
 NEW ! נ ווע געמאכט ל ם !זילבער ל ם געטלעך די ! יל ס  יע געטלעך זיין !ג ט  ון ל ם געטלעך

 -.הומ נא   שט לץ און שט רקייט די אויף ג ט  ון ל ם געטלעך  ון טריומף

  לע אויב !ק ממ נדמענץ געטלעך מיין געלערנט  יל ס  יע געטלעך מיט פ רזעצן מיר !זון יא

 !דין געטלעך א   ד ר ן ניט וו לט ,מענטשהיי ט  ז ,זון מיי ן איר פ רזיכערן איך ,זיי גיידיד האט מענטשהיי ט

 זינט ! רובירן לעבן ,גייסט יעדער מ כן ,זיי דורך  ז  זוי וועלט די צו געגעבן זענען ק ממ נדמענץ געטלעך

 גיכער  ז געוואוסט זיי  בער !פלייש פון וועלטן די אויף לעבן  לע וויסן ,גייסט יעדער  ז מ מענט א   איז עס

 זיי  ל נ ץ טעסטינג   ר ! יל ס  יע מענטש בלויז ניט !פיל ס פיע ב זונדער א   ב וויי זן ש עטער  דער

 געטלעך דער איז ג ט ,ג ט פון לאם די !האט אלץ זיי ה בן אדער !שיעור ה בן קיינמ ל זיי !ס ף זענען

 די נ ר ,ב דלי  נימ לס באקאנט  לע פון !ב שעפעניש טראכטן יעדער   ר , נ ווע און ליבע פון געב ט

 האט ,סענסיטיוויטי זיי ן !גוו לד פון  קט קיין צו  נרילייטיד איז עס וויי ל !ומשולד בלויז די איז ,לאם געטלעך

 אין איז  נ ווע !דזשעה וו ה Father געטלעך די פון וועט   טער די אין  נטפ רה געטלעך א   אים ערנד

 א     ר גרינגער איז עס ,געשריבן איז !הימל פון מלכות די אריין גייט איינער קיין , נ ווע  ן !לאם ס' ג ט

 יעדער ,הימל פון קעניגרייך די אין געזעץ געטלעך מיין פון ויווער א     ר ווי נ דל א   פון אויג די דורך קעמל

 ,שטימונג מענטש  לע !לעבן פון  רובירן די צו קומט איידער ,לאם געטלעך די מיט גערעדט גייסט מענטש

 ניט איז קינד יעדער ,עס   ר ! ב וד הימלישע די אין געש ילט  לע !הימל פון מלכות די אין אים געלויבט

 אין ! יל ס  יע  דער ,פ רעם גשמיות זיי ן פון ר ג רדל ס !Father איין פון קינדער זענען  לע !נ טירלעך

 ינפיניטע ק ס עס וו ס !כבוד אייביק ריטשט ה בן כל !טעלא   ט ק איז  לעמען ,הימל פון קעניגרייך די

 צו ,ווידער געבוירן זיי ן מוזן רוח יעדער  ז ,געשריבן איז עס ווי ! ל נ ץ ינפיניטע אין !פר נט סוועץ

 מ טערי ל די צו  ילגר מ דזש א   האט ,גייסט יעדער  ז מיטל דעם !ג ט פון מלכות די דערגרייכן

 די פון איינער ביסט ,זיי פון  לע און !פיל ס פיעס טעסטינג ס ף ! ל נ ץ ינפיניטע דורך   סיז ! לוועלט

 זיי !ומשולד זון געטלעך די   ססעססעס ,פ רמס  לע !ג ט פון לאם געטלעך די גענומען ,פ רמס געטלעך

 די האט איינער קיין וויי ל !הימל פון מלכות די אין גרויס געבוירן איז איינער קיין ! רינצי  זעלבע די ה בן  לע

 פון ליבע די צו ס ב רד נייטיד דיוויינלי זענען זיי ,אויסנ ם  ן  לע !ט טע דער ניט אויב !אייביקייט ג נץ

 די  ר גרעס און , ר גרעס ט טע !יקס  נסיוו און לעבעדיק איז ,ליבע געטלעך דעם און !ט טע דער ג ט

 -.עס יריטו לעס כייר רקיז געטלעך זיין ,אייביקייט אין בעכעסקעם !קינדער

 

