
 ווי צו ווערן ַא קריסטלעך 
 

. פשוט מיטל טאן זאכן ווי די ניו טעסטַאמענט באשרייבט" ניו טעסטַאמענט קריסטנטום"דער אויסדרוק      
צו דעם " הַאלטן"ֿפַאר די קריסטלעך אמונה און מיר זענען צו " מוסטער פון געזונט ווערטער"גָאט האט ַא 

-7:13. מט)ווָאס פירט צו לעבן " שמָאל טויער"איז טייל פון די גָאט ס מוסטער (. 1:13. טים 2)מוסטער 
 1פַארגלייַכן )ילימַאנייץ פרום צעמישונג און פרום ָאּפטייל , אויב מען וועט נוצן עס, און דעם מוסטער( 14

, םווען מענטשן זענען פארהוילן פון גָאט ס מוסטער ָאדער זיי ברַאקירן עטלעכע טייל פון אי(. 14:33. קָאר
עס וועט זייַן הונדערטער ָאדער טויזנטער פון פַארשידענע פרום גרוּפעס ַאז ַאלע גלייבן צו זייַן 

דער אמת אנהענגערס פון משיחן וויסן ַאז גָאט האט ַא סּפעציפיש וועג פון טאן זאכן און עס ." קריסטלעך"
 . (4:17. קָאר 1פַארגלייַכן " )הַאלטן צו דעם מוסטער"איז יקערדיק צו 

די וועג עמעצער )איינער פון די מערסט עלעמענטַאר טיילן פון גָאט ס מוסטער איז געפונען אין בַאניצער      
גָאט ס מוסטער ֿפַאר בַאניצער , ווי דעמַאנסטרייטיד דורך די פאלגענדע טשַארט(. ווערט ַא קריסטלעך

( טבילה אין ווַאסער)און בַאּפטיזַאם , נפעסיעקָא, (ַא טורנינג פון זינד)תשובה , (גלויבן)ריקווייערז אמונה 
 . ֿפַאר די מחילה פון זינד

 
 ביבל פסוק גָאט ס בַאֿפעל גָאט ס בַאֿפעל די ברכה 

 גלויבט און זייַן בַאּפטייזד סַאוועד : 16:16. מק
 טוט תשובה און זייַן בַאּפטייזד פארגעבונג פון זינד : 2:38ַאקס 
 זייַן בַאּפטייזד ווַאש ַאוועק זינד שטיי אויף און : 22:16ַאקס 

 
ּפונקט ווי בַאקסקַארז זענען אייַנגעשלָאסן , איז קַאמּפערד צו ַא בַאן 16:16. די אינֿפָארמַאציע אין מק     

און " גלויבן"דזשָאינס אינאיינעם די קַאמַאנדז פון " און"ַאזוי די ווָארט , צוזַאמען מיט ַא קַאּפלינג שּפילקע
זינט "(. געהאלפן"יָאשקע האט ַא מענטש מוז גלויבן און זייַן בַאּפטייזד ֿפַאר ער קענען זייַן " )זַאםבַאּפטי"

זיי האבן דערציילט צו , (02:37ַאקס )האט געהערט און געגלויבט די פאקטן פון די בשורה  2יענע אין ַאקס 
די אינֿפָארמַאציע אין (. 02:38ַאקס " )פון זינדמחילה "ַאזוי זיי קען בַאקומען די " תשובה און זייַן בַאּפטייזד"

." צו טוישן ֿפַאר די בעסער"ַא ווָארט ווָאס מענט , אויך ָאפפערס ַא ויסגעצייכנט געמעל פון תשובה 2ַאקס 
זיי אנגעהויבן צו ליבע און נָאכגיין )תשובה ( 02:36ַאקס )מענטשן ווָאס האבן ַאמָאל פיינט געהאט יָאשקע 

" ווַאשיז ַאוועק זינד"ַאן ַאקט ַאז , זיי זענען צו זייַן בַאּפטייזד, ך מענטשן גלויבן און תשובה טאןנא(. יָאשקע
 (. 22:16ַאקס )

די ביבל אויך דערקלערט דער צוועק פון , אין ַאדישַאן צו די ּפַאסידזשיז אין די ּפריסידינג טשַארט     
אויב ַא מענטש איז ַאלט "(. אין משיח"ּפטיזַאם לייגט מען פאולוס געזאגט באַ ) 03:27. בַאּפטיזַאם אין גַאל

אויב ַא ." אויס פון משיחן"ָאדער " אין משיחן"ער איז ָאדער , גענוג צו זייַן ַאקַאונַאבַאל ֿפַאר זייַן ַאקטיָאנס
ער האט " ,שיחןאויס פון מ"מענטש איז ַאלט גענוג צו זייַן פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר זייַן ַאקטיָאנס און ער איז 

הָאבן ַאלע " אין משיחן"וואס זענען , די(. 2:10. טים 2)איינער פון ווָאס איז ישועה , קיין רוחניות ברכות
אין "ַא מענטש טוט ניט ַארייַן , 3:27. לויט צו גַאל. איינער פון ווָאס איז ישועה, (01:03. עפ)רוחניות ברכות 

 . ייזדביז ער איז געווארן רעכט בַאּפט" משיחן
דָארט איז די , אין ַאדישַאן צו יָאשקע און פאולוס געזאגט ַאז בַאּפטיזַאם איז טייל פון די ישועה ּפרָאצעס     

