידער ָאבער. עטלעכע פַארטרַאכט 17:21-21 לוקע

 :גָאט פון מלכות די אין עסן טַאקע וועלן מענטשן ַאז בַאמערקן

 לוק!" )גָאט פון מלכות די אין ברויט עסן וועט וואס דער איז וואויל" 15

14:15.) 

 נָאר ניט איז עס, גָאט פון מלכות די אין עסן( צוקונֿפט דער אין) וועלן מענטשן זינט

/  מיסטרַאנסלַאטיָאנס טרָאץ, איצט הערצער זייער אין בַאזונדער שטעלן עּפעס

 .ַאנדערש ֿפָארשלָאגן ווָאס 17:21 לוקע פון מיסַאנדערסטַאנדינגז

 :ֿפַארשטיין עטלעכע העלֿפן קען 17:21-21 לוקע פון איבערזעצונג מָאפפַאט די

 איז גָאט פון מלכות די ווען, פרושים די ביי געפרעגט הָאט ער ווען 21

 ווי, נישט קומט גָאט פון מלכות די: געענטפערט זיי ער הָאט, געקומען

, עס איז דאַָ: זָאגן נישט וועט קיינער און 21; זען צו עס הָאפענונג איר

 לוק. )צווישן דיין צווישן איצט איז גָאט פון מלכות די וויַיל, איז עס ָאדער

 (איבערזעצונגען VaN און VSaN אויך זען, מָאפפַאט, 17:21-21
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 און, גשמיות, ַאנקַאנווערטיד די צו גערעדט געווען איז יָאשקע ַאז נָאטיץ

 פרושים די געווען איז עס -," זיי געענטפערט" יָאשקע. פרושים היּפָאקריטיקַאל

 .דערקענען צו אים אפגעזאגט זיי. קשיא די יָאשקע געבעטן ווָאס

 !ניין? קירך דער אין געווען זענען זיי

 אדער. ָארגַאניזירט זיין צו בַאלד קירך אַַ וועגן גערעדט נישט אויך איז יָאשקע

 .הַארץ ָאדער מיינונג די אין סענטימענץ וועגן גערעדט ער האט

 געפרעגט נישט האבן פרושים די! הערשן זיין וועגן גערעדט געווען איז יָאשקע

 צו בַאלד קירך טעסטַאמענט ניו קיין פון גָארנישט געוואוסט זיי. קירך אַַ וועגן אים

 .סענטימענט שיין פון טיּפ אַַ וועגן פרעגן נישט האבן זיי. סטַארטעד זיין

 איז גָאט פון מלכות די און - קירך די איז גָאט פון מלכות די ַאז מיינט איינער אויב

 !נישט דָאך? פרושים די אין קירך די איז - פרושים די" ין" געווען

 ּפרָאטעסטַאנט עטלעכע בשעת? נישט עס איז לעכערלעך גַאנץ איז מסקנא ַאזאַַ

 ין" איז גָאט פון מלכות די" ווי 17:21 לוקע פון טייל איבערזעצן איבערזעצונגען

 ַאז טרַאנזלייץ ריכטיק ביבל ירושלים ניו קַאטהָאליק די אפילו(, VJKN / JKN" )איר

 ."איר צווישן איז גָאט פון מלכות די" ווי

 די, איצט. פרושים די פון, צווישן די אין, צווישן איינער דער געווען איז יָאשקע

 עס האבן זיי אבער. גָאט פון מלכות די צו פָארויס געקוקט זיי געדַאנק פרושים

 ָאדער, היגע אַַ זיין נישט ווָאלט עס ַאז דערקלערט יָאשקע. פארשטאנען נישט

 ווי קירך אַַ ָאדער) טרַאכטן צו געווען זיי ווי, אידן די ֿפַאר בלויז מלכות לימיטעד

 פילע פון איינער בלויז זיין ניט ווָאלט מלכות סt גָאט(.  גלויבן איצט עטלעכע

, זָאגן און, זען ָאדער אויס פונט קען מענטשן ווָאס קינגדָאמס קענטיק און מענטש

 ."דָארט, מלכות די איז דָאס" ָאדער"; דאַָ, עס איז דאס"

 דערציילט קלָאר ער ווי, מלכות ַאז פון מלך דער זיין צו געבוירן איז, זיך, יָאשקע

 און" מלך" טערמינען די ניצט ביבל די ַאז ֿפַארשטיין(. 37-36: 18 יוחנן) פילאטוס

 דער פון מלך דער( .  7:17-18,23 דניאל למשל) ינטערטשיינדזשַאבלי" מלכות"

. פרושים די לעבן שטייענדיק, דָארט און דעמָאלט, איז גָאט פון מלכות צוקונֿפט
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 די, קערט ער ווען ۔(19:21 יוחנן) מלך זייער ווי אים דערקענען ניט ווָאלט זיי אבער

 (.19:19 התגלות) אים ָאּפווַארפן וועט וועלט

 זיין בַאשריַיבן צו, 17 לוקע אין ווערסעס פאלגענדע די אין, אויף געגאנגען יָאשקע

 די מיט פָארזעצן) ערד גאנצע די הערשן וועט גָאט פון מלכות די ווען, קומען רגע

 (:קַאּפיטל דעם אין קָאנסיסטענסי ֿפַאר מָאפפַאט

 איר ווען, טעג קומען וועלן עס: געזָאגט ער הָאט ַתלמידים זיינע צו און 22

 פון טָאג איין אפילו הָאבן צו אומזיסט בענקשַאפט און בענקשַאפט וועט

 ער דָארט, זע! tאיז ער דאַָ, זע: זָאגן וועלן מענטשן 23. מענטש פון זון דעם

 ערשט מוז ער ָאּבער 25.  זײ נָאך ניט לױֿפט און ַארױס ניט גײ ָאבער!t איז

. דור היינטיקן דעם דורך ווערן פַארווַארפן און, ליידן גרויס פַארטרָאגן

 (מָאפפַאט, 17:22-25 לוק)

 זיין דיסקרייבינג, 24:27-31 מתיא אין ווי ּפונקט, פלַאשינג בליץ צו ריפערד יָאשקע

 מענטשן זיין ַאז געזאגט נישט איז יָאשקע. וועלט גאנצע די הערשן צו קומען רגע

 .קערט ער ווען אים זען צו קענען נישט וועלן

 קעמפן וועט און( 11:15 התגלות) מלך זייער ווי אים דערקענען נישט וועלן מענטשן

 די רעּפרַאזענץ יָאשקע טרַאכטן וועלן פילע(! 19:19 התגלות) אים קעגן

 די ין געווען איז גָאט פון מלכות די ַאז געזאגט נישט האט יָאשקע. ַאנטיטשריסט

 די אין זיין צו געגאנגען נישט זענען זיי ַאז אנדערש זיי דערציילט ער - פרושים

 געזאגט נישט אויך האט יָאשקע(. 14-13: 23 מתיא) צוויעס זייער פון וויַיל מלכות

 .מלכות די זיין ווָאלט קהילה די ַאז

 המתים די אין ווי - ַאריַין קענען טָאג איין וועט יומַאנז עּפעס איז גָאט פון מלכות די

 נָאך דָארט נישט זענען אבות אנדערע די און אברהם אפילו, ָאבער! רעכט די פון

 (.41-13: 11 העברעווס. קפ)

, דעמָאלט ּפערסנַאלי זיי אין נישט איז גָאט פון מלכות די ַאז געוואוסט תלמידים די

, 17:21 לוקע נָאך געקומען ווָאס, פאלגענדע די ווי דערשיַינען צו האט עס ַאז און

 :ווייזט
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, משל ַאנדער ַאן געזָאגט ער הָאט, געהערט דָאס הָאּבן זיי ווי און 11

, געמיינט הָאּבן זיי מחמת און, ירוָשַלִים צו נָאענט געווען איז ער מחמת

 (.19:11 לוק) ווערן אנטפלעקט תיכף וועטt ה ַמלכות דָאס ַאז

 צוקונֿפט דער אין קלאר געווען איז מלכות די

, קשיא די ַאדרעסינג פון טייל אַַ ווי? נָאענט איז מלכות די אויב זָאגן איר קענען ווי

 :געלערנט דערנָאך און( 21:8-28 לוק) געשעענישן ּפרַאפעטיק ליסטעד יָאשקע

 שוין זענען זיי ווען און 31. ביימער די ַאלע און, בוים פיַיג דעם אויף קוק 29

 אזוי 31. נָאענט איצט איז זומער דער ַאז, אליין ווייסט און איר זעט, ָּבַשע

 גָאט פון מלכות די ַאז וויסן, געשעעניש זאכן די זען איר ווען, איר אויך

 (.21:29-31 לוק) נָאענט איז

 די ווען וויסן צו געשעענישן ּפרַאפעטיק נָאכפָאלגן צו מענטשן זיין געוואלט יָאשקע

 בַאצָאלן און היטן צו מענטשן זיין דערציילט אנדערש יָאשקע. קומען ווָאלט מלכות

 טרָאץ(. 13:37-33 מארק; 21:36 לוק) געשעענישן ּפרַאפעטיק צו ופמערקזַאמקיַיט

 וועלט לינגקט-ּפרַאפעטיקלי ווַאטשינג ַארָאּפרעכענען פילע, ווערטערt יָאשקע

 .געשעענישן

 ווָאס עּפעס איז גָאט פון מלכות די ַאז געוויזן ווידער יָאשקע, 23&  22 לוקע אין

 :געלערנט ער ווען צוקונֿפט דער אין מקוים זיין ווָאלט

 אייך מיט פסח דָאזיקן דעם עסן צו תאוה אַײער מיט געּבעטן הָאּב איך 15

, דערפון עסן ניט מער וועל איך, אייך זָאג איך ווארים 16; ליידן איך איידער

 דעם גענומען ער הָאט 17. גָאט פון מלכות דעם אין מקוים ווערט עס ביז

 איך ווארים 18; אייך צווישן עס טייל און, דָאס נעם: געזָאגט הָאט און, ּכֹוס

 די ביז וויַינשטָאק דעם פון פרוכט די פון טרינקען ניט וועל איך, אייך זאג

 (.22:15-18 לוק)”. קומען וועט גָאט פון מלכות

, געווָארן געקרייציקט אים מיט זענען ווָאס, רשעים די פּון איינער ָאּבער 39

, משיח דער ּביסט דּו אויּב: געזָאגט הָאט ער און, געשלַאכט אים הָאט

 אים האט חבר זיין און 41. אויך אונדז היט און, ַאליין זיך רַאטעוועט

 פאר מורא נישט אפילו האסטו: געזאגט אים צו האט ער און, אנגעשריגן
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 זענען מיר און 41. אים מיט משפט אין זענט איר אויך ווארים? גאט

 ווָאס לויט געצאלט ווערן מיר ווָארעם, ווערט זענען מיר מחמת, גערעכט

 דעם פּון געווָארן געטָאן איז שלעכטס גָארנישט ָאבער, געטָאן הָאּבן מיר

 דו ווען מיך געדענק, האר מיין:  ישוען צו געזאגט האט ער און 42. דָאזיקן

: געזָאגט אים צּו הָאט הָמשיחַַ ֵמלך רבי ָאּבער 43. מלכות דיין אין קומסט

 לוק. )עדן-גן אין מיר מיט היינט זיין וועסט דּו ַאז, דיר זָאג איך, ָאֵמן

 (ענגליש קלָאר אין ַארַאמַאיק, 23:39-43

 ווי ָאדער געהרגעט איז יָאשקע ווי בַאלד ווי קומען ניט האט גָאט פון מלכות די

 :אונדז וויַיזן לוק און מארק ביידע

 געווען איז ווָאס, מיטגליד רַאט בַאוווסט אַַ, ַארימַאטהעאַַ פון יוסף 43

: 15 מארק... ) מוט גענומען און קומען, גָאט פון מלכות די ֿפַאר ווארטן

43.) 

 אויך זיך ווָאס, אידן די פון שטָאט אַַ, ַארימַאטהעאַַ פון געווען איז ער 51

 (.23:51 לוקס) גָאט פון מלכות די ֿפַאר ווארטן

 געבוירן זיין וועט קריסטן ַאז( 15:51-55 קָארינטהיַאנס 1) המתים די נָאך איז עס

 :רעקָארדס יוחנן ווי, גָאט פון מלכות די ַאריַין צו ווידער

 איך, ַאוודאי: געזָאגט אים צּו און, געענטפערט הָמשיחַַ ֵמלך רבי הָאט 3

 דָאס זען נישט ער קען, ווידער געּבוירן ווערט איינער סיידן, דיר זָאג

 געבוירן מענטש אַַ קען וויַאזוי: געזָאגט אים צו נקדימון הָאט t4. ה ַמלכות

 בויך מוטערס זַײן אין ַארַײן מָאל צווייט אַַ ער קען? ַאלט איז ער ווען ווערן

 צו זָאגן איך, ַאשורד אבער, "געענטפערט יָאשקע 5? ווערן געבוירן און

 נישט קען ער, גייסט דעם און ווַאסער פון געבוירן איז איינער אויב, איר

 (.5-3: 3 יוחנן) גָאט פון מלכות די ַאריַין

 .גָאט פון מלכות מילעניַאל-ּפָאסטן לעצט די זען וועלן מענטשן סt גָאט בלויז

 ווידער ער, רעזערעקטיד געווען איז יָאשקע נָאך ַאז ֿפַארשטיין וויַיטער ביטע איצט

 :גָאט פון מלכות די וועגן געלערנט
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 פילע דורך צָארעס זיין נָאך לעבעדיק געשטעלט אויך זיך הָאט ער און 3

 און טעג פערציק בעשַאס זיי דורך געזען זיַיענדיק, ּפרופס ינפַאלַאבַאל

 (.3: 1 ַאקס) גָאט פון מלכות די צו שייך זענען ווָאס טינגז די וועגן גערעדט

 פון מלכות די וועגן זענען געגעבן יָאשקע ווָאס דרשות לעצטע און ערשטע די

 .מלכות דעם וועגן לערנען צו שליח דער ווי געקומען יָאשקע! גָאט

 גָאט פון מלכות מילעניַאל די וועגן שריַיבן יוחנן ַאּפָאסטלע דער האט אויך יָאשקע

 :שריַיבן יוחנן האט ער ווָאס בַאמערקן. ערד דער אויף זיין ווָאלט ווָאס

 זייער ֿפַאר ביכעדיד געווען זענען וואס די פון נשמות די געזען האב איך 4

 די געבוקט ניט האט ווָאס, גָאט פון ווָארט דעם ֿפַאר און יָאשקע צו עדות

 שטערן זייער אויף צייכן זיין באקומען ניט האט און, בילד זיין ָאדער חיה

 ֿפַאר משיח מיט געהערשט און געלעבט זיי און. הענט זייער אויף ָאדער

 (.4: 21 התגלות) יאר טויזנט אַַ

 ערד דער אויף זיין ווָאלט גָאט פון מלכות מילעניַאל די ַאז געלערנט קריסטן פרי

 התגלות. קפ) לערנט ביבל די ווי וועלט דער פון גַאווערמַאנץ די פַארביַיטן און

5:11 ,11:15.) 

 זייער געהערט נישט רוֿב הָאבן, וויכטיק ַאזוי איז גָאט פון מלכות די אויב, פארוואס

 ?אים וועגן פיל

 :מיסטעריע אַַ עס גערופן יָאשקע וויַיל טייל

 דעם וויסן צו געווָארן געגעבן איז אייך צו: געזָאגט זיי צו הָאט ער און 11

 זאכן ַאלע, ַארויס זענען וואס די צו אבער; גָאט פון מלכות דעם פון סוד

 (.4:11 מארק) משלים אין קומען

 פון פיל איז ווי רוֿב ֿפַאר מיסטעריע אַַ איז גָאט פון מלכות אמת די היַינט אפילו

 די: טייטַאלד ooo.  dw.dew בייַַ ָאנליין, בוך פריי אונדזער אויך זען) ּפלַאן סt גָאט

 האט פארוואס? עּפעס באשאפן גָאט האט פארוואס ּפלַאן סt גָאט פון מיסטעריע

 (.?  איר געמאכט גָאט

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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 קומען וועט( צייט דער פון) סוף דער ַאז געזאגט האט יָאשקע ַאז אויך באטראכט

 :עדות אַַ ווי וועלט די ַאלע אין אנגעזאגט איז מלכות די פון בשורה די נָאך( בַאלד)

 ַאן ווי וועלט די ַאלע אין אנגעזאגט זיין וועט מלכות די פון בשורה די און 14

 (.24:14 מתיא) קומען וועט סוף דער און, אומות די ַאלע צו עדות

 זיין צו איז און וויכטיק איז גָאט פון מלכות די פון בשורה די ּפרָאקלַאמירן

 די ָאפפערס עס וויַיל" ָאנזָאג גוטע" אַ  איז דָאס. צייט סוף די אין פארענדיקט

 ּפָאליטיש ווָאס טרָאץ, מענטשהיַיט פון קרַאנקיַיט די צו הָאפענונג פַאקטיש

 .לערנען קען פירער

 אמת די ַאז קלָאר זיין זָאל עס, ווערטערt יָאשקע בַאטרַאכטן איר אויב

 זָאל דָאס. איצט מלכות די פון בשורה די ּפרָאקלַאמירן זָאל קירך קריסטלעך

, רעכט דָאס טָאן צו סדר אין און. קהילה די ֿפַאר בילכערקיַיט שּפיץ זיין זיין

 גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג די ווָאס איז דָאס. יוטַאלייזד זיין זָאל שּפרַאכן קייפל

 סך אַַ אויף געווָארן איבערגעזעצט ביכל דָאס איז דערֿפַאר און. טָאן צו סטרייווז

 .שּפרַאכן

 :וועג זיין ָאננעמען נישט ווָאלט רוֿב געלערנט יָאשקע

 און, טױער דער איז ברײט װָארום; שער שמאלן דעם דורך אריין גייט 13

 גײען װָאס סך אַַ זַײנען עס און, אומקום צו ֿפירט װָאס װעג דער איז ברײט

 פירט ווָאס וועג דער און, שמאל איז שער דער ווייל 14. אים דורך ַארַײן

: 7 מתיא. )אים געפינען ווָאס ווייניק זענען עס און, שווער איז לעבן צום

14-13) 

 !לעבן צו פירט גָאט פון מלכות די פון בשורה די

 ויסקומען קריסטן ּפרַאפעסינג רוֿב כָאטש ַאז טָאן צו אינטערעס פון זיין קען עס

 בשורה די מבשר אויף געווען איז טרָאּפ סt משיח ַאז געדַאנק דער צו ַאבליוויַאס

 ָאפט הָאבן היסטָאריקער און טיַאלַאדזשַאנז וועלטלעך, גָאט פון מלכות די פון

 .לערנט ַאקשלי ביבל די ווָאס איז דָאס ַאז פארשטאנען
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 פון מלכות די פון בשורה די לערנען צו תלמידים זיין ערווארטעט, זיך, יָאשקע, נָאך

 סt גָאט אויף באזירט זיין וועט מלכות צוקונֿפט די וויַיל(.  2,61: 9 לוק) גָאט

 דעם אין געזעצן די פָאלגן און - וווילטָאג און שלום ברענגען וועט עס, געזעצן

 (.15: 2 עפעסיַאנס; 165: 119 סַאם) שלום אמת צו פירט עלטער

 טעסטַאמענט ַאלטע די אין באקאנט געווען איז מלכות די פון ניַיעס גוטע די און

 .שריפטן
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מרבית החוקרים המשיחיים ללא קשר שהם מעניקים  . 3

 ?לאירועים

 די ּפרָאקלַאמינג ינווַאלווד דרָאשע רעקָארדעד לעצטע און ערשטערt יָאשקע

 (.3: 1 ַאקס; 15-14: 1 מארק) גָאט פון מלכות די פון בשורה

 וועגן עּפעס וויסן הָאבן זָאל צייטt יָאשקע פון אידן די ווָאס עּפעס איז מלכות גָאטס

 ַאלטע די רופן איצט מיר ווָאס, שריפטן זייער אין דערמאנט געווען איז עס ווי

 .טעסטַאמענט

 מלכות די וועגן געלערנט דניאל

 :געשריבן האט דניאל נביא דער

 צעברעכן ברזל די וויַיל, ברזל ווי שטַארק זיין וועט מלכות טע4 די און 41

 צעברעכן וועט מלכות די, צעטרעטן ווָאס איַיזן ווי און; ַאלץ צעברעכן און

 די געזען האסט דו ווייל 41. אנדערע די ַאלע צעטרעטן און ברעקלעך אין

 די וועט, איַיזן פון טייל און, ליים סtטעפער פון טייל, פינגער די און פיס

, אים אין זַײן זָאל אַײזן ֿפון שטַארקייט די ָאבער; ווערן צעטיילט מלכות

 און 42. ליים קערַאמישן מיט געמישט אײזן דָאס געזען הָאט איר װי ַאזױ

, ליים פון טייל און איַיזן פון טייל געווען זענען רגלים די פון פיס די ווי אזוי

 הָאסט דּו ווי ַאזוי 43. שווַאך טייל און שטַארק טייל זיין וועט מלכות די ַאזוי

 דעם מיט פַארמישן זיך זיי וועלן ַאזוי, ליים מיט פַארמישט איַיזן ראה

, ַאנדערן צום אײנער ָאנהענגן ניט זיך װעלן זײ נָאר; מענטשן פון זָאמען

 מלכים די פון טעג די אין און 44. לײם מיט נישט זיך מישט אַײזן װי ַאזױ

 ווערן קיינמָאל וועט ווָאס מלכות אַַ אויפשטעלן הימל פון גָאט דער וועט

 וועט עס; מענטשן אנדערע צו איבערלָאזן ניט זָאל מלוכה די און; חרוֿב

 אויף שטיין וועט עס און, קינגדָאמס די ַאלע ֿפַארלענדן און צעברעכן

 (.44-41: 2 דניאל) אייביק

 און, מלכות די בַאקומען וועלן אייבערשטן דעם פּון הייליקע די ָאּבער 18

 דניאל. )אייביק און אייביק אויף און, אייביק אויף מלכות די ירש וועלן

7:18.) 
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 קעגן מלחמה געמַאכט הָאט הָארן זעלבער דער און; געקוקט הָאב איך 21

 איז טעג פון קדמון דער ביז 22, זיי ַאקעגן געליטן הָאט און, קדושים די

 דעם פון הייליקע די צו משּפט אַַ געווָארן געמַאכט איז עס און, געקומען

 די ירשענען צו הייליקע די ֿפַאר געקומען איז צייט די און, אויבערשטן

 (7:21-22 דניאל. . )מלכות

 וועט גָאט פון מלכות די ווען קומען וועט צייט די ַאז לערנען מיר, דניאל ֿפון

 אויך מיר. אייביק אויף דויערן וועט און וועלט דעם פון קינגדָאמס די צעשטערן

 .מלכות דעם באקומען אין טייל זייער הָאבן וועלן הייליקע די ַאז לערנען

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

 :טעסטַאמענט ניו די פון ּפַאסידזשיז עטלעכע בַאמערקן

 הָאבן ווָאס מלכים צען זענען, געזען הָאט איר ווָאס, הערנער צען די" 12

 שעה איין ֿפַאר מַאכט בַאקומען זיי ָאבער, מלכות קיין באקומען נישט נָאך

 וועלן זיי און, מיינונג איין מיט זיַינען דָאזיקע די 13. חיה די מיט מלכים ווי

 מַאכן וועלן דָאזיקע די 14. חיה דער צו אויטָאריטעט און מַאכט זייער געבן

 האר איז ער וויַיל, זיי בַאקומען וועט לאם די און, לאם דעם מיט מלחמה

, גערופן זענען אים מיט זענען ווָאס די און; מלכים פון מלך און האר פון

 (14-12: 17 התגלות. )געטרייַַ און אויסדערוויילט

 וועט עס ַאז בַאגריף דער טעסטַאמענץ ניו און ַאלטע די ביידע אין זען מיר, ַאזוי

 און עס צעשטערן וועט גָאט ַאז און ּפַארץ צען מיט מלכות ערדישע צייט סוף אַַ זיין

 .מלכות זיין פַארלייגן

 מלכות די וועגן געלערנט ישעיהו

, גָאט פון מלכות די פון טייל ערשטער דער וועגן שריַיבן צו ישעיה ינסּפייערד גָאט

 :וועג דעם, מיללענניום די ווי באקאנט מעמשָאלע יָאר טויזנט די

 זיַינע פּון צמח וועט ַצֵעף אַַ אּון, ִיַשין פּון שטף דעם פּון יצא וועט רוט אַַ 1

 חכמה פון גייסט דער, אים אויף רוען וועט האר די פון גייסט דער 2. שורש
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 פון און וויסן פון גייסט דער, שטַארקייט און עצה פון גייסט דער, שכל און