 יעדער וויסן איך !ברודער  נד ניא   יווועלירער צירונג די וועגן טראכטן ה לטן ניט ט ן איר וויסן איך !זון יא

   ר דערמאנט זיי ן וועט עס !ג ט פון לאם די ,קרוינען 500 פ רקויפן צו דערד ער וויי ל !פ רר כטן יינער

 ניט טרע יד ן !מביציעסא   פון מילי נז ,וועלט דיין אין עס ,אים ווי !יהודה מ דערן די ווי ,דורות  לע

 פון טרערן גוו לד ,גריד געשעפט פון שעד דעם ,זון איר ז גן וועט איך אזוי !אייביקייט אייגן זיי ן צו פ רקויפן

 זיי ן וועט מילי נז ווי געבעטן !פלייש ניי   אין רעזערעקטיד איז עס ,ג ט פון לאם זעלבע די פרעגן !בלוט

 געטלעך די ,לעבן אין נוצן צו רעכט די  דער !ג רנישט ב קומען איר  בער !קינד א   ווייל צו צוריק ,געבעטן

 צו צו ציי ט גענוג אים האט מיר !יעדער פון געוויסן פון ריינקיי ט און ריינקיי ט פון סימב ל !זילבער לאם

 געשאלטן ער !מינהגים אייגן זייער שילטן וועט !ג לד קללה וואס מילי נז די פון איינער איז עס !יבערקלערן

 די פון ערעצדיק-דערעכ געווען ה בן וואס יענע !ה רץ פון  ניוועסדיק די מעק נע און !עלטערן אייגן זיין

 , יל ס  יע א   אויף יקסייט ד געלעבט ער !וועלט אנדער אן אין ,רוח דעם האט ,ווי ע עס !וו רט געטלעך

 צושטעלן נישט האט  ז  יל ס  יע א   צו פעד איז עס !פלייש פון לעבן עפעמער ל א   ל נג ווי ל סטיד וו ס

 זיי !וועלט ריי ך גערו ן- זוי די מיט זיי ן וועט עס  זוי ,הימל פון קעניגרייך די אין   זיציע  דער אייביקייט קיין

 ,יושר געטלעך אין ! שוט זייער איז סיבה די !ציין פון קריצן און טרויערן צווישן !מ מע און ט טע קללה



 געטלעך די דורך געלערנט איז עס !יושר איז גייסט מענטש שטרענג מער די ינדזשויד שלום רוב   בשעת

 אויב ! לע   ר גליי ך זיי ן מוזן ,ערד דער פון רעגירונג די ,דעריבער !ג ט איידער גליי ך זענען  לע  ז ,וו רט

 די !געשעפט גוט געווען איז עס  ז געזען הערשן וואס שרים פון גרו ע א   וויי ל איז עס ,  סירן נישט האט  ז

 די זענען זיי !קא  יט ליסץ דורך ווייסט וועלט די מצוות געטלעך מיין חשבון אין גענומען ניט ,גייסטער

 ערדישע דער ,גייסטער די דורך !וועלט די אין  רעם און ריי ך עס ,ד מד די !גוט פון וויסן די פון קריייטערז

 נעבעך מיין פון מילי נז ,ציין פון קריצן און טרויערן די ,ב שולדיקן צו זענען זיי !געמש ט דיוויינלי איז וועלט

 אויג ! רום קומט  רום גייט ער וו ס ! נטלויפן וועט ויווער געזעץ געטלעך מיין ,שעד קיין ,דערצו !קינדער

 !וועלטן ימ ערפעקט פון !פלייש די פון וועלטן דער פון געזעץ די איז !צ ן   ר צ ן ,אויג   ר

 א  íעקססיסטיר תשובה אויב אזוי !תשובה איז ,פ רשילטן די צו לינקס ה  ן נ ר די !וועלטן מייקר סקא  יק

 די פון עמ נייטינג שט לץ דער און !מלאכים געש  ן ער ,ט טע געטלעך די !ווילד גיין גייסטער די ,נישט

  ז געשריבן איז עס !פינצטערניש די אין פ רפ לן ,וו ס פ רגעסן איך !גענעם מאכט ,וועט   טער רוחניות

 די איז ביגער ,ב שעפעניש א   געליטן ער מער די און !ליכט אייביק איז דזשעה וו ה Father געטלעך די

 עס !ערשטער די זענען זיי , רבעט זייער   ר !עלעקטעד זיך זענען דערוויי לן די ,דעריבער !הימל פון מלכות

