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דער תכלית החיים איז חברותאשאפט מיט דער באשאפער. און ה' 
און  משיח'ס  וועט שטעלן אונדז אין חברותא פאר מקווה פון תשובה
-6:11זכריה   טיש, וויַיל ווו צוויי ָאדער מער קליַיבן אין זיין נָאמען 

 ז ער ! מאכט א חברותא היינט!דָארט אי  28:20מתי  12
 

 :היינט גיין צו
 
 

• youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE 

• biblehub.com/ohyb 

• moshiachnow.com 

• chutzpahnik.org 
• artistsforisrael.net 

 
 

 
 

 

  
 

 פון געהערט איר האבן

 ?געזעצן רוחניות פיר די 

 
רעגירן די ַאלוועלט פון דער פונקט ווי עס זענען פיזיש געזעצן האט 

פיזיקער, ַאזוי עס זענען רוחניות געזעצן ווָאס רעגירן דיין שייכות 
 מיט דער באשאפער.

. 
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 פון געהערט ראי האבן

 ?געזעצן רוחניות פיר די 
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 געזעץ ערשטע די

 אַ  האט און דיך ליבט אויבערשטער דער
 לעבן דיין ֿפַאר ּפלַאן ווונדערלעך

 אויב זָאל איר, דָאקומענט דעם אין ינסטרַאקשַאנז געשריבן ַאנטהַאלטן
 ך"תנ מן הינם זה בקטע הציטוטים! געשריבן שטייט פון קָאנטעקסט לייענען אין מעגלעך

 אם, כתובים הם בו לקטע בהקשר ותם א לקרוא מומלץ. בביל יידיש ישחסיד ארטאדאקסיש
 .   ניתן

 באשאפער דעם פון ליבשאפט דאס
 צי מיך ציט ליבשאפט מיט דעריבער, ליב דיך איך הָאּב אהבה אייביקע, יאָ  

 )31:3 ירמיה]. (ֶחֶסד[ גנאד מיט דיר

 באשאפער דער פון פלאן דער
] 53:11 ישעיה ׂשבע  זען[ ׂשבע; חיים ֹאַרח דעם וועג דעם מיך וועסט 

, משיח האדון ימין זען[ ימין דיין אין] נעים[ נעמות, פנים דיין פאר איז ׂשמחות
 ).16:11 תהלים( נצח] 110:1 תהלים

 .)לעבן פולפיללינג און גַאנץ אַ  דעס רופט הקודש כתבי(

 צו זיין א מאמין 
 

 )15:7גיין צו ה' אין טעגלעך ּתֿפילה ! (יוחנן   .1

ָאנהייבן מיט  - לייענען טעגלעך די ווָארט פון דער אויבערשטער   .2
 )17:11די בשורת הגאולה פון יוחנן! (מה"ש 

 )14:21צו פָאלגן ה' אין יעדער מָאמענט! (יוחנן   .3

 עגלעך דורך דיין לעבן און ווערטער! עדות ישוע ט  .4
 )15: 8; יוחנן 4:19(מתי 

 )7:5 א פטרוס( לעבן דיין פון חלק יעדער ֿפַאר ט-ג צו צוטרוי  .5

לָאזט צו דעם רוח הקודש פירען אין אייער  - רוח הקודש    .6
 טעגלעך לעבן און די וועסט עדות זאגען און זען זיין כוח ! 

 )1:8מה"ש    5:16-17( גלטים 
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 ! געפילען דיינע אויף נישט זיך פַארלָאז 
איז  - ניט אונדזער געפילען  - די רילייַאבילַאטי פון ה'ס ווָארט, די ביבל 

אונדזער אויטָאריטעט. די גלוביגער לעבט דורך אמונה (צוטרוי) אין די 
עם בַאן שטעלט פאר די רילייַאבילַאטי פון ה' און זיין ווָארט. דער משל פון ד

שייכות צווישן פַאקט ( ה' און זיין ווָארט), אמונה (אונדזער צוטרוי אין ה' 
און זיַין ווָארט) און געפיל (דער רעזולטַאט פון אונדזער אמונה און 

 פָאלגעוודיקיַיט). 
 
 
 
 
 

די בַאן וועט לויפן מיט ָאדער ָאן דעם קַאבָאָאסע. ָאבער, עס ווָאלט זיין 
ויסגעווָארפן צו ּפרווון צו ציען די בַאן דורך די קַאבָאָאסע. אין דער ַאר

זעלביגער וועג, ווי געגלויבט מיר טָאן ניט הענגען אויף געפילען ָאדער 
ימָאושַאנז, ָאבער מיר פַארלָאזן זיך און אונדזער אמונה (צוטרוי) אין די 

 .וָארטאמתקייט פון דעם אויבערשטער און די הבטחות פון זיין ו
 .)14:21זען יוחנן (

 

 געזעץ צווייטע די 

 עס. קדמון חטא פון, זונדיק איז מענטש יעדער
 אונדזער און אונדז צווישן אצינד איז

 עס .בריק קיין אהן תהום גרויסער א באשאפער
 קדמון חטא הייסט דאס .טבע מיינע פון זינד איז
 .מיר אין, פאל

 

 זונדיק איז מענטש יעדער

ראה, דָאס ַאליין הָאב איך מצא, ַאז האלוקים הָאט עשה ָהָאָדם ָישר, ָאבער זיי 
 .)7:29הָאבן בקש ִחשבנות רבים. (קהלת 

 

, גוטס לויטער טָאן זָאל וואס ערד אויף צדיק אדער מענטש אַ  נישטא ווארעם
 )7:20 קהלת. (זינדיקן נישט און
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 פָאלגעוודיקיַיט). 

