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D’Evangelium vum 

Kinnekräich vu Gott 
Et ass d’Léisung! 

Wësst Dir datt de Jesus sot datt de Schluss net ka kommen, bis 

d'Kinnekräich vu Gott zur Welt als Zeie gepriedegt gëtt? 

 
"De Wollef soll och mam Lämmche wunnen ... Si wäerten net 

verletzt an net an all mengem hellege Bierg zerstéieren, well 

d'Äerd wäert voll Wëssen vum Här sinn. Wéi d'Waasser um 

Mier decken." (Jesaja 11:6,9) 

 
Duerch 

Bob Thiel, Dokteraarbecht. 
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Firwat kann d'Mënschheet net seng Problemer léisen? 

Wësst Dir datt déi éischt a lescht Saachen déi d'Bibel weist, datt de 
Jesus iwwer de concernéierte D’Evangelium vum Kinnekräich vu Gott 

gepriedegt huet? 

Wësst Dir datt d'Kinnekräich vu Gott de Schwéierpunkt vun den 
Apostele war an déi Éischt, déi duerno nogefrot hunn? 

Ass d'Kinnekräich vu Gott d'Persoun vum Jesus? Ass d'Kinnekräich vu 
Gott Jesus säi Liewen an eis? Ass d'Kinnekräich vu Gott eng Zort vun 

zukünfteg tatsächlech Räich? Gleefs du, wat d'Bibel léiert? 

Wat ass e Räich? Just wat ass d'Kinnekräich vu Gott? Wat léiert d'Bibel? 
Wat huet déi fréi chrëschtlech Kierch geléiert? 

Wësst Dir datt de Schluss net ka kommen, bis d'Kinnekräich vu Gott zur 
Welt als Zeie gepriedegt gëtt? 

D'Foto op der viischter Cover weist e Lämmche mat engem Wollef, dee vum 
Burdine Druck a Grafik komponéiert ass. D'Foto op der Récksäit ass Deel vun der 
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ursprénglecher Kierch vu Gott Gebai zu Jerusalem, déi am Joer 2013 vum Dr Bob 
Thiel gemaach gouf.  

 

INHALT 
 

1. Huet d'Mënschheet d'Léisungen? 

2. Wat fir Evangelium huet de Jesus gepriedegt? 

3. War d'Kinnekräich vu Gott am Alen Testament bekannt? 

4. Hunn d'Apostelen d'Evangelium vum Kinnekräich geléiert? 

5. Quellen ausserhalb vum Neien Testament hunn d'Kinnekräich 
vu Gott geléiert. 

6. Greco-Réimesch Kierchen léieren d'Kinnekräich wichteg, awer 
... 

7. Firwat d'Kinnekräich vu Gott? 

Kontakt-Informatioun  

 

Bemierkung: Dëst Buch ass eng Iwwersetzung aus der englescher Versioun 
vun engem deen net Member vun der Fortsetzungskierch vu Gott ass, 
dofir kënnen e puer Ausdréck déi Original net komplett vermëttelen, awer 
gehofft ginn eng no ze sinn. Déi englesch Versioun ass gratis online op 
www.ccog.org verfügbar   

 

1. Huet d'Mënschheet d'Léisungen? 
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D'Welt sti fir vill Probleemer . 

Vill Leit sinn hongereg. Vill Leit si verdrängt. Vill Leit gi mat Aarmut. Vill 
Natioune sinn an eeschte Scholden. Kanner, och ongebuerene Kanner, 
mëssbraucht. Drogenbeständeg Krankheeten betreffen vill 
Dokteren. Grouss Industriestied hunn d'Loft ze polluéiert fir gesond ze 
sinn. Verschidde Politiker menge Krich . Terrorattacken passéiere weider . 

Kann Welt Leadere déi Probleemer déi d'Mënschheet konfrontéiert 
fixéieren? 

Vill mengen dat. 

Neie Universal Agenda 

De 25. September 2015, no enger Schlëssel-Notiz-Ried vum Poopst 
Francis vum Vatikan, hunn 193 Natiounen vun de Vereenten Natiounen 
(UN) gestëmmt fir déi " 17 nohalteg 
Entwécklungsziler " ëmzesetzen, wat heiansdo der New Universal Agenda 
bezeechent gëtt . Hei sinn d'UNO 17 Ziler:   

Zil 1. End Aarmut an all senge Formen iwwerall 

Zil 2. End Honger, erreecht Liewensmëttelsécherheet a verbessert 
Ernärung a förderen nohalteg Landwirtschaft 

Zil 3. Geséchert Liewen ze garantéieren an d'Wuelbefannen fir all 
Alter ze förderen 

Zil 4. Eng inklusiv a gerecht Qualitéitsschoulung ze garantéieren a 
liewenslänglech Méiglechkeete fir all ze förderen 

Zil 5. Erreeche d'Gläichheet vun de Geschlechter an empfänken 
all Fraen a Meedercher 

Zil 6. Suergt d'Disponibilitéit an d'nohalteg Gestioun vu Waasser a 
Sanitär fir all 

Zil 7. Suergt den Zougang zu bezuelbar, zouverléisseg, nohalteg a 
modern Energie fir all 
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Zil 8. Eng nohalteg, inklusiv an nohalteg Wirtschaftswuestum 
förderen, voll a produktiv Beschäftegung an ordentlech Aarbecht 
fir all 

Zil 9. Bauer elastesch Infrastruktur ze förderen, inklusiv an 
nohalteg Industrialiséierung ze förderen an Innovatioun ze 
förderen 

Zil 10. D'Inegalitéit bannent an tëscht de Länner reduzéieren 

Zil 11. Maacht Stied a mënschlech Siedlungen inklusiv, sécher, 
elastesch an nohalteg 

Zil 12. Suergt fir nohaltegt Konsum a Produktiounsmuster 

Ziel 13. Nout eng dréngend Handlung fir de Klimawandel an seng 
Auswierkungen ze bekämpfen 

Zil 14. Konservéieren an nohalteg d'Mier, d'Mier an 
d'Mierressourcen fir nohalteg Entwécklung ze benotzen 

Zil 15. Schützen, restauréieren an nohalteg Benotzung vun 
terrestreschen Ökosystemer förderen, nohalteg Bëscher 
verwalten, Wüstebekämpfung bekämpfen an d'Landdegradatioun 
stoppen an ëmgoen an d'Verloschter vu Biodiversitéit stoppen 

Zil 16. Friddlech an inklusiv Gesellschafte fir nohalteg 
Entwécklung förderen, Zougang zu Gerechtegkeet fir all ubidden 
an effektiv, verantwortlech an inklusiv Institutiounen op allen 
Niveauen opbauen 

Zil 17. D'Moyene vun der Ëmsetzung ze stäerken an de globalen 
Partnerschaft fir nohalteg Entwécklung z'erliewen 

Dës Agenda soll bis 2030 komplett ëmgesat ginn a gëtt och den 2030 
Agenda fir nohalteg Entwécklung genannt . Et soll ail ze 
léisen beräich vum denen Mënschheet duerch Regulatioun, Educatioun, 
an international a interfaith Zesummenaarbecht.   Wärend vill vu sengen 
Ziler gutt sinn, sinn e puer vu senge Methoden an Ziler béis (cf. Genesis 3: 
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5 ). T seng Agenda ass och konsequent mam Poopst Franziskans Laudato 
Si enzyklopesch. 

Déi " New Universal Agenda " kéint " New Kathoulesch Agenda " genannt 
ginn als d'Wuert " cath olic " heescht " universal". De Poopst Francis huet 
d'Adoptioun genannt 
vun der New Universal Agenda " e wichtegt Zeechen vun Hoffnung. “ 
Als verfollegen-bis zu der UNO Accord, war et eng Reunioun zu Paräis am 
Dezember 2015 (offiziell Titel 21 St Konferenz vun de Parteien der UNO 
Rummbedéngunge Convention op den Klimawandel ). De Poopst Francis 
huet och deen internationale Vertrag gelueft an huet den Natioune 
beroden “ virsiichteg de Wee no vir ze goen, an mat engem ëmmer 
wuessendem Sënn vu Solidaritéit. “ 
  
Bal all d'Natioun op der Welt huet sech zu de Paräisser Accorden 
ausgeschwat, déi spezifesch Ëmweltziler a finanziell Engagementer 
haten. (Dunn huet den US President Barack Obama en Dokument 
ënnerschriwwen fir d'USA an dësem 2016 ze engagéieren, awer am 2017 
huet den US President Donald Trump festgehalen datt d'USA 
d'accordéiert zu Paräis Accorden net akzeptéiere géifen. Dëst huet den 
internationalen Uschlag verursaacht an d'USA isoléiert gehollef aus 
Europa a villen aneren Deeler vun der Welt.) De Poopst Francis huet 
spéider de Mënsch gesot " wäert erof goen " wann et seng Ännerungen 
am Klima net mécht. 
  
Iwwerdeems keen ze Goalchance koum polluéiert Loft wëll, goen 
hongereg, Léier als Zammermann ginn, Vëlker ginn , etc., gëtt Mënsch 
Versich t hien Zieler vun der United 2030 Agenda "Natiounen an / oder de 
Paris accords solv E der Mënschheet konfrontéiert Problemer? 
  
Den Track Record vun de Vereente Natiounen 

T hien Vereenten Natiounen war gemaach an op 24. Oktober 1945 
gegrënnt , nom Zweete Weltkrich , fir weider esou Konflikter ze 
verhënneren an ze probéieren Fridden an der Welt ze förderen. Bei hirer 
Grënnung hat d'UNO 51 Memberlänner; et sinn elo 193. 
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Et goufen Honnerte, wann net Dausende, vu Konflikter weltwäit zënter de 
Vereenten Natiounen gegrënnt, awer mir hunn nach net wat dat als den 
drëtte Weltkrich beschriwwe ka ginn. 

E puer gleewen datt d'international Zesummenaarbecht wéi d'Vereenten 
Natiounen behaapten ze förderen , kombinéiert mat der Aart vun der 
Interfaith an der ekumenescher Agenda, déi de Poopst Francis a vill aner 
reliéis Leader probéieren ze förderen , wäert Fridden a Wuelstand 
bréngen. 

Wéi och ëmmer, de Rekord fir d'Vereenten Natiounen dëst ze maachen 
war net gutt . Zousätzlech zu de ville bewaffnete Konflikter zënter de 
Vereente Natiounen, multiplizéiert Milliounen hongereg, Flüchtlingen an 
/ oder verzweifelt aarm. 

Méi wéi engem Joerzéngt hunn d'UNO hir Millenium Entwécklungsziler 
ausgeschafft . Et hat aacht " Entwécklungsziler ", awer dëst ass net 
gelong, och no der UN selwer. Also, 2015, goufen hir sougenannte " 17 
nohalteg Entwécklung Ziler " ugeholl. Verschiddener sinn optimistesch. E 
puer betruechten et als utopesch Fantasi. 

Wat de Utopie ugeet, de 6. Mee 2016, huet de Poopst Francis gesot datt 
hie vun enger mënschlecher europäescher Utopie dreemt datt seng 
Kierch dee Kontinent kéint erreechen. Trotzdem wäert dem Poopst säin 
Dram en Albtraum ginn (vgl. Offenbarung 18). 

Do kann e bësse Kooperatioun an Erfolleg ginn , Awer ... 

De Wierderbuch vum Merriam Webster seet datt Utopia " eng imaginär 
Plaz ass an där d'Regierung, d'Gesetzer an déi sozial Konditioune perfekt 
sinn. „   D'Bibel léiert datt d'Mënschheet seng Problemer net eleng ka 
léisen: 

23 O Här, ech weess datt de Wee vum Mënsch net an sech selwer 
ass; Et ass net am Mënsch deen zu Fouss geet fir seng eege 
Schrëtt ze maachen. (Jeremiah 10:23, NKJV uechter wann net 
anescht uginn) 

D'Bibel léiert datt d'international Zesummenaarbecht scheitere wäert: 
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16 Zerstéierung a Misär sinn op hire Weeër; 17 An de Wee vum 
Fridde si se net bekannt. 18 Et gëtt keng Angscht vu Gott virun 
hiren Aen. (Réimer 3: 16-18) 

An awer schaffen vill Mënschen un hir Vue op eng utopesch Gesellschaft 
a probéieren heiansdo och Relioun ze bedeelegen. Awer bal keen ass 
gewëllt d'Wee vum eenzege Gott ze verfollegen. Et ass net datt et kee 
Fortschrëtt wäert ginn fir iergendeng vun den Ziler vun der UN oder dem 
Vatikan . Et wäert e puer sinn (a vill vun den Ziler si gutt) , souwéi e puer 
Réckschléi. 

Eigentlech, a wahrscheinlech no massiven Konflikt, gëtt eng 
Zort internationalen Friddensofkommen ausgemaach a bestätegt (Daniel 
9:27) . Wann et ass, wäerten vill falsch tendéieren ze gleewen datt 
d'Mënschheet eng méi friddlech an utopesch Gesellschaft mat sech 
bréngt. 

Vill wäerten duerch sou internationale 'utopesche Fortschrëtt' (vgl. 
Esekiel 13:10) souwéi vu verschiddenen Zeechen a Wonner (2 
Thessalonians 2: 9-12) opgeholl ginn. Awer d'Bibel seet datt sou ee Fridde 
net dauert (Daniel 9:27; 11: 31-44), trotz wat d'Cheffe kënne behaapten 
(1 Thessalonians 5: 3; Jesaja 59: 8). 

D'Iddi datt , ausser dem Jesus (vgl. John 15: 5 ; Matthew 24: 21-22 ) , 
d'Mënschheet Utopie an dësem 'haitege béisen Zäitalter' brénge kann ass 
e falscht Evangelium (Galater 1: 3-10 ) . 

Wann d'Mënschheet eleng absolut net capabel ass wierklech Utopie ze 
bréngen, ass eng Zort Utopie méiglech? 

Jo. 

D'Kinnekräich vu Gott wäert dëse Planéit maachen a spéider, all 
Éiwegkeet, fantastesch besser. 

  

2. Wat Evangelium huet de Jesus gepréift? 
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D'Bibel léiert datt eng utopesch Gesellschaft, genannt Kinnekräich vu 
Gott, mënschlech Regierunge ersetze wäert (Daniel 2:44; Offenbarung 
11:15; 19: 1-21). 

Wéi de Jesus säi Public Minis probéiert huet, huet hien ugefaang 
mam D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott ze priedegen . Hei ass wat de 
Mark gemellt huet: 

14 Nodeems de John an de Prisong gesat gouf, ass de Jesus a 
Galiläa komm, an d'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott 
gepriedegt . 15 a sot: " D'Zäit ass erfëllt, an d'Kinnekräich vu Gott 
ass eriwwer. Repentéiert a gleeft un d'Evangelium “ (Markus 1: 
14-15). 

De Begrëff Evangelium, staamt vum griichesche Wuert iwwersat 
als euangelion , a bedeit " gutt Noriicht " oder " gutt Noriicht. " An der 
N er Testament, déi englesch Wuert " Räich , " am Zesummenhang mat 
Gott an d'Räich, ass ronn 149 Mol am NKJV an 151 am 
ernimmt Katholizismus Reims Bibel . Et kënnt aus dem griichesche Wuert 
transliteréiert als Basileia wat d'Regel oder d'Räich vu Kinneken bedeit. 

Mënschlech Räich, souwéi Gottes Räich hunn e Kinnek (Offenbarung 
17:14) , si bedecken e geografescht Gebitt (Offenbarung 11:15) , si hu 
Reegelen (Jesaja 2: 3-4; 30: 9) , a si hunn Sujeten (Luke 13:29) . 

Hei ass déi éischt ëffentlech Léiere vum Jesus déi de Matthew opschreift: 

23 De Jesus ass iwwer de ganze Galiläa gaang, huet an senge 
Synagogen geléiert an d'Evangelium vum Räich gepriedegt 
(Matthieu 4:23). 

De Matthew schreift och: 

35 Dunn ass de Jesus iwwer all d'Stied an Dierfer gaang, huet a 
senge Synagogen geléiert, d'Evangelium vum 
Räich gepriedegt (Matt hew 9:35). 

Den Neien Testament weist datt d' Jes sus fir ëmmer regéiere wäert : 

33 An Hien regéiert iwwer d'Haus vum Jacob fir ëmmer, a vu 
sengem Räich gëtt keen Enn (Luke 1:33). 
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De Luke notéiert datt den Zweck, deen de Jesus geschéckt gouf, war 
d' Kinnekräich vu Gott ze preekéieren. Notéiert wat de Jesus geléiert 
huet: 

43 Hien huet hinne geäntwert: " Ech muss d'Kinnekräich vu Gott an 
deenen anere Stied verkennen, well fir dësen Zweck sinn ech 
geschéckt " (Luke 4:43). 

Hutt Dir jeemools dat gepriedegt héieren? Hutt Dir jeemools gemierkt 
datt dem Jesus säin Zweck fir ze verschécken ass d' Kengdom vu Gott ze 
priedegen ? 

Luke records och, datt de Jesus gemaach ginn an de K priedegen ingdom 
vu Gott: 

10 An d'Apostele, nodeems si zréck waren, hunn him alles erzielt 
wat si gemaach haten. Dunn huet hien se geholl an ass privat op 
eng desertéiert Plaz gaang, déi zur Stad Bethsaida genannt 
gouf. 11 Awer wann d'Multen et woussten, hunn si him 
gefollegt; an hien huet se opgeholl a mat hinnen iwwer 
d'Kinnekräich vu Gott geschwat (Luke 9: 10-11). 

De Jesus huet léiert datt d'Kinnekräich vu Gott d'Haaptprioritéit sollte 
sinn fir déi, déi Him géife verfollegen : 

33 Sich awer fir d'éischt d'Kinnekräich vu Gott a seng 
Gerechtegkeet (Matthew 6:33). 

31 Sich awer d'Kinnekräich vu Gott, an all dës Saache ginn 
derbäigesat. 32 Angscht net, klenge Schock, well et ass Äre Papp 
senger Freed de Räich ze ginn (Luke 12: 31-32). 