פעטרוס דיסקרייבד ווי ווַאסער געדינט ווי ַא דיוויידינג ליניע ֿפַאר נח . 3:20-21. ּפעט 1אינֿפָארמַאציע אין 
וואסער (. 6-7דזשענערַאל , צו ָאּפטיילן די ניצול פון די פַארפַאלן גָאט געניצט ַא מבול)און זייַן משּפחה 

אין . אויפגעהויבן די ַארק און יענע אין עס צו זיכערקייַט און ווַאסער געֿפירט די ונסַאוועד צו דערטרינקען
. עטּפ 1" )געראטעוועט דורך ווַאסער"פעטרוס האט געזאגט נח און זייַן משּפחה זענען געווען , פַאקט
איז " אמת לייקנַאס"ֿפַאר מענטשן הייַנט און דעם " אמת לייקנַאס"פעטרוס אויך געזאגט עס איז ַא (. 3:20

ּפונקט ווי ווַאסער אפגעשיידט די ניצול פון די , אין אנדערע ווערטער(. 3:21. ּפעט 1" )בַאּפטיזַאם"
צט דיוויידז די ניצול פון די פַארפַאלן אונטער אי( בַאּפטיזַאם)ַאזוי ווַאסער , פַארפַאלן אין די אלטע וועלט

פעטרוס ווייַטער אנגעוויזן ווי בַאּפטיזַאם איז (. זען ווידער די ּפריסידינג טשַארט)דער קריסטלעך טקופע 
. 3:21. ּפעט 1, (עס איז ניט ַא ּפרָאצעס צו בַאזייַטיקן פיזיש בלָאטע" )שמוץ פון די פלייש"ניט ֿפַאר די 



 . 22:16און ַאקס  2:38ווי דערקלערט אין ַאקס , זינד-איז ֿפַאר רוחניות שמוץבַאּפטיסם 
עס איז ניט סּפעציעל מַאכט אין דער מבול וואסערן ַאז אפגעשיידט נח פון די ונסַאוועד און דָארט איז      

ערעץ פון זינד אונדזער ט. ניט סּפעציעל מַאכט אין די ווַאסער ווָאס איז איצט געניצט צו שמַאדן מענטשן
און ער מסביר ווי דעם ּפרָאצעס  5:09. פאולוס געמאכט דעם פונט אין רָאם)בלוט 'קומט דורך יָאשקע 

 (. 6:1-4. מעשים אין רָאם
ווָאס איז צוגעשטעלט דורך די העפלעכקייַט פון מיר , ווי דעמַאנסטרייטיד דורך די פאלגענדע גרַאפיק     

, קווורע, בלוט דורך רעענַאקטינג די האר ס טויט'ריט די בענעפיץ פון יוזל זינדיקע צוט, קער מיניסטריעס
דאס ." טויט"די בַאליווער מוזן דערפַארונג ַא . ער איז ניט געהאלפן, נאך ַא מענטש גלויבט. און המתים

ַאקס , 03:07. קָאמּפַארע קָאל. מען מוז אומקערן פון זינד)טויט איז אנדערן בַאשרייַבונג ֿפַאר תשובה 
" שטַארבן אין זינד"ַאזוי זיי טָאן ניט ( תשובה" )שטַארבן צו זינד"מען מוז (. 17:30ַאקס , 13:03. לק; 2:38

 (. אומקומען יטערנַאלי אין גיהנום)
 

   

ז ער איז גרייט צו בַאשטעטיקן ַא, (געשטארבן צו זינד)נאך ַא מענטש האט געגלויבט און תשובה געטאן      
בעריד מיט המשיח דורך "און דעריבער זייַן ( 6:12. טים 1, 8:37ַאקס )יָאשקע איז דער זון פון גָאט 

 (. 06:04. רָאמ" )נונַאס פון לעבן"ער האט , נאך ַא מענטש איז רעכט בַאּפטייזד(. 6:04. רָאם " )בַאּפטיזַאם
, קומט ֿפַאר בַאּפטיזַאם( ון ַאלע רוחניות ברכותמחילה פון זינד א, ישועה" )נייַ לעבן"פילע גלויבן ַאז      

נָאך זייַענדיק " געהאלפן"יָאשקע האט ַא מענטש איז . ָאבער די ביבל ריּפיטידלי זאגט דָאס איז פַאלש



נָאך זייַענדיק בַאּפטייזד " מחילה פון זייַן זינד"פעטרוס האט ַא מענטש האט די (. 16:16. מק)בַאּפטייזד 
פאולוס (. 22:16ַאקס )דורך זייַענדיק בַאּפטייזד " געוואשן ַאוועק"סנניה האט זינד זענען (. 02:38ַאקס )

נָאך בַאּפטיזַאם " נייַ לעבן"א מענטש באקומט (. 03:27. גַאל)לייגט מען אין משיחן " בַאּפטיזַאם"געזאגט 
און דעם ניו ( 3:03. זשנד" )געבוירן ווידערַאמָאל"יָאשקע האט ַא מענטש דארף זייַן (. 06:04. רָאמ)

גָאט האט ַא סּפעציפיש מוסטער ֿפַאר ישועה און דעם מוסטער (. 03:05. דזשנ)געבורט ריקווייערז ווַאסער 
און זייַן , מודה ַאז יָאשקע איז דער זון פון גָאט, תשובה פון זייער זינד, ריקווייערז מענטשן צו הָאבן אמונה