 .האר די פון מורא די

 זיינע פון ראיה די לויט שפט נישט וועט ער אוןt, ה יראת אין איז חן זיין 3

 מיט ָאּבער 4; אויערן זיינע פון שמע די לויט פסק נישט און, אויגן

 יושר מיט מחליט אּון, עני די משפט ער וועט גערעכטיקייט

 ֿפון רוט דעם מיט ערד די שלָאגן װעט ער; ערד דער פון עניוות די ֿפַאר

 5. רָשעים די טײטן ער װעט ליּפן זַײנע ֿפון ָאטעם דעם מיט און, מױל זַײן

ת און, לענדן זיַינע פּון גַארטל דער זיין וועט גערעכטיקייט מֶּ  גַארטל דער אֶּ

 .מותן זיַינע פּון

 וועט לעמּפערט דער, שעּפס דעם מיט וואוינען וואלף דער וועט אויך 6

; צוזַאמען פַאך די און לייב יונג דער און קַאלב דער, ציג יונג דער מיט שכב

 יונגע זײערע; רעען וועלן בער די און קו די 7. זיי פירן וועט קינד קליין אַַ און

 אּון 8. ָאקס דער װי שטרוי עסן װעט לײב דער און; אינאײנעם לײגן זיך װעלן

ד דָאס ת ּביַים שחק זָאל יֶּלֶּ בֶּ ד דָאס אּון, קֹוְברֹו פּון נקֶּ  גרוב דער אין ָיד זיַין ׂשים זָאל יֶּלֶּ

 הייליק מיין ַאלע אין צעשטערן ניט און שַאטן ניט וועלן זיי 9. צפע פון

 ווַאסער די ווי האר די פון וויסן די מיט פול זיין וועט ערד די ֿפַאר, בַארג

 .ים דעם דעקן

 ַּפנֶּה אַַ ווי עמד וועט ווָאס, ִיַשין פּון שורש אַַ זיין וועט טָאג יענעם אין און 11

 זַײן װעט רו זַײן און, זוכן אים װעלן ֿפעלקער די װָארום; פָאלק פַארן

 (1-1: 11 ישעיה. )ּפרַאכט

 פַאסע ערשטער ָאדער טייל ערשטער דער ווי דעם צו ריפערד איך ווָאס סיבה די

 צו פריער) גשמיות זיין וועט עס ווו צייט אַַ איז דָאס ַאז איז, גָאט פון מלכות די פון

 און( 21 התגלות, הימל פון ַארָאּפ קומט ירושלים ניו, שטָאט הייליק די ווען צייט די

 פַאסע דעם פון ַאסּפעקט גשמיות די באשטעטיקט ישעיה. יאר טויזנט דויערן וועט

 :מיט פארבליבן ער ווען

 דָאס ָיד זיין שלח ווידער וועטt ה ַאז, טָאג יענעם אין זיין וועט עס 11

 איז ווָאס פָאלק זיין פון איבעריקע דָאס צוריקקריגן צו מָאל צווייטע
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 פון, ִשַנער און ָעָלם פון, כוש און פתרוס פון, ִמצַרִים און אשור פון, געבליבן

 .ים פון אינזלען. מלך דעם פּון און חמת

 פּון ְמֻדִשים די קבץ וועט ער אּון, ּגֹוִים די פַאר ָּפנֶּל אַַ קום וועט ער 12

ץ פּון כנפות 4 די פּון יהודה פּון ָּפזּור די קבץ אּון, יׂשראל  די און 13. ָהָארֶּ

; ווערן כרת וועלן יהודה פון שונאים די און, סור וועט אפרים פון קנאות

 14. אֿפרים צעריסן ניט װעט יהודה און, יהּודה מקנא ניט זָאל אֿפרים

; מערב די צו פלשתים די פון ַאקסל די אויף ַארָאּפ פליען וועלן זיי ָאבער

 זייער לייגן וועלן זיי; מזרח פון מענטשן די בַארַאבעווען וועלן זיי צוזַאמען

 15. צוהערן זײ צו זָאל עמון ֿפון ֿפָאלק דָאס און; מואב און אדום אויף הַאנט

 ער וועט ווינט שטַארק זיין מיט; מצרים ים פון לשון די אבד וועטt ה

, שטרָאם זיבן די אין אים שלָאגן און, טיַיך דעם איבער פויסט זיין שָאקלען

ְך אַַ זיין וועט עס 16. שָאדן-טרוקן ַאריבער מענטשן מַאכן און רֶּ  דעם פַאר דֶּ

 געווען איז עס ווי ַאזוי, אשור פּון ווערן עזב וועט ווָאס, עם זיין פּון שאר

ץ פּון עלה איז ער ווָאס טָאג דעם אין ישראל פַאר רֶּ : 11 ישעיה. )ִמצַרִים אֶּ

16-11) 

 :שריַיבן צו ינסּפייערד אויך איז ישעיה

 וועטt ה ּבית פּון בַארג דער און,  טעג לעצטע די אין זיין וועט עס און 2

; גבעות די איבער ווערן נׂשא וועט ער און, בערג שפיץ אויפן ווערן פעסט

: אמר און בוא וועלן מענטשן 3. אים צו שטרָאמען װעלן ֿפעלקער ַאלע און

 פּון אלוקים פון ּבית דעם צוt, ה פון בַארג אויפן עלה לָאמיר און קום

 זיינע אין גיין וועלן מיר און, וועגן זיינע לערנען אונדז וועט ער; יעקב

 ֿפון װָארט דָאס און,  ּתֹורה די ַארױסגײן װעט ציון ֿפון װָארום. ּפַאטס

 ַעם גער וועט ער אּון, ּגֹוִים די צווישן שפט וועט ער 4. ירושלים ֿפון גָאט

 אין שּפיזן זײערע און, ַאקערן צו שליסן זײ װעלן שװערדן זײערע; ַרב

 װעלן זײ און, ֿפָאלק ַאקעגן שװערד אַ  אױֿפהײבן ניט װעט ֿפָאלק; שּפייזן

 זיין וועט מענטשן פון קוקן געהויבענע די 11... . מלחמה לערנען ניט מער

 וועט ַאליין האר די און, בויגן זיין וועט מענטשן פון גווַאלד די, ַאניוועסדיק

 ( 2-4,11: 2 ישעיהו. )טָאג ַאז אין דערהויבן זיין

 אויף זיין וועט דָאס, לעסָאף. ערד אויף שלום פון צייט וטָאּפיַאן אַַ זיין וועט עס, אזוי

; 1: 92; 4: 91 סַאם) שריפטן פַארשידן אויף בַאזירט. ּפסַאק יָאשקע מיט, אייביק
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 יָאר 1,111 לַאסץ דָאס ַאז לערנט גמרא יִידישער דער(, 2: 6 הושע; 11: 2 ישעיה

 (.97t פָאליאַָ סנהדרין מסכת: גמרא בַאבילָאניַאן)

 :פאלגענדע די שריַיבן צו ינסּפייערד געווען איז סַאיַאה איך

 געגעבן אונז איז זון א, אונז צו געווארן געבוירן איז קינד א ווארים 6

 זיין וועט נָאמען זיין און. ַאקסל זיין אויף זיין וועט רעגירונג די און; געווארן

 ּפרינס, פאטער אייביק, גָאט גווַאלדיק, קָאונסעלָאר, ווונדערלעך גערופן

 זיַין נישט וועט ָשלום פּון אּון רעגירונג זיין פּון גדל דער פּון 7. שלום פון

 זי אּון, בַאפעלן צו עס, מלכות זיין איּבער אּון, ָדִודן ִּכֵסא אויפן, קץ קיין

. אייביק ּביי, ָאן צייט יענעם פּון, גערעכטיקייט אּון משפט מיט אויפשטעלן

 (7-6: 9 ישעיה. )דָאס טָאן וועט הָאסץ פון האר די פון ברען די

 מלכות אַַ פַארלייגן און קומען ווָאלט יָאשקע ַאז געזאגט האט ישעיה ַאז נָאטיץ

 סּפעציעל, דורכפָאר דעם ציטירן משיח גלייבן וואס פילע בשעת. רעגירונג אַַ מיט

 די ווי מער ּפרַאפעסיז עס ַאז פַארזען צו טענד זיי, יָאר יעדער דעצעמבער אין

 אַַ האט גָאט פון מלכות די ַאז ווייזט ביבל די. געבוירן זיין ווָאלט יָאשקע ַאז פַאקט

. אים איבער זיין וועט יָאשקע ַאז און, סַאבדזשעקץ איבער געזעצן מיט רעגירונג

 .געזָאגט נביאות עס הָאבן אנדערע און דניאל, ישעיהו

 די און( 15:11 יוחנן; 41-37: 22 מתיא) ליבע פון וועג די זענען גָאט פון געזעצן די

 פון מלכות די דעריבער. געזעצן די אויף באזירט רולד זיין וועט גָאט פון מלכות

 .ליבע אויף באזירט זיין וועט, עס זען וועלט דער אין פילע ווי טרָאץ, גָאט

 מער און תהלים

 די וועגן שריַיבן צו ינסּפייערד גָאט ַאז ישעיה און דניאל נָאר ניט געווען איז עס

 .גָאט פון מלכות קומענדיק

 נָאר ניט) ישראל פון שבטים די פון די ַאז שריַיבן צו ינסּפייערד געווען איז יחזקאל

 ווָאלט טריביַאליישַאן גרויס די פון צייט די אין צעווָארפן געווען זענען ווָאס( אידן די

 :מלכות מיללענניַאל די אין צוזַאמען אלנגעזאמלט זיין
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 די פּון קבץ דיך וועל איךt: ה ֲאֹדָני אמר הָאט ַאזוי: אמר דעריבער 17

 און, געווָארן צעשּפרייט ביסט דו ווָאס לענדער די פּון קבץ איַיך, פעלקער

ץ דָאס נתן דיר וועל איך רֶּ  זײ און. גיין ַאהין וועלן זיי און 18. יׂשראל פּון אֶּ

 אירע ַאלע און אומװערדיקײטן אירע ַאלע ַאװעקנעמען דָארטן ֿפון װעלן

 וועל איך און, הַארץ איין געבן זיי איך וועל דעמאלט 19. אומװערדיקײטן

 פון הַארץ שטיינערדיק די נעמען וועל איך און, זיי אין גייסט נייַַ אַַ נתן

 מיין אין גיין זאלן זיי ַאז 21, פלייש פון הַארץ אַַ געבן זיי און, פלייש זייער

 צום זַײן מיר װעלן זײ און; זיי טָאן און משפטים מיינע היטן און, חוקים

 הלך הָאּבן ֵלב זייערע ווָאס די ָאּבער 21. גָאט צו זַײן זײ װעל איך און, ֿפָאלק

 פַארגמלן וועל איך, תֹוֵעבֹות זייערע און תעבות זייערע צו תאוה דעם נָאך

-11:17 יחזקאלt. )ה ֲאֹדָני אמר, קעפ אייגענעם זייער אויף מעשים זייערע

21) 

 ָאבער, צעווָארפן זיין מער ניט וועט ישראל פון שבטים די פון קינדסקינדער די

 (.יד דברים; יא ויקרא) זאכן תעבות עסן הַאלטן און חוקים סt גָאט פָאלגן וועט

 :מלכות סt גָאט פון ניַיעס גוטע די וועגן תהלים די אין פאלגענדע די בַאמערקן

 ַאלע אוןt, ה צו ווענדן זיך און געדענקען וועלן וועלט דער פון עקן ַאלע 27

 מלכות די ווָארעם 28. דיר פאר בוקן זיך וועלן אומות די פון משּפחות די

 (22:28-27 סַאם. )ּגֹוִים די איבער שולט ער אּוןt, ה פּון איז

 פון סצעּפטער א; אייביק און אייביק אויף איז, אלוקים, ִּכֵסא דיַין 6

 (45:6 תהלים) .מלכות דיין פון סצעּפטער דער איז גערעכטיקייט

t, ה צו זינג 2. ערד גַאנצע די, גָאט צו זינגט! געזַאנג נייע אtַַ ה צו זינג, ָאה 1

 3. טָאג צו טָאג פון ישועה זיין פון ניַיעס גוט די ּפרָאקלַאמירן; ֵשם זיין ברך

. אומות ַאלע צווישן וואונדער זיין, אומות די צווישן כבוד זיין דערציילט

 (24-23: 16 טשרָאניקלעס 1. קפ אויך; 3-1: 96 סַאם)

 דיך וועלן קדושים דיַינע אוןt, ה, הלל דיך וועלן מעשים דיַינע כל 11

 וועגן רעדן און, מלכות דיין פון כבוד דער וועגן רעדן וועלן זיי 11. בענטשן

 גווַאלדיק זיין מענטשן פון קינדער די צו באקאנט מַאכן צו 12, מַאכט דיין
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 אייביק ַאן איז מלכות דיין 13. מלכות זיין פון ּפרַאכט די און, מעשים

 (13-11: 145 סַאם. )דורות ַאלע אױף בלַײבט ממשלה דַײן און, מלכות

 ַאסּפעקץ וועגן געשריבן אויך טעסטַאמענט ַאלטע די אין שרייבערס פַארשיידענע

 (.4:7 מיכה; 21 עבדיהו; 21:33 יחזקאל למשל) מלכות די פון

 בַאלדיק זיין, גָאט פון מלכות די פון בשורה די לערנען אנגעהויבן יָאשקע ווען, ַאזוי

 .בַאגריף גרונט די מיט פַאמיליערַאטי עטלעכע האט וילעם
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שמונים ושלוש שנים חלפו מאז יצאה ההוראה להקים  . 4

 ?מחדש

 פון מענטש דעם וועגן ניַיעס גוט די נָאר איז בשורה די ווי ַאקט פילע בשעת

 מלכות די פון בשורה די געלערנט אנהענגערסt יָאשקע ַאז איז פַאקט די, יָאשקע

 .געבראכט יָאשקע ווָאס ָאנזָאג דער איז דָאס. גָאט פון

 :יָאשקע און גָאט פון מלכות דעם וועגן געשריבן פאולוס ַאּפָאסטלע דער

 מיט חדשים דריי גערעדט האט און שול אין אריין איז ער און 8

 דעם פון זאכן די וועגן איבערצייגט און געטראכט האט און, דרייסטקייט

 (.19:8 ַאקס) גאט פון מלכות

 געגַאנגען בין איך וועמען צווישן, ַאלע איר ַאז, איך ווייס איצט טַאקע און 25

 (.21:25 ַאקס) גָאט פון מלכות דָאס ּפריידיקן

 אים צו געקומען פילע זענען, טָאג אַַ בַאשטימט אים הָאּבן זיי ווען און 23

 עדות פייערדיק און דערקלערט הָאט ער וועמען צו, לַײדונג זיין אין

 די פון יָאשקע וועגן איבערצייגט זיי, גָאט פון מלכות דעם וועגן געזָאגט

 די מבשר 31 …. ָאוונט ביז מָארגן פון, נביאים די און משה פון תורה

 יָאשקע האר די זארגן ווָאס זאכן די לערנען און גָאט פון מלכות

 (. 23,31: 28 ַאקס) אים פַארווערן איינער קיין, בטחון ַאלע מיט המשיח

 אַַ איז ער כָאטש) יָאשקע וועגן נָאר ניט איז גָאט פון מלכות די ַאז בַאמערקונג

 ווָאס פון סעּפערַאטלי יָאשקע וועגן געלערנט אויך פאולוס ווי(, עס פון טייל הויּפט

 .גָאט פון מלכות די וועגן געלערנט ער

 די פון בשורה די נָאך איז דָאס ָאבער, גָאט פון בשורה די עס גערופן אויך פאולוס

 :גָאט פון מלכות

 גיין וועט איר אז 12... גאט פון בשורה די אנגעזאגט אייך האבן מיר... 9

 1. )כבוד און מלכות אייגענער זיין אין אייך רופט וואס, גאט פאר ווערט

 ( 9,12: 2 טהעססַאלָאניַאנס



 

33 
 

 פון" ָאנזָאג גוטע" די(. 1:16 רוימער) משיח פון בשורה די עס גערופן אויך פאולוס

 . געלערנט ער ווָאס ָאנזָאג דער, יָאשקע

 משיח יָאשקע פון מענטש דעם וועגן בשורה אַַ נָאר נישט איז עס ַאז בַאטרַאכטן

 משיח פון בשורה די געזאגט האט פאולוס. ישועה ּפערזענלעך וועגן נָאר ָאדער

 :משפט סt גָאט און, צוריקקומען זיין, יָאשקע פָאלגן ַאריַינגערעכנט

 און 7, איר קָאנפליקט וואס די טריביַאליישַאן מיט צוריקצָאלן צו גָאט...  6

 איז יָאשקע האר די ווען אונדז מיט מנוחה ומרויק זענען וואס איר געבן צו

 פיַיער פלַאמינג אין 8, מלאכים גווַאלדיק זיין מיט הימל פון אנטפלעקט

 ניט טָאן וואס די אויף און, גָאט וויסן ניט טָאן וואס די אויף נקמה גענומען

 וועלן דָאזיקע די 9. המשיח יָאשקע האר אונדזער פון בשורה די פָאלגן

 פּון כבוד דעם פּון אּוןt ה פַאר פּון אומקום אייביקן מיט ווערן באשטראפט

 פַארהערלעכט צו ּכדי, טָאג יענעם אין, קּומען וועט ער ווען 11, ּכוח זיין

, גלויּבן ווָאס, ַאלע צווישן ווערן ּבַאוערד צו אּון, קדושים זיינע אין ווערן

 2) געגלויבט געווען איז איר צווישן. ֵעדות אונדזער מחמת

 (.11-6: 1 טהעססַאלָאניַאנס

 ניט, בַאקומען וועלן מיר ווָאס עּפעס איז מלכות די ַאז ווייזט טעסטַאמענט ניו די

 :עס פַארמָאגן גָאר איצט מיר ַאז

 עברים) אויפגעטרייסלט זיין ניט קענען ווָאס מלכות אַַ בַאקומען מיר 28

12:28.) 

 ָאבער, איצט גָאט פון מלכות די פון טייל זיין צו פָארויס קוק און ָאנכַאּפן קענען מיר

 .עס אריין גָאר נישט הָאבן

 פון מלכות די ַאריַין גָאר נישט טוט איינער ַאז באשטעטיקט סּפַאסיפיקלי פאולוס

 :המתים די נָאך כַאּפַאנז עס ווי, מענטש שטַארביק אַַ ווי גָאט

 ירשענען ניט קענען בלוט און פלייש ַאז, ברידער, איך זָאג דָאס און 51

 די ירשענען נישט וועט קָארוּפציע די און; גָאט פון מלכות דָאס

, שלָאֿפן ַאלע ניט וועלן מיר: מיסטעריע אַַ אייך זָאג איך, זע 51. פַארדָארבן

 פינקלען אַַ אין, מָאמענט אַַ אין 52 — ווערן געביטן ַאלע וועלן מיר נייערט



 

34 
 

 די און, געזונט וועט שופר דער ווארים. שופר לעצטע די בייַַ, אויג ַאן פון

 זיין וועלן מיר און, ינקָאררוּפטיבלע אויפגעשטאנען זיין וועט טויטע

 (.52-51: 15 קָארינטהיַאנס 1) פארענדערט

 ווָאס, המשיח יָאשקע האר דעם און גָאט פאר דעריבער אייך בעט איך 1

 זיין און אנטפלעקונג זיין ביי טויטע די און לעבעדיקע די ריכטער וועט

 .מלכות

 (.4:1 טימאטעאוס 2)

 צו מלכות די בַאפריַיען ווָאלט יָאשקע ַאז ָאבער, ַאז געלערנט בלויז ניט פאולוס

 :פאטער דער גָאט

 געווארן איז און, טויט די פון אויפגעשטאנען איז משיח איצט אבער 21

 ווארים 21. שלָאפנדיק געפאלן זענען וואס די פון פרוכט ערשטער דער

 תחיית די געקומען אויך איז, מענטש דורך געקומען איז טויט דער זינט

 אלע אד״ם אין ווי אזוי ווארים 22. מענטש דורך מתים די פון המתים

 איטלעכער אבער 23. ווערן מחיה אלע משיחן אין אויך וועלן אזוי, שטארבן

 ווָאס, די דערנָאך,  פרוכט ערשטער דער משיח: סדר אייגענעם זיין אין

 די גיט ער ווען, קץ דער קומט דעמאלט 24. קומען זיין ביי משיחן פון זענען

 און הערשן ַאלע צו סוף אַַ שטעלט ער ווען, פאטער דעם גָאט צו מלכות

 נתן הָאט ער ּביז, קיניגן מוז ער ווָארעם 25. מַאכט און אויטָאריטעט ַאלע

 (.15:21-25 קָארינטהיַאנס 1. )רגלים זיינע אונטער שונאים ַאלע

 די ירשענען נישט וועט( ברייקערז בַאפעל) אומגערעכט ַאז געלערנט אויך פאולוס

 :גָאט פון מלכות

 פון מלכות דָאס ירשענען ניט וועלן אומגערעכטע די ַאז, ניט איר ווייסט 9

 אדער, יידַאלייטערז אדער, זנות ניט. פארפירט זיין נישט זאלסט דו? גָאט

 אדער 11, סָאדָאמיטעס אדער, כָאומָאוסעקשַאווַאלז אדער, ַאדַאלטערערז

 אדער, רעווילערס אדער, שיכורים אדער, קָאוועטָאוס אדער, גנבים

-11: 6 קָארינטהיַאנס 1) גָאט פון מלכות די ירשענען וועט יקסטָארשַאנז

9.) 
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, זנות, ניעף: זענען ווָאס, פלייש דעם פון מעשים די קענטיק זיַינען איצט 19

