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געדַאנק און גערעדט ָאן געלט די , די וועג איך ליווד ,יָאר פון מיין לעבן 24וויַיל ֿפַאר די ערשטע   ?פאר ווָאס  .112

  .הַארץ פון גָאט

ך ַאז איך קען הָאבן ַא וועג צו גיין צו הימל ווען איך און בלעד ַאזוי אי, קרוסַאפייד, יָאשקע איז טָארטשערד  .113

  .ָאבער ער איז געטינג קיין ענטפער ֿפון מיר, שטַארבן

  יָאשקע קען הָאבן געזָאגט ַאז וועגן מיר, יָאר 24בעשַאס יענע   .114
  ."איך בלעד ֿפַאר קיין סיבה, ווי ווייט ווי ַאנדי עש איז קַאנסערנד"  .115
116.  

  .עס איז ַא ַאוועקווַארפן טָאג, סטריּפס tsetאויף ַאלע קַאסטן פון   .117
ק איר זענט סַאּפָאוזד צו ווַארפן זיי ַאלע ַאווע, אויב איר טָאן ניט רעסּפָאנד צו בלוט דורך די ַאוועקווַארפן טָאג  .118

  סיי ווי סיי

יָאשקע ווָאלט , ָאן ריסּפַאנדינג צו די בלוט פון יוזל קריסטוס" ַאוועקווַארפן טָאג"אויב איך ביי ריטשט מיין   .119

  .הָאבן טרָאון מיר ַאוועק
וויַיל עס ווָאלט זיין גָארנישט רעקָארדעד אין די לַאם ס ספר פון לעבן צו בַאשיצן מיך אויף   ?פאר ווָאס  .120

  .דזשודגעמענט טָאג ווען איך שטעל ַאליין ֿפַאר גָאט
121.  

  .איך איז געווען זייער טייער, רָאבע סטריּפסווי דער ּפ  .122
  .די ביבל זָאגט ַאז איך איז געווען בַאט מיט ַא ּפרייז  .123
  .די ּפרייז איז דער לעבן און בלוט פון יוזל קריסטוס  .124
125.  

  .כָאוּפינג צו בַאקומען ַא ענטפער, און זען ַאז איך בלעד אויף עס, איר קענען קוקן אין די ּפרָאבע ּפַאס  .126
  .עס איז ַארויסגעווָארפן צו מיר, וויַיל עס הָאט נישט רעסּפָאנד צו מיין בלוט, ָאבער  .127
  .און ווָארף עס אין די ָאּפפַאל, איך הָאבן צו נעמען דָאס ַארויס פון די מעטער  .128
  .ָאדער הָאבן כערד וועגן די בלוט פון יוזל, פילע מענטשן וויסן וועגן יָאשקע, גלייכן  .129
עס וועט זיין גָארנישט רעקָארדעד אין די לַאם ס ספר , די בלוט פון יָאשקע" רעסּפָאנד צו"ָאבער סיידן איר   .130

  .פון לעבן צו בַאשיצן איר אויף דזשודגעמענט טָאג ווען איר שטיין ַאליין ֿפַאר גָאט

  .טָאג איז קומענדיק ֿפַאר ַאלע פון אונדזַאז   .131
132.  

און טעלז אונדז ווי צו , ער גיווז אונדז ַא בילד פון הימל: יָאשקע האלט צוויי טינגז  -14אין זשאן טשַאּפטער   .133

  .קומען עסבַא
  14:2-3זשאן   .134
  :אין מיין פַאדער ס הויז זענען פילע מַאנטשַאנז"ער האט געזָאגט אין   .135
  .איך ווָאלט הָאבן טָאלד איר, אויב עס געווען נישט ַאזוי  .136



  .און איך גיין דָארט צו ָאנגרייטן ַא ּפלַאץ ֿפַאר דיר  .137
  .און בַאקומען איר ַאנטו זיך, מאלאיך וועל קומען נאכא, און אויב איך גיין און ָאנגרייטן ַא ּפלַאץ ֿפַאר דיר  .138
  .איר קען זיין אויך, ַאזוי ַאז וואו איך בין  .139
140.  

  .14:6ָאבער דָאס איז נישט ווָאס יָאשקע געזָאגט אין זשאן , די וועלט זָאגט עס זענען פילע וויַיס אין הימל  .141
  14:6זשאן   .142
ַאחוץ דורך , די פַאדער קיין מענטש קומט ַאנטו: און דער לעבן, דער אמת, איך בין דער וועג: יָאשקע געזָאגט  .143

  !מיר
144.  

  :די רוימישע רָאוד  .145

  :זָאגןדָאס איז ווָאס זיי   .עס זענען פיר ווערסעס בַאוווסט ווי די רוימישע רָאוד, אין דעם בוך פון רָאמַאנס  .146
147.  

  3:23רָאמַאנס   .148
  .ַאלעמען האט סינד און פַאלַאן קליין פון די גלָאריע פון גָאט  .149
150.  

  6:23רָאמַאנס   .151
  .ָאבער דעם טַאלַאנט פון גָאט איז אייביק לעבן, שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי   .152
153.  

