די גוט נייַעס מעסעדזש
צוריק۔3

יאָ שקע איז לעבעדיק۔ 1יאָ שקע געשטארבן און רויז ווידער۔ 2יאָ שקע איז קומענדיק
יאָ שקע איז דער בלויז וועג צו הימל۔ 4יאָ שקע סאַ וועס۔ 5יאָ שקע איז קענען צו טאָ ן אַ לץ ווי
דערמאנט אין לוק 4۔ 6יאָ שקע איז מלך און ער האט א מלוכה۔ 7דער בלויז וועג אין דעם
מלכות איז צו זיין געבוירן ווידער۔8

יאָ שקע געשטארבן אויף דעם קרייַז און גענומען יעדער זינד אויף זיין גוף .דורך זיין
מלקות מיר זענען געהיילט۔ 9ער געליטן זייער ֿפאַ ר אונדז אַ לע אַ זוי מיר געקענט
פאַ רברענגען אייביקייט מיט אים אויף אייביק۔ 10גאָ ט ליב געהאט די וועלט אַ זוי פיל אַ ז ער
געשיקט זיין זון יאָ שקע צו שטאַ רבן אין אונדזער ּפלאַ ץ۔ 11גאָ ט געוואוסט אַ ז מיר קען נישט
באַ צאָ לן דעם ּפרייַז .די ּפרייַז איז געווען גרויס און מיר געקענט קיינמאָ ל טרעפן גאָ ט ס
סטאַ נדאַ רדס .אַ ז ס וואָ ס יאָ שקע געקומען۔12
יאָ שקע איז דער וואָ רט געמאכט פלייש۔ יאָ שקע געווארן אַ מענטש۔ 13יאָ שקע געגאנגען
דעם ערד און יקסּפיריאַ נסט יעדער פאָ רעם פון ווייטיק און רידזשעקשאַ ן אויף זיך אליין۔14
ער איז געווען פארווארפן און פאראכט۔ קיין איינער געוואלט צו אפילו קוקן אויף אים נאָ ך
ער האט אַ גרויס זאַ ך ֿפאַ ר אונדז۔ 15ער באוויליקט אונדז צוריק צו דער פאטער۔
 1התגלות1:18
 2התגלות1:18
 3יוחנן14:2, 3
 4יוחנן14:6
 5אקטן4:12
 6לוק4:18, 19
 7יוחנן18:36, 37
 8יוחנן3:5, 6
 9יוחנן  19:30, 1פעטרוס2:24
 10ישעיה53:3, 4
 11יוחנן  3:16,גאַ לאַ טיאַ נס3:13
 12רוימער3:23, 24
 13יוחנן1:14
 14עברים4:15
 15ישעיה53:3
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ווייַל פון וואָ ס יאָ שקע האט ,מיר ניט מער האָ בן צו זיין אפגעשיידט פון גאָ ט۔ יאָ שקע
געשטארבן אַ זוי מיר געקענט אַ מאָ ל ווידער האָ בן כאַ ווערשאַ פט מיט דעם פאטער۔16
יאָ שקע געשטארבן אַ זוי אַ ז מיר געקענט האָ בן לעבן۔ 17דורך יאָ שקע ,מיר האָ בן אייביק
לעבן۔ 18דורך יאָ שקע ,מיר האָ בן מחילה פון זינד۔ 19די וואס גלויבן אין יאָ שקע וועט
קיינמאָ ל טאַ קע שטאַ רבן ווייַל יאָ שקע איז דער איין וואס גיט לעבן۔ 20יאָ שקע גיט לעבן צו
אַ לע וואס גלויבן אין אים۔ 21און אַ ז אייביק לעבן הייבט דער מאָ מענט איר קריגן אים אין
דיין האַ רץ۔22
איר טאָ ן ניט האָ בן צו טאָ ן גוט אַ רבעט אָ דער מעשים צו באַ קומען אין הימל۔ 23כל איר
האָ בן צו טאָ ן איז גלויבן אין יוזל۔ רופן אויף זיין נאָ מען .פרעגט אים צו ראַ טעווען איר۔
פרעגט אים צו באַ פרייַען איר۔ ער איז דאָ ۔ זיין גייסט איז דאָ צו העלפן איר۔ רופן אויף דעם
נאָ מען פון דעם האר۔ רופן אויף יוזל און איר וועט ווערן געזונט۔ ֿפאַ ר אויב איר באקענען