Chrëschte sollen FIRST d'Kinnekräich vu Gott sichen. Si maachen dëst 
andeems dëst hir Haaptprioritéit mécht andeems se liewen wéi Christus 
se hätten ze liewen a gespaant op säi Retour a Räich. An awer, déi 
meescht déi Christus bestätegen, sichen net nëmmen d'éischt 
d'Kinnekräich vu Gott, si wësse net och wat et ass. Vill gleewen och falsch 
datt an der weltlecher Politik bedeelegt ass wat Gott vu Chrëschten 
erwaarden. Andeems se dem Herrgott säi Räich net verstinn 

liewen elo wéi se sollen oder verstoen firwat d'Mënschheet sou feelerhaft 
ass. 
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Avis och dass September e Kinnekräich gëtt zu engem klengen Trapp 
entscheet ginn (cf. Réimer 11: 5). Et hëlt Humilitéit fir gewëllt ze sinn Deel 
vum richtege klenge Schock. 

D'Kinnekräich vu Gott ass nach net op der Äerd etabléiert 

De J esus huet geléiert datt seng Unhänger sech bieden fir dat Räich ze 
kommen, dofir hunn se et net scho: 

9 Eise Papp am Himmel, Hellegt däin Numm. 10 Däi Räich ass 
komm. Äre Wëlle gëtt gemaach (Matthieu 6: 9-10). 

De Jesus huet seng Jünger ausgeschéckt fir de Kengdom vu Gott ze 
priedegen : 

1 Dunn huet Hien seng zwielef Jünger geruff an hinnen Muecht an 
Autoritéit iwwer all Dämonen ginn, a Krankheeten ze 
heelen. 2 Hien huet se geschéckt fir d'Kinnekräich vu Gott ze 
priedegen (Luke 9: 1-2). 

Jesus léiert, datt Seng Präsenz eleng net d'Räich war, wéi 
d'Kinnekräich war net op der Äerd etabléiert dann als dat ass firwat Hien 
huet wat Hien huet net Goss aus Demone sengëm Numm dann : 

28 Awer wann ech Dämonen duerch de Geescht vu Gott 
aussträichen, ass sécher d'Kinnekräich vu Gott op dech komm 
(Matthäus 12:28). 

Dat richtegt Räich ass an der Zukunft - an ass et och elo net hei wéi M Ark 
weist s : 

47 A wann Äert Aen Iech sënnegt, da réck et eraus. Et ass besser fir 
Iech am Räich vu Gott mat engem Aen ze kommen, anstatt zwee 
Aen ze hunn, fir ze werfen… (Mark 9:47). 

23 De Jesus huet sech gekuckt an huet zu senge Jünger gesot: " Wéi 
schwéier ass et fir déi, déi Räich hunn am Räich vu Gott ze 
kommen! " 24 An d'Jünger sech um Seng Wierder gestaunt. De 
Jesus awer huet nach eng Kéier geäntwert an zu hinnen 
gesot: " Kanner, wéi schwéier ass et fir déi, déi op Räich trauen, 
an d'Kinnekräich vu Gott ze kommen! 25 Et ass méi einfach fir e 
Kamel duerch d'Ae vun enger Nadel ze goen wéi fir e räiche Mann 
d'Räich vu Gott eranzekommen. " (Mark 10: 23-25). 
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25 Ma sécher, ech soen iech: Ech drénke net méi vun der Fruucht 
vun der Rebe bis deen Dag, wou ech en nei am Räich vu Gott 
drénken. ” (Mark 14:25). 

43 De Joseph vun Arimathea, e prominent Gemengerotsmember, 
dee selwer op d'Kinnekräich vu Gott gewaart huet, ass komm an 
huet Courage gemaach ... (Markus 15:43). 

De Jesus huet geléiert datt d'Kinnekräich net elo Deel vun dëser heiteger 
Welt ass: 

36 De Jesus huet geäntwert: " Mäi Räich ass net vun dëser 
Welt. Wann Mäi Räich vun dëser Welt wier, géifen meng Dénger 
kämpfen, sou datt ech net fir d'Judden ausgeliwwert gi wär; awer 
elo ass mäi Räich net vun hei " (John 18:36). 

De Jesus huet geléiert datt d'Räich géif kommen nodeems hien als säi 
Kinnek zréckkënnt : 

31 " Wann de Mënschejong an senger Herrlechkeet kënnt an all déi 
helleg Engele mat him, da sëtzt hien sech op den Troun vu senger 
Herrlechkeet. 32 All d'Natioune wäerte sech virun hie versammelt 
an hie vuneneen trennen, wéi en Hiert seng Schof vun de Geesse 
sënnert. 33 Hien huet d'Schof op seng rietser Hand gesat, awer 
d'Geessen op der lénker Säit. 34 Da wäert de Kinnek zu deenen op 
senger rietser Säit soen: 'Kommt, dir geseent vu mengem Papp, 
ierwen d'Räich, dat fir Iech virbereet gouf vum Grënnung vun der 
Welt (Matthew 25: 31-34). 

Zënter datt d'Kinnekräich vu Gott net hei ass, wäerte mir keng richteg 
Utopie gesinn bis nodeems et etabléiert gouf. Well déi meescht net 
Gottes Räich verstoen, versoen si wéi seng léif Regierung funktionnéiert. 

D'Kinnekräich vu Gott wäert net kommen " bis d'Vollendung vun den 
Heiden ass komm " (Réimer 11:25) - an dat ass nach net geschitt. 

Wéi huet de Jesus gesot datt d'Kinnekräich war ? 

De Jesus huet e puer Erklärunge ginn, wéi d'K ingdom vu Gott ausgesäit: 

26 Hien huet geäntwert: " D'Kinnekräich vu Gott ass wéi wann e 
Mënsch d'Somen um Buedem géifen verstreeden, 27 a soll an der 
Nuecht schlofen an am Dag stierwen, an d'Somen soll sprossen a 
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wuessen, hie weess net wéi. 28 Fir d'Äerd ergëtt Erntegung vu sech 
selwer: als éischt de Blatt, dann de Kapp, duerno de vollkorn am 
Kapp. 29 Awer wann de Getreid ripst, setzt hien direkt d'Sich un, 
well d'Ernte ass komm " (Mark 4: 26-29). 

18 Du sot hien: " Wéi ass d'Kinnekräich vu Gott? A mat wat soll ech 
en vergläichen? 19 Et ass wéi e Moschterkorn, deen e Mënsch 
geholl huet a säi Gaart gemaach huet; an et ass gewuess an ass e 
grousst Bam ginn, an d'Vugelë vun der Loft hunn a senge Filialen 
néckelt. " 20 A weider sot hien: " Fir wat soll ech d'Kinnekräich vu 
Gott vergläichen? 21 Et ass sou wéi Seig, wat eng Fra geholl an an 
dräi Moosse Miel verstoppt huet, bis et alles gesuegt war “ (Luke 
13: 18-21). 

Dës Parabele suggeréieren datt am Ufank de K ingdom vu Gott zimmlech 
kleng ass, awer grouss wäert ginn. 

De Luke huet och opgeholl: 

29 Si wäerten aus dem Osten an dem Westen, aus dem Norden an 
dem Süden kommen, a sëtze sech am Räich vu Gott (Luke 13:29). 

Sou huet d'K Knippheet vu Gott Leit aus der ganzer Welt. Et wäert NET 
limitéiert sinn déi déi Israelitesch Hierkonft oder spezifesch ethnesch 
Gruppen hunn . D'Leit , aus der ganzer Säit, sëtze sech an dësem Räich. 

Luke 17 an d'Kinnekräich 

Luke 17: 20-21 Staang e puer. Awer ier Dir dorop erakënnt , bemierkt datt 
d' Leit tatsächlech am K ingdom vu Gott iessen : 

15 „ Segen, deejéinegen, deen Brout am Gottes Räich soll 
iessen! “ (Luke 14:15). 

Well d'Leit (an der Fu ture) am K ingdom vu Gott iessen , ass et net 
nëmmen eppes wat an hir Häerzen elo ofgesi gëtt, trotz 
Mistranslatiounen / Mëssverständnisser vum Luke 17:21 wat anescht 
virschloen. 

D'Moffatt Iwwersetzung vum Luke 17: 20-21 kann hëllefen e puer ze 
verstoen: 

20 Wéi hie vun de Fariseeër gefrot ginn ass, wéi d'Räich Herrgott 
kéim, huet hie geäntwert: " D'Räich vu Gott ass net komm, sou 
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wéi Dir hoffe se gesinn; 21 Keen wäert soen, "Hei ass et" oder "Do 
ass et," well d'Regierung vu Gott ass elo an Ärer Mëtt. " (Luke 17: 
20-21, Moffatt ; kuck och d'NASB an ESV Iwwersetzungen ) 

Bedenkt datt de Jesus mat den onkonvertéierte, 
fleischleche an hypokriteschen Pharisäer geschwat 
huet. Jesus " sot hinnen, " - ech t war de Pharisäer, deen als Jesus ked der 
Fro. Si hu refuséiert hien z'erkennen. 

Mir si se an der KIRCH? Nee ! 

De Jesus war och net geschwënn iwwer eng Kierch ze 
organiséieren. Nach war Hien schwätz Gefiller am Geescht oder Häerz. 

De Jesus huet iwwer säi REIGN geschwat ! D’Pharisäer hunn hien net 
iwwer eng Kierch gefrot. Si wosst näischt vun all Neien Testament Kierch 
geschwënn ufänken. Si froen net iwwer eng Zort vu schéine Gefiller. 

Wann een denkt datt d'Kinnekräich vu Gott den CHIRCH ass - an 
d'Kinnekräich vu Gott " bannent " d'Pharisäer war - war DE KIRCH 
bannent de Pharisäer? Natierlech net! 

Sou eng Conclusioun ass zimmlech lächerlech net? Während e puer 
protestantesch Iwwersetzungen en Deel vum Luke 17:21 iwwersetzen 
als " d'Kinnekräich vu Gott ass " an Iech " (NKJV / KJV), souguer 
d'kathoulesch New Jerusalem Bibel iwwersetzt dat richteg 
als " d'Kinnekräich vu Gott ass an Iech. “ 

De Jesus war deen, an der Mëtt vun de Fariseeër. Elo 
hunn d'Parisäer geduecht datt si sech op d'Kinnekräich vu 
Gott freeën . Awer si hunn et falsch verstanen. De Jesus huet erkläert datt 
et net e lokalt, oder limitéiert Kinnekräich nëmme fir d'Judden wier , sou 
wéi se schéngen ze denken (an och net eng Kierch wéi e puer elo 
gleewen). Gott an d'Kinnekräich wier just net eent vun de ville Vläit ass 
d' N a siichtbar Kinnekräicher déi Leit Co Punkt eraus sollen oder gesinn, 
a soen, " Dat ass et, hei " ; oder " dat ass d'Kinnekräich, do. “ 

De Jesus , selwer, gouf gebuer als KING vum Kinnekräich ze sinn, sou wéi 
hien de Pilatus kloer gesot huet (Johann 18: 36-37). Verstitt datt d'Bibel 
d'Konditioune " Kinnek " a " Räich " austauschbar benotzt ( z. B. Daniel 7: 
17-18,23). De KING vum zukünftegt Kinnekräich vu Gott war deemools an 
do niewend de Pharisäer . Awer si wäerten Him net als hire Kinnek 
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unerkennen (John 19:21). Wann Hien erëmkënnt, wäert d'Welt Him 
refuséieren (Offenbarung 19:19). 

De Jesus ass weider, an de folgenden Versen am Luke 17 , fir säin 
Zweeten ze beschreiwen, wann d'Kinnekräich vu Gott ALL der Äerd 
regéiert (weider mam Moffatt fir eng Konsequenz an dësem Kapitel): 

22 Zu senge Jünger sot hien: " Et kommen Deeg, wou Dir laang an 
laang veronséchert hutt, fir och een Dag vum Mënschejong ze 
hunn. 23 Männer soten: 'Kuckt, hei ass hien!' 'Gesitt, do ass 
hien!' awer gitt net eraus oder leeft hannert hinne, 24 fir wéi Blëtz, 
déi vun der enger Säit vum Himmel op déi aner blénkt, sou wäert 
de Mënschejong op sengem eegenen Dag sinn. 25 Hien muss awer 
fir d'éischt vill Leed aushalen an vun der haiteger Generatioun 
verworf ginn. (Luke 17: 22-25, Moffatt) 

Jesus kuckt rout ze Blëtz enorm, grad wéi an Matthew 24:27 -31 , 
beschreiwen Seng zweet nächste der ganzer Welt ze Regel. De Jesus seet 
net datt säi Vollek net fäeg ass fir hien ze gesinn, wann hien zréckkënnt. 

P Eople wäerten Hien net als hir KING unerkennen (Offenbarung 11:15) a 
kämpfe géint Him (Offenbarung 19:19)! Vill wäerten denken datt de Jesus 
den Antichrist vertrëtt. De Jesus huet net gesot datt d'Kinnekräich vu Gott 
bannent dëse Pharisäer war - Hien huet hinnen anzwousch gesot datt si 
net am Räich wärte wéinst hirer Hypokrisie (Matthew 23: 13-14). Och 
huet de Jesus net gesot datt d'Kierch d'Kinnekräich wier. 

T hien Kinnekräich vu Gott ass eppes Mënsch soll enges Daags gebass 
ginn ze UNZUEHL - wéi bei der Operstéiungszeen vun der just! An awer , 
och den Abraham an déi aner Patriarchen sinn nach net do 
(vgl. Heb rews 11: 13-40). 

D'Jünger woussten datt d'K Königdom vu Gott net perséinlech an 
hinne war , an datt et muss als folgend erscheien , wat nom Luke 17:21 
koum, weist: 

11 Wéi si dës Saache héieren hunn, huet Hien eng aner Parabel 
geschwat, well Hien war no bei Jerusalem a well se geduecht 
hunn datt d'Kinnekräich vu Gott direkt géif optrieden (Luke 
19:11). 

D' K ingdom war kloer an der Zukunft 
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Wéi kënnt Dir soen ob de K ingdom no ass? Als Deel vun dëser Fro 
adresséiert de Jesus profetesch Evenementer (Luke 21: 8-28) an huet 
duerno geléiert : 

29 Kuckt de Figebam, an all déi Beem. 30 Wann se scho budt, gesitt 
Dir a wësst selwer datt de Summer elo ass. 31 Also Dir och, wann 
Dir dës Saache gesinn geschitt, wësst datt d'Kinnekräich vu Gott 
an der Géigend ass (Luke 21: 29-31). 

De Jesus wollt datt säi Vollek profetesch Eventer follegt fir ze wëssen 
wéini de K ingdom géif kommen. De Jesus huet säi Vollek anere Leit gesot 
fir op profetesch Eventer ze kucken a sech opmierksam ze maachen (Luke 
21:36; Mark 13: 33-37). Trotz dem Jesus seng Wierder, hunn vill Rabatt 
déi profetesch verbonne Weltaventer kucken. 

An Luke 22 & 23, Jesus erëm gewisen, dass d' K ingdom vu Gott ass 
sou mething datt erfëllt ginn géif an Zukunft, wann hien léiert: 

15 " Mat fléissendem Wonsch hat ech Wonsch d'Pessach mat Iech 
ze iessen ier ech leiden; 16 well ech soen Iech, ech wäert net méi 
dovunner iessen bis et am Räich vu Gott erfëllt ass. " 17 Dunn huet 
hien d'Coupe, an dem Herrgott merci, a soten: " Huelt dëse a 
Gruef et ënnert iech selwer; 18 well ech soen Iech: Ech drénke keng 
Friichte vun der Fiels, bis d'Räich vu Gott kënnt “ (Luke 22: 15-18). 

39 Ee vun dene Béisen, déi mat him gekräizegt gi waren, huet hie 
gelästert an hie sot: " Wann Dir de Messias sidd, da rett dech 
selwer a rett eis och. " 40 An sengem Begleeder rebuked him an hie 
sot zu him: " Bass du net och Angscht vu Gott? Well Dir sidd och 
mat him veruerteelt. 41 A mir si gerecht sou, well mir si wäertvoll, 
well mir sinn zréckbezuelt ginn wat mir gemaach hunn, awer 
näischt béis ass vun dësem gemaach ginn. " 42 An hien zu 
Yeshua gesot, " My Lord, erënnere mech wann Dir an Är 
Kinnekräich kommen. " 43 Mä Yeshua sot zu him: " Amen, ech soen 
Iech, datt haut du mat mir am Paradise gin soll. “ (Luke 23: 39-43, 
Arameesch op Englesch) 

De K ingdom vu Gott ass net komm sou séier wéi de Jesus 
ëmbruecht gouf souwuel wéi de Mark wéi de Luke eis weisen: 
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43 De Joseph vun Arimathea, e prominent Gemengerotsmember, 
dee selwer op d'Kinnekräich vu Gott gewaart huet, ass komm an 
huet Courage gemaach ... (Markus 15:43). 

51 Hie war vun Arimathea, eng Stad vun de Judden, déi selwer och 
op d'Kinnekräich vu Gott gewaart hunn (Luke 23:51). 

Ech sinn e feteren Operstéiungszeen (1 Korinthians 15: 50-55) datt 
d' Chrëschten erëm gebuer gi gi fir de Kengdom vu Gott eranzegoen , 
sou wéi de John opschreift: 

3 De Jesus huet him geäntwert an him gesot: " Sécher, ech soen 
Iech: Wann een net gebuer gëtt, kann hien d'Kinnekräich vu Gott 
net gesinn. " 4 Nikodemus sot zu him: " Wéi e Mann gebuer gin 
kann wann hien al ass? Kann hien eng zweete Kéier an d'Mamm 
vum Gebärmutter erakommen a gebuer ginn? " 5 Jesus 
geäntwert, " hei ëmmer nees, ech Iech soen, wann ee vu Waasser 
an de Geescht gebuer ass, kann hien net d'Kinnekräich vu Gott (: 
3-5 John 3) gitt. 

Nëmme Gottes Vollek wäert dat ultimativ post-millennial K ingdom vu 
Gott gesinn . 

Elo w.e.g. méi verstoen datt e Fter Jesus erëmbelieft gouf , Hien huet 
nach eng Kéier iwwer d' Kengdom vu Gott geléiert: 

3 Hien huet och selwer lieweg no sengem Leed vu villen 
onfeindleche Beweiser virgestallt, hie gouf a véier Deeg laang vun 
hinnen ze gesinn an iwwer d'Saache geschwat fir d'Räich vu Gott 
ze sinn (Akten 1: 3). 

Déi éischt a lescht Priedegten, déi de Jesus ginn huet, waren iwwer 
d' Kengheet vu Gott ! De Jesus ass als Messenger komm fir iwwer dat 
Räich ze léieren. 

