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 ؟געדויערן ווָאלט קלויסטער ווָאס  .1
 

 מענטשן פון ביליַאנז און קהילות פון טויזנטער
 

 ס' משיח פון טייל זיין צו פָאדערן ַאז חילוק דַאקטרַאנַאל הויּפט מיט גרוּפעס פון טויזנטער זענען עס

 זענען מענטשן ביליָאן צוויי ۔אחדות עקומעניקַאל וועגן גערעדט עמעס זענען זיי פון פילע ۔קירך

 ؟קירך קריסטלעך אמת די קירך מַאסיוו אַ  איז ۔קהילות יענע פון טייל זיַין צו געגלויבט
 

 ַאלע ַאז יבערנעמען צו ויסקומען מענטשן רוֿב כָאטש ַאז איז, אמת ָאבער, ַאסטַאונדינג, פַאקט איין

 ַאז איז פַאקט די, ביבל די פון דָאקטרינעס און גלויבנס זייער בַאקומען קהילות קריסטלעך קליימד

 ּפייגַאן און ביבליקַאל-ניט זיך פַארלָאזנ ָאֿפט קריסטלעך זיין צו פָאדערן ַאז קהילות די ַאלע קימַאט

 !גלויבנס זייער ֿפַאר טראדיציעס
 

 קָאמפָארטינג זייער קעגן גייט ָאֿפט ַאז ווי ביבל די פון טרוטס פול די לערנען וועט גָארניט ּכמעט

 ۔געזעלשַאפט ָאדער/  און, קולטור, טראדיציעס
 

 ؟קירך קריסטלעך אמת דער ידענטיפיצירן טַאקע איר קענען
 

 עפענען צו גרייט זענט איר אויב ؟קהילות פַאלש עלימינירן איר העלפן צו ּפרָאָאפס גרינג דָארט זענען

 און גילוי זיין וועט ענטפער די, קלוז און, וואונדער, ּפרָאָאפס די ַאנטדעקן צו הַארץ און מיינונג דיין

 ווָאס און היַינט איז קהילה קריסטלעך אמת די ווו וויסן צו קריטיש איז עס ווָאס ֿפַארשטיין וועט איר

 ۔ּפלַאן ס' גָאט אין פונט דעם בייַ  ַאקט צו ברען די הָאבן מוזן מיר
 

 אמת די צו נסיעה דיין צו הבאים ברוכים ۔זיך ֿפַאר אויס געפינען און לערנט ביבל די ווָאס ַאנטדעקן

 ۔גָאט פון קהילה
 

 געדויערן ווָאלט קהילה זיין ַאז געלערנט יָאשקע
 

 :עלטער דעם פון סוף דעם ביז פָארזעצן ווָאלט קירך זיין ַאז געלערנט יָאשקע
 

 מתיא) ۔עס קעגן ּפריווייל ניט וועט הַאדעס פון טויערן די און, קהילה מיין בויען וועל איך ۔۔۔

 (אנגעוויזן ַאנדערש סיַידן איבער ווערסיע יעקב מלך ניו, 16:18
 
 קעגן ּפריווייל ניט וועט נעטהערווָארלד דער ֿפון טויערן די און, קהילה מיין בויען וועל איך ۔۔۔

 פון קָאנֿפערענץ ۔עס ۔יו די דורך אויס שטעלן, ביבל אמעריקאנער ניו, 16:18 מתיא) ۔עס

 (בישָאּפס קַאטהָאליק
 
 מַאכן און דעריבער ۔ערד אויף און הימל אין מיר צו געגעבן שוין האט אויטָאריטעט כל"   

 זון דער פון און פָאטער דעם פון נָאמען דעם אין זיי בַאּפטיזינג, אומות די ַאלע פון תלמידים



, אט און, בַאֿפוילן הָאבן איך ווָאס זאכן ַאלע ָאבסערווירן צו זיי טעַאטשינג20, רוח דער פון און

 (20 -18: 28 מתיא" ) ۔עלטער די פון סוף די צו ַאֿפילו, שטענדיק איר מיט בין איך
 
 

 די קעגן ּפריווייל וועט( עלטער דעם פון סוף דער) מָאל אדער( נעטהערווָארלד די/  הַאדעס) טויט ניט

 ַאז( גרוּפעס קייפל ָאדער) גרוּפע אַ  זיין מוזן עס ַאז בַאוויַיזן לערנונגען' יָאשקע ۔קירך קריסטלעך אמת

 יָאשקע ַאז ַאלע לערנען ווָאלט קירך דאס ۔עלטער קהילה גאנצע די איבער קירך אמת די קַאנסטַאטוץ

 די איבער( 06:44 יוחנן) רופן ווָאלט טַאטע דער וועמען יענע צו( 19-20: 28 מתיא) בַאֿפוילן הָאט

 ۔וועלט גאנצע
 

 דעם האט ער ۔שטיַיגן אין, קירך קריסטלעך אמת די פון געשיכטע דער וועגן געלערנט אויך יָאשקע

 ۔התגלות פון בוך דעם פון טשַאּפטערז 3 און 2 אין קהילות די צו געגעבן האט ער ַארטיקלען די אין
 

 און ַאּפָאסטָאליק פרי די ווָאס וויַיזן קענען געשיכטע וועלטלעך און, כתובים רעליגיעז, ביבל די אויב

 איבער, קירך אמת ַאז ֿפַאר קַאנדַאדייץ פַאקטיש נָאר דער, געגלויבט קירך ַאּפָאסטָאליק-ּפָאסטן געטרייַ 

 ۔(3 דזשוד ۔ קף) ּפרַאקטיסיז און לערנונגען זעלבע די געהאלטן וואס יענע זיין ווָאלט, עלטער קירך די
 

 קירך אמת דער, אומגעקערט נָאך נישט האט יָאשקע ווי, געענדיקט נישט האט עלטער קהילה די זינט

 ؟ווו אבער ۔עקסיסטירן מוזן
 

 ֿפַאר ּפַאסַאבילַאטיז צוויי בלויז טַאקע זענען עס, מעשומעד פילע געווען הָאבן עס ַאז פַאקט דער טרָאץ

 ינפלוענסעד רוימער-גרעקאָ  העכסט אַ  ָאדער איז עס: יָארהונדערט 21 די אין קירך אמת ס' משיח

 עטלעכע פון קהילות פון גרוּפע ָאדער קירך אַ  איז עס ָאדער, קהילות מער ָאדער איינער פון גרוּפע

 ۔(17, & 3, 2 התגלות ۔קפ) מקור, ביבלַאקַאל און ַאּפָאסטָאליק באמת מער, אנדערע
 

 פַאקטיש בלויז דער ۔ָאּפציעס אנדערע קיין זענען עס, ביבל די גלויבן וואס אונדז פון יענע ֿפַאר

 זעלבע די הָאבן נָאך וואס גרוּפעס מער ָאדער איינער זיַין ווָאלט קירך אמת די ֿפַאר  קַאנדידַאט

 ۔האט ַאקטשַאווַאלי קירך ַאּפָאסטָאליק פרי די ווי היַינט ּפרַאקטיסיז און לערנונגען
 

 בַאוויַיזן אלצדינג צו לערנט ביבל די
 

 און עקומעניקַאל די פון קליימז די גלויבן פילע ۔בַאדינער זיי קירך ווָאס בַאטרַאכטן ניט טָאן פילע

 ברייט ַאז געלערנט יָאשקע, אבער ۔ָארט זעלביקער דער צו פירן פַאיטהס ַאלע ַאז קרַאודז ינטערפַאיטה

 געפינען ווָאלט סיקערז ביסל אַ  בלויז און צעשטערונג צו וועג די געווען איז"( וועג גרינג" די) צוגַאנג

 ۔(קדזשוו, 13-14: 7 מתיא) עלטער דעם אין וועג שמָאל און גליַיך די
 

 ؟איינער קריסטלעך אמת אַ  איז קירך דיין ניט ָאדער צי בַאוויַיזן צו ַארן איר זָאל
 

 ۔ַאקסעּפץ קולטור היגע ָאדער משּפחה זייער רעליגיע דָאמינַאנט די וועלכער ָאננעמען מענטשן רוב



 אויף באזירט זענען ענדערונגען עטלעכע ۔לעבן זייער אין ענדערונגען מַאכן וועט, ָאבער, עטלעכע

 זיי ווו קירך אַ  קליַיבן עטלעכע ۔דָאקטערין אויף עטלעכע און, קַאנוויניַאנס ֿפַאר עטלעכע, עמָאציע

 ָאדער/  און יוגנט, ּפרַאקסימַאטי זיַין אויף באזירט איינער קליַיבן אנדערע ۔בַאקוועם מערסט די פילן

 ۔קַאריערע אַ  שטיַיגן קען עס יז וויַיל ָאדער, מגילה געזעלשַאפטלעך אנדערע
 

 ؟טָאן איר זָאל ווָאס
 
 די פון איבערזעצונגען אנגענומען קַאטהָאליק און ּפרָאטעסטַאנט צו לויט) געשריבן האט ַאּפָאסטלע די

 (:טעסטַאמענט ניו
 

 (קדזשוו, 5:21 טהעססַאלָאניַאנס 1) ۔גוט איז ווָאס ווָאס שנעל הַאלטן ؛זאכן ַאלע בַאוויַיזן 
 

-דָאוייַ , 5:21 טהעססַאלָאניַאנס 1) ۔גוט איז ווָאס ווָאס שנעל הַאלטן ؛זאכן ַאלע בַאוויַיזן אבער

 (דרב-ביבל רהעימס
 

 ַאז, מיינונג דיין פון רינוינג די דורך זיַין ָאבער, וועלט דעם צו קָאנפָארמעד זיין ניט טָאן און

, 2: 12 רוימער) ۔גָאט פון וועט גאנץ און ּפַאסיק און גוט ַאז איז ווָאס בַאוויַיזן מייַ  איר

 (נקדזשוו
 

 דיין פון נונַאס די אין רעפָארמירט זיַין ָאבער ؛וועלט דעם צו קָאנפָארמעד נישט זיין און

 ۔גָאט פון וועט גאנץ דער און, ּפַאסיק די און, גוט די איז ווָאס בַאוויַיזן מייַ  איר ַאז, מיינונג

 (דרב, 2: 12 רוימער)
 

 הָאבן, הָאבן מייַ  איר טרַאכטן איר אויב ؟היַינט איז קהילה קריסטלעך אמת די ווו ּפרוווד איר הָאבן

 ؟ניצט ביבל די ַאז קרייטיריאַ  די געוויינט טַאקע איר
 

 ؟ווען האט די קהילה ָאנהייב

 

צו בַאקומען ַא בעסער געדַאנק פון ווו דער קירך איז היַינט, עס ווָאלט זיין ַא גוט געדַאנק צו זען ווו עס 

, יָאשקע האט געזאגט ער ווָאלט בויען זיין קהילה "אויף דעם שטיין" 16:18אין מתיא  אנגעהויבן.

קפ.  ؛7: 16( און ווָאלט שיקן די רוח )יוחנן 4: 10קָארינטהיַאנס  1 ؛10-11: 4ַאליין, ַאקס  )טיַיטש

 ؟ווען האט דעם נעמען (.14:26יוחנן 

 

 טעג נָאך ער איז געווען רעזערעקטיד.-עס אנגעהויבן פופציק

 

ן די רוח איז ַאד, ווָאס איז ווע C. 31דער קריסטלעך קירך אנגעהויבן אויף דער טָאג פון שבועות 

נָאטיץ די וויַיטערדיק פון די רגע קַאּפיטל פון דעם בוך פון ַאקס וועגן ווי די קהילה  געווען געשיקט.

 פון גָאט סטַארטעד:

 



ווען דער טָאג פון שבועות האט גָאר קומען, זיי זענען ַאלע מיט איין צוטיילן אין איין ָארט 

די רוח און אנגעהויבן צו רעדן מיט אנדערע לשונות, ווי און זיי זענען ַאלע ָאנגעפילט מיט  4 ...

 (1,4: 2ַאקס ) דער גייסט האט זיי רעדן.

 

 אבער, שטייענדיק ַארויף מיט די עלף, האט זיין קול און געזאגט צו זיי,

 

מענטשן פון יהודה, און ַאלע וואס וואוינען אין ירושלים, לָאזן דעם זיַין באקאנט צו איר, און "

מענטשן פון ישראל, הערן די ווערטער: יָאשקע פון נצרת, ַא  "22 מיין ווערטער ...אכטונג 

מענטש ַאטעסטיד דורך גָאט צו איר דורך מירַאקַאלז, וואונדער , און וואונדער ווָאס גָאט האט 

אים, ווייל איבערגעגעבן דורך די  23 -דורך אים אין דיין צווישן, ווי איר אליין אויך וויסן 

סן ציל און פָארעקנָאוולעדגע פון גָאט, איר הָאבן גענומען דורך לָאלַאס הענט, הָאבן באשלא

וועמען גָאט האט זיך, ווייל מותר די יסורים פון טויט,  24 ؛געקרייציקט, און שטעלן צו טויט

 וויַיל עס איז ניט מעגלעך ַאז ער זָאל זיַין געהאלטן דורך אים ...

 

ויז פון ישראל וויסן ַאשורַאדלי ַאז גָאט האט געמאכט דעם יָאשקע, דעריבער לָאזן ַאלע די ה"

 וועמען איר געקרייציקט, אי גאט און המשיח."

 

איצט ווען זיי געהערט דעם, זיי זענען שניַידן צו די הַארץ, און האט געזאגט צו און די מנוחה 

 "؟פון די שליחים, "מענטשן און ברידער, ווָאס וועט מיר טָאן

 

 דעמָאלט געזאגט צו זיי,

 

טוט תשובה, און לָאזן יעדער איינער פון איר זיַין בַאּפטייזד אין די נָאמען פון יָאשקע "

און איר וועט בַאקומען די טַאלַאנט פון דער  ؛משיח ֿפַאר די רעמיססיָאן פון זינד

וואס זענען פונ ֿפַאר די צוזָאג איז צו איר און צו אייערע קינדער, און צו ַאלע  39 רוח.

 דער וויַיטן ַאוועק, ווי פילע ווי די האר אונדזער גָאט וועט רופן. "

 

און מיט פילע אנדערע ווערטער ער עדות געזאגט און געטרייסט זיי, געזאגט, "זייט 

דעמאלט יענע וואס גערן באקומען זיַין ווָארט  41 געראטעוועט פון דעם ּפערווערסע דור."

און זיי געצויגן  42 נשמות זענען צוגעגעבן צו זיי. 3000און ַאז טָאג וועגן  ؛האבן בַאּפטייזד

סטעַאדפַאסטלי אין די שליחים 'דָאקטערין און כַאווערשַאפט, אין די ברייקינג פון ברויט, און 

און דער האר צוגעגעבן צו די  געלויבט גָאט און בעת טויווע מיט ַאלע די מענטשן. 47 אין...

 (47, 36-42, 22-24, 02:14ַאקס ) יענע, וואס זענען ווייל געזונט. קירך טעגלעך

 

נָאטיץ די אין עס זענען געווען צו תשובה טאן און זיַין  גָאט איז געווען ַאדינג צו די קירך טעגלעך.

בַאמערקן  אזוי, נָאר יענע וואס קען טָאן ביידע זענען צוגעגעבן צו די אמת קריסטלעך קירך. בַאּפטייזד.

די קלוז קענען העלֿפן איר ֿפַארשטיין די חילוק  ַאז די געטריַי געצויגן אין די שליחים 'דָאקטערין.

 צווישן די אמת קירך און יענע וואס בלויז פָאדערן צו זיין משיח 'ס קירך.

 

 ؟ווָאס איז די קהילה



 

ן טרַאנסליטערַאטעד די ניו טעסטאמענט ווָארט איבערגעזעצט ווי "קירך" קומט פון די גריכיש טערמי

ווי "עקקלעסיַא", טיַיטש "ַא גערוֿפן אויס ֿפַארזַאמלונג." די ביבל אויך לערנט ַאז דער קירך 

 רעּפרַאזענץ משיח 'ס גוף:

 

און ער איז די קָאּפ פון דעם גוף, די קירך, וואס איז דער ָאנהייב, דער בכור פון די טויט, ַאז 

 (1:18קָאלָאססיַאנס ) רעעמינענסע.אין ַאלע זאכן ער מיַי הָאבן די ּפ

 

 (1:24משיח, ֿפַאר די צוליב פון זיין גוף, ווָאס איז די קהילה )קָאלָאססיַאנס ... 

 

ַאזוי, אין אונדזער זוכן ֿפַאר די אמת קירך, מיר זענען קוקן ֿפַאר ַא גוף פון געטריַי געגלויבט ַאז הָאבן 

די קהילה איז ַא "רוחניות  יָאשקע און זיין ָאריגינעל שליחים.געצויגן מיט די אמונה און לערנונגען פון 

(, און איז ניט באגרענעצט צו איינער גשמיות ָארגַאניזַאציע ָאדער קָארּפָארַאציע 5 :2זוכן  1הויז" )

 איבער געשיכטע.

 

 ؟ווָאס איז ַא אמת קריסטלעך

 

יָאשקע, רעכט תשובה געטאן, שוין א אמת קריסטלעך איז איינער וואס האט אנגענומען די רופן צו 

פון קורס, פילע וואס זענען נישט אמת  (.02:38בַאּפטייזד, און ַאקשלי באקומען גָאט 'ס רוח )ַאקס 

 קריסטן פָאדערן ַאז.

 

בַאמערקן אויך ַאז די ַאּפָאסטלע האט געשריבן ַאז ַא קריסטלעך האט דער גייסט פון גָאט וווינונג ין זיי 

 ועלן פירן ַא ַאנדערש טיּפ פון לעבן ווי יענע וואס טָאן ניט:און ַאז זיי ו

 

אבער איר זענט נישט אין די פלייש ָאבער אין דעם גייסט, אויב טַאקע דער גייסט פון גָאט 

איצט אויב ווער עס יז טוט נישט הָאבן די גייסט פון משיח, ער איז נישט  וואוינט אין איר.

אין איר, דער גוף איז טויט וויַיל פון זינד, ָאבער דער גייסט איז און אויב משיח איז  10 זיין.

אבער אויב די גייסט פון אים וואס האט יָאשקע פון די טויט  11 לעבן וויַיל פון גערעכטיקייט.

וואוינט אין איר, ער וואס האט משיח פון די טויט וועט אויך געבן לעבן צו דיין שטַארביק 

 ואס וואוינט אין איר.ללבער דורך זיין גייסט ו

 

ניט צו די פלייש, צו לעבן לויט צו די  -דעריבער, ברידער, מיר זענען דעטערז 

ָאבער אויב דורך די  ؛ווארים אויב איר לעבן לויט צו די פלייש איר וועט שטַארבן 13 פלייש.

ע ווי זענען ֿפַאר ווי פיל 14 גייסט איר שטעלן צו טויט די מעשים פון דעם גוף, איר וועט לעבן.

 (9-14: 8רוימער ) געֿפירט דורך די גייסט פון גָאט, די זענען קינדער פון גָאט.

 

 יענע וואס טָאן ניט טַאקע הָאבן די גייסט פון גָאט זענען גָארניט פון אים.

 

 קריסטן זענען צו ליבע און וויַיזן ליבע, ָאבער נישט זיַין סּפַאטַאד דורך די וועלט:

 



פילעד רעליגיע איידער גָאט און דער ֿפָאטער איז דָאס: צו בַאזוכן יתומים און ריין און ונדע

 (01:27יעקב ) אלמנות אין זייער צרה, און צו הַאלטן זיך ונסּפָאטטעד פון די וועלט.

 

 די ַאּפָאסטלע האט געשריבן:

 

זאלט אויך איר דעריבער, באליבטע, זינט איר וויסן דעם בעפָארעהַאנד, היט אייך כדי איר 

פַאלן פון דיין אייגן סטעַאדפַאסטנעסס, ווייל געֿפירט ַאוועק מיט די טעות פון די 

צו אים  ָאבער ווַאקסן אין די חן און וויסן פון אונדזער האר און גואל יָאשקע משיח. 18 ؛רשעים

 (17-18 :3 2) אמן. זיַין די כבוד ביידע איצט און אויף אייביק.

 

לעבן דורך רוחניות גרָאוט איז ַא וויכטיק טייל פון ווייל ַא פַאקטיש  טשַאנגינג איינער ס

אויך, אמת קריסטן פַארשטיין ַאז דער אמת אמונה האט שוין "גערעדט קעגן אומעטום"  קריסטלעך.

(, זיַין לעַאדערס הָאבן שוין אונטערטעניק צו דענָאונסעמענט פון אנדערע רעליגיעז 28:22)ַאקס 

(, און ַאז פַאקטיש 14-9: 6 ؛1-21: 4וויַיל פון זייער לערנונגען און בילדונג )ַאקס 'אויטאריטעטן' 

 (.15:20קריסטן זיך וועט זיין אונטער צו ֿפַארֿפָאלגונג )יוחנן 

 

 די שּפעט קלויסטער פון גָאט מבשר דיבַאר ַאּפַארטיַאן האט געשריבן:

 

 עס טַאקעס מוט צו זיין ַא אמת קריסטלעך!

 

ווען גָאט דערציילט יהושע צו נעמען די  ם פון ַאלט זענען געווען מענטשן פון מוט.די נביאי

שלַאכט צו ַאריַין די ּפרָאמיסעד ארץ, ער הָאט בַאֿפוילן, "זייט שטַארק און פון ַא גוט מוט" 

 . (.6: 1)דזשָאש. 

 

עס איז ניט  'ס רוח.די שליחים זענען אויך מענטשן פון מוט, דער הויּפט נָאך זיי באקומען גָאט 

זיי האט  גרינג ֿפַאר זיי צו ּפריידיקן די בשורה צווישן קעסיידערדיק טרעץ און ּפערסעקוטיָאנס.

צווישן קומט די גרויס טויער און דער  -צו קליַיבן צווישן ָאובייינג גָאט און ָאובייינג מענטש 

שטרענג ָאּפצָאל איר נישט צו  זיי האבן דערציילט דורך די אויטאריטעטן, "מיר שמָאל איינער.

לערנען אין דעם נָאמען, נָאך דָא איר הָאבן ָאנגעפילט ירושלים מיט דיין לערנען און איר אויסן 

די ענטפער און די אנדערע  , רסוו(.5:28צו ברענגען דעם מענטש 'ס בלוט אויף אונדז" )ַאקס 

יר דארף צו פָאלגן גָאט אלא ווי שליחים געגעבן איז געווען איינער פון אמונה און מוט: "מ

 (.29מענטשן" )ווערס 

 

צי איר פַארשטיין ַאז סַאמדיי איר מיַי הָאבן צו געבן די זעלבע ענטפער צו די וואס רוידעפן 

 ؟איר

 

ַאלע די  און רעדן וועגן אמונה עס טוט. איז בכלל באקאנט ווי די אמונה קַאּפיטל. 11עברים 

יאנואר,  ,נייעס גוטע) ט דורך אמונה, ָאבער ַאז פיל מוט.מענטשן דערמאנט דערין געלעב

1981) 

 



, ווי יָאשקע האט געזאגט עס 2דער אמת קריסטלעך קירך האט עקסיסטירט זינט שבועות אין ַאקס 

 (.3&  2התגלות  ؛16:18ווָאלט )מתיא 

 

דַארף צו ּפערסנַאלי זיַין איינער אויך  אבער, נָאר דערגייונג דער אמת קריסטלעך קירך איז ניט גענוג.

 ַא אמת קריסטלעך:

 

 (01:22יעקב ) אבער זיין דוערז פון די ווָארט, און ניט כירערז בלויז, נארן זיך.

 

אבער זוכן ערשטער דעם מלכות פון גָאט און זיין גערעכטיקייט, און ַאלע די זאכן וועט ווערן 

 (6:33מתיא ) צוגעלייגט צו איר.

 

דער  ָאט 'ס גייסט, פיר ליבע, זענען ברַאווע, און לַאנג ֿפַאר די מלכות פון גָאט.אמת קריסטן הָאבן ג

אמת קריסטלעך קירך האלט צו לערנען ַאז און די אנדערע ַאסּפעקץ פון דער ָאריגינעל אמונה )דזשוד 

3.) 

 

 וואונדער ידענטיפיינג די אמת קהילה .2

 

מוזן פָארזעצן, און הַאלטן די ָאריגינעל אמונה, מיר וועלן איצט ַאז מיר הָאבן געזען ַאז די אמת קירך 

איצט קוק ביַי עטלעכע סּפעציפיש וואונדער, קלוז, און דָאקטרינעס ַאז העלפן ידענטיפיצירן דער אמת 

 קירך.

 

 געהייליקט דורך דעם אמת, די ווָארט פון גָאט

 

טן איז געווען ַאז זיי זענען געהייליקט יָאשקע האט געזאגט דער צייכן ַאז שטעלן בַאזונדער אמת קריס

 דורך דעם אמת:

 

הייליק זיי דורך דיין  17 זיי זענען נישט פון דער וועלט, ּפונקט ווי איך בין נישט פון די וועלט.

ווי איר געשיקט מיר אין דער וועלט, איך אויך הָאבן געשיקט זיי  18 דיין ווָארט איז אמת. אמת.

ֿפַאר זייער סַאקעס איך הייליקן זיך, ַאז זיי אויך מיַי זיַין געהייליקט און  19 אין דער וועלט.

 (16-19: 17יוחנן ) דורך דעם אמת.

 

א פַאקטיש שליסל צו ויסטיילן די אמת קריסטלעך קירך פון פילע פון די קָאונטערפעיץ איז ווי 

יח זענען טייל פון קהילות ַאז רוב וואס גלייבן מש באגאנגען די קירך באמת איז צו די ווָארט פון גָאט.

בַאקומען עטלעכע ָאדער פיל פון זייער דָאקטערין פון ּפייגַאן און אנדערע קוואלן ווָאס זענען אין 

דיווייזד רעליגיָאנס מיט פַאלש ַאניוועס זענען נישט פון -מענטש גערַאנגל מיט די ווָארט פון גָאט.

 (.2:23פַאקטיש רוחניות ווערט )קָאלָאססיַאנס 

 

בשעת עטלעכע בעסער וועלן צו געטרויען זייער ימָאושַאנז צו בַאשטימען ַאן צונעמען קירך, די ווָארט 

 גָאט ס:-פון גָאט שטעלט ַא פַארשידענע נָארמַאל



 

אין ַאלע אייער  6 ؛צוטרוי אין די האר מיט ַאלע דיין הַארץ, און דַאר נישט אויף דיין אייגן שכל

דו זאלסט נישט זיין קלוג אין דיין  7 אים, און ער וועט דירעקט דיין ּפַאטס.וועגן בַאשטעטיקן 

 (5-7: 3משלי ) מורא די האר און ַארויסגיין פון בייז. ؛אייגן אויגן

 

ער וואס איז פון ַא שטָאלץ הַארץ סטערז ַארויף שנאה, אבער ער וואס טרַאסץ אין די האר 

ַאסץ אין זיַין אייגן הַארץ איז ַא נַאר, אבער ווער גייט ער וואס טר 26 וועט זיַין ּפרַאסּפערד.

 (25-26: 28משלי ) ווייזלי וועט זיין איבערגעגעבן.

 

טימאטעאוס  2עס איז די אמת פון די ווָארט פון גָאט ווָאס קענען מַאכן יומַאנז סּפיריטשַאווַאלי גַאנץ )

3 :16-17.) 

 

 בַאמערקן אויך די וויַיטערדיק:

 

ּפסַאלמס ) ווָארט פון דעם האר איז רעכט, און ַאלע זיינע ַארבעט איז געטאן אין אמת.ֿפַאר די 

33 :4) 

 

ֿפַאר איך, די האר, ליבע יושר ... איך וועל גליַיך זייער ַארבעט אין אמת, און וועט מַאכן מיט "

 (8: 61זיי ַאן אייביקן בונד. )ישעיה 

 

ר קירך לידינג ַאז ַארבעטן אונטער משיח מוזן זיַין טאן עס גָאט 'ס ַארבעט איז געטאן אין אמת, און דע

 אין אמת.

 

(, ניט ֿפַאר 4-7: 6קָארינטהיַאנס  2גָאט 'ס באדינער זענען קַאמענדיד דורך "די ווָארט פון אמת" )קפ. 

מתיא  ؛6-8: 7הַאקוידעש )קפ. מארק -האלטן צו טראדיציעס פון מענטשן וואס גערַאנגל מיט קיסווע

די טַאקע געטריַי קריסטלעך קירך שטעלט די ווָארט פון גָאט אויבן טראדיציעס ֿפַאר  (. 3-9: 15

 דָאקטערין.

 

ווי האט און די אנדערע שליחים, לעַאדערס פון די געטריַי קריסטלעך קירך מוזן זיין גרייט צו 

רעליגיעז אויטאריטעטן )ַאקס ּפריידיקן די אמת ַאֿפילו ווען עס איז ַאנּפַאּפיַאלער מיט רעגירונגס ָאדער 

5 :27-32.) 

 

 ؟ווָאס איז די ביבלישע נאמען פון די קהילה

 

 ַא קלו צו די אמת קריסטלעך קלויסטער איז די נָאמען.

 

די ּפרידַאמַאנַאנט ביבלישע נָאמען פון די אמת קהילה אין די ניו טעסטַאמענט איז נָארמַאלי 

: 15 ؛16,22: 11 ؛10:32 ؛2: 1קָארינטהיַאנס  1 ؛20:28)ַאקס איבערגעזעצט ווי "קהילה פון גָאט" 

 ؛4: 1טהעססַאלָאניַאנס  2 ؛2:14טהעססַאלָאניַאנס  1 ؛01:13גַאלַאטיַאנס  ؛1:  1קָארינטהיַאנס  2 ؛9

 (.5,15: 3טימאטעאוס  1



 

נָאמען, עס  כָאטש עטלעכע הָאבן סַאגדזשעסטיד ַאז "קַאטהָאליק טשורטש" איז געווען דער ָאריגינעל

זָאל זיין סטייטיד ַאז דער ערשטער מָאל דעם טערמין "קַאטהָאליק טשורטש" איז געגלויבט צו הָאבן 

עס איז געניצט אין ַא בריוו דורך יגנַאטיוס פון  שוין געניצט איז געווען ניט רעפעררינג צו רוים.

די קהילה פון  ערעדט עס "צואנטיאכיע צו די קהילה פון גָאט אין סמירנַא.ער סּפעסיפיקַאללי ג

 C. 120 צו די סמירנַאעַאנס, בריוו' אין אזיע" )יגנַאטיוס די קהילה ווָאס איז אין סמירנַא, ...: גָאט

קלויסטער פון גָאט )קקָאג( זענען דעססענדענץ פון די קהילה פון גָאט  קַאנטיניוינגגרוּפעס ווי די ַאד(.