 ." פון זייער זינד מחילה"ֿפַאר די " בעריד מיט משיח"
דערציילט אונדז ַאז ביבל ( 02:12. און קָאל 06:04. רָאמ" )קווורע"די בַאשרייַבונג פון בַאּפטיזַאם ווי ַא      

מיר טָאן ניט בַאגרָאבן עּפעס דורך סּפרינגקלינג ָאדער ּפָארינג שמוץ אויף )בַאּפטיזַאם ריקווייערז טבילה 
דער עּפעס איז באדעקט און דָאס איז ווָאס ניו טעסטַאמענט בַאּפטיזַאם א קווורע מיטל עמעצער ָא(. אים

ווען יוחנן איז געווען (. ַא מענטש איז סַאבמערדזשד אין און אזוי באדעקט דורך ווַאסער)ריקווייערז 
ק זאגט דעם פסו, אין פַאקט(. 03:23. דזשנ" )פיל ווַאסער"זייַן בַאּפטיזַאם פארלאנגט , בַאּפטיזינג מענטשן

 . עס איז געווען פיל ווַאסער דָארט" ווייַל"יוחנן בַאּפטייזד אין דעם ָארט 
ָאבער דָאס , בַאּפטיסם ֿפַאר די מחילה פון זינד איז ַאן יקערדיק טייל פון גָאט ס מוסטער ֿפַאר בַאניצער     

שאפן ַא ספעציעלן ָארט גָאט האט אויך בא. איז נָאר איין קווַאליטעט פון ניו טעסטַאמענט קריסטנטום
. מט" )בויען זיין קירך"יָאשקע צוגעזָאגט צו (. דעם ווָארט באשרייבט די געראטעוועט" )קהילה"גערופן די 

יָאשקע האט בויען (. 20:28ַאקס )און דעם צוזָאג פארלאנגט אים צו שטַארבן ַא שרעקלעך טויט ( 16:18
איז " קהילה"דער ווָארט  16:18. בַאמערקן ַאז אין מט)זיין קהילה און ער געבויט בלויז איין קהילה 

 (. מעשונעדיק
"(. ווָאס איז זייַן גוף, צו דער קהילה" )"גוף"'ווי יוזל " קהילה"פאולוס דיסקרייבד די  1:22-23. אין עף     

" קהילה)"פאולוס ַאפערמד ַאז די ווערטער קירך און גוף זענען ינערטשיינדזשַאבַאל , סטַאטעד אנדערן וועג
ַא ָארט ווו , 04:04. דער בַאטייַט פון דעם פַאקט איז געזען אין עף(. בַאשרייַבן די זעלבע זַאך" גוף"און 

איין גוף "און דעם , (04:04. עפ" )איין גוף"זינט עס איז בלויז ." איין גוף"פאולוס געזאגט גָאט האט בלויז 
פילע אנדערע . קהילה ווָאס האט גָאט ס הַאסקָאמעדָארט איז איין , ( 1:22-23. עפ" )איז דער קירך

ָאבער די קהילות זענען ניט טייל פון דער קהילה געבויט דורך , קהילות קענען ווערן געפונען אין דער וועלט
( 15:8-9. מט)דאס אנדערע קהילות זענען פַאלש גרוּפעס ווָאס הָאבן שוין געבויט דורך מענטשן . משיחן

 (. 15:13. מט)גרוּפעס וועט איין טָאג ווערן חרוֿב ווייַל גָאט האט ניט בויען זיי  און יָאשקע האט די
ניט יעדער איינער ַאז : "די ּפרָאבלעם מיט פַאלש קהילות איז ַאזוי שלעכט ַאז יָאשקע האט געזאגט     

ה דעם וועט פון מיין ָאבער ער ַאז דָאעט, וועט ַארייַן אין דעם מלכות פון הימל, האר, האר, סַאיטה צו מיר
האט מיר ניט נביאות דורך , האר, האר, סך וועט זָאגן צו מיר אין ַאז טָאג 22. וואס איז אין הימל, פאטער

? און דורך דיין נָאמען טָאן פילע וואונדער, און דורך דיין נָאמען ארויסגעטריבן בייזע גייסטער, דיין נָאמען
יי ווָאס ַארבעט ַאוולע , ַארויסגיין פון מיר: איך קיינמָאל געוואוסט איר, ייאון דעמָאלט וועל איך גלייבן צו ז 23
 (. 7:21-23. מט")

איין אמת 'מיר מוזן ידענטיפיצירן און ַארבעט מיט יוזל , אויב מיר ווינטשן צו באמת ליב און דינען גָאט     
יצירן ווָאס קהילה איז רעכט דורך די די ביבל העלפט אונדז ידענטיפ. קהילה ַאנשטָאט פון ַא פַאלש גרוּפע

געפונען אין ( 1:13. טים 2" )מוסטער"מיר קענען ידענטיפיצירן די רעכט קהילה דורך ניצן די , סקריּפטורעס
קירך 'ווי יוזל , דער מוסטער ֿפַאר משיחן ס קירך כולל זאכן ווי ווי מענטשן ווערן קריסטן. ס ווָארט'גָאט 

 . און ווָאס זייַן מיטגלידער טָאן, ס קירך איז ָארגַאניזירטווי די האר , ווערשַאּפס
קהילה 'איינער פון די יידענטַאפייינג ֿפַאלט פון יוזל , ווי שוין דערקלערט אין די ּפריסידינג אינֿפָארמַאציע     