De Jesus hat och den Apostel John iwwer déi Joerdausend Kengdom vu 
Gott geschriwwen , déi op der Äerd wier. Notéiert wat Hien mam John 
geschriwwen huet: 

4 Ech hunn d'Séele gesinn vun deenen, déi gekäppt goufen fir hir 
Zeien dem Jesus a fir d'Wuert vu Gott, déi d'Béischt oder säin 
Image net verweiert haten, a säi Mark net op hir Stiermer oder op 
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hiren Hänn kritt haten. A si hunn dausend Joer mat Christus 
gelieft a regéiert (Offenbarung 20: 4). 

Fréier Chrëschte léieren, datt dat millennialt Räich vu Gott op der Äerd 
wier an d'Regierunge vun der Welt ersetzen, sou wéi d'Bibel léiert (vgl. 
Offenbarung 5:10, 11:15). 

Firwat, wann der K ingdom vu Gott ass den O wichteg, hunn déi meescht 
net héieren ganz vill doriwwer? 

Deels b ecause Jesus huet et e Rätsel genannt: 

11 An hie sot zu hinnen: " Fir Iech ass et Räich ginn, dat Räich vu 
Gott ze wëssen; awer fir déi, déi dobausse sinn, all Saache 
kommen an Parabel (Mark 4: 11). 

Och haut ass dat richtegt Kinnekräich vu Gott e Geheimnis fir dat meescht 
sou wéi vill vu Gottes Plang (kuckt och eist gratis Buch, online 
op www.ccog.org mam Titel: D'Geheimnis vum GODS PLAN Firwat huet 
Gott eppes geschaaft? Firwat huet Gott dech gemaach? ? ) . 

Bedenkt och datt de Jesus gesot huet datt d'Enn (vum Alter) wäert 
kommen (geschwënn) NACH d'Evangelium vum Räich ass an der ganzer 
Welt als WITNESS gepriedegt: 

14 An dëst Evangelium vum Räich gëtt an der ganzer Welt 
gepriedegt als Zeie fir all d'Natiounen, an da wäert d'Enn kommen 
(Matthew 24:14). 

Operstaan D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott ass wichteg an ass 
erfëllt ginn an dësen Zäiten Enn . Et ass e " gudde Message " well se déi 
richteg Hoffnung op d'Mënschheetskrankheeten iwwerdroen , trotz wat 
politesch Leadere léiere kënnen. 

Wann Dir dem Jesus seng Wierder berécksiichtegt, da sollt et kloer sinn 
datt déi wierklech chrëschtlech Kierch sollt dat Evangelium vum 
Räich elo proklaméieren . Dëst sollt hir Haaptprioritéit fir d'Kierch 
sinn . A fir dat richteg ze maachen, solle verschidde Sprooche benotzt 
ginn. T säin ass wat de Weider Kierch vu Gott probéiert. An dofir ass dës 
Broschür a Scoren vu Sproochen iwwersat ginn. 

De Jesus huet déi meescht geléiert NET wäert säi Wee akzeptéieren: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lb&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lb&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lb&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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13 „ Gitt laanscht de schmuele Tor; well breet ass d'Paart a breet 
ass de Wee deen zur Zerstéierung féiert, an et si vill déi derbäi 
kommen.  14 Well schmuel ass d'Paart a schwiereg ass de Wee 
deen d'Liewe féiert, an et sinn der wéineg déi et 
fannen. ( Matthäus 7: 13-14 ) 

D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott féiert zum Liewen! 

Et kann interessant sinn ze bemierken datt obwuel déi meescht bekannte 
Chrëschten d'Absicht schéngen, datt de Christus säi Schwéierpunkt war 
op d'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott ze preekéieren , weltlech 
Theologen an Historiker hunn dacks verstanen datt dat ass wat d'Bibel 
tatsächlech léiert. 

An awer huet de Jesus selwer erwaart datt seng Jünger d' Evangelium 
vum Kinnekräich vu Gott léieren (Luke 9: 2,60). Well dat zukünftegt Räich 
op d'Gesetzer vu Gott baséiert, bréngt et Fridden a Wuelstand - a 
Verfollegung vun dëse Gesetzer an dëser Zäit féiert zum wierkleche 
Fridde (Psalm 119: 165; Epheser 2:15). 

An dës gutt Neiegkeet vum Räich war an den Alen Testament Schrëften 
bekannt. 

3. War d'Kinnekräich am Alen Testament bekannt? 

Dem Jesus seng éischt a lescht opgeholl Predikatioun huet d'Evangelium 
vum Kinnekräich vu Gott ausgeruff (Mark. 1: 14-15; Akten 1: 3). 

Gottes Räich ass eppes dat d'Judden vu Jesus senger Zäit eppes woussten 
sollte wéi et an hire Schrëften ernimmt gouf, déi mir elo dat aalt 
Testament nennen. 

Daniel léiert Iwwer d'Kinnekräich 
T hien Prophéit Daniel geschriwwen : 

40 A dat véiert Räich soll sou staark wéi Eisen sinn, souwéi Eisen an 
Stécker brécht an alles zerbrach; a wéi Eisen dat zerbriechen, 
wäert dat Räich a Stécker briechen an all déi aner 
briechen. 41 Wou Dir d'Féiss an den Zänn gesinn hutt, deelweis aus 
der Dëpper vum Lehm an zum Deel vun Eisen, da géif 
d'Kinnekräich opgedeelt ginn; nach d'Kraaft vum Eisen soll an der 
sinn, sou wéi Dir den Eisen mat keramescher Lehm gesinn gesinn 
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huet. 42 A well d'Téin vun de Féiss deelweis aus Eisen an deelweis 
aus Lehm waren, sou soll d'Kinnekräich deelweis staark an 
deelweis fragil sinn. 43 Wéi Dir Eisen gesi mat Keramik Lehm gesinn 
hutt, wäerte se sech mam Saat vun de Männer vermëschen; awer 
si wäerte sech net zuenee halen, sou wéi Eisen net mat Lehm 
vermëschen. 44 An an den Deeg vun dëse Kinneken wäert de Gott 
vum Himmel e Räich opriichten, dat ni wäert zerstéiert ginn; an 
d'Kinnekräich soll net un aner Leit iwwerlooss ginn; hie wäert a 
Stécker briechen an all dës Räich verbrauchen, an et wäert fir 
ëmmer stoen (Daniel 2:40 -44). 

18 Awer déi Hellegen vum Allerhéchste kréien d'Kinnekräich a 
kréien d'Kinnekräich fir ëmmer, och fir ëmmer an éiweg. ' (Daniel 
7:18). 

21 " ech war kucken; an datselwecht Horn huet géint d'Helger 
gemaach an huet géint si gewonnen, 22 bis den Antike vun den 
Deeg koum, an e Uerteel gouf zu Gonschte vun den Hellegen vum 
Allerhéchste gemaach, an d'Zäit komm fir d'Hellegen 
d'Kinnekräich ze besëtzen. An. ( Daniel 7: 21-22 ) 

Vum Daniel léiere mir, datt d'Zäit wäert kommen, wann de K ingdom vu 
Gott d'Kinnekräiche vun dëser Welt zerstéiert a fir ëmmer dauert . Mir 
léieren och datt d'Hellegen hiren Deel hunn fir dëst Räich ze kréien . 

Vill Deeler vun Daniel d'sinn.` sinn fir eis Zäit an der 21 St Joerhonnert . 

Notéiert e puer Passagen aus dem Neien Testament: 

12 " Déi zéng Hunn, déi Dir gesi hutt, sinn zéng Kinneken, déi bis elo 
nach kee Kinnekräich kruten, awer si kréien Autoritéit fir eng 
Stonn als Kinneke mat der Béischt. 13 Dës si vun engem Sënn, a si 
ginn hir Kraaft an Autoritéit un d'Béischt. 14 Dëst wäert Krich mam 
Lamm maachen, an d'Lämmche wäert si iwwerwannen, well Hien 
ass Här vun Häre a Kinnek vun de Kinneken; an déi, déi mat him 
sinn, gi genannt, gewielt, a trei. “ (Offenbarung 17: 12-14) 

Also , mir gesinn a béid Alen an Neien Testamenter d'Konzept datt et e 
Endzäit gëtt aerdescht Räich mat zéng Deeler an datt Gott et wäert 
zerstéieren an säi Räich etabléieren. 

De Jesaia léiert Iwwer d'Kinnekräich 
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Gott huet den Jesaja inspiréiert fir iwwer den éischten Deel vum 
Kinnekräich vu Gott ze schreiwen, déi dausend Joer Herrschaft bekannt 
als Joerdausend, sou: 

1 Et wäert e Rod aus dem Stamm vum Jesse erauskommen, An eng 
Branch wäert aus seng Wuerzelen auswuessen. 2 De Geescht vum 
HÄR wäert op Him raschten, De Geescht vu Wäisheet a 
Versteesdemech, De Geescht vu Berodung a Kraaft, De Geescht 
vu Wëssen a vun der Angscht vum Här. 

3 Seng Freed ass an der Angscht vum HÄR, An hie wäert net 
duerch seng Siicht riichten, an net entscheeden duerch d'Héieren 
vu sengen Oueren; 4 Awer mat Gerechtegkeet wäert hien déi 
Aarm beurteelen, a mat Eegekapital entscheeden 

fir d'Meitegkeet vun der Äerd; Hie soll d'Äerd mat der Staang vu 
sengem Mond schloen, A mat dem Atem vu senge Lippen wäert 
hien déi Béis ëmbréngen. 5 Gerechtegkeet soll de Gürtel vu 
Sengem Lenden sinn, A Glaflechkeet de Rimm vu Seng Taille. 

6 " De Wollef och mam Lämmche agespaart soll, De Leopard soll 
mat de jonke Geess, Ligen verwandelt D'Kallef an de jonke Léiw 
an der fatling zesummen; A klengt Kand soll se féieren. 7 D'Kéi an 
de Bier sollen hirsen; Hir Jonk sollten zesumme leien; An de Léiw 
wäert Stréi iessen wéi den Ochs. 8 D'Infirmière soll um Kobra 
sengem Lach spillen, an dat ofgebauter Kand soll seng Hand an 
der Seiperhaff leeën. 9 Si wäerten net verletzt oder an all mäi 
hellege Bierg zerstéieren, well d'Äerd wäert voll vum Wëssen vum 
Här sinn Wéi d'Waasser um Mier deckt. 

10 " An an dësem Dag gëtt et e Wuerzel vum Jesse, dee steet als 
Fändel fir d'Leit; Fir d'Natiounen sichen Him, a Seng Reschtplaz 
wäert glécklech sinn. “ (Jesaja 11: 1-10) 

De Grond firwat ech dëst als déi éischt p Konscht oder déi éischt Phas 
vum K ingdom vu Gott bezeechent hunn , ass datt dëst eng Zäit ass wou 
et kierperlech wäert sinn (viru der Zäit wou d'helleg Stad, New Jerusalem 
aus dem Himmel erofgeet, Offenbarung 21) a wäert dausend Joer 
daueren . De Jesaja huet de physeschen Aspekt vun dëser Phas bestätegt 
wéi hie weider war mat: 
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11 Et soll an dësem Dag passéieren, datt den HÄR seng Hand erëm 
eng Kéier wäert maachen, fir den Iwwerreschter vu senge Leit ze 
erhuelen, déi lénks sinn, vun Assyria an Ägypten, vum Pathros a 
Kusch, vum Elam a Shinar, vum Hamath an dem Insele vum Mier. 

12 Hien wäert e Fändel fir d'Natiounen opstellen, an 
d'Verzeechnunge vun Israel zesummebannen, an de verspreete 
vu Juda aus de véier Ecke vun der Äerd sammelen . 13 Och de Näid 
vum Efraim wäert fort goen, an de Géigner vu Juda ginn 
ausgeschnidden; Den Ephraim wäert Juda net beneiden, an de 
Juda soll den Efraim net belästegen. 14 Awer si sollten op d'Schëller 
vun de Filistiner Richtung Westen fléien; Zesummen plädéieren se 
d'Leit vum Osten; Si leien hir Hand op Edom a Moab; An d'Leit 
vun Ammon musse se noginn. 15 Den Här wäert d'Zong vum Mier 
vum Ägypten komplett zerstéieren; Mat Seng Mighty Wand wäert 
dréihnen Hien sengem eischten iwwer de River, An Spectateur et 
am siwen Baachen, An maachen Männer Kräiz iwwer dréchen -
 onbeschloenem. 16 Et wäert eng Autobunn ginn fir den 
Iwwerreschter vu senge Leit , déi aus Assyr bleiwen, wéi et fir 
Israel war . Den Dag wou hien aus dem Ägyptenland opkomm 
ass. ( Jesaja 11: 11-16 ) 

De Jesaja war och inspiréiert ze schreiwen: 

2 Et wäert an de leschten Deeg sinn, datt de Bierg vum Haus vum 
Här op der Spëtzt vun de Bierger etabléiert soll ginn, an héich 
iwwer den Hiwwele wäert eropgoen; An all Natiounen wäerten 
dorop fléissen. 3 Vill Leit wäerten kommen a soen: " Komm, loosst 
eis erop op de Bierg vum Här goen, an d'Haus vum Gott vum 
Jakob; Hien wäert eis seng Weeër léieren, a mir wäerten op seng 
Weeër goen. „ Well aus Sion geet d'Gesetz eraus , An d'Wuert 
vum Här vu Jerusalem. 4 Hien soll Riichter tëscht den Natiounen 
maachen, a vill Leit refuséieren; Si schloen hir Schwerter a 
Ploshare, An hir Spriecher a Schnouerhaken; Natioun soll n OT 
opgehuewe an Schwäert géint Natioun, Weder soll se léieren 
méi Krich . ... 11 D'Loft ausgesinn vum Mënsch soll geéiert 
ginn, d'Héichheet vun de Mënsche soll gebiedelt ginn, an den Här 
eleng wäert an deem Dag héichgehalen ginn . (Jesaja 2: 2-4 , 11 )   
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Sou , ass et eng ginn utopesch Zäit vum Fridden op der Äerd. U ltimately, 
gëtt dëst ëmmer ginn, mat Jesus Urteel. Baséierend op verschiddene 
Schrëften (Psalm 90: 4; 92: 1; Jesaja 2:11; Hosea 6: 2), léiert d'jiddesch 
Talmud dëst dauert 1.000 Joer ( Babylonesch Talmud: Tractat Sanhedrin 
Folio 97a ). 

Ech saiah war inspiréiert och déi folgend ze schreiwen: 

6 Well eis ass ee Kand gebuer, fir eis ee Jong ginn; An d'Regierung 
wäert op senger Schëller sinn. Säi Numm gëtt Wonnerbar, 
Beroder, Mächtege Gott, Éiwege Papp, Prënz vum Fridden. 7 Vun 
der Erhéijung vu senger Regierung a Fridden Et gëtt keen Enn, Op 
den Troun vum David an iwwer säi Räich, Fir et ze bestellen an et 
mat Uerteel a Gerechtegkeet etabléieren Vun där Zäit vir, och fir 
ëmmer. Den Äifer vum Lord of hosts wäert dëst 
ausféieren. (Jesaja 9: 6-7) 

Notice datt de Jesaja gesot huet datt de Jesus géif kommen an e Räich 
mat enger Regierung etabléieren. Iwwerdeems vill déi de Chrëscht 
zitéieren, dëse Passage ze maachen, besonnesch am Dezember all Joer, 
se tendéieren ze iwwerzeegen datt et méi profetéiert wéi d'Tatsaach datt 
de Jesus gebuer wär . D'Bibel weist datt de K ingdom vu Gott eng 
Regierung mat Gesetzer iwwer Sujeten huet, an datt de Jesus iwwer si 
wäert sinn. Den Jesaja, den Daniel, an anerer hunn et geprofe gelooss. 

D'Gesetzer vu Gott sinn de Wee vun der Léift ( Matthew 22: 37-40 ; John 
15:10) an d' Kengdom vu Gott ginn op dës Gesetzer regéiert. Duerfir gëtt 
de K ingdom vu Gott , trotz wéi vill an der Weltvisioun, op Léift baséiert. 

Psalmen a Méi 

Et war net nëmmen den Daniel an de Isaiah datt Gott inspiréiert huet fir 
iwwer dat kommend Räich vu Gott ze schreiwen. 

Den Ezekiel huet sech inspiréiert ze schreiwen datt déi vun 
de Stämme vun Israel (net nëmmen d'Judden), déi an der Zäit vun der 
Great Tribulation verspreet sinn, am Joerdausend Räich versammelt 
solle ginn: 

17 Dofir sot: 'Sou seet den HÄR Gott: ' Ech sammelen dech vun de 
Vëlker, versammele dech aus de Länner, wou Dir verstreet sidd, 
an ech ginn Iech d'Land vun Israel. " " 18 An si wäert do goën, a si 
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wäert all hiren entschëllegt Saachen an all seng abominations 
vun do huelen ewech. 19 Da ginn ech hinnen een Häerz, an ech 
setzen en neie Geescht an hinnen, an huelen de steinesche 
Häerz aus hirem Fleesch, a ginn hinnen en Häerz vu Fleesch, 20 

fir datt si a meng Statuten wandelen an meng Uerteeler halen a 
maach se; a si solle meng Leit sinn, an ech wäert hir Gott 
sinn. 21. Mee wéi fir déi, deenen hir Häerzer de Wonsch fir hir 
entschëllegt Saachen an hir abominations verfollegen, wäert 
ech hir Nëtz op hiren eegene Kapp unzerkennen, " seet den 
HÄR. ( Ezekiel 11: 17-21 ) 

D'Nokomme vun de Stamme vun Israel wäerten net méi verspreet sinn, 
mee wäerten dem Statut vu Gott gefollegt a stoppen grujelech Saachen 
(Levitikus 11; Deuteronomium 14). 