רוימער קהילות, מיר הַאלטן צו די זעלבע לערנונגען שייך צו די -גרעקאָ און ניט ענלעך די  אין סמירנַא.

 פסח, שבת, מיללענניום, גָאדהעַאד, אאז"וו ַאז זיַין פרי לעַאדערס געהאט.

 

די אויסדרוק  איבער קריסטלעך געשיכטע, די אמת קירך האט נָארמַאלי געניצט ַא ווערסיע פון

( כָאטש ָאֿפט מיט אן אנדער 16:16ות פון משיח," קפ. רוימער "קלויסטער פון גָאט" )ָאדער "די קהיל

אבער גָאט ס גייסט, נישט ַא  (.3:15טימאטעאוס  1 ؛2: 1קָארינטהיַאנס  1ווָארט מיט אים )קפ. 

 (.5 :2 1נָאמען, איז די אמת קרייטיריַא )

 

נישט ווייל די רעכט נָאמען  אבער דעריבער, בלויז ווייל די רעכט נָאמען איז ניט דַאווקע ַא דערוויַיז.

 ווָאלט טענד צו זיין ַא דיסקווַאליפיינג פַאקטָאר:

 

זע, איך הָאבן שטעלן ֿפַאר איר ַא עפענען טיר, און קיין איינער קענען  איך וויסן אייער ַארבעט.

יט ֿפַאר איר הָאבן ַא ביסל שטַארקיַיט, הָאבן געהאלטן מיין ווָארט, און הָאבן נ ؛פַארמַאכן עס

טאקע איך וועל מַאכן יענע פון די שול פון ׂשטן, וואס זָאגן זיי זענען  9 געלייקנט מיין נָאמען.

טַאקע איך וועל מַאכן זיי קומען און דינען איידער דיין ֿפיס,  -אידן און זענען ניט, ָאבער ליגן 

 (8-9: 3התגלות ) און צו וויסן ַאז איך הָאבן ליב געהאט איר.

 

געזאגט די אמת קריסטלעך קירך טוט נישט לייקענען זיין נָאמען, איז געמאכט ַארויף פון יָאשקע האט 

'רוחניות' אידן, האט ַא ביסל שטַארקיַיט, און האלט משיח ווָארט.אבער בַאמערקן ַאז יָאשקע איז 

 געווען אויך קלָאר ַאז עטלעכע וואס פָאדערן צו זיַין געטריַי ווָאלט ניט זיין.

 

 ؟נָאמען "קָאנטינוינג קלויסטער פון גָאט" ווָאס די

 

עטלעכע פון די וועלט 'ס קהילות הָאבן דיסקַאווערד די דַאקטרַאנַאל פונט פון אמת וועגן די ביבלישע 

עטלעכע הָאבן אנגענומען לּפחות טייל פון דעם נָאמען, און רופן זיך "די  נָאמען ֿפַאר דער קהילה.

 קהילה פון גָאט."

 

און אויב די פַארשידן  איז וויכטיק צו פַארשטיין ַאז ַא נָאמען איז געמיינט צו קַאנוויי טיַיטש.ָאבער, עס 

"קהילות פון גָאט" פון דעם וועלט זענען נישט רעקַאגנייזינג גָאט ווי זייער ווירע, זענען נישט גָאר 

ן ניט הָאבן פילע פון די אונטערטעניק צו אים ָאדער זיין ווָארט, זענען ניט ָאובייינג אים, און טאָ 

דעמָאלט , ַאֿפילו כָאטש ּפַאזעסינג די נָאמען יוטַאלייזד  -אנדערע הויּפט ּפרָאָאפס אין דעם בָאָאקלעט

 הַאקוידעש, זיי זענען נישט ַא טייל ֿפון דער אמת קהילה פון גָאט.-אין קיסווע

 



ַאזַא מענטשן לייערז וואס זענען טייל פון  דאס איז קָאנסיסטענט מיט ווָארנינגז אין די ביבל ַאז קַאללס

( ווי געזונט ווי יענע וועגן פַאלש באדינער וואס דערשיַינען צו 3:10די "שול פון ׂשטן" )התגלות 

 (.14-15: 11קָארינטהיַאנס  2יבערמַאכן זיך אין "באדינער פון גערעכטיקייט" )

 

ָארגַאניזַאציעס לייגן פָאדערן צו דעם נָאמען פון  ַאז ווייל האט געזאגט, וויַיל ַא נומער פון ווערלדלי

נָאר ווי מיליַאנז פון "ּפרָאפעססינג" קריסטן הָאבן ימּפרַאּפערלי געלייגט פָאדערן  -דעם אמת טשורטש 

ווען ווַאנינג צו פעסטשטעלן דעם לֿבנה פון די -( 21-23: 7צו דעם נָאמען פון יָאשקע משיח )מתיא 

ֿפַאר דעם צוועק פון קַאנדַאקטינג די געשעפט פון גָאט אויף דעם ערד, מיר האבן  אמת קהילה פון גָאט,

געקענט צו ינקָארּפערייט עס ווי, נָאר, "די קהילה פון גָאט." ווי ווָאס איז געווען ניט בנימצא, ווי ווויל 

ילט דער טערמין (, מיר אויסדערווי2ווי צו וויַיזן אונדזער קשר צו די קהילה פון די ָאנהייב )ַאקס 

 "קָאנטינוינג קלויסטער פון גָאט."

 

 טיַינען עַארנעסטלי און די אמת אמונה

 

ַא גָאר וויכטיק צייכן איז ַאז דער אמת קריסטלעך קירך האט דער ָאריגינעל אמונה ווָאס איז געווען 

 איבערגעגעבן צו די שליחים.

 

געֿפונען און ווָאס ער דערציילט געטריַי קריסטן צו טָאן בַאמערקן ַא ּפרָאבלעם ַאז די ַאּפָאסטלע דזשוד 

 וועגן אים:

 

באליבטע, בשעת איך איז געווען זייער פליַיסיק צו שריַיבן צו איר וועגן אונדזער ּפרָאסט 

ישועה, איך געֿפונען עס נייטיק צו שריַיבן צו איר עקסהָארטינג איר צו טיַינען שטארק ֿפַאר די 

ווארים זיכער מענטשן  4 געווען ַאמָאל ֿפַאר ַאלע איבערגעגעבן צו די הייליקע.אמונה ווָאס איז 

הָאבן קרעּפט אין ַאננָאוטיסט , וואס לַאנג צוריק זענען אנגעצייכנט אויס ֿפַאר דעם שטראף, 

רשעים מענטשן, וואס דרייען די חן פון אונדזער גָאט אין זנות און לייקענען די בלויז האר גָאט 

 (3-4דזשוד )אונדזער האר יָאשקע משיח.און 

 

יענע וואס ווָאלט טיַינען ֿפַאר דער ָאריגינעל אמונה ווָאס איז  דזשוד דערציילט וועגן צוויי גרוּפעס.

געווען ַאמָאל ֿפַאר ַאלע איבערגעגעבן צו די הייליקע, און יענע וואס זענען טריינג צו טוישן עס 

ַא אמונה ַאז איז צו  סטלעך קירך האט די איבערגעגעבן אמונה.דער אמת קרי ינַאּפרַאּפריַאטלי.

יָארהונדערט טַאקע טָאן ניט וויסן ווָאס דער סט 21נָאך רוֿב וואס גלייבן משיח אין דער -פָארזעצן

ממשיך  ָאריגינעל קריסטן ַאקטשַאווַאלי געגלויבט און ּפרַאקטַאסט )זען אויך אונדזער ּפָאטער ביכל,

 י קהילה פון גָאט(.געשיכטע פון ד

 

 ווָאס איז ַא הייליק אמונה, בעכעסקעם די ליבע פון גָאט, און זוכט צו זיין רחמנות:

 

אבער איר, באליבטע, בנין זיך ַארויף אויף דיין רוֿב הייליק אמונה, מתּפלל אין דעם 

ר האר יָאשקע הַאלטן זיך אין די ליבע פון גָאט, איר זוכט ֿפַאר דער רחמנות פון אונדזע 21 רוח,

 (20-21דזשוד ) המשיח צו אייביק לעבן.

 



די ביבל ווייזט ַאז אמת באדינער זענען צו ּפריידיקן די ווָארט און פַארטרָאגן, נישט טוישן, אמת 

 ביבלישע דָאקטרינעס:

 

איבערצייגן, שטראף, מזהיר, מיט  זיין גרייט אין ציַיט און אויס פון ציַיט. ּפריידיקן די ווָארט!

ֿפַאר די ציַיט וועט קומען ווען זיי וועלן ניט פַארטרָאגן  3 ַאלע לָאנגסופפערינג און לערנען.

געזונט דָאקטערין, ָאבער לויט צו זייער אייגן תאוות, וויַיל זיי הָאבן יטשינג אויערן, זיי וועט 

פון דעם אמת, און און זיי וועט אומקערן זייער אויערן ַאוועק  4 ؛קוּפע ַארויף ֿפַאר זיך לערערס

אבער איר זיַין וואך אין ַאלע זאכן, פַארטרָאגן צרות, טָאן די  5 זיין אויסגעדרייט בַאזונדער צו.

 (2-5: 4טימאטעאוס  2) ַארבעט פון ַא מבשר, מקיים דיין מיניסטעריום.

 

-1: 6עברים עטלעכע פון די פונדַאמענטַאל דָאקטרינעס אין דער קריסטלעך קירך זענען געֿפונען אין 
יענע דָאקטרינעס כולל תשובה, בַאּפטיזַאם, ינסטַאלירונג אויף פון הענט, געגאנגען אויף צו  .3

שליימעס, די המתים פון די טויט, און אייביק דין האבן געלערנט דורך די שליחים און די פרי קריסטן 

 ר פון גָאט.קלויסטע קַאנטיניוינגיסענשַאלי ווי זיי זענען איצט געלערנט דורך די

 

 בַאמערקן עּפעס יָאשקע געלערנט וועגן די ֿפילַאדעלֿפיע חלק פון די קהילה

 

איר הָאבן ַא ביסל שטַארקיַיט, הָאבן געהאלטן ...  8 צו ... דער קהילה אין ֿפילַאדעלֿפיע ...... 

הַאלטן  געשווינד!זע, איך בין קומען  11 מיין ווָארט, און הָאבן ניט געלייקנט מיין נָאמען ...

 (7,8,11: 3התגלות ) שנעל ווָאס איר הָאבן, ַאז קיין איינער מיַי נעמען דיין קרוין.

 

יָאשקע איז לערנען ַאז איינער זָאל הַאלטן צו די ביבלישע טרוטס און ניט לָאזן זיך צו זיין מיסלעד 

דער אמת קהילה פון  'ס ווָארט. דורך אנדערע וואס טָאן ניט הָאבן דער זעלביקער היסכיַיוועס צו גָאט

גָאט איז צו הַאלטן פעסט צו די ביבלישע טרוטס, ניט ָאננעמען קירך קָאונסילס ַאז גיין קעגן די אמת 

יָארהונדערט,  סט 21אין די  אמונה, און ניט זיין דיסקערַאדזשד פון טאן די ַארבעט וויַיל פון מענטשן.

חלק פון די אמת קריסטלעך קירך ווָאס טוט דעם דער בעסטער עס איז די רעשט פון די ֿפילַאדעלֿפיע 

 ֿפַאר עטלעכע דעטַאילס(. 4)זען טשַאּפטער 

 

 בַאמערקן עּפעס פון די ַאּפָאסטלע יוחנן:

 

ַאז ווָאס איז געווען ֿפון די ָאנהייב, ווָאס מיר הָאבן געהערט, ווָאס מיר הָאבן געזען מיט 

געקוקט אויף, און אונדזער הענט הָאבן כַאנדַאלד, וועגן דעם אונדזער אויגן, ווָאס מיר הָאבן 

די לעבן איז געווען ארויסגעוויזן, און מיר הָאבן געזען, און בער עדות, און  2 -ווָארט פון לעבן 

דערקלערן צו איר ַאז אייביק לעבן איז געווען מיט דעם ֿפָאטער און איז געווען ארויסגעוויזן צו 

ווָאס מיר הָאבן געזען און געהערט מיר דערקלערן צו איר, ַאז איר אויך מיַי הָאבן ַאז  3 -אונדז 

און באמת אונדזער כַאווערשַאפט איז מיט די ֿפָאטער און מיט זיין זון  ؛כַאווערשַאפט מיט אונדז

 (1-4: 1יוחנן  1) און דאס מיר שריַיבן צו איר ַאז אייער פרייד מיַי זיַין פול. 4 יָאשקע משיח.

 

דער אמת איז נישט  נָאטיץ ַאז יוחנן האט געזאגט ער האט געלערנט ווָאס ער געלערנט פון דער ָאנהייב.

 צו טוישן.



 

 צו פָארזעצן, אין די דָאקטערין פון משיח: בליַיבן, די ַאּפָאסטלע יוחנן געלערנט צו

 

טוט ניט הָאבן ווער טרַאנסגרעססעס און טוט נישט בליַיבן אין די דָאקטערין פון משיח 

יוחנן  2) ער וואס בלייבט אין די דָאקטערין פון משיח האט ביידע די ֿפָאטער און דער זון. גָאט.

9) 

 

 איינער בלייבט אין ַאז דָאקטערין דורך ניט טשַאנגינג עס מיט דָאקטרינעס ַאז סויסער זיַין די ביבל.

 

צווישן די געטריַי און די וואס קליימד צו זיין די ַאּפָאסטלע יוחנן אויך געמאלדן וועגן די חילוק 

 געטריַי:

 

און ווי איר הָאט געהערט ַאז די ַאנטיטשריסט איז  ؛קליין קינדער, עס איז די לעצטע שעה

קומענדיק, ַאֿפילו איצט פילע ַאנטיטשריסץ הָאבן קומען, דורך וועלכע מיר וויסן ַאז עס איז די 

ֿפַאר אויב זיי  ؛ס פון אונדז, ָאבער זיי האבן נישט פון אונדזזיי געגאנגען אוי 19 לעצטע שעה.

ָאבער זיי זענען אויס ַאז זיי זאל זיַין ؛האבן שוין פון אונדז, זיי ווָאלט הָאבן געצויגן מיט אונדז

 (18-19: 2יוחנן  1) געמאכט בַאשיַימּפערלעך, ַאז קיינער פון זיי זענען געווען פון אונדז.

 

ּפָאסטלע יוחנן געשריבן ַאז די וואס זענען געטריַי ווָאלט הָאבן נאכגעגאנגען זיַין נָאטיץ ַאז די אַ 

לערנונגען און ּפרַאקטַאסַאז, ָאבער יענע וואס זענען ַאנטיטשריסץ ווָאלט נישט פָארזעצן אין די 

 ּפרַאקטַאסַאז.

 

וין פַארפַאלן דורך די בשעת עס זענען פילע ּפרַאקטיסיז פון ָאריגינעל קריסטנטום ווָאס הָאבן ש

רוימער, טָאמער עס זָאל זיין ינטערדזשעקטעד דָא ַאז איינער פון די ערליַאסט דַאקיַאמענטַאד -גרעקאָ 

ענדערונגען פון די ּפרַאקטַאסַאז און לערנונגען פון די ַאּפָאסטלע יוחנן האט צו טָאן מיט די טָאג און 

רוימער קהילות בַאקענענ -ענדערונג ַאז פַארשידן גרעקאָ דאס איז געווען ַא  ַאבזערווַאנס פון פסח .

בוך וו,  געשיכטע, קלויסטער' יָארהונדערט און עס געֿפירט סיכסעך )עוסעביוס נד 2דורך די פרי 

 (.23-24טשַאּפטערס 

 

 פון ניסַאן ווי יָאשקע, די ַאּפָאסטלע יוחנן, און פַארשידן טה 14זיי געוואלט צו הַאלטן פסח אויף די 

אנדערע געטריַי קירך לעַאדערס כיסטָאריקלי האט )די סכום פון יענע וואס ניט געוואלט די 

יָארהונדערט, קלויסטער פון גָאט בישָאּפ ּפָאליקַארּפ  נד 2דורך דעם פרי  סוויטשט צו ַא זונטאג(. טה 14

ו זייער אמונה ווי פון סמירנַא קָאנקלודעד ַאז "פילע" האט "פַאלש דָאקטערין" און ער רעפעררעד צ

 בריוו צו די פיליּפּפיַאנס(. גַאדלעס / נישטיק )ּפָאליקַארּפ ס

 

רוימער דעוועלָאּפעד אין ווָאס קהילה פון גָאט -יָארהונדערט, פילע פון די גרעקאָ  רד 3דורך דעם פרי 

)סערַאּפיָאן בישָאּפ סערַאּפיָאן פון אנטיאכיע רעפעררעד צו ווי ַא "ליגנעריש קָאנפעדערַאסי" 

 עּפיסטלע צו קַאריקוס און ּפָאנטיקוס(. ס

 



ביידע ּפָאליקַארּפ און סערַאּפיָאן ווי זייער אייגן )און  פָאדערן רוימער קהילות-כָאטש די גרעקאָ 

רוימער לעַאדערס(, -סערַאּפיָאן משמעות איז געווען סַאקסידַאד אין אנטיאכיע דורך ומגעטריַי גרעקאָ 

ז זיי )און יענע זיי געטריי ֿפַארבונדן מיט עקקלעסיַאסטיקַאללי( געהאלטן צו קירך פון די פַאקט איז אַ 

 רוימער דָאקטרינעס.-גָאט, און נישט גרעקאָ 

 

דורך די ומגעטריַי קהילות, געלערנטע בכלל שטימען ַאז די  כָאטש עס זענען פילע אנדערע ענדערונגען

דעריבער, דעם איין דָאקטערין איז ַא וועג צו לייכט  טה. 14ַאּפָאסטלע יוחנן געהאלטן פסח אויף די 

זָאגן יענע וואס איינגעהערט צו די סקריּפטשערז, ֿפון יענע וואס ניט ַאנדערש צו פָארזעצן אין די 

די געביטן פסח דַאטע צו זונטיק געווארן  ּפרַאקטַאסַאז פון די ַאּפָאסטלע יוחנן און די מיט אים.

ריד ווען די ּפייגַאן עמּפערָאר קַאנסטַאנטין שּפעטער געצווונגען די יונַאווערסַאלי דיק

ַאֿפילו ווען ער האט ניט געווען  קַאנסטַאנטין איז געווען ניט ַא פַאקטיש קריסטלעך. ַארויסגעבן.

בַאּפטייזד אין קיין ּפרָאפעססעד קריסטלעך אמונה, ער דערקלערט זיך ַא לייגן בישָאּפ און געצווונגען 

ַאד ווען  325ם זונטיק פסח ַארויסגעבן צו זיַין פינַאליזעד אין די קָאונסיל פון ניסעַא אין דע

יענע וואס געוואלט צו  גָאט טיּפ פון גרוב .-קַאנסטַאנטין געשטארבן ער איז בַאגרָאבן געווָארן אין ַא זון

ער האט  ן קָאונסיל ס דעקרעט.בליַיבן געטריַי צו די ביבלישע פיר ווָאלט ניט הערן צו אים ָאדער זייַ 

 אויך האט פילע מערדערד נָאך ניסעַא.

 
איבער געשיכטע דָארט הָאבן שוין צוויי יקערדיק גרוּפעס, איינער ַאז געהאלטן די ָאריגינעל אמונה, 

 בשעת די אנדערע הויּפט איינער ַאז קליימד צו ָאבער האט ניט.

 

-יָארהונדערט, די דעמָאלט רוימער רד 3נעבן די ָאנהייב פון די  ؟ווָאס וועגן 'ַאּפָאסטָאליק סַאקסעשַאן'

סוּפּפָארטינג טערטולליַאן געשריבן פון צוויי גרוּפעס )סמירנַאעַאנס און רוימער( וואס קליימד טייז צו 

(, ָאבער 32טשַאּפטער  ליבער דע ּפרַאעסקריּפטיָאנע הַאערעטיקָארום. די שליחים )טערטולליַאן ס

איין גרוּפע  נער פון זיי איז געווען און האט געבליבן געטריַי און די אנדערע איז געווען ניט.בלויז איי

קליימד סַאקסעשַאן פון רוים, און די אנדערע ווָאס קליימד עס פון סמירנַא )דורך די ַאּפָאסטלע יוחנן 

 צו ּפָאליקַארּפ צו טהרַאסעַאס, אאז"וו(.

 

ַאקסעשַאן גייט, עס מיַי זיין וויכטיק צו פַארשטיין ַאז עס איז קיין לימעד אין ווי וויַיט ווי ַאּפָאסטָאליק ס

ביידע  די ביבל וועגן די אמת קהילה בעת ַא קָאלעגע פון קַארדינַאלס אדער ַא ּפָאנטיפעקס מַאקסימוס.

ּפָאנטיפעקס  לדעם טיט די קַאטהָאליק ענסיקלָאּפעדיַא, לויט צו פון די זענען רעמנַאנץ פון ּפַאגַאניסם.

יָארהונדערט, כווערַאז די  טה 4איז נישט אנגענומען דורך רוימער בישַאּפס ביז די שּפעט  מַאקסימוס

ווָאס רוים איצט טוט צו  יָארהונדערט. סטן 11קָאלעדזש פון קַארדינַאלס האט נישט פָארעם ביז די 

 דער ָאריגינעל אמונה.סעלעקטירן זיַין שּפיץ פירער נָאר איז געווען ניט טייל פון 

 

בשעת די ביבל ווייזט ַאז גָאט טוט טענד צו ַארבעט דורך ַא שּפיץ מענטשלעך פירער, דעם פירער איז 

 ؛05:22 ؛04:14טימאטעאוס  1 ؛01:21קָארינטהיַאנס  2איינער וואס האט שוין געזאלבט מיט בוימל )



טימאטעאוס  1 ؛15-20: 7ז פירערשַאפט )מתיא ( און וואס ווייזט די ַאז בַאוויַיזן אַ 6: 1טימאטעאוס  2

טָאמער עס זָאל זיין דערמאנט ַאז עס איז בלויז די אמת קהילה פון גָאט ַאז קענען בַאוויַיזן  (.1-7: 3

דורך פרי קַאנטעמּפערייניַאס רעקָארדס ַאז עס האט דירעקט סַאקסעשַאן פון דער ָאריגינעל 

ן ַאז די ַאּפָאסטלע יוחנן ָארדיינד ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא שליחים.ַאֿפילו דזשערָאמע אנגעוויז

רוימער טענד צו פַארלָאזנ זיך -די גרעקאָ  (.17טשַאּפטער  די וויריס יללוסטריבוס. )דזשערָאמע ס

שּפעט 'אגדות' ֿפַאר זייער קליימז וועגן און זייער קַאנטרַאדיקטערי מעלדעט וועגן לינוס און קלעמענט, 

פילע מער דעטַאילס וועגן ַאּפָאסטָאליק סַאקסעשַאן און די גלויבנס  בן געביטן דָאקטרינעס.ּפלוס האָ 

די קַאנטיניוינג  פון דער ָאריגינעל קריסטלעך קירך זענען ינקלודעד אין אונדזער ּפָאטער ביכל,

 געשיכטע פון די קהילה פון גָאט.

 

 ון די ַאּפָאסטלע יוחנןדי קהילה פון גָאט געוואוסט די ביבל ֿפון די צייט פ

 

ווָאס קריסטלעך פירער געוואוסט ַאלע ביכער פון די ביבל פון די ציַיט די לעצטע בוך פון די ניו 

 ؟טעסטַאמענט איז געווען געשריבן

 

ניט נָאר איז ער האט געגלויבט צו הָאבן געווען די  נו, ווָאס ווָאלט לַאדזשיקלי זיַין די ַאּפָאסטלע יוחנן.

פון די ָאריגינעל שליחים צו שטַארבן, ער אויך איז געגלויבט צו הָאבן געשריבן די לעצטע לעצטע 

 (.9-19: 1עטלעכע ביכער פון דער ביבל, כולל דעם בוך פון התגלות )התגלות 

 

בשעת די ָאריגינעל שליחים זענען נָאך לעבעדיק זיי געקענט צושטעלן אינֿפָארמַאציע ַאז קריסטן דארף 

( איז געווען 08:16אבער בַאמערקן ַאז די קַאווָאנע )קפ. ישעיה  ּפערסנַאלי און אין שרייבן.צו וויסן 

 ַאז די ביבל ווָאלט סוף ַארויף ווייל גענוג ֿפַאר קריסטן צו זיַין סּפיריטשַאווַאלי גַאנץ:

 

דָאקטערין, הַאקוידעש איז געגעבן דורך ינסּפירַאציע פון גָאט, און איז נוצלעך ֿפַאר -כל קיסווע

ַאז דער מענטש פון גָאט  17 ֿפַאר רעּפרָאָאף, ֿפַאר קערעקשַאן, ֿפַאר לימעד אין גערעכטיקייט,

 (16-17: 3טימאטעאוס  2) מיַי זיַין גַאנץ, ונ דורך יקוויּפט ֿפַאר יעדער גוט ַארבעט.

 

ריּפטשערז וויסן זיי פון ווָאלט נישט די קריסטלעך קירך ַאז באמת בַאסעס זיַין דָאקטרינעס אויף די סק

-ָאדער ווָאלט עס נעמען סענטשעריז פון כיומַאנלי ؟(08:16די ערליַאסט מעגלעך ציַיט )קפ. ישעיה 

 ؟רוימער קהילות הָאבן געטאן-קַאנווינד קירך קָאונסילס צו דעבַאטע די ַארויסגעבן ווי די גרעקאָ 

 



 היסטָאריש זָאגן און יססועס

 

ַאז זאגט ַאז די ַאּפָאסטלע יוחנן  הַארריס פרַאגמענץ דָאקומענט באקאנט ווי דיעס איז ַא פַארציַיטיק 

דורכגעגאנגען "די קַאנַאנז" צו ַא תלמיד פון זיַין געהייסן ּפָאליקַארּפ )אויך באקאנט ווי ּפָאליקַארּפ פון 

סטָאמע איז געווען די ּפָאליקַארּפ איז געווען ניט ַא איד )זיין נָאמען איז גריכיש(, און מי סמירנַא(.

ער איז געווען  מערסט ינפלוענטיַאל גענטילע אין דער אמת קהילה פון גָאט אין די רגע יָארהונדערט.

ַאד )ווען ירושלים פַארפַאלן  135מיסטָאמע די מערסט ינפלוענטיַאל אמת קריסטלעך פירער פון 

 ט ַא ּפָאר פון דעקַאדעס שּפעטער.יהודה, זיַין לעצט אידישע בישָאּפ / ּפַאסטער( ביז זיין טוי

 

ביכער פון די ניו  27ציטירט ָאדער ַאללודעס צו ַאלע  ּפָאליקַארּפ ס בריוו צו די פיליּפּפיַאנס

בריוו צו די פיליּפּפיַאנס מיט ניו טעסטַאמענט סקריּפטורַאל ַאנַאטיישַאנז.  טעסטַאמענט )ּפָאליקַארּפ ס

אין ַא בריוו צו זיין ברודער ָאנעסימוס, מעליטָא  (.2008יוני  ַאּפָאלָאגעטיקס,טריניטי דזשָאורנַאל פון 

ביכער פון די ַאלטע  39פון סַארדיס )ַא סַאקסעסער פון ּפָאליקַארּפ( גליַיך און מינַאצַאד רשימות די 

שימה טוט ניט און מעליטָא ס ר קלויסטער פון גָאט נָאך נוצן. קַאנטיניוינג טעסטַאמענט ַאז מיר אין די

גערוֿפן דעוטערָאקַאנָאניקַאל ביכער ווָאס די רוימער און מזרח -ַאריַיננעמען קיין פון די ַאזוי

 ארטאדאקס קַאטהָאליק קהילות איצט נוצן.

 

עס איז אויך ַא ַארַאביש דָאקומענט ַאז יסענשַאלי שטַאטן ַאז די געטריַי קריסטן אין ירושלים אין די 

ערט האט ַאלע ָאדער טייל פון די ניו טעסטַאמענט, ָאבער ַאז די ווייניקער געטריַי יָארהונד נד 2פרי 

ינסּפירעד -סוּפּפָארטינג ּפרָאפעססָארס פון משיח עס האט ניט און ווָאס זיי רילייד אויף נַאן -רוימער

יו די אידישע קריסטן פון די ערלי סענטוריעס פון קריסטנטום לויט צו ַא נ ביכער )ּפינעס ש

 (.1966 מקור,

 

( פון אזיע מיינער 9: 1די קהילה פון גָאט ֿפון ציַיט פון די ַאּפָאסטלע יוחנן אין ּפַאטמָאס )התגלות 

)שּפעט ערשטער יָארהונדערט( דורך צו ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא )רגע יָארהונדערט( האט די גאנצע 

ר קהילות דַאבייטיד די ביכער ֿפַאר סענטשעריז, רוימע-נָאך, די גרעקאָ  הַאקוידעש.-קַאנָאן פון קיסווע

עס איז געווען בלויז נָאך  קַאנַאנַאקַאל ָאנעס אין זייער ניו טעסטַאמענץ.-און ָאֿפט ינקלודעד נַאן

קַאנסַאלטינג מיט יענע אין אזיע מיינער און ירושלים )כולל עטלעכע אין די קהילה פון גָאט( ַאז די 

 עך קענען צו קומען ַארויף מיט די ריכטיק ניו טעסטַאמענט קַאנָאן.רוימער האבן ענדל-גרעקאָ 

 

 ؟ווָאלט נישט די אמת קריסטלעך קירך וויסן די גאנצע קַאנָאן ֿפון זיַין ערליַאסט ָאנהייב

 

די רעפָארמינג ּפרָאטעסטַאנץ, וואס זענען געקומען דורך רוים, האט ניט פינַאליזע זייער קַאנַאנז ביז די 

יָארהונדערט, ווָאס איז אויך ווען זיי אנגעהויבן, ווי זיי האבן רילייד אויף פַארשידן רוימער  סטן 16

יָארהונדערט  סטן 16אדער האט די קהילה פון רוים גָאר פינַאליזע זיַין קַאנָאן ביז די  רשימות איידער.

לודעד ביכער פון די ַאלטע יענע ביכער אנגענומען אין די קָאונסיל פון טרענט ינק קָאונסיל פון טרענט.