 
 
 
 
 

די בַאן וועט לויפן מיט ָאדער ָאן דעם קַאבָאָאסע. ָאבער, עס ווָאלט זיין 
ַארויסגעווָארפן צו ּפרווון צו ציען די בַאן דורך די קַאבָאָאסע. אין דער 

מיר טָאן ניט הענגען אויף געפילען ָאדער זעלביגער וועג, ווי געגלויבט 
ימָאושַאנז, ָאבער מיר פַארלָאזן זיך און אונדזער אמונה (צוטרוי) אין די 

 .אמתקייט פון דעם אויבערשטער און די הבטחות פון זיין ווָארט
 .)14:21זען יוחנן (

 

 געזעץ צווייטע די 

 עס. קדמון חטא פון, זונדיק איז מענטש יעדער
 אונדזער און אונדז צווישן אצינד איז

 עס .בריק קיין אהן תהום גרויסער א באשאפער
 קדמון חטא הייסט דאס .טבע מיינע פון זינד איז
 .מיר אין, פאל

 

 זונדיק איז מענטש יעדער

ראה, דָאס ַאליין הָאב איך מצא, ַאז האלוקים הָאט עשה ָהָאָדם ָישר, ָאבער זיי 
 .)7:29בים. (קהלת הָאבן בקש ִחשבנות ר

 

, גוטס לויטער טָאן זָאל וואס ערד אויף צדיק אדער מענטש אַ  נישטא ווארעם
 )7:20 קהלת. (זינדיקן נישט און
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 פעעלינגס אמונה פאקט

 פעעלינגס אמונה פאקט

 פעעלינגס אמונה פאקט



  באשאפער דער פון צעשיידט איז מענטשהייט 

 
 שטייט מענטשן זינדיקע און ַהָּקדֹוש ָהֱא%ִקים' ה צווישן אז ווייזען פיילן די
 .ּבריק אַ  ָאן צעשיידונג פון תהום גרוסער אַ 
 

 
 
 
 

 
 

 מענטשהייט, באשאפער דער מיט חברותאשאפט איז החיים תכלית דער הגם
 ער ַאזוי צעשיידט אויבערשטער דער פון און, קדמון חטא פון, חוֵטא איז

 און, דערקענטעניש" ישועה" האבן נישט קען ער און נאנטקייט דאס פעלט
 זיין ֿפַאר באשאפער דער פון פלַאן די און ליבע די ַארונגדערפ נישט קענען
 .לעבן

 :איצט לעבן דייך אין איז ישוע משיח וויסן איר ווי 
    

 איר  האט? לעבן דיין אין קומען צו ישוע משיח געבעטן איר הָאט
 ער ַאז געזאגט האט ישוע? איצט ער איז וואו?  געמיינט באמת דאס

  ווי און? ליגענט געזאגט ער וואלט. לעבן ייערא אין קומען ווָאלט
 די? (דַאס וויסן איר טוט אויטָאריטעט ווָאס אויף? ער איז

 .)ווָארט זיין און' ה פון אויטָאריטעט

 
און דָאס דָאזיקע איז דָאס ֵעדות: ַאז ה' הָאט אונדז געגעבן חיי עולם, 

דעם זון  [דעם  און דאס דאזיקע חיים איז אין זיין זון. דער, וואס האט
זון פון דער אויבערשטער] האט דאס חיים. דער, וואס האט נישט 
דעם זון פון דער אויבערשטער, האט נישט דאס חיים. די דאזיקע 
זאכן האב איך אייך געשריבן כדי איר זאלט וויסן אז איר האט חיי 
עולם, איר וואס גלויבט אין דעם נאמען פון דעם זון פון דער 

 )5:11-13יוחנן  א( אויבערשטער.
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  באשאפער דער פון צעשיידט איז מענטשהייט 

 
 שטייט מענטשן זינדיקע און ַהָּקדֹוש ָהֱא%ִקים' ה צווישן אז ווייזען פיילן די
 .ּבריק אַ  ָאן צעשיידונג פון תהום גרוסער אַ 
 

 
 
 
 

 
 

 שהייטמענט, באשאפער דער מיט חברותאשאפט איז החיים תכלית דער הגם
 ער ַאזוי צעשיידט אויבערשטער דער פון און, קדמון חטא פון, חוֵטא איז

 און, דערקענטעניש" ישועה" האבן נישט קען ער און נאנטקייט דאס פעלט
 זיין ֿפַאר באשאפער דער פון פלַאן די און ליבע די דערפַארונג נישט קענען
 .לעבן

 :איצט עבןל דייך אין איז ישוע משיח וויסן איר ווי 
    

 איר  האט? לעבן דיין אין קומען צו ישוע משיח געבעטן איר הָאט
 ער ַאז געזאגט האט ישוע? איצט ער איז וואו?  געמיינט באמת דאס

  ווי און? ליגענט געזאגט ער וואלט. לעבן אייער אין קומען ווָאלט
 די? (דַאס וויסן איר טוט אויטָאריטעט ווָאס אויף? ער איז

 .)ווָארט זיין און' ה פון ריטעטאויטאָ 

 
און דָאס דָאזיקע איז דָאס ֵעדות: ַאז ה' הָאט אונדז געגעבן חיי עולם, 
און דאס דאזיקע חיים איז אין זיין זון. דער, וואס האט דעם זון  [דעם 
זון פון דער אויבערשטער] האט דאס חיים. דער, וואס האט נישט 

ישט דאס חיים. די דאזיקע דעם זון פון דער אויבערשטער, האט נ
זאכן האב איך אייך געשריבן כדי איר זאלט וויסן אז איר האט חיי 
עולם, איר וואס גלויבט אין דעם נאמען פון דעם זון פון דער 

 )5:11-13יוחנן  א( אויבערשטער.
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  באשאפער דער פון צעשיידט איז מענטשהייט 

 
 שטייט מענטשן זינדיקע און ַהָּקדֹוש ֱא%ִקיםהָ ' ה צווישן אז ווייזען פיילן די
 .ּבריק אַ  ָאן צעשיידונג פון תהום גרוסער אַ 
 