Notiz déi folgend an de Psalmen iwwer déi gutt Neiegkeet vu Gottes 
Räich: 

27 All d'Enn vun der Welt Erënnert sech un den Här an dréit all 
d'Famill vun den Natioune virun Iech. 28 Fir d'Kinnekräich ass dem 
HÄR, an hien regéiert iwwer d'Natiounen. ( Psalmen 22: 27-28 ) 

6 Ären Troun, o Gott, ass fir ëmmer an ëmmer; E Septer vun der 
Gerechtegkeet ass den Septer vun Däi Räich. ( Psalmen 45: 6 ) 

1 Oh, séngt dem Här en neit Lidd! Sidd dem Här, d'ganz 
Äerd. 2 Singt dem HÄR, Segen säin Numm; Proklaméiert déi gutt 
Neiegkeet vu Seng Rettung vun Dag zu Dag. 3 Erzielt seng 
Herrlechkeet ënnert den Natiounen, Seng Wonner ënner all 
Vëlker. (Psalmen 96: 1-3 ; kuckt och 1 Chroniken 16: 23-24 ) 

10 All Är Wierker sollten Dier luewen, O Här, An Är Hellege wäerten 
dech blesséieren. 11 Si wäerten vun der Herrlechkeet vun Ärem 
Räich schwätzen, a vun Ärer Muecht schwätzen, 12 Fir d'Kanner 
vun de Mënschen seng kräfteg Akte bekannt ze maachen, an déi 
glorräich Majestéit vu sengem Räich. 13 Däi Räich ass en éiwegt 
Räich, an Äert Herrschaft huet duerch all Generatiounen.   ( Psalm 
145: 10-13 ) 

Verschidde Schrëftsteller am Alen Testament hunn och iwwer Aspekter 
vum Räich geschriwwen (z. B. Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7). 
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Also, wéi de Jesus d'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott ugefaang 
huet , huet säin direkten Publikum e bësse vertraut mat dem 
Basiskonzept. 
  
  

4. Hunn d'Apostelen d'Evangelium vum Kinnekräich 
geléiert? 

Iwwerdeems vill handelen wéi d'Evangelium just déi gutt Noriicht iwwer 
d' Persoun vum Jesus ass, ass d'Realitéit datt dem Jesus seng 
Unhänger D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott geléiert hunn . Dat ass 
de Message deen de Jesus bruecht huet. 
De Paul huet d'Kinnekräich vu Gott geléiert 
Den Apostel P aul huet iwwer de Kengdom vu Gott a Jesus geschriwwen: 

8 An hien ass an d'Synagog gaang an huet dräi Méint fett 
geschwat, an iwwer d'Saache vum Räich vu Gott iwwerriet an 
iwwerzeegt (Akten 19: 8). 

25 An ech weess elo, datt dir alleguer, ënner deenen ech d'Räich vu 
Gott gepriedegt hunn (Akten 20:25). 

23 Nodeems si him een Dag ernannt hunn, si vill bei hie komm a 
wien hien erkläert huet a Gott seng Räich vu Gott z'erklären, 
iwwerzeegt se iwwer de Jesus vum Gesetz vum Moses wéi och 
vun de Prophéiten, vu moies bis owes . … 31 huet d'Kinnekräich vu 
Gott gepriedegt an d'Saache léiert, wat den Här Jesus Christi mat 
ganzem Vertrauen betrëfft, keen deen him verbidd (Akten 28:23 , 
31). 

Notéiert datt de K ingdom vu Gott net nëmmen ëm de Jesus geet (och 
wann hien e wichtegen Deel dovun ass), well de Paul huet och iwwer de 
Jesus getrennt léiert vun deem wat hien iwwer de K ingdom vu Gott 
geléiert huet. 

De Paul huet et och d'Evangelium vu Gott genannt, awer et war nach 
ëmmer d'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott : 
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9 … mir hunn dir d'Evangelium vu Gott gepriedegt ... 12 datt s du 
Gott wäert wäerte wandelen, déi dech an säin eegent Räich an 
Éier ruffen . (1 Thessalonians 2: 9,12) 

De Paul huet et och d'Evangelium vu Christus genannt (Réimer 1: 
16). De " gudde Message " vum Jesus, de Message dee Hien geléiert huet. 

Bedenkt datt et net einfach e Evangelium iwwer d'Persoun vum Jesus 
Christus war oder just iwwer perséinlech Rettung. Paul sot der gudder 
Noriicht vu Christus abegraff gefollegt Jesus, Seng zréck , a Gott d'Uerteel: 

6 … Gott fir mat Verdreifung déi, déi dech uruffen, zréckzeginn 7 ze 
ginn an Iech déi ubruecht Rescht ze ginn, wann den HÄR Jesus aus 
dem Himmel opgedeckt gëtt mat senge staarken Engelen, 8 a 
flammend Feier huet sech rächen op déi, déi Gott net kennen, an 
op déi, déi net dem Evangelium vun eiser Här Jesus Christus 
gefollegt hunn. 9 Dës gi bestrooft mat éiweger Zerstéierung aus 
der Präsenz vum HÄR an aus der Herrlechkeet vu senger 
Kraaft, 10 wann Hien an dësem Dag kënnt, an seng Hellegen 
verherrlecht ze ginn an ze bewonneren ënner all déi, déi gleewen, 
well eisen Zeegnes. ënnert Iech gouf gegleeft (2 Thessalonians 1: 
6-10). 

Den Neien Testament weist datt d'Kinnekräich eppes ass dat mir kréien, 
net datt mer et elo voll besëtzen: 

28 mir kréien e Räich dat net ka gerëselt ginn (Hebräesch 12:28). 

Mir kënnen de Begrëff vu Gott elo ergräifen an ze kämpfen, awer elo net 
voll anzeginn. 

De Paul huet speziell bestätegt datt een net d' Qualitéit vu Gott als 
stierfleche Mënsch antrëtt, sou wéi et no der Operstéiung geschitt: 

50 Elo dëser ech soen, seng Bridder, datt Fleesch a Blutt kann net 
ierwen d'Kinnekräich vu Gott; an och d'Korruptioun ierflech 
Verbueden. 51 Kuckt, ech soen Iech e Geheimnis: Mir wäerten net 
all schlofen, awer mir wäerten all geännert ginn - 52 an engem 
Moment, am Zeechnen vun engem Ey , an der leschter 
Trompett. Fir Trompett kléngt, an déi Doudeg wäerten onkuerbar 
opgewuess sinn, a mir wäerten geännert ginn (1 Korinthians 15: 
50-52). 
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1 Ech beroden Iech dofir viru Gott an dem Här Jesus Christus, dee 
lieweg an déi Doudeg beuerteele wann hie scheint a säi Räich (2 
Timothy 4: 1). 

De Paul huet net nëmmen dat geléiert, net datt de Jesus de Kengdom 
dem Gott de Papp geliwwert huet : 

20 Elo awer ass de Christus aus den Doudegen operstan an ass den 
Éischtgréisst vun deenen, déi ageschlof sinn. 21 Well zënter dem 
Mënsch den Doud komm ass, duerch de Mënsch ass och 
d'Operstéiung vun den Doudegen opkomm. 22 Well wéi am Adam 
all stierwen, och solle a Christus all lieweg gemaach ginn. 23 Awer 
jidderengem a senger eegener Uerdnung: Christus den 
Éischtegréisser, duerno déi, déi Christus si bei sengem 
Kommen. 24 Da kënnt d'Enn, wann hien d'Kinnekräich Gott dem 
Papp geliwwert huet, wann hien en Enn gesat huet fir all 
Herrschaft an all Autoritéit a Kraaft. 25 Fir hie muss regéieren bis 
hien all Feinden ënner seng Féiss gesat huet. (1 Korinthians 15: 
20-25). 

De Paul huet och geléiert datt ongerecht (Kommandoschauser ) net 
d' Kengdom vu Gott ierwen : 

9 Wësst Dir net datt déi Ongerecht d'Kinnekräich vu Gott net 
ierwen? Gitt net verfouert. Weder fornicators, nach idolaters, 
nach adulterers, nach Homosexuellen, nach sodomites, 10 nach 
déiwe, nach covetous, nach drunkards, nach seier, nach 
extortioners wäerten d'Kinnekräich vu Gott ierwen (1 Korinthians 
6: 9-10). 

19 Elo sinn d'Wierker vum Fleesch evident, wat sinn: Nahrung, 
Auszuch, Onkloerheet, Schlechtlechkeet, 20 Gëtzendéngscht, 
Zauberer, Haass, Zefriddenheet, Jalousie, Ausbroch vu Roserei, 
egoistesch Ambitiounen, Onzefriddenheet, Heresien, 21 Näid, 
Muerd, Dronkheet, revelries, an esou; vun deem ech Iech virdru 
soen, sou wéi ech Iech och an der Vergaangenheet gesot hunn, 
datt déi, déi sou Saachen praktizéieren, net d'Kinnekräich vu Gott 
ierwen (Galatians 5: 19-21). 

5 Fir dëst wësst Dir, datt kee hoer, ongerecht Persoun an och net 
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kierzege Mann, deen en Idolater ass, huet iergendeng Ierfschaft 
am Räich vu Christus a Gott (Epheser 5: 5). 

Gott huet Normen a freet sech Bereidegung vu Sënn fir säi Räich kënnen 
anzegoen. Den Apostel Paul huet gewarnt datt e puer net léieren datt 
dem Jesus säi Evangelium d'Äntwert ass, awer eng aner ass : 

3 Gnädeg un Iech a Fridde vu Gott de Papp an eisen Här Jesus 
Christus, 4 deen huet sech selwer fir eis Sënnen gemaach, fir datt 
hien eis aus dësem haitege béisen Alter befreit, nom Wëlle vun 
eisem Gott a Papp, 5 wiem Éier ass fir ëmmer an 
éiweg. Amen. 6 Ech froe mech drun, datt Dir esou séier vun Him 
wendeet, deen dech an der Gnod vu Christus geruff huet, an en 
anert Evangelium, 7 wat net anescht ass; awer et sinn e puer déi 
Iech stéieren an d'Evangelium vu Christus verdrängen 
wëllen. 8 Awer och wa mir oder en Engel aus dem Himmel Iech en 
anert Evangelium verspriechen, wéi dat, wat mir Iech versprach 
hunn, loosst hien verflucht ginn. 9 Wéi mir virdru gesot hunn, also 
soen ech elo nach eng Kéier, wann iergendeen eppes aner 
Evangelium fir Iech seet wéi dat wat Dir kritt hutt, da loosst hie 
verflucht ginn. (Galater 1: 3 -9)  

3 Awer ech fäerten, datt iergendwéi, wéi d'Schlaang d'Eve vu 
senger Handwierk verfouert huet, sou datt Är Geescht vun der 
Einfachheet, déi a Christus ass, beschiedegt ginn. 4 Well wann 
deen, deen kommt en anere Jesus priedegt, dee mir net 
gepriedegt hunn, oder wann Dir en anere Geescht kritt, deen Dir 
net kritt hutt, oder en anert Evangelium, dat Dir net akzeptéiert 
hutt, da kënnt Dir et gutt ausmaachen! (2 Korinthians 11: 3- 4) 

Wat war de " aner " a " anescht, " eigentlech falsch , gudder Noriicht? 

Dat falsch Evangelium huet verschidden Deeler. 

Allgemeng ass dat falscht Evangelium ze gleewen datt Dir net Gott musse 
respektéieren a wierklech trei fir säi Wee ze liewen iwwerdeems behaapt 
Dir Gott ze kennen (vgl. Matthew 7: 21-23) . Et tendéiert als egoïstesch 
orientéiert. 

D'Schlaang huet d' Eva gefrot fir bei engem falsch Evangelium scho viru 
6000 Joer ze falen (1. Mosebik 3) - a Mënschen hunn gegleeft datt si 
besser wësse wéi Gott an solle selwer entscheeden . Y es, nodeems de 
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Jesus koum, gouf säin Numm dacks a verschidde falsch Evangelien 
verbonnen - an dëst ass weidergaang a wäert an d'Zäit vum leschte 
Antichrist weidergoen. 

Elo zréck an der Zäit vum Apostel Paul, war dat falsch 
Evangelium essentiell e gnostesche / mystesche Mix vu Wourecht a 
Feeler . Gnostiker hunn am Fong gegleeft datt dat speziellt Wëssen ass 
dat wat gebraucht gouf fir spirituell Asiicht z'erreechen, och 
Erléisung. D'Gnostiker hu gegleeft ze gleewen datt dat wat d'Fleesch 
gemaach huet keng besonnesch Konsequenz huet a si wieren dergéint fir 
Gott a Saache wéi de siwenten Dag Sabbat ze respektéieren . Een 
sou falsche Leader war de Simon Magus , dee vum Apostel Peter gewarnt 
war (Akten 8: 18-21). 

Mee et sin den net einfach 
Den Neien Testament weist datt de Philippe K ingdom vu Gott geléiert 
huet: 

5 Dunn huet de Filip erof an d'Stad vu Samaria gaang an de 
Christus fir si gepriedegt . … 12 si hunn de Philippe gegleeft wéi 
hien d'Saache ronderëm Gottes Räich gepriedegt huet … (Akten 
8: 5,12). 

De Jesus, de Paul, an d'Jünger hunn och gesot, datt et net gerecht ass 
Gottes Räich anzegoen: 

24 Wéi de Jesus gesinn huet, datt hien ganz traureg ginn ass, sot 
hien: " Wéi schwéier ass et fir déi, déi Räich hunn am Räich vu 
Gott ze kommen!  25 Fir et ass méi einfach fir e Kamel duerch d'Ae 
vun enger Nadel ze goen wéi fir e räiche Mann d'Räich vu Gott ze 
ginn. “ 

26 An déi, déi et héieren hunn, soten: " Wien kann dann gerett 
ginn? “ 

27 Awer hie sot: " Déi Saachen, déi net mat de Mënsche méiglech 
sinn, si mat Gott méiglech. “ ( Luke 18: 24-27 ) 

22 " Mir mussen duerch vill Verdruungen dem Räich vu 
Gott eragoen " (Akten 14:22). 
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3 Mir si gebonne Gott ëmmer fir Iech ze Merci, Bridder, sou wéi et 
passt, well Äre Glawe wiisst exzellent, an d'Léift vun jiddereen 
vun iech all géigesäiteg op Iech 4, sou datt mir eis selwer vun iech 
ënner de Kierche vu bastelen. Gott fir Äert Gedold a Glawen un all 
Är Verfolgungen an Uerdnungen, déi s du ausgeet, 5 wat ass e 
evident Beweis vum gerechte Uerteel vu Gott, fir datt Dir 
wäertvoll sinn am Räich vu Gott, fir déi Dir och leiden; 6 well et ass 
eng Gerechtegkeet mat Gott fir mat Verdruft deenen ze 
bezwéngen déi Iech uruffen, 7 an Iech ze ginn, déi onroueg Rescht 
mat eis sinn, wann den Här Jesus aus dem Himmel opgedeckt ass 
mat senge staarken Engelen, (2 Thessalonians 1: 3-7 ). 

Wéinst de Schwieregkeeten ginn nëmmen e puer elo genannt an gewielt 
an dësem Alter fir en Deel dovun ze sinn (Matthew 22: 1-14; John 6:44; 
Hebräer 6: 4-6). Anerer wäert méi spéit ginn, wéi d'Bibel weist genannt, 
datt déi " déi am spir erred et kommen ze verstoen, e rg déi 
Schwësterpartei wäert léieren beschwéiert " (Isaiah 29:24). 

De Peter huet d'Kinnekräich geléiert 
Den Apostel Peter huet geléiert datt d'Kinnekräich éiweg war, an datt 
d'Evangelium vu Gott fläisseg gefollegt muss ginn oder et gëtt Uerteel: 

10 Dofir, Bridder, sief nach méi fläisseg fir Ären Uruff an d'Wahle 
sécher ze maachen, well wann Dir dës Saache maacht, da stitt Dir 
ni; 11 fir datt eng Entrée Iech reichend an dat éiwegt Räich vun 
eiser Här a Retter Jesus Christus gëtt (2 Pierre 1: 10-11). 

17 Fir d'Zäit ass komm fir d'Uerteel am Gottes Haus ze fänken; a 
wann et fir d'éischt mat eis ufänkt, wat wäert d'Enn sinn vun 
deenen, déi net dem Evangelium vu Gott gefollegt sinn? (1 Pierre 
4:17). 

Last Buch ass vun der Bibel an der Kinnekräich 
D'Bibel léiert: " Gott ass Léift " (1 Johann 4: 8,16) a Jesus ass Gott 
(Johann 1: 1,1 4) - D' Kengdom vu Gott huet e Kinnek dee Léift ass an 
deem seng Gesetzer Léift ënnerstëtzen , net haassen (vgl. Offenbarung 
22: 14-15) . 

Am leschte Buch vun der Bibel gëtt speziell d' Kengdom vu Gott 
diskutéiert. 
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15 Dunn huet de siwten Engel geruff: An et goufen haart Stëmmen 
am Himmel, a soten: „ D'Kinnekräiche vun dëser Welt sinn 
d'Kinnekräiche vun eiser Här a vu sengem Christus ginn, an hie 
wäert fir ëmmer an éiweg regéieren! “ (Offenbarung 11:15). 

Jesus wäert am Räich regéieren! An d'Bibel entdeckt zwee vu Säin Titelen: 

16 An Hien huet op sengem Kleed an op sengem Oberschenkel en 
Numm geschriwwen: KONING VUN KINGEN A HÄR VUM HÄREN 
(Offenbarung 19:16). 

Awer ass de Jesus deen eenzegen dee géif regéieren? Notéiert dëse 
Passage: 

4 An ech hunn Trounen gesinn, an si hunn op si gesat, an d'Uerteel 
huet si gemaach. Dunn hunn ech d'Séele gesinn vun deenen, déi 
gekäppt goufen fir hir Zeien dem Jesus a fir d'Wuert vu Gott, déi 
d'Béischt oder säin Image net verweiert haten, a säi Mark net op 
hir Stiermer oder op hiren Hänn kritt haten. A si hunn dausend 
Joer zesumme mat Christus gelieft a regéiert . An. An. 6 Geseent 
an helleg ass hien deen Deel huet un der éischter 
Operstéiungszeen. Iwwer esou den zweeten Doud huet keng 
Kraaft, awer si sollten Priister vu Gott a vu Christus sinn a regéiere 
mat him dausend Joer (Offenbarung 20: 4,6). 

Richteg Chrëschte ginn erëm operstoen fir mat Christus dausend Joer ze 
regéieren! Well d'Kinnekräich dauert fir ëmmer (Offenbarung 11:15), 
awer déi ernimmt Herrschaft war nëmmen dausend Joer . T sengem 
ass firwat ech dat als fréier als déi éischt Phas vum Räich bezeechent 
hunn - déi kierperlech, déi Joerdausend , Phase am Géigesaz zu der 
definitiver, méi spiritueller, Phas .   