טעסטַאמענט ַאז זייער פרי לעַאדערס, ַאזַא ווי דזשערָאמע )ַא דָאקטער פון זייער קירך(, האט ניט 



ניט טָאן איצטיקן ּפרָאטעסטַאנץ אדער יענע פון אונדז אין  הַאקוידעש.-בַאטרַאכטן צו זיין אמת קיסווע

 הַאקוידעש.-וועדער אמת קהילה פון גָאט ָאננעמען זיי ווי קיס

 

קלויסטער פון גָאט ארויס צוויי  קַאנטיניוינג זשורנַאל פון די ביבל נבואה ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, די

יקסּפליינינג מער דעטַאילס אויף די קַאנָאניזַאטיָאן פון  2013דַאקיַאמענטַאד ַארטיקלען אין 

וועבזיַיטל, אונטער  www.ccog.orgיענע מַאגַאזינז קענען זיַין געֿפונען ביַי די  סקריּפטשערז.

 קוויטל קנעּפל. ליטערַאטור דער

 

 דער אמת קהילה ווייסט דעם אמת וועגן דער גָאדהעַאד

 

ערלי קריסטן  דער אמת קריסטלעך קירך האט שטענדיק געגלויבט אין דער טַאטע, זון, און רוח.

( און זון )למשל 2: 2קָאלָאססיַאנס  ؛6:27די ביבל לערנט דער ֿפָאטער )למשל יוחנן  ֿפַארשטיין ַאז

( און ַאז די רוח 9: 2( זענען געטלעך ביינגז )קָאלָאססיַאנס 2: 2קָאלָאססיַאנס  ؛28-29: 20יוחנן 

די זון ( און 10:20גייסט איז געווען די מַאכט פון גָאט, וואס קומט פון דער ֿפָאטער )למשל מתיא 

 (.1:19)פיליּפּפיַאנס 

 

 ؛1:20רוימער אנגענומען ַא ַאנדערש מיינונג פון די גָאדהעַאד )רוימער -ַאד, די גרעקאָ  381אין 

רוימער געגלויבט אין די -כָאטש עטלעכע גרעקאָ  ( וועגן די גייסט ס ּפערסָאנהָאָאד.9: 2קָאלָאססיַאנס 

די קַאטהָאליק  יַיט פון לּפחות יענע "אין די מזרח," לויט צוגייסט ס "ּפערסָאנהָאָאד" איידער, די מערה

דאס איז  האט נישט אנגענומען ַאז אדער די טריניטי, ַאֿפילו ַא ביסל דעקַאדעס פריער. ענסיקלָאּפעדיַא,

דער טריניטי  רוימער אנגענומען.-געווען ַא דַאקטרַאנַאל טוישן ַאז די ווַאסט מערהיַיט פון גרעקאָ 

דָאקטערין איז געווען אויך ענפָארסעד דורך ַא ימּפעריַאל עדיקט פון די ּפערסיקיוטינג עמּפערָאר 

רוימער אמונה ווי די אמונה -טהעָאדָאסיוס )וואס יסענשַאלי אויך דיקריד די דעמָאלט ריווייזד גרעקאָ 

 פון די רוימער(.

 

 ולדז די תורה פון גָאטעס ַאּפכאָ -דער אמת קירך טוט נישט לערנען לַאוולעססנעסס

 

אין די ַאלטע טעסטַאמענט, עס איז געווען געשריבן ַאז די געזעצן פון גָאט ווָאלט זיַין ֿפַאר ַא צייכן 

בשעת עטלעכע ּפרָאטעסטַאנט לעַאדערס לערנען  (.1-8: 6צווישן אים און די געטריַי )דעוטערָאנָאמי 

מיט, דָאס איז געווען ניט דער ּפָאזיציע פון יָאשקע, זיין  ַאז די ַאסערעס הַאדיברעס זענען געטאן ַאוועק

 שליחים, אדער די פרי קריסטן.

 

גראז' )ווידז( ווָאלט זיַין געֿפלַאנצט צווישן די ברידער דורך די פיַינט -יָאשקע געווארנט ַאז 'ווילד

(, 13:41" )מתיא יָאשקע געלערנט ַאז די ומגעטריַי ווָאלט פיר "לָאלַאסנַאס (.37-40: 13)מתיא 

 בַאמערקן עּפעס ַאנדערש ַאז יָאשקע געלערנט: (.13:42ָאבער שּפעטער זיין ילימַאנייטַאד )מתיא 

 

ניט ַאלעמען וואס זאגט צו מיר, 'האר, האר,' וועט ַאריַין די מלכות פון הימל, ָאבער ער וואס "

סך וועט זָאגן צו מיר אין ַאז טָאג, 'האר, האר,  22 טוט דער וועט פון מיין פָאטער אין הימל.

הָאבן מיר ניט נביאות געזאגט אין דיין נָאמען, ווַארפן אויס בייזע גייסטער אין דיין נָאמען, און 



און דעמָאלט איך וועט דערקלערן צו זיי,' איך  23' ؟געטאן פילע וואונדער אין דיין נאמען

 (21-23: 7מתיא ) ֿפון מיר, איר, וואס פיר לָאלַאסנַאס! 'ַארויסגיין  ؛קיינמָאל געוואוסט איר

 

יָאשקע קלאר איז לערנען ַאז פילע ווָאלט רופן אים "האר" און ַאֿפילו פָאדערן צו הָאבן געטאן 

מירַאקַאלז אין זיין נָאמען, ָאבער ַאז ער ווָאלט זָאגן יענע וואס האט ַאזוי, ָאבער ּפרַאקטַאסט 

אזוי, ּפינטלעך ּפרָאפעסיעס און שעד עקסָארסיסמס, פון זיך, זענען נישט  רויסגיין."לָאלַאסנַאס" צו אַ 

 געטריַי גרוּפעס מאל הָאבן זיי.-די וואונדער צו פָאקוס אויף ווי גויים

 

 2די ַאּפָאסטלע געמאלדן ַאז די "מיסטעריע פון לָאלַאסנַאס" האט שוין אנגעהויבן אין זיַין טָאג )

( און ַאז מען זָאל נישט ַאריַינפַאלן "מיט ליידיק ווערטער" צו בַאקומען זיי צו 7: 2ס טהעססַאלָאניַאנ

רוימער ווען עס קומט -ַאז "מיסטעריע" איז ארויסגעוויזן דורך די גרעקאָ  (.6: 5ניט פָאלגן )עפעסיַאנס 

 צו פילע ַאסּפעקץ פון גָאט 'ס געזעצן )זיי סיבה ַארום זיי(.

 

עס לערנט ַאז גָאט שטעלן אין  (.1-3: 5יוחנן  1גָאט ַאּפכָאולדז גָאט ס געזעץ )דער אמת קהילה פון 

ווייל -בַאוועגונג געזעצן, ַאז אויב ָאובייד, ווָאלט ברענגען מענטשהיַיט פיל גוט, כולל שעפעדיק געזונט

 און ַא ּפרָאדוקטיוו פול לעבן.

 

געזעץ איז ניט געטאן ַאוועק, ָאבער האט שוין דער אמת קהילה פון גָאט ּפרָאוקליימז ַאז גָאט ס 

: 5( און יקסּפַאנדיד דורך יָאשקע משיח )מתיא 42:21"דערהויבן" און געמאכט "מענטשיש" )ישעיה 

17-48.) 

 

 דער אמת קהילה פון גָאט לערנט ווָאס די ביבל לערנט:

 

 (105: 119ּפסַאלמס ) דיין ווָארט איז ַא לָאמּפ צו מיין ֿפיס און ַא ליכט צו מיין דרך.

 

ּפסַאלמס ) מיין צונג וועט רעדן פון דיין ווָארט, ֿפַאר ַאלע אייער מצוות זענען גערעכטיקייט.

119 :172) 

 

דער אמת קירך לערנט גָאט ס צען קָאממַאנדמענט געזעץ איז איינער פון זיין גרעסטע מנחורת צו 

איצט די ציל " בעכעסקעם זיי רעפלעקץ ליבע. מענטשהיַיט און ַאז זיינע מצוות זענען גערעכטיקייט.

 (.5: 1טימאטעאוס  1פון די געבָאט איז ליבע" )

 

רוימער קהילות פָאדערן צו גלויבן ַאז, דורך זייער ַאקסעּפטַאנס פון -בשעת עטלעכע פון די גרעקאָ 

יסעעס פון ַאלט מיליטַאריסטיק "קריסטנטום" און אנדערע לָאלַאס דָאקטרינעס, זיי הָאבן, ווי די פַאר

(, גערעדט ַארום דעם געזעץ פון גָאט צו ענדָארס ּפרַאקטַאסַאז און טראדיציעס ווָאס 3-9: 15)מתיא 

 זענען פַארקערט צו עס.

 

( געלערנט קעגן מיליטַאריסטיק ָאנטייל אין 18:36( און יָאשקע )יוחנן 03:14יוחנן די בַאּפטיסט )לוק 

פַארשטיין ַאז פרי קריסטן ווָאלט נישט ָאנטייל נעמען אין  כל פַאקטיש געלערנטע דעם עלטער.

קלויסטער פון גָאט לעַאדערס ַאזַא ווי מעליטָא פון סַארדיס האט געשריבן קעגן  גַאשמיעסדיק מלחמה.



אים, בשעת טהעָאפילוס פון אנטיאכיע האט געשריבן קעגן קריסטן ַאֿפילו ווַאטשינג היציק 

קלויסטער פון גָאט נָאך לערנט קעגן מיליטַאריסטיק ָאנטייל און ווַאטשינג  קַאנטיניוינג די סּפָארט.

 בעקיוון היציק סּפָארט אין דעם עלטער.

 

יָארהונדערט ַאד דורך די רוימער  רד 3כָאטש מיליטעריש ָאנטייל איז קָאנדעמנעד ווי שּפעט ווי די 

רוימער קהילות געביטן -פון זיין טויט, די גרעקאָ בישָאּפ און הייליקער היּפּפָאליטוס, ין ַא יָארהונדערט 

זיי שּפעטער געגאנגען ַאזוי וויַיט ווי צו פָארשלָאגן "רעמיססיָאן פון זינד" אונטער די  אויף דעם פונט.

ַאד צו יענע וואס ווָאלט קַאמף אין ווָארינג רעליגיעז  1095געזעצן פון ּפָאּפע ורבַאן צווייטער אין 

 קרוסַאדעס.

 

שקע האט געזאגט, "גָאט איז גייסט, און יענע וואס דינען אים מוזן דינען אין גייסט און אמת" )יוחנן יאָ 

רוימער ענדָארס די נוצן פון פַארשידן ָאּפגעטער און נוליקע ַאז זיי -אבער, גרעקאָ  (.04:24

( 5:21יוחנן  1)( און די ַאּפָאסטלע יוחנן 4-6: 20די ַאסערעס הַאדיברעס )עקסָאדוס  ווענערַאטע.

 יָארהונדערט.נד 2געווארנט קעגן ַאז ווי האט מעליטָא פון סַארדיס אין די 

 

טָאג שבת איז ענדזשָאינעד ֿפַאר קריסטן )עברים -כָאטש די בוך פון עברים קָאנפירמס ַאז דער זיבעטער

 (, רוֿב וואס גלייבן קריסטנטום סיבה ַארום עס.1-9: 4

 

ַאז ׂשטן ס באדינער ווָאלט דיסעּפטיוולי דערשיַינען צו יבערמַאכן זיך אין די ַאּפָאסטלע געווארנט 

 (.14-15: 11קָארינטהיַאנס  2"באדינער פון גערעכטיקייט" )

 

יקליזיַאסטיקַאל געשיכטע, אין און אויס פון די ביבל, ווייזט ַאז יענע וואס האט ַאזוי האט הצלחה אין 

 נארן פילע.

 

 רסעקוטעד, ָאבער קיינמָאל די ּפערסעקוטָארדער אמת קהילה איז ּפע

 

 2 ؛10:23 ؛10-12: 5יָאשקע און די ַאּפָאסטלע געלערנט ַאז אמת קריסטן ווָאלט זיין גערודֿפט )מתיא 

רוימער קהילות פַאסעד ּפערסעקוטיָאנס אין -בשעת עס איז אמת ַאז די גרעקאָ  (.3:12טימאטעאוס 

דער אמת קריסטלעך קהילה אין ַאז זיי אויך זענען ָאֿפט גשמיות זייער געשיכטע, זיי ַאנדערש ֿפון 

 ּפערסַאקיוטערז.

 

מיליטַאריסטיק אין דער אמת קהילות פון גָאט איבער געשיכטע הָאבן קיינמָאל געווען -די ניט

יל צו זיַין ַא טי קליימד ָארגַאניזירט גשמיות ּפערסַאקיוטערז )כָאטש הערעטיקס און ַאּפָאסטַאטעס וואס

 פון זיי זאל הָאבן(.

 

די ביבל לערנט ַאז "מיסטעריע בבל די גרויס" איז געווען שיקער אויף דעם בלוט ֿפון דעם מַארטערד 

היללעד באזירט -די ביבל לערנט ַאז זיבן (, ווָאס עס געהָאלֿפן גרונט.4-5: 17הייליקע )התגלות 

טן 'גַאווערמַאנץ אין ַא ַאנכָאולי בונד ווָאס "מיסטעריע בבל די גרויס" איז ענטַאנגגַאלד מיט די וועל

 (.10-1: 18 ؛1-9,18: 17גָאט קַאנדעמז )קפ. התגלות 

 



רוימער קהילות -וויַיל פון קָאמּפרָאמיס מיט גַאשמיעסדיק רוימער און אנדערע לעַאדערס, די גרעקאָ 

טע, זיי אויך געהאט אמת ניט נָאר ימּפלַאמענַאד פַארשידן עקָאנָאמיש ּפערסעקוטיָאנס איבער געשיכ

קריסטן געהרגעט ֿפַאר בעכעסקעם די זעלבע ּפרַאקטַאסַאז ווי יָאשקע און זיין ָאריגינעל אנהענגערס 

(, ַאוווידינג ביבליקַאללי 9: 4עברים  ؛4: 18 ؛13-15: 13האט, ַאזַא ווי בעכעסקעם די שבת )ַאקס 

 טה. 14טמא מיץ, און בעכעסקעם פסח אויף די 

 

ביבליקַאל פיר פון -סטַאנט 'רעפָארמערס' האט אויך געהאט מענטשן געהרגעט ווער קעגן די ניטּפרָאטע

 וויקלקינד בַאּפטיזַאם.

 

רוימער אויך גערודֿפט קריסטן ֿפַאר האלטן צו ָאריגינעל ביבלישע דָאקטרינעס ַאזַא ווי דער -די גרעקאָ 

טעג, רעפוסינג צו ָאננעמען ָאּפגעטער / אמת וועגן די גָאדהעַאד, בעכעסקעם די ביבלישע הייליק 

רוימער קלער, קַאנסידערינג רוים -נוליקע / קרָאסיז, ָאבדזשעקטינג צו ּפייגַאן קלייד פון גרעקאָ 

ביבליקַאל -טימע בבל, לערנען די מלכות פון גָאט, ָאבדזשעקטינג צו ניט-רעּפריזענטיד סוף 

 משָאלע פון יָאשקע המשיח.'סַאקרַאמענץ,' און לערנען די מיללענניַאל מע

 

רוימער 'ּפריווַאט -עס מיַי אויך זיַין פון אינטערעס צו טָאן ַאז עס זענען ַאקטשַאווַאלי גרעקאָ 

 רוימער וועט טָאן דעם ווידער אין די סוף מאל.-ּפרָאפעסיעס' ַאז לערנען די גרעקאָ 

 

אס קליימד צו זיין טאן גָאט 'ס דער אמת קהילה פון גָאט האט לַאנג שוין גערודֿפט דורך יענע וו

 .2-4: 16יָאשקע געווארנט וועגן דעם אין יוחנן  דינסט.

 

 ַאוטווערד טרַאּפּפינגס און אויסזען

 

קלויסטער כיסטָאריַאנז פַארשטיין ַאז דער ָאריגינעל קלער )דעַאקָאנס / זקנים / באדינער / 

טרָאגן דעם טיּפ פון יינציק ידענטיפיינג מלבושים ּפרעסביטערס / בישַאּפס / ָאווערסעערס( האט ניט 

 ווי יענע איצט געניצט דורך די רוימער און מזרח ארטאדאקס קַאטהָאליק קלער.

 

יָאשקע, זיך, האט צו זיין אנגעוויזן  דער ָאריגינעל קריסטלעך לעַאדערס אנגעטאן ווי נָארמַאל מענטשן.

בשעת  ווען ניט אנגעטאן זייער אנדערש ווי אנדערע.( ווי ער איז גע43-46: 14דורך יהודה )מארק 

(, דער 11-14: 22איינער ווָאלט דערווַארטן ַא קריסטלעך פירער צו ָאנטָאן ַאּפרָאוּפרייטלי )קפ. מתיא 

 פרי לעַאדערס האט ניט ָאנטָאן זייער אנדערש פון די גענערַאל ציבור.

 

גָאט מיטהרַאס -פון קליידער ַאז די ּכהנים ֿפַאר דער זוןרוימער קלער ָאֿפט טרָאגן דעם טיּפ -די גרעקאָ 

דעם טיּפ פון קלייד איז נישט אנגענומען דורך די רוימער און מזרח ארטאדאקס ביז זיי זענען  ווָאר.

יָארהונדערט )וואס איז געווען ַא  סטן 4ינפלוענסעד דורך די ּפייגַאן עמּפערָאר קַאנסטַאנטין אין די 

יטהרַאס און ַאֿפילו שטעלן מיטהרַאס 'בילד אויף קָאינס נָאך זיַין ַאלעדזשד נאכגייער פון מ

 קַאנווערזשַאן(.

 

נו, עטלעכע, ווי פילע פון די ַאנגליקַאנס )קהילה פון ענגלַאנד(,  ؟ווָאס וועגן ּפרָאטעסטַאנט באדינער

 רוימער.-טָאן טרָאגן די זעלבע טיּפ פון קליידונג ווי די גרעקאָ 



 

כָאטש די  נו, דער וויַיס קָאלנער ַאז פילע באדינער טרָאגן האט ניט קומען פון די ביבל. ؟אנדערעאון 

מָאדערן פַארקערט וויַיס קָאלנער איז געווען געמאלדן צו הָאבן געווען ינווענטַאד אין די 

י לּפחות ווי וויַיט ּכהנים ווָאר עטלעכע ווערסיע פון זי-יָארהונדערט, עס האט שוין קליימד ַאז זון טה 19

 בק 1000צוריק ווי 

 

-די מיניסטעריום אין די קהילות פון גָאט טָאן ניט טרָאגן די ּפריסטלי קָאלנער ווי פילע פון די גרעקאָ 

 רוימער טָאן.

 

 ؟ווָאס וועגן קירך בנינים

 

ען געבויט עס אויס ַאז דער ערשטער סּפעסיפיקַאללי קַאנסטרַאקטַאד קריסטלעך קירך בנין איז געוו

ס ַאד דָא איז ַא  70אין ירושלים אויס פון בריקס פון דער חרוֿב אידישע טעמּפל אין די 

 יָארהונדערט מָאסַאיק פַארטרעטונג פון עס: טה 4

 

 
 ציון קלויסטער פון גָאט אויף ירושלים ס מערב הילל קָאלד מט

 

יָארהונדערט און געקוקט ענלעך  סט 1אין די די אויבן בנין איז געגלויבט צו הָאבן שוין קַאנסטרַאקטַאד 

(, ָאבער עס 8: 22עס האט ּפַארַאּפעץ ֿפַאר זיכערקיַיט )דעוטערָאנָאמי  צו אידישע בתי אין די מָאל.

 האט נישט ַאנטהַאלטן קרָאסיז, ָאבעליסקס, ָאדער סטעעּפלעס.

 

יָארן נָאך יָאשקע איז  150לּפחות  רוימער ֿפַאר-קרָאסיז האט ניט בַאקומען אנגענומען דורך די גרעקאָ 

די ווערטער ָאֿפט מיסטרַאנסלַאטעד אין די ניו טעסטַאמענט ווי 'קריַיז' און  געווען רעזערעקטיד.

 'קרוסיפיקסיָאן' ַאקשלי מיינען 'פלָאקן' און 'ימּפַאלעמענט,' ריסּפעקטיוולי, אין דער ָאריגינעל גריכיש.

 

-ן ַא פַאלליק סימבָאל ווי געזונט ווי ַא סימבָאל ֿפַאר ּפייגַאן זוןסטעעּפלעס, ווי ָאבעליסקס, זענע

ַאדדינג ַאזַא סימבָאלס צו ַא קריסטלעך בנין ווָאלט זיין ינַאּפרָאוּפרייט ֿפַאר גָאט 'ס מענטשן  געטער.



לס יענע באמת אין די קהילה פון גָאט טָאן ניט שטעלן ַאזַא סימבאָ  (.29-32: 12)קפ. דעוטערָאנָאמי 

 אויף בנינים.

 

גַארגוילעס  רוימער קירך בנינים.-די זעלבע איז אויך אמת פון די נוצן פון גַארגוילעס אויף גרעקאָ 

יָארהונדערט, די  טה 12אין די  זענען געזאגט צו יבערשרעקן בייז שטימונג ַאוועק ֿפון דער קהילה.

געווען בַארימט ֿפַאר גערעדט אויס קעגן זיי ווי קַאטהָאליק הייליקער בערנַארד פון קלַאירווַאוקס איז 

יידַאלַאטרי, נָאך פילע בַארימט בנינים )ווי די קַאטהָאליק קַאטהעדרַאל פון נָאטרע דַאמע( הָאבן 

 גַארגוילעס אויף זיי.

 

עס (, 6מלכים  1בשעת עס קענען זיין ַא ּפלַאץ ֿפַאר ַאּפרָאוּפרייטלי ָארנייט ערטער פון דינען )למשל 

אין איין פון די "ינדיַאנַא דזשָאנעס" ֿפילמען,  איז ַא פיקטיָאנַאל געשיכטע איך ווָאלט ווי צו זָאגן דָא.

עטלעכע מענטשן זענען קוקן ֿפַאר די גלעזל ַאז יָאשקע ַאלעדזשַאדלי געטרונקען פון בעשַאס זיין 

עס אויך געוויזן פַארשידן  עּפלעך.איין סצענע געוויזן ַא טיש מיט סך ט (.22:20לעצטע פסח )קפ. לוק 

ווי לויט צו דעם -סקעלַאטַאנז פון מענטשן וואס זענען געקומען און ּפרובירן דעם אומרעכט גלעזל

די פירן  ֿפילם, טשוזינג די אומרעכט גלעזל און סטַארטינג צו לָאזן מיט עס ריזַאלטיד אין טויט.

י סעלעקציע פון טעּפלעך, ביידע ָארנייט און קלָאר, כַארַאקטער, ינדיַאנַא דזשָאנעס, נָאך געזען ד

ער דעמָאלט סטייטיד עּפעס צו דער ווירקונג  אנגעהויבן צו קליַיבן ַארויף ַא טיַיער ַאּפירינג איינער.

עס איז קיין וועג ער  פון, "יָאשקע איז געווען ַא סטָאליער און זיינע תלמידים זענען געווען פישערמען.

ער דעמָאלט  עלעד גָאלד גלעזל. "אזוי, ינדיַאנַא דזשָאנעס לייגן ַארָאּפ די טיַיער גלעזל.האט ַא דזשעוו

 ּפיקט די טשיּפַאסט קוקן גלעזל, ווָאס איז געווען די רעכט טעּפל לויט צו דעם ֿפילם, און געלעבט.

 

 ؟מיין פונט

 

לעבן, עטלעכע מענטשן  כָאטש די ינדיַאנַא דזשָאנעס געשיכטע איז בעלעטריסטיק, אין פַאקטיש

שטעלן צו פיל טרָאּפ אויף ַארויס אויסזען אין בנינים, טעלעוויזיע ּפרעזַאנטיישַאנז, קלייד, אאז"ו ו אין 

ביידע די ישן און טעסטַאמענץ, גָאט מאכט עס קלָאר ַאז ער טוט נישט ריכטער דורך ַאוטווערד 

די ַאּפָאסטלע געמאכט עס  (.27-28: 23, 21-23: 7מתיא  ؛7: 16שמואל  1אויסזען ווי יומַאנז טָאן )

(, ער איז געווען ניט ַא 10-18: 9קלָאר ַאז כָאטש ער איז געווען אויסדערוויילט דורך גָאט )ַאקס 

-10: 4דער זעלביקער איז אמת פון משה )עקסָאדוס  (.10:10קָארינטהיַאנס  2הויּפט גוט רעדנער )
 משה, און ירמיהו זענען ַאלע בעסער באקאנט ֿפַאר זייער כתובים.  (.6: 1( און ירמיהו )ירמיהו 14

 

( און פַארלָאזנ 2:15טימאטעאוס  2קריסטן זענען ינקערַאדזשד צו רייטלי צעטיילן די ווָארט פון אמת )

טימאטעאוס  2(, ווָאס זענען גָאט 'ס קרייטיריַא )קפ. 05:39זיך סקריּפטשערַאל קרייטיריַא )יוחנן 

(, ווען ַאטעמּפטינג צו בַאשליסן וואס איז 7-11: 10קָארינטהיַאנס  2ן נישט ַארויס אויסזען )(, או3:16

 גערעדט די אמת געטריי און ווָאס איז די אמת קריסטלעך קירך.

 

 דער אמת קהילה ּפריטשיז די אמת בשורה פון דעם מלכות פון גָאט

 

 פון גָאט:יָאשקע געקומען מבשר געווען די בשורה פון דעם מלכות 

 



און געזאגט, די  15 גליל, אנגעזאגט די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט, יָאשקע געקומען אין

ציַיט איז מקוים, און די מלכות פון גָאט איז אין הַאנט: טוט תשובה יי, און גלויבן די 

 , קדזשוו(14-15: 1מארק ) בשורה.

 

ער גערעדט וועגן אים אין  ה פון דעם מלכות.יָאשקע געריכט זיין אנהענגערס צו גלויבן די בשור

( ווי פילע זענען נישט גרייט צו 20-21: 13לוק  ؛2-12: 4מארק  ؛3-50: 13משלים )למשל מתיא 

 (.10-11: 13מתיא  ؛11: 4ֿפַארשטיין די סודות פון די מלכות פון גָאט אין דעם עלטער )מארק 

 

זיַין ינווַאלווד מיט די ּפרָאקלַאמַאציע פון די בשורה פון יָאשקע געלערנט ַאז זיין אנהענגערס ווָאלט 

 דעם מלכות ווי געזונט:

 

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

 (24:14מתיא ) אומות, און דעמָאלט דער סוף וועט קומען.

 

ַאלע די אומות, בַאּפטיזינג זיי אין דעם נָאמען פון דעם  גיין דעריבער און מַאכן תלמידים פון

לערנען זיי צו ָאבסערווירן ַאלע זאכן ווָאס איך  20 פָאטער און פון דער זון און פון דער רוח,

און זע, איך בין מיט איר שטענדיק, ַאֿפילו צו די סוף פון די  ؛הָאב דיר בַאֿפוילן איר

 (19-20: 28מתיא ) עלטער.

 

אנגעזאגט די בשורה פון דעם מלכות פון גָאט צו די וועלט ווי ַא עדות מיטל ַאז מיר זענען צו 

און ֿפַאר די וואס מיַי ריסּפַאנד ַאז גָאט קַאללס )יוחנן  דערגרייכן ַאלע אומות מיט די מלכות ָאנזָאג.

 (, מיר דעמָאלט שטרעבן צו לערנען ַאלע ַאז יָאשקע בַאֿפוילן.06:44

 

 זיין המתים, יָאשקע געלערנט זיינע תלמידים וועגן די מלכות פון גָאט:נָאך 

 

ער האט אויך דערלאנגט ַאליין לעבעדיק נָאך זיין צָארעס דורך פילע ינפַאלליבלע ּפרָאָאפס, 

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

 (3: 1ַאקס ) פון גָאט.

 

די שליחים שּפעטער אנגעזאגט ַאז זעלביקער ָאנזָאג פון די קומענדיק וועלט רעגירונג פון די מלכות 

אנגעזאגט די בשורה פון  קלויסטער פון גָאט. קַאנטיניוינג (, ווי נָאך טוט די8: 19פון גָאט )למשל ַאקס 

ט און וועט אויך צינגל ַא קומענדיק דעם מלכות האט געבראכט ֿפַארֿפָאלגונג אין די פַארגַאנגענהייַ 

 ؛12-19: 21קפ. לוק  ؛10-13: 13מארק  ؛9-14: 24ֿפַארֿפָאלגונג לויט צו סך סקריּפטשערז )מתיא 

 (.28-35: 11דניאל 

 
 דער אמת און ָאריגינעל בשורה ָאנזָאג איז דער איין צו זיַין געלערנט היַינט:

 



אויסגעדרייט ַאוועק ַאזוי בַאלד ֿפון אים וואס הייסט איר אין די חן איך ווונדער ווָאס איר זענען 

ָאבער עס זענען עטלעכע וואס  ؛ווָאס איז ניט דעם אנדערן 7 פון משיח, צו ַא ַאנדערש בשורה,

אבער ַאֿפילו אויב מיר, ָאדער  8 קָאנפליקט איר און ווילן צו פַארקרימען די בשורה פון משיח.

, ּפריידיקן קיין אנדערע בשורה ווי ווָאס מיר הָאבן גערעדט צו איר, לָאזן ַא מלאך ֿפון הימל

ווי מיר הָאבן געזאגט פריער, ַאזוי איצט איך זָאגן ווידער, אויב ווער עס יז  9 אים זיין אין חרס.

ווארים  10 ּפריטשיז קיין אנדערע בשורה ווי ווָאס איר הָאבן באקומען, לָאזן אים זיין אין חרס.

ווארים  ؟ָאדער טָאן איך זוכן צו ביטע מענטשן ؟ך איצט איבערצייגן מענטשן, ָאדער גָאטאי

גַאלַאטיַאנס ) אויב איך נָאך צופרידן מענטשן, איך ווָאלט ניט זיין ַא בָאנדסערווַאנט פון משיח.

1 :6-10) 

 

ס פון פילע פילע וועט ניט לערנען דעם ָאנזָאג פון די בשורה פון דעם מלכות ווי עס דיפפער

יָאשקע איז קומענדיק ווידער צו הערשן אויף די ערד )קפ.  טראדיציעס און ּפרעֿפערענצן פון מענטשן.