. לק)נד תשובה פון זייער זי; (11:06. העב)מען מוז גלויבן : איז געפונען אין ווי מענטשן זענען געהאלפן
און זייַן בַאּפטייזד ֿפַאר , (10:09. רָאמ)בַאשטעטיקן ַאז יָאשקע איז דער זון פון גָאט , (30: 17ַאקס , 13:03

ַאקסעּפטינג יָאשקע אין די "די ביבל קיינמָאל רעדט פון זאכן ווי (. 22:16, 2:38ַאקס )די מחילה פון זינד 
 ." מתפלל צו קריגן המשיח"ָאדער " ,זאגן די זינדיקער ס תפילה" ",הַארץ

די ביבל , נאך ַא מענטש גייט גָאט ס מוסטער ֿפַאר בַאניצער ווי דיסקַאסט אין די פריערדיקע ּפַארַאגרַאף     
אין די קהילות געבויט דורך מענטשן (. קדזשוו, 2:47ַאקס )ַא מענטש צו זיין קהילה " ַאדז"זאגט יָאשקע 

זאגט די  2:47ַאקס . אין אים" ווָאוטיד"די קירך ָאדער זיי זענען " רבינדןפַא"מען ָאֿפט , (פַאלש גרוּפעס)



מען , סטַאטעד אנדערן וועג. קהילה איז קַאנטרָאולד דורך דער האר ַאליין'מיטגלידערשַאֿפט אין יָאשקע 
טָאמַאטיש ווערן מען אוי. ניט קענען זיי זייַן ווָאוטיד אין אים. די ניו טעסטַאמענט קהילה" פַארבינדן"קען ניט 

 . מיטגלידער פון אים נָאך זיי נָאכגיין גָאט ס מוסטער ֿפַאר בַאניצער
נאך מענטשן געווארן קריסטן . די ניו טעסטַאמענט קהילה קענען אויך זייַן דערקענט דורך ווָאס עס טוט     

פַאסטלי אין די שליחים פארבליבן סטעד"לוקע זאגט זיי , (2:36-38ַאקס )אויף דעם טָאג פון ּפענטעקָאסט 
דאס דורכפָאר ווייזט (. 02:42ַאקס " )אין די ברייקינג פון ברויט און די תפילות, לערנען און כַאווערשַאפט'

ַאז טייל פון גָאט ס בייַשּפיל ינווַאלווז בַאגעגעניש אויף ַא רעגולער יקער און טאן די זאכן ליסטעד אין דעם 
ָאבער רוֿב זענען ניט " ,כַאווערשַאפט"און " תפילה"ענען קַאמיטַאד צו רוֿב רעליגיעז גרוּפעס ז. פסוק

די "און " לערנען'שליחים "די ) 02:42מיט די אנדערע צוויי קערַאקטעריסטיקס אין ַאקס " סטעדפַאסט"
 "(. ברייקינג פון ברויט

' עגעבנקייַט צו די שליחיםקירך קענען זייַן צומ טייל יידענַאפייד דורך זייַן שטרענג יבערג'יָאשקע      
ַאנשטָאט נָאך די ּכללים און דיקטייץ פון (. די אינֿפָארמַאציע מיר איצט הָאבן אין די ביבל)דָאקטערין 

ניו טעסטַאמענט . די מיטגלידער פון משיחן ס קירך נוצן די ביבל ווי זייער בלויז פירן, (15:09. מט)מענטשן 
און דעם אינֿפָארמַאציע ( 1:25. דזשַאס" )גאנץ געזעץ פון פרייַהייַט"דעם קריסטן וויסן ַאז גָאט האט געגעבן 

די , סטַאטעד אנדערן וועג(. 1:03. ּפעט 2" )ַאלע זאכן ווָאס ּפערטיין צו לעבן און פרומקייט"גיט זיי 
ניו , אזוי(. 3:16-17. טים 2" )פערנישַאז אונדז צו יעדער גוט ווערק"געענדיקט ניו טעסטַאמענט 

פָארעם פון "סָאוללי פַארלָאזנ זיך דעם ( די וואס זענען טייל פון משיחן ס קירך)עסטַאמענט קריסטן ט
" אין אמת"זיי דַארֿפן צו דינען און דינען גָאט ( 1:13. טים 2" )מוסטער"ֿפַאר די ( 06:17. רָאמ" )לערנען

" ,קהילה הויּפטקווַארטיר"זייער ן אינֿפָארמַאציע פו, פַאלש קהילות ריליי אויף קרידז(. 04:24. דזשנ)
 עטק , קהילה מַאניוַאלז

די גריכיש טעקסט . ה די האר ס סַאּפער"ד" )דער ברייקינג פון ברויט"אויך רעפערס צו  2:42ַאקס      
דאס ויסזָאגונג דערציילט אונדז דער ערשטער יָארהונדערט "(. די ברייקינג פון די ברויט"ממש זאגט 

אנדערע ּפַאסידזשיז פַארשטַארקן . יקער" סטעדפַאסט"ָאָאק פון דעם האר ס סַאּפער אויף ַא קריסטן ּפַארט
, א שטייגער. ס סַאּפער אויף ַא רעגולער יקער' קירך גענומען די גאט'די פַאקט ַאז די מיטגלידער פון יוזל 

נטהיַאנס זענען בַאגעגעניש די קָארי. 16:02. קָאר 1פאולוס גערעדט פון די קָארינטהיַאן ַאסעמבליז אין 
און די קָארינטהיַאנס האבן ( דעם פונט איז אויסגעדריקט זייער גוט אין די נַאסב)אויף יעדער זונטיק 