מיט אייער מויל אַ ז יאָ שקע איז גאט און גלויבן אין דיין האַ רץ אַ ז גאָ ט האט אים פון די
טויט ,איר וועט ווערן געזונט۔ 24איר וועט האָ בן אייביק לעבן۔ איר וועט ווערן אַ קינד פון
גאָ ט ،אַ בירגער אין גאָ ט ס מלכות۔ 25גאָ ט ס מלכות איז אייביק۔ 26גאָ ט ס מלכות איז דאָ
איצט און איז פאַ ראַ נען צו אַ לע וואס באַ קומען יאָ שקע ווי האר און גואל۔ יאָ שקע איז דער
בלויז וועג צו הימל۔ עס איז קיין אנדערע נאָ מען אונטער הימל דורך וועלכן מיר קענען זיין
געזונט۔27
איין טאָ ג יאָ שקע וועט צוריקקומען۔ ער איז קומענדיק צוריק ווידער۔ 28און איין טאָ ג ،ער
וועט הערשן און מעמשאָ לע פון דעם ערד۔ 29דעם אָ נזאָ ג איז ניט צו יבערשרעקן איר ליב
 16רוימער  5:10,קאָ לאָ ססיאַ נס1:19-22
 17יוחנן10:10
 18יוחנן10:27
1 19יוחנן2:2
 20יוחנן11:25, 26
1 21יוחנן5:11, 12
 22רוימער10:9
 23עפעזער2:8, 9
 24רוימער10:9
 25יוחנן  3:3,פיליּפּפיאַ נס3:20, 21
 26דניאל  4:3,לוק1:32, 33
 27אקטן4:12
 28התגלות1:8
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איינער۔ דעם אָ נזאָ ג איז צו לאָ זן איר וויסן אַ ז צייַט איז קורץ און משיח ס צוריקקער איז
באַ לד۔ יוזל ،דער משיח וועט צוריקקומען ווידער۔ 30איך זאָ גן ווידער ווייַל ער געקומען
אַ מאָ ל ווי אַ בייבי אָ בער ווען ער קומט דער צווייט מאָ ל ،ער וועט קומען ווי קאַ נגקערינג
מלך۔31
איצט איז די צייַט צו זיין גרייט טי ַיער פרייַנד۔ איצט איז די צייַט צו הערן۔ איצט איז די
צייַט۔ צי ניט פאַ רגליווערן אייער האַ רץ۔ צי ניט בונטאַ ר קעגן גאָ ט۔ 32הייַנט איז דער טאָ ג
פון ישועה۔ 33נעמען אַ מאָ מענט רעכט איצט און טראָ גן זיך צו די האר۔ אים געבן דיין
לעבן۔ אַ רויסגעבן זיך צו אים۔ ער איז דאָ ֿפאַ ר איר הייַנט۔ לאָ זן אים צו טאָ ן די טיף ווערק
פון היילונג  -היילונג אייער האַ רץ און רייניקונג איר פון אַ לע זינד۔ ער איז קענען۔ ער איז
דאָ ۔ זאל ס דאַ וונען צוזאַ מען۔
ליב יוזל .איך פרעגן איר צו שענקען מיר פון אַ לע פון מיין זינד .איך פרעגן איר צו ראַ טעווען מיר۔ איך
האָ בן געקערט מיין צוריק אויף איר אָ בער איצט איך קומען צו איר۔ ביטע רייניקן מיר פון אַ לע
אומגערעכטיקייט۔ ביטע היילן מיר۔ ביטע היילן מיר אין יעדער געגנט פון מיין לעבן۔ רוב ימּפאָ רטאַ נטלי،
ביטע קומען צו לעבן אין מיר۔ איך ווילן צו וויסן איר۔ איך ווילן צו האָ בן אַַ שייכות מיט איר۔יך בין יאָ ורס۔
איך בין יאָ ורס אייביק מיין גאָ ט ،מיין מלך ،און איך קלייַבן צו דינען איר ֿפאַ ר די מנוחה פון מיין טעג۔ דאנק
איר ،גאט ֿ,פאַ ר געהאלטןַבייםַשטארבן ֿפאַ ר מיר און ֿפאַ ר שּפאָ רן מיר۔ איך קריגן אַ לע אַ ז איר האָ בן ֿפאַ ר
מיר۔ איך קוק פאָ רויס צו זייַענדיק מיט איר אויףַאייביק۔ אמן۔