 גרימצארן, קנאה, מחלוקת, הַאס, כישוף, זרה עבודה 21, זימה, טומאה

, רציחה, קנאה 21, אפיקורסות, מחלוקת, אמביציעס עגָאיסטיש, צארן פון

 ווי ּפונקט, פריער איר זָאגן איך ווָאס פון; ווי די און, רעווַאלריז, שיכרות

 זאכן ַאזאַַ פיר וואס די ַאז, פַארגַאנגענהייט אין איר דערציילט אויך איך

 (.21-19: 5 גַאלַאטיַאנס) גָאט פון מלכות די ירשענען נישט וועלן

 קיווַאט אדער, מענטש טמא, זנוס קיין ַאז, וויסן איר דעם ווארים 5

 און משיח פון מלכות דעם אין ירושה קיין האט, געץ אַַ איז ווָאס, מענטש

 (.5: 5 עפעסיַאנס) גָאט

 זיין ַאריַין קענען צו סדר אין זינד פון תשובה פאדערט און סטַאנדַארדס האט גָאט

 ַאז לערנען נישט ווָאלט עטלעכע ַאז געווארנט פאולוס ַאּפָאסטלע דער. מלכות

 :איז אנדערן ָאבער, ענטפער די איז בשורהt יָאשקע

 יָאשקע האר אונדזער און פאטער דער גָאט פון שלום און דיר צו חסד 3

 מציל זאל ער ַאז, זינד אונדזער ֿפַאר געגעבן זיך האט ווָאס 4, המשיח

 גָאט אונדזער פון וועט דעם לויט, תקופה בייז איצטיקער דעם פון אונדז

 איר ַאז ווונדער איך 6. אמן. אייביג אויף. כבוד זיין וועמען צו 5, פאטער און

 פון חן דעם אין איר גערופן וואס אים פון ַאוועק בַאלד ַאזוי זיך קערט

 זענען עס ָאבער; אנדערן ניט איז ווָאס 7, בשורה ַאנדערש אַַ צו, משיח

. משיח פון בשורה די פַארווערן צו ווילן און איר קָאנפליקט ווָאס עטלעכע
 קיין איר ּפריידיקן, הימל פון מלאך אַַ ָאדער, מיר אויב אפילו אבער 8

 זיין ער זָאל, איר צו אנגעזאגט הָאבן מיר ווָאס ווי בשורה אנדערע

 איצט איך זאג ַאזוי, געזָאגט פריער הָאּבן מיר ווי ַאזוי 9. פארשאלטן

 איר ווָאס דָאס ווי בשורה ַאנדער ַאן אייך ּפריידיקט עמיצער אויב, ווידער

 (1:3-9 גַאלַאטיַאנס. )זיין פַארשָאלטן ער זָאל, בַאקומען הָאט

 מיט חוה פארפירט האט שלאנג דער ווי אזוי אז, מורא האב איך אבער 3

 דער פון פארדארבן ווערן מחשבות איַיערע זאלן אזוי, ערלעכקייט זיין

 ַאן ּפריידיקט, קומט ווָאס, דער אויב ווארים 4. משיחן אין איז וואס, פשטות

 בַאקומען איר אויב ָאדער, ָאנגעזָאגט ניט הָאבן מיר וועמען, ישוען ַאנדערן

, בשורה ַאנדער ַאן ָאדער, באקומען ניט הָאט איר ווָאס, גייסט ַאנדער ַאן
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 2! )פַארהַאלטן גוט עס איר קענסט –, ָאנגענומען ניט הָאט איר ווָאס

 (11:3-4 קָארינטהיַאנס

 ?בשורה, פַאלש פאקטיש," ַאנדערש" און" אנדערע" די געווען איז ווָאס

 .טיילן פַארשידן האט בשורה פַאלש די

 גָאט פָאלגן צו הָאבן ניט טָאן איר ַאז גלויבן צו איז בשורה פַאלש די, ַאלגעמיין אין

. קפ) גָאט וויסן צו קליימינג בשעת וועג זיין צו אמת לעבן צו שטרעבן טַאקע און

 .ָאריענטיד-עגָאיסטיש זיין צו טענדז עס(. 23-21: 7 מתיא

 יאר 6111 קימַאט בשורה פַאלש אַַ ֿפַאר פַאלן צו יוו געגלויבט הָאט שלַאנג די

 און גָאט ווי בעסער וויסן זיי ַאז געגלויבט הָאבן יומַאנז און -( 3 גענעסיס) צוריק

 ָאפט איז נָאמען זיין, געקומען יָאשקע נָאך, יאַָ. זיך ֿפַאר בייז און גוט בַאשליסן זָאל

 וועט און קַאנטיניוינג איז דָאס און - גָאסּפעלס פַאלש פַארשידן צו ַאטַאטשט

 .ַאנטיטשריסט לעצט די פון צייט די אין פָארזעצן

 אַַ יסענשַאלי איז בשורה פַאלש די, צייט ס פאולוס ַאּפָאסטלע די אין צוריק איצט

 ַאז געגלויבט בייסיקלי גנָאסטיק. טעות און אמת פון מישן מיסטיק/  גנָאסטיק

 ַאריַינגערעכנט, ינסייט רוחניות דערגרייכן צו דארף איז ווָאס איז וויסן סּפעציעל

 קיין פון געווען איז האט פלייש די ווָאס ַאז גלויבן צו טענד הָאבן גנָאסטיקס. ישועה

 דער ווי ענינים אין גָאט פָאלגן צו קעגן זענען זיי און קַאנסַאקווַאנס בַאזונדער

 איז ווָאס, מַאגוס שמעון געווען איז פירער פַאלש ַאזאַַ איינער. שבת טָאג-זיבעטער

 (.21-18: 8 ַאקס) פעטרוס ַאּפָאסטלע די דורך געווארנט געווען

 גרינג נישט איז עס אבער

 :גָאט פון מלכות געלערנט פיליפוס ַאז ווייזט טעסטַאמענט ניו די

 ּפריידיד און שומרון פון שטָאט דער צו ַארָאּפ פיליפוס איז דעמאלט 5

 וועגן זאכן די אנגעזאגט ער ווען פיליפוס געגלויבט זיי 12. ... זיי צו משיח

 (. 5,12: 8 ַאקס... ) גָאט פון מלכות די
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 ַאריַין צו גרינג נישט איז עס ַאז געלערנט תלמידים די און, פאולוס, יָאשקע אבער

 :גָאט פון מלכות די

 האט ער, טרויעריק זייער געווארן ער ַאז געזען יָאשקע ווען און 24

 מלכות די ַאריַין צו עשירות הָאבן וואס די ֿפַאר איז עס שווער ווי, "געזאגט

 פון אויג די דורך גיין צו קעמל אַַ ֿפַאר גרינגער איז עס ווארים 25! גָאט פון

 .גָאט פון מלכות די ַאריַין צו מענטש ריַיך אַַ ֿפַאר ווי נָאדל אַַ

 ניצול דען קען ווער: געזָאגט הָאּבן, געהערט עס הָאּבן ווָאס, די און 26

 ?ווערן

, מענטשן ביי אוממעגלעך זענען ווָאס זַאכן די: געזָאגט הָאט ער ָאּבער 27

 (18:24-27 לוק. )גָאט ביי מעגלעך זענען

 ַאקס" )  גָאט פון מלכות די ַאריַין טריביַאליישַאנז פילע דורך מוזן מיר" 22

14:22.) 

 עס ווי, ברידער, איר ֿפַאר שטענדיק גָאט דַאנקען צו געבונדן זענען מיר 3

 איז

 יעדער פון ליבע די און, זייער זייער וואקסט אמונה דיין וויַיל, ּפַאסיק

 מיר ַאז ַאזוי 4, אנדערער יעדער צו פארמערט איז ַאלע איר פון איינער

 און געדולד דיין ֿפַאר גָאט פון קהילות די צווישן איר מיט בַארימערייַַ זיך

 5, פַארטרָאגן איר ווָאס טריביַאליישַאנז און רדיפות דיין ַאלע אין אמונה

 איר ּכדי, גָאט פון משפט גערעכטן דעם פון בַאווייז קלָארע אַַ איז ווָאס

 אויך איר ווָאס, גָאט פון מלכות דעם פַאר ווערט ווערן גערעכנט זָאלט

 מיט צוריקצָאלן צו גָאט מיט זַאך צדיק אַַ איז עס זינט 6; ליידן

 זענען ווָאס איר געבן צו און 7, איר קָאנפליקט וואס די טריביַאליישַאן

 הימל פון אנטפלעקט איז יָאשקע האר דער ווען אונדז מיט מנוחה ומרויק

 (. (.3-7: 1 טהעססַאלָאניַאנס 2, )מלאכים גווַאלדיק זיינע מיט

 אין אויסדערוויילט און גערופן איצט זענען עטלעכע בלויז, שוועריקייטן די פון וויַיל

(. 6-4: 6 עברים; 44: 6 יוחנן ؛14-1: 22 מתיא) עס פון טייל זיין צו עלטער דעם

 אין ערערד ווָאס" די ַאז ווייזט ביבל די ווי, שּפעטער גערופן זיין וועלן אנדערע
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" דָאקטערין לערנען וועט קַאמּפליינד וואס די און, פארשטאנד צו קומען וועט גייסט

 (.24: 29 ישעיה)

 פון בשורה די ַאז און, ייביק איז מלכות די ַאז געלערנט פעטרוס ַאּפָאסטלע דער

 :משפט זיין ווָאלט עס ָאדער ָאובייד פלייסיק זיין מוזן גָאט

 ווַאלן און רוף דיין מַאכן צו פליַיסיק מער נָאך זייט, ברידער, דעריבער 11

 ֿפַאר 11; שטָאמּפערן קיינמָאל וועט איר, זאכן די טָאן איר אויב ֿפַאר, זיכער

 ייביק די אין ַאבַאנדַאנטלי איר צו סַאּפלייד זיין וועט ַאריַינגַאנג אַַ ַאזוי

 (.1:11-11 פעטרוס 2) המשיח יָאשקע גואל און האר אונדזער פון מלכות

; גָאט פון הויז דעם אין ָאנהייבן צו דין ֿפַאר געקומען איז צייט די ווארים 17

 פון סוף דער זיין וועט ווָאס, ערשטער אונדז מיט זיך הייבט עס אויב און

 (.4:17 פעטרוס 1? )גָאט פון בשורה די פָאלגן ניט טָאן וואס די

 מלכות די און ביבל די פון ביכער לעצטע די

 יוחנן) גָאט איז יָאשקע און( 4:8,16 יוחנן 1" )ליבע איז גָאט" ַאז לערנט ביבל די

 געזעצן וועמענס און ליבע איז וואס מלך אַַ הָאבן וועט גָאט פון מלכות די -( 1:1,14

 (.15-14: 22 התגלות. קפ. )הַאסן נישט, ליבע שטיצן

 ייביק די ּפרָאקלַאמירן וועט וואס מלאך אַַ שיקן וועט גָאט ַאז ווייזט אויך ביבל די

 צו מלאך אנדער אן דעמָאלט און( 7-6: 14 התגלות) מלכות סt גָאט פון בשורה

 די(. 9-8: 14 התגלות) פאלס בבל, גרויס אנטפלעקונג טרָאץ ַאז אויס פונט

 וועלט די ַאז בשורה די פון קַאנפערמיישַאנז סוּפערנַאטורַאל זיין וועלן ַארטיקלען

 גרויס" די ֿפַאר סיבות זיין צו קוק און עדות אַַ ווי באקומען ַאהער ביז הָאבן וועט

 די ענלעך ניט(. 14-9: 7 התגלות) סוף די בעשַאס גָאט צו קומען וואס" פאלק

 די(, 1-1: 18 התגלות. קפ) פַאלן און אויפשטיין וועט ווָאס מַאכט בַאבילָאניַאן לעצט

 :אייביק אויף לַאסץ מלכות סt גָאט פון פַאסע לעצט

 הויך געווען זענען עס און: געבלאזן האט מלאך זיבעטער דער און 15

 געווארן זענען וועלט דער פון קינגדָאמס די: זָאגן צו ַאזוי, הימל אין קולות

 הערשן וועט ער און, משיח זיין פון און האר אונדזער פון קינגדָאמס די

 (.11:15 התגלות! )אייביק און אייביק אויף
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 :טיטלען זיין פון צוויי ריווילז ביבל די און! מלכות די אין הערשן וועט יָאשקע

 דער: געשריבן נָאמען אַַ דיך זיין אויף און מַאנטל זיין אויף האט ער און 16

 (.19:16 התגלות) האר די פון האר דער און מלכים די ֿפון מלך

 :דורכפָאר דעם באמערקן? הערשן וועט וואס איינער בלויז דער יָאשקע איז אבער

 און,  געזעסן זיי אויף זיך האבן זיי און,  טראנען געזען האב איך און 4

 די פון נשמות די געזען איך דעמָאלט.  זיי צו באגאנגען געווען איז משפט

 דעם ֿפַאר און יָאשקע צו עדות זייער ֿפַאר ביכעדיד געווען זענען וואס

 האט און, בילד זיין ָאדער חיה די געבוקט ניט האט וואס, גָאט פון ווָארט

 זיי און. הענט זייער אויף ָאדער שטערן זייער אויף צייכן זיין באקומען ניט

 הייליק און וואויל 6. . . יָאר טויזנט משיחן מיט געקיניגט און געלעבט הָאבן

 דער ַאזאַַ איבער. המתים ערשטער דער אין טייל הָאט ווָאס, דער איז

 פון און גָאט פון כהנים זיין וועלן זיי ָאבער, מַאכט קיין האט טויט צווייטער

 (. 4,6: 21 התגלות) יאר טויזנט אַַ אים מיט הערשן וועט און, משיח

! יאר טויזנט אַַ ֿפַאר משיח מיט מעמשָאלע צו רעזערעקטיד זיין וועט קריסטן אמת

 מעמשָאלע ַאז ָאבער(, 11:15 התגלות) אייביק אויף דויערן וועט מלכות די וויַיל

 פריער דעם צו ריפערד איך ווָאס איז דָאס. יאר טויזנט בלויז געווען איז דערמאנט

 קעגן ווי פַאסע, מילעניַאל די, גשמיות די - מלכות די פון פַאסע ערשטער דער ווי

 .פַאסע, רוחניות מער, לעצט די צו

 צווישן געשעעניש ווי התגלות פון ספר די אין ליסטעד זענען געשעענישן עטלעכע

 :גָאט פון מלכות די פון פייזַאז לעצט און מילעניַאל די

 באפרייט וועט שטן דער, אויסגעגאנגען זענען יאר טויזנט די ווען איצט 7

 אין זענען ווָאס אומות די נַארן צו אויס גיין וועט און 8 טורמע זיין פון ווערן

 צו זַאמלען צו צוזַאמען זיי, מַאגוג און גָאג, ערד דער פון עקן פיר די

 איך דעמאלט 11. ... ים ֿפון זַאמד דער. ווי איז נומער וועמענס, מלחמה

 פון, אים אויף געזעסן איז וואס דעם און שטול וויַיס גרויס אַַ געזען

 געפונען נישט איז עס און. אנטלאפן הימל דער און ערד די ּפנים וועמענס

, גרויס און קליין, מתים די געזען האב איך און 12. זיי ֿפַאר ָארט קיין

 בוך אַַ נָאך און. געווארן געעפנט זענען ביכער און, גָאט ֿפַאר שטייענדיק
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 זענען מתים די און. לעבן פון ספר דער איז ווָאס, געווארן געעפנט איז

 געשריבן זענען וואס זאכן די לויט מעשים זייערע לויט געווארן געמשפט

 זענען ווָאס מתים די איבערגעגעבן הָאט ים דער און 13. ביכער די אין

 די איבערגעענטפערט הָאבן הַאדס און טויט דער און, אים אין געווען

, געװָארן געמשּפט זַײנען זײ און. זיי אין געווען זענען ווָאס מתים

 ווַארפן הַאדעס און טויט זענען דעמאלט 14. מעשים זַײנע לויט איטלעכער

 יז עס ווער און 15. טויט צווייטער דער איז דָאס. פייער פון ָאזערע דער אין

 דער אין ווַארפן געווען איז לעבן פון בוך דעם אין געשריבן געפונען ניט

 (.15-11, 8-7: 21 התגלות) פיַיער פון ָאזערע

 די נָאך קומט ווָאס פַאסע שּפעטער אַַ זיין וועט עס ַאז ווייזט התגלות פון ספר דער

 :טויט רגע די נָאך און מעמשָאלע יָאר טויזנט

 הימל ערשטער דער ֿפַאר,  ערד נייַַ אַַ און הימל נייַַ אַַ געזען איך איצט 1

 ט ניש ן שוי ז ם׳אי ך אוי.  דורכגעגאנגען זענען ערד ערשטער די און

, ירושלים ניו, שטָאט הייליק די געזען, יוחנן, איך דעמאלט 2.  מער ן געװע

 איר ֿפַאר בַאצירט קַאלע אַַ ווי צוגעגרייט, גָאט פון הימל פון ַארָאּפ קומען

 דער, זע: זָאגן צו ַאזוי, הימל פון קול הויך אַַ געהערט הָאב איך און 3. מַאן

 וועלן זיי און, זיי מיט זיצן וועט ער און, מענטשן מיט איז גָאט פון ִמשּכן

 גָאט און 4. גָאט זייער זיין און זיי מיט זיין וועט ַאליין גָאט. מענטשן זיין זיין

 קיין זיין ניט מער וועט עס; אויגן זייערע פון טרער ַאלע ַאוועק ווישן וועט

, ווייטיק מער זיין ניט וועט עס. געשריי ניט און, צער קיין ניט און, טויט

 (4-1: 21 התגלות. )דורכגעגאנגען זענען זאכן ערשטע די ֿפַאר

 ווי קלָאר, לעבן פון ווַאסער פון טיַיך ריין אַַ געוויזן מיר הָאט ער און 1

 אין 2. לאם דעם פון און גָאט פון שטול דעם פון וויַיטער גיינ, קריסטַאל

 דער געווען איז, טיַיך דעם פון זייטן ביידע אויף און, גַאס זיַין פון מיטן

 זיַין טרָאגן בוים יעדער, פרוכטן צוועלף געבָארן הָאט ווָאס, לעבן פון בוים

 די ֿפַאר געווען זענען בוים דעם פון בלעטער די. חודש יעדער פרוכט

 דער נייערט,  קללה קיין זיין ניט מער וועט עס און 3. אומות די פון היילונג

 וועלן קנעכט זיינע און, אים אין זיין וועט לאם דעם פון און גאט פון שטול

 זייער אויף זיין וועט נָאמען זיין און, ּפנים זיין זען וועלן זיי 4. דינען אים

 ליכט און מנורה קיין דַארֿפן זיי: נַאכט קיין דָארט זיין וועט עס 5. שטערן
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 אייביק אויף קיניגן וועלן זיי און. זיי ליכט גָאט האר די ֿפַאר, זון דער פון

 (5-1: 22 התגלות. )אייביק און

 און גָאט פון קנעכט די כולל, יאר טויזנט די נָאך איז ווָאס, מלכות די ַאז נָאטיץ

 וועט, הימל אין צוגעגרייט געווען איז ווָאס, שטָאט הייליקע די. אייביק אויף לַאסץ

 לעצט די פון ָאנהייב דער איז דָאס. ערד דער צו ַארָאּפגיין וועט און הימל לָאזן

 !צָארעס ָאדער ווייטיק מער קיין פון צייט א. גָאט פון מלכות די פון פַאסע

, ערד די(. 7: 21 התגלות) זאכן ַאלע און( 5: 5 מתיא) ערד די ירשענען וועט מיק די

 וויַיל בעסער זיין וועט, עס אויף זיין וועט ווָאס שטָאט הייליק די ַאריַינגערעכנט

 :ַאז פַארשטיין. ימּפלַאמענַאד זיין וועט וועגן סt גָאט

 סוף קיין זיין וועט עס שלום און רעגירונג זיין פון פַארגרעסערן דער פון 7

 (.7: 9 ישעיהו)

 האט גָאט פון מלכות די פון פַאסע לעצט די נָאך ווּוקס זיין וועט עס קלאר

 .רעגירונג סt גָאט פָאלגן וועלן ַאלע ווי אנגעהויבן

 :צייט כבוד מערסט אַַ זיין וועט דָאס

 אויער קיין און, געזען ניט הָאט אויג דָאס: געשריּבן שטייט סע ווי ָאּבער 9

 פון הַארצן דעם אין ַארַײנגעגַאנגען ניט איז און, געהערט ניט הָאט

 11. ליב אים הָאבן ווָאס, די פַאר צוגעגרייט הָאט גָאט ווָאס דָאס, מענטשן

 1) גייסט זיין דורך אונדז צו זיי אנטפלעקט האט גָאט אבער

 ייביק און ،פרייד ،ליבע פון ציַיט אַַ איז עס(. 11-9: 2 קָארינטהיַאנס

 מַאכן וועט גָאט פון מלכות די! צייט פַאנטַאסטיש אַַ זיין וועט עס ۔טרייסט

 חלק דיין האבן נישט ווילסט דו. אייביקייט בעסער פַאנטַאסטיש אַַ ֿפַאר

 ?דעם אין
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הפשע ולחתום חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים . 5

 ולחתום חזון

 די ּפריידיקן צו געמיינט זענען זיי ַאז טרַאכטן משיח פון ּפרַאפעסערז פרי הָאט צי

 ?גָאט פון מלכות ליטערַאל אַַ פון בשורה

 .יא

 פון עהרמַאן בַארט ּפרָאפעסָאר דורך געגעבן רעֿפערַאט אַַ אין, צוריק יָארן מיט

 ניט ַאז סטרעסט, ריכטיק און, ריּפיטידלי ער, קאראליינע צפון פון אוניווערסיטעט

 אנהענגערס פרי זיין און יָאשקע, היַינט קריסטן ּפרָאפעססינג רוֿב ענלעך

 פארשטאנד קוילעלדיק ס עהרמַאן ר"ד כָאטש. גָאט פון מלכות די ּפרָאקלַאמירט

, גָאט פון טשורטש קַאנטיניוינג די פון די פון ַאנדערש זייער איז קריסטנטום פון

 זיך יָאשקע ווָאס איז מלכות די פון בשורה די ַאז שטימען ווָאלט מיר

 פילע ַאז שטימען אויך ווָאלט מיר. אין געגלויבט אנהענגערס זיין און ּפרָאקלַאמירט

 .ַאז ֿפַארשטיין. ניט טָאן היַינט קריסטן קליימד

 דרָאשע און שרייבן טעסטַאמענט ניו-ּפָאסטן ּפרעסערוועד ָאולדַאסט די

 די" זיין צו קליימד איז ווָאס פון טייל בַאטייטיק אַַ געווען איז גָאט פון מלכות די

 אוראלט מוו הָאלמעס" )סערווייווד האט ווָאס דרָאשע קריסטלעך גַאנץ ָאולדַאסט

 ענגליש און טעקסץ גריכיש: אבות ַאּפָאסטָאליק די. דרָאשע קריסטלעך

 די(. t112 ז, 2ro ro. Ntrre Nddrs, setro  tkLos, 2114, איבערזעצונגען

 :אים וועגן סטייטמַאנץ די ּכולל דרָאשע קריסטלעך אלטע

 פלייש די פון וועלט דער אין בליַיבן אונדזער ַאז, ברידער, וויסן איר און 5:5

 און גרויס איז משיח פון צוזָאג די ָאבער, יבערגַאנג און נישטיק איז

 .לעבן אייביק און מלכות קומענדיק די אין מנוחה: ווונדערלעך

 און קומען וועט ָאבער, איצט נישט איז מלכות די ַאז ווייזט דערקלערונג אויבן די

 :זאגט דרָאשע אלטע די, דערצו. אייביק זיין

 רַאטעווען צו ביכולת נישט זענען די ווי צדיקים ַאזאַַ אפילו אויב איצט 6:9

 הָאבן ֿפַארזיכערונג ווָאס, מעשים צדקה אייגן זייער דורך קינדער זייער
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 אונדזער הַאלטן צו פַארלָאזן מיר אויב גָאט פון מלכות די ַאריַין צו מיר

 אונדזער זיין וועט ווער ָאדער? ומבַאפלעקט און ריין בַאּפטיזַאם

 צדיקים און הייליק הָאבן צו געפונען נישט זענען מיר אויב, ַאדווָאקַאט

 ַאלע מיר ַאז, אנדערן דעם איינער ליבע אונדז לָאזן דעריבער 9:6? מעשים

 איז ווָאס וויסן מיר אויב, דעריבער 11:7. גָאט פון מלכות די ַאריַין זאלן

 די בַאקומען און מלכות זיין ַאריַין וועלן מיר, אויגן סt גָאט אין רעכט

 די און, געזען נישט אויג קיין און געהערט ניט האט אויער" ווָאס הבטחות

 ."ימַאדזשַאנד נישט האט מענטש פון הַארץ

 און ליבע אין גָאט פון מלכות דעם אויף שעה נָאך שעה ווַארטן לָאמיר 12:1

 12:6. אנטפלעקונג ס גָאט פון טָאג דעם ניט וויסן מיר וויַיל, גערעכטיקייט

 .קומען וועט פאטער מיין פון מלכות די, זאגט ער

 מיר ַאז, דארף איז לעבעדיק געהעריק דורך ליבע ַאז וויַיזן סטייטמַאנץ אויבן די

 פון טָאג דעם נָאך ַאקערז עס ַאז און, גָאט פון מלכות די אריין נישט הָאבן נָאך

 פון מלכות די איז עס. ווידער קערט יָאשקע נָאך איז דָאס - אנטפלעקונג ס גָאט

 .יָאשקע נָאר ניט איז מלכות די און פאטער דעם

 האט גָאט ַאז דרָאשע קריסטלעך משמעות ָאולדַאסט די ַאז טשיקַאווע איז עס
 טעסטַאמענט ניו די ַאז גָאט פון מלכות זעלבע די לערנט לעבן בליַיבנ צו ערלויבט

 עס ַאז מעגלעך איז עס) לערנט איצט גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג די און לערנט

 גריכיש פון וויסן לימיטעד מיין ָאבער, גָאט פון קהילה פַאקטיש ַאן ֿפון זיין קען

 (.דעקלַארַאציע פעסטער אַַ מַאכן צו פיייקייט מיין לימיץ

 מלכות די פון בשורה די און לעַאדערס טשורטש יָארהונדערט צווייטע

 און יוחנן פון הערער אַַ,  ּפַאּפיַאס ַאז יָארהונדערט 2 פרי דער אין אנגעוויזן זיין זָאל עס

 רוימישע דורך הייליקער אַַ זיין צו באטראכט און ּפָאליקַארּפ פון פריַינד אַַ

 stkLts ַאז רעקָארדעד V sr L s. מלכות מילעניַאל די געלערנט, קַאטהָאליקס

 :געלערנט

 די ווען, טויט די פון המתים די נָאך מיללענניום אַַ זיין וועט עס... 