כָאטש די (. 11:20. קָאר 1)געבראכט די יטעמס ֿפַאר די האר ס סַאּפער צו זייער וואכנשריפט ַאסעמבליז 
די קָארינטהיַאנס געוואוסט זיי זענען געווען צו , נדיק מיסיוזדיטעמס ֿפַאר די האר ס סַאּפער זענען זייַע

דאס איז געווען די פיר ֿפַאר קארינט ווי גוט ווי . ברענגען די יסודות ֿפַאר דער האר ס סַאּפער יעדער זונטאג
 (. 4:17. קָאר 1)ַאלע די אנדערע קַאנגגרַאגיישַאנז ַאז ּפרַאקטַאסט ניו טעסטַאמענט קריסטנטום 

מיר לייענען פון ַא צייַט ווען פאולוס איז געווען מיט עטלעכע יונגערמַאן קריסטן און דעם  20אין ַאקס      
ַאזוי דער האר ס , זונטאג, (20:06ַאקס " )ערשטער טָאג פון די ווָאך"גרוּפע ַאקשלי געווארט ֿפַאר די 

ער געווארט זיבן , (20:16ַאקס )וען אין ַא ייַלן כאטש פאולוס איז געו(.  20:07ַאקס )סַאּפער קען זייַן געזען 
און ( 20:06ַאקס " )ערשטער טָאג פון די ווָאך"טעג ַאזוי ער קען טרעפן מיט יונגערמַאן קריסטן אויף די 

דאס אינֿפָארמַאציע קָארַאסּפַאנדז בישליימעס מיט ( . די קָאממוניָאן)ּפַארטייק פון דעם האר ס סַאּפער 
פארבליבן סטעדפַאסטלי אין די ברייקינג פון "טעקסט ווָאס זאגט דער ערשטער קריסטן  ַא, 2:42ַאקס 
אין די קהילות . קירך ּפַארטייק פון דעם האר ס סַאּפער יעדער זונטאג'די מיטגלידער פון יוזל ." ברויט

ַאמָאל , מָאל ַא יָארצוויי , מען זאל ּפַארטייק פון דעם האר ס סַאּפער ַאמָאל ַא יָאר, געבויט דורך מענטשן
 . ָאדער ַאמָאל ַא חודש, 1/4

טייל פון " נעמען ַאוועק"זיי , אויב ווערשיּפערז הָאבן דעם האר ס סַאּפער ווייניקער ָאפט ווי ַאמָאל ַא ווָאך     
יב או(. 22:19. פַארגלייַכן רעוו)ווָאס גָאט האט בדעה ֿפַאר דינען און אזוי אלטער גָאט ס געטלעך מוסטער 

גָאט ס געטלעך מוסטער און זענען אויך " לייג צו"זיי , מען מקריב די האר ס סַאּפער מער ווי ַאמָאל ַא ווָאך
ערשטער טָאג פון דער "דעם , אויב מען טָאן ניט הָאבן זונטיק(. 22:18. פַארגלייַכן רעוו)שולדיק פון זינד 

זיי אויך פַארלָאזן צו נָאכפָאלגן , (16:02. קָאר 1)דינען ווי זייער ספעציעלן טָאג צו בַאערן גָאט אין " ,ווָאך
 . טייל פון די ניו טעסטַאמענט מוסטער און זענען אזוי ניט טייל פון די ניו טעסטַאמענט קהילה

דער וועג ַאז , אין ַאדישַאן צו יידענטַאפייינג די ניו טעסטַאמענט קהילה דורך זייַן מוסטער ֿפַאר בַאניצער     



דער און בעת , די שטרענג יבערגעגעבנקייַט צו די סקריּפטורעס, ן ווערן מיטגלידער פון דעם קהילהמענטש
די ניו טעסטַאמענט קהילה קענען זייַן יידענַאפייד דורך זייַן טיטשינגז אויף , האר ס סַאּפער יעדער ווָאך

ר זיי דינגען אין זאכן ווי בַאקן פארקויפונג קריסטן ֿפַאר געלט ָאדע-פילע פרום גרוּפעס ַאּפעלירן צו נַאן. געבן
וואס זענען געווען מיטגלידער פון די ניו , דער ערשטער יָארהונדערט קריסטן. און מַאשין ווַאשיז

הייַנט מיטגלידער פון די ניו (. 7. דזשן 3, דער ונסַאוועד" )הָאט גָארנישט פון די גויים", טעסטַאמענט קהילה
ך טרעפן ַאלע זייער פינַאנציעל ַאבלַאגיישַאנז דורך ֿפרייַ וועט בייַשטייַערונגען פון טעסטַאמענט קהילה נָא

מיטגלידער צו בייַשטייַערן עּפעס צו -ניו טעסטַאמענט קריסטן טָאן ניט וועלן ניט דערווַארטן נַאן, מיטגלידער
 . די האר ס ווערק

פילע פרום גרוּפעס . געלט ווָאס מען געבןסומע פון משיח ס קהילה זאל אויך זייַן יידענַאפייד דורך די      
, אויב ַא פרום גרוּפע לערנט טיידינג(. פון זייער הַאכנָאסע% 10געבן " )מייַסער"זָאגן זייער מיטגלידער צו 

טיטהינג איז טייל פון די ַאלטע טעסטַאמענט געזעץ . דָאס איז ַא זיכער צייכן ַאז עס איז ַא פַאלש קהילה
די ַאלטע טעסטַאמענט געזעץ ּכולל פארשידענע ּכללים . איז געווען בַאשטימט צו די העברעיש לַאנדווָאס 