 
 
 
 

 
 

 מענטשהייט, באשאפער דער מיט חברותאשאפט איז החיים תכלית דער הגם
 ער ַאזוי צעשיידט אויבערשטער דער פון און, קדמון חטא פון, חוֵטא איז

 און, דערקענטעניש" ישועה" האבן נישט קען ער און נאנטקייט דאס פעלט
 זיין ֿפַאר באשאפער דער פון פלַאן די און ליבע די דערפַארונג נישט קענען
 .לעבן

 :איצט לעבן דייך אין איז ישוע משיח וויסן איר ווי 
    

 איר  האט? לעבן דיין אין קומען צו ישוע משיח געבעטן איר הָאט
 ער ַאז געזאגט האט ישוע? יצטא ער איז וואו?  געמיינט באמת דאס

  ווי און? ליגענט געזאגט ער וואלט. לעבן אייער אין קומען ווָאלט
 די? (דַאס וויסן איר טוט אויטָאריטעט ווָאס אויף? ער איז

 .)ווָארט זיין און' ה פון אויטָאריטעט

 
און דָאס דָאזיקע איז דָאס ֵעדות: ַאז ה' הָאט אונדז געגעבן חיי עולם, 

אס דאזיקע חיים איז אין זיין זון. דער, וואס האט דעם זון  [דעם און ד
זון פון דער אויבערשטער] האט דאס חיים. דער, וואס האט נישט 
דעם זון פון דער אויבערשטער, האט נישט דאס חיים. די דאזיקע 
זאכן האב איך אייך געשריבן כדי איר זאלט וויסן אז איר האט חיי 

אין דעם נאמען פון דעם זון פון דער  עולם, איר וואס גלויבט
 )5:11-13יוחנן  א( אויבערשטער.
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 ַהָקדוש ל-ָהא
 

 מענטשן זינדיק
 

 ַהָקדוש ל-ָהא
 

 מענטשן זינדיק
 

 ַהָקדוש ל-ָהא
 

 מענטשן זינדיק
 



' ה! ווערטער אייגענע דיין אין געבעט דאס בקשה די באשעפער דעם בעט
 דער מיט ָאבער ווערטער דיין מיט זארגן נישט איז און הַארץ דיין ווייסט

 : גפָארשלאָ  ּתֿפילה אַ  איז דאָ . הַארץ דיין פון שטעלונג

 

אדון כל הארץ ישוע, מוחל מיין זינד. איך עפענען די טיר 
פון מיין לעבן און בַאקומען איר ווי גואל און אדון. נעמען 
קָאנטרָאל איבער די שטול פון מיין לעבן. מַאכן מיר די מין 

ֿפַאר קומען  פון מענטש איר ווילן מיר צו זיַין . דאנק איר
בן געהערט מיַין ּתֿפילה ווי אין מיין לעבן, און ַאז איר האָ 

 צוגעזאגט.

 
 ? ּתֿפילה די געבעטען איר האט

 
 

 דערקענטעניש פערזענלעך און נאנטקייט נאכגעגאנגען האבן מענטשן 
 זוכן זיי ווייל, דערקענטעניש דעם דערגרייכט נישט האבן און' ה פון
 ,ֿפילָאסָאֿפיע, עטיקס, השתדלות אייגן זייער דורך לעבן שעפעדיק די

 .וו"אאז, מצוות פון צדקות זיין לויט' ה מיט רעכטפארטיקונג
 

און מיר זיינען געווארן אומריין (טמא), און אפילו אונדזערע מצוות 
 )64:6זענען ווי שמאציגע בגדים. (ישעיה 

 

 וואס, דילעמע דעם צו ענטֿפערן בלויז די אונדז גיט געזעץ דריט די
 איבער געמאכט באשאפער דער ַאז חברותאשאפט פון בריק די איז

 .'ה און מענטשהייט צווישן צעשיידונג פון תהום דעם
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' ה! ווערטער אייגענע דיין אין געבעט דאס בקשה די באשעפער דעם בעט
 דער מיט ָאבער ווערטער דיין מיט זארגן נישט איז און הַארץ דיין ווייסט

 : פָארשלָאג ּתֿפילה אַ  איז דאָ . הַארץ דיין פון שטעלונג

 

אדון כל הארץ ישוע, מוחל מיין זינד. איך עפענען די טיר 
פון מיין לעבן און בַאקומען איר ווי גואל און אדון. נעמען 
קָאנטרָאל איבער די שטול פון מיין לעבן. מַאכן מיר די מין 

ֿפַאר קומען  פון מענטש איר ווילן מיר צו זיַין . דאנק איר
ז איר הָאבן געהערט מיַין ּתֿפילה ווי אין מיין לעבן, און אַ 

 צוגעזאגט.

 
 ? ּתֿפילה די געבעטען איר האט

 
 

 דערקענטעניש פערזענלעך און נאנטקייט נאכגעגאנגען האבן מענטשן 
 זוכן זיי ווייל, דערקענטעניש דעם דערגרייכט נישט האבן און' ה פון
, סָאֿפיעֿפילאָ , עטיקס, השתדלות אייגן זייער דורך לעבן שעפעדיק די

 .וו"אאז, מצוות פון צדקות זיין לויט' ה מיט רעכטפארטיקונג
 

און מיר זיינען געווארן אומריין (טמא), און אפילו אונדזערע מצוות 
 )64:6זענען ווי שמאציגע בגדים. (ישעיה 

 

 וואס, דילעמע דעם צו ענטֿפערן בלויז די אונדז גיט געזעץ דריט די
 איבער געמאכט באשאפער דער ַאז טחברותאשאפ פון בריק די איז

 .'ה און מענטשהייט צווישן צעשיידונג פון תהום דעם
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' ה! ווערטער אייגענע דיין אין געבעט דאס בקשה די באשעפער דעם בעט
 דער מיט ָאבער ווערטער דיין מיט זארגן נישט איז און הַארץ דיין ווייסט

 : פָארשלָאג ּתֿפילה אַ  איז דאָ . הַארץ דיין פון שטעלונג

 

אדון כל הארץ ישוע, מוחל מיין זינד. איך עפענען די טיר 
פון מיין לעבן און בַאקומען איר ווי גואל און אדון. נעמען 
קָאנטרָאל איבער די שטול פון מיין לעבן. מַאכן מיר די מין 

ֿפַאר קומען  פון מענטש איר ווילן מיר צו זיַין . דאנק איר
ן, און ַאז איר הָאבן געהערט מיַין ּתֿפילה ווי אין מיין לעב

 צוגעזאגט.