. ערד דעם אויף געגרינדעט זיין וועט משיח פון מעמשָאלע ּפערזענלעך

, V sr L s, ry e y uLsadeM אויך זען. NV,  ּפַאּפיַאס פון פרַאגמַאנץ)

 (12, קסקסיקס, 3 ספר
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 :שפע גרויס פון צייט א זיין וועט דאס אז געלערנט האט פאפיאס

 צען ברענגען וועט ווייץ תבואה א אז געזאגט ער האט אזוי

 און, תבואות טױזנט צען הָאבן זָאל אויער יעדער ַאז און, אױערן טױזנט

 און, עּפל ַאז און; מעל ֿפַײן, ריין, קלָאר פונט צען געבן זָאל תבואה יעדער

 ַאלע ַאז און; ּפרַאּפָארשַאנז ענלעך אין ּפרָאדוצירן ווָאלט גרָאז און, זאמען

 ווָאלט, ערד דער פון ּפרָאדוקציע די אויף בלויז דעמָאלט פידינג, חיות

 צו אונטערטעניק גאנץ אין זיין און, כַארמָאוניַאס און פרידלעך ווערן

 ַאן,  stkLts דורך שרייבן אין זאכן די צו געטראגן איז עדות. " ]מענטש

 פון פריַינד אַַ און יוחנן פון צוהערער אַַ געווען איז ווָאס, מענטש אלטע

 אים הָאבן ביכער ֿפינף װָארום; ביכער זיינע פון פערט די אין, ּפָאליקַארּפ

 (ד,  ּפַאּפיַאס ֿפון פרַאגמענטן...[ )ֿפַארשַאֿפן

 :שטַאטן קָארינטהיַאנס די צו בריוו טעסטַאמענט ניו-ּפָאסטן די

 יָאשקע האר די פון אונדז ֿפַאר בשורה די באקומען שליחים די 3-42:1

 איז משיח דעריבער. גָאט פון ַארויס געשיקט איז משיח יָאשקע; המשיח

 ר דעריבע ן זײנע ע בײד. משיח פון זענען שליחים די און, גָאט פון

 ווייל.  סדר ן באשטימט ם דע ן אי א געט ן פו ה רצון ר דע ן פו ן געקומע

 דורך פַארזיכערט גָאר זענען זיי און, בַאשולדיקונג אַַ באקומען דעריבער

 דעם אין באשטעטיקט און משיח יָאשקע האר אונדזער פון המתים די

 די מיט ַארויס זענען זיי, רוח די פון פארזיכערונג פול מיט גָאט פון ווָארט

 .קומען זָאל גָאט פון מלכות די ַאז בשורה פריידיק

 אַַ געווען איז ווָאס, פירער קריסטלעך פרי אַַ געווען איז סמירנאַַ פון ּפָאליקַארּפ

 .  ּפָאליקַארּפ. שטַארבן צו שליחים ָאריגינעל די פון לעצטע די, יוחנן פון תלמיד

 : געלערנט ַאד 121-135

, גערעכטיקייט ֿפַאר גערודפט זענען ווָאס די און, ָארעמע די זענען וואויל

, פיליּפיַאנס די צו בריוו. ּפָאליקַארּפ. )גָאט פון מלכות די איז זייער ֿפַאר

 דורך עדיטיד ווי 1 באנד, Srar-VL rrr  tayres ֿפון. וו קַאּפיטל

Sardtrore  d reas & Kttrs edrtaosdr .ַאדישַאן אמעריקאנער ,

1885) 
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 גיין מיר דארפן", גאט מען לעגט לא" אז, דעריבער ווייסן מיר ווייל

 זאלן זיי אז גוט איז עס ווארים...כבוד און געבאט זיין צו ווערדיגט

 כל"  ווייל, וועלט דער אין זענען וואס תאוות די פון ווערן אפגעשניטן

 אדער, זנוסערז ניט" און; "גייסט דער.  קעגן זיך קריגט תאוות

 ירשענען וועט, מענטשהיַיט מיט זיך פון ַאביוזערז אדער, ַאפעממינַאטע

. ונבַאקַאמינג און סתירה טינגז טָאן וואס די אדער, " גָאט פון מלכות די

 (N ּפרק, שם)

 ַאליין ער ווי, מורא ַאלע מיט און מורא אין דינען דעריבער אים לָאמיר

 בשורה די אנגעזאגט הָאבן ווָאס שליחים די ווי און, בַאֿפוילן אונדז הָאט

 פון קומען דעם פריער ּפרָאקלַאמייטיד הָאבן ווָאס נביאים די און, אונדז צו

 (ווי קַאּפיטל, שם. )האר די

 די נישט, צדיקים די ַאז געלערנט ּפָאליקַארּפ, טעסטַאמענט ניו די אין אנדערע ווי

 .גָאט פון מלכות די ירשענען וועט, ברייקערז געבָאט

 :ּפָאליקַארּפ דורך געלערנט זיין צו קליימד אויך איז פאלגענדע די

 באליבטע, דרשה מיין איר הערט; tגעזָאגט ער הָאט נָאכדעם שבת און

 זענען בישאפען די ווען באשוואוירן אייך האב איך. גָאט פון קינדער

 מיט גיין צו אלע אייך איך זאג נאכאמאל יעצט און, אנגעשטעלט געווען

 און, אייך היט... האר דעם פון וועג דעם אין ווערט און דיכטיגקייט

 נייע דאס, ווערן באוויגן נישט הערצער אייערע זאלן, גרייט זייט נאכאמאל

 ּפלוצלינג ַאדווענט זיין, אנדערן צו איינער ליבע וועגן.  געבאט

 אייביק די, פיַיער דורך משפט גרויס די, בליץ גיך פון ווי בַאשיַימּפערלעך

 גָאט פון געלערנט זענען ווָאס זאכן ַאלע און. מלכות ימָארטַאל זיין, לעבן

 די מיט ינגרייווד, סקריּפטשערז ינסּפייערד די זוכן איר ווען, וויסן איר

 איר אין בליַיבן זאלן מצוות די ַאז, הערצער דיין אויף רוח די פון פעדער

 KN iLwyaodda, Lyr. 24 טשַאּפטער, ּפָאליקַארּפ פון לעבן. )ינדיבלעַאבַאל

SkdsadaL   tayres, ,da. 3.2, 1889, kk. 488-516) 

, ַאד 171. ק, פירער גָאט פון קהילה אַַ געווען איז ווָאס, סַארדיס פון מעליטאַָ

 :געלערנט
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 ביידע, נייַַ די אין ַאלט די - בשורה די אין ארויס געזעץ די טַאקע ֿפַאר

, חן אין ארויס געבָאט די און; ירושלים און ציון פון צוזַאמען ַארויס קומען

 די און, זון דעם אין לַאם די און, ּפרָאדוקט פַארטיק די אין טיּפ די און

 ... גָאט אין מענטש דער און, מענטש אַַ אין שעּפס

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

 ... אמת פון שּפיַיכלער די געווארן איז קירך די בשעת,  מקיים

 אין שקלַאֿפערייַַ פון איבערגעגעבן אונדז הָאט ווָאס דער איז דָאס

 ַאן אין טירַאני פון, לעבן אין טויט פון, ליכט אין פינצטערניש פון, פרייהייט

. 68,  41, 7 פסוקים.  פסח אויף דרשה.  מעליטא. ) מלכות אייביק

 . Jre d : Lyr Kd erta do araLrr LyrdadwM פון איבערזעצונג

yaak://ooo.rre d. dt/od  trras/Jre dN4V1S1.tsk) 

 די פשוט ניט און, אייביק עּפעס זיין צו באקאנט געווען איז גָאט פון מלכות די, אזוי

 .געזעץ סt גָאט ַאריַינגערעכנט און טשורטש קַאטהָאליק ָאדער קריסטלעך קרַאנט

 צו מענטשן געבעטן הָאט יָארהונדערט צווייטן שּפעט מיטן פון פטשרי אנדער אן

 :מלכות די אין קוקן

, צוריק קוקן ניט און דיסעמבַאל מער איר פון איינער קיין לָאזן, דעריבער

 רוימער. )גָאט פון מלכות די פון בשורה די צו צוגַאנג גערן ָאבער

 ניסענע-ַאנטי פון עקסערּפט. XiN ּפרק, X ספר, דערקענונגען. קלעמענט

 Sardtrore  d reas & Kttrs דורך עדיטיד. 8 בַאנד, אבות

edrtaosdr .1886, ַאדישַאן אמעריקאנער) 

, קירך אמת דער אין איינער דורך געשריבן נישט משמעות איז עס כָאטש, דערצו

 אין הערמַאס פון ּפַאסטעך דער טייטַאלד שרייבן יָארהונדערט צווייטע מיטן די

 פון מלכות" אויסדרוק דעם ניצט דָאנַאלדסָאן&  רָאבערץ פון איבערזעצונג דער

 .מָאל פערצן" גָאט

 די וועגן עּפעס געוואוסט, משיח ּפרַאפעסינג בלויז פילע אפילו און, קריסטן אמת

 .יָארהונדערט רגע די אין גָאט פון מלכות
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 ַאז פארשטאנען ירענַאעוס הייליקער ארטאדאקס מזרח און קַאטהָאליק די אפילו

 האט ער וואס אכטונג. גָאט פון מלכות די ַאריַין ווָאלט קריסטן, המתים די נָאך

 :ַאד 181. ג, געשריבן

 זיי אין וויַיל, געגלויבט הָאבן וואס די פון שטַאט די איז ַאזאַַ ֿפַאר

 אין אים דורך געגעבן געווען איז וואס, רוח דער בלייבט שטענדיק

 און אמת אין גייט ער אויב, ופנעמער די דורך ריטיינד איז און, בַאּפטיזַאם

 נשמה דעם ֿפַאר. ענדערַאנס געדולדיק און גערעכטיקייט און קדושה

 און, ווידער נשמה די ריסיווינג גוף דער, גלויבן ווָאס די אין המתים אַַ האט

 און אויפגעשטאנען איז, רוח די פון מַאכט די דורך, אים מיט צוזאמען

. ליָאן פון בישָאּפ., סט, אירענעוס. ) גָאט פון מלכות די אין קומט

 די. רָאבינסָאן ַארמיטַאגע דורך ארמאניש די פון איבערגעזעצט

, וועלז. 42 טשַאּפטער, מבשר ַאּפָאסטָאליק די פון דעמַאנסטריישַאן

 העכערן ֿפַאר געזעלשַאפט אין ארויס ווי. 1879 אקטאבער, סָאמערסעט

 (.1921, קָאו מַאקמיללַאן די: יארק ניו. וויסן קריסטלעך

 :געלערנט אנטיאכיע פון טהעָאפילוס

 נָאר איך, מלכות אים רופן איך אויב; גוטסקייט זיין דערמָאנען נָאר איך

 די פון ימָארטַאל אים געמאכט האט ער אויב ֿפַאר...  כבוד זיין דערמָאנען

 ימָארטַאל ניט, דעריבער. ... גָאט אים געמאכט הָאבן ווָאלט ער, ָאנהייב

 געזָאגט הָאבן מיר ווי, ָאבער, געמאכט אים ער האט שטַארביק נָאך און

 פון זאכן די צו גענייגט זָאל ער אויב ַאז ַאזוי; ביידע פון טויגעוודיק, אויבן

 ווי בַאקומען זָאל ער, גָאט פון געבָאט די בעכעסקעם, ימָארטַאליטי

 צו,  טהעָאפילוס. ) גָאט ווערן זָאל און, ימָארטַאליטי אים פון בַאלוינונג

 (2:27, 1:3,  ַאוטָאליקוס

, יָארהונדערט דריט פרי דער אין, היּפּפָאליטוס, הייליקער קַאטהָאליק דער

 :געשריבן

 געווען איר בשעת, וואס איר, הימל פון מלכות די בַאקומען וועט איר און

 אַַ זיין וועט איר און. מלך הימלישע דעם געוואוסט, לעבן דעם אין וויזערד

 מער ניט, משיח מיט יורש-גלויבנס אַַ און, דיַאטי די פון בַאגלייטער

 דורך ווייסטַאד ווידער קיינמָאל און, תאוות ָאדער תאוות דורך ענסלייווד
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 איר װָאס, לײדן ַאלצדינג װָארום; גָאט געװָארן ביסט דו װָארום. קרענק

 דו װַײל, געגעבן דיר ער הָאט, מענטש אַַ זַײן בעת דורכגעמַאכט הָאט

 איז עס װָאס ַאלץ ָאבער,  פורעם שטַארביקן אַַ ֿפון געװען ביסט

 צו דיר צוגעזָאגט דָאזיקע די גָאט הָאט, געבן צו גָאט מיט קָאנסיסטענט

 געבוירן און דיַאפייד געווען זענען זיי. גָאט געװען ביסט דו װַײל, שענקען

, X בוך, הערעסיעס ַאלע פון רעפוטַאטיָאן. היּפּפָאליטוס. )ימָארטַאליטי צו

 (31 קַאּפיטל

 .גָאט פון מלכות קומענדיק די אין דיַאפייד זיין צו איז יומַאנז ֿפַאר ציל דער

 יָארהונדערט דריט און רגע די אין ּפרָאבלעמס

 געזעץ-ַאנטי ַאן, יָארהונדערט צווייטע די אין, ַאקסעּפטַאנס וויידסּפרעד זיין טרָאץ

 געלערנט מַארקיָאן. אויפגעשטאנען איז yte Ldr געהייסן פירער ַאּפָאסטַאטע

 ער כָאטש. גָאט פון מלכות ליטערַאל די און, שבת דעם, גָאט פון געזעץ די קעגן

 די מיט קָאנטַאקט האט ער, אנדערע און ּפָאליקַארּפ דורך דינַאונסט געווען איז

 .דָארט השּפעה הָאבן צו סימד און מָאל עטלעכע גַאנץ ֿפַאר רוים פון קהילה

 אין געגרינדעט געווארן זענען ַאלעגָאריסץ, סענטשעריז דריט און רגע די אין

 קומענדיק די פון דָאקטערין די קעגן ַאלגעריסץ פילע(. מצרים) אלעקסאנדריע

 :ַאלגעריסץ די פון עטלעכע וועגן בַאריכט דעם בַאמערקן. מלכות

 אין משּפחה ּפייגַאן ריַיך און איידעלע ַאן פון געבוירן איז דיָאניסיוס

 ער. פילָאסָאפיע זייער אין געבילדעט געווען איז און, אלעקסאנדריע

 ער וועמען, ָאריגַאן פון תלמיד אַַ ווערן צו שולן ּפייגַאן די פארלאזט

 פון שולע קַאטעטשעטיקַאל די פון בַאשולדיקונג די אין סַאקסידַאד

 ... אלעקסאנדריע

 די פַארדָארבן הָאבן שולע גנָאסטיק די און ָאריגַאן, קלעמענט

 און פַאנטַאזיע זייער דורך ָארַאקַאלז הייליק די פון דָאקטרינעס

 פון נָאמען די זיך ֿפַאר באקומען זיי...  ינטערּפריטיישַאנז ַאלַאגָאריקַאל

 און ַאללעגָאריסץ די קַאמבַאט עפנטלעך הָאט נעּפָאס." ַאללעגָאריסץ"

 ... ערד דער אויף משיח פון מעמשָאלע אַַ זיין וועט עס ַאז געהאלטן
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 חשבון זיין לויט און, נעּפָאס פון אנהענגערס די מיט דיסּפיוטיד דיָאניסיוס

 דָאס." גָאט פון מלכות די אין יגזיסץ איצט ווי טינגז פון שטַאט אַַ ַאזאַַ... " 

 די אין איז ווָאס גָאט פון מלכות די פון דערמָאנען ערשטער דער איז

 ... קהילות די פון שטַאט פָארשטעלן

 איז הימל פון מלכות די ַאז ווייזן, טעות זייער ָאנגעשריבן הָאט נעּפָאס

 אונדזער פון מלכות קומענדיק ליטערַאל די איז ָאבער, ַאלגעריקַאל נישט

 ... לעבן אייביק צו המתים דער אין האר

 איז טינגז פון שטַאט איצטיקע די אין קומען מלכות די פון געדַאנק דער
 אין ַאלעגָאריסץ פון שולע גנָאסטיק די אין געבראכט און קַאנסיווד געווען

 דער פון בישַאּפס די איידער יָארהונדערט גַאנץ אַַ, Se 211-251, מצרים

 …. טרָאן דעם פון ַאקיַאּפַאנץ ווי געקוקט זענען אימפעריע

 פון שטַאט אַַ ווי גָאט פון מלכות די פון געדַאנק די קַאנסיווד קלעמענט

 רוחניות אַַ ווי ַארויסגעוויזן עס האט ָאריגען. גָאט פון וויסן גיַיסטיק אמת

 iteo, urreM. ) סקריּפטשערז פון בריוו קלָאר די אין פַארבָארגן טיַיטש

etrt. Lyr sdskra do ayr JLrwodt: S JLrwodt Vda do ayr 

ideao; Vda Lr ayLs ideao; N a ad rdtr Lr ayr urt,rraM 

rd raeM, do ayr a eer aLdr oedt ayr erto tro do ayr 

 rssaLa aLdr do Saa LyLrws. s  aLsyro  M ratdadr ,רעמסען  &

 (124-125. זז, 1871,  האפעלפינגער

 די, גָאט פון מלכות די פון בשורה די געלערנט נעּפָאס בישָאּפ בשעת, אזוי

, ליטערַאל ווייניקער, פַאלש אַַ מיט ַארויף קומען צו געפרוווט ַאלגעריסץ

 צו געפרוווט אויך היערַאּפָאליס פון ַאּפָאללינַאריס בישָאּפ. עס פון פארשטאנד

 די אין באמת יענע. ציַיט זעלביקער דער וועגן ַאלגעריסץ די פון עררָארס די קעמפן

 איבער גָאט פון מלכות ליטערַאל די פון אמת די ֿפַאר געשטאנען גָאט פון קהילה

 .געשיכטע

 ּפלוס, מלכות די פון בשורה די געלערנט ַארמסטרָאנג. וו הערבערט

 :געשריבן ַארמסטרָאנג. וו הערבערט שּפעט דער,  יָארהונדערט 21 די אין
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 ט געמוז ט הא ט װעל י ד. . . , בשורה סt משיח פארווארפן זיי וויַיל

 אַַ אויסטרַאכטן צו הָאבן זיי.  ארט ן אויפ ע אנדער ס עפע ן פארשטאנע

 אַַ בלויז ווי גערעדט גָאט פון מלכות די געהערט הָאבן מיר ַאזוי! פַאלש

 רידוסינג - הערצער מענטש אין סענטימענט פיַין אַַ - ּפלַאטיטודע שיין

 מיסרעּפרעסענטעד הָאבן אנדערע! גָארנישט ונרעַאל, יטיריַאל ַאן צו עס

 געלעבט הָאט ווָאס, דניאל נביא דער. . . מלכות די איז" קהילה" די ַאז

 אַַ איז גָאט פון מלכות די ַאז געוואוסט הָאט, משיח איידער יָאר 611

 .איבער הערשן רעגירונג אַַ - מלכות פַאקטיש

 . . .ערד דער אויף מענטשן ממש

 די ואין: "גָאט פון מלכות דָאס איז ווָאס דערקלערונג גָאטס איז. . .  דא

 פון טייל, טָאעס צען די וועגן גערעדט דאַָ איז עס -..."  מלכים די פון טעג

 מיט נבואה די קַאנעקטינג דורך, דָאס. ליים קרישלדיק פון טייל און איַיזן

 פַארייניקטע ניַיע די צו ריפערינג איז, 17 און 13 התגלות און, 7 דניאל

! אויגן דיינע פאר. . . פָארמינג איצט איז ווָאס איירָאּפע פון שטַאטן

 פון פַארבַאנד אַַ זיין וועט עס ַאז דעטַאל די קלָאר מאכט 17:12 התגלות

 ַאלט די רעזערעקט וועט( 17:8 התגלות) ַאז קינגדָאמס ָאדער מלכים צען

 . . . אימפעריע רוימער

 גאנצע די ּפסַאק, מלכים פון מלך ווי קומענדיק איז ער, קומט משיח ווען

 האט - גָאט פון מלכות די - מלכות זיין און(; 16-11: 19. רעוו) ערד

 התגלות. קינגדָאמס וועלטלעך די ַאלע פַארנוצן צו איז, דניאל געזאגט

 זענען וועלט דער פון קינגדָאמס די: "ווערטער די אין עס זאגט 11:15

 וועט ער און, משיח זיין פון און, האר אונדזער פון קינגדָאמס די געווארן

 איז עס. גָאט פון מלכות די איז דָאס"! אייביק און אייביק אויף הערשן

 פַארייניקטע די אפילו און, יאַָ - רעגירונגען איצטיקע די פון סוף דער

 - קינגדָאמס די ווערן זיי וועלן דערנָאך. פעלקער בריטיש די און שטַאטן

 פון מלך דער דעמָאלט, המשיח יָאשקע האר די פון - רעגירונגען די

 די ַאז פַאקט די קלָאר גָאר מאכט דָאס. ערד גאנצער דער איבער מלכים

 כאלדעישע די ווי אזוי. רעגירונג ליטערַאל אַַ איז גָאט פון מלכות

 איז אימפעריע רוימישע די ווי אזוי - מלכות א געווען איז אימפעריע

 צו איז עס. רעגירונג א גאט פון מלכות די איז אזוי - מלכות א געווען
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 איז משיח יָאשקע. וועלט דער פון אומות די פון רעגירונג די איבער נעמען