און דָאס געזעץ איז געווען , ו ו"אאז, סּפעציעל כהנים, כייַע קרבנות, בעכעסקעם די שבת טָאג, וועגן געבן
ער האט געזאגט זיין טויט ווָאלט נאך יָאשקע געקומען אין דער וועלט . יאר 1,500אין קרַאפט ֿפַאר וועגן 

יָאשקע גענומען ַאוועק די גאנצע ַאלטע . און דָאס געטראפן( 22:20. לק)ברענגען וועגן ַא נייַ בונד 
אויב מען (. 8:5-13. און פַארגלייַכן העב 10:04. רָאמ)טעסטַאמענט סיסטעם דורך דייינג אויף דער קרייַז 

און טעלינג מענטשן צו , י ַאלטע טעסטַאמענט געזעץ אויף מענטשןּפרובירן צו בינדן קיין טייל פון ד
סעווערד "און זענען " געפאלן פון חסד"די ביבל זאגט מענטשן זענען , איז איין בייַשּפיל פון דעם" מייַסער"

 (. ַאסוו, 4: 5. גַאל" )פון משיחן
כן ַא פערזענלעכע בַאשלוס אויף ווי מיטגלידער פון די ניו טעסטַאמענט קהילה מַא, ַאנשטָאט טיידינג     

די קהילה ווָאס געהערט צו משיחן איז גַאווערנד דורך צוויי יקערדיק ּכללים ווען עס , אין פַאקט. פיל צו געבן
. קָאר  2, 16:02. קָאר 1" )ּפרַאסּפערד"געבן ווי מיר הָאבן שוין ( 2)און " טשירפַאלי"גיב ( 1: )קומט צו געבן

וואס דערציילט מען , קיין קהילה, ניו טעסטַאמענט זאגט געבן ווי מיר הָאבן שוין ּפרַאסּפערד זינט די(. 9:07
די וואס פרעגן ָאדער דערציילן מענטשן צו מייַסער ביסט . איז ַא פַאלש קהילה%( 10געבן " )מייַסער"צו 

ז פאולוס געזאגט יענע וואס דאס טעות איז ַאזוי ערנסט ַא(. 1:6-9. גַאל" )פַארשידענע בשורה"געלערנט ַא 
ּפרובירן צו בינדן עטלעכע טייל פון די ַאלטע טעסטַאמענט געזעץ אויף מענטשן זענען ווי ַא פרוי וואס איז 

 (. 7:1-4. רָאמ)חתונה געהאט צו צוויי מענטשן אין דער זעלביקער צייַט 
( 2:14. קָאל" )ניילד די ַאלט געזעץ צו דער קרייַז"לערנען ַאז יָאשקע ניו טעסטַאמענט קריסטן וויסן און      

. און די בַאזייַטיקונג פון די ַאלטע טעסטַאמענט געזעץ כולל די ילימַאניישַאן פון די די ַאסערעס הַאדיברעס
ַאלש ווייַל זיי ָאבער די ַאקס זענען פ, (13:09. רָאמ)גנייווע און ניעף ביסט נָאך פַאלש , טהינגס ווי מָארד

, (15:04. רָאמ)פון די ַאלטע טעסטַאמענט " לערנען"מען קַאן . זענען פַארבָאטן דורך די ניו טעסטַאמענט
פַאלש גרוּפעס ָאֿפט דורכפַאל צו ויסטיילן . ָאבער די ניו טעסטַאמענט איז די געזעץ ַאלע זענען אונטער איצט

, י לערנען ַאז די די ַאסערעס הַאדיברעס ביסט נָאך ביינדינגזי)צווישן די ַאלטע טעסטַאמענט און די ניו 
ָאבער די זאכן זענען , (ו ו"אאז, עס איז נָאך ַא דַארֿפן צו הַאלטן דעם שבת טָאג, מענטשן דַארֿפן צו מייַסער

מיטגלידער פון די ניו טעסטַאמענט קהילה וויסן דעם חילוק . ניט געלערנט דורך ניו טעסטַאמענט קריסטן
 . ווישן די ַאלטע טעסטַאמענט און די ניו טעסטַאמענטצ

ווייַל די מיטגלידער פון די ניו טעסטַאמענט קהילה ריכטיק ויסטיילן די ַאלטע טעסטַאמענט פון די ניו      
אונטער די ַאלטע טעסטַאמענט . ס וועט אין דער געגנט פון מוזיק'זיי נָאכקומען מיט גָאט , טעסטַאמענט
אונטער די ניו (. 29:25. טשרָאן 2, 150. ּפס)מען פלעגט ינסטרומענטַאל מוזיק , עבודהסיסטעם פון 

. קָאל; 5:19. עפ" )זינגען"מענטשן זענען סּפַאסיפיקלי דערציילט צו , טעסטַאמענט סיסטעם פון עבודה
" ,מַאכן מוזיק"אויב די ניו טעסטַאמענט געזאגט . און דָאס איז ווָאס ניו טעסטַאמענט קריסטן טָאן( 3:16

ווייל גָאט האט סּפַאסיפיקלי געזאגט יענע . מיר ווָאלט זייַן ָאטערייזד צו מַאכן מוזיק קיין וועג מיר קלייַבן
דָאס , (13:15. פַארגלייַכן העב)וואס לעבן אונטער די ניו טעסטַאמענט זענען צו מַאכן מוזיק דורך געזַאנג 