 
 ? ּתֿפילה די געבעטען איר האט

 
 

 דערקענטעניש פערזענלעך און נאנטקייט נאכגעגאנגען האבן מענטשן 
 זוכן זיי ווייל, דערקענטעניש דעם דערגרייכט נישט האבן און' ה פון
, ֿפילָאסָאֿפיע, קסעטי, השתדלות אייגן זייער דורך לעבן שעפעדיק די

 .וו"אאז, מצוות פון צדקות זיין לויט' ה מיט רעכטפארטיקונג
 

און מיר זיינען געווארן אומריין (טמא), און אפילו אונדזערע מצוות 
 )64:6זענען ווי שמאציגע בגדים. (ישעיה 

 

 וואס, דילעמע דעם צו ענטֿפערן בלויז די אונדז גיט געזעץ דריט די
 איבער געמאכט באשאפער דער ַאז חברותאשאפט פון בריק די איז

 .'ה און מענטשהייט צווישן צעשיידונג פון תהום דעם
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 געזעץ דריטע די

 איז דוד בן משיח די: תמורה מיין און הכפרה
 דער פון פארהאנדלער וואס איינסיקסטער דער

 פון עבירות און זינד די פאר אויבערשטער
 די האבן איר קענט אים דורך. מענטשהייט
 פון ּפלַאן די וויסן און' ה פון ליבע די פון דערפַארונג

 .לעבן דיין

 

, זינדיק איז מענטשהייט און, הייליק איז באשאפער דער, יבערכַאזערן צו
. צוויי די צוישן שטייט בריק א ָאן צעשיידונג פון תהום גרוסער אַ  און

 אויבערשטער דער, אבער. ריס דעם איבער גובר נישט האט מענטשהייט
 פון אים אפשיידן ַאז תהום דער איבער אונדז ֿפַאר בריק אַ  געמאכט האט

 . אונדז
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 געזעץ דריטע די

 איז דוד בן משיח די: תמורה מיין און הכפרה
 דער פון פארהאנדלער וואס איינסיקסטער דער

 פון עבירות און זינד די פאר אויבערשטער
 די האבן איר קענט אים דורך. מענטשהייט
 פון ּפלַאן די וויסן און' ה פון ליבע די פון דערפַארונג

 .לעבן דיין

 

, זינדיק איז מענטשהייט און, הייליק איז באשאפער דער, יבערכַאזערן צו
. צוויי די צוישן שטייט בריק א ָאן צעשיידונג פון תהום גרוסער אַ  און

 אויבערשטער דער, אבער. ריס םדע איבער גובר נישט האט מענטשהייט
 פון אים אפשיידן ַאז תהום דער איבער אונדז ֿפַאר בריק אַ  געמאכט האט

 . אונדז
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 געזעץ דריטע די

 איז דוד בן משיח די: תמורה מיין און הכפרה
 דער פון פארהאנדלער וואס איינסיקסטער דער

 ןפו עבירות און זינד די פאר אויבערשטער
 די האבן איר קענט אים דורך. מענטשהייט
 פון ּפלַאן די וויסן און' ה פון ליבע די פון דערפַארונג

 .לעבן דיין

 

, זינדיק איז מענטשהייט און, הייליק איז באשאפער דער, יבערכַאזערן צו
. צוויי די צוישן שטייט בריק א ָאן צעשיידונג פון תהום גרוסער אַ  און

 אויבערשטער דער, אבער. ריס דעם איבער גובר נישט האט מענטשהייט
 פון אים אפשיידן ַאז תהום דער איבער אונדז ֿפַאר בריק אַ  געמאכט האט

 . אונדז
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 דעם זיין מקבל נישט ווָאלט איר ווָאס סיבה גוט אַ  עס איז
 ?איצט ישוע משיח

מקבל זיין אז משיח איז : מלך "איך ַאליין" אויף דעם טרָאן ַאבדיקירט 
פון זיין מעמשָאלע און דער מלך המשיח נעמט די ממשלה פון מַאכט 

 )110:1תהלים (  דָארט אויף דער כסא הכבוד
 

  טרָאן דעם אויף נישט איז אליין א
 
 טרָאן דעם אויף איז משיח מ
 

 

  טרָאן דעם אויף אליין -)אליין( א
 

 אויף נישט איז משיח -) משיח( מ
 טרָאן םדע

 א

 מ

 מ
 א

 

 דעם זיין מקבל נישט ווָאלט איר ווָאס סיבה גוט אַ  עס איז
 ?איצט ישוע משיח

מקבל זיין אז משיח איז : מלך "איך ַאליין" אויף דעם טרָאן ַאבדיקירט 
ממשלה פון מַאכט  פון זיין מעמשָאלע און דער מלך המשיח נעמט די

 )110:1תהלים (  דָארט אויף דער כסא הכבוד
 

  טרָאן דעם אויף נישט איז ייןאל א
 
 טרָאן דעם אויף איז משיח מ
 

 