 ! . . .הערשער אַַ - מלך אַַ זיין צו געבוירן

 ווַאליז און היללס די איבער געגאנגען וואס משיח יָאשקע זעלביקער דער

 קומט צוריק יאר 1,911 ווי מער ירושלים פון גאסן די און ארץ רוח די פון

 געווען איז ער נָאך. ווידער קומען וועט ער געזאגט האט ער. ווידער

 דרייַַ און טעג דרייַַ נָאך טויט די פון אים אויפשטיין גָאט, געקרייציקט

 ארויפגעגאנגען ער(. 4-3: 15 קָאר איך ؛32: 2 ַאקס ؛41: 12 מתיא) נעכט

 וניווערסע די פון רעגירונג די פון הויּפטקווַארטיר. גָאט פון טרָאן דעם צו

 (. 21: 3. רעוו; 12: 11; 1: 8; 3: 1. העבר; 9-11: 1 ַאקס)

 פון טרָאן דעם צו געגאנגען וואס, משל די פון" איידעלע" דער איז ער

 איבער מלכים פון מלך ווי קָארַאנייטיד זיין צו -" לַאנד וויַיט" די - גָאט

 (. 27-12: 19 לוק) ערד צו צוריקקומען צו דעריבער און, אומות ַאלע

" זאכן ַאלע פון רעסטיטוטיָאן פון צייט" די ביז הימל אין איז ער, ווידער

 שטַאט ערשטע אַַ צו ריסטָארינג מיטל רעסטיטוציע(. 21-19: 3 ַאקס)

 אויף רעגירונג סt גָאט פון ריסטָארינג די, פַאל דעם אין. צושטַאנד ָאדער

 . טנָאים וטָאּפיַאן און, שלום וועלט פון ריסטָארינג די, ַאזוי און, ערד

 קַאנטענשַאנז און מלחמות עסקַאלייטינג ،בעהָאלע וועלט פָארשטעלן
 ،ינערווינז גָאט סיַידן ،ַאז גרויס ַאזוי קָאנפליקט וועלט אין קלימַאקס וועט

 אין(. 24:22. מַאט) לעבעדיק געראטעוועט זיין ווָאלט פלייש מענטש קיין

 ַאלע בלַאסטינג אין רעזולטַאט ווָאלט פַארהַאלטן ווען קלימַאקס זייער זיין

 ער מָאל דָאס. צוריקקומען וועט משיח יָאשקע, ּפלַאנעט דעם פון לעבן

 די פון כבוד און מַאכט די ַאלע אין קומט ער. גָאט געטלעך ווי קומט

 פון מלך" ווי קומט ער.( 25:31; 24:31 מתיא. )באשעפער ּפסַאק-ַאלוועלט

 רעגירונג-סוּפער וועלט גרינדן צו(, 19:16. רעוו" )האר פון האר און, מלכים

 ( . . .5: 12; 15: 19 רעווי. " )איַיזן פון רוט אַַ מיט" אומות ַאלע הערשן און

 ?ַאנוועלקַאמן משיח
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 אין בַאגריסן אים און, פרייד מיט שרייען מענטשהייט דער וועט ָאבער

 פון קהילות די אפילו וועלן - בַאגייסטערונג און עקסטַאז פרענזידיקע

 ?קריסטנטום טרַאדיציָאנעלער

. קָאר 2) ׂשטן פון באדינער פַאלש די וויַיל, גלויבן וועלן זיי! נישט וועלן זיי

 קהילות די. ַאנטיטשריסט דער איז ער ַאז, זיי פארפירט הָאבן( 15-13: 11

 די און(, 11:18 מיט 11:15. רעוו) קומען זיין ביי בייז זיין וועט אומות די און

 אים צעשטערן צו אים קעמפן צו ּפרווון ַאקשלי וועט פָארסעס מיליטעריש

 (!17:14. רעוו)

 די פון שלַאכט קלימַאקטיק די אין פַארקנַאסט זיין וועלן פעלקער די

. זכ) ירושלים אין שלַאכטפרַאנט די מיט, VVV מלחמה וועלט קומענדיק

 מַאכט סוּפערנַאטורַאל אין. צוריקקומען וועט משיח דעמָאלט און( 14:1-2

 ער(. 3 פסוק) אים קעגן קעמפן ווָאס" אומות די קעגן קעמפן" וועט ער

 ַאז אין שטייען וועלן רגלים זיו(! "14: 17. רעוו) זיי בַאזיגן טָאוטַאלי וועט

 פון מזרח צו וויַיטקייט קליין זייער אַַ," הזיתים פון בַארג דעם אויף טָאג

 ,Setsaedrw ui. Lyr yMsareM do ayr Swrs(. )14:4. זכ) ירושלים

1984) 

 פילע ָאבער, געווינען וועט ער און צוריקקומען וועט יָאשקע ַאז דערקלערט ביבל די

 מיס אויף באזירט) פָאדערן וועלן פילע(. 19:19 התגלות) אים קעגן קעמפן וועלן

 ַאז( מיסטיקס און נביאים פַאלש פון וויַיל טייל ָאבער, נבואה ביבל פון פארשטאנד

 !ַאנטיטשריסט לעצט די איז יָאשקע אומגעקערט די

 :ַארמסטרָאנג הערבערט ֿפון אויך איז פאלגענדע די

 ימּפַארטיד גָאט פון ליבע די מיט ימּפַאוערד אמת סt גָאט - רעליגיע אמת

 - משיח יָאשקע און גָאט וויסן פון ַאנסּפעַאקַאבַאל פרייד...  רוח די דורך

 ! ...ליבע געטלעך ס גָאט פון ווַארעמקיַיט די און - אמת וויסן פון

 דורך לעבן" פון די פשוט זענען טשורטש אמת סt גָאט פון לערנונגען די

 ... ביבל רוח די פון" ווָארט יעדער
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 פון וועג דעם צו" בַאקומען" פון וועג דעם פון אומקערן זיך וועלן מענטשן

 .ליבע פון וועג סt גָאט -" געבן"

 (שם! )ערד די ָאנכַאּפן איצט וועט ציוויליזַאציע ניַיע א

 איז ציוויליזַאציע נייַַ ַאז ּפרָאקלַאמירן. גָאט פון מלכות די איז ציוויליזַאציע ניַיע די

 פון בשורה אמת די ווָאס פון טייל הויּפט אַַ איז ליבע אויף באזירט זיין און קומען צו

 עּפעס איז דָאס. וועגן ַאלע איז געלערנט אנהענגערס זיין און יָאשקע ַאז מלכות די

 .גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג די אין ּפריידיקן מיר ווָאס

 מענטש ַאז לערנען געווען איז יָאשקע ַאז איינגעזען ַארמסטרָאנג הערבערט

 געבןt די פארווארפן האט, פָאלגן צו וויל זי ַאז מיינט עס ווען ַאֿפילו, געזעלשַאפט

 די ָאנכַאּפן רעכט צו מיינט איינער קיין ּכמעט. ליבע פון וועג די, לעבן פוןt וועג

 .געלערנט האט יָאשקע ווָאס פון בַאטיַיט

 בשורה די פון טייל איז יָאשקע דורך ישועה

 טויטt יָאשקע וועגן ווונדער מיסטָאמע וויַיט דעם לייענען הָאבן וואס עטלעכע איצט

 טעסטַאמענט ניו די ווָאס בשורה דער פון טייל איז דָאס, יאַָ. ישועה אין רָאלע און

 .וועגן געשריבן ביידע ַארמסטרָאנג. וו הערבערט און

 :יָאשקע דורך ישועה כולל בשורה די ווייזט טעסטַאמענט ניו די

 איז עס ווייל, משיח פון בשורה דער מיט נישט זיך שעמען איך ווארים 16

 איד די ֿפַאר, גלויבט וואס ַאלעמען ֿפַאר ישועה צו גָאט פון מַאכט די

 (.1:16 רוימער) גריכיש די ֿפַאר אויך און ערשטער

 און אומעטום געגַאנגען, צעווָארפן געווען זענען ווָאס, די זענען דעריבער 4

 מבשר

 און שומרון פון שטָאט דער צו ַארָאּפ פיליפוס איז דעמאלט 5. ווָארט דָאס

 ער ווען פיליפוס געגלויבט זיי ווען אבער 12. ... זיי צו משיח ּפריידיד

 יָאשקע פון נָאמען דעם און גָאט פון מלכות דעם וועגן טינגז די אנגעזאגט

 האבן זיי ווען און 25. ... בַאּפטייזד זענען פרויען און מענטשן ביידע, משיח

 צו אומגעקערט זיי, האר די פון ווָארט די אנגעזאגט און געזאגט עדות
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 א און 26. שומרונים די פון דערפער פילע אין בשורה די ּפריידיקן, ירושלים

 אין געווארן געפונען איז פיליפוס און 41. פיליפוס צו גערעדט האטt ה מלאך

 שטעט ַאלע אין ָאנגעזָאגט הָאט און, דורכגעגַאנגען איז ער און.  אזאטוס

 ( 4,5,12,25,26,41: 8 ַאקס. )קיסריה קיין געקומען איז ער ביז

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

 און, הויז אייגענעם זיין אין יאר גאנצע צוויי געוואוינט האט פאולוס און 31

 די ּפריידיקן 31, אים צו געקומען זענען וואס, אלע אויפגענומען האט

 יָאשקע האר די זיַינען ווָאס זאכן די לערנען און גָאט פון מלכות

 (28:31-31 ַאקס. )אים פַארווערן איינער קיין, בטחון ַאלע מיט המשיח

 אַַ, סַאדלי. מלכות די און יָאשקע ַאריַינגערעכנט מבשר די ַאז בַאמערקונג

 פעלנדיק זיין צו טענדז גָאט פון מלכות די פון בשורה די פון פארשטאנד געהעריק

 .קהילות רוימער-גרעקאַָ די פון לערנונגען די אין

 ַאזוי יומַאנז געהאט ליב גָאט, מלכות ַאז פון טייל ווערן אונדז העלפן צו, ַאקטוַאללי

 סַאוועס און( 17-16: 3 יוחנן) אונדז ֿפַאר שטַארבן צו יָאשקע געשיקט ער ַאז פיל

 ַאקס) ניַיעס גוטע די פון טייל איז דָאס און(. 8: 2 עפעסיַאנס) חן זיין דורך אונדז

21:24.) 

 ... ָאבער, דַארף וועלט די ווָאס איז מלכות די פון בשורה די

 גַאלַאטיַאנס. קפ) צילן ווערטיק זענען גוט טאן און( 9: 5 מתיא) שלום ֿפַאר ארבעטן

 עס ַאז גלויבן, ָאנעס רעליגיעז ַאריַינגערעכנט, פירער וועלט פילע, ָאבער(. 6:11

 און שלום ברענגען וועט ווָאס קווַאּפעריישַאן מענטש אינטערנַאציָאנַאלע זיין וועט

 עטלעכע הָאבן וועלן זיי כָאטש און. גָאט פון מלכות די נישט און, וווילטָאג

 פון עטלעכע, גערָאטן זיין נישט בלויז נישט וועלן זיי, סַאקסעסַאז טעמּפערַאל

 עס ַאז פונט די צו ערד ּפלַאנעט ברענגען לעסָאף וועט השתדלות מענטש זייער

 צו צוריקקומען נישט ווָאלט יָאשקע אויב ַאנסַאסטיינַאבַאל לעבן מַאכן ווָאלט

 און ַארויסגעווָארפן אַַ איז גָאט ָאן ערד די פיקסיר יומַאנז. מלכות זיין פַארלייגן

 ۔(1: 127 סַאם) בשורה פַאלש
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 רעליגיעז-הַאלב אַַ צוזַאמען שטעלן צו טריינג זענען וועלט דער אין פילע

 21 די אין סדר וועלט נייַַ אַַ אין שטעלן צו ּפלַאן אינטערנַאציָאנַאלע בַאבילָאניַאן
 דינַאונסט האט גָאט פון טשורטש קַאנטיניוינג די ווָאס עּפעס איז דָאס.  יָארהונדערט

 צו יוו ביילד ׂשטן די זינט. פַארשילטן צו פָארזעצן צו ּפלַאנז און ינסעּפשַאן זיַין זינט

 פילע(, 3 גענעסיס) צוריק יאר 6111 קימַאט בשורה זיין פון ווערסיע אַַ ֿפַאר פַאלן

 וועלט די און זיי מַאכן וועט ווָאס גָאט ווי בעסער וויסן זיי ַאז געגלויבט הָאבן יומַאנז

 .בעסער

 אין פירער מיליטעריש אַַ פון קָאמבינַאציע אַַ נעמען וועט עס, ביבל די לויט

( 13:1-11 התגלות פון חיה די גערופן אויך, צפון די פון מלך דער גערופן) איירָאּפע

 לעצט די גערופן אויך, נביא פַאלש דער גערופן) פירער רעליגיעז אַַ מיט צוזאמען

 פון שטָאט די פון( 11-17: 13 התגלות פון חיה הָארנד-צוויי די און ַאנטיטשריסט

&  17 התגלותt )בַאבילָאניַאןt אַַ אין ברענגען צו(  18,  9: 17 התגלות) היללס זיבן

 די און משיח פון צוריקקומען די דַארף מענטשהיַיט כָאטש. סדר וועלט( 18

 בַאצָאלן נישט וועלן וועלט דער אין פילע, מלכות זיין פון פַארלייגן

 גלויבן צו פָארזעצן וועלן זיי - יָארהונדערט 21 די אין ָאנזָאג דעם צו ופמערקזַאמקיַיט

 ַאן בַאקומען וועט וועלט די ָאבער. בשורה פַאלש ס ׂשטן פון ווערסיעס פַארשידן

 .עדות

 :געלערנט יָאשקע ַאז געדענקט

 דער אין ווערן ָאנגעזָאגט וועט מלוכה דער פּון בשורה דָאזיקע די און 14

 דער קומען וועט דערנָאך און, אומות ַאלע פַאר עדות ַאן ווי וועלט גַאנצער

 (24:14 מתיא. )קץ

 דעמָאלט, עדות אַַ ווי וועלט די דערגרייכן וועט מלכות די פון בשורה די ַאז נָאטיץ

 .קומען וועט סוף דער

 .דעם ֿפַאר סיבות עטלעכע זענען עס

 די פון ָאנהייב די איידער בשורה אמת די הערן צו וועלט די וויל גָאט ַאז איז איינער

 די, אזוי(. 24:21 מתיא אין ָאנהייבן צו געוויזן איז ווָאס) טריביַאליישַאן גרויס
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 וועט עס(. 7: 3 ַאמָאס; 3 יחזקאל. קפ) ווארענונג אַַ און עדות אַַ איז ָאנזָאג בשורה

 און( 11:25 רוימער) קערט יָאשקע איידער קַאנווערזשַאנז גויים מער אין רעזולטַאט

 .קערט יָאשקע איידער( 9:27 רוימער) קַאנווערזשַאנז גוי-ניט גענוג

 די פון קוקן די צו פַארקערט זיין וועט ָאנזָאג דער פון עיקר דער ַאז איז אנדער אן

 לעצט די, נביא פַאלש די מיט צוזאמען, מַאכט צפון די פון מלך, חיה רייזינג

 וועט עס ָאבער, מי מענטש דורך שלום צוזָאג בייסיקלי וועלן זיי. ַאנטיטשריסט

 (.3: 5 טהעססַאלָאניַאנס 1. קפ) צעשטערונג און( 14: 24 מתיא) סוף די צו פירן

 טהעססַאלָאניַאנס 2) זיי מיט ֿפַארבונדן וואונדער ליגנעריש און וואונדער פון וויַיל

-12: 2 טהעססַאלָאניַאנס 2) ליגן אַַ גלויבן צו קליַיבן וועט וועלט דער אין רוֿב(, 9: 2

 די פון קַאנדעמניישַאנז ימּפרַאּפער פון וויַיל. ָאנזָאג בשורה די פון ַאנשטָאט( 9

, ארטאדאקס מזרח, קַאטהָאליקס רוימער די דורך גָאט פון מלכות מילעניַאל

 די פון ָאנזָאג דער ַאז פָאדערן רָאנגלי וועלן פילע, אנדערע און, לוטהערַאנס

 מיט ֿפַארבונדן בשורה פַאלש די איז גָאט פון מלכות די פון בשורה מילעניַאל

 .ַאנטיטשריסט

 די ּפרָאקלַאמירן וועט( 13-7: 3 התגלות) קריסטן פילאדעלפיעַאן געטרייַַ די

 פירער ווערלדלי זיכער ווָאס וועלט די זָאגן און מלכות די פון בשורה מילעניַאל

 .צו ַארויף זיין וועט( נביא פַאלש און חיה די ַאריַינגערעכנט)

, מַאכט צפון די פון מלך, חיה די ַאז ָאנזָאג די וועלט די זָאגן שטיצן וועלן זיי

 צעשטערן לעסָאף וועט, ַאנטיטשריסט לעצט די, נביא פַאלש די מיט צוזאמען

 די פון פעלקער-ַאנגלאַָ די און AaS די( ַאלייז זייער פון עטלעכע מיט צוזאמען)

 ַאז און( 11:39 דניאל) זילַאנד ניו און אויסטרַאליע, קַאנַאדע. , מלכות ֿפַאראייניקטע

 קָאנפעדערַאטיָאן יסלַאמיק/  ַארַאביש ַאן צעשטערן דערנָאכדעם בַאלד וועלן זיי

 התגלות) גייסטער בייזע די פון ינסטרַאמַאנץ ווי פונקציָאנירן(, 11:41-43 דניאל)

 התגלות) צוריקקומען זיין אויף משיח יָאשקע קעמפן לעסָאף וועט און(, 14-13: 16

 זיין וועט( 13-7: 3 התגלות) פילאדעלפיעַאנס געטרייַַ די(. 19-21: 19 ؛14: 16

 מסתמא ווָאלט דָאס. בַאלד קומען וועט מלכות מילעניַאל די ַאז ַאנַאונסינג

 מתיא פון מקיים דער צו ביישטייערן און קַאווערידזש מעדיע פיל דזשענערייט
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 אין) ליטערַאטור ּפריּפערינג זענען גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג די אין מיר. 24:14

 צוגרייטן צו סטעּפס אנדערע נעמען און, וועבסיטעס צו ַאדינג(, שפרַאכן קייפל

 פעסטקיַיט סt גָאט צו פירן וועט ווָאס( 9:28 רוימער. קפt )ַארבעט קורץt די ֿפַאר

 .קומען צו סוף די ֿפַאר עדות אַַ ווי צוגעשטעלט גענוג געווען איז 14: 24 מתיא ַאז

 שּפיץ פון טיּפt נייtַַ עטלעכע מיַין) פירער וועלט ּפרָאקלַאמינגt בשורה פַאלשt די

 אַַ פָאדערן וועט ווָאס ּפָאנטיף קַאמּפרַאמייזד אַַ מיט צוזאמען איירָאּפע פון פירער

 צו וועלט די וועלן נישט וועלן זיי - ַאז ווי נישט וועט( קַאטהָאליסיסם פון פָארעם

, ערשטער אין זיך עס גלויבן ַאֿפילו נישט קען און) טָאן טַאקע וועלן זיי ווָאס לערנען

 מסתמא אויך וועט סוּפּפָארטערס זייער ָאדער/  און זיי(. 7-5: 11 ישעיה. עפ

 ַאן יסּפָאוזינג זיין וועט פילאדעלפיעַאנס געטרייַַ די ַאז לערנען פַאלש

. ַאנטיטשריסט קומענדיק אַַ פון( מילענעריַאניסם) דָאקטערין עקסטרעמיסט

 די צו מַאכן אנהענגערס זייער ָאדער/  און זיי ַאז קַאנדעמניישַאנז וועלכער

 ֿפַארֿפָאלגונג צינגל וועט גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג די און געטרייַַ פילאדעלפיעַאן

 דער - סוף דער צו פירן אויך וועט דָאס(. 15-13: 12 התגלות; 35-29: 11 דניאל)

: 24 מתיא. קפ; 39: 11 דניאל; 21: 24 מתיא) טריביַאליישַאן גרויס די פון ָאנהייב

. פילאדעלפיע געטרייַַ די ֿפַאר שוץ פון צייט אַַ ווי געזונט ווי( 31: 11 דניאל; 15-14

 (.14-16: 12 ؛11: 3 התגלות) קריסטן

, וואונדער, בלַאקמייל עקָאנָאמיש, קרַאפט ּפרובירן וועט נביא פַאלש און חיה די

; 14: 16; 11-17: 13 התגלות) ּפרעשערז אנדערע און, מָארד, וואונדער ליגנעריש

 וועלן קריסטן. . קָאנטרָאל הָאבן צו( 11-9: 2 טהעססַאלָאניַאנס 2; 25: 7 דניאל

 :פרעגן

 בלוט אונדזער נוקם און משפט דו ביז, אמת און הייליקt, ה, לַאנג ווי 11

 (6:11 התגלות? )ערד דער אויף וואוינען וואס די אויף

 ביז זיין עס וועט לַאנג ווי, "געחידושט הָאבן מענטשן סt גָאט, צייטן די איבער

 ?"קערט יָאשקע

 וועט יָאשקע ַאז דערווַארטן מיר, שעה ָאדער טָאג דעם וויסן ניט טָאן מיר כָאטש

 יָארהונדערט 21 די אין( געגרינדעט גָאט פון מלכות מילעניַאל די און) צוריקקומען
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; 2: 6 הושע; 4: 91 סַאם; 34-4: 24 מתיא למשל) שריפטן פילע אויף באזירט

 1; 8-3: 3 פעטרוס 2; 11, 4: 4; 1-2: 1 העברעווס; 36-7: 21 לוקע

 .מקיים זען איצט מיר ווָאס פון טיילן עטלעכע(, 4: 5 טהעססַאלָאניַאנס

 :לעבן ַאלע ַאנייַאלייטיד הָאבן וועט וועלט די, ינערווין נישט טוט יָאשקע אויב

 ניט איז עס ווי ַאזאַַ, טריביַאליישַאן גרויס זיין וועט דעמאלט ווארים 21

 קיינמָאל און, ניט, מָאל דעם ביז וועלט דער פון ָאנהייב די זינט געווען

 פלייש קיין ווָאלט, פַארקירצט זיך ווָאלטן טעג יענע סיידן און 22. זיין וועט

 טעג יענע װעלן אױסדערװײלטע די װעגן ֿפון ָאבער; געווָארן ניצול ניט

 (22-21: 24 מתיא. )װערן ֿפַארקירצט

 און, ווערן פַארפינצטערט זון די וועט טעג יענע פון צרה דער נָאך גלייך 29

 די און, הימל פון פַאלן וועלן שטערן די; ליכט איר געבן ניט וועט לבנה די

 וועט דעמאלט 31. אויפגעטרייסלט זיין וועט הימלען די פון כוחות

 ַאלע דעמָאלט און, הימל אין מענטש פון זון דעם פון צייכן דער דערשיַינען

 פון זון דעם זען וועלן זיי און, טרויערן וועלן ערד דער פון שבטים די

 31. כבוד גרויס און מַאכט מיט הימל פון וואלקנס די אויף קומען מענטש

 זיי און, שופר אַַ פון קול גרויס אַַ מיט מלאכים זיינע שיקן וועט ער און

 עק איין פון, ווינטן פיר די פון אויסדערוויילטע זיינע צוזַאמען קליַיבן וועלן

 (24:29-31 מתיא. )אנדערע די צו הימל פון

 .דַארף וועלט די ווָאס איז גָאט פון מלכות די

 מלכות די ֿפַאר ַאמבַאסַאדָאר

 ?מלכות די אין רָאלע דיין איז ווָאס

 ַאמבַאסַאדָאר ַאן זיין זָאל איר, קריסטלעך פַאקטיש אַַ זענט איר אויב, איצט רעכט

 :געשריבן פאולוס ַאּפָאסטלע דער ווָאס נָאטיץ. אים ֿפַאר

 גָאט אויב ווי, משיח ֿפַאר ַאמבַאסַאדערז זענען מיר, דעריבער איצט 21

 באוויליקט זייט, משיחן ֿפַאר איר בעטן מיר: אונדז דורך בעט געווען איז

 (5:21 קָארינטהיַאנס 2. )גָאט צו
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מת מיט לענד אייער ָאנגעגורט הָאט איר ווייל, דעריּבער שטיי 14  און, אֶּ