 פון קעניגרייך די אין ריי יסט א     ר ווי נ דל א   פון אויג די דורך קעמל א     ר גרינגער איז עס ,געשריבן איז

  ז ווייזט כיי ע גערו ן זיי !יושר געטלעך די איז גרונטיק ווי דערקלערט ער !מינינגז פילע האט דאס ,הימל

 זייער אין  נימ לס געטלעך עקססיסטעד ניט ,Creator די   ר ווי !הימל פון מלכות די אין גרויס ביסט

 פון דערוויי ז א   איז ב גריף כיי ע !ה בן זיי פ רעם גשמיות די ה בן !קינדער בלויז עקססיסטעד !דוועלינגז

  יל ס  יע די וויסן צו געבעטן זיי און ! נימ לס געהייסן זיי ן צו געבעטן זיי !שטימונג די   ר ,לעבן געטלעך

 טעסטעד זיי ן צו געבעטן זיי און !מ נגקיז מענטש זיי ן צו געבעטן זיי ,שטימונג זיכער ווי  זא   !זעלבע די פון

 !מענטש האט נ ר ניט !לעבן אין טעסטעד איז גייסט יעדער  ז ,געשריבן איז עס ! יל ס  יע דעם אין

 געטלעך !דזשעה וו ה Father געטלעך די איידער ווייניקער איז קיינער וויי ל !ביינגז לעבעדיק  לע  בער

 !מער   ילו !ינפיניטע די אין פ רפ לן איז ,מענטש א   ווייל פון וויכטיקייט די  ז ,גוו לדיק  זוי איז יושר

 צו צוגעוווינט איז זי ,גליי כגילט זעלביקער דער מיט !גליי כגילט סט גערינג א   מיט געקוקט איז לעבן מענטש

 די אין  ז וויסן נ ר מיר !הימל פון מלוכה דער אין אומב ק נט  מעט איז ,לעבן מענטש !מער   ילו !יומ נז

 געגעבן קיין ביי    ז וויסן זיי און !לעבן לעבעדיק ד רט , ל נ ץ רופן פילע ! ל ץ אין פ רפ לן ,  לוויט ס

 געטלעך מיין מער !ערד די וועט :דעם געשריבן ער !וועלט א   איז וו ס פון ש ור קיין זיי ן וועט ד רט ,מ מענט

 נ ך איז !געמאכט איז ליכט און ,ליכט זיין עס זאל :ווערטער געטלעך די דעריבער !פ רן ניט וועט ווערטער

 טעלא   ט ק געטלעך !ימ דזש ן קענען מיינונג די ווי סכום א    זא   אין !ס נז און וועלטן  ר דוסינג

 עס ! יל ס  יע לעבעדיק אייגן זיי ן האט עס ! נהייב זונ פון איז ,ג ט פון לאם געטלעך  ז לערנט ,צייכענונג

 פון לאם געטלעך די און ,לעבן צו שטייט ,ערד  ל נעט די איידער !טריניטי רוח יקס  נסיוו אייגן זיי ן האט

 !שיעור קיין ,וועט און איז מעמש לע געטלעך זיין ! ל נ ץ אנדערע אויף ווידער געבוירן געווען איז ,ג ט

 ה בן  לע !ירושה געטלעך ,קינדער טראכטן אייגן זייער אין יקס  נד און מערן ,טריניטי וואויל די לעבעדיק

 א   ,מ ס עוו לוטי נ רי זיי ן אין ק ר ס  נדז עלעקטרע  ז !גוף דיין אין עלעקטרע פון חלק א  

  זוי  בער !ס לעס מייקר סקא  יק יסóס !טריניטי רוח יקס  נסיוו די פון טייל מייקר סקא  יק

 ,שיין צו !תאוות שוימער זיי ן מיט !פלייש די ,איר אין  ריד מ נייץ  ךנ !שיי נען איר ניט נ ך ,מייקר סקא  יק

 געגעבן א   ביי   ערייווינג !פלייש פון ללבער ס קסעסיוו דורך גיין צו האט רוח די !ווידער געבוירן זיי ן מוזן איר

 ,געשריבן איז  ז ,וו ס איז  ז !פלייש די פון ט נגיביליטי די יקסידז ,ברייטנ ס רוחניות דער  ז ,מ מענט

