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.עסלַאנג איר טָאן ניט פַארקויפן ווי 



ווען יעשוע האט געלעבט אויף ערד ער האט דערציילט זיין  
ס  'מיַין פאטער"ער האט גערופן עס .  תלמידים וועגן הימל

. און האט געזאגט עס זענען פילע מַאנטשַאנז דָארט, "הויז
שיין, מַאנשַאן איז ַא גרויסא 

גרעסערעהימל איז . היים
קייאון מער שיין ווי 

.ערדישע היים



איך גיי צו צוגרייטן ַא ָארט ֿפַאר  ", יעשוע האט געזאגט
איך , און אויב איך גיי און צוגרייטן ַא ּפלַאץ ֿפַאר איר. איר

יעשוע האט " וועל קומען ווידער און בַאקומען איר צו זיך
נָאך ער האט אויפגעשטאנען פון די , געגאנגען צו הימל

.  טויט



יעשוע איז גענומען  , זיין תלמידים האבן געקוקטבשעת 
.און ַא ווָאלקן באקומען אים אויס פון זייער דערזען, ַארויף



קריסטן הָאבן געדענקען יעשוע צוזָאג צו  , זינט דעמָאלט
יעשוע האט געזאגט אז ער  . נעמען. קומען צוריק און זיי

ווען מינדסטער  , ווָאלט צוריקקומען ּפלוצלינג
אבער ווָאס וועגן קריסטן  . דערווַארט

?  שטַארבן איידער ער קומטוואס 
ביבל זאגט זיי גיין גליַיך צו  די 

צו זיין  . מיט יעשועזיין 
פון דעם גוף ַאוועק 
פָארשטעלן  איז צו 

.די הארמיט 

פָארשטעלן מיט  
די האר



דערציילט אונדז ווי  , די לעצטע בוך אין די ביבל, התגלות
די מערסט ווונדערלעך זַאכן איז  . ווונדערלעך הימל איז

. ס היים'הימל איז גָאט, אין ַא זייער סּפעציעל וועג, זענען
זיין  ָאבער , גָאט איז אומעטום

.איז אין הימלטרָאן 



מלאכים און אנדערע הימלישע  
ַאזוי . יצורים דינען גָאט אין הימל

ס מענטשן וואס 'טָאן ַאלע גָאט
הָאבן געשטארבן און געגאנגען צו  

סּפעציעלזיי זינגען . הימל
פון לויבלידער 

.צו גָאט



פון  דָא זענען עטלעכע ווערטער 
דו ביסט ַאווַאדע  : ליד זיי זינגעןאיין 

ֿפַאר איר האסט אונז אויסגעלייזט  
יעדער  צו גָאט דורך דיין בלוט פון 

טריבע און נַאציָאנַאל און הָאבן 
געמאכט אונז קינג און ּפראיווענץ צו  

.גָאטאונדזער 
)5:9התגלות (



די נייע  "די לעצטע בלעטער פון די ביבל שרייבט הימל ווי 
מיט ַא הויך מויער  , זייער גרויס, עס איז זייער". ירושלים

.ַארויס



.  קלָאר ווי קרישטָאל, ווַאנט איז פון דזשַאסּפער שטייןדי 
די פון דזשעוועלס און טיַיערע שטיינער דעקן די יסוד 

יעדער פון די . פארבןּפרעכטיק גַאזירטע מיט , ווַאנט
!שטָאט טויערן איז געמאכט פון ַא איין ריזיק ּפערל



זאל  . די גרויס ּפעַארלן טויערן זענען קיינמָאל ֿפַארמַאכט
הימל איז ַאֿפילו  ! ואו. עס גיין אין און הָאבן ַא קוק ַארום

די שטָאט איז געמאכט פון ריין  . מער שיין אינעווייניק
.  ווי קלָאר גלאז, גָאלד

די גַאס אפילו 
איז געמאכט  

.גָאלדפון 



ס 'קלָאר טיַיך פון ווַאסער פון לעבן פלָאוז פון גָאט, א שיין
אויף יעדער זיַיט פון דעם טיַיך איז דער בוים פון  . שטול
ווָאס איז געווען ערשטער געפונען אין דעם גָארטן  , לעבן

עס טראגט . דעם בוים איז זייער סּפעציעל. פון עדען
ַא ַאנדערש מין  , צוועלף פַארשידענע מינים פון פרוכט

און די בלעטער פון דעם בוים פון לעבן  . יעדער חודש
.ֿפַאר די היילונג פון די אומותזענען 



ס 'גָאט. הימל דארפט נישט די זון ָאדער לבנה ֿפַאר ליכט
עס איז  .  אייגן כבוד זַאט עס מיט ווונדערלעך ליכט

.קיינמָאל קיין נַאכט דָארט



זיי זענען ַאלע  . אפילו די כייעס אין הימל זענען ַאנדערש
ווָאלוועס און לעמער פיטער אויף . צַאמען און פריַינדלעך