ן דעם ָאנגעטָאן הָאט  פיס אייערע שָאד הָאט און 15, גערעכטיקייט פּון חֹושֶּ

 נעמען, אלעס דעריבער 16; שלום פּון בשורה דער פּון צוגרייטונג דער מיט

 פייערדיקע אלע שטילן קענען וועט איר וועלכן מיט, אמונה פון שילד דעם

 פון שווערד די און, ישועה פון העלם דעם נעם און 17. רשע דעם פון פליץ

 און תפילה ַאלע מיט שטענדיק מתפלל 18; גָאט פון ווָארט דָאס איז ווָאס, גייסט דעם

 און ּפערסַאווירַאנס ַאלע מיט סוף דעם צו וואך זייענדיק, גייסט דעם אין געבעט

 ווָאס ֿפַאר 21, בשורה די פון מיסטעריע די.  הייליקע די ַאלע ֿפַאר געבעט

 מיט רעדן אים אין זָאל איך ַאז; קייטן אין ַאמבַאסַאדָאר אַַ בין איך

 (6:14-21 עפעסיַאנס. )רעדן דַארף איך ווי ַאזוי, דרייסטקייט

 :דעֿפיניציע פאלגענדע די האט yreeLtt-ir sare? ַאמבַאסַאדָאר ַאן איז ווָאס

 די פון ַאגענט דיּפלַאמַאטיק אַַ:  סּפעציעל;  שליח ע אפיציעל א:  1

 דער ווי הערשער ָאדער רעגירונג פרעמד אַַ צו ַאקרעדיטיד ריי העכסטן
 ָאדער רעגירונג אייגענע איר ָאדער זיין פון פארשטייער רעזידַאנץ
 ציַיטוויַיליק ָאפט און סּפעציעל אַַ ֿפַאר באשטימט ָאדער הערשער

 ַאסיינמַאנט דיּפלַאמַאטיק

 שליח ָאדער פארשטייער ָאטערייזד אַַ:  אַַ 2

! משיח ֿפַאר, שליח בַאַאמטער אַַ זענט איר, קריסטלעך פַאקטיש אַַ זענט איר אויב

 :געשריבן פעטרוס ַאּפָאסטלע דער ווָאס בַאמערקן

 זיין, פָאלק הייליק אַַ, מלכות כהנים אַַ, ּבחֹוֵלב דֹור אַַ ביסט דּו ָאּבער 9

, אים פּון תהילות די אויסרופן זָאלט איר ּכדי, פָאלק סּפעציעלן אייגענעם

 11; ליכט וואונדערליכן זיין אין פינצטערניש דער פּון גערוֿפן דיך הָאט ווָאס

 פון מענטשן די איצט זענען זיי ָאבער, פָאלק אַַ ניט געווען ַאמָאל ווָאס

 באקומען הָאבן איצט ָאבער, רחמנות באקומען ניט האט ווָאס, גָאט

 (2:9-11 פעטרוס 1. )רחמנות

 .פָאלק הייליק אַַ פון טייל זיין זָאל מיר, קריסטן ווי

 ?הייליק איצט איז פָאלק ווָאס
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 זיין וועט לעסָאף זיי ָאבער - וועלט דעם פון קינגדָאמס די פון גָארניט ַאווַאדע, נו

 מלכות זיין, פָאלק סt גָאט איז דָאס(. 11:15 התגלות) מלכות סt משיח פון טייל

 .הייליק איז ווָאס

 די פון ּפָאליטיק דירעקט די אין דינגען נָארמַאלי ניט טָאן מיר, ַאמבַאסַאדָאר ווי

 זען) לעבן פון וועג סt גָאט אין לעבן איצט זָאל מיר ָאבער. וועלט דער פון אומות

 ַאמבַאסַאדערז: קריסטן: טייטַאלד ooo.  dw.dew אין בנימצא בוך פריי די אויך

 קריסטלעך אַַ ווי לעבעדיק אויף ינסטרַאקשַאנז ביבליקַאל, גָאט פון מלכות די ֿפַאר

 ַאז ַאזוי, בעסטער זענען וועגן סt גָאט ווָאס לערנען בעסער מיר, ַאזוי טאן דורך(. 

 דער אויף משיח מיט הערשן און כהנים און מלכים זיין קענען מיר מלכות זיין אין

 :ערד

 פון געוואשן אונדז האט און געהאט ליב אונדז האט וואס, אים צו 5

 כהנים און מלכים געמאכט אונדז האט און 6, בלוט זיין אין זינד אונדזער

 אייביק אויף געוועלטיקונג און כבוד זיין אים צו, פאטער און גָאט זיין צו

 (5-6: 1 התגלות. )אמן. אייביק און

 מיר און; גָאט אונדזער צו כהנים און מלכים געמאכט אונדז הָאבן און 11

 (5:11 התגלות. )ערד דער אױף קיניגן װעלן

 סt גָאט אין גיין צו שטַארביק די לערנען זיין וועט ווָאס פון ַאסּפעקט צוקונֿפט איין

 :וועגן

 ניט מער װעסט; ירושלים אין ִציון אין ישב וועט פָאלק דָאס ווָארעם 19

 ווען; געשריי דיין פון קול דעם ביי זיין רחמנות זייער דיר וועט ער. װיינען

 געבן דיר וועטt ה כָאטש און 21. איר ענטֿפערן וועט ער, עס הערט ער

ם דָאס חֶּ  וועלן מלמדים איַיערע ָאּבער, ָצרֹון פּון ַמִים דָאס אּון צרות פּון לֶּ

 איַיערע ראה וועלן אויגן איַיערע ָאּבער, ווינקל אַַ אין ווערן נתן נישט מער

: זָאגן צו ַאזױ, דיר הינטער װָארט אַַ הערן זָאלן אױערן אַײערע 21. מלמדים

 דער צו קערן זיך װעסט דו נָאר װען, אים אין גײ, װעג דער איז דָאס

-31:19 ישעיה. )לינקס צו קערן זיך װעסט דו װען ָאדער, הַאנט רעכטער

21) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf


 

62 
 

 קריסטן, עלטער דעם אין, מלכות מילעניַאל די ֿפַאר נבואה אַַ איז דָאס כָאטש

 :לערנען צו צוגעגרייט זיין צו דַארֿפן

 (12: 5 עברים) לערערס זיין זָאל איר צייט דעם אין...  12

 גרייט זייט און, הערצער אייערע אין גָאט האר דעם פַארהייליקט ָאּבער 15

 אַַ איר פון בעט ווָאס מענטש יעדער צו ענטפער ַאן געבן צו שטענדיק

 פעטרוס 1) מורא און עניוות מיט איר אין איז ווָאס הָאפענונג די פון סיבה

3:15.) 

 ָאנהייב די איידער ּפונקט, וועלן קריסטן געטרייַַ מער די פון פילע ַאז ווייזט ביבל די

 :פילע ָאנוויַיזן, טריביַאליישַאן גרויס די פון

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

 טָאן זָאל מיר עּפעס איז(, 3:18 פעטרוס 2) וויסן און חן אין ווַאקסן, לערנען, ַאזוי

 ֿפַאר און. לערנען צו קענען צו איז גָאט פון מלכות די אין רָאלע דיין פון טייל. איצט

 אויך וועט דָאס, קריסטן(, 13-7: 3 התגלות) פילאדעלפיע, געטרייַַ מער די

 די פון ָאנהייב די צו פריערדיק עדות בשורה וויכטיק די שטיצן ַאריַיננעמען

 (.24:14 מתיא. קפ) מלכות מילעניַאל

 צו געניצט זיין וועט גָאט פון מענטשן די, געגרינדעט איז גָאט פון מלכות די נָאך

 :ּפלַאנעט דַאמידזשד אַַ ומקערן

 ;  חרבות ַאלטע די בנה וועלן אייך צווישן פּון די 12

 גערופן ווערן וועט איר און; דורות ֿפיל ֿפון יסודות די אױֿפשטעלן װעסט

. אין וואוינען צו גאסן פון ריסטָארער דער, בריטש די פון ריּפער דער

 (58:12 ישעיהו)

 וועט עלטער דעם אין וועג סt גָאט אין געלעבט וואס גָאט פון מענטשן די, אזוי

 צייט דעם אין( אנדערש און) שטעט אין וווינען צו מענטשן ֿפַאר גרינגער עס מַאכן

 זיין זָאל מיר. ָארט בעסער אַַ זיין באמת וועט וועלט די. רעסטעריישַאן פון

 .מלכות זיין אין דינען אויך קענען מיר ַאזוי, איצט משיח ֿפַאר ַאמבַאסַאדערז
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 טרַאנספָארמַאטיווע איז ָאנזָאג בשורה אמת דער

 מיין טַאקע זענט איר, ווָארט מיין אין בלייבן איר אויב, "געזאגט האט יָאשקע

. פריי איר מַאכן וועט אמת דער און, אמת דעם וויסן וועט איר און 32. תלמידים

 אונדז פרייז גָאט פון מלכות די פון בשורה די וועגן אמת די ווייל(. 32-31: 8 יוחנן)”

 דרייסט קענען מיר. וועלט דעם פון האפענונגען פַאלש די אין טרַאּפט זיַיענדיק פון

 וועלט גאנצע די פארפירט האט ׂשטן! ּפלַאן סt גָאט - ַארבעט ווָאס ּפלַאן אַַ שטיצן

 שטיין צו דַארֿפן מיר. לייזונג אמת דער איז גָאט פון מלכות די און( 9: 12 התגלות)

 (.18:37 יוחנן. קפ) אמת דעם שטיצן און ֿפַאר

 די פון ניַיעס גוטע די. ישועה ּפערזענלעך וועגן ווי מער איז ָאנזָאג בשורה די

 :עלטער דעם אין איינער יבערמַאכן זָאל גָאט פון מלכות

 דורך פארוואנדלט ווערט נייערט, וועלט דער צו צוגלייך ניט זיך זייט און 2

 איז וואס, באווייזן קענען זאלט איר כדי, מיינונג אייער פון באנייונג דער

 (2: 12 רוימער. )גאט פון רצון שליםער און באנומער און גוטער דער

 :אנדערע און גָאט דינען צו פארוואנדלען זענען קריסטן אמת

 מיט ניט, פלייש דעם לויט הארן אייערע ַאלץ אין געהָארכט, קנעכט 22

 מורא, הַארץ פון ָאפנהַארציק אין ָאבער, באפעלן-מענטשן ווי,  דינסט

 צו ניט און גָאט צו ווי, הַארצן פון דָאס טָאן, טָאן איר ווָאס ַאלץ און 23. גָאט

 דער פון שכר דעם בַאקומען וועסטוt ה פון ַאז וויסן איר ווייל 24, מענטשן

 (3:22-24 קָאלָאססיַאנס. )משיח האר דעם דינען איר ֿפַאר; נחלה

 זיין ניט קענען ווָאס מלכות אַַ קריגן מיר זינט, דעריבער 28

 מיט גָאט דינען קענען מיר ווָאס דורך, חן הָאבן לָאמיר, אויפגעטרייסלט

 (12:28 עברים. )שמים יראת מיט און כבוד יראת

 אויבן סטַאנדַארדס ס גָאט ָאננעמען מיר. וועלט די פון ַאנדערש לעבן קריסטן אמת

 עברים) אמונה דורך לעבן נָאר די. אומרעכט און רעכט איז ווָאס ֿפַאר וועלט די

 זענען קריסטן. עלטער דעם אין וועג סt גָאט לעבן צו אמונה נעמט עס ווי(, 11:38

 איז לעבן פון מָאדע זייער ַאז, אין געלעבט זיי וועלט די פון ַאנדערש ַאזוי געהאלטן

:  24; 9: 19; 2: 9 ַאקס) טעסטַאמענט ניו די אין" וועג דער" ווי צו ריפערד געווען
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 גערופן איז ווָאס אין, סוויי ס ׂשטן אונטער, עגָאיסטיש לעבט וועלט די(.  22, 14

 (.11 יודע" )קין פון וועג דער"

 שלום און פרייד, גערעכטיקייט פון ָאנזָאג אַַ איז גָאט פון מלכות די פון בשורה די

 1. קפ) טרייסט איז, פארשטאנען רעכט, ווָארט ּפרַאפעטיק די(. 14:17 רוימער)

 וועלט די היטן מיר ווי סּפעציעל(, 18: 4 טהעססַאלָאניַאנס 1; 3: 14 קָארינטהיַאנס

 צו פירט לעבן פון וועג קריסטלעך אמת דער(. 36-8: 21 לוק. קפ) צעברעקלען

 די ווָאס פון טייל איז דָאס(. 11:29-31 מארק) ינגזבלעס גשמיות און זעט רוחניות

 זענען קריסטן. גָאט פון מלכות די דַארף וועלט די ַאז ֿפַארשטיין עס לעבן וואס

 .גָאט פון מלכות די פון ַאמבַאסַאדערז

 מיר כָאטש, גשמיות די נישט, רוחניות די אין הָאפענונג אונדזער שטעלן קריסטן

 די פון הָאפענונג" די הָאבן מיר(. 8-5: 8 רוימער) וועלט גשמיות אַַ אין לעבן

 ַאז פארשטאנען קריסטן פרי ַאז עּפעס איז דָאס(. 1:23 קָאלָאסיַאנס" )בשורה

 .בַאגריַיפן טַאקע ניט טָאן היַינט יָאשקע גלייבן וואס פילע

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

שבע השנים האחרונות האלה אנחנו מכנים תקופת  . 6

 ۔۔۔הצרה הגדולה

, גָאט פון מלכות די פון ַאסּפעקץ לערנען זיי ַאז גלויבן קהילות רוימער-גרעקאַָ די

, ביַישּפיל ֿפַאר. איז טַאקע עס ווָאס ֿפַארשטיין צו באמת קָאנפליקט הָאבן ָאבער

 :מלכות די וועגן דעם לערנט ענציקלָאּפעדיע קַאטהָאליק די

, מלכות דעם פון ַאדווענט די לערנען זיין אין בינע יעדער אין...  סt משיח

 זיין צו איז עס ווָאס אין וועג די, טיַיטש גענוי זיַין, ַאסּפעקץ פַארשידן זיַין

 זיין ַאז ַאזוי פיל ַאזוי, דיסקָארסיז זיין פון העפטן די פָארעם, ַאטשיווד

 רעדן צו אנגעהויבן זיי"...  מלכות די פון בשורה די" גערופן איז דיסקָארס

, וו., טהעס איך; 13, איך., קָאל. o "; גָאט פון מלכות די" ווי קהילה די פון

 די ווי קהילה די מיטל עס...  ו ו"אאז, N, 11; 9, 6, איך., ַאּפָאק; 12

 קַאטהָאליק די. גָאט פון מלכות. ה ּפָאּפע... ) ינסטיטושַאן געטלעך

 (.NVVV. 1911 באנד, ענציקלָאּפעדיע

; 12, וו., טהעס איך; 13, א., ״קול אויף אנגעװיזן האט אויבנדערמאנטע די כאטש

 קיין ַאז געֿפינען וועט איר, ַארויף זיי קוקן וועט איר אויב, "N, 11; 9, 6, איך., ַאּפָאק

 זיי. גָאט פון מלכות די זיַיענדיק קהילה די וועגן עּפעס זָאגן ווערסעס די פון איינער

 יָאשקע איז עס ַאז ָאדער גָאט פון מלכות די פון טייל זיין וועט געגלויבט לערנען

tאנדערן צו ווענדן ָאדער בשורה די טוישן ווָאלט פילע ַאז ווָארנז ביבל די. מלכות ,

 .דָאס געטאן הָאבן עטלעכע, בַאדויערן צום(. 1:3-9 גַאלַאטיַאנס) איינער ַאנטרו ַאן

 צו קומט איינער קיין. לעבן די און אמת דער, וועג דער בין איך, "געלערנט יָאשקע

 עס איז ניט, " געלערנט פעטרוס(. 6: 14 יוחנן") מיר דורך ַאחוץ פאטער דעם

 געגעבן הימל אונטער נָאמען אנדערע קיין איז עס ֿפַאר, אנדערע קיין אין ישועה

 פעטרוס(. 4:12 ַאקס" )געראטעוועט זיין מוזן מיר ווָאס דורך מענטשן צווישן

 צו יָאשקע ָאננעמען און טאן תשובה צו אמונה די הָאבן מוזן ַאלע אידן דערציילט

 (.2:38 ַאקס) געראטעוועט זיין

, יָאשקע ָאן, ַאטהעיסץ ַאז געלערנט האט פרַאנסיס ּפָאּפע, דעם צו קַאנטרַאסט אין

 זיין קענען אידן ַאז לערנט אויך ער! מעשים גוט דורך געראטעוועט זיין קענען

 אויך רוימער-גרעקאַָ עטלעכע און ער, דערצו! יָאשקע ַאקסעּפטינג ָאן געראטעוועט

 די צו שליסל אַַ איזt מריםt פון ווערסיע ביבלישע-ניט אַַ ַאז בַאטרַאכטן צו ויסקומען
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 און זיי, סַאדלי. אחדות ינטערפַאיטה און עקומעניקַאל צו שליסל אַַ און בשורה

 די פון בשורה אמת די און יָאשקע פון וויכטיקייט די ֿפַארשטיין ניט טָאן אנדערע

 .גָאסּפעלס פַאלש ּפרַאמָאוטינג זענען פילע. גָאט פון מלכות

 ניו די. וועלט דער אין אמונה הָאבן און דערזען דורך גיין צו ווילן פילע

 :אויבן קוקן זָאל קריסטן ַאז לערנט טעסטַאמענט

. ערד דער אויף זאכן די אויף ניט, אויבן זאכן די אויף מיינונג דיין לייג 2

 (3:2 קָאלָאסיַאנס)

 (5:7 קָארינטהיַאנס 2. )ראיה דורך ניט, אמונה דורך גייען מיר ווארים 7

 :קירך זיין פון דערזען זיין דורך גיין צו געלערנט בייסיקלי XV ּפיוס ּפָאּפע, ָאבער

 ס ּפיוס. ) ערד אויף משיח פון מלכות די איז...  טשורטש קַאטהָאליק די... 

 (. ּפרימַאס קווַאס ענציקליקַאל

 אויף געגרינדעט איז גָאט פון מלכות די, " קליימז וועבזייטל rtaydaL NL ar111 די

, טשורטש זיין פון פָארעם די אין, ַאד 33 יָאר דעם אין משיח יָאשקע דורך ערד

 פון מלכות מילעניַאל די נָאך." טשורטש קַאטהָאליק די...  פעטרוס דורך געפירט

 אויף זיין וועט עס ָאבער, רוים פון קהילה די נישט איז עס און דאַָ נישט איז גָאט

 מתיא" )מלכות די צו שליסלעך" די האט גָאט פון קהילה אמת די כָאטש. ערד

 שליסל דעם ַאוועק גענומען הָאבן" מלכות די איז קירך אַַ פָאדערן וואס די(, 16:19

 (.11:52 לוק" )וויסן פון

 ערדישע קומענדיק-בַאלד אַַ קעגן שטארק ַאזוי לערנט רוים פון קהילה די

 פון דָאקטרינע" בלויז די בייסיקלי איז עס ַאז גָאט פון מלכות מיללענניַאל

 קַאטהָאליק די פון קַאטעטשיסם בַאַאמטער דער אין ליסטעד" ַאנטיטשריסט

 : טשורטש

 אין פָארעם נעמען צו שוין הייבט ַאנטיטשריסט די פון ָאּפנַאר די 676

 אין פַארשטיין צו געמאכט איז פָאדערן די מָאל יעדער וועלט דער
 בלויז איינגעזען זיין קענען ווָאס הָאפענונג מעססיַאניק ַאז געשיכטע

 די. משפט עסטשַאטַאלַאדזשיקַאל די דורך געשיכטע פון וויַיטער

 דעם פון פארמען מַאדַאפייד אפילו פארווארפן האט טשורטש
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 פון נָאמען די אונטער קומען צו מלכות די פון פַאלסַאפַאקיישַאן

. טשורטש קַאטהָאליק די פון קַאטיטשיסם... ) מיללענעריַאניסם

 יָארק ניו, דָאבלדייַַ. רַאצינגער קַארדינַאל יוסף+  ּפָאטעסט אימפרימאטור

 ( 194. ז, 1995

 די מיט פראבלעמען הויּפט הָאבן וועט דעם מיט שטימען וואס די, בַאדויערן צום

 וועלן עטלעכע. סוף די אין גָאט פון מלכות די פון בשורה די פון ּפרָאקלַאמיישַאן

 נעמען

 איר, ָאבער(. 36-31: 11 ؛25: 7 דניאל) עס ּפרָאקלַאמינג די קעגן טריט שרעקלעך

 זיי, ניין? מלכות די אין זיין האר ווי יָאשקע גלייבן וואס ַאלע ניט וועט, טרַאכטן זאל

 :געזאגט האט יָאשקע ווָאס זען. זיין נישט וועלן

 פון מלכות די ַאריַין וועט,t האר, האר, t מיר צו זאגט וואס, יעדער ניט" 21

 פילע 22. הימל אין פאטער מיין פון וועט דעם טוט וואס דער ָאבער, הימל

 נביאות ניט מיר הָאבן, האר, הארt ,טָאג יענעם אין מיר צו זָאגן וועלן

 און, נָאמען דיין אין גייסטער בייזע ַארויסגעטריבן, נָאמען דיין אין געזאגט

 זיי צו איך וועל דעמאלט און 23? נָאמען דיין אין וואונדער פילע געטאן

 וואס איר,  מיר פון אוועק גיי; געקענט ניט קיינמאל אייך האב איך: זאגן

 (23-21: 7 מתיא! )אומרעכט אן פירט

 געווען איז" לָאלַאסנַאס פון מיסטעריע" די ַאז באמערקט פאולוס ַאּפָאסטלע דער

 אויך איז לָאלַאסנַאס די. צייט זיין אין( 7: 2 טהעססַאלָאניַאנס 2" )ַארבעט אין שוין"

 גערופן איז ווָאס צייט סוף די אין קעגן ווָארנז ביבל די ווָאס עּפעס צו שייך

 (.5-3: 17 התגלות" )גרויס די בבל, מיסטעריע"