  5:8רָאמַאנס   .154
קריסטוס דיעד ֿפַאר , ווען סינערזאפילו בשעת מיר גע, גָאט דעמַאנסטרייץ זיין ליבע ֿפַאר אונדז אין דעם  .155

  .אונדז
156.  

  10:9רָאמַאנס   .157
און איר גלויבן אין דיין הַארץ ַאז גָאט רייזד אים ֿפון די , אויב איר מוידע מיט דיין מויל ַאז יָאשקע איז לָארד"  .158

  "איר וועט זיין גילטיג, טויט
159.  

  ?גילטיג ֿפון ווָאס  .160
  .גילטיג ֿפון כעל  .161
  ס מישּפעט'גילטיג ֿפון גָאט   .162
  .ס רַאט'גילטיג ֿפון גָאט   .163
164.  

  מיַין נָאמען איז ַאנדי עש  .165
  .און איך מוידע ַאז יָאשקע קריסטוס איז מיין לָארד און רַאטעווער  .166
  .אים ֿפון די טויט און איך גלויבן ַאז גָאט רייזד  .167
  .איך בין גָאוינג צו הימל, ווען איך שטַארבן, 10:9ס ּפשוט צוזָאג אין רָאמַאנס 'לויט צו גָאט , דעריבער  .168
  !די צייט צו רעסּפָאנד צו די בלוט פון יוזל קריסטוס איז היינט  .169
170.  

  ווָאלט ַאלעמען ביטע פַארמַאכן דיין ייז  .171
וואשינגטאן און ניו , די וועלט וויל איר צו טרַאכטן ַאז די וויכטיק טינגז זענען גָאוינג אויף אין הָאלליווָאָאד  .172

  .יארק

ווַאיטינג צו זען ווָאס איר זענט גָאוינג צו , ייעס זענען אויף איר רעכט איצט'גַארַאנטירן ַאז גָאט ס ָאבער איך   .173

  .סעקונדעס 30טָאן אין דער ווייטער 

ּפרָאצענט זיכער ַאז איר זענט גָאוינג צו  100און איר ווילט צו מַאכן , אויב איר זענט ווַאטשינג דעם ווידעא  .174

  :דַאן איבערחזרן דעם ּפשוט טפילע נָאך מיר, הימל ווען איר שטַארבן
175.  

ו ּפריַיער צו רעסעיווע יָאשקע קריסטוס ווי לָארד און סַאוויָאר ַאזוי איר וועט גיין צ'אונטן איז דער סיננער ס   .176

  :הימל ווען איר שטַארבן

  ,ליב יָאשקע  .177
  .איך הָאב סינד  .178
  .און איך טוט מיר לייד, איך הָאב ברָאקען דיין לָאז  .179
  .ביטע מוחל מיר ֿפַאר מיין סינס  .180
  .איך ָאננעמען איר ווי מיין לָארד און סַאוויָאר  .181
  .איך גלויבן גָאט רייזד איר ֿפון די טויט  .182
  .און איך צוטרוי איר צו נעמען מיר ַאריַין הימל ווען איך שטַארבן  .183
  .ַאמען, דַאנקען איר יָאשקע  .184
185.  

  ?לט ַאלעמען ביטע עֿפענען דיין ייזווָא  .186



  !דַאן קָאנגרַאטולַאטיָאנס, אויב איר ּפונקט ּפרייד ַאז טפילע  .187
  .פון דיין לעבןווע ּפונקט נייע דער מערסט וויכטיק בַאשלוס 'איר  .188
  .איך וועט מוידע איר ֿפַאר גָאט, יָאשקע געזָאגט אויב איר מוידע מיר ֿפַאר מענטש  .189
  :איך ווילט איר צו טָאן דריי טינגז, אויב איר מוידע ַאז יָאשקע קריסטוס איז דיין לָארד און סַאוויָאר, ַאזוי  .190
191.  

  .איז דער ווָארט פון גָאט, בלָאנהייבן ַאטענדינג ַא קלויסטער ווָאס ביליווז דעם בי: נומער איינס  .192
  .טעל די ּפַאסטער ַאז איר ּפונקט אנגענומען יָאשקע קריסטוס ווי דיין לָארד און סַאוויָאר: נומער טו  .193
דָאס וועט העלֿפן איר בַאקומען צו וויסן   .באקום ַא ביבל און לייענען די גָאסּפעל פון יוחנן: נומער טרי  .194

  .יָאשקע קריסטוס
195.  

  :נקזָאל מיר לָאזן איר מיט איין לעצט געדַא  .196
די וועלט איז די בלויז גענעם איר וועט , אויב איר ָאננעמען יָאשקע קריסטוס ווי דיין לָארד און סַאוויָאר  .197

  .טָאמיד וויסן
די וועלט איז די בלויז העַאווען איר , אויב איר טָאן ניט ָאננעמען יָאשקע קריסטוס ווי דיין לָארד און סַאוויָאר  .198

  .וועט טָאמיד וויסן

  .דַאנקען דיר ֿפַאר ווַאטשינג און דַאנקען דיר ֿפַאר לעטינג מיר רעדן  .199
200.  

  היים 
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