  טרָאן דעם אויף אליין -)אליין( א
 

 אויף נישט איז משיח -) משיח( מ
 טרָאן דעם

 א

 מ

 מ
 א

 

 דעם זיין מקבל נישט ווָאלט איר ווָאס סיבה גוט אַ  עס איז
 ?איצט ישוע יחמש

מקבל זיין אז משיח איז : מלך "איך ַאליין" אויף דעם טרָאן ַאבדיקירט 
פון זיין מעמשָאלע און דער מלך המשיח נעמט די ממשלה פון מַאכט 

 )110:1תהלים (  דָארט אויף דער כסא הכבוד
 

  טרָאן דעם אויף נישט איז אליין א
 
 טרָאן דעם אויף איז משיח מ
 

 

  טרָאן דעם אויף אליין -)אליין( א
 

 אויף נישט איז שיחמ -) משיח( מ
 טרָאן דעם

 א

 מ

 מ
 א

 



 געזעץ פערדע די

מיר מוזן בַאקומען משיח ישוע ווי גואל און אדון 
 דורך פערזענלעך פַארבעטונג.

 

 ענלעך אמונהמשיח מוז מען באקומען דורך די ּפערז

 )7:9,14(ישעיה 

 

  אמונה דורך משיח באקריגען מען קען אזוי ווי
 - מקבל זיין משיח איז פאר מושט מיט התחיַיבות פון דער גאנצער מענטש 

מיינונג, געפיל און וועט. די ענדערונג, ווָאס קומטנאך דעם ערשטער קַאמף 
אויף איינעמ'ס  מיַי זיַין ּפלוצעמדיק ָאדער גרַאדזשוַאל , ווענד זיך

 ּפערזענלעכקייט.
 

ישוע איז גערעדט) איך שטיי ביי די טיר און קלאפ; אויב עמיצער הערט מיין (
 )3:20קול און עפענט די טיר, וועל איך אריין קומען צו  אים. ( התג' 

 

ער האט געשיקט די זון פון די אויבערשטער, און האט אים געגעבען דעם  
פון גאולה), א סימן נאמען פון  לבאות הגאול [זען נאמען ישוע (א סימן 

]. דער מלאך האט אים געגעבען דעם 3:8און עזרא  3:8   6:11-12זכריה  
נאמען ישוע, וואס דער זעלבא נאמען ("ֵניְמֵסיק") האט זכריה שוין א נאמען 

יאר פריער ווען מען איז צריק געקומען פון גלות בבל דורך  500געגעבען 
לפסהנ). דאס  515-490יהוצדק ָאדער ישוע (הכהן הגדול וועגן  יהושע בן

צדק און - איז "ֵניְמֵסיק" ישוע בן דוד אדון כהן לעולם על דברתי מלכי
אונדזער משיח צו פארענדיקן די  גולת פון זינדיק ייליַאניישַאן פון די 

 ]110: 1-4; תהלים 3:8; עזרא  6:11-12; 3:8באשאפער. [זען זכריה 

[ אּון אויף די  7:14יך וועל גיסען אויף ּבית דוד [זען ּבית דוד, ישעיה אּון א

יושבי ירוָשַלִים, רּוַח ֵחן אּון געבעט, אּון זיי וועלן קיקען אויף מיר [זען זכריה 
; און זען 25:8] ווָאס זיי הָאּבן דורך געשטאכען [זען במדבר 12:8; 1:8,11

], אּון וועלן וויינען און מתאבל זיין אויף 53:5"ְוהּוא ְמחָלל ִמְפָשֵענּו", ישעיה 

אים ווי מען טרוערט אויף ַא בן ָיִחיד, אּון זיך פארביטערען נָאך אים, ווי מען 
איז פארביטערט נאך אן ערשט געבארן זון נָאך ַא ְּבכֹור [זען דברי הימים א 

 ].18:9בן דוד דקר אויף בוים שמואל ב  21:17
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 געזעץ עפערד די

מיר מוזן בַאקומען משיח ישוע ווי גואל און אדון 
 דורך פערזענלעך פַארבעטונג.

 

 משיח מוז מען באקומען דורך די ּפערזענלעך אמונה

 )7:9,14(ישעיה 

 

  אמונה דורך משיח באקריגען מען קען אזוי ווי
 - מקבל זיין משיח איז פאר מושט מיט התחיַיבות פון דער גאנצער מענטש 

ונג, געפיל און וועט. די ענדערונג, ווָאס קומטנאך דעם ערשטער קַאמף מיינ
מיַי זיַין ּפלוצעמדיק ָאדער גרַאדזשוַאל , ווענד זיך אויף איינעמ'ס 

 ּפערזענלעכקייט.
 

ישוע איז גערעדט) איך שטיי ביי די טיר און קלאפ; אויב עמיצער הערט מיין (
 )3:20ומען צו  אים. ( התג' קול און עפענט די טיר, וועל איך אריין ק

 

ער האט געשיקט די זון פון די אויבערשטער, און האט אים געגעבען דעם  
נאמען ישוע (א סימן פון גאולה), א סימן נאמען פון  לבאות הגאול [זען 

]. דער מלאך האט אים געגעבען דעם 3:8און עזרא  3:8   6:11-12זכריה  
אמען ("ֵניְמֵסיק") האט זכריה שוין א נאמען נאמען ישוע, וואס דער זעלבא נ

יאר פריער ווען מען איז צריק געקומען פון גלות בבל דורך  500געגעבען 
לפסהנ). דאס  515-490יהושע בן יהוצדק ָאדער ישוע (הכהן הגדול וועגן 

צדק און - איז "ֵניְמֵסיק" ישוע בן דוד אדון כהן לעולם על דברתי מלכי
רענדיקן די  גולת פון זינדיק ייליַאניישַאן פון די אונדזער משיח צו פא
 ]110: 1-4; תהלים 3:8; עזרא  6:11-12; 3:8באשאפער. [זען זכריה 