אויב מיר זינגען און . איז נָאך יידענטַאפייינג צייכן פון משיחן ס קהילהאיז ווָאס זיין מענטשן טָאן און דָאס 
ַאדדינג ינסטרומענטַאל מוזיק צו דינען איז ַא בייַשּפיל . ס אינסטרוקציעס'מיר לייגן צו גָאט , שּפילן אין דינען

 (. 4:06. קָאר 1" )אויסער ווָאס איז געשריבן"און געגאנגען ( 2:23. קָאל" )דינען-וועט"פון 



די ביבל זאגט ." געגאנגען ווייַטער פון ווָאס עס איז געשריבן"קהילה קוויירז זענען אנדערן בייַשּפיל פון      
ָאבער עטלעכע נוצן קהילה קוויירז , (03:16. קָאל; 5:19. עפ" )זינגען צו איין אנדערן"קריסטן זענען צו 

. פַארגלייַכן דזשן)עס איז וועגן אזא גָאט ס מוסטער , וָאס מיר וויווערשַאּפ איז ניט וועגן ו. "ווייַל זיי ווי זיי"
אויב מיר טָאן ניט טָאן זאכן אין די וועג גָאט האט "(. מוזן דינען אין אמת " ווו יָאשקע האט מיר 4:24

דָאקטערין ניט מער בלייַבן אין די "מיר , (4:06. קָאר 1)מיר גיין ווייַטער פון ווָאס איז געשריבן , דיסקרייבד
 (. 9. דזשן  2" )הָאט ניט גָאט"און מיר " ,פון משיחן

די סַאבדזשעקץ פון ישועה און דינען זענען זייער נוציק אין סעּפערייטינג די ניו טעסטַאמענט קהילה פון      
ויך מיר זאלן א. אמת קהילה'ָאבער דאס זענען ניט די בלויז וועגן צו ָאנערקענען יָאשקע , פַאלש גרוּפעס

בַאשטימען ווָאס קהילה באמת גייט גָאט ס מוסטער דורך סטַאדיינג ווָאס די ביבל זאגט וועגן קהילה 
ַארייַנגערעכנט ַא הויּפטקווַארטיר , יעדער ָארגַאניזַאציע האט עטלעכע טיּפ פון סטרוקטור. ָארגַאניזַאציע

יָאשקע איז דער קָאּפ פון זיין . ַאמענט קהילהאון דָאס איז אויך אמת ֿפַאר די ניו טעסט, ָאדער הויּפט ָאפיס
דערציילט ( 02:30ַאקס )הימלישער ענטהרָאנעמענט 'יָאשקע (. 01:11ַאקס )קירך און ער ריזיידז אין הימל 

יָאשקע , סטַאטעד אנדערן וועג. ֿפַאר די ניו טעסטַאמענט קהילה איז אין הימל" הויּפטקווַארטיר"אונדז די 
ָאֿפט טָאן הָאבן ַאן ערדישן , ָאבער, פַאלש קהילות, דישן הויּפטקווַארטירקירך האט קיין ער'

 (. גַאווערנינג-זעלבסט)קהילה איז אויך ָאטַאנַאמַאס 'יָאשקע . הויּפטקווַארטיר
יעדער עולם פון דעם האר ס קירך איז צו הָאבן , 01:01. און פיל 14:23ווי ילַאסטרייטַאד דורך ַאקס      

, ּפרעסביטערס, די מענטשן זענען אויך ריפערד צו ווי בישַאּפס" )זקנים"באקאנט ווי היגע פירער 
די דאזיקע ווערטער באשרייבט ַא ַאנדערש ַאסּפעקט פון ַאן עלטער יעדע פון . רועי, ָאוווערסיערז, ּפַאסטערז
און ער האט  3:1-5. יםט 1פאולוס דיסקרייבד די קווַאלַאפַאקיישַאנז ֿפַאר די מענטשן אין (. ס ַארבעט 

טיטוס (. 3:05. טים 1)ַא היגע עולם ( זיי זענען די עלטסטע ֿפַאר און אין" )נעמען קעיר פון"געזאגט זקנים 
 . 01:07. אין טיט" בישַאּפס"און דעריבער דיסקרייבד זיי ווי  01:05. אין טיט" זקנים"ריפערד צו 

ירושלים , (14:23ַאקס )דָארעמדיק גאלאטיע , (11:29-30קס ַא)מיר לייענען פון זקנים אין דזשודַאעַא      
עס זענען ימּפלייד בַאווייַזן צו זיי (.  5:01. ּפעט 1)און אזיע מינָאר , (20:17ַאקס )עפעזוס , (15:06ַאקס )

מיר לערנען ַאז זקנים זענען דארף איבער דעם  01:05. אין טיט. 13:17. און העב 5:12. טהעסס 1אין 
 "(. יעדער שטָאט)"פון קרעטע אינזל 

ַא הויך , כָאטש גָאט ס מוסטער ֿפַאר קהילה פירערשַאפט טוט ניט פַארברייטערן אויסער די היגע עולם     
פרום )ּפרָאצענט פון רעליגיעזע גרוּפעס הָאבן ַא פירערשַאפט סטרוקטור ווָאס גייט ַארויס די היגע קהילה 

ָאדער דָארט איז , אין ַא בַאוווסט שטָאט ָאדער אנדערן לַאנד" טקווַארטירקלויסטער הויּפ"גרוּפעס הָאבן ַא 
כָאטש די עריינדזשמַאנץ זענען (. ברייט רַאט-נאציאנאלע ָאדער וועלט, עטלעכע טיּפ פון רעגיָאנַאל