( און וועט ברענגען די בַאלוינונג ֿפַאר 6-4: 20 ؛9-10: 5התגלות  ؛06:10מתיא  ؛11-12: 19לוק 

 (.62:11 ؛10:  40זיינע הייליקע מיט אים )ישעיה 

 

פון לערנען ווָאס יָאשקע געלערנט וועגן די בשורה פון דעם מלכות, פילע ַאנשטָאט סַאדלי, ָאנשטָאט 

די  דער הויּפט לערנען וועגן זייער ווערסיע פון די מענטש פון יָאשקע )זען אויך אונדזער ּפָאטער ביכל

ָאנַאלע עטלעכע מיסטייקַאנלי העכערן די געדַאנק ַאז אינטערנַאצי בשורה פון דעם מלכות פון גָאט(.

 קווַאּפעריישַאן וועט ברענגען וועגן שלום און וווילטָאג אויף ערד.

 

ַאז אויך איז ַא פַאלש -ַאדדיטיָאנַאללי, פילע זענען טעלינג מענטשן צו ווענדן צו ַא ווערסיע פון 'מַארי'

(, און 26:20ַאקס  ؛02:13די ביבל לערנט צו ווענדן צו גָאט )יואל  (.6-9: 1בשורה )גַאלַאטיַאנס 

קירך געשיכטע ווייזט אונדז ַאז דער פרי קריסטן האט נישט קער צו אדער ווענערַאטע יָאשקע 'מוטער 

 די קַאנטיניוינג געשיכטע קלויסטער פון גָאט(. מרים )זען אויך דער ּפָאטער ביכל,

 

 ؟איז געווען דער אמת קהילה געמיינט צו זיין גרויס

 

כָאטש עס  טשורטש איז דער גרעסטער קהילה מיט קליימד טייז צו קריסטנטום. די רוימער קַאטהָאליק

טוט מאל ָאּפשיקן צו זיך ווי דער "קהילה פון גָאט," איז זיַין גרייס דערוויַיז ַאז עס איז די אמת קהילה 

 ؟פון גָאט

 



ַאקטשַאווַאלי זיין די ָאדער קען ַא קליין גרוּפע און / ָאדער זַאמלונג פון לעפיערעך קליין גרוּפעס 

 ؟קַאנטיניויישַאן פון די אמת קירך

 

יָארהונדערט, ווָאלט יָאשקע 'אמת קירך זיַין סקָארנעד דורך די וועלט ָאדער זיין ַא הויּפט  סט 21אין די 

 ؟שּפילער העכסט ינווַאלווד אין די וועלט' ס ּפָאליטיש סצענע

 

 אמת קירך ווָאלט זיין קליין:נו, יָאשקע און די שליחים געלערנט ַאז דער 

 

דו זאלסט נישט מורא, ביסל סטיַיע, ֿפַאר עס איז דיין טַאטע ס גוט פַארגעניגן צו געבן איר די 

 (00:32לוק ) מלכות.

 

ישעיה אויך געשרייען אויס בנוגע ישראל: "כָאטש די נומער פון די קינדער ישראל זיַין ווי 

ווארים ער וועט ענדיקן די  28 געראטעוועט ווערן. דער זַאמד פון דעם ים, די רעשט וועט

ַארבעט און שניַידן עס קורץ אין גערעכטיקייט, מחמת די האר וועט מַאכן ַא קורץ ווערק אויף 

 (27-28: 9דער ערד. )רוימער 

 

ַאֿפילו ַאזוי דעמָאלט, אין דעם פָארשטעלן ציַיט עס איז ַא רעשט לויט צו די ווַאלן פון 

 (5: 11 רוימער) חן.

 

יָאשקע סּפעסיפיקַאללי געלערנט ַאז בלויז ַא ביסל ווָאלט געֿפינען דעם וועג צו אייביק לעבן אין דעם 

ער  (.20:16 ؛13-14: 7עלטער ווי רוֿב ווָאלט גיין די ברייטע וועג ַאז לידז צו צעשטערונג )מתיא 

 (.13:24געֿפינען עס )לוק האט אויך געלערנט ַאז פילע ווָאלט זוכן צו ַאריַין, ָאבער ניט 

 

אויב ַא זייער קליין גוף פון געגלויבט קען זיין די אמת און רוֿב געטריַי קירך, טוט עס ניט מַאכן זינען 

רוב ּפרָאפעססינג  ؟ַאז גָאט איז דער הויּפט ַארבעט דורך לעפיערעך ביסל בעשַאס די קהילה עלטער

 קריסטן משמעות צווייפל ַאז פַאקט.

 

( און 06:44יוחנן  ؛6-9: 4יאות געזָאגט, פילע הָאבן ָאוווערלוקט ווי גָאט ַארבעט )זעטשַאריַאה ווי נֿב

 (.04:10"ֿפַארַאכט די טָאג פון קליין זאכן" )זעטשַאריַאה 



 

 ؟קען די אמת קהילה בלייבן אין איין שטָאט

 

שטָאט ַאזַא ווי רוים ָאדער  איז די הויּפטקווַארטיר פון די אמת קריסטלעך קירך צו בליַיבן אין איין

 איין מיליַאנז ויסקומען צו טרַאכטן ַאזוי. ؟קָאנסטַאנטינָאּפלע

 

נָאטיץ ווָאס ער האט געשריבן )איינער  אבער, לויט צו די ַאּפָאסטלע, ווָאס איז געווען אוממעגלעך.

 ען געוויזן אונטן(:הַאקוידעש זענ-ּפרָאטעסטַאנט און צוויי קַאטהָאליק איבערזעצונגען פון קיסווע

 

, 13:14עברים ) ָאבער מיר זוכן די איין צו קומען. דָא מיר הָאבן קיין ממשיך שטָאט, ֿפַאר

 נקדזשוו(

 

ָאבער מיר זוכן ַאז ווָאס איז צו קומען )עברים  מיר הָאבן ניט דָא ַא שטענדיק שטָאט: ֿפַאר

 , רהעימס נט(.13:14

 

מיר זענען קוקן ֿפַאר דער איינער ווָאס איז נָאך צו  אונדז דָא,עס איז ניט שטענדיק שטָאט ֿפַאר 

 (.NJB, ניו ירושלים ביבל, 13:14עברים ) זיַין.

 

קלאר איז לערנען ַאז עס ווָאלט ניט זיין ַא שטענדיק שטָאט ֿפַאר קריסטן, ביז די שטָאט ווָאס איז צו 

רנען ַאז קיין מענטשלעך שטָאט, כולל רוים, אזוי, איז לע (.2: 21קומען ) "ניו ירושלים" פון התגלות 

 קען זיין ַא שטענדיק הויּפטקווַארטיר 'שטָאט ֿפַאר געגלויבט.

 

 ؛14-16: 3טימאטעאוס  2 ؛4:16טימאטעאוס  1לויט צו די ניו טעסטאמענט, אמת דָאקטערין )

( און ברַאדערלי ליבע 21-22: 14ַאקס  ؛3דזשוד  ؛21-23: 1קָאלָאססיַאנס  ؛5: 2גַאלַאטיַאנס 

(, ניט ַא ָארט, זענען געמיינט צו 1: 13)פילַאדעלפיַא אין דער ָאריגינעל גריכיש, עברים 

קלויסטער פון גָאט האט געצויגן מיט די ָאריגינעל ַאּפָאסטָאליק דָאקטרינעס  קַאנטיניוינג די פָארזעצן.

 .און סטרייווז צו פיר פילַאדעלפיַאן ליבע

 

 זאל אונדז קוק וויַיטער אין ווָאס יָאשקע געלערנט די צוקונֿפט פירערשַאפט פון דער קירך בנוגע ָארט:



 

און איר וועט זיין ָאודיַאס צו ַאלע מענטשן ֿפַאר מיין נָאמען, ָאבער ער וואס וועט ּפערסַאוויר 

ר אין דעם שטָאט, ַאנטלויפן און ווען זיי וועלן רוידעפן אי 23 צו די סוף, ער וועט ניצול ווערן.

 , דרב( .22-23: 10אין אנדערן )מתיא 

 

ָאבער ווער עס יז וואס  ؛איר וועט זיין יונַאווערסַאלי געהאסט אויף חשבון פון מיין נאמען

אויב זיי רוידעפן איר אין איין שטָאט, נעמען  23 שטייט פעסט צו דער סוף וועט זיין געזונט.

אין  און אויב זיי רוידעפן איר אין ַאז, נעמען ָאּפדַאך אין דעם אנדערן. ؛ערָאּפדַאך אין די וויַיט

אמת איך זָאגן איר, איר וועט נישט הָאבן פַארביַי די קיַילעכיק פון די שטעטלעך פון ישראל 

 (NJB, 22-23: 10מתיא ) איידער די זון פון מענטש קומט.

 

יָאשקע האט ניט נָאך קומען און וועלכער  די אמונה. קריסטן זענען צו ּפערסַאוויר און פָארזעצן אין

קריסטן דָארט הָאבן שוין אין ּפַאלעסטינע הָאבן שוין טשייסט דורך ַאלע די שטעט אין ווָאס געגנט זינט 

בכן, יָאשקע איז געווען דָאך רעפעררינג  יָאשקע סטייטיד דעם )די קרוסַאדעס געהָאלֿפן ענשור דעם(.

דורך "שטעט פון ישראל" דעם ) ענע ווָאס זענען אין די געגנט פון ּפַאלעסטינע.צו מער שטעט ווי י

און ניט נָאר יענע אין די געגנט  1: 1כולל די שבטים פון ישראל ַאז געווען צעשּפרייט ּפער יעקב 

 קַאמַאנלי גערוֿפן ישראל ָאדער ּפַאלעסטינע ֿפַאר קריסטן צו נעמען ָאּפדַאך אין.(

 

באזירט אויף ווָאס יָאשקע און די ַאּפָאסטלע געלערנט, קהילות וואס פָאדערן ַא שטענדיק דעריבער, 

יאר קען נישט די אמת קריסטלעך  2,000שטָאט מיט ַאּפָאסטָאליק סַאקסעשַאן ֿפַאר נָאענט צו 

ביטן אבער, זינט געשיכטע ווייזט ַאז די הויּפטקווַארטיר פון די אמת קהילה פון גָאט האט גע קירך.

( 11:26( צו עפשער אין אנטיאכיע )ַאקס 2איבער די סענטשעריז פון ערידזשנַאלי אין ירושלים )ַאקס 

צו עפעסוס צו סמירנַא צו איירָאּפע )פַארשידן שטעט( צו פַארשידן לָאוקיישַאנז אין צֿפון ַאמעריקע, 

פון גָאט )ווָאס איז איצט באזירט אין די  קלויסטער קַאנטיניוינג דעם איז ַא צייכן ַאז ַא גרוּפע ַאזַא ווי די

 ֿפינף שטעט געגנט פון( קען זיין די אמת קריסטלעך קירך.

 

גערוֿפן -אזוי, דעם מַאנגל פון ַא "שטענדיק שטָאט" איז אויך ַא 'דערוויַיז' ַאז ילימַאנייץ די ַאזוי

ט העמשעכדיקיַיט אין רוים, יָארהונדער-'ַאּפָאסטָאליק זעט' פון יענע קהילות וואס פָאדערן מַאלטי

 אנטיאכיע, ירושלים, אלעקסאנדריע, קָאנסטַאנטינָאּפלע, און אנדערש.

 

טָאמער עס זָאל אויך זיין דערמאנט ַאז דער ביבל סּפעסיפיקַאללי קַאנדעמז די 'גרויס שטָאט' וואס זיצט 

-ן באטראכט צו זיין 'זיבןרוים און קָאנסטַאנטינָאּפלע זענע (.18, 9: 17היללס )התגלות -אויף זיבן

 היללעד' שטעט, ווו ווי די ֿפינף שטעט געגנט פון איז ניט.



 

 שבת בעכעסקעם לערנט און איז צו געדויערן

 

ֿפַאר קריסטן, ווָאס איז ינ  כָאטש רוֿב וואס גלייבן קריסטנטום ַאקט ווי זונטיק איז דער טָאג פון מנוחה

זונטיק, זיך, אריין די ּפרָאפעססינג קריסטלעך וועלט דורך  ערגעצ ניט געלערנט אין די ביבל.

 גָאט דינען.-קַאמּפרַאמייזיז מיט ּפייגַאן רעגירונגס אויטאריטעטן און ּפייגַאן זון

 

טָאג שבת איז ַא צייכן צווישן גָאט און זיין מענטשן -די ישן טעסטאמענט לערנט ַאז דער זיבעטער

 (.13-18: 31)עקסָאדוס 

 

 ؛21, 04:16די ניו טעסטאמענט קלאר ווייזט ַאז יָאשקע )לוק  ؟ס וועגן די ניו טעסטַאמענטאבער וואָ 

 18 ؛4-1: 17 ؛42-44, 13-15: 13( ווי געזונט ווי די שליחים און דער געטרייער )ַאקס 13:10 ؛6: 6

ש ( געהאלטן דעם זיבעטן טָאג שבת )ווָאס איז גערוֿפן שבת אויף ענגלי9-11: 4עברים  ؛4: 

 קַאלענדַארס(.

 

כָאטש עטלעכע זָאגן ַאז דעם טָאג פון דינען איז געווען געביטן און איז ניט בדעה צו בליַיבן ֿפַאר 

קריסטן, בַאמערקן ווָאס די ניו טעסטַאמענט זיך ַאקטשַאווַאלי לערנט )מיט איין ּפרָאטעסטַאנט און 

 :צוויי רוימער קַאטהָאליק איבערזעצונגען געוויזן אונטן(

 

ֿפַאר ווער עס יז וואס גייט  10 ؛מנוחה ֿפַאר די מענטשן פון גָאט-עס בלייבט, דעריבער, ַא שבת

זאל אונדז,  11 אריין גָאט ס רו אויך רעסץ פון זיַין אייגן ַארבעט, ּפונקט ווי גָאט האט ֿפון זיַין.

וועט פַאלן דורך דעריבער, מַאכן יעדער מי צו ַאריַין ַאז מנוחה, ַאזוי ַאז קיין איינער 

, ניו אינטערנַאציָאנַאלער 9-11: 4עברים ) וויַיטערדיק זייער ביַישּפיל פון דיסָאבעדיענסע

 ווערסיע(.

 

טָאג מנוחה רעזערווירט ֿפַאר גָאט 'ס -עס מוזן נָאך זיַין, דעריבער, ַא סעווענטה

ין ַארבעט, ווי גָאט האט זינט צו ַאריַין דעם ָארט פון מנוחה איז צו מנוחה נָאך די 10 מענטשן,

זאל אונדז, דעריבער, דריקן פָארויס צו ַאריַין דעם ָארט פון מנוחה, ָאדער עטלעכע  11 נָאך זיַין.

, 9-11: 4עברים ) פון איר זאל נָאכמַאכן דעם ביַישּפיל פון ָאּפזָאג צו גלויבן און זיַין פַארפַאלן.

NJB) 

 



ווארים ער ַאז איז אריין  10 ֿפַאר די מענטשן פון גָאט.דעריבער עס איז לינקס ַא סַאבבַאטיסמע 

זאל  11 אין זיין מנוחה, די זעלבע אויך כַאט רעסטיד פון זיַין ַארבעט, ווי גָאט האט ֿפון זיַין.

כדי קיין מענטש פַאלן אין דער זעלביקער  ؛אונדז צויַילן דעריבער צו קומען אין ַאז מנוחה

, דער ָאריגינעל און אמת רהעימס ניו טעסטַאמענט 9-11: 4עברים ) ביַישּפיל פון ינקרעדוליטי.

 (1582פון ַאננָא דָאמיני 

 

בעכעסקעם איז געהאלטן איבער געשיכטע, טרָאץ קָאנדעמנַאטיָאנס דורך -געשיכטע ווייזט ַאז שבת

ריגינעל בעכעסקעם פַארשּפרייטן פון דער אָ -שבת קייסעריש אויטאריטעטן און קָאונסילס פון מענטשן.

בעכעסקעם -קירך אין ירושלים צו אזיע מיינער, איירָאּפע און אזיע אין די פרי סענטשעריז ַאד שבת

איז דַאקיומענטַאד צו הָאבן איבער די סענטשעריז און זענען געקומען צו די מערב העמיספערעס ניט 

 ס.1600שּפעטער ווי די 

 

יָארהונדערט קען זיין די אמת קירך ֿפַאר די  סט 21ביז די בלויז ַא קירך ַאז געצויגן צו הַאלטן דעם שבת 

ווייזט דעם שבת מנוחה איז שייך צו דער  4: 4מענטשן פון גָאט לויט צו די ניו טעסטַאמענט )עברים 

 טָאג(.-זיבעטער

 

 איין סיבה ַאז פילע היַינט טָאן ניט ֿפַארשטיין ווָאס דער רוס ביבל לערנט וועגן דעם איז ַאז זיכער

( σαββατισμóσ) סַאבבַאטיסמָאסטרַאנסלייטערז הָאבן בעקיוון מיסטרַאנסלַאטעד די גריכיש טערמין

די ּפרָאטעסטַאנטישע קדזשוו און נקדזשוו מיסטרַאנסלַאטע עס ווי טוט די  .9: 4געֿפונען אין עברים 

געביטן ) ר ווערסיעטשַאללָאנע געביטן ווערסיע פון די רהעימס ניו טעסטאמענט, אויך באקאנט ווי די

כל דריַי מיסטרַאנסלַאטע די ווָארט ווי 'מנוחה' כווערַאז עס איז ַא  יָארהונדערט(. טה 18אין די 

איבערגעזעצט ווי 'מנוחה' אין דער  קַאטַאּפַאוסין(, פַארשידענע גריכיש טערמין )טרַאנסליטערַאטעד ווי

מנוחה' און ערלעך געלערנטע וועלן ַאלע -בתקלאר רעפערס צו ַא 'ש סַאבבַאטיסמָאס ניו טעסטאמענט.

טָאג -וויַיל פון די מיסטרַאנסלַאטיָאנס, רוֿב היַינט טָאן ניט פַארשטיין ַאז דער זיבעטער ַאריַינלָאזן ַאז .

 שבת איז סּפעסיפיקַאללי ענדזשָאינעד ֿפַאר קריסטן אין דער ניו טעסטאמענט.

 

 ישועהדער רוס טעג און גָאט 'ס ּפלַאן פון 

 

, גָאט שטַאטן ַאז ער האט געמאכט זיכער לייץ )ווי די זון און לבנה( צו צייכן 01:14אין גענעסיס 

נָאך ווייניק וואס ווָארט איבערזעצונג(, ַאוועק די הייליקע טעג / רעליגיעז פעסטיווַאלס )גָאט 'ס

 פָאדערן יָאשקע הַאלטן זיי.

 



קַאּפיטל פון  רד 23ָאנס זענען ַאלע ליסטעד אין די ביבל אין די גָאט ס פעַאסץ און הייליק קָאנווָאקַאטי

זיי זענען די זיבעטער טָאג שבת, פסח, די טעג פון מצות, ּפענטעקָאסט, די  דעם בוך פון לעוויטיקוס.

סעודה פון טרומּפעץ, דער טָאג פון ַאטָאנעמענט, דער סעודה פון טַאבערנַאקלעס, און די לעצט גרויס 

ת פילע מָאדערנס ווָאלט רופן זיי "אידישע", דער פַאקט איז ַאז יָאשקע, זיינע תלמידים, און בשע טָאג.

אזוי, זיי זענען געהאלטן דורך יענע אין  זייער פרי געטריַי אנהענגערס געהאלטן זיי.

נדיק די ביבליקַאל רוח טעג פונט צו דער ערשטער און צווייט קומע קלויסטער פון גָאט. קַאנטיניוינג די

 פון יָאשקע און העלפן וויַיזן גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה.

 

פילע מָאדערנס ווָאלט זיין סַאּפרייזד צו פַארשטיין ַאז פרי קריסטן געריכט ַאז קימַאט ַאלע וואס אלץ 

רוימער -ַאֿפילו פרי גרעקאָ  געלעבט ווָאלט זיין געזונט און זיין טייל פון גָאט 'ס אייביק מלכות.

סוּפּפָארטערס ַאזַא ווי ירענַאעוס פון ליָאן, ָאריגען פון אלעקסאנדריע, גרעגָארי פון ניססַא, און 

 ַאמברָאסע פון מילַאן געלערנט לּפחות ּפָארשַאנז פון ַאז דָאקטערין.

 

קערע טייל פון די סיבה ַאז דעם דָאקטערין איז געווען 'פַארפַאלן' איז געווען ַאז ווייניקערע און ווייני

רוימער ווָאלט רעכט הַאלטן די ביבלישע הייליק טעג, סּפעציעל נָאך זיי געביטן פסח אין -פון די גרעקאָ 

קימַאט ַאלע די הייליק טעג זענען קָאנדעמנעד דורך ארטאדאקס בישָאּפ יוחנן  יָארהונדערט. נד 2די 

ט שטרָאף ֿפַאר יענע וואס טשריסָאסטָאם, עמּפערָאר טהעָאדָאסיוס )וואס האט דערקלערט דעם טוי

ווָאלט ַארויספָאדערן פָארזעצן צו הַאלטן די ביבלישע טָאג פון פסח(, ווי ווויל ווי האט דער קָאונסיל 

סטייטמַאנץ, ווי געזונט ווי ּפערסעקוטיָאנס, דורך די  יָארהונדערט . טה 4פון לאאדיקיע אין די שּפעט 

אין ווָאס יָארהונדערט, ַאזַא ווי "זאל אונדז דעמָאלט הָאבן ּפייגַאן עמּפערָאר קַאנסטַאנטין פריער 

 גָארנישט אין ּפרָאסט מיט די אומווערדיקע אידישע מַאסע", אויך ּפליַיעד ַא רָאלע.

 

אן אנדער סיבה ֿפַאר די ָאנווער פון וויסן פון די ּפלַאן פון ישועה איז געווען די שטראף פון ָאריגעניסם 

בשעת ָאריגען האט פילע פלַאווס )ַאֿפילו אין זיַין ישועה  סענטשעריז. טה 6און  טה 5אין די 

ַאנדערסטַאנדינגז(, ער ינקלודעד אין זיַין לערנונגען ַא געלעגנהייט ֿפַאר ישועה ֿפַאר יענע ניט געזונט 

מיינט  די רוימער קַאטהָאליק דָאקטערין פון ּפערגַאטָארי ָאדער ינקָארריגיבלי שלעכט אין דעם עלטער.

ביבליקַאל אנדער ברירה ַאמָאל נָאך ָאריגעניסם איז קָאנדעמנעד -צו הָאבן געווען אנגענומען ווי ַא ניט

 )כָאטש די מזרח ארטאדאקס און ּפרָאטעסטַאנץ האט ניט ָאננעמען ּפערגַאטָארי(.

 

צו לערנען ַאז איצט טרַאדיטיָאנַאללי, די קהילה פון רוים און די ּפרָאטעסטַאנט קהילות הָאבן טענדיד 

איז די בלויז טָאג פון ישועה און ַאז ַאלע ניט גילטיג אין דעם עלטער וועט ברענען יטערנַאלי אין 

הַאדעס / געהעננַא )כָאטש מיט די קרַאנט עקומעניקַאל און ינטערפַאיטה מווומַאנץ געגאנגען אויף דעם 

רווַאטיָאנס וועגן ווָאס, און הָאבן סטייטיד ַאז די מזרח ארטאדאקס הָאבן לַאנג האט רעסע מיַי טוישן(.

גָאט קען רַאטעווען פיל פון די מנוחה פון מענטשהיַיט אין די ציַיט פון די וויַיס שטול דין )קפ. התגלות 

די לעצטע זאכן און די לעצטע  (, ָאבער זענען נישט זיכער )פלָארָאווסקי דזשי11-13: 20



ה רוס ּפרַאטעקשַאן רוסישע ארטאדאקס קהילה. 95רי בוקלעט # ע. מיססיָאנאַ 1979סי  געשעענישן.

טייל פון די סיבה ֿפַאר די ארטאדאקס מַאנגל פון זיכערקייט איז ַאז זיי טָאן ניט  לאס אנדזשעלעס(.

באמת הַאלטן די ביבלישע הייליק טעג אדער טָאן זיי ֿפַארשטיין דעם אמת טיַיטש ַאז זיי הָאבן ֿפַאר 

 ט ס הייליק טעג העלפן בילד גָאט 'ס ּפלַאנז ֿפַאר מענטשהיַיט.גאָ  קריסטן.

 

קלויסטער פון גָאט הַאלטן די זעלבע ביבלישע הייליק טעג ווי יָאשקע, זיינע  קַאנטיניוינג מיר אין די

געגנט קלויסטער פון גָאט לעַאדערס -תלמידים, און זייער געטריַי אנהענגערס ַאזַא ווי די גענטילע

 ּפָאליקַארּפ פון סמירנַא און מעליטָא פון סַארדיס געהאלטן.

 

בעכעסקעם די ביבלישע הייליק טעג דערמאנט אמת קריסטן פון גָאט 'ס אמת ּפלַאן פון ישועה און 

קלויסטער פון גָאט ונדערסטַאנדס ווי יעדער פון די הייליק טעג בונד אין מיט גָאט 'ס  קַאנטיניוינג די חן.

זָאל איר ָאבסערווירן גָאט' ס רוח טעג ָאדער  ישועה )זען אויך אונדזער ּפָאטער ביכל ּפלַאן פון

 (؟דעמָאניק

 

די ביבל קלאר לערנט ַאז יָאשקע משיח איז געווען די פסח לַאם מקריב ֿפַאר אונדז און ַאז מיר זענען צו 

ות העלפן בילד ַאז מיר זענען צו די טעג ֿפון מצ (.7-8: 5קָארינטהיַאנס  1הַאלטן ַאז סעודה מיט מצות )

 (.23:28 ؛6-12: 16שטרעבן צו שטעלן זינד און צביעות פון אונדזער לעבן )קפ. מתיא 

 

רוימער קהילות דערקענען ַאז ּפענטעקָאסט, אויך רעפעררעד צו ווי די סעודה פון -ַאֿפילו די גרעקאָ 

( אין דער ַאלטע 28:26ץ )נומער ( און די טָאג פון פירסטפרוי15-16: 23ווָאכן )לעוויטיקוס 

דער געדַאנק פון קריסטן ווייל פירסטפרויץ איז באשטעטיקט  טעסטַאמענט, האט קריסטלעך בַאטיַיט.

אין אלטע ישראל, עס איז געווען ַא קלענערער שניט אין די  (.01:18אין דער ניו טעסטַאמענט )יעקב 

סּפרינג רוח טָאג שבועות, ווען רעכט ֿפַארשטַאנען,  די סּפרינג און ַא גרעסערע שניט אין די הַארבסט.

קָארינטהיַאנס  1 ؛06:44העלּפס בילד ַאז גָאט איז בלויז פַאך עטלעכע איצט ֿפַאר ישועה )יוחנן 

 (.38 -37: 7( מיט ַא גרעסערע שניט קומענדיק שּפעטער )יוחנן 11:15רוימער  ؛01:26

 

טָאן ניט הַאלטן די ביבלישע הייליק טעג ווָאס ּפַאסירן אין  רוימער קהילות-אין ַאלגעמיין, די גרעקאָ 

אויב זיי האבן, זיי זאלן בעסער פַארשטיין ַאז די סעודה פון טרומּפעץ בילדער גָאט 'ס  דער הַארבסט.

קומען ּפַאנישינג ינטערווענטשַאנז אויף דער ערד און די צוריקקומען פון יָאשקע משיח דורך די זיבן 

רוימער קהילות בכלל -בשעת גרעקאָ  .15-19: 11און  9&  8פון התגלות טשַאּפטערז טרַאמּפַאץ 

שטימען ַאז די טרַאמּפַאץ אין התגלות הָאבן צו טָאן מיט יענע ענינים )עטלעכע זען די טרַאמּפַאץ ווי 

 ַאללעגָאריקַאל(, זיי זען קיין סיבה צו ָאבסערווירן די ביבלישע סעודה פון טרומּפעץ.

 



אין דער ַאלטע טעסטַאמענט, דעם טָאג  וויַיטער הַארבסט הייליק טָאג איז דער טָאג פון ַאטָאנעמענט.די 

(, כווערַאז 1-10: 16ינקלודעד ַא צערעמָאניע ווו די ַאזַאזעל ציג איז געשיקט צו די מדבר )לעוויטיקוס 

בעשַאס די מיללענניום ווען ׂשטן קריסטן געזען דעם שיקן פון די ַאזַאזעל ציג ַאוועק בילדער די ציַיט 

דעם מיטל ַאז ער וועט ניט  (.1-4: 20ווָאלט זיַין געבונדן ֿפַאר ַא טויזנט יאר אין די דנָא גרוב )התגלות 

 זיין ביכולת צו שטרויכלען און נַארן בעשַאס ַאז מָאל.

 

ועט ּפַאסירן בעשַאס די די סעודה פון טַאבערנַאקלעס בילדער די רוחניות און מַאטעריַאל זעט ווָאס ו

מיללענניַאל מעמשָאלע פון יָאשקע משיח ווען מען וועט הַאלטן גָאט 'ס געזעצן, ָאן ׂשטן ס דיסעּפשַאנז 

דאס איז אין קַאנטרַאסט צו ווָאס איז געשעעניש איצט אין ַא וועלט גענארט דורך  (.1-6: 20)התגלות 

ַא טייל פון ווָאס רוֿב וואס גלייבן קריסטנטום הָאבן שוין  סַאטַאניק ָאּפנַאר איז (.9: 12ׂשטן )התגלות 

 (.14-15: 11קָארינטהיַאנס  2מיסלעד דורך פַאלש באדינער )

 

ב( איז ָאֿפט רעפעררעד צו אין קלויסטער 36: 23די לעצטע פון די ביבלישע הייליק טעג )לעוויטיקוס 

 יָאשקע געלערנט אויף עס: נָאטיץ ווָאס פון גָאט קרייזן ווי די לעצט גרויס טָאג.

 

אויף די לעצטע טָאג, ַאז גרויס טָאג פון דער סעודה, יָאשקע געשטאנען און געשריגן אויס, 

ער וואס גלויבט 38 געזאגט, "אויב ווער עס יז טהירסץ, לָאזן אים קומען צו מיר און טרינקען.

וועט לויפן ריווערס פון אין מיר, ווי שטייט געשריבן האט געזאגט, אויס פון זיַין הַארץ 

 (37-38: 7יוחנן ) לעבעדיק ווַאסער. "

 

עס איז מיט די מקיים פון די לעצטע גרויס טָאג ַאז ַאלע וואס הָאבן נישט געהאט ַא געלעגנהייט ֿפַאר 

 ישועה וועט באמת הָאבן ַאז געלעגנהייט, און קימַאט ַאלע וועלן ָאננעמען ַאז פָארשלָאגן.