E puer Evenementer ginn am Buch vun der Offenbarung opgezielt wéi se 
tëscht der millennialer an der leschter Phas vum Kinnekräich vu 
Gott geschéien : 

7 Elo wann dausend Joer ausgelaf sinn, gëtt de Satan aus sengem 
Prisong 8 befreit a geet eraus fir d'Natiounen ze täuschen déi an de 
véier Ecke vun der Äerd sinn, Gog a Magog, fir se ze sammelen fir 
ze kämpfen, deenen hir Zuel ass wéi de Sand vum Mier. … 11 Da 
hunn ech e grousse wäissen Troun gesinn an Hien, deen drop 
setzt, aus deem säi Äerd an den Himmel fortgelaf sinn. An de gouf 
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keng Plaz fir si fonnt. 12 An ech hunn déi Doudeg gesinn, kleng a 
grouss, stoungen virum Gott, a Bicher goufe opgemaach. An en 
anert Buch gouf opgemaach, dat ass d'Buch vum Liewen. An déi 
Doudeg goufen no hire Wierker geriicht, duerch déi Saachen, déi 
an de Bicher geschriwwe goufen. 13 D'Mier huet déi Doudeg 
opginn, déi an si waren, an den Doud an den Hades hunn déi 
Doudeg ausginn, déi an hinnen waren. A si goufe jidderengem 
geriicht no senge Wierker. 14 Dann an den Doud an den Hades 
goufen an de Feierséi gegoss. Dëst ass den zweeten Doud. 15 A 
jiddereen, deen net am Buch vum Liewe fonnt gouf, gouf am 
Feierséi gegoss (Offenbarung 20: 7-8, 11-15). 

D'Buch vun der Offenbarung weist datt et eng méi spéit Phase gëtt , 
déi nom dausend Joer Herrschaft an nom zweete Doud kënnt: 

1 Elo hunn ech en neien Himmel an eng nei Äerd gesinn, well den 
éischten Himmel an déi éischt Äerd ass gestuerwen. Och do war 
kee méi Mier. 2 Dunn hunn ech, de John, déi helleg Stad, Neis 
Jerusalem, aus dem Himmel erofkomm vu Gott, virbereet wéi eng 
Braut, déi fir hire Mann dekoréiert ass. 3 An ech hunn eng haart 
Stëmm aus dem Himmel héieren: " Kuckt, den Tabernakel vu Gott 
ass mat de Männer, an hie wäert bei si wunnen, a si soll säi Vollek 
sinn. Gott selwer wäert mat hinnen sinn an hire Gott sinn. 4 A Gott 
wäert all Tréine vun hiren Aen ofwëschen; et soll kee Doud méi 
sinn, nach Trauer, nach gekrasch. Et wäert keng Péng méi ginn, 
well déi fréier Saache sinn vergaang. “ (Offenbarung 21: 1-4) 

1 An hien huet mir e pur Floss vu Waasser vum Liewen gewisen, 
kloer als Kristall, dee vum Troun vu Gott a vum Lämmchen 
fortgeet. 2 An der Mëtt vu senger Strooss, an op béide Säiten vum 
Floss, war de Bam vum Liewen, deen zwielef Friichten gedroen 
huet, all Bam huet all Mount seng Friichten. D'Blieder vum Bam 
ware fir d'Heelung vun den Natiounen. 3 An et wäert kee Fluch 
méi sinn, awer den Troun vu Gott a vum Lämmchen soll an et 
sinn, a seng Dénger wäerten him déngen. 4 Si sollten säi Gesiicht 
gesinn, a säin Numm soll op hirem Stiermer sinn. 5 Et wäert keng 
Nuecht do sinn: Si brauche keng Lampe nach Liicht vun der Sonn, 
well den HÄR Gott gëtt hinnen Liicht. A si wäerten ëmmer fir 
ëmmer regéieren. (Offenbarung 22: 1-5) 
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Notice datt dës Herrschaft, déi no dausend Joer ass, d'Dénger vu Gott 
ëmfaasst a fir ëmmer dauert. Déi helleg Stad, déi am Himmel virbereet 
gouf, wäert den Himmel verloossen an op d'Äerd erofkommen. Dëst ass 
den Ufank vun der leschter Phas vum K ingdom vu Gott.   Eng Zäit vu KEE 
MÉI PAIN ODER SUFFERING! 

De Wand wäert ierwen d'Äerd (Matthew 5: 5) an all Saachen 
(Offenbarung 21: 7). D'Äerd, och déi helleg Stad déi op si wäert sinn 
besser well Gottes Weeër ëmgesat ginn. Realiséieren dat : 

7 Vun de Steigerunge vu senger Regierung a Fridden hei wäert 
keen Enn sinn (Jesaja 9: 7). 

Kloer gëtt et ginn Wuesstem no der final Phas vun der K ingdom vu Gott 
huet ugefaangen wéi all wäert Gott d'Regierung sou weit . 

Dëst wäert eng glorräichst Zäit sinn: 

9 Awer wéi geschriwwe steet: " Aen huet net gesinn an keen Ouer 
héieren an nach an d'Häerz vum Mënsch eragaang. Déi Saachen, 
déi Gott virbereet huet fir déi, déi Him gär hunn. " 10 Awer Gott 
huet se eis duerch säi Geescht opgedeckt ( 1 Korinthians 2: 9-10 ). 

Et ass eng Zäit vu Léift, Freed, an éiwege Komfort. Et wäert eng 
fantastesch Zäit sinn! D'Kinnekräich vu Gott wäert fir eng fantastesch 
besser Éiwegkeet maachen. Wëllt dir net däin Deel derbäi hunn? 

5. Quellen ausserhalb vum Neien Testament hunn 
d'Kinnekräich vu Gott geléiert 
Hunn fréier Proffen vu Christus geduecht datt si d'Evangelium vun 
engem wuertwiertleche Kinnekräich vu Gott sollte prezéieren? 
Jo. 
Viru Joren, an enger Virliesung vum Professer Bart Ehrman vun der 
Universitéit vun North Carolina ginn , hien ëmmer a richteg, betount 
datt Géigesaz meescht Chrëschten haut professing, Jesus a seng fréi 
Matleefer proc laimed d'Kinnekräich vu Gott. Och wa dem Dr. Ehrman 
säi Gesamtverständnis vum Chrëschtentum vill vun deem vum Weider 
Kierch vu Gott ënnerscheet , wäerte mir d'accord sinn datt d'Evangelium 
vum Räich ass wat de Jesus selwer ausgeruff huet a seng Unhänger 
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gegleeft hunn . Mir wäerten och d'accord sinn datt vill behaapt 
Chrëschten haut dat net verstinn. 

Déi eelst preservéiert Post-Neit Testament Schreiwen & Priedegt 
De K ingdom vu Gott war e bedeitende Bestanddeel vun deem 
wat behaapt gëtt als " den eelste komplette Chr istianer Priedegt, deen 
iwwerlieft huet " (Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic 
Fathers: Greek Texts and English Translations, 2. ed. Baker Books, Grand 
Rapids, 2004 , S. 102 ). Dëst Antik Chrëscht Sermon enthält dës Aussoen 
doriwwer : 

5: 5 Ausserdeem wësst Dir, Bridder, datt eist Openthalt an der Welt 
vum Fleesch onbedeitend an iwwersiichtlech ass, awer 
d'Versprieche vu Christus ass grouss a verwonnerlech: Rescht am 
kommende Räich a Liewen éiweg. 

Déi Ausso uewen weist datt d'Kinnekräich net elo ass, awer wäert 
kommen an éiweg sinn. Ausserdeem seet dës antik Priedegt: 

6: 9 Elo, wann och esou gerecht Männer wéi dës net fäheg sinn, 
duerch hir eege Gerechten hir Kanner ze retten, wat fir eng 
Assurance hu mir fir d'Kinnekräich vu Gott eranzekommen wa mir 
eis Daf net reng an onbestëmmt halen? Oder wien wäert eis 
Affekot sinn, wa mir net fonnt goufen, fir helleg a gerecht Wierker 
ze hunn? 9: 6 Dofir loosse mir een géigesäiteg hunn, fir datt mir all 
an d'Kinnekräich vu Gott kënne ginn. 11: 7 Duerfir, wa mir wësse wat 
richteg ass a Gott senger Meenung, wäerte mir säi Räich eragoen 
an d'Verspriechen kréien, wat " Ouer huet nach net héieren oder 
d'Aa gesinn oder d'Häerz vum Mënsch virgestallt. “ 

12: 1 Loosst eis waarden also d'Stonn fir d'Stonn fir d'Kinnekräich vu 
Gott a Léift a Gerechtegkeet, well mir wëssen net den Dag vu 
Gott erschéngt. 12: 6 seet hien, d'Räich vu mengem Papp wäert 
kommen. 

Dës Aussoe weisen datt d' Léift duerch eegent Liewe gebraucht gëtt, datt 
mir nach ëmmer net am K ingdom vu Gott erakomm sinn, an datt et 
geschitt nom Dag vu Gott erschéngen - dat ass nodeems de Jesus erëm 
zréckkënnt. Et sin s de Kinnekräich d'Papp an t hien Kinnekräich ass net 
nëmmen de Jesus. 
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Et ass intere pickt déi eelste scheinbar Christian Priedegt , datt Gott 
d'selwecht K bis iwwerlieft huet erlaabt léiert ingdom vu Gott dass de 
New Testament léiert an der Weider Kierch vu Gott léiert elo (et méiglech 
ass, datt et kéint aus enger tatsächlech C hurch vun G od , awer méng 
begrenzte Kenntnisser vu Griichesch limitéieren meng Fäegkeet fir eng 
méi fäerdech Deklaratioun ze maachen) . 

Zweete Joerhonnert Kierch Leader an d'Evangelium vum Kinnekräich 
Et sollt am Ufank 2 feststellen ginn rg Joerhonnert datt Papias , engem 
hearer vum John an engem Frënd vun Polycarp a Betruecht engem Saint 
vun gin Roman Katholike , déi geléiert millennial Kinnekräich. Den 
Eusebius huet opgeholl datt de Papias geléiert huet: 

... et wäert e Joerdausend no der Operstéiungszeen aus dem 
Doud sinn, wann d'perséinlech Herrschaft vu Christus op dëser 
Äerd opgeriicht gëtt . (Fragmenter vu Papias, VI. Kuckt och 
Eusebius, Kierchegeschicht, Buch 3, XXXIX, 12) 

De Papias huet geléiert datt dëst eng Zäit mat vill Iwwerfloss wier: 

Op ähnlech Manéier huet [hie gesot] datt e Getreide aus Weess 
géifen zéng produzéieren 

dausend Oueren, an datt all Ouer zéng dausend Käre géifen, an all 
Getreide géifen zéng Pond kloer, reng, fein Miel ginn; an datt 
Äppel, a Somen, a Gras an ähnleche Proportiounen géife 
produzéieren; an datt all Déieren, déi dann nëmmen op 
d'Produktioune vun der Äerd ernähren, friddlech an harmonesch 
ginn a perfekt an de Mënsch ënnerworf wieren. ' [Zeegnes ass 
doriwwer fir déi Saachen schrëftlech vum Papias, engem antike 
Mann, deen héieren vum John an engem Frënd vum Polycarp 
war, am véierte vu senge Bicher; fir fënnef Bicher goufe vun him 
zesummegesat ...] (Fragmenter vu Papias, IV) 

De Post-Neien Testament Bréif un d'Korinthians seet: 

42: 1-3 D'Epostelen hunn d'Evangelium fir eis vum Här Jesus Christus 
kritt; Jesus Christus gouf vu Gott geschéckt. Also ass de Christus 
vu Gott, an d'Apostele si vu Christus. Béid koumen also vum 
Wëlle vu Gott an der ernannter Uerdnung. Nodeems si dunn en 
Uleies kritt hunn, a vollverséchert goufen duerch 
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d'Operstéiungszeen vun eiser Här Jesus Christus an am Wuert vu 
Gott mat voller Assurance vum Hellege Geescht bestätegt goufen, 
si si mat de glécklechen Uerderen erausgaang, datt de Kingdo vu 
Gott sollt kommen. 

Polycarp vu Smyrna war en fréien chrëschtleche Leader, deen e Jünger 
vum John war, dee leschte vun den ursprénglechen Apostelen zu 
d . Polycarp c. 120-135 AD geléiert : 

Geseent sinn déi Aarm, an déi déi verfollegt gi wéinst 
Gerechtegkeet, fir hir ass d'Kinnekräich vu Gott . (Polycarp. Bréif 
un de Philippianer, Kapitel II. Vun den Ante-Nicene Pappen, Band 
1 wéi geännert vum Alexander Roberts & James Don aldson. 
Amerikanesch Editioun, 1885) 

Duerfir ze wëssen datt: " Gott ass net gespott ", solle mer eis 
wäertvoll Kommando a senger Herrlechkeet wandelen ... Fir et 
ass gutt datt se ausgeléist gi vun de Wënsch, déi op der Welt sinn, 
well " all Lust warnt géint de Geescht; " An " weder Huerzner, 
nach verbréngen, nach Mëssbraucher vun sech mat der 
Mënschheet, wäerten d'Kinnekräich vu Gott ierwen, " nach déi, 
déi Saachen onkonsequent an onbestänneg maachen . ( ibid , 
Kapitel V) 

Loosst eis hien dann an Angscht déngen, a mat all Aart, och wéi 
Hien selwer eis gebotzt huet, an als Apostelen, déi eis 
d'Evangelium gepriedegt hunn, an d'Prophéiten, déi virdru vum 
Kommen vum Här verkënnegt hunn . (ibid, Kapitel VI) 

Wéi anerer am Neien Testament, huet de Polycarp geléiert datt de 
Gerechten, net de Kommando nt breakers, d' Kengdom vu Gott ierwen . 

Déi folgend och behaapt datt hie vu Polycarp geléiert gouf: 

An de folgende Sabbat sot hien; Héiert meng Ausso, léif Kanner 
vu Gott. Ech hunn dech entschëllegt wann d'Bëscheef präsent 
war, an elo ruffen ech Iech alleguer fir dekorativ a wäertvoll ze 
goen am Wee vum Här ... Waacht Dir, an nach eng Kéier Bereet 
Iech, Loosst Är Häerzer net gewäsch ginn, dat neit Gebot 
betreffend Léift een vis-à-vis vun deem aneren, Seng Aventure 
manifestéiert sech op eemol wéi séier Blëtz, dat grousst Uerteel 
vum Feier, dat éiwegt Liewen, Seng onstierwlech Räich. An alles 
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wat vu Gott geléiert gëtt, wësst Dir, wann Dir déi inspiréiert 
Schrëften duerchsicht, gravéiert mat dem Pen vum Hellege 
Geescht op Är Häerzer, fir datt d'Beboter an Iech onverzeigbar 
kënne bleiwen. ' (Life of Polycarp, Kapitel 24. JB Lightfoot, The 
Apostolic Fathers, Vol. 3.2, 1889, S. 488-506) 

Melito vu Sardis , déi eng Kierch vu Gott Leader war , c. 170 AD, geléiert: 

Fir tatsächlech d'Gesetz dat an der Evangelium erausginn ass - dat 
al an dat neit, déi béid aus Zion a Jerusalem erauskommen; an 
d'Bot ausginn an der Gnod, an den Typ am fertige Produkt, an 
d'Lämmche am Jong, an d'Schof an engem Mann, an de Mann a 
Gott ... 

Awer d'Evangelium gouf d'Erklärung vum Gesetz a säi 

Entfaalung, wärend d'Kierch d'Späicherhaus vun der Wourecht 
gouf ... 

Dëst ass deen eis vun der Sklaverei an d'Fräiheet befreit huet, aus 
Däischtert a Liicht, vum Doud an d'Liewen, vun Tyrannei an en 
éiwegt Räich . (Melito. Homily On the Passover. Verse 7,40, 68. 
Iwwersetzung vu Kerux: De Journal vun Online Theologie . Http: 
//www.kerux. Com / documenten / KeruxV4N1A1.asp) 

Sou, d'Kinnekräich vu Gott wa s bekannt gin eppes éiwegt, an net einfach 
déi aktuell Christian oder kathoulesch Kierch an och Gott d'Gesetz. 

Eng aner Mëtt-spéiden 2. Joerhonnert Schreiwe veruersaacht d'Leit op 
d'Kinnekräich ze kucken: 

Dofir, loosst keen vun iech méi laang opléisen oder zréckkucken, 
awer gewillt op d'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott . (Roman 
Clement. Erkennungen, Buch X, Kapitel XLV. Ausgeholl vun den 
Ante-Nicene Pappen, Band 8. Editéiert vum Alexander Roberts & 
James Do naldson. Amerikanesch Editioun, 1886 ) 

Ausserdeem war et anscheinend datt et net vun engem an der richteger 
Kierch geschriwwe gouf, an d'Mëtt vum zweete Joerhonnert mam 
Titel The Shepherd of Hermas an der Iwwersetzung vum Roberts 
& Donaldson benotzt den Ausdrock " Kingdom of God " véierzéng Mol. 
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Richteg Chrëschten , an och vill nëmmen de Christus bezeechnen , 
woussten eppes iwwer d'K Kengheet vu Gott am zweete Joerhonnert. 

Och de kathouleschen an östlech-orthodoxen Hellegen Irenaeus huet 
verstanen datt no der Operstéiung d'Chrëschten d' Kengdom vu 
Gott géifen eragoen. Notize wat hie geschriwwen, c. 180 AD : 

Fir sou ass den Zoustand vun deenen, déi gegleeft hunn, well an 
hinnen dauernd den Hellege Geescht bleift, dee vun him an der 
Daf ginn ass a vum Empfänger behalen gëtt, wann hien an 
Wourecht geet an Hellegkeet a Gerechtegkeet a Patient 
Ausdauer. Fir dës Séil huet eng Operstéiungszeen an deenen déi 
gleewen, de Kierper kritt d'Séil erëm, a mat him, duerch d'Kraaft 
vum Hellege Geescht, opgewuess an an d'Kinnekräich vu Gott 
eranzekommen . (Irenaeus St. CO, 1920). 