 מיטל עס און !ק נס לד איז פלייש די מאכן !זון די ווי ליכטיק ווערט ,וויסן  ז מיטל עס !שוו ך פלייש די איז

 פון ס נז די  לע מיט ה בן  ר צעס געטלעך דעם !גוף גשמיות ברייט אין טר נספ רמעד איז וויסן  לע  ז

 !הימל פון מלכות די אין גרויס זיי ן צו ,פלייש פון ב שעפעניש א   איז עס ווי , נעס ביסל זענען זיי ! לוועלט די

 די ק נסט טוט ,ג נץ א   ווי ס נז !מער נישט ביסט  ז וועלטן ריזיק אין פלייש פון בריאות זענען זיי



  נים זיין !כבוד אין ש ון משה געטלעך די ווי , זוי !טריניטי רוח געהייסן !וויסן געטלעך וניווערס ל

 געטלעך א   געלאזן ,שיי נען וו ס ,חילוק די מיט !זון געטלעך א   געווען איז  נים זיין !פליסיק זונ ריידיייט ד

 שוין האט ,מ כט געטלעך דעם !מיינונג אייגענע זיינע דורך ק נטר ולד איז עס וו ס !מ כט מ גנעטיק

 די  ו  נד משה ,מ כט גיי סטיק דעם !מיינונג א   באזעסענע האט וו ס ,וואונדער גרעסטע די פון איינער

 ,מ כט ינפיניטע די ,וואונדער געטלעך פילע געמאכט ה בן איך !בלוט אין טיי ך די אויסגעדרייט ער !וואסערן

 ה בן אויך זיי !כוחות געטלעך די מיט ט ן צו פיל ה בן ,כלים זילבער די !דזשעה וו ה Father געטלעך די

 סיי דן ,נביא א   ווערן קענען יז עס ווער !פלייש  לע האט נביא דער ווי !געזעצן אייגן זיי ן אין !מיש נז געהויבן

 געטלעך די !וועלטן די שטיי גן צו ,ט טע אייביק געטלעך די ניצט זיי פון !כוחות רוחניות אייגן זיין האלט ער

   סיז ,ערד די בלעטער עס  ז גייסט יעדער  ז ,פ רגעסן ניט ז ל איר !מ ל  לע ביי   גליי ך איז עס  ז מיטל

 סעלעסטי ל די איז !ערד דעם פון מ טערי ל דער ניט איז ציי ט !ציי ט אן גייט עס !וועלט ס לעסטש ל די

  ז ציי ט יעדער ,דעריבער !סעלעסטי ל רגע א   צו ק ר ס  נדז י רהונדערט ערדישע א   וו ס אין !ציי ט

 מענטש יעדער ווען א  לייז ביי ש יל דאס !הימל פון מלוכה דער אין מ מענט א   נ ר איז ,ערד אויף עלא  סעס

 אויבן !זאכן  לע אויבן ,האר דיין דינען וועט איר :זאגט וו ס !ב  על געטלעך די צו לויט געלעבט האט גייסט

 מלכות די  ריי ן קענען זון ערדישן קיין ,מ נד ט געטלעך מיין צו לויט  ז מיטל דעם !זיך איבער !עשירות  לע

 פילע   ר !וועלט די געווארנט געווען איז איך , יל ס  יע דעם !געלט די געניצט ה בן  לע זינט !הימל פון

 טרעטעúנ !ציי טוויי ליק איז עס וויי ל !מ טערי ל גוט פון וויסן פון בוים די פון עסן ניט וועט איר :סענטשעריז

 !שטערן דיין פון שווייס די דורך ברויט דיין פ רדינען איר !דערגרייכט איז זכות און מי ק ס עס !ק ס עס וו ס

  לויטינגעקס :האט ער ,דזשעה וו ה Father געטלעך ! רבעט ערלעך פון לעבן א   צו עקוויוו לענט איז וו ס

 די מענט ער וו ס !נישט  וו דע ! רעם און ריי ך קריייץ ,ז גן ניט האט !ריי ך ב קומען :האט ער !ברודער דיין

 ב מערקן אנדערע !ערשטער די זיי ן , ניוועסדיק  לע !געוויסן דיין צו לויט ,רנ טעéג בי איז ט טע געטלעך

 :ווארענונג אנדערן !הימל פון מלכות די אין ריי ך א   !קעמל א   צווישן נ דל א   פון אויג די אויף גרינגער איז זאגט