 

 ַאנז וואס אלץ געלעבט וועט זיין געזונט!קימַאט ַאלע יומ

 

 די ביבליקַאל אמת איז ַאז, וויַיל פון גָאט 'ס ליבע, יָאשקע געקומען צו שטַארבן ֿפַאר ַאלע:

 

ֿפַאר גָאט ַאזוי ליב געהאט די וועלט ַאז ער האט געגעבן זיין בלויז געבוירן זון, ַאז ווער סע 

ֿפַאר גָאט האט ניט שיקן זיין זון  17 ער הָאבן ייביק לעבן.גלויבט אין אים זָאל ניט אומקומען ָאב

אין דער וועלט צו פַארשילטן די וועלט, ָאבער ַאז די וועלט דורך אים זאל געראטעוועט 

 (16-17: 3יוחנן ) ווערן.



 

 ؟אזוי האבן די לַאווינג גָאט שיקן זיין זון צו שטַארבן ֿפַאר ַא קָארעוו ביסל ָאדער די וועלט

 

ווערן ָאבער ַאז די  קען , טענד צו לערנען ַאז די וועלט3:16ּפרָאטעסטַאנץ, וואס ָאֿפט ציטירן יוחנן 

איז ַאז די טיּפ פון ּפלַאן פון  ווַאסט מערהיַיט וואס אלץ געלעבט וועט ליַידן אין מַאטערן אויף אייביק.

טוט די ביבל שטיצן  ؟קומען ַארויף מיט געוואוסט און איז ליבע ווָאלט-ישועה ַאז ַא גָאט וואס איז ַאלע

 ؟אויב נישט, איז ַאז שּפָאר؟דעם געדַאנק ַאז ַאלעמען קענען ווערן איצט

 

(, ווָאלט גָאט הָאבן 8,16: 4יוחנן  1זינט גָאט איז ַאלע געוואוסט און ַאלע שטַארק און איז ליבע )

 ؟ּפרעדעסטינעד מערסט וואס אלץ געלעבט צו אייביק מַאטערן

 

 נומ '

 

 ַאווַאדע גָאט איז קלוג גענוג צו הָאבן ַא ּפלַאן ַאז ַאקטשַאווַאלי ווערק.

 

 שטַאטן: 14-15: 9רוימער 

 

ווארים  15 ַאווַאדע נישט! ؟איז עס אומגערעכטיקייט מיט גָאט ؟ווָאס וועט מיר זָאגן דעמָאלט"

הָאבן רחמנות, און איך וועל ער זאגט צו משה," איך וועל הָאבן רחמנות אויף וועמען איך וועל 

 הָאבן רַאכמָאנעס אויף וועמען איך וועל הָאבן רַאכמָאנעס. "

 

מיר וויסן ַאז גָאט אויסדערוויילט טייל פון ישראל אין דער ַאלטע טעסטַאמענט ֿפַאר ישועה אין דעם 

 ؟יבעאויב ַאז וועט זיין ַאלע, ווי איז ַאז ל עלטער, און ווייניק, אויב קיין, אנדערע.

 

די וואס זענען  (.37-40: 12די ביבל לערנט ַאז פילע הָאבן שוין בעקיוון בלינד אין דעם עלטער )יוחנן 

בַאמערקן  (.16-18: 42ישעיה  ؛09:41בלינד אין דעם עלטער נָאך הָאבן ַא געלעגנהייט )קפ. יוחנן 

 אויך:

 



דאס אויך ווער ערד  24 ן ...איך וועט ווידער טָאן ַא ווונדערלעך ַארבעט צווישן דעם מענטש

ישעיה ) אין גייסט וועט קומען צו שכל, און יענע וואס קַאמּפליינד וועט לערנען דָאקטערין.

29 :14,24) 

 

עס וועט זיין ַא געלעגנהייט ֿפַאר ַאלע ווי "ַאלע די  (.2:11עס איז קיין ּפַארטיַאליטי מיט גָאט )רוימער 

 (.52:10שועה פון אונדזער גָאט" )ישעיה עקן ֿפון דער ערד וועלן זען די י

 

( און ַאז איז 04:12עס איז בלויז איין נָאמען אונטער הימל דורך ווָאס יומַאנז קענען זיין גילטיג )ַאקס 

זינט רוֿב פון מענטשהיַיט האט קיינמָאל געהערט די אמת וועגן יָאשקע, און  (.4:10יָאשקע משיח )ַאקס 

(, עס וועט זיין ַא געלעגנהייט ֿפַאר ַאלע צו 6: 3ישועה פון גָאט" )לוק  "ַאלע פלייש וועט זען די

עיטהער אין דעם עלטער ָאדער די עלטער צו קומען )קפ. -( 1: 56, 52:10דערגרייכן ישועה )ישעיה 

דעם צוקונֿפט עלטער קומט נָאך די רגע תחית )ווי די אמת  (.30 -29: 13לוק  ؛31-32: 12מתיא 

( און כולל די ציַיט 5-6: 20דער ציַיט זענען מחיה ביַי דער ערשטער המתים ּפער התגלות קריסטן אין 

(, ווי ווויל ווי די רוימער און 65:20ישעיה )ישעיה  (.11-12: 20פון די וויַיס שטול דין )התגלות 

וָאלט זיין ארטאדאקס קַאטהָאליק הייליקער ירענַאעוס, געלערנט ַאז דעם בַאזונדער עלטער צו קומען ו

 וועגן דערט יָארן לַאנג.

 

: 20, 18:21די ניו טעסטאמענט ווייזט ַאז די ַאּפָאסטלע באמערקט ביבלישע הייליק טעג )למשל ַאקס 

קָאנדעמנעד ינקָארּפערייטינג ּפייגַאן ּפרַאקטיסיז מיט   (.7-8: 5קָארינטהיַאנס  1 ؛9: 27, 6,16

זיך סטייטיד לעבן דער סוף פון זיַין לעבן   (.20-23: 10נס קָארינטהיאַ  1ביבלישע ָאבסערווַאנסעס )

ווָאס ווָאלט הָאבן  (.17-19: 28ַאז ער געהאלטן ַאלע די ּפרַאקטַאסַאז אידן דארף צו הַאלטן )ַאקס 

 .23געהאט צו ַאריַיננעמען ַאלע די הייליקע טעג ליסטעד אין לעוויטיקוס 

 

טָאן נישט נָאכגיין די ַאּפָאסטלע ס ווארענונג צו נָאכמַאכן אים  רוימער קהילות-ווי ַא הערשן, די גרעקאָ 

(, און זיי טָאן ניט הַאלטן ַאלע די ביבלישע הייליק 1: 11קָארינטהיַאנס  1ווי ער ימַאטייטיד משיח )

 טעג.

 

רוימער קהילות טענד צו הַאלטן טעג געטריַי צו פַארשידן ּפייגַאן דיַאטיז -ַאנשטָאט, דעם גרעקאָ 

סַאטורן, מיטהרַאס, ּפַאן, ישטַאר, ארטעמיס, סטרענוַא, דזשַאנוס, אאז"ו ו( "רעּפַאקקַאגעד" מיט )

די פון געשיכטע בַאוויַיזן ַאז פרי אמת קריסטן האט  ַאוטווערד טרַאּפינגז קליימד צו זיין קריסטלעך.

 ם, אאז"ו וניט הַאלטן ניטל, זונטיק, ווַאלענטינע ס, יסטער, די ַארופשטיַיג פון מרי

 



אויב נישט, ווָאס טָאן רוֿב טרַאכטן ַאז  ؟ווָאלט דער אמת קריסטלעך קירך קָאמּפרָאמיס מיט ּפַאגַאניסם

ווָאלט ַאזוי גערוֿפן קריסטלעך גרוּפעס  ؟די קַאמּפרַאמייזינג גרוּפעס פָארשטעלן אמת קריסטנטום

 ؟שליחים האטנָאכפָאלגן די ּפרַאקטַאסַאז פון ווָאס יָאשקע און די 

 

אדער אנדערע גרוּפעס ַאזַא ווי די קהילה פון  ּפרָאטעסטַאנט ָאנעס.-רוימער-ַאווַאדע נישט די גרעקאָ 

יָאשקע משיח פון יענער טָאג סיינץ )וואס הָאבן צוגעלייגט נָאך ביכער צו די ביבל(, די בַאּפטיסץ 

לן ַא ּפלַאץ פון הערעטיקַאל דָאקטרינעס מיט )וואס פָאדערן זיי ּפריסידַאד די רעפָארמַאטיָאן, נָאך טיי

די ּפרָאטעסטַאנץ(, די מעססיַאניק יידן )וואס לערנען טראדיציעס פון מענטשן ענלעך צו יענע יָאשקע 

(, און די דזשעהָאווַאה ס עדות )וואס לייקענען די דיַאטי פון יָאשקע 6-13: 7קָאנדעמנעד אין מארק 

 משיח(.

 

בבַאטַאריַאן קלויסטער פון גָאט גרוּפעס ווָאס הַאלטן די הייליק טעג ווָאס קענען עס איז בלויז די סאַ 

נעמען צו רייטלי פָאדערן צו טיַינען ֿפַאר דער ָאריגינעל אמונה און עפשער זיין געהאלטן 

 "פילַאדעלפיַאן קריסטן" ביַי דעם מָאל.

 
 מָאוועמענץריזיסץ און קָאנדעמנס די עקומעניקַאל און ינטערפַאיטה 

 

יָארהונדערט זענען ּפרַאמָאוטינג די עקומעניקַאל  סט 21פילע רעליגיעז און ּפָאליטיש לעַאדערס אין די 

די עקומעניקַאל בַאוועגונג טרייז צו בַאטרַאכטן ַאז ַאלע ז רָאפעססעד  און ינטערפַאיטה מווומַאנץ.

 2בל ווָארנז וועגן פַאלש באדינער )קריסטלעך פַאיטהס זענען גליַיך איידער גָאט, נָאך די בי

( און ַא פַאלש "מיסטעריע בַאבילָאניַאן" אמונה ַאז ינווַאלווז די וועלט 'ס 14-15: 11קָארינטהיַאנס 

יָאשקע האט ניט קומען צו ברענגען אינטערנַאציָאנַאלע  (.1-9:  17ּפָאליטיש לעַאדערס )התגלות 

קריסטן זענען צו ַאנטלויפן פון די נביאות בבל  (.00:51לוק אחדות אין דעם עלטער, ָאבער ָאּפטייל )

 (.01:27( און זיַין ונסּפָאטטעד דורך די וועלט )יעקב 4: 18התגלות  ؛7-6 ؛2)זעטשַאריַאה 

 

מער און מער לעַאדערס זענען אויך ּפרַאמָאוטינג עקומעניסם, כולל אין דעם ַא ינטערפַאיטה אחדות, 

דאס איז ַא בלייטַאנט  צו מיינען ַאז ַאלע רעליגיָאנס זענען גליַיך איידער גָאט.ווָאס יסענשַאלי טרייז 

-10: 4שקר ווי עס איז נָאר דורך די נָאמען פון יָאשקע ַאז קיין קענען זיין גילטיג )ַאקס 
קַאמּפרַאמייזינג דָאקטרינעס, אאז"ו ו ֿפַאר דעם צוועק פון אחדות איז דעסעיטפול און  (.12

 (.48:10ירמיהו ) געשאלטן איז ער וואס טוט דער ַארבעט פון די האר דעסעיטפוללי אומרעכט:

 



יענע ּפרַאמָאוטינג עקומעניקַאל / ינטערפַאיטה רעליגיעז אחדות טָאן ניט ויסקומען צו פַארשטיין ַאז 

ביז נָאך ביידע די ישן און טעסטַאמענץ לערנען ַאז דער אמת אחדות פון די אמונה טוט נישט ּפַאסירן 

 יָאשקע קערט:

 

ביז מיר ַאלע קומען צו די אחדות פון די אמונה און די וויסן פון די זון פון גָאט, צו ַא גאנץ 

 (4:13עפעסיַאנס ) מענטש, צו די מָאס פון די סטַאטשער פון די ֿפולקייט פון משיח.

 

ען און איך וועל רוען אין דיין זינגען און ָאּפקוועלן, ָא טָאכטער פון ציון! ֿפַאר זע, איך בין קומ"

סך ֿפעלקער וועלן זיין דזשוינד צו די האר אין ַאז טָאג, און זיי " 11 צווישן," זאגט דער האר.

זָאלן ווערן מיין מענטשן. און איך וועל רוען אין דיין צווישן. דערנאך איר וועט וויסן ַאז די 

האר וועט נעמען פַארמעגן פון יהודה ווי און דער  12 האר פון הָאסץ האט מיך געשיקט צו איר.

 (10-12: 2זיין ירושה אין דער רוס ארץ, און וועט ווידער קליַיבן ירושלים. )זעטשַאריַאה 

 
 בַאמערקן עס איז איין אמת אמונה:

 

איין  5 ؛עס איז איין גוף און איין גייסט, נָאר ווי איר זענען גערוֿפן אין איין הָאֿפן פון דיין פַאך

איין גָאט און טַאטע פון ַאלע, וואס איז אויבן ַאלע, און  6 האר, איין אמונה, איין בַאּפטיזַאם,

 (4-6: 4עפעסיַאנס ) דורך ַאלע, און אין איר ַאלע.

 

ַאז מען אמונה איז דער אמת קהילה פון גָאט קריסטלעך אמונה, נישט עטלעכע קַאמּפרַאמייזד, 

( ַאז יָאשקע וועט צעשטערן )קפ. 17עקומעניקַאל, בַאבילָאניַאן מישמַאש )התגלות ינטערפַאיטה, 

 (.19התגלות 

 

ווי וויַיט ווי אמת קריסטלעך אחדות, די ביבל ווייזט ַאז עס וועט זיין דיוויזשַאנז אין די קהילה פון גָאט 

 ביז יָאשקע קערט.( 3&  2)קפ. התגלות 

 

קלויסטער פון גָאט גלויבן ַאז עס זָאל זיין הַארציק בַאציונגען צווישן  קַאנטיניוינג בשעת מיר אין די

(, ַאז טוט נישט מיינען ַאז מיר בַאטרַאכטן ַאלע 00:18ַאלע ווי פיל ווי מעגלעך )קפ. רוימער 

מיר אויך  רעליגיָאנס ווי עקוויווַאלענט צו דעם אמת טשורטש פון גָאט, דער אמת קריסטלעך אמונה.

: 7יָאשקע 'ביַישּפיל און וועט פַארשילטן די וואס רעלי מער אויף מסורה ווי די ביבל )מארק  נָאכפָאלגן

9-13.) 



 

 וואונדער, ּפרָאָאפס, און קלוז

 

אין קיצער, דָא איז ַא ליסטינג פון וואונדער, ּפרָאָאפס, און קלוז ַאז העלפן ידענטיפיצירן דער אמת 

 קריסטלעך קירך ווי עס:

 

ווָארט פון גָאט אויבן טראדיציעס פון מענטשן און דעריבער האט ניט צוגעגעבן שטעלט די . 1

 (.9 -3: 15דָאקטרינעס ַאז זענען קעגן צו די ביבל )קפ. מתיא 

 

 (.5: 3טימאטעאוס  1 ؛20:28ניצט די ביבלישע נָאמען "קלויסטער פון גָאט" )למשל ַאקס . 2

 

(, ַאֿפילו אונטער טרעץ פון 3ונה )דזשוד קָאנטענדס שטארק ֿפַאר דער ָאריגינעל אמ. 3

 (.27-32: 5ֿפַארֿפָאלגונג )למשל ַאקס 

 

 (.6: 2יוחנן  1טרַאסעס זיַין ביבלישע דָאקטרינעס איבער געשיכטע )קפ. . 4

 

 (.26:18מתיא  ؛5: 23פון ניסן )לעוויטיקוס  טה 14קיּפס פסח אויף די . 5

 

פון די ביבל זינט די ציַיט פון די ַאּפָאסטלע יוחנן )קפ. האט געקענט ווָאס ביכער זענען טייל . 6

 (.8:16ישעיה  ؛19-18: 22 ؛9-19: 1התגלות  ؛16-17: 3טימאטעאוס  2

 

 (.2,9: 2קָאלָאססיַאנס  ؛1:20טעַאטשעס דעם אמת וועגן דער גָאדהעַאד )רוימער . 7

 

 (.4 :2יוחנן  1טעַאטשעס און האלט די לַאווינג געזעצן פון גָאט ). 8

 



 (.3:14לוק  ؛18:36ָאּפּפָאסעס ָאנטייל אין גַאשמיעסדיק מלחמה אין דעם וועלט )יוחנן . 9

 

קפ.  ؛20-21: 15האט שוין די גערודֿפט, ָאבער קיינמָאל די גשמיות ּפערסעקוטָאר )יוחנן . 10

18:36.) 

 

מינען פון האט נישט אנגענומען די ַאוטווערד טרַאּפינגז פון ּפַאגַאניסם אין טער. 11

 (.29-30: 12יקליזיַאסטיקַאל קלייד ָאדער בנינים )קפ. דעוטערָאנָאמי 

 

 (.20-19: 28 ؛24:14ּפריטשיז די פול בשורה פון דעם מלכות )מתיא . 12

 

 (.1-9: 14קפ. התגלות  ؛5: 11רוימער  ؛00:32איז ַא "קליין סטיַיע" )לוק . 13

 

( און די זיבן קהילות 13:14ל פירן שטעט )עברים טרַאסעס זיַין גשמיות ָארט דורך קייפ. 14

 .3&  2פון רעוועלַאטיָאן טשַאּפטערס 

 

 (.9: 4עברים  ؛31:13האט דער צייכן פון די ביבלישע שבת )עקסָאדוס . 15

 

ונדערסטַאנדס גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה דורך יָאשקע משיח ווי ּפיקטשערד דורך די רוח . 16

 (01:18יעקב  ؛7-8: 5קָארינטהיַאנס  1טעג )

 

 (.20-22: 10קָארינטהיַאנס  1טעַאטשעס קעגן דער ָאבסערווַאציע פון ּפייגַאן יום טּוב ). 17

 

 (4: 18 ؛4-10: 13ציַיט עקומעניקַאל בבל )התגלות -וועט ניט יַינרייען מיט סוף. 18

 



רוימער קהילות  -די גרעקאָ  קרייטיריַא.בלויז ַא סַאבבַאטַאריַאן קלויסטער פון גָאט גרוּפע מיץ ַאלע די 

טָאן ניט באמת ֿפַארשטיין גָאט ָאדער דער ּפלַאן פון גָאט אדער טָאן זיי פָארשטעלן די אמת קריסטלעך 

 קירך.

 

 ؟ווָאס געשען בעת ניו טעסטַאמענט מאל .3

 

ַאף אין ייטַאליקס, דעם אנדערע ווי דעם עפענונג ּפַארַאגרַאף אין ייטַאליקס און די קלָאוזינג ּפַארַאגר

קַאּפיטל איז געשריבן דורך די שּפעט ערשטע קהילה פון גָאט שריַיבער ד"ר הערמַאן הָאעה און איז 

. ד"ר הָאעה גיט זיַין נעמען אויף ווָאס געשען צו די אמת קריסטלעך קירך אין ניו 1985ארויס אין 

 לות ָאֿפט סיטינג די קדזשוו.טעסטַאמענט מאל און די העכערונג פון די ומגעטריַי קהי

 

איין קהילה,  -ער האט בויען עס  (.16:18משיח האט געזאגט, "איך וועט בויען מיין קהילה" )מתיא 

צו ַאלע די  -די זייער ָאנזָאג ער האט פון גָאט  -קַאמישַאנד צו ּפריידיקן און צו ַארויסגעבן זיין בשורה 

 וועלט.

 

הונדערטער פון פַארשידענע און דיסַאגרעעינג קהילות, ַאלע  ؟היַינטאבער ווָאס טָאן מיר געפינען 

געגרינדעט דורך מענטשן, יעדער ּפרָאפעססינג צו לערנען דעם אמת, נָאך קָאנטרַאדיקטינג און 

 דיסַאגרעעינג מיט ַאלע די אנדערע.

 

 די קהילה אין נבואה

 

ּפַאדלי צו ווַאקסן גרויס, צו ווערן ַא בשעת רוֿב מענטשן היַינט רעכן ַאז דער אמת קהילה איז ראַ 

שטַארק ָארגַאניזַאציע, יגזערטינג שטַארק השּפעה אויף דער וועלט, געמאכט דעם ַא בעסער וועלט, 

שיין די סטייבַאלייזינג השּפעה פון די וועלט 'ס ציוויליזַאציע, ַאקטשַאווַאלי משיח געגרינדעט זיין 

 זיין לעצט ּתֿפילה ֿפַאר זיין איין קהילה, יָאשקע הָאט מתּפלל געווען:אין  קהילה ֿפַאר קיין ַאזַא ציל.

 

איך דַאוונען ֿפַאר זיי. איך טָאן ניט דַאוונען ֿפַאר די וועלט ... רוס ֿפָאטער, הַאלטן דורך אייער נָאמען "

יענע וועמען איר הָאבן געגעבן מיר, ַאז זיי מיַי זיַין איינער ווי מיר זענען ... איך הָאבן געגעבן זיי דיין 

נען נישט פון דער וועלט, ּפונקט ווי איך בין נישט ווָארט, און די וועלט האט געהאסט זיי וויַיל זיי זע

פון די וועלט. איך טָאן ניט דַאוונען ַאז איר זָאל נעמען זיי אויס פון דער וועלט, ָאבער ַאז איר זָאל 



הַאלטן זיי פון די בייז איינער. זיי זענען נישט פון די וועלט, ּפונקט ווי איך בין נישט פון די וועלט 

 (.9-16: 17")יוחנן 

 

ַאמבַאסַאדערז  -יענע פון זיין קהילה זענען דיסקרייבד ווי ווייל גרים און פָארעיגנערס אין דעם וועלט 

 נָאך קיינמָאל ווייל פון דער וועלט. -ווָאס איז פרעמד צו דעם וועלט  -ֿפַאר משיח 

 

זיי גערודֿפט מיר, זיי וועלן אויב " צעווָארפן. -דעם אמת טשורטש פון גָאט איז געווען צו זיין גערודֿפט 

ַאלע וואס פַארלַאנג צו " (.15:20אויך רוידעפן איר," האט געזאגט יָאשקע צו זיין תלמידים )יוחנן 

 (.3:12לעבן גָאדלי אין משיחן יָאשקע וועט ליַידן ֿפַארֿפָאלגונג" )דער צווייטער טימאטעאוס 

 

עקרייציקט, ער האט געזאגט, "עס איז געשריבן: 'איך אויף דער נַאכט יָאשקע איז געווען סיזד צו זיין ג

נָאך ער, דער ּפַאסטעך,  (.14:27וועט שלָאגן די ּפַאסטעך, און די שאף וועט זיַין צעווָארפן'" )מארק 

 זענען צו ווערן צעווָארפן. -זיין קהילה  -איז געקרייציקט, דער "שעּפס" 

 

געזאגט צו זיינע תלמידים, "איר וועט זיַין צעווָארפן" ביז ַאהער ַאז זעלביקער ָאוונט, יָאשקע האט 

 (.16:32)יוחנן 

 

: "אין ַאז מָאל ַא גרויס 1: 8נָאטיץ ַאקס  דעם ֿפַארֿפָאלגונג און סקַאטטערינג אנגעהויבן פרי.

ֿפַארֿפָאלגונג איז אויֿפגעשטַאנען קעגן די קהילה ווָאס איז געווען אין ירושלים, און זיי זענען ַאלע 

 צעווָארפן איבער די געגנטן פון יהודה און שומרון, חוץ די שליחים."

 

ינ ערגעצ ניט איז דָארט קיין נבואה ַאז די איין אמת קהילה זָאל ווערן גרויס און שטַארק, יגזערטינג 

ֿפַארַאכט,  (.00:32אלא, יָאשקע געהייסן עס דער "קליין סטיַיע" )לוק  השּפעה אין דעם וועלט.

 בַאזונדער פון די וועלט ... -, צעווָארפן דורך די וועלט גערודֿפט

 

ַאֿפילו די היסטָאריקער הָאבן קיינמָאל  איר הָאבן ניט לייענען פיל פון די געשיכטע פון ווָאס קהילה.

 ֿפַאר זיי טָאן ניט וויסן ווָאס די אמת קהילה איז. -באקאנט ווו צו קוקן ֿפַאר דעם אמת טשורטש 

 

 ט גענארטברָאד מערהייַ 



 

אויף די אנדערע הַאנט, אין דער וועלט, ַאלע די ּפרָאפעסיעס פָארעטָאלד ַאּפָאסטַאסי, ָאּפנַאר און 

 ָאּפטייל.

 

 -גרויס ָאּפנַאר  -יָאשקע פָארעטָאלד די זייער ערשטער געשעעניש צו קומען אויף דער וועלט 

 גרויס טריביַאליישַאן.קלימַאקסינג, אין אונדזער טָאג איצט נָאר פָארויס, אין 

 

גיט אכטונג," ער האט געזאגט, "ַאז קיין מענטש נַארן איר. ֿפַאר פילע וועלן קומען אין מיין נָאמען, "

 , ָאטערייזד ווערסיע(.4-5: 24און ער וועט נַארן פילע" )מתיא  ؛און געזאגט, איך בין המשיח

 

עס איז געווען די ביסל וואס  ַאלן, ָאבער די פילע.נָאטיץ: עס איז נישט די ביסל וואס זענען צו ַאריַינפ

 זענען צו ווערן אמת קריסטן!

 

יָאשקע ּפיקטשערד דעם זעלביקער צושטַאנד ווען ער האט געזאגט: "ברייט איז די טויער און ברייט 

ער איז די וועג ווָאס לידז צו צעשטערונג, און עס זענען פילע וואס גיין אין אים. ווייל שמָאל איז ד

טויער און שווער איז דער וועג ווָאס לידז צו לעבן, און דָארט זענען ווייניק וואס געפינען עס ")מתיא 

7 :13-14.) 

 

מיסטָאמע ַאז איז ניט ווָאס איר הָאט געהערט און קומען צו  ؟ַאז איז ניט ווָאס די וועלט גלויבט, איז עס

 י גענארט דעם וועלט האט ווערן!וו אבער עס ס ווָאס משיח האט געזאגט. יבערנעמען.

 

ער אויס, ניט ווי ַא טיַיוול, ָאבער ווי ַא  ׂשטן איז ּפיקטשערד אין די ביבל ווי די גָאט פון דעם וועלט.

, איר לייענען פון "ׂשטן, וואס נארט די גאנצע 9: 12און אין התגלות  ווי ַא מלאך פון ליכט. -גָאט 

 וועלט."

 

יָא, מבשר  -קומען אין יָאשקע 'נָאמען, ּפרָאוקליימינג ַאז יָאשקע איז דער משיח יא, די פילע ווָאלט 

 און נָאך, ָאן ריַאלייזינג עס, נארן די וועלט. משיח צו דער וועלט.

 

 שליחים געוואוסט ווָאס ווָאלט ּפַאסירן



 

ָאּפפָאר פון די אמונה די שליחים, געלערנט גליַיך דורך יָאשקע משיח זיך, געווארנט די קהילה וועגן די 

 ווָאס ווָאלט ָאנהייבן צו פַאלן אין דער נָאענט פון זייער מיניסטעריום.

 

יאר נָאך דער קרוסיפיקסיָאן פון יָאשקע, דער שליח, אין איינער פון זיַין ערשטער  20קימַאט 

ער דורך פַאלש ינסּפייערד אותיות, קַאוטיָאנעד קריסטן ניט צו ַאריַינפַאלן דורך פַאלש מבשר ָאד

ֿפַאר ַאז טָאג ]די  ؛אותיות ּפורּפָארטינג צו זיַין ֿפון די שליחים: "זאל ניט איין נַארן איר דורך קיין מיטל 

ציַיט פון גָאט 'ס אריינמישונג אין מענטשלעך ענינים, ווען יָאשקע משיח וועט צוריקקומען צו הערשן 

 (.3: 2ומט ערשטער ")וו טהעססַאלָאניַאנס די אומות[ וועט ניט קומען סיַידן די ַאוועק ק

 

ער  , די לערער פון די גויים דערקלערט ווי די ַאּפָאסטַאסי ווָאלט נעמען.29-30: 20אין ַאקס 

אלנגעזאמלט די זקנים )באדינער( פון די קהילה ביַי עפעסוס צו בַאפריַיען זיי ַא לעצט ָאנזָאג בנוגע 

ֿפַאר," האט געזאגט, "איך וויסן דעם, " ער די היגע קַאנגגרַאגיישַאנז.זייער ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט איב

ַאז נָאך מיין ָאּפפָאר ווילד וועלף וועט קומען אין צווישן איר, ניט סּפערינג די סטיַיע. אויך ֿפון צווישן 

מידים צו ציען ַאוועק די תל" ؟ווָאס זיך מענטשן וועט העכערונג ַארויף, גערעדט ּפערווערסע זאכן."

 צו ָאנהייבן ניַי דינָאמַאניישַאנז! צו געווינען ַא ּפערזענלעך וויַיטערדיק ֿפַאר זיך. נָאך זיך."

 

די זקנים ָאדער באדינער זענען סּפעציעל  ؟צי איר כַאּפן די פול בַאטיַיט פון די צוויי ווערסעס

ין די היגע קירך קַאנגגרַאגיישַאנז  ַאסעמבַאלד וויַיל, מיד נָאך ווָאלט לָאזן עפעסוס, עס ווָאלט קומען

און ַאֿפילו ֿפון יענע זקנים  פַאלש באדינער, וועלף אין שעּפס ס קליידער, צו מַאכן ַא רויב פון קריסטן.