[ אּון אויף די  7:14אּון איך וועל גיסען אויף ּבית דוד [זען ּבית דוד, ישעיה 

זען זכריה יושבי ירוָשַלִים, רּוַח ֵחן אּון געבעט, אּון זיי וועלן קיקען אויף מיר [
; און זען 25:8] ווָאס זיי הָאּבן דורך געשטאכען [זען במדבר 12:8; 1:8,11

], אּון וועלן וויינען און מתאבל זיין אויף 53:5"ְוהּוא ְמחָלל ִמְפָשֵענּו", ישעיה 

אים ווי מען טרוערט אויף ַא בן ָיִחיד, אּון זיך פארביטערען נָאך אים, ווי מען 
ן ערשט געבארן זון נָאך ַא ְּבכֹור [זען דברי הימים א איז פארביטערט נאך א

 ].18:9בן דוד דקר אויף בוים שמואל ב  21:17

 

  
12  7

  

 געזעץ פערדע די

מיר מוזן בַאקומען משיח ישוע ווי גואל און אדון 
 דורך פערזענלעך פַארבעטונג.

 

 משיח מוז מען באקומען דורך די ּפערזענלעך אמונה

 )7:9,14(ישעיה 

 

  אמונה דורך משיח באקריגען מען קען אזוי ווי
 - מקבל זיין משיח איז פאר מושט מיט התחיַיבות פון דער גאנצער מענטש 

מיינונג, געפיל און וועט. די ענדערונג, ווָאס קומטנאך דעם ערשטער קַאמף 
מיַי זיַין ּפלוצעמדיק ָאדער גרַאדזשוַאל , ווענד זיך אויף איינעמ'ס 

 כקייט.ּפערזענלע
 

ישוע איז גערעדט) איך שטיי ביי די טיר און קלאפ; אויב עמיצער הערט מיין (
 )3:20קול און עפענט די טיר, וועל איך אריין קומען צו  אים. ( התג' 

 

ער האט געשיקט די זון פון די אויבערשטער, און האט אים געגעבען דעם  
פון  לבאות הגאול [זען  נאמען ישוע (א סימן פון גאולה), א סימן נאמען

]. דער מלאך האט אים געגעבען דעם 3:8און עזרא  3:8   6:11-12זכריה  
נאמען ישוע, וואס דער זעלבא נאמען ("ֵניְמֵסיק") האט זכריה שוין א נאמען 

יאר פריער ווען מען איז צריק געקומען פון גלות בבל דורך  500געגעבען 
לפסהנ). דאס  515-490הגדול וועגן  יהושע בן יהוצדק ָאדער ישוע (הכהן

צדק און - איז "ֵניְמֵסיק" ישוע בן דוד אדון כהן לעולם על דברתי מלכי
אונדזער משיח צו פארענדיקן די  גולת פון זינדיק ייליַאניישַאן פון די 

 ]110: 1-4; תהלים 3:8; עזרא  6:11-12; 3:8באשאפער. [זען זכריה 

[ אּון אויף די  7:14דוד [זען ּבית דוד, ישעיה אּון איך וועל גיסען אויף ּבית 

יושבי ירוָשַלִים, רּוַח ֵחן אּון געבעט, אּון זיי וועלן קיקען אויף מיר [זען זכריה 
; און זען 25:8] ווָאס זיי הָאּבן דורך געשטאכען [זען במדבר 12:8; 1:8,11

און מתאבל זיין אויף  ], אּון וועלן וויינען53:5"ְוהּוא ְמחָלל ִמְפָשֵענּו", ישעיה 
אים ווי מען טרוערט אויף ַא בן ָיִחיד, אּון זיך פארביטערען נָאך אים, ווי מען 
איז פארביטערט נאך אן ערשט געבארן זון נָאך ַא ְּבכֹור [זען דברי הימים א 

 ].18:9בן דוד דקר אויף בוים שמואל ב  21:17
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 'ה פון לאמעלע דאס זע, האלוקים שה הנה

 
זה תמורתי זה כפרתי. זה ילך למיתה ואני אלך 
לחיים. ווארים אלע פארלאזן זיך אויף מעשים 
פון דער תורה און אויף מיין אייגענער צדקות 
פון דער תורה זענען אונטער א קללה ווייל 
פארשאלטן איז יעדער איינער וואס באשטייט 
נישט אין אלצדינג  וואס סע שטייט געשריבן 

 ר תורה צו טאן עס.אין דעם ספ
 ).21:23 27:26(דברים  
 

אבער פארשאלטן איז יעדער איינער וואס הענגט אויף א בוים.  משיח איז 
געווארן א קללה פאר אונדז. משיח'ס בוים איז אונדזער אייגן. משיח האט 
אויף זיך גענומען צו טראגען דעם בוים פאר אונדז און איז געווארן אונדזער 

) 3:22דזער עץ חיים וואס איז געווען פארלוירן (בראשית בריק צו ה',אונ
און איז געפונען געווארן אין אים. משיח און זיין אויפשטיין פון טויט ווייזט 
אז דם הכפרה וואס ישוע האט געגעבען איז אהנגענומען געווערען (רצויה) 

 צו ה'.
 