ליב ברידער און שוועסטער ،איצט אַ ז איר האָ בן מתפלל געווען דעם תפילה און מקבל
יאָ שקע אין דיין האַ רץ דורך אמונה ،איר זענען איצט אַ נייע שאַ פונג אין משיחן۔ 34איר
ביסט ניט מער דער זעלביקער۔ איר ביסט ניט מער אַ ז מענטש איר געווען אַ ביסל מינוט
צוריק۔ יאָ שקע איז איצט אין דיין האַ רץ۔ 35וואָ ס ס ווונדערלעך איז אַ ז זיין גייסט איז מיט
איר۔ יא ,דער רוח איז מיט איר۔ ער וועט פירן איר און פירן איר ،ווייַזונג איר די וועג דורך
זיין אמת אַ ז קומט פון גאָ ט۔36
 29זעטשאַ ריאַ ה14:4, 9
 30התגלות22:12, 13
 31התגלות1:5
 32עברים3:15
2 33קאָ רינטהיאַ נס6:2
2 34קאָ רינטהיאַ נס5:17
 35גאַ לאַ טיאַ נס4:6
 36יוחנן16:13, 14
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גאָ ט۔37

איצט עס זענען אַ ביסל זאכן אַ ז איר מוזן טאָ ן۔ קעסיידער לייענען דעם וואָ רט פון
באַ קומען אַ ביבל און נעמען אין דעם בוך פון יוחנן۔ לייענען און לערנען די וואָ רט פון גאָ ט
ווייַל אַ ז וועט יבערמאַ כן אייער מיינונג۔ 38אן אנדער זאַ ך  -פאַ רברענגען צייַט מתפלל צו
גאָ ט יעדער טאָ ג۔ לערן צו הערן ווי געזונט۔ דעם איז כאַ ווערשאַ פט۔ דעם איז ווי איר לערן
צו הערן זיין קול ،דורך סּפענדינג צייַט מיט אים۔ 39ער וויל צו רעדן צו איר אַ זוי איר מוזן
לערנען צו הערן אויך۔ בלייַבן אַ וועק פון די זאכן אַ ז ומקאָ וועד המשיח۔ בעט דעם רוח צו
העלפן איר געפינען אַ ּפלאַ ץ ווו איר קענען לערנען מער וועגן יאָ שקע۔40
איך בין אַ זוי צופרידן מיר האט דעם מאָ ל צוזאַ מען۔ איך בין אַ זוי צופרידן איר האט אייער
לעבן צו די האר۔ איר וועט קיינמאָ ל זיין די זעלבע۔ וואַ קסן אין דער חן און וויסן פון
אונדזער האר און גואל יאָ שקע המשיח۔41

2 37טימאטעאוס2:15
 38עברים4:12
 39יוחנן10:27
 40יוחנן  14:15-17,עברים10:25
2 41פעטרוס3:18
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