שוין אין דער קירך קַאנגגרַאגיישַאנז עטלעכע ווָאלט פַארקרימען די דָאקטערין פון יָאשקע צו 

 זיך.בַאווָארענען ַא וויַיטערדיק ֿפַאר 

 

אין ינסטרַאקטינג די עווַאנגעליסט טימאטעאוס, געלערנט אים צו "איבערצייגן, שטראף, מזהיר, מיט 

ַאלע לָאנגסופפערינג און לערנען. ֿפַאר די ציַיט וועט קומען ווען זיי וועלן ניט פַארטרָאגן געזונט 

"... זיי וועט קוּפע  -ָאס זיי ביטע ווַאנינג צו טָאן וו -דָאקטערין, ָאבער לויט צו זייער אייגן תאוות" 

"און זיי  -מוטיקן באדינער וואס וועט ּפריידיקן ווָאס זיי ווילן צו הערן  -ַארויף ֿפַאר זיך לערערס" 

וועלן קער זייערע אויערן ַאוועק פון דעם אמת, און זיין אויסגעדרייט בַאזונדער צו " )דער צווייטער 

פילע וואס  ווען אין די טעג פון די שליחים און די יווַאנדזשַאליס.דאס איז גע (.4- 2: 4טימאטעאוס 

פעללָאוושיּפּפעד אין די היגע קַאנגגרַאגיישַאנז פון די פרי קהילה, נָאך וועגן צוויי דורות, האט ניט 

פַארטרָאגן געזונט דָאקטערין וויַיל זיי האבן ניט טַאקע תשובה געטאן און דעריבער האט קיינמָאל 

זיי פָאללָאוועדטעַאטשערס וואס, ֿפַאר די צוליב פון געלט, צופרידן זייער וויל דורך  ען די רוח.באקומ

 די ענטייסינג פון מיסטיק און זון דינען ַאז געווען ענגולפינג די רוימער מלוכה. -מבשר 



 

יי וועגן די געבוירן טהעססַאלָאניַאנס, ער געלערנט ז-ווען האט געשריבן זיַין רגע בריוו צו די גוי

נָאטיץ: טעַאטשינגס  , ַאוו(.7: 2"מיסטעריע פון זינד" ַאז "דָאטה שוין ווערק" )וו טהעססַאלָאניַאנס 

די רוימער וועלט איז ָאנגעפילט מיט מיסטעריע  פון לָאלַאסנַאס זענען אין ַארבעט אין ס טָאג.

 רעליגיָאנס ַאז סטעממעד פון די ַאלט זון ווָארשיּפינג סודות.

 

 פילע פון זיי אויס ַאז דורך כולל די נָאמען פון יָאשקע זייער וויַיטערדיק געוואקסן.

 

דזשוד האט צו ַאריַיננעמען אין זיין בריוו די ווארענונג ַאז יעדער קריסטלעך זָאל "טיַינען שטארק ֿפַאר 

ר זיכער מענטשן הָאבן די אמונה ווָאס איז געווען ַאמָאל ֿפַאר ַאלע איבערגעגעבן צו די הייליקע. ֿפאַ 

קרעּפט אין ַאננָאוטיסט, וואס לַאנג צוריק זענען אנגעצייכנט אויס ֿפַאר דעם שטראף, רשעים מענטשן, 

וואס ווענדן די חן פון אונדזער גָאט אין ליסענטיָאוסנעסס און לייקענען די בלויז האר גָאט און אונדזער 

ן, וואס גרונט דיוויזשַאנז, נישט ווייל די גייסט האר יָאשקע המשיח .... דאס זענען כושיק מענטש

 זיי געלערנט ּפענַאנס, ניט תשובה. (.19, 3-4")דזשוד 

 

 דזשוד זאגט די ּפרעַאטשערס צעשיידט זייער אנהענגערס פון דעם גוף פון געגלויבט.

 

נעמען וועגן יענע דורך די ציַיט יוחנן געשריבן זיַין עּפיסטלעס, ער האט דעם טרויעריק טָאן צו ַאריַינ

וואס ביַי ערשטער קרעּפט אין ַאננָאוטיסט: "זיי געגאנגען אויס פון אונדז, ָאבער זיי האבן נישט פון 

ֿפַאר אויב זיי האבן שוין פון אונדז, זיי ווָאלט הָאבן געצויגן מיט אונדז, ָאבער זיי געגאנגען אויס  ؛אונדז

ַאז קיינער פון זיי זענען געווען פון אונדז ")איך יוחנן  ַאז זיי זאל זיַין געמאכט בַאשיַימּפערלעך,

02:19.) 

 

כָאטש די סך דעסעיווערס, גערוֿפן גנָאסטיקס, לינקס דער אמת קהילה, צייכענונג ַאוועק תלמידים נָאך 

 זיי, זייער וויַיטערדיק האט ניט לעצטע ֿפַאר מער ווי ַא ביסל סענטשעריז.

 

 ַאֿפילו מער געפערלעך ַאּפָאסטַאסי ַאז ינפילטרַאטעד די אמת קהילה.עס איז געווען, ָאבער, ַאן 

 אמת קריסטן געצווונגען אויס

 



עס זענען פַאלש לערערס צווישן קריסטן וואס  געווארנט די קהילות ַאז פילע ווָאלט זיין מיסלעד.

ווָאלט ברענגען אין הערעסיעס, "און פילע וועט נָאכפָאלגן זייער דעסטרוקטיווע וועגן, וויַיל פון 

 (.2 :2וועמען די וועג פון די אמת וועט זיין געלעסטערט" )וו טיַיטש 

 

אבער  טיַיטש(. 15-16 :3בדעה )וו די אותיות פון זענען טוויסטיד צו געבן אן אנדער טיַיטש ווי 

ַאנשטָאט פון געלאזן די היגע קַאנגגרַאגיישַאנז און מָאלדינג זייער אייגן סעקץ, ווי אנדערע האבן 

געטאן אין ערשטער, די פַאלש ּפרעַאטשערס געבליבן ין די קַאנגגרַאגיישַאנז און בַאלד אנגעהויבן צו 

 ַארויסטריַיבן די אמת קריסטן.

 

בריוו פון די שליח יוחנן צו גַאיוס, מיר לייענען: "איך געשריבן צו דער קירך, ָאבער אין די 

דיָאטרעפעס, וואס ליב צו הָאבן די ּפרעעמינענסע צווישן זיי, טוט ניט בַאקומען אונדז. דעריבער, אויב 

ז מיט בייזע איך קומען, איך וועט רופן צו גיַיסט זיינע מעשים ווָאס ער טוט, ּפרַאטינג קעגן אונד

ווערטער. און ניט צופרידן מיט ווָאס, ער האט זיך טוט ניט בַאקומען די ברידער, און פָארבידס יענע 

 (.9-10וואס ווילן צו, ּפַאטינג זיי אויס פון דער קירך ")ווו יוחנן 

 

נטיק, די אמת קריסטן, וואס ַאליין קַאמּפרייזד די אמת קהילה, זענען ווייל שטעלן אויס פון די קע

 ָארגַאניזירט קַאנגגרַאגיישַאנז!

 

דאס זענען געווען די צעווָארפן ָאנעס פון וועמען יוחנן האט געזאגט, "דעריבער די וועלט טוט ניט 

 (.1: 3וויסן אונדז" )איך יוחנן 

 

דער נָאמען קריסטלעך איז געווען ווייל געטראגן ַאוועק דורך לעַאדערס וואס קרעּפט אין דער 

ַאפט פון די קהילה פון גָאט, קַאּפטשערד די היגע קַאנגגרַאגיישַאנז און, אין דעם נָאמען פון כַאווערש

משיח, גענארט די פילע אין וויַיטערדיק 'זייער פַאלש לערנונגען ווי אויב עס זענען משיח' ס 

 (1985הָאעה ה ווָאס ַאזוי סך דינָאמַאניישַאנז. זשורנַאל, מאי ) בשורה.

 

ויף די סעּפעריישַאנז צווישן אמת קריסטן און אנדערע וואס זענען נישט באמת געטריי, זען ֿפַאר מער א

 אונדזער ּפָאטער ביכל "די קַאנטיניוינג געשיכטע פון די קהילה פון גָאט."

 

 ؟ווָאס קלויסטער פון גָאט איז די מערסט געטריי .4



 

עס זענען  ؟זענען ַאלע ַאזַא גרוּפעס די זעלבעזינט די קהילה פון גָאט איז דער אמת קריסטלעך קירך, 

סקָארז פון גרוּפעס קליימינג צו זיין די קהילה פון גָאט )כולל, ַאֿפילו, די קהילה פון רוים( און פילע 

 פון זיי קליימינג צו בעסטער פָארשטעלן די פילַאדעלפיַאן רעשט פון די קהילה פון גָאט.

 

זענען דָארט ּפרָאָאפס, קלוז, און וואונדער צו  ؟ינג ווָאס איינערווי זָאל איר גיין וועגן דַאסייד

 ؟ַארוישעלפן איר

 

 ַאווַאדע עס זענען.

 

(, ער האט אויך גיט זיי די פיייקיַיט צו מַאכן 06:44און בשעת גָאט קַאללס מענטשן )יוחנן 

איז עּפעס ווָאס איך הָאבן דאס  און טשוזינג די רעכט קלויסטער פון גָאט איז זייער וויכטיק. ברירות.

 געלערנט פון דערפַארונג.

 

 עטלעכע הינטערגרונט

 

אין מיין שּפעט טינז, איך איינגעזען ַאז די אמת נָאמען פון דעם אמת טשורטש איז געווען "קלויסטער 

ן ַא ביסל י פון גָאט" ווי געזונט ווי ַא ביסל פון די אנדערע ּפרָאָאפס, קלוז, און וואונדער אין דעם ביכל.

ווָאכן פון מָאווינג אויס פון מיין עלטערן 'הויז, איך געשען צו זען ַא ַאז ליסטעד די ָארט פון ַא 

 "קלויסטער פון גָאט" דינען ַאז איז געהאלטן אויף ַא שבת.

 

ט, ָאנשטאָ  ַאזוי, ַאז שבת איך ַאטענדַאד ווָאס איך געגלויבט ווָאלט זיין ַא אמת טשורטש פון גָאט דינסט.

מָאל די ּפַאסטער האט געזאגט "יָאשקע" אין ַארויסגעווָארפן )מינינגלַאס(  טה 100נָאך וועגן עפשער די 

יבערכַאזערונג, איך איינגעזען ַאז דעם קען ניט עפשער זיין די ביבלישע און אמת טשורטש פון גָאט 

 (, ַאזוי איך געגאנגען אויס פון די דינסט.7: 6)קפ. מתיא 

 

לט אויף, איך איינגעזען ַאז עס איז וויכטיק צו קליַיבן די ריכטיק "קלויסטער פון גָאט" צו פון דעמאָ 

 כַאווערשַאפט און שטיצן.

 



פון התגלות, איך אויך  3&  2נָאך לערנען מער וועגן די ונטערטעניק פון די קהילות אין טשַאּפטערז 

לט זיַין טייד צו די קהילה פון גָאט פון קָאנקלודעד ַאז די רוֿב געהעריק קלויסטער פון גָאט וואָ 

 .7-13: 3ֿפילַאדעלֿפיע ַאז איז דיסקַאסט אין התגלות 

 

 פילַאדעלפיַאן דרעַאמס און גלויבנס

 

פַארשידן טיַאלָאודזשַאנז הָאבן געהאלטן צו די ּפָאזיציע ַאז די קהילות דערמאנט אין דער ערשטער 

רעּפריזענטיד ניט נָאר פַאקטיש קהילות, ָאבער אויך ַא ַאוטליין פון זיבן דריַי טשַאּפטערז פון התגלות 

'ערַאס' פון געשיכטע פון די אמת קהילה פון די ציַיט פון די ַאּפָאסטלע יוחנן צו די צוריקקומען פון 

ען די מערסט געטריַי פון יענע קהילות אין די סוף, לויט צו יָאשקע 'ווערטער, איז געוו יָאשקע משיח.

 דער ֿפילַאדעלֿפיע חלק.

 

אונטער די  1933די ֿפילַאדעלֿפיע טקופע איז געווען געגלויבט דורך עטלעכע צו הָאבן אנגעהויבן אין 

מענטשלעך פירערשַאפט פון די שּפעט הערבערט וו ַארמסטרָאנג )ֿפַאר מער דעטַאילס אויף געשיכטע, 

און ַאז זיַין העגעמָאניע  טע פון די קהילה פון גָאט(די קַאנטיניוינג געשיכ ביטע זען די ּפָאטער ביכל

. לויט צו די ביבל, ָאבער, ַא רעשט פון ַאז 1986געענדיקט לעבן די ציַיט פון זיַין טויט אין 

 ؛1: 13ֿפילַאדעלֿפיע קירך נָאך דארף צו עקסיסטירן ביז דעם סוף פון דער קירך עלטער )קפ. עברים 

 (.10-11: 3התגלות 

 

מירונג פון די רַאדיָא קלויסטער פון גָאט )ווָאס איז שּפעטער ריניימד די ווערלדווייד קהילה פון די פָאר

גָאט( און דער ָאנהייב פון די ֿפילַאדעלֿפיע טקופע פון די קהילה פון גָאט איז געווען ּפריסידַאד דורך ַא 

ט גָאט האט געגעבן זיין פרוי און טייל ּפרָאקלַאמַאציע חלום ַאז הערבערט ַארמסטרָאנג געגלויב-צוויי

ּפּפ. , 1973 ַאוטָאביָאגרַאפי פון הערבערט וו ַארמסטרָאנג,ַאז איז געווען דערנָאך באשטעטיקט )די

ער האט געגלויבט ער מקיים ווָאס ווָאלט זיין דער ערשטער טייל פון ַאז חלום  (.187,193-194

 (.1956, 28וו, נאוועמבער ַארבעטער ברי-)ַארמסטרָאנג הוו. ברידער און קאָ 

 

קלויסטער פון גָאט איז געווען ּפריסידַאד דורך חלומות  קַאנטיניוינג סימילַארלי, די פָארמירונג פון די

מיר  )צוויי צו בָאב טהיעל און אנדערן צו פעסילַאפַאי פיסָא לעַאַאנַא( ַאז זענען דערנָאך באשטעטיקט.

קיין אנדערע אמת  פון לָאמַא ַארמסטרָאנג ס ּפרָאקלַאמַאציע חלום.זענען אויך פולפיללינג די רגע טייל 

צָאן גרוּפע ווָאס קליימז צו פירן די רעשט פון די ֿפילַאדעלֿפיע חלק פון די צָאן האט געמאכט יענע 

קליימז, טרָאץ דער פַאקט ַאז חלומות זענען צוגעזאגט צו זיַין ַא טַאלַאנט פון די גייסט אין די לעצטע 

סך  קָאנטינוינג געשיכטע פון די קהילה פון גָאט(. )ֿפַאר דעטַאילס, זען 17-18: 2ג ּפער ַאקס טע

 (.23-32: 12לַאָאדיסעַאנס ַאקט ווי די אלטע צדוקים און וועט ניט ָאננעמען ווי גָאט ַארבעט )מארק 



 

די שּפעט  ס אמת טשורטש, ּפרָאָאפס פון גָאט 7 ַארטיקל טייטַאלד ּפליין אמת 1979אין זיין ָאקטָאבער 

הערבערט וו ַארמסטרָאנג ליסטעד זיבן ּפרָאָאפס ַאז ער ּפעלץ די ֿפילַאדעלֿפיע חלק פון די אמת קהילה 

( די רעגירונג 2, ؟( ווער און ווָאס איז גָאט 1די ינקלודעד געוואוסט / לערעריַי  פון גָאט ווָאלט הָאבן.

( דער 4, ؟( ווער און ווָאס איז מענטש 3ון צדיק כַארַאקטער, פון גָאט און קרעַאטיָאן פון הייליק א

( די ּפריָאריטי פון 7, און ؟( ווָאס און ווָאס די קהילה 6( דער אמת בשורה, 5אמת וועגן ישראל, 

ער ּפעלץ ַאז די, דעמָאלט, ווערלדווייד קהילה פון  הוראה פון די מעמשָאלע פון די מלכות פון גָאט.

 קלויסטער פון גָאט טָאן ווי געזונט. קַאנטיניוינג מיר אין די פון יענע.גָאט האט ַאלע 

 
 סּפעסיפיקַאללי שייך צו יענע מיר לערנען:

 די מיינונג ַאז פרי קריסטן האט אויף די גָאדהעַאד,( 1

די רעגירונג פון גָאט )כיירַארקַאקַאל מיט דעם ֿפָאטער ווי העכסטן אין אויטָאריטעט ( 2

ַאּפערייץ אונטער זיין לַאווינג געזעצן( און זיין ציל פון דעוועלָאּפינג צדיקים און 

( מיט דַאקטרַאנַאל הילף פון זיין 05:48מתיא  ؛4: 5כַארַאקטער )רוימער 

 (,11-16: 4מיניסטעריום )עפעסיַאנס 

נן ( און ַאז יענע ער קַאללס )יוח7: 2ַאז גָאט בעקיוון יומַאנז ֿפיזיש )גענעסיס ( 3

( אין די משּפחה פון גָאט 45-48: 15קָארינטהיַאנס  1( קענען ווערן רוחניות )06:44

 ( ,14-19: 3)עפעסיַאנס 

די אידענטיטעט פון מָאדערן ישראל און ווי ַאז טייז אין מיט נבואה )קפ. גענעסיס ( 4

 (,11:39דניאל  ؛7: 30ירמיהו  ؛1: 1יעקב  ؛19-20: 12מלכים  1 ؛49, 48

 (,1-3: 1ַאקס  ؛14-15: 1'ס בשורה פון דעם מלכות )מארק  משיח( 5

 ؛06:29יוחנן  ؛20-19: 28 ؛24:14ַאז די קהילה טוט די ַארבעט פון גָאט )מתיא ( 6

 ؛14-18: 6קָארינטהיַאנס  2 ؛9: 16 ؛1-31: 12קָארינטהיַאנס  1 ؛7-13: 3התגלות 

 2 ؛17:17יוחנן  ؛8: 61ישעיה  ؛4: 33( אין אמת )סַאם 25-32: 5עפעסיַאנס 

 (,2:15טימאטעאוס 

די געהעריק בילכערקיַיט פון ּפרָאוקליימינג די בשורה פון דעם מלכות צו די וועלט ( 7

(, בשעת 4: 20קומענדיק מַאלעניַאם )התגלות -( און די בַאלד24:14ווי ַא עדות )מתיא 

 (.20- 28:19לערנען תלמידים ַאלע זאכן ווָאס יָאשקע הָאט בַאֿפוילן )מתיא 

 

בַאמערקונג: נָאך דעם טויט פון הערבערט ַארמסטרָאנג, זיין מענטשלעך סַאקסעסער אריין אין 

דער אמת קירך געצויגן  ַאּפָאסטַאסי און רינַאונסט רוֿב פון די יינציק קלויסטער פון גָאט דָאקטרינעס.

ַאּפָאסטַאסי  ציעס הָאבן זינט געגרינדעט.ווי פילע לינקס ַאז ָארגַאניזַאציע און פילע אנדערע ָארגַאניזאַ 



( און איז איין סיבה ווָאס טרייסינג 18-19: 2יוחנן  1איז געשען פון ניו טעסטַאמענט מאל )למשל 

 אמת קריסטלעך קירך געשיכטע קענען זיין שווער.

 

ן יענע זיבן בשעת פילע קלויסטער פון גָאט גרוּפעס הָאבן לעַאדערס ַאז פָאדערן רוֿב ָאדער ַאלע פו

, און 7, און 6, 2ווייזט, קימַאט ַאלע הָאבן ניט ַאנדערש צו באמת פיר הערבערט ַארמסטרָאנג ס ּפוינץ 

 6לּפחות איין גרוּפע ווָאס גלויבט עס איז ַא פירער אין  הָאבן מיסַאנדערסטוד עטלעכע פון די אנדערע.

קלַאמַאציע מיט מַאטעריַאלס עס געוואוסט אויבן, וויסנדיק און בעקיוון, האט געמאכט ַאז ּפראָ  7& 

ַאז ווילינגנַאס צו פַארשּפרייטן ַא פַאלש  קַאנטיינד דַאקטרַאנַאל עררָארס ַאז זענען נישט דעם אמת.

די ַארבעט פון גָאט מוזן -ָאנזָאג ווייזט ַאז זיי זענען נישט לידינג די לעצט לֿבנה פון די ַארבעט פון גָאט

דער האר האט געזאגט, "איך וועל גליַיך זייער ַארבעט אין  .4: 33ת ּפער סַאם ווערן געטאן אין אמ

(, און יענע וואס וויסנדיק ַארויסגעבן און פַארשּפרייטן דַאקטרַאנַאל עררָארס 8: 61אמת" )ישעיה 

 דָאך זענען נישט ַאקסעּפטינג די האר ס ריכטונג.

 

אבער, דָא איז אויך עּפעס ַאז הערבערט וו . 7&  6פילע אנדערע גרוּפעס ַארָאּפרעכענען ּפוינץ 

 :7און צו טיילן פון פונט  6ַארמסטרָאנג געשריבן שייך צו ּפוינץ 

 

( גיין און ּפריידיקן די בשורה )פַארגליַיכן מיט מארק 1, גָאט 'ס סדר איז 19-20: 28אין מתיא 

יענע וואס תשובה טאן  שמַאדן( 2 ؛(16:15ס ווערסיע, זעלבע ווערטער פון יָאשקע, מארק 

פון  ( לערנען זיי צו ָאבסערווירן די מצוות ")ַאוטָאביָאגרַאפי3דעמָאלט נָאך ַאז,  ؛און גלויבן

 (.523 '. ז הערבערט וו ַארמסטרָאנג,

 

( ֿפיטערן 2( ּפרָאוקליימינג די קומענדיק מלכות פון גָאט צו די וועלט און 1ציל פון די קהילה, 

 שָאף.

 

די "יחיד קריסטלעך," וואס וויל צו קריכן ַארויף אין די מלכות עטלעכע  - די "לָאנער"

איז נישט ווייל טריינד אין משיחן  -אנדערע וועג ווי דורך משיח און זיין וועג דורך זיין קירך 

פון  מיסטעריע) ס שטייגער ֿפון טרַאינינג, צו הערשן און מעמשָאלע מיט משיח אין זיין מלכות!

 (.270.ּפ די עלטער,

 

די  -הערבערט ַארמסטרָאנג אויך געלערנט, "מיט מָאדערן פַאסיליטיעס ֿפַאר מַאסע קָאמוניקַאציע 

דרוקן דריקן, רַאדיָא, טעלעוויזיע, ַאֿפילו די טעלעפָאן דורך ווָאס איינער מיַי דערגרייכן דעם אנדערן 

קענען דערגרייכן מער מענטשן  -ניקער אין קיין טייל פון די וועלט אין ַא ענין פון מינוט ָאדער וויי



ּפרָאָאפס פון גָאט ס אמת  7דורך וויַיט ווי ַאלע פון דער ערשטער יָארהונדערט שליחים קַאמביינד ")

 (.1979ּפליין אמת, אויגוסט  .6קהילה, טייל 

 

מעטהָאדס ֿפַאר מַאסע יָארהונדערט  סט 21קלויסטער פון גָאט זענען יוטַאלייזינג  קַאנטיניוינג מיר אין די

קָאמוניקַאציע כולל די דרוקן דריקן, רַאדיָא, יָאוטובע טעלעוויזיע, די טעלעפָאן, און פון קורס די 

אינטערנעט, ווָאס קענען ַאֿפילו זיַין ווי די פון מַאסע קָאמוניקַאציע ַאז הערבערט ַארמסטרָאנג געניצט 

שורה פון דעם מלכות און הָאבן דעם טיּפ פון מיר הָאבן ריטשט קייפל מיליַאנז מיט דער ב .

ּפרָאקלַאמַאציע און נבואה טרוטס ווָאס יָאשקע האט געזאגט זָאל זיין די קרייטיריַא צו וויסן דעם אמת 

 .15-18: 7פון די פַאלש אין מתיא 

 

ערדיק יק 18אין ווערטער פון דַאקטרַאנַאל טרוטס, הערבערט ַארמסטרָאנג געשריבן, "אין מינדסטער 

פון די  )מיסטעריע 1933און יקערדיק טרוטס הָאבן שוין געזונט צו די אמת קהילה זינט" די יָאר 

סטַאטעמענט פון גלויבנס פון די  ַאלע יענע "געזונט טרוטס" זענען אין דער בַאַאמטער (.1985 עלטער,

ַאז איז ניט דער פַאל ֿפַאר  (.www.ccog.orgפַארַאנען ָאנליין ביַי ) קַאנטיניוינג קלויסטער פון גָאט

רוֿב )אויב ניט ַאלע( פון די גרוּפעס פון וועמענס לעַאדערס זענען ַאמָאל טייל פון די ַאלט ווערלדווייד 

קהילה פון גָאט.דערצו, רוֿב וואס פָאדערן צו גלויבן זיי טָאן ניט ַאֿפילו נוצן די רשימה ַאז די שּפעט 

מיסיע פון די ֿפילַאדעלֿפיע  וַאלי געגעבן )זען זיַין דרָאשע טייטַאלדהערבערט וו ַארמסטרָאנג ַאקטשַאו

(, ָאבער ַאנשטָאט רעלי אויף ַא רשימה צוגעגרייט נָאך זיַין 1983דעצעמבער  17געגעבן  קהילה ירַא,

 18טויט דורך ַא פירער וואס האט ניט הַאלטן פעסט צו די פילַאדעלפיַאן לערנונגען )גָאט געזונט די 

 (.1986אויגוסט  25 ווערלדווייד, ؟טס: ווי דַאנקבַאר זענען איר ֿפַאר זייטרו

 

יָאשקע געווארנט די פילַאדעלפיַאנס צו "הָאלד שנעל ווָאס איר הָאבן, ַאז קיין איינער מיַי נעמען דיין 

ווָאס  טרוטסדי דַאקטרַאנַאל  (, און דָאס ווָאלט ַא ּפָאנעם הָאבן צו ַאריַיננעמען3:11קרוין" )התגלות 

די ביבל אויך ווָארנז ַאז מענטשן וואס  זענען געזונט צו די ֿפילַאדעלֿפיע חלק פון די קהילה פון גָאט.

ויסקומען צו זיַין געגלויבט וועט "פַאלן ַאוועק" פון די אמת און בשעת ווָאס איז געשען אין דער 

: 4טימאטעאוס  1 ؛30-35: 11ט )קפ. דניאל פַארגַאנגענהיַיט, עס וועט ווידער ּפַאסירן אין דער צוקונֿפ

עטלעכע וואס ַאמָאל קליימד צו זיין פילַאדעלפיַאנס הָאבן ניט געהאלטן פעסט צו ווָאס לערנען  (. 1

 ָאדער.

 

רוֿב גרוּפעס מיט לעַאדערס ַאמָאל טייל פון די ַאלט ווערלדווייד קהילה פון גָאט הָאבן ניט געשטעלט 

ַאציע פון די מלכות פון גָאט צו די וועלט ווי זייער אמת שּפיץ בילכערקיַיט דעם ציבור ּפרָאקלַאמ

(, טָאן ניט גָאר ֿפַארשטיין ַאלע פון די געזונט טרוטס, און הָאבן ניט ווַאליוד די 28:19 ؛24:14)מתיא 

ן גערוֿפן די בכן זיי הָאבן געוויזן ַאז זיי זענען נישט די ּפָאססעססָארס פון ווָאס האט שוי ؛אמת גענוג



די גרוּפע מיט געזאגט מאנטל איז אויך  "ֿפילַאדעלֿפיע מאנטל" )פירערשַאפט אויטָאריטעט(.

 .14-17: 12רעּפריזענטיד דורך די "פרוי" פון התגלות 

 

 דער בוך פון עברים לערנט:

 

 (1: 13עברים ) זאל ברַאדערלי ליבע פָארזעצן.

 

די ווָארט איבערגעזעצט ווי "ברַאדערלי ליבע" איז די גריכיש וויַיל  ؟ווָאס ברענגען ַאז ַארויף דאָ 

ֿפילַאדעלֿפיע איז געווען צו פָארזעצן, ַאֿפילו אין דעם לַאָאדיסעַאן  ֿפילַאדעלֿפיע. ווערסיע פון די ווָארט

ציַיט, ווי ווויל ווי זיַין פָארשטעלן )צו ַא גרַאד( איבער די געשיכטע פון די קהילה פון 

פילַאדעלפיַאנס זענען דיּפלי קַארינג מענטשן.פילַאדעלפיַאנס זָארגן ֿפַאר די ָארעם און די  גָאט.

 ונרעַאטשעד.

 

 נָאטיץ צוויי טשַארַאקטעריסטיקס פון די באמת געטריַי קירך ַאז די ַאּפָאסטלע האט געשריבן וועגן:

 

דער זיַיל און ערד פון דעם די הויז פון גָאט, ווָאס איז די קהילה פון די לעבעדיק גָאט, ... 

 (3:15טימאטעאוס  1) אמת.

 

זייט פליַיסיק צו פָארשטעלן זיך באוויליקט צו גָאט, ַא ַארבעטער וואס טוט ניט דַארֿפן צו זיין 

 (2:15טימאטעאוס  2) פַארשעמט, רייטלי דיוויידינג דעם ווָארט פון אמת.

 

, איז די גרוּפע ַאז שטענדיק 14-16: 12התגלות די געטריַי ֿפילַאדעלֿפיע רעשט, דער "פרוי" פון 

די סיבה  סטרייווז צו רייטלי צעטיילן )דערקענען( די ווָארט פון אמת און איז די זיַיל און ערד פון אמת.

ַאז איך געהאט צו לָאזן מיין פריערדיק קלויסטער פון גָאט ָארגַאניזַאציע איז ַאז זיי ריּפיטידלי 

יך, וויסנדיק און בעקיוון, געצויגן צו שיקן אויס געדרוקט אינֿפָארמַאציע ַאז צעבראכן הבטחות און או

( 8: 61ישעיה  ؛6-7: 101סַאם  ؛ 4: 33סַאם  ؛48:10זיי געוואוסט איז געווען ניט אמת )קפ. ירמיהו 

דעריבער, דעם איבערצייגט  (.www.cogwriter.comווָאס איז דיטיילד אין אנדערע ערטער )למשל 

ַאז זיי קען ניט מער בעסטער פָארשטעלן די ֿפילַאדעלֿפיע רעשט פון די קהילה פון גָאט און קען מיר 

,  24:14( צו פירן די מי צו מקיים מתיא 7: 101סַאם  ؛8: 61ניט זיין געניצט דורך גָאט )קפ. ישעיה 

 ָאט צו פָארעם.קלויסטער פון ג קַאנטיניוינג אאז"ו ו ווָאס איז ווָאס עס איז נייטיק ֿפַאר די



 

קלויסטער פון גָאט האט מער טיף און  קַאנטיניוינג ווי וויַיט ווי די זיַיל און ערד פון אמת גייט, די

דעטַאילס וועגן דער געשיכטע פון דער פרי קהילה פון גָאט ווי קיין אנדערע קהילה פון גָאט 

שליחים, און נביאים )עפעסיַאנס מיר זענען געבויט אויף דער יסוד פון יָאשקע משיח, די  גרוּפע.

מיר לערנען מער פון ווָאס די פרי אנהענגערס פון יָאשקע געלערנט ווי קיין אנדערע קהילה  (.2:20

מיר אויך הָאבן סטריווען צו לערנען ַאלע זאכן יָאשקע בַאֿפוילן אין אונדזער דרשות  פון גָאט גרוּפע.