 זיי ַאז גלויבן ווָאס קריסטן ּפרָאפעסיָאנַאל צו שייך איז" געזעץ פון מיסטעריע" די

 עס ָאדער/  אוןt וכו, געזעץ הדברות עשרת סt גָאט הַאלטן צו דַארֿפן ניט טָאן

 פארמען ּפַאסיק זענען עס ָאדער/  און עס צו אויסנעמען ּפַאסיק פילע ַאזוי זענען

 הָאבן זיי ַאז טרַאכטן זיי בשעת ַאזוי, געזעץ. געזעץ סt גָאט ברעכן צו ּפענַאנס פון

 פון פָארעם אַַ בעכעסקעם נישט זענען זיי, געזעץ סt גָאט פון פָארעם אַַ

 .לַאדזשיטַאמַאט ווי דערקענען ווָאלט שליחים זיין ָאדער יָאשקע ַאז קריסטנטום
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 ָאבער, מצוות סt גָאט ווייַאלייטיד וואס פרושים די ווי זענען רוימער-גרעקאַָ די

 צוגַאנג ַאז דינַאונסט יָאשקע - ּפַאסיק דעם געמאכט טראדיציעס זייער קליימד

 סt גָאט זיין צו פָאדערן ווָאס מענטשן ַאז געווארנט אויך ישעיה(! 9-3: 15 מתיא)

 עּפעס איז מרידה געזעצלעכע דאס(. 9: 31 ישעיה) געזעץ זיין קעגן בונטַאר ווָאלט

 .טָאג דעם צו דעם זען, ליידער, מיר ווָאס

 זיַין ַאז גלויבן צו מיינט רוים פון קהילה די ַאז איז" מיסטעריע" אנדער אן

 אַַ און שלום צו פירן וועט ַאגענדַאז ינטערפַאיטה און עקומעניקַאל מיליטעריסטיק

 אַַ קעגן ווָארנז פסוק. ערד דער אויף גָאט פון מלכות די פון ווערסיע ביבלישע-ניט

 זיין, יָארן ביסל אַַ ֿפַאר, וועט לערנט עס ווָאס אחדות עקומעניקַאל קומענדיק

 באוויליקט-קַאטהָאליק אַַ,  ביבל ירושלים ניו די: בַאמערקונג) גערָאטן

 (:געוויזן איז, איבערזעצונג

 חיה דער געגעּבן הָאט ער ווייל, שלאנג דעם פַאר גענייגט זיך הָאּבן זיי 4

 קען װער: זָאגן צו ַאזױ, חיה דער ֿפַאר געװײנט זיך הָאבן זײ און; רשות זיין

 בהמה די t?5 אים קעגן קעמפן קען ווער? חיה דער מיט ֿפַארגלַײכן זיך

 זיין צו און, השם חילול און גאםן אירע זאגן צו געווארן דערלויבט איז

 השם חילול זיַינע אמר הָאט ער אּון 6; חדשים פערציק און צוויי פאר אקט

 זיַינען ווָאס ַאלע אּון, הימל אין אוהל זיין, נָאמען זיין קעגןt, ה ַאקעגן

 הייליקע די קעגן מלחמה מַאכן צו דערלויבט געווען איז עס 7. בטח דָארטן

, מענטשן, רַאסע יעדער איבער מַאכט געגעבן און, קַאנגקער זיי און

 דאס, בוקן עס וועלן וועלט דער פון מענטשן אלע און 8; פָאלק און שּפרַאך

 דער זינט פארשריבן געווען נישט איז נאמען וועמענס, יעדער, הייסט

 זאל 9. לאם קרבן דעם פון לעבן פון ספר דעם אין וועלט דער פון יסוד

 צו קַאּפטיווַאטי ֿפַאר יענע 11: הערן, הערן קען וואס איטלעכער

. שווערד די דורך טויט צו שווערד די דורך טויט ֿפַאר יענע; קַאּפטיווַאטי

 התגלות. )אמונה און ּפערסַאווירַאנס הָאבן מוזן הייליקע די ווָאס איז דָאס

13 :11-4 ,VKN) 

 :אחדות בבל צייט סוף אַַ קעגן ווָארנז ביבל די

 איז קערות זיבן די געהַאט הָאּבן ווָאס ַמלאכים 7 די פּון איינער אּון 1

 דיר וועל איך אּון, ַאהער קום: געזָאגט הָאט אּון, רעדן צּו מיר צּו געקּומען

 שפע ּביי געטרָאפן איז ווָאס, זונה גרויסער דער פּון שטרָאף די ווייזן
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ץ פּון מלכים ַאלע וועמען מיט 2, ווַאסערן  װע ן או,  זנות ך זי ן האב.  ָהָארֶּ

 ם דע ט מי,  װעלט ר דע ן פו ג באפעלקערונ ע גאנצ ט געטרוכ ט הא ר

 אּון, מדבר אַַ צו רּוחַַ אַַ אין לקח מיך הָאט ער אּון 3.  ניעף ע איר ן פו ן װײ

 ווָאס, חיה שַארלעכרויט אַַ אויף ריידינג ִאָשה ַאן ראה איך הָאּב דָארטן

 הרע לשון געשריּבן הָאט אּון, הערנער צען אּון קעפ זיבן געהַאט הָאט

 שַארלעכ און ּפורּפל אין אנגעטאן געווען איז פרוי די 4. ַאלע איר אויף

 האט זי און, פערל און צירונג און גָאלד מיט געציטערט און, רויט

 איר פון שמוץ מיעלדיק די מיט ָאנגעפילט וויַיןבעכער גָאלדען אַַ געהאלטן

 קריּפטיש אַ , נָאמען אַ  געשריבן געווען איז שטערן איר אויף 5; זנות

 שמוציק די ַאלע און זונות די ַאלע פון מוטער די, גרויס די בבל: tנָאמען

, שיכור געווען איז זי אז, געזען האב איך t.6  ערד דער אויף פירונגען

 פון מארטערז די פון בלוט דאס און, קדושים די פון בלוט דעם פון שיכור

. ֿפַארשמַאכט גַאנצן אין געװען איך בין, דערזען זי הָאב איך ַאז און; ישוע

 (VKN, 1-6: 17 התגלות)

9 tאויף,  בערג זיבן די זענען קעפ זיבן די. שענדלעכקייט צו רופט דאס 

 גרויס די איז געזען הָאט איר ווָאס פרוי די 18. . .  זיצט פרוי די וועלכע

. ערד דער אויף שרים די ַאלע איבער אויטָאריטעט האט ווָאס שטָאט

 (VKN,  9,18: 17 התגלות)

 מַאכט גרויס מיט, הימל פון ַארָאּפ מלאך אנדער אן געזען איך, דעם נָאך 1

 שּפיץ דער אין 2. ּפרַאכט זַײן מיט געשַײנט הָאט ערד די; אים צו געגעבן

, געפאלן איז גרויס די בבל, געפאלן איז בבל, tגעשריגן ער קול זיין פון

 גייסט בייז יעדער ֿפַאר לַאדזש אַַ און שדים פון פלעק אַַ געווארן איז און

 ּגֹוִים כל הָאּבן זנות איר פּון וויין דעם פּון 3. פויגל מיאוס, שמוציק און

 און, געווען זונה איר מיט זיך הָאט ערד דער אויף קעניג יעדער; שתה

 קול אנדער אן 4. הרע לשון איר דורך געווָארן רייך איז סוחר איטלעכער

, ֿפָאלק מַײן, ַארױס גײ: זָאגן געהערט הָאב איך; הימל פון גערעדט האט

 און, ֿפַארברעכנס אירע אין טײלן ניט זָאלט איר ּכדי, איר ֿפון ַאװעק

 ריטשט זענען זינד אירע 5.  טרָאגן צו מכות זעלבע די הָאבן זָאלסט

 איר האנדלען: זינען אין פַארברעכן איר האט גָאט און, הימל די צו ַארויף

 סומע די דאפלט באצאלן זי מען דארף 6. אנדערע באהאנדלט האט זי ווי

 איר פון גלעזל שטַארק צווייפל אַַ הָאבן צו איז זי. געקראגן האט זי וואס

 געגליכן זיין זָאל ָארגיעס און ַמְׂשִּכים אירע פּון איטלעכער 7. געמיש אייגן
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; זי טרַאכט, מלּכה ווי געטרָאֿפן בין איך. יסורים ָאדער ּפיַיניקונג אַַ מיט

 ווארים 8. צער וויסן נישט קיינמאל וועל און אלמנה קיין נישט בין איך

 און אבל און קרענק: איר אויף פַאלן וועלן מכות די, טָאג איין אין, דעם

{ יהוה or} איז גווַאלדיק. ערד דער צו פארברענט ווערן וועט זי. הונגער

 געוויין אּון צער איר אויף זיין וועט עס אּון 9. ֿפַארמשּפט זי הָאט װָאס גָאט

ץ פּון מלכים די ּביי  איר מיט הָאּבן אּון, איר מיט זנות זיך הָאּבן ווָאס, ָהָארֶּ

 (VKN, 1-9: 18 התגלות, )ברענט זי ווי רויך די זען זיי. זנות

 אחדות געהעריק ַאז ווייזט און בבל קומענדיק אַַ קעגן ווָארנז ביבל די, זכריה אין

 :קערט יָאשקע נָאך ביז ּפַאסירן נישט וועט

 װָארום, גָאט זָאגט ― צֿפון ֿפון לַאנד ֿפון ַאנטלױף! ארויס קוק! אויס קוק 11

 קוק 11. גָאט זָאגט ― הימל ֿפון װינטן ֿפיר די צו צעשּפרײט אַײך הָאב איך

 !בבל פון טָאכטער דער מיט איצט לעב, ציון, אנטלויף! אויס

 פקד הָאט ּכבֹוד די ווייל,  ָשבֹותt ה אמר הָאט דָאס ווָארעם 12

, דיך רירט סע ווער: בַארַאבעווען דיך הָאבן ווָאס ֿפעלקער די וועגן,  מיר

 זיי און, הַאנט מיין זיי אויף נפנף וועל איך, זע ַאצונד 13. אויג מיין ָאן רירט

 װיסן איר װעט דענצמָאל. עבד הָאבן זיי וועמען די דורך ווערן בוזז וועלן

 ווָארעם, ִציֹון ַּבת, זיך פריי, זינג 14! געשיקט מיך הָאט שֿבָאט גָאט ַאז

 טָאג יענעם אין און 15! גָאט זָאגט – דיר צווישן וואוינען איך קום ַאצונד

 זיין ווערן וועלן זיי, יאtַָ. ה צו איבערגעקערט ווערן אומות פילע וועלן

 גָאט ַאז, װיסן איר װעט דענצמָאל. דיר צווישן לעבן וועלן זיי און, מענטשן

 חלק זיין, יהודה פּון ירש וועטt ה אּון 16! אַײך צו געשיקט מיך הָאט שֿבָאט

ץ אין רֶּ ש אֶּ , 11-16: 2 זכריה. )ּבחּור זיין צו ירוָשַלִים מַאכן ווידער אּון, ַהֹקדֶּ

VKN ;די אין טָאן JKN / VJKN ווי ליסטעד זענען ווערסעס די ווערסיעס 

 (12-6: 2 זכריה

, ֿפעלקער ֿפַאראייניקטע די ווָאס מווומַאנץ ינטערפַאיטה און עקומעניקַאל די

 ּפרַאמָאוטינג זענען פירער ארטאדאקס מזרח און ּפרָאטעסטַאנץ פילע, ווַאטיקַאן

 יָאשקע. ינקערַאדזשד זיין נישט זָאל און ביבל די דורך פארמשפט קלאר זענען

 מתיא" )פילע נַארן" ווָאלט וואס אים נָאכפָאלגן צו קליימד ווָאס ָאנעס פון געווארנט
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 1-2: 6 התגלות פון" רייטער וויַיס" די צו שיַיכות איז עקומַאניסם פיל(. 5-4: 24

 .17 התגלות פון זונה די און( יָאשקע נישט איז ווָאס)

 אמונה פון אחדות אמת ַאז געלערנט אויך פאולוס ַאּפָאסטלע דער, זכריה ווי

 :קערט יָאשקע נָאך ביז ּפַאסירן נישט ווָאלט

 גָאט פון זון דעם פון וויסן און אמונה אין אחדות דערגרייכן ַאלע מיר ביז 13

 פון פולקייט די מיט דערווַאקסן גָאר, מענטש שליימעסדיק די פָארעם און

 (VKN, 4:13 עפעסיַאנס. )זיך משיח

. טעות אין זענען צוריקקומעןt יָאשקע איידער קומט אחדות דעם גלויבן וואס יענע

 אומות פון אחדות די צעשטערן צו הָאבן וועט ער, קערט יָאשקע ווען, ַאקטוַאללי

 :אים קעגן מיטינג וועט ווָאס

 הָאט מע און, שופר אין געבלָאזן הָאט מלאך זיבעטער דער און 11:15/

 װעלט דער ֿפון מלוכה דָאס: רוֿפן און, הימל אין געשריגן קולות געהערט

 װעט ער און, משיח זַײן און הַאר אונדזער ֿפון מלוכה דָאס געװָארן איז

 פַאר כרת זיַינען ווָאס, זקנים 24 די אּון 16. אײביק און אײביק אױף קיניגן

 די שטערנס זייערע מיט גערירט זיך הָאּבן און, גענייגט זיך הָאּבןt, ה

 ָאנהייבן און מַאכט גרויס דיין נעמעןt. ה צו געבוקט זיך הָאּבן זיי אּון, ערד

 די געקומען איז איצט און, רעש אין געווען זענען אומות די 18. מלכות דיין

 דיין ֿפַאר און, געמשפט זיין זָאל מתים די ַאז און, גמול דיין פון צייט

, נָאמען דיין מורא וואס די ֿפַאר און הייליקע די ֿפַאר, נביאים די קנעכט

 די צעשטערן צו געקומען איז צייט די. . בַאלוינט זיין צו גרויס און קליין

 (VKN, 11:15-18 התגלות.t )ערד די פַארניכטן ווָאס

, עולם ריזיקן אַַ ֿפון קולות די געװען זַײנען װָאס געהערט הָאב איך און 19:6/

, דונער ֿפון ברום גרױסע דָאס ָאדער, ָאקעַאן ֿפון ָקול דָאס װי ַאזױ

 אלמעכטיקער דער גָאט אונדזער יהוה ֿפון מלוכה די! ַאללוויאַַ: ענטֿפערן

 פּון מלכים ּכל מיט, חיה די ראה הָאּב איך און 19; . . . ָאנגעהויבן זיך הָאט

 דעם קעגן קעמפן צו צוזאמענגעזאמלט, צבאות זייערע און ערד דער

, געפַאנגענע אין געווָארן געכַאּפט איז חיה די ָאּבער 21. חיל זיין און רידער

 דער פַאר נסים געטָאן הָאט ווָאס, נביא דער פּון שקר דעם מיט צוזַאמען

 דעם מיט ָאנגענומען זיך הָאּבן ווָאס, די פַארפירט זיי דורך הָאט און, חיה
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 די. # סטַאטוע זיין צו געבוקט זיך הָאּבן ווָאס, די און, חיה דער פּון סימן

 דעם אין לעבעדיקערהייט געווארן ארלנגעווארפן זענען צוויי דאזיקע

 איבעריקע אלע די און 21.  שוועבל ברענענדיקן פון אזערע פייערדיקן

 איז וואס, רידער דעם פון שווערד דער דורך געווארן געהרגעט זענען

 זייער מיט גענוצט זיך האבן עופות אלע און, מויל זיין פון ארויסגעקומען

 און, בַאזעצט זיך הָאבן זײ װּו, טרָאנען געזען הָאב איך און 21:4/. . . פלייש

 די געזען האב איך. משּפט געבן צו מַאכט די געװָארן געגעבן איז זײ

 און יָאשקע ֿפַאר עדות ווייל ֿפַאר ביכעדיד שוין האט וואס ַאלע פון נשמות

 חיה די דינען צו אפגעזאגט וואס יענע און, ווָארט סt גָאט ּפריידיקן ֿפַאר

 זייער אויף ברַאנדמַארק די ָאננעמען נישט ווָאלט און סטַאטוע זיין ָאדער

 געקיניגט הָאבן און, לעבן צו געקומען זענען זיי; הענט ָאדער שטערנס

 (VKN, 4: 21;  19-21,  6: 19 התגלות. )יאר טויזנט אַַ ֿפַאר משיח מיט

. אים קעגן יונַאפייד ַארמיז סt וועלט די צעשטערן צו הָאבן וועט יָאשקע ַאז נָאטיץ

 געהעריק זיין וועט עס ווען איז ַאז. הערשן וועט הייליקע די און ער דעמָאלט

 דערשיַינען ווָאס באדינער פַאלש צו הערן וועלן פילע, סַאדלי. אמונה די פון אחדות

: 11 קָארינטהיַאנס 2) געווארנט פאולוס ַאּפָאסטלע דער ווי, נישט זענען ָאבער, גוט

 מלכות די פון בשורה די און ביבל די ֿפַארשטיין באמת ווָאלט מער אויב(. 15-14

  .יָאשקע קעגן קעמפן ווָאלט ווייניקער גָאט פון
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 ?אלוהים יסיים להטיל את חטא . 7

 אונדזער צו לימַאץ זענען עס, קלוג ַאזוי זענען מיר טרַאכטן צו ווי יומַאנז כָאטש

 (.5: 147 סַאם" )ינפַאנַאט איז פארשטאנד" סt גָאט ָאבער, פארשטאנד

 .ּפלַאנעט דעם פַארריכטן צו אריינמישונג סt גָאט נעמען וועט עס ווָאס איז ַאז

 צו גרייט נישט זענען יומַאנז פון מערהיַיט ווַאסט די, גָאט אין גלויבן פילע בשעת

 :פאלגענדע די בַאמערקונג. דירעקץ באמת ער ווי לעבן

 ֿפון גָאט דַארף װָאס און; גוט איז ווָאס, מענטש אַָ, געוויזן דיר הָאט ער 8

 גײן צו און, רחמנות הָאבן ליב צו, גערעכטיקײט טָאן צו ָאבער, דיר

 (6:8 מיכה? )גָאט דַײן מיט ַאניוועסדיק

 צו גרייט געווען באמת האט מענטשהיַיט עּפעס נישט איז גָאט מיט כַאמבלי גיין צו

 אויסדערוויילט הָאבן יומַאנז(, 6-1: 3 גענעסיס) יוו און אדם פון צייט דער פון. טָאן

 מצוות זיין טרָאץ, גָאט פון העכער, ּפרייָארַאטיז זייער און זיך זיך פַארלָאזנ צו

 (.17-3: 21 עקסָאדוס)

 :לערנט משלי פון ספר דער

 דיין אויף שען נישט זיך זָאלסט און, ֵלב גַאנצן דיין מיטt ה אויף בטח 5

 ישר וועט ער און, דרכים איַיערע ַאלע אין אים הכרת 6; שכל אייגענע

 און האר די פון מורא; אויגן אייערע אין חכם נישט זייט 7. נתיבות איַיערע

 (7-5: 3 משלי. )בייז פון ַאוועק גיין

 הערצער זייער ַאלע מיט גָאט אין צוטרוי באמת נישט וועלן מענטשן רוֿב, ָאבער

, וויל גָאט ווָאס טָאן וועלן זיי זָאגן פילע. טריט זייער וויַיזן צו אים ֿפַאר ווַארטן ָאדער

: 12 התגלות) ׂשטן דורך פארפירט שוין האט מענטשהיַיט. עס טָאן ניט טָאן ָאבער

 t1 )לעבן פון שטָאלץt די און וועלט דער פון תאוות די ֿפַאר געפאלן האט און( 9

 (.2:16 יוחנן
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 און טראדיציעס רעליגיעז אייגן זייער מיט ַארויף קומען הָאבן פילע, דעריבער

. קפ) ניט טָאן זיי, ָאבער. בעסטער וויסן זיי טרַאכטן זיי וויַיל, רעגירונגס וועלטלעך

 .טאן תשובה באמת רוֿב וועט אדער( 11:23 ירמיהו

 (.22-21: 24 מתיא. קפ) גָאט פון מלכות די דַארף מענטשהיַיט ווָאס איז ַאז

 בעַאטיטודעס די בַאטרַאכטן

 די זענען געגעבן יָאשקע סטייטמַאנץ פון סעריע בַאוווסט מערסט די פון איינער

 .הזיתים פון בארג דעם אויף דרָאשע זיין אין געגעבן האט ער ווָאס, בעַאטיטודעס

 :געזאגט האט ער ווָאס פון עטלעכע באמערקן

. הימל פון מלכות די איז זייער ֿפַאר, גייסט אין ָארעמַאן די זענען וואויל" 3
 וואויל 5. ווערן געטרייסט וועלן זיי ווָארעם, טרויערן וואס די זענען וואויל 4

 וואס די זענען וואויל 6. ערד די ירש וועלן זיי ווָארעם, עניוות די זענען

 וואויל 7. ווערן זַאט וועלן זיי ֿפַאר, גערעכטיקייט נָאך דָארשט און הונגערן

 טהירי די זענען וואויל 8. רחמים קריגן וועלן זיי ווָארעם, רחמים די זענען

 ווָארעם, מַאכערס-שלום די זענען וואויל t9. ה זען וועלן זיי ווָארעם, הארץ

 זענען ווָאס די זענען וואויל 11. גָאט פון קינדער ווערן גערופן וועלן זיי

: 5 מתיא. )הימל פון מלכות די איז זייער ֿפַאר, גערעכטיקייט פון גערודפט

11-3) 

 מלכות די ווי צו ריפערד ָאפט(, 4:31-31 מארק. קפ) גָאט פון מלכות די אין איז עס

 עס. מקוים זיין וועט הבטחות ברוך די ווו(, 13:31 מתיא. קף) מתיא דורך הימל פון

 ירשענען צו ַאניוועס די ֿפַאר מקוים זיין וועט צוזָאג די ַאז גָאט פון מלכות די אין איז

 די אין ברכות די פון ניַיעס גוטע די צו פָארויס קוק. גָאט זען צו ריין די און ערד די

 !גָאט פון מלכות

 רעכט זענען וועגן ס גָאט

. עגָאיסטיש נישט איז גָאט און(  8,16: 4 יוחנן 1) ליבע איז גָאט ַאז איז אמת דער

: 2 יעקב ؛31-29: 12 מארק) חבר אונדזער און גָאט צו ליבע וויַיזן געזעצן סt גָאט

 (.6: 8 רוימער) טויט אין סוף און עגָאיסטיש זענען וועלט דער פון וועגן די(. 11-8
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 :מצוות די ָאבסערווירן קריסטן פַאקטיש ווייזט ביבל די ַאז בַאמערקונג

 און, גָאט פון געבוירן איז משיח דער איז יָאשקע ַאז גלויבט סע ווער 1

 איז וואס דעם ליב אויך געבוירן איז וואס אים ליב האט וואס יעדער

 פּון קינדער די ליב הָאּבן מיר ַאז, מיר ווייסן דערמיט 2. אים פון געבוירן

 די איז דאס ווארים 3. מצוות זיַינע היטן און, ליבt ה הָאּבן מיר ווען, גָאט

 מצוות זיינע און. געבאטן זיינע היטן מיר אז, גאט ליבשאפט

 (5:1-3 יוחנן 1. )שווער נישט זענען

 זענען וועגן זיינע(. 172: 119 סַאם" )גערעכטיקייט זענען מצוות" סt גָאט פון ַאלע

 פון פארמען פַארשידן אנגענומען הָאבן פילע, סַאדלי(. 1:15 טיטוס 1) ריין

 די צעשטערן צו קומען נישט האט יָאשקע ַאז פַארשטיין ניט טָאן און" לָאלַאסנַאס"

 זייער דערקלערן דורך(, 17: 5 מתיא) זיי מקיים צו ָאבער, נביאים די ָאדער געזעץ

 מתיא למשל) געדַאנק. פילע ווָאס פון וויַיטער זיי יקסּפַאנדינג און טיַיטש פַאקטיש

 גערופן זיין וועט ער, זיי לערנט און טוט סע ווער"  ַאז געלערנט יָאשקע(. 28-21: 5

 אוןt גָאט פון מלכותt טערמינען די( )5:19 מתיא" )הימל פון מלכות די אין גרויס

tהימל פון מלכות tינטערטשיינדזשַאבַאל זענען.) 