ועג צו קהילה ָארגַאניזַאציע איז נָאר איינער מער ו. ס מוסטער'זיי זענען פַארקערט צו גָאט , געוויינטלעך
 . שיידן המשיח ס קהילה פון די ימיטיישַאנז געבויט דורך מענטשן

קירך האט סּפעציעל 'און יָאשקע , זקנים זענען די היגע פירער, יָאשקע איז דער קָאּפ פון דער קהילה     
די קהילה פון משיחן אויך האט מענטשן וואס דינען ווי (. 01:01. פיל" )דיקַאנז"קנעכט באקאנט ווי 

פאולוס און טימאטעאוס זענען צוויי ערשטער יָארהונדערט באדינער און די מענטשן זענען . ּפריטשערז
ניט ענלעך די קהילות געבויט דורך מענטשן ווו ּפריטשערז זענען די . 01:01. אין פיל" קנעכט"ריפערד צו ווי 

גט דער ּפריטשערז אין משיחן ס די ביבל זא, פירערס און ָאֿפט די מערסט וויכטיק מענטשן אין דער עולם
קהילה פון די ניו טעסטַאמענט זענען פשוט גערופן 'די רימיינינג מיטגלידער אין יָאשקע . קירך זענען קנעכט

 ." הייליקע"
די ניו טעסטַאמענט מוסטער ֿפַאר קהילה ָארגַאניזַאציע דיסקרייבד אין די ּפריסידינג ּפַארַאגרַאפס      

, אין פַאקט. סיסטעם געפונען אין פילע דינָאמַאניישַאנז" לייַאטי-קלער"קַאנטרַאסט צו די שטייט אין סטַארק 
צו שמַאדן מענטשן ָאדער הילף מיט " בַאַאמטער מענטש"אין פילע קינסטלעך קהילות דָארט מוז זייַן ַא 

(. 9, 02:05. ּפעט 1" )כהנים"גָאט ס מוסטער ֿפַאר קריסטנטום זאגט ַאלע די געראטעוועט ווערן . דינען
(. 23:08. מט" )ַאלע זענען ברידער"יָאשקע געזאגט " ,קלער און לייַאטי"ַאנשטָאט דיוויידינג מענטשן אין 

די קָארינטהיַאנס געהָאלֿפן אין און מיט פאולוס ילַאסטרייטַאד דעם פונט דורך באמערקן ווי עטלעכע פון 
עוואוסט זייער דינען האט ניט דַארֿפן צו זייַן געפירט אויס דורך ַא די קָארינטהיַאנס ג(. 14:26. קָאר 1)דינען 

, 01:06. רעוו" )כהנים"ווייַל ַאלע קריסטן זענען " הייליק מענטש"ספעציעלן גַאלעך ָאדער עטלעכע טיּפ פון 



 (. 1:15. ּפעט 1")הייליק " און ַאלע קריסטן זענען געהאלטן צו זייַן ( 05:10
. ריקשַאן ווען עס קומט צו האבן ַא לידינג רָאלע אין דינען איז ַא מענטש ס דזשענדערדי בלויז ריסט     

פרויען זענען נישט ערלויבט צו נעמען ַא לידינג רָאלע אין דער ֿפַארזַאמלונג אויב , סטַאטעד אנדערן וועג
, דער קהילה פון משיחאין (. 2:8-13. טים 1און פַארגלייַכן  14:34-35. קָאר 1)מענטשן זענען פָארשטעלן 

קהילות ווָאס הָאבן פרויען ּפריטשערז . לערנען ָאדער ּפריידיקן, קיין קריסטלעך זכר קענען העלֿפן מיט דינען
און  14:34-35. קָאר 1זענען רוֿב באשטימט פַאלש קהילות ווייַל זיי ָאנרירן ווָאס פאולוס האט געזאגט אין 

און ַאלע ( 1:13. טים 2)ֿפַאר די ניו טעסטַאמענט קהילה " מוסטער"גָאט האט געגעבן ַא . 2:8-13. טים 1
 . אין זייער קהל" קהילה פון משיחן"דַארֿפן צו נוצן דעם מוסטער צו ידענטיפיצירן און ַארבעט מיט די 

 קהילה פון"אויב די ? הָאבן מיר געפונען און ביסט מיר ַא טייל פון די איין קהילה געבויט דורך משיחן     
מיר קענען ָאנהייבן איין און פיר ניו , טוט ניט עקזיסטירן אין אונדזער קהילה( 16:16. רָאמ" )משיחן

מיר קענען ָאנהייבן ַא (. ה טָאן זאכן נָאר ווי די ניו טעסטַאמענט באשרייבט"ד)טעסטַאמענט קריסטנטום 
נוצן ַא רענטיד ּפלַאץ צו ָאנהייבן ָאדער ( 2. פילע, 4:15. קָאל, 16:19. קָאר 1)עולם אין אונדזער היים 

מיר אוודאי טָאן ניט וועלן צו זייַן טייל פון דער פַאלש (. 04:24. דזשנ" )ווָארשיּפינג אין גייסט און אמת"
(. 07:08. מק" )און הַאלטן פעסט די מסורה פון מענטשן, לָאזן דעם געבָאט פון גָאט"גרוּפעס ווָאס 

(. 16:16. רָאמ" )שיחן גריסן אירכל די קהילות פון מ", געדענקט
 