 פון זון די איז ער !מען די איז לינקס די !רעכט די פון יממ ר ליטיעס די פון ,לינקס די  ז ז רגן נעמען

 פון המתים די קויפן וועט ,געלט  ז גלויבן זיי וואס !ק ררו טעד זענען רעכט די און ! רבעט קינד ;מענטשן

  ז ווען שט לץ רוחניות איז ,מיינונג מענטש די דורך ינווענטיד ע עס אין  ערסיסט נס !דילודיד !גוף די

 די וו ס ,מ ס א    זא   צו !וועלטן אנדערע אין געשען איז עס !ב  על העכסט די יגנ רז ,דערפינדונג מענטש

  רובירן צו ק ללס פילע געשריבן דיוויינלי איז עס וו ס איז עס ! ל ץ פון אויסגעמעקט שוין ה בן וועלטן

 לידז ירושה געטלעך !הימל פון מלכות די  ריי ן וועט ווער ,אויסדערוויילט זענען ווייניק ! יל ס  יע מענטש

 ,הימל פון מלוכה די !עזעץג געטלעך דעם אין ווייניקער איז קיינער !חכמה זון העל א   ווערן צו ,גייסט יעדער

 צו מער !אויס געקומען עס !ב שעפעניש מייקר סקא  יק א   אויס זויגן קענען זיי ,כבוד קר ונינג די איז

 !עשירות דער איז ווי !ינפלוענסעס דעמ ניק ברענגען ניט ז ל !ריין צוריקקומען מוזן ,אים צו צוריקקומען

 רוח דער ,צענעלע א   !ערד אויף טשימערא   א   ל סץ נ ר  ז ע עס ,ראיבע נעמען צו האט איר לערנט וו ס

 ציי ט די פון חשבון  ן געבן מוזן איר !ענלעך !מ ומ נטער לי לינקס ער וו ס , ל ץ די צו קערט ער ווען ,לידז

 !הימל אין געהייסן געווען איז איך ביז ,לעבן צו געבורט פון !רגע  ער רגע !ערד אויף איבערגעלעבט

 !קללה די  לע !גייסט די   ר ציי ט ווייסט ד איז עשירות  לע !עשירות רע ר זענץ קיינמ ל עס ,גרויסקייט

 ניט קענען איר :געשריבן איז עס !הימל פון טיר די קל וזיז ,ממון   ר !לעבן זייער פ רל רן ה בן זיי ווען

 די געניצט ב שעפעניש די אויב !האר די געדינט איז  דער ,ותעשיר  דער געדינט !הארן צוויי דינען

 איר !געטלעך ניט דערצו !שכר זייער באקומען שוין ב שעפעניש  ז ,דערוו רטן צו וו ס געוואוסט !עשירות

 ,הימל פון קעניגרייך די אין שר נק און ,ערד אויף געגרויסט ער !כבוד געטלעך דער  ריי ן נישט קענען

 יעדער  ז ! ליי נס ז טשער בז ינפיניטע ינפיניטע איז ,ג ט פון לאם געטלעך די פון  יל ס  יע לעךגעט

 וועט  ז  יל ס  יע בלויז די איז ,ג ט פון לאם געטלעך די !גייסט און פלייש פון ק מ  וזד איז מ ל קיול

 איז עס !לעבן מענטש פון דערוויי ז געבעטן ,שטימונג ינפיניטע וו ס ,גרונט בלויז די איז !ערד דער אויף זיי ן



 פון טייל מייקר סקא  יק א    דער ,הילעל  ן !מצוות געטלעך די מיט האט  ז לעבן מ דעל א   פון  ר דוקט די

 ! יל ס  יע  נגעליק די צו נ ענט ווי איז קינד א   פון  יל ס  יע די !קינד א   פון  יל ס  יע די איז עס !עס

 זענען זיי !געוווינהייטן זייער אין ,ק ררו טעד  דער ,באגאנגען נישט זענען זיי !ה רץ אין ריין מער זענען זיי

 דער Created by ,פיל ס פיעס אנדערע  לע !ק ליע ניט האט ,גוט פון וויסן די וו ס אין  נעס בלויז די

 פון קעניגרייך די אריין האט טיי וול די ,אלץ ווי !וועלט ניי   די  ריי ן ניט ט ן זיי !ווינדןפ רש ,מיינונג מענטש