מיר אויך ָאּפגעבן ַא בַאטיַיטיק סומע פון אונדזער הַאכנָאסע  (.19-20: 28און אין די מידיַא )קפ. מתיא 

ַאדדיטיָאנַאללי, אונדזער נבואה דערקלערונגען זענען אין מער טיף,  (.2:10צו די ָארעם )גַאלַאטיַאנס 

 (.01:19 2און זענען מער ביבלישע, ווי קיין אנדערע באקאנט קהילה פון גָאט )קפ. 

 

 ؟ווָאס וועגן נבואה

 

 ؟נבואה וויכטיקאיז 

 

 ַאווַאדע.

 

(, די ַאּפָאסטלע טייד 1-11: 2אין דער ערשטער רעקָארדעד דרָאשע, ווָאס געשען נָאך ַא נס )ַאקס 

צומ טייל וויַיל מענטשן זענען ַאווער פון  (.14-40: 2ניַיעס געשעענישן אין מיט ביבלישע נבואה )ַאקס 

פמערקזַאמקיַיט און טויזנטער זענען קָאנווערטעד )ַאקס די געשעענישן ַאז דיסקַאסט, פילע בַאצָאלט ו

02:41.) 

 

בשעת מירַאקַאלז האט ניט גיינ פריער רוֿב פון די אנדערע רעקָארדעד דרשות אין די ניו טעסטַאמענט, 

סּפיקערז האט ּפרובירן צו בונד געשעענישן צו נבואה און אנדערע טיילן פון די ביבל צו בעסער 

 (.22-31: 17ַאדיַאנסַאז )למשל ַאקס  דערגרייכן זייער

 

עס מיַי זיין וויכטיק צו פַארשטיין ַאז דער ערשטער ָאנזָאג ַאז איז רעקָארדעד ַאז יָאשקע אנגעזאגט )די 

( און די לעצטע ָאנזָאג יָאשקע געגעבן )די בוך פון התגלות( 01:14בשורה פון דעם מלכות אין מארק 

( זענען טייד צו 21, לוק 24ען ַאז ער האט געגעבן )למשל מתיא פַארשידן ַארטיקל זענען נבואה.

 ַאּפקַאמינג וועלט געשעענישן.

 



 נבואה איז ַא צייכן ֿפַאר געגלויבט:

 

אזוי לשונות זענען ַא צייכן ניט ֿפַאר געגלויבט ָאבער ֿפַאר ונבעליעווערס, בשעת נבואה איז ַא 

, ענגליש 14:22קָארינטהיַאנס  1) געגלויבט.צייכן ניט ֿפַאר ונבעליעווערס ָאבער ֿפַאר 

 סטַאנדַארד ביבל(

 

ָאבער  ؛דעריבער לשונות זענען ֿפַאר ַא צייכן, ניט צו די, וואס גלויבן ָאבער צו ונבעליעווערס

קָארינטהיַאנס  1ּפרָאפעסיינג איז נישט ֿפַאר ונבעליעווערס ָאבער ֿפַאר יענע וואס גלויבן )

 , נקדזשוו(14:22

 

(, און אונדזער 00:28קָארינטהיַאנס  1ביבל ווייזט עס ווָאלט זיין ַאנדערש טייּפס פון לשונות )די 

קלויסטער פון גָאט העלפן ּפלָאמבירן  קַאנטיניוינג פריַיוויליקער טרַאנסלייטערז און אנדערע אין די

איז געמיינט צו זיין ַא צייכן  אבער בַאמערקן ַאז ּפרָאפעסיינג, ווָאס כולל רעכט יקסּפליינינג נבואה, ַאז.

קלויסטער פון גָאט טָאן ֿפַארשטיין און דערקלערן קַאנטיניוינג מיר אין די ֿפַאר יענע וואס גלויבן.

 בעסער פילע ַאסּפעקץ פון נבואה ווי אנדערע צָאן גרוּפעס.

 

יין, ליבע איז )קפ. נ ؟טוט דעם מיינען ַאז נבואה איז די מערסט וויכטיק קווַאליטעט פון די אמת קהילה

 (.1.8: 13קָארינטהיַאנס  1

 

יענע באמת  (.1: 14קָארינטהיַאנס  1נָאך, די יָאג פון ליבע איז אויך טייד אין מיט נבואה אין די ביבל )

טהעססַאלָאניַאנס  2ווייל די ליבע פון די אמת וועט זיַין סּפערד פון עטלעכע נביאות געשעענישן לויט 

2 :9-12. 

 

פילע פון זיי זענען נביאות געזאגט אין די  מַאסיוו סָאסיעטַאל ענדערונגען זענען גענומען ָארט. היַינט,

דריט פון די גאנצע ביבל איז נבואה, רוֿב גרוּפעס נָאר טָאן -12:45-כָאטש צווישן טָאמער איינער ביבל.

שליסל ּפרָאפעסיעס ַאז  -ניט ֿפַארשטיין ַאז אמת וועגן פַארשידן שליסל ּפרָאפעסיעס אין די ביבל 

 (.13:14מארק  ؛24:15יָאשקע ערדזשד זיין אנהענגערס אין די סוף צו ֿפַארשטיין )למשל מתיא 

 

אבער ַאז איז  עטלעכע, טרָאץ קליימינג צו גלויבן די ביבל, ָאדער ַארָאּפרעכענען ָאדער פַארזען נבואה.

 ניט געמיינט צו זיין די קַאסטן ֿפַאר אמת קריסטן:



 

ווען זיי זענען שוין בַאדינג, איר זען און וויסן  30 ָאנקוקן די פיַיג בוים, און ַאלע די ביימער."

אזוי איר אויך, ווען איר זען די זאכן געשעעניש, וויסן ַאז  31 ֿפַאר זיך ַאז זומער איז איצט לעבן.

וועט דורך קיין מיטל ַאססורעדלי, איך זָאגן צו איר, דעם דור  32 די מלכות פון גָאט איז לעבן.

הימל און ערד וועלן פָארן ַאוועק, ָאבער מיין  33 פָארן ַאוועק ביז ַאלע זאכן נעמען ָארט.

 ווערטער וועט דורך קיין מיטל פָארן ַאוועק.

 

אבער נעמען אכטונג צו אליין, כדי אייערע הערצער זיַין ווייד ַארָאּפ מיט קַארָאוסינג, "

ֿפַאר עס  35עם לעבן, און ַאז טָאג קומען אויף איר ַאניקסּפעקטידלי.שיכרות, און דאגות פון ד

וועט קומען ווי ַא שטרויכלונג אויף ַאלע יענע וואס וואוינען אויף דער ּפנים פון דער גאנצער 

היט דעריבער, און דַאוונען שטענדיק ַאז איר מיַי ווערן גערעכנט ווערט צו ַאנטלויפן  36 ערד.

: 21לוק ) ָאס וועט קומען צו פָארן, און צו שטיין ֿפַאר דער זון פון מענטש. "ַאלע די זאכן וו

29-36) 

 

נָאטיץ ַאז יָאשקע געלערנט ַאז זיין אנהענגערס וועט שטענדיק הָאבן צו בַאצָאלן ופמערקזַאמקיַיט צו 

ן אנהענגערס צו יָאשקע ריּפיטידלי דערציילט זיי געשעענישן און ּפרָאפעסיעס שייך צו זיין צוריקקער.

היטן ֿפַאר וועלט געשעענישן ווָאס ווָאלט מקיים נבואה אין אנדערע סקריּפטשערז ַאזַא ווי מתיא 

יָאשקע יקסּפעקץ זיין אנהענגערס צו  .3: 3, און התגלות 9,33,34,35,37: 13מארק  ؛25:13, 24:42

 היטן.

 

אמת," ווָאלט ַארוישעלפן די געטריַי אין יָאשקע אויך געלערנט ַאז דער רוס גייסט, "דער גייסט פון 

 שכל ַאלע אמת, כולל נבואה ָאנעס:

 

אבער, ווען  איך נָאך הָאבן פילע זאכן צו זָאגן צו איר, ָאבער איר קענען נישט טרָאגן זיי איצט.

וועט זָאגן איר ... ؛... דער גייסט פון אמת, האט קומען, }עס{ וועט פירן איר אין ַאלע אמת

 (12-13: 16יוחנן ) קומען.זאכן צו 

 

 ווייל די רוח און רעכט ווייל געֿפירט דורך די רוח העלּפס אונדז ֿפַארשטיין נבואה.

 

 די ביבל אויך לערנט:

 



טהעססַאלָאניַאנס 1) דו זאלסט נישט פַאררַאכטן ּפרָאפעסיעס. דו זאלסט נישט שטילן די גייסט.

5 :19-20) 

 

רשידן קלויסטער פון גָאט גרוּפעס, טָאן ניט ויסקומען צו גלויבן ַאז אבער פילע, כולל יענע אין די פאַ 

פילע אויך טענד צו פַאררַאכטן ביבלישע  גָאט 'ס גייסט איז איצט ארבעטן ּפרָאפעטיקַאללי איצט.

 ּפרָאפעסיעס און, ָאֿפט, זייער געהעריק דערקלערונג )ד(.

 

-ת קנעכט וואס זענען ריכטיק ּפרָאוקליימינג די סוףאיצט אויף דעם ערד, גָאט האט זיין געטריַי און אמ

 ציַיט נבואה ווָארנינגז ווָאס דַארֿפן צו גיין ַארויס איצט.

 

 די ביבל לערנט:

 

א  8 די האר גָאט טוט גָארנישט, סיַידן ער ריווילז זיין סוד צו זיינע קנעכט די נביאים. שורלי

וואס קענען ָאבער  גָאט האט גערעדט!די האר  ؟ווער וועט נישט מורא לייב האט רָארד!

 (.7-8: 3ַאמָאס ) ؟זָאג

 

עפעסיַאנס  ؛17-20: 2טרָאץ דעם, ווי גוט ווי ניו טעסטַאמענט לערנונגען אויף נביאים )למשל ַאקס 

יָארהונדערט קהילה פון גָאט גרוּפעס טָאן ניט גלויבן ַאז עס  סט 21(, רוֿב 14קָארינטהיַאנס  1 ؛04:11

 קיין נביאים, און זיי בַאדלי מיסונדערסטַאנד שליסל יסודות פון סוף ציַיט ביבלישע נבואה. איצט זענען

 

דערצו, ַאלע ָאבער איינער פון די קהילה פון גָאט גרוּפעס )קקָאג איז דער איין אויסנַאם( וואס טָאן 

סַאּפָאוזַאדלי נבואה מענטשן וואס ָאננעמען ַאז גָאט האט לּפחות איין נביא היַינט, הָאבן איינגעהערט צו 

 הָאבן קלאר געלערנט נבואה און דַאקטרַאנַאל עררָארס, בכן זיי זענען / זענען פַאלש נביאים.

 

 קלויסטער פון גָאט איז דער פילַאדעלפיַאן לידער קַאנטיניוינג די

 

ע ווָאלט ווילן צו זיַין מיט ַא יענע וואס ווילן צו זיַין טייל פון די מערסט געטריַי רעשט פון ֿפילַאדעלֿפי

 קלויסטער פון גָאט גרוּפע ַאז:

 



מאכט ּפרָאוקליימינג די בשורה פון דעם מלכות ווי ַא עדות זיַין שּפיץ בילכערקיַיט )מתיא . 1

 (.20-19: 28 ؛24:14

 

(, 01:27(, כולל אלמנות און יתומים )יעקב 2:10סוּפּפָארץ נעבעך ברידער )גַאלַאטיַאנס . 2

 דער הויּפט אין ּפורער מקומות ווי און אזיע.

 

-15: 18(, כולל מתיא 00:28קָארינטהיַאנס  1באמת ּפרַאקטַאסַאז ביבלישע גַאווערנַאנס ). 3
17. 

 

: 7האט דער ּפרָאקלַאמַאציע, דַאקטרַאנַאל, נבואה, און לַאווינג יָאשקע גערעדט פון )יוחנן . 4

 (.7-13:  3התגלות  ؛20-19: 28 ؛24:14תיא מ ؛14:13 ؛4:18לוק  ؛13:35 ؛16-20

 

טימאטעאוס  1ווָארנז יענע וואס טרַאכטן ַאז זיי זענען אין די קהילה צו נישט פַאלן ַאוועק ). 5

4 :1.) 

 

 (.17-18: 2האט רוחניות מנחורת, כולל באקומען חלומות, אין די לעצטע טעג )ַאקס . 6

 

 .3&  2ט רָאלעס פון די קהילות פון רעוועלַאטיָאן ונדערסטַאנדס די היסטארישן און קרַאנ. 7

 

 ؛29-45: 11עקסּפלַאינס און ונדערסטַאנדס ביבלישע נבואה געזונט גענוג )למשל דניאל . 8

( 14-16: 12, 03:10התגלות  ؛15-20: 24( צו וויסן ווען צו ַאנטלויפן )מתיא 24מתיא 

 (.24:21פריערדיק צו די גרויס טריביַאליישַאן )מתיא 

 

די איין גרוּפע ווָאס בעסטער רעּפריזענץ די רעשט פון די ֿפילַאדעלֿפיע חלק פון די קהילה פון גָאט 

 קלויסטער פון גָאט. קַאנטיניוינג יָארהונדערט איז די סט 21( אין די 7-13: 3)התגלות 

 



דַארֿפן צו תשובה ָאדער ּפנים יָאשקע געווארנט די לַאָאדיסעַאנס ַאז זיי הָאבן ַא לוקווָארם ַארבעט און 

אויף די נבואה זיַיט, די פַאקט איז ַאז די לַאָאדיסעַאן קהילות  (.14-22: 3די קַאנסַאקווענסַאז )התגלות 

 הָאבן ַא פַארשיידנקיַיט פון נבואה מיסַאנדערסטַאנדינגז.

 

די סוף )זיי פָארשטעלן  זינט לַאָאדיסעַאנס פָארשטעלן די פַארנעם פון די קריסטן אין דער ציַיט פון

(, עס מוזן זיין סיבות ַאז זיי וועט ניט 1-3דער זיבעטער קירך ָאדער גרוּפע פון קהילות אין התגלות 

זען ַאלע פון ווָאס איז געשעעניש ּפרָאפעטיקַאללי און ווָאס וועט באמת פירן צו די ָאנהייב פון די גרויס 

 טריביַאליישַאן.

 

גַאנַאזיישַאנז ַאז דערשיַינען צו זיין טייל פון די קהילה פון גָאט, עס זענען ַא ין די לַאָאדיסעַאן ָאר

פַארשיידנקיַיט פון נבואה שטעלעס ווָאס זענען געהאלטן ווָאס וועט פַארמיַידן זיי פון געוואוסט ווען די 

 גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען.

 

 ַאכצן פון יענע פַאלש קוקן זענען ליסטעד ונטער:

 

סך לַאָאדיסעַאן גרוּפעס טָאן ניט לערנען און / ָאדער טָאן ניט גלויבן אין דער געדַאנק פון . 1

ַאֿפילו כָאטש זיי  3&  2טשורטש ערַאס שייך צו די קהילות פון רעוועלַאטיָאן טשַאּפטערז 

פילע נעמען מער פון ַא ּפרעטעריסט  מאל לערנען וועגן די קהילות פון התגלות.

נגענהיַיט / היסטָאריש( פון יענע קהילות, טרָאץ דער פַאקט ַאז פילע סטייטמַאנץ )פַארגאַ 

 ؛01:19געמאכט צו זיי האט צו הָאבן צוקונֿפט נבואה רַאמיפיקַאטיָאנס )למשל התגלות 

וויַיל פַארשידן גרוּפעס טָאן ניט לערנען זיכער נבואה ַאסּפעקץ פון  ( .03:10 ؛3: 3 ؛02:22

טָאן ניט זען זייער אייגן ּפרָאבלעמס און וועט הָאבן צו גיין דורך די גרויס דעם, פילע 

 טריביַאליישַאן.

 

די לַאָאדיסעַאן גרוּפעס טָאן ניט גלויבן ַאז די בשורה פון דעם מלכות נָאך דַארף צו זיַין . 2

הויך  , טָאן ניט טַאקע מַאכן ַאז אַ 24:14אנגעזאגט צו די וועלט ווי ַא עדות ּפער מתיא 

בילכערקיַיט, און / ָאדער טָאן ַאזוי אין ַא שטייגער ווָאס דעמַאנסטרייץ זיי הָאבן ניט גענוגיק 

(, ַאזוי זיי טָאן ניט הָאבן און ניט פירן די 4: 33סַאם  ؛48:10ליבע ֿפַאר דעם אמת )קפ. ירמיהו 

וגעזאגט צו זיין ווי בלויז די פילַאדעלפיַאנס זענען צ פַאקטיש פילַאדעלפיַאן ַארבעט.

ּפרָאטעקטעד פון די שעה פון ּפרָאצעס ווָאס וועט קומען אויף די גאנצע וועלט, די 

איז מקוים ָאדער ווען צו ַאנטלויפן ּפער  24:14לַאָאדיסעַאנס וועט ניט ֿפַארשטיין ווען מתיא 

 .24:15מתיא 



 

די גרויס טריביַאליישַאן קענען א וויידלי געהאלטן לַאָאדיסעַאן מיינונג איז דער לערנען ַאז . 3

ניט נעמען ביז די קי רשימה פון די צֿפון ינווַאדעס דער מלך פון די דרום אין דניאל 

דעם מיינונג ָאוווערלוקס די פַאקט ַאז זינט די גרויס טריביַאליישַאן כולל די ציַיט פון  .11:40

סַאקסָאן ַאלייז ווי די וק -ַין ַאנגלאָ (, עס הייבט מיט די און זי7: 30יעקֿב ס קָאנפליקט )ירמיהו 

עטלעכע פון די גרוּפעס קלינג צו דעם סַאקווענטשַאל  (.11:39געטינג ינוויידיד )קפ. דניאל 

טעות, וויַיל עס איז געווען ַאמָאל געהאלטן דורך די שּפעט הערבערט וו ַארמסטרָאנג, וואס 

ּפַאסטער ַאלגעמיינע ס  אין, איצט. )די צייט מיר זענען 1979געביטן זיין מיינונג דורך 

זינט דער מלך פון די צֿפון וועט עלימינירן  (.1979נאוועמבער  20, 15נומ ' ,1חלק. -בַאריכט

, פריערדיק 11:39יענע פון די סטרָאנגעסט פָארטרעססעס )די, קַאנַאדע, אאז"ו ו( אין דניאל 

יענע וואס הַאלטן צו דעם מיינונג וועט , 11:40צו ינוויידינג דער מלך פון די דרום אין דניאל 

 ניט וויסן ווען די גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען ביז נָאך עס האט אנגעהויבן.

 

ווַאריָאוס לַאָאדיסעַאנס גלויבן ַאז די לעצט קָאנפיגורַאטיָאן פון די חיה מַאכט אין התגלות . 4

דאס איז פַאולטי  ער עלף איצט אומות.מוזן צונויפשטעלנ זיך פון ּפונקט צען ָאד 12-13: 17

ֿפַאר פילע סיבות, כולל די פַאקט ַאז די גריכיש ווערטער ֿפַאר 'אומות' איז נישט אין יענע 

ּפַאסידזשיז און די ּפַאסידזשיז זענען טעלינג פון ַא ציַיט פון צוויי צוקונֿפט 

יק בליַיבן ין פריערדיק געמארקן ריָארגַאנייזד קינגדָאמס טָאן ניט שטענד רעָארגַאניזַאטיָאנס.

 28בשעת די יוניַאן, ווָאס איצט האט  און ַאז איז מסּתמא צו זיין די פַאל אין די צוקונֿפט.

מיטגלידער און פילע ּפָאטענציעל מיטגלידער, מיַי געזונט פַארלירן עטלעכע מיטגליד אומות 

קָאנפיגורַאטיָאן מוזן הָאבן צען ָאדער )ווי די ֿפַאראייניקטע מלכות(, צו בַאשטיין ַאז די לעצט 

ַאדדיטיָאנַאללי, די היסטארישע שטעלע פון  עלף אומות איז נישט קָאנסיסטענט מיט די ביבל.

די ֿפילַאדעלֿפיע חלק פון די צָאן )אונטער הערבערט ַארמסטרָאנג( געלערנט אין לּפחות ַא טוץ 

ַארבעטער אותיות, ביבל -, קאָ אמת,  מָארגן ס וועלט, ביכלעך דאקומענטן )ּפליין

ווָאס די צען קען צונויפשטעלנ זיך פון צען אומות און / ָאדער  קָאררעסּפָאנדענסע קָארס(

סיידן די נומער רַאדוסַאז צו ַאז, יענע וואס  גרוּפעס פון אומות )ווי קעגן צו איין אומות(.

ָאדער עלף אומות וועט ניט עפשער בַאשטיין אויף די חיה קָאנפיגורַאטיָאן ווייל יעדער צען 

 פַארשטיין ַאז די גרויס טריביַאליישַאן האט אנגעהויבן סיידן זיי תשובה טאן פון ַאז מיינונג.

 

, די צווייט העלפט פון 9:27עטלעכע לַאָאדיסעַאן גרוּפעס קלאר מיסונדערסטַאנד דניאל . 5

)זיי טענד צו גלויבן  24:15ין מתיא און יָאשקע 'ווערטער א 11:31ווָאס טייז אין מיט דניאל 

יענע וואס מיסונדערסטַאנד די ּפַאסידזשיז וועט נישט  איז מקוים דורך משיח(. 09:27דניאל 

ווארענונג פון ווָאס איז געשעעניש אדער מסּתמא וויסן ווען די גרויס -הָאבן ַא געהעריק 

 טריביַאליישַאן וועט נעמען.

 



אויך לערנען ַאז די גרויס טריביַאליישַאן קענען ָאנהייבן מיט די  איינער ָאדער מער גרוּפעס. 6

יָארן ½  3ווי די גרויס טריביַאליישַאן טוט ניט נעמען ביז בעערעך  וויַיטער יָאר ָאדער ַאזוי.

האט שוין רעכט באשטעטיקט )און דעם האט ניט  9:27נָאך די 'שלום הַאנדלען' פון דניאל 

. 2019מעגלעך ֿפַאר די גרויס טריביַאליישַאן צו נעמען פריערדיק צו  געשען נָאך(, עס איז ניט

זינט דער ָאּפמַאך איז רוֿב מסּתמא צו זיַין באשטעטיקט אין דער הַארבסט פון די יָאר )קפ. 

 איז מסּתמא צו בַאלד. 2019(, ַאֿפילו 15:52קָארינטהיַאנס  1 ؛23:24לעוויטיקוס 

 

טעג  1260, און 1290, 1335רַאּפער ינטערּפריטיישַאנז פון די זיכער גרוּפעס לערנען ימּפ. 7

ָאדער הָאבן אנדערע ּפרָאבלעמס מיט טיילן פון ַאז )רוֿב צָאן גרוּפעס( ַאז זיי  12פון דניאל 

 וועלן נישט ֿפַארשטיין ווען די גרויס טריביַאליישַאן וועט ָאנהייבן.

 

און זענען נישט רעכט  2-8: 2ֿפַארשטיין הַאבַאקקוק רוֿב לַאָאדיסעַאן גרוּפעס פַארלָאזן צו . 8

איין גרוּפע האט לערנען עס, ָאבער האט בַאקט ַאוועק  געטינג ַאז ווארענונג אויס צו די און וק.

די רייזינג  וויַיל פון ווָאס אויס צו זיין ינערלעך ּפָאליטיק און איינער פון זיַין רייזינג לעַאדערס.

ווייזט  2-8: 2כויוו איז עּפעס ווָאס דַארף צו זיַין אנגעוויזן און הַאבַאקקוק 'ציַיט בָאמבע' פון 

עס זָאל זיין ּפרָאקלַאימעד און מיר אין קקָאג זענען  אויס די ביבלישע סַאקָאנע ַאז דעם ּפָאוזַאז.

יס איז שייך צו די ָאנהייב פון די גרו 6: 2פילע טָאן ניט פַארשטיין ַאז הַאבַאקקוק  טאן עס.

טריביַאליישַאן, און איז איינער פון די סיבות ֿפַאר דער בַאפַאלן קעגן די ינדעטַאד 

 קינדסקינדער פון די שבטים פון יוסף.

 

וויַיל פון דעם, זיי וועט ניט  רוֿב לַאָאדיסעַאן גרוּפעס הָאבן פַארשידן 'אליהו הערעסיעס.'. 9

טרַאכטן ער מוזן הָאבן שוין הערבערט  עטלעכע זיַין ביכולת צו דערקענען די לעצט אליהו.

און ַאז טויט  1986, 16ַארמסטרָאנג, טרָאץ דער פַאקט ַאז ער האט שוין טויט זינט יאנואר 

פון די  דיסקווַאליפיעס אים לויט צו זיין שרייבן וועגן די לעצט אליהו )מיסטעריע

אליהו צו קומען ָאדער ַאז  עטלעכע טרַאכטן ַאז יעדער עס איז קיין (.349ז '. , 1985 עלטער.

ער איז דער קירך און ניט ַא יחיד, ווָאס גייט קעגן יָאשקע 'לערנונגען אויף די ונטערטעניק אין 

 .12-13: 9מארק 

 

סך לַאָאדיסעַאן גרוּפעס טָאן ניט ֿפַארשטיין די דיפפערינג ּפערסעקוטיָאנס )און אנדערע . 10

-14: 12, און התגלות 22 -9: 24, מתיא 30-39: 11, 07:25ענינים( צו קומען אין דניאל 
ווען די נביאות פָאכן פון ֿפַארֿפָאלגונג טכילעס היץ די פילַאדעלפיַאנס בֿפרט, )און ניט זיי(,  .17

לַאָאדיסעַאנס וועט ניט זען דעם ֿפַארֿפָאלגונג ווי זָאגן ַאז די גרויס טריביַאליישַאן איז וועגן צו 

( 1960יאנואר  ,קלויסטער פון גָאט )זען היט אייך פון ברידער! די ַאלט רַאדיאָ  נעמען.



צו דער סוף  32-35: 11סּפעסיפיקַאללי געווענדט די ּפערסיקיוטינג סקריּפטשערז פון דניאל 

 ציַיט פילַאדעלפיַאן קירך ווי טוט די קרַאנט קקָאג.

 
איז ַא גשמיות ָארט פון א נומער פון לַאָאדיסעַאן גרוּפעס טָאן ניט לערנען ַאז עס . 11

אזוי, יענע האלטן ַאז  לערנט(. 14-16: 12זיכערקיַיט צו ַאנטלויפן צו )טרָאץ ווָאס התגלות 

קוק וועט ניט זיין גענייגט צו ַאנטלויפן צו איין ּפונקט פריערדיק צו די ָאנהייב פון די גרויס 

 טריביַאליישַאן.

 

ן ניט גלויבן ַאז זיי דַארֿפן צו 'קליַיבן צוזַאמען' מערסט 'זעלבשטענדיק' לַאָאדיסעַאנס טאָ . 12

לערנט.בכן, עס איז ניט  1-3: 2פריערדיק צו די ציַיט צו ַאנטלויפן טרָאץ ווָאס זעפַאניַאה 

מסּתמא זיי וועט זיין גענייגט צו ַאנטלויפן צוזַאמען ווען ַא גרוּפע זיי זענען נישט ַא טייל פון 

 (.14-17: 12נהייב פון די גרויס טריביַאליישַאן )קפ. התגלות טוט נָאר פריערדיק צו די אָ 

 

לּפחות איין לַאָאדיסעַאן גרוּפע ערָאוניַאסלי גלויבן ַאז די ַאבַאמַאניישַאן פון עלנט פון . 13

ַאקערז נָאך דער מלך פון די צֿפון ינווַאדעס דער מלך פון די דרום אין דניאל  11:31דניאל 

וועט נישט ּפַאסירן ַאז וועג, די וואס הַאלטן צו ַאז שטעלע וועט ניט זינט דעם  .11:40

 (.15,21: 24ֿפַארשטיין ווען די גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען )קפ. מתיא 

 

סך לַאָאדיסעַאן גרוּפעס לערנען ַאז דער מענטש פון זינד וואס זיצט אין דעם טעמּפל פון . 14

( איז דער ַאנטיטשריסט / נביא, נישט די חיה פון דער 3-4: 2טהעססַאלָאניַאנס  2גָאט )

ַאזוי,  (.35-36: 11אבער, עס איז דעם חיה פון דער ים, די לעצט מלך פון די צֿפון )דניאל  ים.

ווען דעם כַאּפַאנז, די וואס הַאלטן צו די אומרעכט ּפָאסטן וועט ניט ֿפַארשטיין זיַין נבואה 

טיטעט פון די 'זון פון ּפערדיטיָאן' איז וויכטיק צו ֿפַארשטיין אין דער אידענ רַאמיפיקַאטיָאנס.

 די סוף מאל.

א ביסל לַאָאדיסעַאן גרוּפעס לערנען ַאז ַא אידישע טעמּפל אין ירושלים וועט זיין ריבילט . 15

בשעת דעם איז רימָאוטלי מעגלעך עס איז נישט )די "טעמּפל פון גָאט"  איידער יָאשקע קערט.

זינט דעם  ניו טעסטַאמענט האט צו טָאן מיט ַא קריסטלעך, ניט מָאדערן אידישע, ָארט(. אין די

וועט נישט ּפַאסירן ווי ַא ביסל מאל לערנען, יענע וואס הַאלטן צו ַאז שטעלע וועט ניט 

 ֿפַארשטיין ווען די גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען.

 

זענען צו זיין  17:12ט ַאז די צען מלכים פון התגלות לּפחות איין לַאָאדיסעַאן גרוּפע לערנ. 16

ינסיסטַאנס  אין בַאשולדיקונג פון צען געגנטן ַארום די וועלט ווי קעגן צו ווייל ַא בֿפרט מַאכט.

אויף דעם ווָאלט מיינען ַאז ַאזַא ַא גרוּפע קען נישט עפשער ֿפַארשטיין ווען די גרויס 

 טריביַאליישַאן ווָאלט נעמען.



 

זינט  איז נישט ַא. 1-10: 13לּפחות איין לַאָאדיסעַאן גרוּפע לערנט ַאז די חיה פון התגלות . 17

(, יענע וואס טָאן ניט 26-27: 9די חיה מַאכט וועט אויֿפשטיין אין איירָאּפע )קפ. דניאל 

 ֿפַארשטיין דעם וועט ניט פַארשטיין ווען די גרויס טריביַאליישַאן איז וועגן צו נעמען.