 משיח פון ביאתו פון אידענטיפיצירונג 

 )23:5-6דוד (ירמיה ָאּפשטַאמלינג פון  •

 )5:1ֶלֶחם  (מיכה - געבוירן אין ּבית •

 תהלים  9:5-6ישעיה ( נאטור פון משיח איז אלוהות •
  3:1מלאכי  110:1תהלים  30:4 8:22משלי  2:7

 )7:13-14 3:18דניאל 

 תנ"ך נביאות געזאגט אז משיח אויפגעשטַאנען תחית המתים •

 )53:10-12ישעיה  16:9-10תהלים ( •

 70מען איידער די חורבן בית המקדש השני בשנת משיח איז קו •
  )9:24-27לס'(דניאל 

) משיחס נָאמען (שמו, זכריה 22:16התג׳  6:11-12 3:8זכריה ( •
 ) פון צייכן (מופת) נביאות געזאגט צו זיין ישוע6:12

 
 נבואות די אלע מקוים וואס היסטָאריע אין מענטש איין בלויז איז עס
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 'ה פון לאמעלע דאס זע, לוקיםהא שה הנה

 
זה תמורתי זה כפרתי. זה ילך למיתה ואני אלך 
לחיים. ווארים אלע פארלאזן זיך אויף מעשים 
פון דער תורה און אויף מיין אייגענער צדקות 
פון דער תורה זענען אונטער א קללה ווייל 
פארשאלטן איז יעדער איינער וואס באשטייט 

סע שטייט געשריבן נישט אין אלצדינג  וואס 
 אין דעם ספר תורה צו טאן עס.

 ).21:23 27:26(דברים  
 

אבער פארשאלטן איז יעדער איינער וואס הענגט אויף א בוים.  משיח איז 
געווארן א קללה פאר אונדז. משיח'ס בוים איז אונדזער אייגן. משיח האט 

וארן אונדזער אויף זיך גענומען צו טראגען דעם בוים פאר אונדז און איז געו
) 3:22בריק צו ה',אונדזער עץ חיים וואס איז געווען פארלוירן (בראשית 

און איז געפונען געווארן אין אים. משיח און זיין אויפשטיין פון טויט ווייזט 
אז דם הכפרה וואס ישוע האט געגעבען איז אהנגענומען געווערען (רצויה) 

 צו ה'.
 

 משיח פון ביאתו פון אידענטיפיצירונג 

 )23:5-6ָאּפשטַאמלינג פון דוד (ירמיה  •

 )5:1ֶלֶחם  (מיכה - געבוירן אין ּבית •

 תהלים  9:5-6ישעיה ( נאטור פון משיח איז אלוהות •
  3:1מלאכי  110:1תהלים  30:4 8:22משלי  2:7

 )7:13-14 3:18דניאל 

 תנ"ך נביאות געזאגט אז משיח אויפגעשטַאנען תחית המתים •

 )53:10-12ישעיה  16:9-10תהלים ( •

 70משיח איז קומען איידער די חורבן בית המקדש השני בשנת  •
  )9:24-27לס'(דניאל 

) משיחס נָאמען (שמו, זכריה 22:16התג׳  6:11-12 3:8זכריה ( •
 ) פון צייכן (מופת) נביאות געזאגט צו זיין ישוע6:12

 
 ותנבוא די אלע מקוים וואס היסטָאריע אין מענטש איין בלויז איז עס
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 'ה פון לאמעלע דאס זע, האלוקים שה הנה

 
זה תמורתי זה כפרתי. זה ילך למיתה ואני אלך 
לחיים. ווארים אלע פארלאזן זיך אויף מעשים 
פון דער תורה און אויף מיין אייגענער צדקות 
פון דער תורה זענען אונטער א קללה ווייל 

ייט פארשאלטן איז יעדער איינער וואס באשט
נישט אין אלצדינג  וואס סע שטייט געשריבן 
 אין דעם ספר תורה צו טאן עס.

 ).21:23 27:26(דברים  
 

אבער פארשאלטן איז יעדער איינער וואס הענגט אויף א בוים.  משיח איז 
געווארן א קללה פאר אונדז. משיח'ס בוים איז אונדזער אייגן. משיח האט 

בוים פאר אונדז און איז געווארן אונדזער  אויף זיך גענומען צו טראגען דעם
) 3:22בריק צו ה',אונדזער עץ חיים וואס איז געווען פארלוירן (בראשית 

און איז געפונען געווארן אין אים. משיח און זיין אויפשטיין פון טויט ווייזט 
אז דם הכפרה וואס ישוע האט געגעבען איז אהנגענומען געווערען (רצויה) 

 צו ה'.
 

 משיח פון ביאתו פון אידענטיפיצירונג 

 )23:5-6ָאּפשטַאמלינג פון דוד (ירמיה  •

 )5:1ֶלֶחם  (מיכה - געבוירן אין ּבית •

 תהלים  9:5-6ישעיה ( נאטור פון משיח איז אלוהות •
  3:1מלאכי  110:1תהלים  30:4 8:22משלי  2:7

 )7:13-14 3:18דניאל 

 תחית המתים תנ"ך נביאות געזאגט אז משיח אויפגעשטַאנען •

 )53:10-12ישעיה  16:9-10תהלים ( •

 70משיח איז קומען איידער די חורבן בית המקדש השני בשנת  •
  )9:24-27לס'(דניאל 

) משיחס נָאמען (שמו, זכריה 22:16התג׳  6:11-12 3:8זכריה ( •
 ) פון צייכן (מופת) נביאות געזאגט צו זיין ישוע6:12

 
 נבואות די אלע מקוים וואס ריעהיסטאָ  אין מענטש איין בלויז איז עס

 8  11



 טויט דער איז זינד דער פון לוין דער
 

אין ֶצֶדק מיט רחמנות האט משיח באצאלט אונדזער חוב. משיח 
אליין האט אוועקגעטראגן אינזער זינד אין זיין גוף אויף דעם 

 …'בוים. ער איז אונדזער בריק (גשר) צו ה
 

 חברותאשאפט פון בריק די
 

אויבערשטער האט נישט געבייטן זיין דם הכפרה  דער
די חורבן, ה' האט לָאזן  ). אבער זינט17:11פָאדערונג (ויקרא 

הכפרה פָאדערונג פאר אונדזער זינד פון א שּפעטער זיין דם
 9:24-27דניאל  21:17דברי הימים א  13:1זכריה (מקור 