Den Theophilus vun Antioch huet geléiert: 

Ech awer ernimmen Seng Guttheet; wann ech Him K ingdom 
nennen, soen ech awer seng Herrlechkeet… Fir wann Hien hien 
aus dem Ufank onstierflech gemaach hätt, hätt hien hie Gott 
gemaach. … Weder huet hien onstierwlech nach net veruerteelt 
hien gemaach, awer wéi mir et virdru gesot hunn; fir datt wann 
hien d'Saache vun der Onstierflechkeet sollt ophalen, de Geboter 
vu Gott halen, hie sollt als Belounung vu Him Onstierflechkeet 
kréien, a sollt Gott ginn . (Theophilus, Zum Autolycus, 1: 3, 2:27) 

De kathoulesche Hellegen Hippolytus, am fréien Drëtt Joerhonnert, huet 
geschriwwen: 

An Dir kritt d'Kinnekräich vum Himmel, Dir déi, wärend Dir an 
dësem Liewe wunne gaang ass, den Himmelskinnek wousst. An 
du solls e Begleeder vun der Gottheet sinn, an e Co-Ierwen mat 
Christus, net méi verschleet vun Wënsch oder Passiounen, an ni 
méi duerch Krankheet verschwende sinn. Fir datt Dir Gott gi 
sidd : fir all Leed déi Dir waart ënnerwee wann Dir e Mann sidd, 
dës huet Hien Iech ginn, well Dir sidd aus stierfleche Schimmel, 
awer wat och ëmmer konsequent mat Gott ass fir ze vermëttelen, 
dës Gott huet versprach Iech ze schenken, well Dir goufe 
verdriwwe ginn, an entstier mat Onstierflechkeet . ( Hippolytus. 
Refutatioun vun Allen Heresien , Buch X, Kapitel 30 ) 
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D'Zil fir d'Mënschen ass am nächste Kinnekräich vu Gott ze verherrlecht 
ginn. 

Probleemer am Zweete an Drëtt Joerhonnert 
Trotz senger verbreeter Akzeptanz, am 2. Joerhonnert, ass en anti-
Gesetz apostate Leader mam Numm Marcion opgestan . De Marcion huet 
géint d'Gesetz vu Gott geléiert , hien huet de Sabbat an d'literal Kengdom 
vu Gott. Och wann hie vum Polycarp ugekënnegt gouf an anerer, hat hie 
Kontakt mat der Kierch vu Roum fir eng ganz Zäit a schéngt en Afloss do 
ze hunn . 

Am zweeten an drëtten Joerhonnert goufen Allegoristen zu Establis hed 
an Alexandria (Ägypten) ginn. Man y allegorists dogéint d'Doktrin vum 
kommende Räich. Notéiert de Bericht iwwer e puer vun deenen 
e Llegoristen: 

Den Dionysius gouf aus enger nobelen a räicher heidescher Famill 
an Alexandria gebuer a gouf an hirer Philosophie gebilt. Hien huet 
déi heidesch Schoulen hannerlooss fir e Schüler vum Origen ze 
ginn, wiem hien an der Charge vun der katechetescher Schoul vun 
Alexandria gelongen ass…  

De Clement, d'Origen, an d'Gnostesch Schoul hunn d'Doktrinen 
vun den hellegen Orakelen duerch hir fantasesch an allegoresch 
Interpretatioune korruptéiert ... si hunn den 
Numm " Allegoristen" kritt. Den Nepos huet den Allegoristen 
ëffentlech gekämpft an ënnerstrach, datt et eng Herrschaft vu 
Christus op der Äerd wäert ginn ...  

Den Dionysius huet mat den Nofolger vum Nepos kontrovers 
diskutéiert, a mat sengem Kont… “ sou ee Staat Saachen wéi et 
elo am Gottes Räich gëtt. „ Dëst ass déi éischt Nimm um 
Kinnekräich vu Gott, deen am aktuelle Staat vun de Kierchen 
existéiert ... 

Den Nepos huet hire Feeler bestrooft, ze weisen datt 
d'Kinnekräich vum Himmel net allegoresch ass, awer dat 
wuertwiertlecht kommend Räich vun eiser Här ass an der 
Operstéiung zum éiwegt Liewen ... 
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Also d'Iddi vum Räich ass am haitegen Zoustand vun de Saachen 
entstanen a gefouert an der Gnostescher Schoul vun Allegoristen 
an Ägypten, AD 200 bis 250, e vollt Joerhonnert ier d'Bëscheef 
vum Räich als Besetzer vum Troun ugesi goufen … 

De Clement huet d'Iddi vum Räich vu Gott als Staat vu wierklech 
mentale Kenntnisser vu Gott gemaach. Origen huet et als 
spirituell Bedeitung virgestallt, déi am einfache Bréif vun de 
Schrëften verstoppt ass . (Ward, Henry Dana. D'Evangelium vum 
Kinnekräich: E Kinnekräich Net vun dëser Welt; Net an dëser 
Welt; Awer fir an d'himmelsk Land ze kommen, vun der 
Operstéiungszeen aus dem Doud a vun der Resturéierung vun alle 
Saachen. Verëffentlecht vum Claxton, Remsen & Haffelfinger, 
1870 , S. 124-125)  

Sou, während de Bëschof Nepos D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott 
geléiert huet , hunn d'Alloristen probéiert mat engem falschen, manner 
wuertwiertleche Verständnis derzou ze kommen . De Bëschof Apollinaris 
vun Hierapolis huet och probéiert déiselwecht Zäit déi Feeler vun den 
Allegoristen ze bekämpfen. Déi wirklech an der Kierch vu Gott stoungen 
fir d'Wahrheet vum literaresche Räich vu Gott uechter Geschicht. 

Den Herbert W. Armstrong huet d'Evangelium vum Räich geleet, Plus 
An der 20. September Joerhonnert, de spéiden Herbert W. 
Armstrong geschriwwen: 

Well se de Christus Evangelium verworf hunn . An. An. an, d'Welt 
huet missen eppes anescht op senger Plaz ersetzen. Si missten 
eng Fälschung erfannen ! Also hu mir d'Kinnekräich vu Gott 
héieren als nëmmen als zimlech Platitude héieren - e léiwe Gefill 
a mënschlechen Häerzer - reduzéieren et zu engem ethereschen, 
onrealeschen NËMMEN! Anerer hunn falsch virgestallt datt 
de " CHURCH " d'Kinnekräich ass . An. An. De Prophéit Daniel, dee 
600 Joer viru Christus gelieft huet, wousst datt d'Kinnekräich vu 
Gott e richtegt Räich war - eng Regierung, déi doriwwer regéiert 

wuertwiertlech MËNSCH op der Äerd . An. An. 

Hei. An. An. ass dem Gott seng Erklärung vun deem wat 
KONÉIEREN VUN DER GOD IS: " An an den Deeg vun dëse 
Kinneken ... " - Et schwätzt hei vun den zéng Zänn, en Deel vun 



41 
 

Eisen an en Deel vu bréchleche Lehm. Dëst, andeems 
d'Prophezeiung mam Daniel 7 verbonnen ass, an Offenbarung 13 
a 17, bezitt sech op déi nei Vereenegt Staate vun Europa déi elo 
formt . An. An. virun Ären Aen! Offenbarung 17:12 mécht den 
Detail kloer datt et eng Unioun vun TEN KINGS ODER KËNNER 
gëtt, déi (Op. 17: 8) déi al Réimer EMPIRE erëmbeliewen . An. An. 

Wann de Christus kënnt, da kënnt hien als KING vu Kinneken, déi 
d'ganz Äerd regéiert (Op. 19: 11-16); an HUN KONINKRIK-- 
D'KONINKDOM VUM GOD - sot den Daniel, ass all dës weltlech 
Räich ze verbrauchen. Offenbarung 11:15 seet et an dëse 
Wierder: " D'Kinnekräiche vun dëser Welt sinn KONKUNN VUN 
EEN HÄR, A VUN sengem CHRIST ginn: an hie wäert regéieren fir 
ëmmer an éiweg " ! Dëst ass DÉI KËNNERT VUN GOD. Et ass den 
END vun de heitege Regierungen - jo, an och d'USA an d'britesch 
Natiounen. Si sollen duerno d'Kinnekräicher ginn - 
d'GREVENMENTS - vum Här JESUS CHRIST, dann KONING vu 
Kinneken iwwer d'ganz Äerd. Dëst mécht ganz PLACE d'Tatsaach 
datt KONINKRICH VUM GOD eng literal GOVERNMENT ass. Och 
wéi de Chaldean Empire e KONINKRICH war - och wéi 
d'Réimescht Räich e KONINKRICH war - sou ass de KINGDOM 
VUM GOD eng Regierung. Et soll d'GOVERNMENT vun den 
Natioune vun der Welt iwwerhuelen. Jesus Christus war GEBUERT 
fir e KONING ze sinn - e REGLER! An. An. An. 

Dee selwechte Jesus Christus deen iwwer d'Hiwwelen an Däller 
vum Hellege Land an d'Stroosse vu Jerusalem méi wéi 1.900 Joer 
gelaf ass, kënnt erëm. Hie sot, hie géif erëm kommen. Nodeems 
hie gekräizegt gouf, huet Gott hien no dräi Deeg an dräi Nuechte 
vun den Doudegen operstanen (Matt. 12:40; Akten 2:32; I Kor. 
15: 3-4). Hien ass op den Troun vu Gott geklommen. Sëtz vun der 
Regierung vum Universum (Akten 1: 9-11; Hebr. 1: 3; 8: 1; 10:12; 
Op. 3:21). 

Hien ass den " Adel " vun der Parabel, déi op den Troun vu geet 

Gott - dat " weit Land " - fir als Kinnek vun de Kinneken iwwer all 
Natiounen ze kréinen, an duerno op d'Äerd zréckzekommen 
(Luke 19: 12-27). 
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Och erëm ass hien am Himmel bis zu den " Zäiten fir d'Restitution 
vun alle Saachen " (Akten 3: 19-21). Restitutioun heescht 
Restauratioun zu engem fréiere Staat oder Zoustand. An dësem 
Fall ass d'Restauratioun vu Gottes Regierung op der Äerd, an 
domat, d'Restauratioun vum Weltfridden an utopesche 
Konditioune. 

Presentéierend Weltwirrungen, eskaléierend Kricher an Inhalter 
wäerten an der Weltproblemer sou grouss sinn, datt ausser Gott 
intervenéiert, kee mënschlecht Fleesch lieweg gerett gëtt (Matt. 
24:22). Op sengem ganze Climax wann d'Verzögerung géif féieren 
datt all d'Liewen vun dësem Planéit sprengt, wäert de Jesus 
Christus erëm kommen. Dës Kéier kënnt hien als helleg Gott. Hien 
kënnt an all Kraaft a Herrlechkeet vum Universum regéierende 
Schëpfer. (Matt. 24:30; 25:31.) Hien kënnt als " Kinnek vu 
Kinneken, an Här vun den Häre " (Op. 19:16), fir eng Welt 
Superregierung z'erreechen an all Natiounen ze regéieren " mat 
engem Staang. “ (Op. 19:15; 12: 5) . An. An. 

Christus Onwëllkomm? 

Awer wäert d'Mënschheet freet mat Freed, a begréissen hien 
a renzéierter Ekstase a Begeeschterung - wir och d'Kierchen vum 
traditionnelle Chrëschtentum? 

Si wäerten net! Si gleewen, well déi falsch Ministeren vum Satan 
(II Kor 11: 13-15) se verfouert hunn, datt hien den Antichrist 
ass. D'Kierchen an d'Natiounen wäerte rosen op säi Kommen 
(Opd. 11:15 mat 11:18), an d'Militärkräfte probéieren tatsächlech 
him ze kämpfen fir hien ze zerstéieren (Op. 17:14)! 

D'Natiounen wäerte sech an der klimaktescher Schluecht vum 
nächste Weltkrich III beschäftegen, mat der Schluechtfront zu 
Jerusalem (Zach. 14: 1-2) an da wäert de Christus 
zréckkommen. An der iwwernatierlecher Kraaft wäert hien " géint 
dës Natiounen " kämpfen, déi géint hie kämpfen (Vers 3). Hien 
wäert se ganz besiegen (Op. 17:14)! " Seng Féiss soll an dass Dag 
Stand op der Olivebierg, " eng ganz kuerzer Distanz zu der Osten 
vun Jerusalem (Zech 14:. 4). (Armstrong HW. D'Geheimnis vun 
den Alter, 1984) 
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D'Bibel deklaréiert datt de Jesus wäert zréckkommen an hie wäert 
gewannen, awer nach vill wäerten géint hie kämpfen (Offenbarung 
19:19). M iergendeen wäert behaapten (baséiert op falscht Verständnis 
vun der Bibelprofetie, awer deelweis wéinst falsche Propheten a 
Mystiker) datt de Jesus deen zréckkënnt de finalen Antichrist ass ! 

Déi folgend sinn ech och vum Herbert Armstrong : 

Richteg Relioun - Gottes Wahrheet empowered mat der Léift vu 
Gott, déi vum Hellege Geescht ugedriwwe gëtt ... JOY 
ONVERGESELLT vu Gott a Jesus Christus ze wëssen - vun der 
Wëssen WANN - an der Erwiermung vu Gott senger helleg Léift! 
... 

D'Léier vu Gott senger Kierch sinn einfach déi vu " liewt vun all 
Wuert " vun der Hellege Bibel ... 

D'Männer sollen vum Wee vum " ginn " op de Wee vum " ginn " - 
dem Gudde Wee vu Léift. 

Eng nei Zivilisatioun soll elo d'Äerd gräifen! (ibid) 

Déi NEW CIVILIZATION ass d'Kinnekräich vu Gott. Proklaméieren datt déi 
nei Zivilisatioun soll kommen a sech op Léift baséieren ass e wichtegen 
Deel vun deem dat richtegt Evangelium vum Räich, dat de Jesus a seng 
Follecher léieren ass alles. T Hutt ass eppes wat mir an der Weider Kierch 
vu Gott priedegen . 

Den Herbert Armstrong huet realiséiert datt de Jesus léiert datt 
d'mënschlech Gesellschaft, och wann et denkt hie géif ze befollegen, 
de ' ginn Wee ' vum Liewen, de Wee vu Léift verworf huet . Bal schéngt 
keen richteg der signi ze begräifen Pub cance vun wat Jesus war 
Unterrécht. 

Erliichtung duerch de Jesus ass Deel vum Evangelium 

Elo e puer déi dëst wäit gelies hunn froe sech iwwer dem Jesus säin Doud 
a seng Roll an der Erléisung. Jo, dat ass en Deel vum Evangelium dat Neit 
Testament an den Herbert W. Armstrong béid geschriwwen hunn. 

Den Neien Testament weist d'Evangelium enthält eng Rettung duerch 
Jesus : 
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16 Ech si mech net geschummt vun der Evangelium vu Christus, 
well et ass d'Kraaft vu Gott fir Erléisung fir jiddereen, dee gleeft, 
fir de Judd als éischt an och fir d'Griichen (Réimer 1:16). 

4 Dowéinst sinn déi, déi verspreet sinn, iwwerall gepriedegt 

d'Wuert. 5 Dunn huet de Filip erof an d'Stad vu Samaria gaang an 
de Christus fir si gepriedegt. … 12 Wéi si awer dem Philippe 
gegleeft hunn, sou wéi hien d'Saache vu Gottes Räich an den 
Numm vum Jesus Christi gepriedegt huet, goufe Männer a Fraen 
gedeeft. … 25 Also nodeems si dat Wuert vum HÄR versprach hunn 
a gepriedegt hunn, sinn si zréck op Jerusalem gaang, an hunn 
Evangelium a ville Dierfer vun de Samaritane gepriedegt. 26 Elo 
huet den Engel vum Här mam Philip geschwat ... 40 De Philip war am 
Azotus fonnt ginn. En ass laanschtgaang, huet hien an alle Stied 
gepriedegt, bis hien a Cäsarea koum . (Akten 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 Hien huet zu hinnen de Jesus an d'Operstéiungszeen 
gepriedegt . (Akten 17:18) 

30 Dunn huet de Paul zwee ganz Joer a sengem eegent gelount 
Haus gewunnt an huet alles kritt, wat bei hie koum. 31 Hien huet 
d'Kinnekräich vu Gott gepriedegt an d'Saache léiert, wat den 
Här Jesus Christus mat Vertraue betrëfft, keen deen him 
verbidd . (Akten 28: 30-31) 

Notéiert w.e.g. an der Priedegt huet de Jesus AN d'Kinnekräich. Leider, e 
richtegt Verständnis vun D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott tendéiert 
vermësst aus der Léier vun de Greco-Réimesche Kierchen . 

Eigentlech, fir eis ze hëllefen Deel vun dësem Räich ze ginn, huet Gott 
d'Mënsche sou gär datt Hien de Jesus fir eis gestuerwen huet (Johann 3: 
16-17) a rett eis duerch seng Gnod (Epheser 2: 8) . An dat ass en Deel vun 
der gudder Noriicht (Akten 20:24). 

D'Evangelium vum Kinnekräich ass Wat d'Welt brauch, Awer ... 
Fir de Fridden ze schaffen (Matthew 5: 9) a gutt maachen 
si wäertvoll Ziler (vgl. Galater 6:10). Ye t , vill Weltleit, och reliéis 
dorënner , gleewen datt et international mënschlech Zesummenaarbecht 
gëtt, déi Pai ce a Wuelstand bréngen an net de K ingdom vu Gott. A 
wärend se e puer temporäre Erfolleger hunn , si net nëmmen net 
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geléngt, e puer vun hire mënschlechen Efforten bréngen schlussendlech 
de Planéit Äerd op de Punkt datt et d'Liewen onhaltbar géif maachen 
wann de Jesus net zréck wier fir säi Räich ze etabléieren. Mënschen 
d'Äerd ouni Gott ze fixéieren ass e vergeblecht a falsch Evangelium (Psalm 
127: 1) .   

Vill vun der Welt si probéiert e semi-reliéis babylonesch international 
plangen fir säi zesummen an eng nei Welt, fir an der 21. fir 
säi St Joerhonnert. Dëst ass eppes wat de Weider Kierch vu Gott zënter 
hirer Grënnung ugekënnegt huet a plangt weider ze kënnegen. Zënter 
datt de Satan d'Eva begéint huet fir eng Versioun vu sengem Evangelium 
viru bal 6000 Joer ze falen (Genesis 3), hu vill Mënschen gegleeft datt si 
besser wësse wéi Gott wat hinnen an d'Welt besser wäert maachen. 

