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דעריבער ,מיין באַליבט ,ווי איר שטענדיק אָובייד ,ניט ווי אין מיין בייַזייַן בלויז",
אָבער איצט פיל מער אין מיין אַוועק ,אַרבעט דיין אייגענע ישועה מיט מורא און
ציטערניש .פֿאַר עס איז גאָט וואָס אַרבעט אין איר ביידע צו וועלן און צו טאָן פון
זיין גוט פאַרגעניגן .טאָן אַלץ אָן מורמלען און ּפאָלעמיק :אַזוי אַז איר זאלט זיין
ומשולדיק ,די קינדער פון גאָט ,אָן שטראף ,צווישן אַ קרום און ּפערווערסע פאָלק,
צווישן וועמען איר שיינט ווי לייץ אין דער וועלט .האלטן אַרויס די וואָרט פון לעבן;
ּכדי איך זאָל מיך פרייען אין דעם טאָג פון משיחן ,און איך בין ניט געלאָפן
אומזיסט און ניט געאַרבעט אומזיסט .פיליּפּפיאַנס 12-16 :2
גאָט וויל אַז קריסטן זאָל פֿאַרשטיין די וויכטיקייט פון זייער ראָלע אין דער וועלט.
ער איז ארבעטן אויס זיין וועט דורך אונדז .מיר זייַנען די זין און טעכטער פון גאָט
וואָס לעבן אין אַ קרום און ּפערווערסע פאָלק .גאָט האט עּפעס צו זאָגן צו דעם
!וועלט און ער ס געזאגט עס דורך אונדז
פאולוס געשריבן צו די קריסטן אין פיליּפּפי ווייַל די ליכט זיי שיינינג אין זייער
וועלט איז נישט ווי ליכטיק ווי עס קען אָדער זאָל זיין .ניט ענלעך עטלעכע פון די
אנדערע קהילות פאולוס געשריבן ,די פיליּפּפיאַנס זענען נישט ינקאַמּפט מיט
געשלעכט זינד אָדער פאַלינג אין די טראַּפ פון דזשודאַיזערס .אָבער ,זיי זענען
יקסּפיריאַנסט עּפעס ּפונקט ווי געפערלעך ווי קיין פון די זינד פון אַז טאָג; זיי
.פאַרלירן זייער משּפחה יוניטי
פאולוס גערעדט דעם ּפאַוערפלי ווען ער רימיינדיד זיי אַז זיי שיינד ווי לייץ אין דער
וועלט .פאולוס געניצט די גריכיש וואָרט פאַינעסטהע צו שילדערן די פיליּפּפיאַן
קריסטן .עס איז אין די ּפאַסיוו קול און מיטל "זענען געזען ,דערשייַנען ".געגלויבט
לעבעדיק אין פיליּפּפי )און אומעטום אַנדערש פֿאַר דעם ענין( דערשייַנען צו
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ונסאַוועד מענטשן ווי "לייץ אין דער וועלט ".די וואָרט לייץ איז די וואָרט
פאָסטערעס .עס מיטל "לומאַנערי ,שטערן ,הימלישע ליכט ".קריסטן דערשייַנען
ווי "שטערן" צו די ונסאַוועד אין דער וועלט .די שליחים פאולוס און יוחנן געוויינט
יעדער וואָרט איין מאָל אין זייער אותיות .יוחנן געוויינט פאָסטערעס אין התגלות
 21:11צו באַשרייַבן די ליכט וואָס לייץ די ניו ירושלים .יוחנן געלערנט אַז ליכט
איז יאָשקע משיח .דער זעלביקער ליכט וואָס וועט ליכט די רוח סיטי פון הימל
!איז די זעלבע ליכט די ונסאַוועד זען אין קריסטן
די פיליּפּפיאַן קריסטן זענען געזען ווי "לייץ" אין אַ "קרום און ּפערווערסע דור".
דאָס איז אַ באַשרייַבונג פון מענטשן וואָס לעבן אין די  1יאָרהונדערט אַד  -קרום
און ּפערווערסע )ּפערווערטיד ,פאַרקרימט ,טוויסטיד( .זענען מיר בעסער  2000יאר
שּפעטער? איך טאָן ניט טראַכטן אַזוי .די מענטשלעך האַרץ איז קרום און
טוויסטיד זינט אד"ם ּפלאַנדז די ראַסע אין זינד טויזנטער פון יאָרן צוריק .קריסטן
.הייַנט פאָרזעצן צו דערשייַנען ווי לייץ אין אַ קרום און ּפערווערסע דור
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