 )12:8-10זכריה  18:9שמואל ב 
 

ר ה' הָאט אים געוואלט לאזען סימנים פאר ) ָאבע53:10-11(ישעיה  
], צו החלי [חלה]; אויּב זיַין ֶנֶפש 53:5זיינע יסורים [זען דכא ישעיהו 

["ֶנֶפש" פּון משיח] מאכען זיין נפש פאר ַאן ָאָשם [זען ויקרא 
], ער זָאל זען ֶזַרע, ער מארוך ָיִמים זיין [זען תחית המשיח, 14:12
"], און דער ֵחֶפץ ה' דורך זיַין ָיד זָאל צלח. , "א�ֶרך ימים21:5תהלים 

ווי ַא רעזולטאט פּון דאס מוטשען פּון זיַין ֶנֶפש, וועט ער [ה'] זען  11
] פּון אים [משיח] וועט 14:9און ישּבע [שבע]; דורך ַּדַעת [זען יוחנן 

 ], און זייערע עֹונֹות5:1מיַין ֶעֶבד ַצִּדיק יצּדיק [צדק] רּבים [זען רומ' 
 ]53:4וועט ער סבל [זען סבל ישעיהו 

 
ה' וואלט געווען אומיושרדיק נישט צו באצאלן די חשבון אין דער 
טאג פון באצאהלונג. ס'איז נישט רעכט צו צוריקהאלטן פארדינסטן 

 אויף צאלטאג.
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 טויט דער איז זינד דער פון לוין דער
 

ונדזער חוב. משיח אין ֶצֶדק מיט רחמנות האט משיח באצאלט א
אליין האט אוועקגעטראגן אינזער זינד אין זיין גוף אויף דעם 

 …'בוים. ער איז אונדזער בריק (גשר) צו ה
 

 חברותאשאפט פון בריק די
 

דער אויבערשטער האט נישט געבייטן זיין דם הכפרה 
די חורבן, ה' האט לָאזן  ). אבער זינט17:11פָאדערונג (ויקרא 

ָאדערונג פאר אונדזער זינד פון א שּפעטער הכפרה פזיין דם
 9:24-27דניאל  21:17דברי הימים א  13:1זכריה (מקור 

 )12:8-10זכריה  18:9שמואל ב 
 

) ָאבער ה' הָאט אים געוואלט לאזען סימנים פאר 53:10-11(ישעיה  
], צו החלי [חלה]; אויּב זיַין ֶנֶפש 53:5זיינע יסורים [זען דכא ישעיהו 

" פּון משיח] מאכען זיין נפש פאר ַאן ָאָשם [זען ויקרא ["ֶנֶפש
], ער זָאל זען ֶזַרע, ער מארוך ָיִמים זיין [זען תחית המשיח, 14:12
, "א�ֶרך ימים"], און דער ֵחֶפץ ה' דורך זיַין ָיד זָאל צלח. 21:5תהלים 

 ווי ַא רעזולטאט פּון דאס מוטשען פּון זיַין ֶנֶפש, וועט ער [ה'] זען 11
] פּון אים [משיח] וועט 14:9און ישּבע [שבע]; דורך ַּדַעת [זען יוחנן 

], און זייערע עֹונֹות 5:1מיַין ֶעֶבד ַצִּדיק יצּדיק [צדק] רּבים [זען רומ' 
 ]53:4וועט ער סבל [זען סבל ישעיהו 

 
ה' וואלט געווען אומיושרדיק נישט צו באצאלן די חשבון אין דער 

'איז נישט רעכט צו צוריקהאלטן פארדינסטן טאג פון באצאהלונג. ס
 אויף צאלטאג.
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 טויט דער איז זינד דער פון לוין דער
 

אין ֶצֶדק מיט רחמנות האט משיח באצאלט אונדזער חוב. משיח 
אליין האט אוועקגעטראגן אינזער זינד אין זיין גוף אויף דעם 

 …'בוים. ער איז אונדזער בריק (גשר) צו ה
 

 חברותאשאפט פון בריק יד
 

דער אויבערשטער האט נישט געבייטן זיין דם הכפרה 
די חורבן, ה' האט לָאזן  ). אבער זינט17:11פָאדערונג (ויקרא 

הכפרה פָאדערונג פאר אונדזער זינד פון א שּפעטער זיין דם
 9:24-27דניאל  21:17דברי הימים א  13:1זכריה (מקור 

 )12:8-10זכריה  18:9שמואל ב 
 

) ָאבער ה' הָאט אים געוואלט לאזען סימנים פאר 53:10-11(ישעיה  
], צו החלי [חלה]; אויּב זיַין ֶנֶפש 53:5זיינע יסורים [זען דכא ישעיהו 

["ֶנֶפש" פּון משיח] מאכען זיין נפש פאר ַאן ָאָשם [זען ויקרא 
ח, ], ער זָאל זען ֶזַרע, ער מארוך ָיִמים זיין [זען תחית המשי14:12
, "א�ֶרך ימים"], און דער ֵחֶפץ ה' דורך זיַין ָיד זָאל צלח. 21:5תהלים 

ווי ַא רעזולטאט פּון דאס מוטשען פּון זיַין ֶנֶפש, וועט ער [ה'] זען  11
] פּון אים [משיח] וועט 14:9און ישּבע [שבע]; דורך ַּדַעת [זען יוחנן 

], און זייערע עֹונֹות 5:1' מיַין ֶעֶבד ַצִּדיק יצּדיק [צדק] רּבים [זען רומ
 ]53:4וועט ער סבל [זען סבל ישעיהו 

 
ה' וואלט געווען אומיושרדיק נישט צו באצאלן די חשבון אין דער 
טאג פון באצאהלונג. ס'איז נישט רעכט צו צוריקהאלטן פארדינסטן 

 אויף צאלטאג.
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