Geméiss der Bibel wäert et eng Kombinatioun vun engem militäresche 
Leader an Europa huelen (de Kinnek vum Norden genannt , och d' Béischt 
vun der Offenbarung 13: 1-10 genannt ) zesumme mat engem reliéise 
Leader (genannt de falsche Prophet, och genannt THE final Antichrist an 
déi zweiwäerteg Béischt vun der Offenbarung 13: 11-17) vun der Stad vu 
siwen Hiwwelen (Offenbarung 17: 9,18) fir 
eng ' Babylonesch ' (Offenbarung 17 & 18) Weltuerdnung ze 
bréngen. Obwuel Liewen zréck vu Christus an d'Schafe vun Seng 
Kinnekräich brauch, wäert vill vun der Welt net auswiesselen ze Dëse 
Message an der 21 bezuelt St Joerhonnert - si verschidde Versiounen vun 
Satan d'falsch gudder Noriicht ze gleewen gëtt weidergespillt. Awer 
d'Welt kritt e Zeien. 

Denkt drun, datt de Jesus geléiert huet: 

14 An dëst Evangelium vum Räich gëtt an der ganzer Welt 
gepriedegt als Zeie fir all d'Natiounen, an da wäert d'Enn 
kommen. (Matthieu 24:14) 

Notéiert datt d'Evangelium vum Räich d'Welt als Zeien erreecht, da wäert 
d'Enn kommen. 

Et ginn e puer Grënn dofir. 

Dat eent ass datt Gott d'Welt wëll dat richtegt Evangelium héieren virum 
Start vun der Great Tribulation (wat gewisen gëtt am Matthew 24:21 ze 
starten). Also ass d'Evangelium Noriicht Zeien an eng Warnung (vgl. 
Esekiel 3; Amos 3: 7). Et wäert zu méi Gentile Konversioune féieren, ier de 
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Jesus zréckgeet (Réimer 11:25) a genuch net-Gentile Konversiounen 
(Réimer 9:27) ier de Jesus zréckgeet. 

En anert ass datt d'Haapt vum Message widdersprécht de Meenungen 
vum opgestan Beast , Kinnek vun der Nordmuecht zesumme mat 
dem Falsche Prophet, dem Finale Antichrist . Si verspriechen am Prinzip 
Fridden duerch mënschlech Ustrengung, awer et féiert zum Schluss 
(Matthew 24:14) an Zerstéierung (vgl. 1 Thessalonians 5: 3). 

Well vu Schëlder an doruechter mat verbonne Wonner hinnen (2 
Thessalonians 2: 9), déi meescht an der Welt gëtt Cho O se ze gleewen 
eng Ligen (2 Thessalonians 2: 9-12) amplaz vun der gudder Noriicht 
Message. Wéinst falsche Veruerteelunge vun der Joerdausend K ingdom 
vu Gott vun de Réimesche Katholike , Osteurthodoxen , Lutheranen, an 
anerer, wäerten vill falsch behaapten datt de Message o f vum 
Joerdausend Evangelium vum K ingdom vu Gott ass dat falscht 
Evangelium verbonne mam Antichrist An. 

Déi trei Philadelphian Christian s (Offenbarung 3: 7-13) wäert 
d'mundennial Evangelium vum Räich proklaméieren an d'Welt soen wat 
gewësse weltlech Cheffen (dorënner d'Beast a falsche Prophet) ophalen. 

Si wäerten ënnerstëtzen d'Welt de Message ze soen datt d' Béischt , 
de Kinnek vun der Nordmuecht zesumme mam falsche Prophet, de Finale 
Antichrist , schlussendlech wäert zerstéieren (zesumme mat e puer vun 
hiren Alliéierten) d'USA an d'Anglo-Natiounen vun de UK , Kanada, 
Australien, an Neiséiland (Daniel 11:39) an et hu se kuerz duerno eng 
Arabesch / Islamesch Konfederatioun zerstéiert (Daniel 11: 40-43), 
funktionnéieren als Instrumenter vun den Dämonen (Offenbarung 16: 13-
14) , a wäert schlussendlech géint Jesus Christus kämpfen wann hien 
erëm ass (Offenbarung 16:14; 19: 19-20). Déi trei Philadelphianer 
(Offenbarung 3: 7-13) annoncéieren datt dat Joerhonnertfeindlecht Räich 
geschwënn wäert kommen. Dëst géif méiglecherweis vill 
Mediebedeckung generéieren an zu der Erfüllung vum Matthew 24:14 
bäidroen. Mir an der Weider Kierch vu Gott preparéiere Literatur (a ville 
Sproochen), addéieren op Websäiten, an huelen aner Schrëtt fir op 'kuerz 
Aarbecht virzebereeden' (vgl. Réimer 9:28) dat féiert zur Bestëmmung vu 
Gott datt de Matthew 24: 14 gouf als Zeien genuch zur Verfügung gestallt 
fir datt et um Enn sollt kommen. 
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T hien 'falsch Evangelium', déi Welt Leadere proklaméieren 
(méiglecherweis e puer 'neien' Typ vun Top Leader vun Eur ope zesumme 
mat engem kompromettéierte Pontiff deen eng Form vu 
Katholizismus ufroen ) wäert dat net gär hunn - si wëllen net datt d'Welt 
léiert wat se hunn wäert wierklech maachen (a vläicht et net emol selwer 
gleewen unzefänken, vgl. Jesaja 10: 5-7). Si an / oder hir Ënnerstëtzer 
wäerten och falsch féieren, datt déi trei Philadelphianer eng n 
extremistesch Doktrin ( Millenarianismus ) vun engem kommenden 
Antichrist wäerte bezeechnen. Wat och ëmmer Veruerteelungen, déi se 
an / oder hir Matleefer géintiwwer de Philadelphian trei maachen an 
de Weider Kierch vu Gott wäert d'Verfollegung ausléisen (Daniel 11: 29-
35 ; Offenbarung 12: 13-15). Dëst wäert och zum Schluss féieren - de Start 
vun der Great Tribulation (Matthew 24:21; Daniel 11:39; vgl. Matthew 
24: 14-15 ; Daniel 11:31) souwéi eng Zäit vu Schutz fir déi trei Philadelphia 
Chrëschten (Offenbarung 3:10; 12: 14-16). 

De Beast a falsche Prophet wäert Kraaft, wirtschaftlech Erpressung, 
Schëlder, leien Wonner, Mord an aner Drock probéieren (Offenbarung 13: 
10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Thessalonians 2: 9-10) fir Kontroll ze hunn 
An. Chrëschten froen: 

10 " Wéi laang, Här, helleg a richteg, bis Dir eis Blutt u Rieds 
verdéngt an déi op der Äerd wunnt? “ ( Offenbarung 6:10 ) 

Duerch déi Jore ware Gottes Leit gefrot: " Wéi laang wäert et daueren bis 
de Jesus erëm ass? “ 

Wann mir den Dag oder Stonn nët wësst, erwaarden mer Jesus zu zréck 
(an der millennial Kinnekräich vu Gott gegrënnt ) an der 21 St Joerhonnert 
baséiert op ville Schrëften (zB Matthew 24: 4-34; Psalm 90: 4; Hosea 6: 2; 
Luke 21: 7 -36 ; Hebräer 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pierre 3: 3-8; 1 Thessalonians 5: 
4), e puer Deeler vun deenen mir elo gesinn, datt se erfëllt goufen .  

Wann Jesus heescht net intervenéieren, der Welt W krank hunn all 
Liewen annihilated: 

21 Fir da wäert et grouss Verdruppung ginn, sou wéi et net war 
zënter dem Ufank vun der Welt bis zu dëser Zäit, och ni a wäert 
och ni sinn. 22 An ausser wann dës Deeg verkierzt goufen, géif kee 
Fleesch gerett ginn; mee fir den Ausgewielten wäerten dës Deeg 
verkierzt ginn. (Matthew 24: 21-22) 
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29 Direkt no der Verdruppung vun deenen Deeg ass d'Sonn 
däischter ginn, an de Mound wäert net säi Liicht ginn; d'Stäre 
falen aus dem Himmel, an d'Kräfte vun den Himmel ginn 
gerëselt. 30 Da wäert d'Zeeche vum Jong vum Mënsch am Himmel 
erschéngen, an da wäerte all d'Stämme vun der Äerd traueren, a 
si wäerte de Jong vum Mënsch op de Wolleke vum Himmel gesinn 
mat Kraaft a grousser Herrlechkeet. 31 An hie schéckt seng Engele 
mat engem grousse Klang vun enger Trompett, a si versammele 
Seng gewielt aus de véier Winden, vun engem Enn vum Himmel 
op deen aneren. (Matthew 24: 29-31) 

De K ingdom vu Gott ass wat d'Welt brauch. 

Ambassadeure fir d'Kinnekräich 
Wat ass Är Roll am Räich? 

De Moment, wann Dir e richtege Chrëscht sidd , sollt Dir en Ambassadeur 
sinn fir et. Notéiert wat den Apostel Paul geschriwwen huet: 

20 Mir sinn elo Botschafter fir Christus, wéi wa Gott duerch eis 
gefrot huet: Mir plädéiere dech fir de Christus, fir Gott ze 
versoen. (2 Korinthians 5:20) 

14 Stitt dofir op, datt Dir Är Taille mat Wourecht geschleidert hutt , 
d'Büstplat vun der Gerechtegkeet ugedoen huet, 15 an huet Är 
Féiss mat der Virbereedung vum Evangelium vum Fridden 
gerappt; 16 virun allem, huelt de Schild vum Glawen, mat deem Dir 
fäeg sidd all Feier Dart vum Béisen ze läschen. 17 An huelt den 
Helm vun der Erléisung, an de Schwert vum Geescht, dat ass 
d'Wuert vu Gott; 18 ëmmer biet mat all Gebied a Bedierfung am 
Geescht, oppassen op dëst Enn mat all Duerchhalverméigen 
an Begleedung fir all Hellegen - 19 a fir mech, datt déi Aussoe fir 
mech kënne ginn, fir datt ech mäi Mond frëndlech opmaache fir 
bekannt ze maachen. dat Geheimnis vun der Evangelium, 20 fir déi 
ech en Ambassadeur a Ketten sinn; datt et an ech fett kann soen, 
wéi ech sollte schwätzen. (Epheser 6: 14-20) 

Wat ass en Ambassadeur? Merriam-Webster huet déi folgend 
Definitioun: 
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1 : eng offiziell Envoy; besonnesch : en diplomateschen Agent vun 
der héchster Rang, déi eng auslännesch Regierung oder souverän 
akreditéiert huet als de Residentevertrieder vu senger eegener 
Regierung oder Souverän oder ernannt fir eng speziell an dacks 
temporär diplomatesch Aufgab   

2 a : en autoriséierten Vertrieder oder Messenger   

Wann Dir e richtege Chrëscht sidd, sidd Dir en offiziellen Invoi, fir 
Christus! Notéiert wat den Apostel Peter geschriwwen huet: 

9 Awer Dir sidd eng gewielte Generatioun, eng kinneklech 
Paschtouer, eng helleg Natioun, Seng eege besonnesch Vollek, fir 
datt Dir d'Geleeënheet vu Him ruffe kënnt, déi dech aus 
Däischtert geruff huet a säi wonnerschéint Liicht; 10 déi eng Kéier 
net ee Vollek waren awer elo d'Leit vu Gott sinn, déi keng 
Barmhäerzegkeet kritt hunn awer elo Barmhäerzegkeet kritt 
hunn. (1 Pierre 2: 9-10) 

Als Chrëschte solle mir Deel vun enger helleg Natioun sinn. 

Wéi eng Natioun ass elo helleg? 

Gutt, sécher keent vun de Kinnekräicher vun dëser Welt - mä si wäert 
schlussendlech Deel vu Christus senger ginn K ingdom (Opdeckung 
11:15). Et ass Gott an d'Natioun, Seng K ingdom déi helleg ass. 

Als Ambassadeuren engagéiere mir eis net normalerweis mat der direkter 
Politik vun den Natioune vun dëser Welt. Awer mir sollen elo de Wee vum 
Gott liewen. (Kuckt och de gratis Buch verfügbar op www.ccog.org mam 
Titel: Chrëschten: Ambassadeure fir d'Kinnekräich vu Gott, biblesch 
Uweisunge fir als Chrëscht ze liewen ) . Doduerch léiere mir besser firwat 
d'Wee vu Gott am Beschten ass, fir datt mir a sengem Räich Kinneke a 
Paschtouer kenne sinn a mat Christus op der Äerd regéieren : 

5 Zu Him, deen eis gär huet an eis aus Sënnen a sengem Blutt 
gewascht huet, 6 an huet eis Kinneken a Priester zu sengem Gott a 
Papp gemaach, fir Him Herrlechkeet an Herrschaft fir ëmmer an 
éiweg. Amen. (Offenbarung 1: 5-6) 

10 An hunn eis Kinneken an Priester zu eise Gott gemaach; A mir 
wäerten op der Äerd regéieren. (Offenbarung 5:10) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lb&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lb&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lb&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Een zukünftegen Aspekt vun deem wäert léieren déi stierflech sinn da fir 
op Gottes Weeër ze goen: 

19 Fir d'Leit wäerten zu Sion wunnen zu Jerusalem; Dir däerft net 
méi kräischen. Hien wäert Iech ganz gnädeg beim Toun vun Ärem 
Gejäiz sinn; Wann Hien dat héiert, wäert hien Iech 
äntweren. 20 Och wann den Här Iech d'Brout vun der Adversitéit 
an dem Waasser vun der Belaaschtung gëtt, awer Är 
Léierpersonal ginn net méi an en Eck geréckelt, Awer Är Ae gesinn 
Är Enseignante. 21 Är Oueren sollen e Wuert hannert Iech héieren, 
a soen: " Dëst ass de Wee, wandelt dohinner ", Wann Dir op déi 
riets Hand dréit oder wann Dir lénks dréit. (Jesaja 30: 19-21) 

W Hile datt eng Profezeiung fir de millennial Kinnekräich ass, Chrëschten 
an deem Alter brauch ze léieren gin preparéiert: 

12 … zu dësem Zäit sollt Dir Léierpersoune sinn (Hebräesch 5:12) 

15 Awer helleg den HÄR Gott an Ären Häerzer: a bereet ëmmer eng 
Äntwert op all Mënsch ze ginn, deen Iech e Grond vun der 
Hoffnung freet, déi an Iech ass mat Séifer an Angscht (1 Pierre 
3:15, KJV). 

D'Bibel weist datt vill vun de méi trei Chrëschten, just virum Ufank vun 
der Great Tribulation, vill Leit instruéieren: 

33 An déi vun de Leit déi et verstinn, solle vill instruéieren (Daniel 
11:33) 

Also, léieren , wuessen a Gnod a Wëssen (2 Pierre 3: 1 8), ass eppes wat 
mer elo solle maachen. En Deel vun Ärer Roll am K ingdom vu Gott ass 
fäeg ze léieren. A fir déi méi trei, Philadelphian (Offenbarung 3: 7-
13) , Chrëschten , dëst wäert och d' Ënnerstëtzung 
vum wichtege Evangelium Zeien virum Ufank vum Joerdausend Räich 
ënnerstëtzen (vgl. Matthew 24:14). 

Nodeems d'Kinnekräich vu Gott etabléiert ass, ginn d'Leit vu Gott benotzt 
fir e beschiedegte Planéit ze restauréieren: 

12 Déi aus iech sollen déi al Offällplazen opbauen; 
Dir wäert d'Fundamenter vu ville Generatiounen erhéijen; An du 
soll den Erhueler vun der Verstéiss, De Restaurateur vun de 
Stroossen zu Dwell In gefouert ginn . (Jesaja 58:12) 
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Sou wäerten d'Leit vu Gott , déi de Wee vu Gott an dëser Zäit 
gelieft hunn, et méi einfach maachen fir d'Leit an de Stied (a soss 
anzwuesch) wunnen während dëser Restauratiounszäit. D'Welt wäert 
wierklech eng besser Plaz sinn. Mir sollten elo Ambassadeure fir Christus 
sinn, sou datt mir och a sengem Räich déngen. 

De richtege Evangelium Message ass transformativ 

De Jesus sot: " Wann s du bei mengem Wuert bleiwt, da bass du meng 
Jünger.  32 An Dir soll d'Wourecht kennen, an d'Wourecht wäert Iech fräi 
maachen " ( John 8: 31-32 ). D'Woureecht iwwer d'Evangelium vum 
Kinnekräich vu Gott kennen ze loossen befreit eis datt mir an de falschen 
Hoffnungen vun dëser Welt gefaange bleiwen. Mir kënne fett e Plang 
ënnerstëtzen dee schafft - Gott säi Plang! De Satan huet déi ganz Welt 
getäuscht (Offenbarung 12: 9) an d'Kinnekräich vu Gott ass déi richteg 
Léisung. Mir brauche fir d'Wourecht ze stoen an ze plädéieren (vgl. John 
18:37). 

D'Evangelium ass méi wéi iwwer perséinlech Rettung. Déi gutt Neiegkeet 
vum Kinnekräich vu Gott soll een an dëser Zäit transforméieren: 

2 A gitt net mat dëser Welt konform, awer transforméiert duerch 
d'Erneierung vun Ärem Geescht, fir datt Dir kënnt beweisen wat 
dat gutt an akzeptabel a perfekt Wëlle vu Gott ass. ( Réimer 12: 
2 ) 

Richteg Chrëschte ginn transforméiert fir Gott an anerer ze déngen: 

22 Bondservants, befollegt an all Saachen Är Häre no dem Fleesch, 
net mat Ae-Déngscht, als Männer-Pleséier, awer an 
Häerzlechkeet vum Häerz, Angscht Gott. 23 A wat Dir och maacht, 
maacht et häerzlech, sou wéi den Här an net d'Mënschen, 24 wësst 
datt Dir vum Här d'Belounung vun der Ierfschaft kritt; fir Iech den 
Här Christus ze déngen. ( Kolosser 3: 22-24 ) 

28 Duerfir, well mir e Räich kréien, dat net ka gerëselt ginn, loosse 
mer d'Gnod hunn, mat deem mir Gott akzeptabel mat Éierewäin 
a gëttlecher Angscht déngen. ( Hebräesch 12:28 ) 

Richteg Chrëschte liewen anescht wéi op der Welt. Mir akzeptéiere 
Gottes Normen iwwer der Welt fir dat richteg a falsch. Déi gerecht liewen 
vum Glawen (Hebräer 10:38), well et de Glawen hëlt fir de Wee vu Gott 
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an dëser Zäit ze liewen. Chrëschten goufen als sou ënnerschiddlech vun 
der Welt ugesinn wéi si gelieft hunn, datt hire Liewensmodus am neie 
Testament als " de Wee " bezeechent gouf (Akten 9: 2; 19: 9; 24: 
14,22). D'Welt lieft egoistesch, ënner dem Satan säi Schleisen, a wat 
sougenannten " de Wee vum Kain " (Jude 11). 