 צו פָאדערן פילע(. 2:17 יעקב) טויט איז מעשים ָאן אמונה ַאז לערנט ביבל די

( 23-21: 7 מתיא) לערנונגען זיין גלויבן באמת ניט וועט ָאבער ،יָאשקע נָאכפָאלגן

 די איז זינד(. "1: 11 קָארינטהיַאנס 1. קפ) זָאל זיי ווי אים נָאכמַאכן ניט וועט און

 רוימער) געזינדיקט הָאבן ַאלע און( קדזשוו, 3:4 יוחנן 1" )געזעץ די פון עבירה

 ווי( 13: 2 יעקב) דין איבער טריומף וועט רחמנות ַאז ווייזט ביבל די, ָאבער(. 3:23

 (.6: 3 לוקע. קפ) ַאלע ֿפַאר ּפלַאן אַַ האט באמת גָאט

 די אין. ַארבעטן נישט וועט, וועגן סt גָאט פון בַאזונדער, סַאלושַאנז מענטשלעכע

 און(, 19:15 התגלות" )איַיזן פון רוט אַַ" מיט הערשן וועט יָאשקע, מלכות מילעניַאל

 סt וועלט די ַאלע. וועג סt גָאט לעבן וועלן מענטשן ווי ּפריווייל וועט גוט

 פָאלגן צו ָאּפזָאגן וועלט דעם פון סַאסייַאטיז וויַיל עקסיסטירן ּפרָאבלעמס

 צו ביכולת נישט איז מענטשהיַיט ַאז ווייזט געשיכטע.  געזעץ זיין און גָאט

 :געזעלשַאפט פון פראבלעמען די סַאלווינג



 

78 
 

 מיינדַאד גייסטיק זיין צו ָאבער, טויט איז מיינד גייסטיק זיין צו ווארים 6

 עס וואריםt; ה קעגן שנאה איז גשמיות די מחמת 7. שלום און לעבן איז

 8. זיין נישט קען עס און, גָאט פון געזעץ דער צו אונטערטעניק ניט איז

 רוימערt. )ה געניסן נישט קענען, פלייש דעם אין זיַינען ווָאס, די, דעריּבער

8 :6-8) 

 טָאן צו גייסט סt גָאט געגעבן זענען און, רוחניות די אויף פָאקוס צו זענען קריסטן

 :וויקנַאסַאז ּפערזענלעך אונדזער טרָאץ(, 9: 8 רוימער) עלטער דעם אין ַאזוי

 דעם לויט חכמים פילע ניט אז, ברידער, רוף אייער זעט איר ווארים 26

 ָאּבער 27. גערופן זענען, איידעלע פילע ניט, גווַאלדיק פילע ניט, פלייש

 די בושה צו וועלט דער פּון נַארישקייטן די אויסדערוויילט הָאט גָאט

 צו, וועלט דער פּון זַאכן שווַאכע די אויסדערוויילט הָאט גָאט און, חכמים

 און,  וועלט דער פון זאכן שוואכע די און 28; שטַארק איז ווָאס דָאס בושה

 זענען וואס, זאכן די און, אויסדערוויילט גאט האט,  זאכן פאראכטע די

 זיך זאל פלייש קיין נישט כדי 29, זענען וואס, זאכן די פארלאשן צו, נישט

 ווָאס, ישוע משיחן אין איר זענט אים פּון ָאּבער 31. פנים זיין פאר כבוד

 און קדושה און, גערעכטיקייט אוןt, ה פּון חכמה געווָארן אונדז פַאר איז

 t1. )ה אין כבוד זיך ער זָאל, געשריּבן שטייט עס ווי ַאז 31,  גאולה

 (1:26-31 קָארינטהיַאנס

 2) איצט אמונה דורך גיין מיר! ּפלַאן סt גָאט אין כבוד צו זענען קריסטן

 מיר(. 6: 11 עברים) אמונה אין( 2: 3 קָאלָאסיַאנס) אויבן קוקן(, 7: 5 קָארינטהיַאנס

 (.14: 22 התגלות) מצוות סt גָאט בעכעסקעם ֿפַאר ברוך זיין וועלן

 ?גָאט פון מלכות די פון בשורה די פארוואס

 זיי ַאז, גואל ווי יָאשקע אנגענומען הָאבן זיי ַאמָאל ַאז פילן צו טענד ּפרָאטעסטַאנץ

 ווי ַאֿפילו, בַאּפטייזד די גלויבן קַאטהָאליקס. גָאט פון מלכות די געזוכט הָאבן

 מזרח די און קַאטהָאליקס. מלכות די ווי קירך זייער אריין הָאבן, קינדער קליינע

 מלכות די זוכן זיי, ו ו"אאז, סַאקרַאמענץ דורך ַאז טרַאכטן צו טענד ארטאדאקס

 ּפרָאטעסטַאנץ-רוימער-גרעקאַָ, בַאּפטייזד זיין צו זענען קריסטן בשעת. גָאט פון

 צו טענד זיי. פראבלעמען ס מענטשהיַיט סָאלווע צו וועלט די צו קוקן צו טענד

 (.8-6: 8 רוימער. קפ) פָאקוס ערדישע ַאן הָאבן
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 ֿפַאר ציל לייפלָאנג אַַ זיין צו איז( 6:33 מתיא) גָאט פון מלכות די ערשטער זוכן

 זיין און גָאט צו ָאבער, סַאלושַאנז ֿפַאר וועלט דער צו קוקן צו ניט, ציל אַַ. קריסטן

 .לעבן אונדזער ענדערונגען גָאט פון מלכות די פון ניַיעס גוטע די. וועגן

 ַאז פַארשטיין איר טָאן ָאבער, יָאשקע מיט הערשן וועלן קריסטן ַאז זאגט ביבל די

 :געלערנט יָאשקע? שטעט איבער הערשן ַאקשלי וועלן קריסטן פַאקטיש ַאז מיטל

 בַאקומען צו לַאנד ווַײט אַַ אין געגַאנגען איז איידעלע געוויסער אַַ און 12

 זיַינע פּון צען גערוֿפן ער הָאט 13. אומקערן זיך און מלכות אַַ זיך פַאר

 מַאכט: געזָאגט זיי צו און, מינען צען איבערגעגעבן זיי הָאט און, קנעכט

 שלח הָאּבן אּון, פיינט אים הָאּבן בירגער זיַינע ָאּבער 14. קום איך ביז עסק

 דָאזיקער דער ַאז הָאּבן נישט וועלן מיר: אמר צו ַאזוי, משלה אַַ אים נָאך

 .אונדז איבער קיניגן זָאל מַאן

 ער הָאט, אומגעקערט זיך הָאט ער ווען ַאז, געווען איז עס ַאזוי און 15

 דעם באקומען

 הָאט ער וועמען צו, קנעכט די באפוילן דעמאלט ער הָאט,  מלכות

 יעדער פיל ווי וויסן זָאל ער ּכדי, אים צו רופן צו, געלט דָאס געגעבן

 דער געקומען איז דענצמָאל 16. הַאנדל דורך פארדינט האט מענטש

. מינערן צען ֿפַארדינט הָאט מינה דַײן, הַאר: געזָאגט הָאט און, ערשטער
 געווען איר וויַיל; קנעכט גוטער, געשען גוט: געזָאגט אים צו ער הָאט 17

 דער און 18. שטעט צען איבער מַאכט הָאבן, ביסל קליין אַַ אין געטרייַַ

 ֿפינף ֿפַארדינט הָאט מינ דַײן, הַאר: זָאגן צו ַאזױ, געקומען איז צװײטער

 פינף איבער אויך ביסט דו: געזָאגט אים צו ער הָאט ַאזוי 19. מינערן

 (19:12-19 לוק. )שטעט

 די הָאבן וועלן קריסטן. איצט הָאט איר ווָאס ביסל דעם איבער געטריי זייט

 יָאשקע. מלכות פַאקטיש אַַ אין, שטעט פַאקטיש איבער הערשן צו געלעגנהייט

" ַארבעט זיין צו לויט איינער יעדער געבן צו,  מיר מיט איז שכר מיַין, "געזאגט אויך

 ֿפַאר( 14:2 יוחנן) ּפלַאץ אַַ און( 14:15 דזשָאב) ּפלַאן אַַ האט גָאט(. 22:12 התגלות)

 פון מלכות די(. 17:14 התגלות; 6:44 יוחנן) אים צו ריסּפַאנד באמת וועט וואס די

 !עס פון טייל אַַ זיין קענען איר און פַאקטיש איז גָאט
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 טיטל מיטן ַארטיקל ַאן האט וויסנשַאֿפט זשורנַאל דער, 2116 פון ָאנהייב די אין

 קרַאוד און סייכל קינסטלעך ַאז ָאנגעוויזן הָאט ווָאס" קרַאודז פון מַאכט די"

. פייסינג איז מענטשהייט ווָאס" ּפרָאבלעמס שלעכט" די סָאלווע קען סָארסינג

 ַאליין לָאזן, איז רשעות ווָאס ֿפַארשטיין צו ביכולת נישט איז ַארטיקל דער, ָאבער

 .עס סָאלווע צו ווי

 צו דומד ווי איז, גָאט פון וועגן אמת די נָאכגיין פון בַאזונדער, קָאָאּפערַאטיָאן

 ווען מבול גרויס די נָאך צוריק געווען איז עס ווי יָארהונדערט 21 די אין פַארלָאזן

 בַאבעל פון טורעם ַאנדערש ניט די בויען צו קָאוַאּפערייטַאד מענטשהיַיט

 (.9-1: 11 גענעסיס)

 דערווַארט טרָאץ) מזרח מיטל די ווי ערטער אין, וועלט דער אין ּפרָאבלעמס

 זיין נישט וועט(, 5:3 טהעססַאלָאניַאנס 1; אַַ 9:27 דניאל למשל, גיינז צייטווייליגע

 (.17: 14 רוימער) גָאט פון מלכות די פון שלום די דַארֿפן מיר - יומַאנז דורך סַאלווד

 וועט, גיינז דערווַארט די טרָאץ, טערָאריזם אינטערנאציאנאלע פון ּפרָאבלעמען די

 ֿפַאראייניקטע די אין פארפירט די דורך( 21:12 יחזקאל. קפל) סַאלווד זיין ניט

 פון מלכות די פון טרייסט און פרייד די דַארֿפן מיר -( 9: 12 התגלות. קף) ֿפעלקער

 .גָאט

 אינטערנַאציָאנַאלע דורך סַאלווד זיין נישט וועט סוויווע די פון ּפרָאבלעמס די

 התגלות) ערד די צעשטערן העלפן וועט אומות סt וועלט די וויַיל, קווַאּפעריישַאן

 .גָאט פון מלכות די דורך סַאלווד זיין וועלן זיי ָאבער(, 18: 11

 ניט וועט טיילן גוף מענטש סעלינג און, ַאבָארשַאן, ימערַאליטי געשלעכט פון ישוז

 .גָאט פון מלכות די דורך ָאבער(, 18:13 התגלות. קפ) AaS די דורך סַאלווד זיין

 זיין נישט וועט הָאבן אומות אנדערע פילע און, וק, AaS די ַאז כויוו מַאסיוו די

 צעשטערונג נָאך) לעסָאף ָאבער, ברָאוקערינג אינטערנַאציָאנַאלע דורך סַאלווד

 .גָאט פון מלכות די דורך( 2:6-8 הַאבַאקוק ּפער

 ֿפַאראייניקטע די דורך סַאלווד זיין ניט וועט מיסבילדונג און אומוויסנדיקייט

 זיין באמת נישט וועט שנאה רעליגיעז. גָאט פון מלכות די דַארֿפן מיר - ֿפעלקער

 ישועה צו שטימען ווָאס בַאוועגונג ינטערפַאיטה-עקומעניקַאל קיין דורך סַאלווד
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 וועלט דער אין ּפרָאבלעם די איז זינד. ביבל די פון יָאשקע אמת די פון בַאזונדער

 פון מלכות די אין צוריקקומען זיין און קרבןt יָאשקע דַארֿפן מיר, דעם ֿפַאר און

 מענטש ֿפַאר ענטֿפערס די ַאלע נישט האט וויסנשַאֿפט מעדיציניש מָאדערן. גָאט

 .גָאט פון מלכות די דַארֿפן מיר - געזונט

 ָארגַאניזַאמז מַאדַאפייד דזשַאנעטיקלי דורך סַאלווד זיין נישט וועט ישוז הונגער
 ּפָאטענציעל צו רעכט הונגער פון ריזיקירן אין וועלט דער פון טיילן שטעלן ווָאס

 .גָאט פון מלכות די דַארֿפן מיר - פייליערז גערעטעניש

 בענַאפיטיד בשעת, אנדערש און, אזיע, אפריקע פון טיילן אין ָארעמקיַיט מַאסיוו די

 די סָאלווע נישט וועט(, 19-1: 18 התגלות. קףt )בבלt צייט סוף פון צייט אַַ ֿפַאר

, ַאז געדַאנק דער. גָאט פון מלכות די דַארֿפן מיר - ָארעמקיַיט פון ּפרָאבלעם

 פָארשטעלןt דעם אין וטָאּפיאַַ ברענגען קענען מענטשהיַיט, יָאשקע פון בַאזונדער

 (.1:3-11 גַאלַאטיַאנס) בשורה פַאלש אַַ איזt עלטער בייז

 זיין וועט ווָאס מלכות ליטערַאל אַַ איז גָאט פון מלכות די פון פַאסע מילעניַאל די

 גָאט פון געזעצן לַאווינג די אויף באזירט זיין וועט עס. ערד דער אויף געגרינדעט

 טויזנט אַַ ֿפַאר משיח מיט הערשן וועט הייליקע די. פירער ווי גָאט לַאווינג אַַ און

 קהילה די אין באמת די ַאריַיננעמען וועט מלכות די ۔(6-4: 21 ؛11: 5 התגלות) יאר

 קהילה די פאקטיש איז גָאט פון מלכות די ַאז זאגט פסוק קיין ָאבער, גָאט פון

, לערנען מילעניַאל די קעגן האט רוים פון קהילה די(. ַאנדערש ָאדער קַאטהָאליק)

 ָאנזָאג בשורה ס ביבל די ַאנטקעגנשטעלנ שטַארק מער וועט עס שּפעטער און

 בַאטייטיק בַאקומען מסתמא וועט דָאס. סוף די צו נעענטער בַאקומען מיר ווען

 .24:14 מתיא מקיים העלֿפן קען ווָאס קַאווערידזש מעדיע

 ,ירושלים ניו" די ַאריַיננעמען וועט גָאט פון מלכות די, פַאסע לעצט זיין אין

 עס פַארגרעסערן זיַין פון און( 2: 21 התגלות") גָאט פון הימל פון ַארָאּפ קומען

 קיין און טרויער קיין, אומגערעכטיקייט מער זיין ניט וועט עס. סוף קיין זיין וועט

 .טויט

 פון טעמע וויכטיק אַַ איז גָאט פון מלכות די פון בשורה די פארשטאנד און מבשר

 און פאולוס, יָאשקע. אים וועגן געלערנט שרייבערס טעסטַאמענט ַאלטע. ביבל די

 ַארויס לעבן בליַיבנ צו דרָאשעt קריסטלעךt ָאולדַאסט די. אים וועגן געלערנט יוחנן

 צווייט פרי אין פירער קריסטלעך. אים וועגן געלערנט טעסטַאמענט ניו די
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 די אין מיר. אים וועגן געלערנט,  מעליטאַָ און ּפָאליקַארּפ ווי, יָארהונדערט

 גָאט פון מלכות די ַאז צוריקרופן. היַינט עס לערנען גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג

 מארק) וועגן אנגעזאגט יָאשקע ווייזט ביבל די ַאז ונטערטעניק ערשטער דער איז

 עס און -( 3: 1 ַאקס) המתים די נָאך וועגן אנגעזאגט ער ווָאס אויך איז עס. 13: 1

 (.6:33(. מתיא) ערשטער זוכן זָאל קריסטן עּפעס איז

 די פון טרָאּפ דער. יָאשקע פון טויט און לעבן דעם וועגן בלויז ניט איז בשורה די

 מלכות קומענדיק די געווען איז געלערנט אנהענגערס זיין און יָאשקע ַאז בשורה

 כולל אויך ָאבער, משיח דורך ישועה כולל מלכות די פון בשורה די. גָאט פון

 (.11:15 התגלות) גַאווערמַאנץ מענטש פון סוף די לערנען

 די פון בשורה די נָאך ביז קומען ניט ווָאלט סוף דער ַאז געלערנט יָאשקע, געדענק

 מתיא) אומות די ַאלע צו עדות אַַ ווי וועלט די צו אנגעזאגט געווען איז מלכות

 .איצט געשעעניש איז מבשר ַאז און(. 24:14

 ווָאס פראבלעמען די צו לייזונג די איז גָאט פון מלכות די ַאז איז ניַיעס גוטע די

, עס הערן אדער, עס שטיצן צו וועלן נישט טָאן רוֿב, ָאבער.  פייסינג מענטשהייט

(, 6:13 מתיא) אייביק איז מלכות סt גָאט. אמת דעם גלויבן צו וועלן נישט און

 (.7:31 קָארינטהיַאנס 1" )ַאוועק פארביי גייט איז וועלט די" בשעת

 די אין מיר ווָאס עּפעס איז גָאט פון מלכות די פון בשורה אמת די ּפרָאקלַאמירן

 זאכן ַאלע לערנען צו שטרעבן מיר. וועגן ערנסט זענען גָאט פון קהילה קַאנטיניוינג

 מתיא) גָאט פון מלכות די ַאריַינגערעכנט(, 21-19: 28 מתיא) לערנט ביבל די ווָאס

 גָאט נָאכגיין און לערנען צו דַארֿפן מיר, מלכות ַאז דערווַארטן מיר בשעת(. 24:14

tאמת דעם גלויבן צו ווילן וואס אנדערע טרייסט און וועגן ס. 

 פון מלכות קומענדיק די פון בשורה די פון ּפרָאקלַאמינג די שטיצן איר ניט זָאל

 ?גָאט פון מלכות די פון בשורה די גלויבן איר וועט? גָאט
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 בעצם כפולה של שבע שנים במספר
 

  :-ממוקם ב בעצם כפולה של שבע שנים במספר די ארצות הברית ָאפיס פון די
אתר אינטרנט ; ארצות הברית 20400  ,קליפורניה, 'גרובר ביץ ,גרַאנד עוועניו. ו 0102

ooo.ooww.www. 
 

 אתרי אינטרנט( OOCC) בעצם כפולה של שבע שנים במספר
 

 OOCC.COCC אתר זה מתמקד באסיה. 
 OOCC.CC  אתר זה מכוון כלפי אלה ממוצא הודי.  
 OOCC.CC אתר זה מכוון לאירופה.  
 OOCC.CC אתר זה מכוון לניו זילנד ואחרות עם רקע בריטי. 
 OOCC.CCC זה משרת אנשים . זהו האתר הראשי של למעשה כפולה של שבע שנים

 .קישורים וסרטונים, הוא מכיל מאמרים. בכל היבשות
 OOCCOCCCCC.OC אתר זה מכוון לאלה בקנדה. 
 RROC:cwroA.OCC אתר זה מכוון לאלו באפריקה. 

OC.CCC.CO  sA RwIdrIiAorgI tn iA SwinLrA tn CrwL . זהו האתר בשפה הספרדית
 .בעצם כפולה של שבע שנים במספר עבור

NCCCC.NP  sAdiiwt IA SwinLtA Iw CrtwL . דאס איז די פיליפינען וועבזיַיטל פון די 
עס האט אינֿפָארמַאציע אין ענגליש און . בעצם כפולה של שבע שנים במספר

 .טַאגַאלָאג
 

 אתרי חדשות והיסטוריה
 

OCC.CCTCC.OCC  דוקטרינות, אתר זה הוא כלי הכרזה מרכזי וכולל חדשות ,
 .רטונים ועדכונים נבואייםס, מאמרים היסטוריים

OPCCOPPCOTCCSICCC.OCC   זהו אתר קל לזכור עם מאמרים ומידע על
 .ההיסטוריה של הכנסייה

ICI.CCC.ONCCNPCOS.CCT   זהו אתר רדיו מקוון המכסה חדשות ונושאים
 .כיים"תנ

 

 וטה להטפות והדרות'ביטצ -ערוצי וידאו של יוטיוב ו
 

IcehbCbPsNeNelbiB  סרטוני דרשה של . ערוץRROC. 
OOCCCAeciC  הודעות . ערוץRROC בשפות אפריקאיות. 

OOCC CCcnC cNCs ללמד היבטים של אמונות נוצריות ערוץ.  
OOCCObenNCbs  לערוץ יש מסרים בשפה הספרדית. 
ONC cCucCtOCC  דרשות וידאו של . ערוץRROC۔  
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פון ַא בנין ( ּפלוס עטלעכע צוגעלייגט שּפעטער)ווייניק רוען בריקס די פָאטָא ווייזט ונטער עטלעכע פון די 
ָאבער בעסער דיסקרייבד ווי די קלויסטער פון גָאט אויף , אין ירושלים מאל באקאנט ווי די סענַאקלע

 (Aציון. איצט גערופן מט)ירושלים ס מערב הילל 
 

 
 

ַא . טָאמער די ערליַאסט פַאקטיש קריסטלעך קירך בניןדעם איז געגלויבט צו הָאבן געווען דער ּפלַאץ פון 
דעם איז ַא בנין אין . ווָאלט הָאבן שוין אנגעזאגט אין' בשורה פון דעם מלכות פון גָאט' 'בנין ַאז יָאשקע

 .ביטחונם בדמותו ופועלו של ישוע להושיע אותם מעונש ירושלים ַאז געלערנט
 

 
ן אויפהערֿפַאר דעם סיבה מיר אויך דַאנקען גא   געווארן אנהענגערס , ברידער, איר...וויַיל, ט א 

שקע ס אין דזשודַאעַא זענען אין משיח יא  ט ווא  ניַאנס  1. )פון די קהילות פון גא  טהעססַאלא 

3112-11) 

ל ֿפַאר ַאלע איבערגעגעבן צו די הייליקע ס איז געווען ַאמא  . טיַינען שטארק ֿפַאר די אמונה ווא 

 (2דזשוד )

שקע)ער  ט צו די אנדערע שטעט , "האט געזאגט צו זיי( יא  איך מוזן ּפריידיקן די מלכות פון גא 

 (1112לוק .")וויַיל ֿפַאר דעם ציל איך האב שוין געשיקט, אויך

ט דו זאלסט . וועלן ווערן צוגעלייגט צו איר[ c]און ַאלע די זאכן, אבער זוכן די מלכות פון גא 

. ס גוט פַארגעניגן צו געבן איר די מלכות' ַאר עס איז דיין פאטער ֿפ، ביסל סטיַיע , נישט מורא

 (13121-23לוק )

און דאס בשורה פון דעם מלכות וועט זיַין אנגעזאגט אין ַאלע די וועלט ווי ַא עדות צו ַאלע די 

לט דער סוף וועט קומען، אומות   (31111מתיא . )און דעמא 