 

לּפחות איינער ָאדער צוויי פון די גרעסערע לַאָאדיסעַאן גרוּפעס לערנען ַאז דער ערשטער . 18

סיקווַאנס רילייטינג צו די ָאנהייב פון די גרויס טריביַאליישַאן איז  11ווערס אין די דניאל 

בַאלד נָאך , ווָאס איז 11:39ַאנשטָאט זיי זָאל לערנען ַאז עס הייבט מיט דניאל  .11:40דניאל 

, ווָאס איז אויך קָאנסיסטענט מיט די ָאנהייב פון די ציַיט פון יעקֿב ס קָאנפליקט 11:31דניאל 

שטעלע וועט ניט ֿפַארשטיין ווען די  11:40יענע וואס הַאלטן צו די דניאל  (.7: 30)ירמיהו 

 גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען.

 

נעמט די מיסַאנדערסטַאנדינג פון איינער ָאדער מער פון די  אבער, עס נָאר און עס זענען פילע מער.

אויבן ווייזט צו נישט פַארשטיין ווען די גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען.בלויז 

טימאטעאוס  2קלויסטער פון גָאט האט שוין "רייטלי דיוויידינג דעם ווָארט פון אמת" ) קַאנטיניוינג די

 ם.( אויף ַאלע פון די עניני2:15

 

דער טרויעריק פַאקט איז ַאז רוֿב קלויסטער פון גָאט גרוּפעס, זינט זיי זענען נישט באמת פילַאדעלפיַאן 

)טרָאץ וועלכער קליימז זיי זאלן מַאכן(, טָאן ניט ֿפַארשטיין די נבואה סיקווַאנס און דעטַאילס אין 

צוליב דעם און  .24ערטער ַאזַא ווי מתיא ָאדער ווי זיי בינדן מיט ווָאס יָאשקע געלערנט אין  11דניאל 

אנדערע נבואה מיסַאנדערסטַאנדינגז, די גרוּפעס וועט ניט פַארשטיין ווען זיי זָאל ַאנטלויֿפן ּפער 

און דעריבער וועט נישט גיין צו זיין ּפרָאטעקטעד פון די  15-20: 24יָאשקע 'ינסטרַאקשַאנז אין מתיא 

 (. 21-22: 24)מתיא  קומענדיק גרויס טריבולַאטיָאן

 

ציַיט -כדי דעם געזונט ַארויסגעווָארפן און בָאַאסטפול אויף אונדזער טייל, לָאזן מיר שטַאט ַאז לַאנג

הויך מדרגה קלויסטער פון גָאט לעַאדערס אין אנדערע גרוּפעס הָאבן סּפעסיפיקַאללי דערציילט מיר 

קלויסטער פון גָאט לערנען  קַאנטיניוינג ס מיר אין די)בָאב טהיעל( אויף יעדער פון יענע ווייזט ַאז וואָ 

אבער  אויף די ווייזט, כולל יענע ַאז ַאנדערש ַאֿפילו ֿפון ווָאס זייער אייגן גרוּפעס לערנען, איז ריכטיק.

ֿפַאר 'ָארגַאנַאזיישַאנַאל' )און נישט באמת ביבלישע( סיבות, זייער גרוּפעס טָאן ניט ּפובליקלי לערנען 

 .זיי

 

יָאשקע געווארנט "עס וועט זיַין גרויס טריביַאליישַאן, ַאזַא ווי האט ניט געווען זינט די ָאנהייב פון דער 

און יָאשקע צוגעזאגט די  (.24:21וועלט ביז דעם ציַיט, ניט, אדער אלץ וועט זיַין" )מתיא 



ניט בַאקומען ַאז  אנדערע קריסטן האט (.7-10: 3פילַאדעלפיַאן קריסטן שוץ פון עס )התגלות 

 זעלביקער צוזָאג.

 

( צו לערנען זיי נבואה 7-10: 34יענע וואס רעלי צו פיל אויף ַא קַאמּפרַאמייזד מיניסטעריום )יחזקאל 

הַאקוידעש דַארֿפן צו פַארשטיין ַאז לויט צו יָאשקע 'ווערטער -ַאז איז נישט באמת אין לויט מיט קיסווע

אין לוק, בלויז לעפיערעך ביסל קריסטן וועט זיין  21ועלַאטיָאן און אין רעו 3&  2אין טשַאּפטערז 

-14: 12ּפרָאטעקטעד פון די שעה פון ּפרָאצעס ווָאס וועט קומען אויף די גאנצע וועלט )קפ. התגלות 
יענע וואס וועט ניט הערן צו די באמת געטריי אין דעם מיניסטעריום וועט אויך טיילן ַאז גורל  (.17

 (.11-16: 4סיַאנס )קפ. עפע

 

 קלויסטער פון גָאט באמת: קַאנטיניוינג מיר אין די

 

ווהערעונטָא יי טָאן געזונט ַאז יי נעמען אכטונג,  ؛הָאבן אויך ַא מער זיכער ווָארט פון נבואה"

ווי ַאנטו ַא ליכט ַאז שינעטה אין ַא טונקל ָארט, ביז דעם טָאג פַארטָאג, און דער טאג שטערן 

 , קדזשוו(.01:19 2אייער הערצער ") שטיי אין

 

עס זָאל אויך זיין אונטערגעשטראכן ַאז די ביבל אויך ווָארנז ינדעּפענדענץ וואס טרַאכטן ַאז זיי טָאן 

ניט דַארֿפן צו זיַין ַא טייל ֿפון דער סוף ציַיט פילַאדעלפיַאן רעשט פון די קהילה פון גָאט וועט אויך 

די ניו טעסטאמענט איז קלָאר ַאז קריסטן טַאקע זָאל  (.1-3: 2)קפ. זעפַאניַאה נישט זיין ּפרָאטעקטעד 

-( 33-32: 10 ؛04:17קָארינטהיַאנס  1קפ.  ؛11-16: 4זיין טייל פון ַא קירך )עפעסיַאנס 

 (.1-3: 2קפ. זעפַאניַאה  ؛25- 10:24עסּפעסיַאללי ווי מיר בַאקומען נעענטער צו די סוף )עברים 

 

לַאָאדיסעַאן גרוּפעס און / ָאדער מענטשן תשובה ווי יָאשקע ערדזשיז זיי צו אין רעוועלַאטיָאן סיידן די 

( און ניט 24:21, זיי וועט ניט עפשער וויסן ווען די גרויס טריביַאליישַאן וועט נעמען )מתיא 3:19

 (.20- 24:15וויסן צו ַאנטלויפן פריערדיק צו ַאז ָאנהייבן )מתיא 

 

ס ַאז פַארלָאזנ זיך מיסּפלייסט מסורה )צי פריש ָאדער עלטער( אויבן די ביבל ֿפַאר פילע צָאן גרוּפע

ַאסּפעקץ פון זייער נבואה קוקן זענען געגאנגען צו לערנען אויך שּפעט ַאז זיי טָאן ניט הָאבן די "זיכער 

 , קדזשוו( .01:19מיסּפלייסט  2ווָארט פון נבואה" )

 



(, 17-19: 3דיסעַאנס ַאז זיי דארף צו טוישן אין פילע געביטן )התגלות יָאשקע דערציילט די לַאאָ 

ָאבער ער האט אויך געלערנט ַאז זינט זיי האבן ניט טרַאכטן זיי דארף צו, ַאז זיי ווָאלט ליַידן וויַיל פון 

 ( .14-16: 3ַאז )התגלות 

 

עס הָאבן ֿפון די ביבל ַאז דעם ביכל עס זענען אויך מער נבואה און אנדערע חילוק ַאז אנדערע צָאן גרוּפ

די פַאקט איז ַאז ָאן די רעכט טרָאּפ אויף די לעצט לֿבנה פון די ַארבעט, האלטן די  האט נישט ניטָא אין.

ביבל אין גענוג הויך ַאכטונג, ּפרַאקטיסינג פילַאדעלפיַאן ליבע, באמת לערנען ַאלע ַאז יָאשקע 

חלק פון גָאט 'ס גייסט )רעמַאניסַאנט פון עלישַא, -לבט ֿפַאר ַא טָאּפלגעלערנט, און יגנָארינג איין געזא

( ווי די קקָאג ס שּפיץ מענטש פירער איז געווען, דער צָאן גרוּפעס ַאז איגנָארירן 9-13: 2מלכים  2

 נבואה ווָארנינגז זענען טאן ַאזוי צו זייער געפַאר.

 

 ן נבואה, בַאמערקן ווָאס די ַאּפָאסטלע געלערנט:בשעת עטלעכע ַארָאּפרעכענען די וויכטיקייט פו

 

ֿפַאר איצט  ؛און טָאן דָאס, ווייסט די ציַיט, ַאז איצט עס איז הויך ציַיט צו וואך אויס פון שלָאפן

די נַאכט איז וויַיט אויסגעגעבן,  12 אונדזער ישועה איז נירער ווי ווען מיר ערשטער געגלויבט.

דעריבער לָאזן אונדז ווַארפן ַאוועק די ַארבעט פון פינצטערניש, און  דער טָאג איז אין הַאנט.

זאל אונדז גיין רעכט, ווי אין דעם טָאג, נישט  13 לָאזן אונדז שטעלן אויף די ַארמָאר פון ליכט.

אבער  14 אין רעווַאלרי און שיכרות, ניט אין זנות און בַאגער, נישט אין שנאה און קנאה.

יָאשקע משיח, און מַאכן קיין טניַי ֿפַאר די פלייש, צו מקיים זיַין  שטעלן אויף די האר

 (11-14: 13רוימער ) תאוות.

 

אויך געלערנט ַאז   ؟זענען מיר נישט ַא ּפלַאץ נעענטער צו די סוף איצט ווי ווען האט געשריבן וואס

ווען יָאשקע ווָאלט קריק אמת קריסטן זענען נישט צו זיין ווי אנדערע וואס ווָאלט ניט וויסן בעערעך 

 (.4: 5טהעססַאלָאניַאנס  1)

 

 די ַאּפָאסטלע מיסּפלייסט האט געשריבן:

 

דעריבער, זינט ַאלע די דאזיקע זאכן וועט זיין צעלָאזן, ווָאס שטייגער פון מענטשן דארף איר 

קומענדיק פון דער קוקן ֿפַאר און הַאסטענינג די  12 צו זיין אין הייליק ָאנפירן און גָאדלינעסס,

טָאג פון גָאט, וויַיל פון ווָאס דער הימל וועט זיַין צעלָאזן, ווייל אויף פיַיער, און די יסודות 

דאך מיר, לויט צו זיין צוזָאג, קוק ֿפַאר ניַי הימל און ַא ניַי  13 ؟וועט צעלָאזן מיט הייסער היץ

 (11-13 :3 צעלָאזן 2) ערד אין ווָאס גערעכטיקייט וואוינט.



 

רעכט ּפייינג ופמערקזַאמקיַיט צו נבואה געשעענישן ניט בלויז העלּפס איינער צו זיין גרייט ֿפַאר 

(, ָאבער איז אויך בדעה צו זיין ַא רעפלעקטיווע געניטונג צו בַאקומען קריסטן צו ؛21:36יָאשקע )לוק 

-10 :3מיסּפלייסט  2 ؛11-14:  13ונטערזוכן זייער לעבן גענוג צו טוישן ווי זיי זָאל )קפ. רוימער 
 ؟זָאל איר ניט זיַין ווַאטשינג וועלט געשעענישן ווי רעכט דערקלערט אין די ליכט פון ביבל נבואה (.13

 

די פַארשידן לַאָאדיסעַאן גרוּפעס טָאן ניט רעכט ֿפַארשטיין סוף ציַיט נבואה, און ַאז וועט ביישטייערן 

 (.14-17: 12התגלות  ؛15-21: 24ווען זיי זָאל )קפ. מתיא  צו זייער מיטגלידער נישט פלעעינג

 

די לַאָאדיסעַאנס הָאבן פַאלש געדאנקען וועגן די גרויס טריביַאליישַאן, זענען נישט צוגעזאגט שוץ פון 

עס, און וועט )צוזאמען מיט יענע פון סַארדיס, און משמעות עטלעכע פון טלאטירא ּפער התגלות 

יין אין די גרויס טריביַאליישַאן און זיַין אונטערטעניק צו טויט און ֿפַארֿפָאלגונג ( הָאבן צו ג02:22

 (.17התגלו: ؛ב25: 7)דניאל 

 

ציַיט ביבלישע -דו זאלסט נישט זיין מיסלעד דורך יענע וואס טָאן ניט באמת ֿפַארשטיין שליסל סוף

 ּפרָאפעסיעס.

 

קלויסטער פון גָאט איז ווי די סקָארז פון קליימד  וינגקַאנטיני בשעת פילע ויסקומען צו גלויבן ַאז די

מיר טָאן פַארמָאגן די ֿפילַאדעלֿפיע מאנטל  צָאן גרוּפעס, די נבואה פַאקט איז ַאז מיר זענען יינציק.

מיר  (.3:15טימאטעאוס  1( און באמת שטיין ֿפַאר דעם אמת )02:13מלכים  2 ؛7-13: 3)התגלות 

( בשעת 4: 33ֿבנה פון די ַארבעט )ווָאס מוזן ווערן געטאן אין אמת ּפער סַאם זענען לידינג די לעצט ל

 .24:14ארבעטן צו די מקיים פון מתיא 

 

 קיצער פון ּפרָאָאפס, קלוז, און וואונדער צו ידענטיפיינג די אמת קהילה .5

 

ַאז דער אמת קריסטלעך ּפרָאָאפס, וואונדער, און קלוז ווָאס בַאוויַיזן  18ווידער, דָא איז ַא רשימה 

 קירך מוזן זיין די אמת קהילה פון גָאט.

 

שטעלט די ווָארט פון גָאט אויבן טראדיציעס פון מענטשן און דעריבער האט ניט צוגעגעבן . 1

 (.3-9: 15דָאקטרינעס ַאז זענען קעגן צו די ביבל )קפ. מתיא 



 

 (.20:28ַאקס ניצט די ביבלישע נָאמען "קלויסטער פון גָאט" )למשל . 2

 

(, ַאֿפילו אונטער טרעץ פון 3קָאנטענדס שטארק ֿפַאר דער ָאריגינעל אמונה )דזשוד . 3

 (.27-32: 5ֿפַארֿפָאלגונג )למשל ַאקס 

 

 (.6: 2יוחנן  1טרַאסעס זיַין ביבלישע דָאקטרינעס איבער געשיכטע )קפ. . 4

 

 (.26:18מתיא  ؛5: 23פון ניסן )לעוויטיקוס  טה 14קיּפס פסח אויף די . 5

 

האט געקענט ווָאס ביכער זענען טייל פון די ביבל זינט די ציַיט פון די ַאּפָאסטלע יוחנן . 6

 (.19-18: 22 ؛9-19: 1התגלות  ؛16-17: 3טימאטעאוס  2 קפ.

 

 (.9: 2קָאלָאססיַאנס  ؛1:20טעַאטשעס דעם אמת וועגן דער גָאדהעַאד )רוימער . 7

 

 (.4: 2יוחנן  1י לַאווינג געזעצן פון גָאט )טעַאטשעס און האלט ד. 8

 

 (.3:14לוק  ؛18:36ָאּפּפָאסעס ָאנטייל אין גַאשמיעסדיק מלחמה אין דעם וועלט )יוחנן . 9

 

 (.20-21: 15האט שוין די גערודֿפט, ָאבער נישט די ּפערסעקוטָאר )יוחנן . 10

 

 גַאניסם אין טערמינען פון האט נישט אנגענומען די ַאוטווערד טרַאּפינגז פון ּפאַ . 11

 (.29-30: 12יקליזיַאסטיקַאל קלייד ָאדער בנינים )קפ. דעוטערָאנָאמי 

 

 (.20-19: 28 ؛24:14ּפריטשיז די פול בשורה )מתיא . 12



 

 (.1-9: 14קפ. התגלות  ؛11:15רוימער  ؛00:32איז ַא "קליין סטיַיע" )לוק . 13

 

( און די זיבן קהילות 13:14קייפל פירן שטעט )עברים טרַאסעס זיַין גשמיות ָארט דורך . 14

 .3&  2פון רעוועלַאטיָאן 

 

 (.9: 4עברים  ؛31:13האט דער צייכן פון די ביבלישע שבת )עקסָאדוס . 15

 

ונדערסטַאנדס גָאט 'ס ּפלַאן פון ישועה דורך יָאשקע משיח ווי ּפיקטשערד דורך די רוח . 16

 (01:18יעקב  ؛7-8: 5קָארינטהיַאנס  1טעג )

 

 (.20-22: 10קָארינטהיַאנס  1טעַאטשעס קעגן דער ָאבסערווַאציע פון ּפייגַאן יום טּוב ). 17

 

 (.4: 18 ؛4-10: 13ציַיט עקומעניקַאל בבל )התגלות -וועט ניט יַינרייען מיט סוף. 18

 

קריסטלעך קירך דער אמת  בלויז ַא קלויסטער פון גָאט גרוּפע קענען טרעפן ַאלע די קרייטיריַא.

דאס  גלויבט די ביבל, גלויבט גָאט, ונדערסטַאנדס גָאט ס נַאטור און ּפלַאן, און טוט די ַארבעט פון גָאט.

 שוץ.-רוימער קהילות און ַאוועק-קען נישט באמת ווערן געזאגט ֿפַאר די גרעקאָ 

 

יָאשקע משיח, איז נישט די קהילה פון גָאט, מיט מענטש ביינגז אונטער דער אמת אויטָאריטעט פון 

( ווי ווויל ווי 3עס זענען געווען ּפרָאבלעמס אין די ניו טעסטַאמענט טשורטש )זען אויך קַאּפיטל  גאנץ.

 (.2-3אין ַאלע ערַאס פון די קהילה פון גָאט )התגלות 

 

לה פון גָאט קהי-הַאקוידעש איז קלָאר ַאז עס ווָאלט זיין פַארשידן קלויסטער פון גָאט און ניט-קיסווע

 גרוּפעס ּפרָאפעססינג משיח אין דער ציַיט פון די סוף.

 



לויט צו יָאשקע, אין די ציַיט פון די סוף עס ווָאלט זיַין קהילות פון גָאט וואס ַארויסוויַיזן דיפפערינג 

יָאשקע האט קריטיסיזַאמז און קָאנדעמנַאטיָאנס ֿפַאר יענע וואס זענען  טשַארַאקטעריסטיקס.

(, ווי געזונט ווי די פַארשידן 1-6: 3(, סַארדיסיַאן )התגלות 18-29: 2טירַאן )התגלות טהיאַ 

בכן, גרוּפעס אין יענע קַאטעגָאריעס ווָאלט ניט ויסקומען צו זיין  (.14-22: 3לַאָאדיסעַאנס )התגלות 

 לעך קירך.ידעַאל ֿפַאר קיין וואס באמת ווונטש צו זיין ַא טייל פון די מערסט געטריַי קריסט

 

אין דער ציַיט פון די סוף, דער בלויז קהילה פון גָאט ַאז יָאשקע קַאמענדז און טוט נישט פַארשילטן איז 

דאס זענען די  (.7-13: 3דער איין מיט "ַא ביסל שטַארקיַיט," די קהילה אין ֿפילַאדעלֿפיע )התגלות 

וועלן נישט לָאזן שַאטן פעעלינגס צו קָאסטן וואס זענען נישט ַאזוי באליידיקטער דורך אנדערע ַאז זיי 

 (, ָאבער ַאנשטָאט זיי וועט שטיצן גָאט 'ס ַארבעט.3:11זיי זייער קרוין )התגלות 

 

אזוי, יענע וואס ווילן צו זיַין טייל פון די מערסט געטריַי רעשט פון ֿפילַאדעלֿפיע ווָאלט ווילן צו זיַין 

 ז:מיט ַא קלויסטער פון גָאט גרוּפע אַ 

 

מאכט ּפרָאוקליימינג די בשורה פון דעם מלכות ווי ַא עדות זיַין שּפיץ בילכערקיַיט )מתיא . 1

 (.20-19: 28 ؛24:14

 

(, 01:27(, כולל אלמנות און יתומים )יעקב 2:10סוּפּפָארץ נעבעך ברידער )גַאלַאטיַאנס . 2

 דער הויּפט אין ערטער ווי און אזיע.

 

 .15-17: 18(, כולל מתיא 28קָארינטהיַאנס: 1ביבלישע גַאווערנַאנס )באמת ּפרַאקטַאסַאז . 3

 

: 7האט דער ּפרָאקלַאמַאציע, דַאקטרַאנַאל, נבואה, און לַאווינג יָאשקע גערעדט פון )יוחנן . 4

 (.7-13:  3התגלות  ؛20-19: 28 ؛24:14מתיא  ؛14:13 ؛4:18לוק  ؛13:35 ؛16-20

 

טימאטעאוס  1ַאז זיי זענען אין די קהילה צו נישט פַאלן ַאוועק ) ווָארנז יענע וואס טרַאכטן. 5

4 :1.) 

 

 (.17-18: 2האט רוחניות מנחורת, כולל באקומען חלומות, אין די לעצטע טעג )ַאקס . 6



 

 .3&  2ונדערסטַאנדס די היסטארישן און קרַאנט רָאלעס פון די קהילות פון רעוועלַאטיָאן . 7

 

 ؛29-45: 11נדערסטַאנדס ביבלישע נבואה געזונט גענוג )למשל דניאל עקסּפלַאינס און ו. 8

( 14-16: 12, 03:10התגלות  ؛15-20: 24( צו וויסן ווען צו ַאנטלויפן )מתיא 24מתיא 

 (.24:21פריערדיק צו די גרויס טריביַאליישַאן )מתיא 

 

יע חלק פון די קהילה פון גָאט די איין גרוּפע ווָאס בעסטער רעּפריזענץ די רעשט פון די ֿפילַאדעלֿפ

 קלויסטער פון גָאט. קַאנטיניוינג יָארהונדערט איז די סט 21( אין די 7-13: 3)התגלות 

 

קלויסטער פון גָאט איז דער בלויז ָארגַאניזירט קירך ַאז מיר זענען ַאווער פון וואס  קַאנטיניוינג די

צו זיין טייל פון אונדז איז נישט ַאז מיר זענען גאנץ, די קַאמּפעלינג סיבה צו ווילן  די אויבן. ַאלע טוט

ָאבער ַאז מיר טָאן לערנען אין לויט מיט די ביבל און די גלויבנס און ּפרַאקטַאסַאז פון יָאשקע 'פרי 

 אנהענגערס.

 

רוב קהילות הָאבן עטלעכע אמת, ָאבער קיינער אנדערע אויס צו זיין דער "זיַיל און ערד פון די אמת" 

(, אויס, נישט ווי דער 4: 4קָארינטהיַאנס  2ׂשטן, דער גָאט פון דעם עלטער ) (.3:15טימאטעאוס  1)

יָאשקע האט געזאגט פילע  (.13-14: 11קָארינטהיַאנס  2שטן, ָאבער ווי ַא מלאך פון ליכט צו פילע )

ון נָאך, ָאן ריַאלייזינג עס, א -ווָאלט קומען אין זיין נָאמען, ּפרָאוקליימינג ַאז ער איז געווען דער משיח 

 (.4-5: 24נארן די גאנצע וועלט )מתיא 

 

ַאזוי, איצט ַאז איר וויסן די ּפרָאָאפס, קלוז, און וואונדער, זענען איר געגאנגען צו זיַין ווי די בערעַאנס 

לעך צו הקוךש טעג-פון ַאלט און וואס "באקומען די ווָארט מיט ַאלע גרייטקיַיט, און געזוכט די כתבי

 ؟(11-12: 17דעריבער פילע פון זיי האבן געגלויבט ")ַאקס  געֿפינען אויס צי די זאכן זענען ַאזוי.

 

 נָאטיץ ווָאס די ביבל זאגט:

 

בַאקומען מיט עניוות די ימּפלַאנטיד ווָארט, ווָאס איז ביכולת צו רַאטעווען דיין ... 

ווארים אויב ווער  23 כירערז בלויז, נארן זיך.זיין דוערז פון די ווָארט, און ניט  אבער נשמות.

עס יז איז ַא כירער פון די ווָארט און ניט ַא טוער, ער איז ווי ַא מענטש ַאבזערווינג זיַין 



ֿפַאר ער ַאבזערווז זיך, גייט ַאוועק, און מיד פָארגעץ ווָאס מין  24 ؛נַאטירלעך ּפנים אין ַא שּפיגל

אבער ער וואס קוקט אין די שליימעסדיק געזעץ פון פריַיהיַיט  25 פון מענטש ער איז געווען.

און האלט אין אים, און איז ניט ַא פָארגעטפול כירער ָאבער ַא טוער פון די ַארבעט, דעם 

 (21-25: 1יעקב ) איינער וועט זיַין ברוך אין ווָאס ער טוט .

 

קלויסטער פון  קַאנטיניוינג ָאן און שטיצן דיוועט איר טָאן ווָאס ביבליקַאללי איר פַארשטיין איר זָאל ט

 ؟גָאט ָאדער זיַין ַא כירער בלויז, נארן זיך

 

קהילה פון גָאט ווי מיר פָארזעצן צו ּפריידיקן די בשורה  קַאנטיניוינג צי איר ניט ווינטשן צו שטיצן די

ַאלע יָאשקע בַאֿפוילן  ( ווי ווויל ווי לערנען24:14פון דעם מלכות צו די וועלט ווי ַא עדות )מתיא 

 ؟(19-20: 28)מתיא 

 

 ؟ביסט איר גרייט צו זיַין טַאקע טייל פון די אמת קריסטלעך קירך

 

 גָאט פון קלויסטער קָאנטינוינג

 

 93,433 ,ביטש גרָאווער, עוועניו גרַאנד וו 1036 :בייַ  ליגן איז גָאט פון קלויסטער קַאנטיניוינג די פון ָאפיס די

 .יו

 ַאחוץ, קַאנטַאנַאנץ ַאלע) קָאנטינענץ ינכַאבַאטַאד ַאלע אין און, וועלט די ַארום ַאלע סוּפּפָארטערס הָאבן מיר

 (.ַאנטַארקטיקאַ 

 

 אינֿפָארמַאציע וועבסייט גָאט פון קלויסטער קָאנטינוינג

 

CCOG.ORG גָאט פון קלויסטער קַאנטיניוינג די ֿפַאר וועבזיַיטל הויּפט די. 

CCOG.ASIA שּפרַאכן ַאסיַאן קייפל מיט, וועבזיַיטל פָאקוסעד-ַאסיַאן. 

CCOG.IN שּפרַאכן ינדיַאן עטלעכע מיט, וועבזיַיטל פָאקוסעד-אינדיע. 



CCOG.EU עורָאּפעַאנס שּפרַאכן קייפל מיט, וועבזיַיטל פָאקוסעד- עורָאּפעַאנס. 

CCOG.NZ זילַאנד ניו צו טַארגעטעד וועבזיַיטל. 

CCOGCANADA.CA קַאנַאדע צו טַארגעטעד וועבזיַיטל. 

CDLIDD.ES וועבזייַטל שּפרַאך שּפַאניש טָאוטַאלי אַ  איז דאס. 

PNIND.PH טַאגַאלָאג עטלעכע מיט, וועבזיַיטל פָאקוסעד-פיליפינען. 

 

 טשַאננעלס וידאו יָאוטובע און רַאדיאָ 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET רַאדיאָ  ָאנליין נבואה ניַיעס ביבל. 

Bible News Prophecy סערמָאנעטטעס יָאוטובע. וועג. 

CCOGAfrica ֿפון ַארטיקלען ווידעא יָאוטובע. וועג. 

CDLIDDsermones שּפַאניש אין דרשות יָאוטובע. וועג. 

ContinuingCOG דרשות וידאו יָאוטובע. וועג. 

 

 וועבסיטעס געשיכטע און ניַיעס

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM וועבזיַיטל געשיכטע קלויסטער. 

COGWRITER.COM וועבזייַטל נבואה און, געשיכטע, ניַיעס. 

 

, מָארמָאנס, ּפרָאטעסטַאנץ, ארטאדאקס מזרח, קַאטהָאליקס רוימער זענען עס
 ָאדער, זענען זיי ַאז גלויבן וואס אנדערע און, קריסטן גָאט פון קירך, עדות ס דזשעהָאווַאה

 .קירך קריסטלעך אמת דער, פון טייל לּפחות
 

 צו קשר עטלעכע פָאדערן ַאז פעללָאוושיּפס און גרוּפעס פון טויזנטער זענען עס



 ؟געטרייַ  מערסט די איז גרוּפע ווָאס, יָארהונדערט 21 די אין. קריסטנטום
 
 ּכולל( 16-20: 7 מתיא) קירך און געשיכטע קירך וועגן זיכער מיט צוזאמען, ביבל די

 מיט סקריּפטשערז לינקס בוך דאס. דעם ענטֿפערן העלֿפן צו וואונדער און, קלוז, ּפרָאָאפס
 .דעם וועגן אינֿפָארמַאציע נוציק צושטעלן צו געשיכטע פון
 
 יָאשקע פון ַארטיקלען ַאנטהַאלטן התגלות פון בוך דעם פון טשַאּפטערז דריט און רגע די

 די איבער קירך דער פָארשטעלן קהילות די ַאז גלויבן פילע. קהילות זיבן ֿפַאר משיח
 יָאשקע פון צוריקקומען די ביז 2 ַאקס אין שבועות פון טָאג דעם ֿפון) עלטער קהילה גאנצע
 (.משיח

 
 
 
 
 
 

 
 ֿפילַאדעלֿפיע אלטע פון רעמנַאנץ

 

 די פון רעשט די זיין ווָאלט ווערטער' יָאשקע צו לויט געטרייַ  רוֿב די, יָארהונדערט 21 די אין

 (.7-13: 3 התגלות) גָאט פון קהילה די פון חלק ֿפילַאדעלֿפיע

 



 ؟קירך קריסטלעך אמת די פון חלק ֿפילַאדעלֿפיע די פון רעשט געטרייַ  מערסט די רעּפרַאזענץ וואס

 

 אויס געֿפינען קענען איר(, 10-12: 17 ַאקס) ַאלט פון בערעַאנס די ווי זיַין צו גרייט זענט איר אויב

 צו גרייט זענט איר אויב. ביבל די גלויבן באמת און אמת די פון ליבע ינסּפייערד-גָאט אַ  הָאבן איר אויב

 די פון טייל ברוך אַ  ווערן קענען עפשער איר, ווָארט די פון כירער אַ  נָאר נישט און, טוער אַ  ווערן

 (.7-13: 3 התגלות ؛22-25: 1 יעקב) געטרייַ  ֿפילַאדעלֿפיע