ַאֿפילו גווַאלדיק ליָאנס עסן שטרוי ווי  . גרָאז צוזַאמען
זיי וועלן ניט שַאטן און צעשטערן  ", די האר זאגט. ָאקסן

."אין ַאלע מיין הייליק בַארג



מיר בַאמערקן ַאז עס זענען פעלנדיק  , ווי מיר קוקן ַארום
.  קיין בייזע ווערטער זענען אלץ געהערט.  זאכן אין הימל

קיינער איז ניט קאמפן  
זיַיענדיק  ָאדער 

.עגָאיסטיש



וויַיל עס זענען קיין  , זענען קיין לַאקס אויף די טירןעס 
,  מכשפים, רוצחים, עס זענען קיין לייערז. גנבים אין הימל
ָאדער אנדערע  

שלעכטע  
.  מענטשן

איז עס 
זינד קיין 

מין  פון קיין 
.הימלאין 



אין הימל מיט גָאט דָארט זענען ניט  
ס מענטשן  'גָאט, אמאל. מער טרערן

וויינען וויַיל פון גרויס טרויער אין 
גָאט וועט  , אין הימל. דעם לעבן

.ווישן ַאוועק ַאלע טרערן



ס מענטשן וועלן זיין אויף  'גָאט. עס איז קיין טויט אין הימל
קיין מער  , עס איז ניט מער טרויעריק. אייביק מיט די האר

קיין  , קיין ּפַארטינג, קיין קרענק. קיין מער ווייטיק, ועיינען
איןַאלעמען .  פונערַאלס

צופרידןאיז הימל 
אויף אייביק
.מיט גָאט



און (הימל איז ֿפַאר אינגלעך און גערלז , בעסט פון ַאלע
ווָאס הָאבן געגלויבט אין יעשוע  ) דערווַאקסן אויך צו

אין הימל  . המשיח און הָאבן געפאלגן אים ווי זייער האר
עס איז . לעבןפון ס ספר 'עס איז ַא בוך גערופן די לאמב

צי איר . פון מענטשן נעמעןפול 
נעמען דָארט זענען  וויסט וועמענס 

ַאלע די ? געשריבן
מענטשן וואס  
שטעלן זייער  

.  יעשועאין צוטרוי 

דיין איז 
?נָאמען דָארט



די ביבל ס לעצטע ווערטער וועגן הימל זענען ַא 
און דער גייסט און די קַאלע  ". ווונדערלעך פַארבעטונג

,  און דער' !קום'און לָאזן די וואס הערט זָאגן ' !קום, 'זָאגן
דָאס זאל ער נעמען , און ווער עס וויל, וואס דארף קומען

ווַאסער  
לעבן  פון 
. "פריי

קום



הייםס שיין 'גָאט, הימל

,די ביבל, ס ווָארט'ַא געשיכטע ֿפון גָאט 

איז געפונען אין

;ת5קארינטיאנס 2;14יוחנן 
22ת21ת 4התגלות 

."דער ַאריַינגַאנג פון דיין ווערטער גיט ליכט"
 130:119תהילים



סוףדער



ביבל געשיכטע דערציילט אונדז וועגן אונדזער  דאס 
.וואס האט אונז געמאכט און וואס וויל איר אים וויסןווונדערלעך גָאט 

.  ווָאס ער רופט זינד, ווייסט מיר הָאבן געטאן שלעכטע זאכןגָאט 
ָאבער גָאט ליבט איר ַאזוי פיל אז ער , שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי 

צו שטַארבן אויף ַא קריַיז און זיין  , יעשוע, געשיקט זיין בלויז זוןהאט 
ווען יעשוע האט געקומען צוריק דעמָאלט . באשטראפט ֿפַאר דיינע זינדן

אויב איר גלויבסט אין יעשוע און ! לעבן און געגאנגען היים צו הימלצו 
ער וועט קומען און ! ער וועט עס טָאן, פרעגט אים צו פַארגעבן דיין זינד

.און איר וועט לעבן מיט אים אויף אייביק, לעבן אין איר איצט

איך  , ליב יעשוע:זָאג דעם צו גָאט, איר גלויבסט דָאס איז דער אמתאויב 
,  און געווארן ַא מענטש צו שטַארבן ֿפַאר מיין זינדן, גלויב ַאז איר זענט גָאט

,  ביטע קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן. און איצט איר לעבסט ווידער
און איין טָאג גיין צו זיין מיט איר פאר  , אז איך קען הָאבן ניַי לעבן איצטַאזוי 

.אמן. הילף מיר צו פָאלגן איר און לעבן ֿפַאר איר ווי דיין קינד. אייביק

16:3יוחנן ! די ביבל און רעדן מיט גָאט יעדער טָאגלייען 
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