 פון !געלערנט זענען זיי ,גוידעס רוחניות גרויס די !הימל פון מלכות די אין  ז וויסן זיי ,קינדער-גיי סט ,הימל

 !סקרינז טעלעוויזיע זונ ק ל ס ל די , ק וועדה-יירעס אין וו טשינג ,קר ודז  נ רעסידענטיד !צוריק י נז

 שוין ה בן ד רט וועלטן !סוף קיין און ! נהייב נישט האט עס וו ס !טעלעוויזיע וניווערס ל די זיי אין זען זיי

 די  לע ,ווערטער אנדערע אין קוקן !מלחמה ג ל קטיק וועלטן !זענען וועלטן מ דנע !געזען זיי ן וועט און

 מיט  ז ,געדאנקען ! לוועלט יקס  נדינג טראכטן די אין ,געבוירן איז ב שעפעניש יעדער פון געדאנקען

 ,געבורט די יידעס ,קינדער-רוח די ,ד רט !וועלטן ק ל ס ל ווערן ה בן ,ימ מ רי ל ציי ט פון דורכפ ר דעם

 איז געד נק מייקר סקא  יק א   פון  ר צעס געטלעך יד  לע זען !וועלטן די פון יעסורים און  נטוויקלונג

 פון טר נסמיטטעד זענען ,מ ל פילע !מעשיות ווונדערלעך קוקן  ל נ טערי ! ל נעט א   אין   רגעשטעלט

 פון געד נק ווייג א   ,מיינונג אין בעכעסקעם !זשעני ינס ייערינג קיין ווי מער ערייז ז ד רט !וועלט צו וועלט

 ! ל נ ץ די יבערמ כן  ז מינהגים !שטייט ד רט ד קטרינעס צוקונ ט !הימל פון מלכות די אין געזען ג ט

 געטלעך ,לערנען און ינס ייערד זענען קינדער פירסטב רן ד רט !וועלט געגעבן נביאים די טר גן וו ס

 ינפיניטע פון !ק טעג ריעס ג ל קטיק  לע פון ! נ ץ ל וויי ט זייער אין מיסיע א   וויל  לעמען ! ל נז

 !ערד  ל נעט מייקר סקא  יק די צו געהערט עס !פלייש די פון וועלטן די זענען זיי צווישן !לעבן פון פ רמס

 Father אייביק די געבעטן משיח ,פירסטב רן זונ געטלעך די  ז דא   איז עס ! ל נ ץ ווי ב וווסט   ודערז

 געטלעך די פון ד קטערין געטלעך די לערנען !ליבע פון געזעץ ניי   א   לערנען צו ערד צו קומען ,דזשעה וו ה

 זיי ן מקיים שוין האט ער ,קר פט די   ר !קר פט פון נוצן די לערנען צו קומען נישט האט ער !ג ט פון לאם

 מענטש די ,עוו לוציע אייגן זיי ן געדינט האט עס ! ל נעט די אויף טעסטעד געווען שוין האט זי !מ נד ט

 ברוט ל דעם פון מלכים די ווי ניט האט זיי !לעבעדיק פון וועג ניי   א   וועלט דער צו האט משיח !ב שעפעניש

 זייער דזשע ערדייז געזען ,ר סק לז  לט ,שרים די !ערד דער צו געקומען ער ווען ,ציי ט פ רשילטן

 כא   נז נ ך וו ס ,געשען !פירסטב רן זונ די ,געהרגעט און ינטריגד וו ס איז  ז !ד מד יוויל דזש ז ר

 אויך זיי , מביציע פון גייסטער די ;ערד דער פון  רינצי  דער ,רוח זעלבע די זענען ריי ך מ דערן !ערד אויף

 זעלביקער דער אין  ז ,פ רשילטן די וויסן ניט ט ן זיי !דל נ אייגן דיין אין געשעעניש איז ווי !אומברענגען

 די וו ס ,לימעד מ ר ל פון געוואוסט !דערוו רטן זיי ,ציין פון קריצן און טרויערן !יושר געטלעך איז ,פ רלייגן

 הערשן צו ערשטער די זיי ן ז ל זיי !דזשעה וו ה Father געטלעך די איידער ערשטער דער ביסט  ניוועסדיק

 -.הע ווענס פון מלוכה די אין ערשטער די זענען זיי זינט !וועלט די

 תוו די און  לף די :שרייב
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