D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott ass e Message vu Gerechtegkeet, 
Freed a Fridden (Réimer 14:17). Dat proféitescht Wuert, richteg 
verstanen, ass Trouscht (vgl. 1 Korinthians 14: 3; 1 Thessalonians 4:18), 
besonnesch wa mir d'Welt kucken zerkrämpelen (vgl. Luke 21: 8-36). De 
richtege chrëschtleche Liewensstil féiert zu spirituellen Iwwerfloss a 
kierperlech Segen (Mark 10: 29-30). Dëst ass en Deel vun derfir datt déi, 
déi et liewen, verstinn datt d'Welt d'Kinnekräich vu Gott 
brauch. Chrëschte sinn Ambassadeure vum Kinnekräich vu Gott. 

D'Chrëschten setzen eis Hoffnung op déi spirituell, net déi kierperlech, 
awer mir liewen an enger kierperlecher Welt (Réimer 8: 5-8). Mir hunn 
der " Hoffnung vun der gudder Noriicht " (Kolosser 1:23). Dëst ass eppes 
wat fréi Chrëschte verstanen hunn datt vill déi de Jesus haut befaassen 
net wierklech verstinn. 

  

  

6. Greco-Réimesch Kierchen léieren d'Kinnekräich 
wichteg, awer ... 
Déi greco-réimesch Kierchen gleewen datt si Aspekter vum Räich vu 
Gott léieren, awer hunn Probleemer wierklech ze verstoen wat et 
wierklech ass.  Zum Beispill, D'kathoulesch Enzyklopedie léiert dëst iwwer 
d'Kinnekräich: 

Christi… Op all Etapp a senger Léier vun der Aventure vun dësem 
Räich, seng verschidden Aspekter, seng präzis Bedeitung, de Wee 
wéi en ze erreechen ass, bilden mir d'Heft vu senge Discoursen, 
sou vill datt säi Discours " d'Evangelium" genannt gëtt. vum 
Räich “ ... si hunn ugefaang iwwer d'Kierch ze schwätzen 
als „ d'Kinnekräich vu Gott “ ; z.b. Col., ech, 13; I Thess., Ii, 
12; Apoc., Ech, 6, 9; v, 10, etc. ... et heescht d'Kierch als déi helleg 
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Institutioun ... (Poopst H. Räich vu Gott. D'kathoulesch 
Enzyklopedie, Band VIII. 1910). 

Och wann dat uewe gesot huet op „ Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., Ech, 
6, 9; v, 10, " wann Dir se opkuckt, fannt Dir datt net ee vun dëse Verse 
eppes seet iwwer d'Kierch d'Kinnekräich vu Gott. Si léiere Gleeweger Deel 
vum Kinnekräich vu Gott sinn oder datt et dem Jesus säi Räich ass. D'Bibel 
warnt datt vill d'Evangelium ännere géifen oder sech an en anert , an 
engem onwierklechen (Galatianer 1: 3 -9) wenden. Leider hunn déi 
verschidde dat gemaach.  

De Jesus huet léiert: " Ech sinn de Wee, d'Wourecht an d'Liewen. Keen 
kennt bei de Papp ausser duerch mech “ ( Johann 14: 6 ). De Péiter huet 
geléiert: " Et gëtt keng Rettung an engem anere, well et gëtt keen aneren 
Numm ënner dem Himmel ënner de Mënsche ginn, duerch dee mir 
musse gerett ginn " ( Akten 4:12 ). De Péiter huet gesot datt jidderee 
misst de Glawe hunn fir sech ze beréieren an de Jesus akzeptéiere fir ze 
retten (Akten 2:38). 

Am Géigesaz dozou huet de Poopst Francis geléiert datt Atheisten, ouni 
de Jesus, duerch gutt Wierker gerett kënne ginn! Hie léiert och datt 
Judden kënne gerett ginn ouni de Jesus z'akzeptéieren! Zousätzlech 
schéngen hien an e puer Greco-Réimer och ze berücksichtegen datt eng 
net-biblesch Versioun vum 'Mary' e Schlëssel fir d'Evangelium ass, souwéi 
e Schlëssel fir ekumenesch a interfaith Eenheet. Leider verstinn si an 
anerer d'Wichtegkeet vum Jesus AN dat richteg Evangelium vum 
Kinnekräich vu Gott. Vill promoten falsch Evangelien. 

Vill wëlle vu Siicht spazéieren a gleewen d'Welt. Am Neien Testament 
léiert d'Chrëschten hei uewen ze kucken: 

2 Setzt Är Gedanken op d'Saachen uewen, net op d'Saachen op 
der Äerd. ( Kolosser 3: 2 ) 

7 Mir ginn duerch Glawen, net duerch Siicht. ( 2 Korinthians 5: 7 ) 

Awer de Poopst Pius XI léiert am Prinzip seng Siicht vu senger Kierch ze 
trëppelen: 

... déi kathoulesch Kierch ... ass d'Kinnekräich vu Christus op der 
Äerd. (Dem Pius seng enzyklesch Quas Primas ). 
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D' Catholi cBible 101 Websäit behaapt, " d'Kinnekräich vu Gott war am 
Joer 33 AD, an der Form vun Seng Kierch, ugefouert vun Peter op der 
Äerd duerch Jesus Christus gegrënnt .. . déi kathoulesch Kierch. " Ye der 
millennial Kinnekräich vu Gott net net hei ass nach ass et der Kierch vu 
Roum, mä et gëtt op der Äerd ginn. Och wann déi richteg Kierch vu Gott d 
' " Schlëssele vum Räich " huet (Matthew 16: 1 9 ), déi déi behaapten datt 
eng Kierch d'Kinnekräich ass " hunn de Schlëssel vum Wëssen 
ewechgeholl " (Luke 11:52). 

D'Kierch vu Roum léiert sou staark géint e geschwënn-earthly 
Joerdausend Kinnekräich vu Gott, datt et am Fong déi eenzeg " Doktrin 
vum Antichrist " ass an der offizieller Katechismus vun der Kathoulescher 
Kierch opgezielt : 

676 Den Antichrist säin Entschëllegung fänkt schonn an der Welt 
ze formen all Kéier wann d'Urspréngung bannent der Geschicht 
realiséiert gëtt déi messianesch Hoffnung déi nëmmen iwwer 
d'Geschicht duerch den eschatologeschen Uerteel realiséiert ka 
ginn. D'Kierch huet souguer modifizéiert Formen vun dëser 
Falsifikatioun vum Räich refuséiert fir ënner dem Numm 
Millenarismen ze kommen ... (Katechismus vun der Kathoulescher 
Kierch. Imprimatur Potest + Joseph Kardinal Ratzinger. 
Doubleday, NY 1995, S. 194) 

Leider sinn déi déi domadder averstane sinn am Endeffekt grouss 
Probleemer mat der Ukënnegung vun D'Evangelium vum Kinnekräich vu 
Gott . E puer wäerten huelen 

schrecklech Schrëtt géint déi, déi et proklaméieren (Daniel 7:25; 11: 30-
36). Awer, Dir mengt vläicht, wäerten net all déi, déi de Jesus als Här 
bezeechnen am Räich sinn? Nee, si wäerte net sinn. Notéiert wat de Jesus 
gesot huet: 

21 " Net jiddereen, deen zu mir seet: 'Här, Här,' wäert an 
d'Kinnekräich vum Himmel kommen, awer hie deen de Wëlle vu 
mengem Papp am Himmel mécht.  22 Vill wäerten zu mir an deem 
Dag soen: 'Här, Här, hu mir net an Ärem Numm profetéiert, huele 
Dämonen an Ärem Numm eraus a vill Wonner an Ärem Numm 
gemaach?'  23 An ech wäert hinnen äntweren: 'Ech hunn Iech ni 
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kannt; fort vun Mir, Dir déi Gesetzlosegkeet üben! ' ( Matthew 7: 
21-23 ) 

Den Apostel Paul feststellen der " Geheimnisser vun 
lawlessness " wa den " schonn op der Aarbecht " ( 2 Thessalonians 2: 7 ) a 
senger Zäit. Dës Gesetzlosegkeet ass och mat eppes verbonne wat d'Bibel 
an den Endzäite warnt, dat gëtt " Mystery, Babylon de Groussen " 
genannt (Offenbarung 17: 3-5). 

D ' " Geheimnis vun der Gesetzlosegkeet " ass verbonne mat de professe 
Chrëschten, déi gleewen datt se net brauche fir dem Gesetz vun der Zéng 
Geboter vu Gott ze halen, etc., an / oder et gi sou vill akzeptabel 
Ausnahmen dovun an / oder et ginn akzeptabel Forme vu Strof fir Gott ze 
briechen Gesetz, esou laang se mengen dass September ey eng Form vu 
Gott an d'Gesetz hunn, si net eng Form vun Chrëschtentum dass Jesus 
oder sengen Apostelen hält als legitime erkannt hätt. 

Déi Greco-Réimer si wéi d'Pharisäer déi dem Geboter vu Gott verletzen 
hunn, awer behaapten datt hir Traditiounen dës akzeptabel gemaach 
hunn - de Jesus huet dës Approche verroden (Matthieu 15: 3-9)! Den 
Jesaja huet och gewarnt datt d'Leit déi behaapten datt Gott Gott géif 
géint säi Gesetz rebelléieren (Jesaja 30: 9). Dës gesetzlos Rebellioun ass 
eppes dat mir, leider nach bis haut gesinn. 

En anert " Geheimnis " schéngt ze sinn datt d'Kierch vu Roum schéngt ze 
gleewen datt hir militaristesch ekumenesch an interfaith Agendas zu 
Fridde féieren an eng net-biblesch Versioun vum Kinnekräich vu Gott op 
der Äerd. D'Skript warnt géint eng kommend ekumenesch Eenheet, déi se 
léiert, wäert e puer Joer erfollegräich sinn (Notiz: D' New Jerusalem Bibel , 
eng kathoulesch-approuvéiert Iwwersetzung gëtt gewisen): 

4 Si hunn sech virum Draach prostréiert well hie dem Déier seng 
Autoritéit ginn huet; a si hunn sech virun der Beast prostréiert a 
gesot: 'Wien ka mat der Beast vergläichen? Wien ka géint dat 
kämpfen? ' 5 D'Déier huet hir Béis a Blasphemie bäibruecht an 
zwee-véierzeg Méint aktiv ze sinn; 6 an et huet seng Blasphemie 
géint Gott gemaach, géint säin Numm, säin himmleschen Zelt an 
all déi, déi do Ënnerdaach sinn. 7 Et war erlaabt Krich géint den 
Hellegen ze maachen an se ze eroberen, a Muecht iwwer all Rass, 
Vollek, Sprooch an Natioun kritt; 8 an all d'Leit vun der Welt 
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wäerten et aanbidden, dat ass jiddwereen deem säin Numm net 
zënter der Grënnung vun der Welt am Opfer vum Lämmchen säi 
Liewensbuch geschriwwe gouf. 9 Loosst iergendeen, dee kann 
héieren, lauschteren: 10 Déi fir Gefaangenschaft; déi fir Doud vum 
Schwert zum Doud vum Schwert. Dofir mussen déi Hellegen 
Duerchhalverméigen a Glawen hunn. (Offenbarung 13: 4-10, NJB) 

D'Bibel warnt géint eng Endzäit Babylon Eenheet: 

1 Ee vun de siwe Engelen, déi déi siwe Schësselcher haten, koum 
fir mech ze schwätzen a sot: 'Kommt heihinner, ech weisen Iech 
d'Strof vun der grousser Prostituéierter, déi entlooss niewt vill 
Waasser, 2 mat wiem all d'Kinneke vun der Äerd sinn hu sech 
selwer prostitutéiert, an deen huet déi ganz Bevëlkerung vun der 
Welt mat dem Wäin vun hirer Erwäsche gedronk. ' 3 Hien huet 
mech a Geescht an eng Wüst geholl, an do hunn ech eng Fra 
gesinn, déi eng Scharlachdéier geprägt huet, dat siwe Käpp an 
zéng Hunn huet an lastereg Titele geschriwwen hunn iwwer 
alles. 4 D'Fra war a purpurroude a Scharlachrout gekleet a glanzt 
mat Gold a Bijouen a Pärelen, a si huet e Goldwënzer gehal, dat 
gefëllt war mat dem äschere Knascht vun hirer Prostitutioun; 5 Op 
hirem Stiermer gouf en Numm geschriwwen, e kryptesche 
Numm: 'Babylon de Groussen, d'Mamm vun all de 
Prostituéierten an all déi dreckeg Praktiken op der Äerd .' 6 Ech 
hunn gesinn datt hatt war gedronk, gedronk mat dem Blutt vun 
den Hellegen, a Blutt vun de Märder vum Jesus; an wann ech hatt 
gesinn huet, war ech ganz mystifizéiert. (Offenbarung 17: 1-6, 
NJB) 

9 'Dëst fuerdert d'Schaarfkeet. Déi siwe Käpp sinn déi siwe 
Hiwwele , op deenen d'Fra sëtzt. An. An. 18 Déi Fra, déi Dir gesi 
hutt, ass déi grouss Stad déi Autoritéit iwwer all Herrscher op der 
Äerd huet. ' (Offenbarung 17: 9,18, NJB) 

1 Duerno hunn ech een aneren Engel aus dem Himmel erof gesinn, 
mat grousser Autoritéit him ginn; d'Äerd huet mat senger 
Herrlechkeet geschéngt. 2 Op der Spëtzt vu senger Stëmm huet 
hie geruff: 'Babylon ass gefall, Babylon de Groussen ass gefall, an 
ass den Haap vun den Däiwel ginn an e Logement fir all Foul 
Geescht an dreckeg, lästeg Vugel. 3 All d'Natiounen hunn déif vum 



57 
 

Wäin vun hirer Prostitutioun gedronk; all Kinnek op der Äerd huet 
sech mat hatt prostitueiert, an all Händler sinn duerch hir 
Schiedsräich räich gewuess. ' 4 Eng aner Stëmm huet vum Himmel 
geschwat; Ech hunn et héieren héieren: ' Kommt eraus, meng 
Leit, fort vun hatt, fir datt Dir net an hire Verbrieche deelt an déi 
selwecht Plagen hutt ze droen . 5 Hir Sënnen sinn an den Himmel 
ukomm, a Gott huet hir Verbrieche am Kapp: behandelt hatt wéi 
se anerer behandelt huet. 6 Si muss zweemol dee Betrag bezuelt 
ginn, deen hatt virgestallt huet. Si soll eng duebel staark Taass 
vun hirer eegener Mëschung hunn. 7 Jidderee vun hire Pompelen 
an Orgien soll mat enger Folter oder eng Péng gepasst ginn. Ech 
sinn als Kinnigin begeeschtert, denkt hatt; Ech sinn keng Witfra a 
wäert ni Trauer wëssen. 8 Fir dat, an engem Dag, wäerten d'Pescht 
op hatt falen: Krankheet a Trauer a Hongersnout. Si wäert op de 
Buedem verbrannt ginn. Den Här Gott, deen hir veruerteelt huet 
ass mächteg. ' 9 'Et wäert Trauer a kräischen iwwer hir vun de 
Kinneke vun der Äerd, déi sech mat hatt prostituéiert hunn an 
Orgië mat hatt ofgehalen hunn. Si gesinn den Damp wéi si 
verbrennt, (Offenbarung 18: 1-9, NJB) 

Am Zechariah warnt d'Bibel géint en nächste Babylon a weist datt eng 
korrekt Eenheet net geschéie wäert bis nodeems de Jesus erëm war: 

10 Kuckt Iech eraus! Erauskucken! Flüch aus dem Land vum Norden 
- Yahweh deklaréiert - well ech hunn dech an déi véier Winde 
vum Himmel verstreet - seet de Yahweh. 11 Kuckt Iech 
eraus! Maacht Är Flucht, Sion, wunnt elo mat der Duechter vu 
Babylon! 

12 Fir den Yahweh Sabaoth seet dëst, zënter datt d'Herrlechkeet 
opgestallt huet 

mech, iwwer d'Natiounen déi Iech geplëmmt hunn, 'Wien deen 
Iech beréiert beréiert den Apfel vu mengem Aen. 13 Elo kuck, ech 
welle meng Hand iwwer si a si wäerten geplëmmt ginn vun 
deenen, déi si versklaavt hunn. ' Da wësst Dir datt de Yahweh 
Sabaoth mir geschéckt huet! 14 Sing, freet Iech, Duechter vum 
Sion, well elo kommen ech bei Iech wunnen -Yahweh 
deklaréiert! 15 An op deem Dag gi vill Natiounen op den Yahweh 
ëmgewandelt. Jo, si wäerten zu senge Leit ginn, a si liewen ënnert 
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Iech. Da wësst Dir datt de Yahweh Sabaoth mech fir dech 
geschéckt huet! 16 De Yahweh wäert Juda iwwerhuelen, säin Deel 
am Hellege Land, a mécht Jerusalem erëm zu senger 
Wiel. (Zechariah 2: 10-16, NJB; Note an de KJV / NKJV Versiounen 
déi Verse ginn als Zechariah 2: 6-12 opgezielt) 

Déi ekumenesch an interfaith Bewegungen déi d'Vereenten Natiounen, 
de Vatikan, vill Protestanten an d'östlech orthodoxesch Leader förderen 
sinn kloer vun der Bibel veruerteelt a sollten net encouragéiert ginn. Jesus 
ermëttelt vun mannste pochen Him ze verfollegen, deen hätt " vill 
verschléissen " (Matthew 24: 4-5). Vill Ekumenismus ass verbonnen mat 
dem " wäisse Päerd " vun der Offenbarung 6: 1-2 (deen NET de Jesus ass) 
an den Hoer vun der Offenbarung 17. 

Wéi den Zechariah, huet den Apostel Paul och geléiert datt déi wierklech 
Eenheet vum Glawen net géif geschéien bis nodeems de Jesus erëmkënnt: 

13 bis mir all Eenheet am Glawen a Wëssen vum Jong vu Gott 
erreechen an de perfekte Mann bilden, voll mat der Fullheet vu 
Christus selwer. (Epheser 4:13, NJB) 

Déi, déi gleewen, datt dës Eenheet virum Jesus sengem Retour kënnt, 
sinn am Feeler. Eigentlech, wann de Jesus zréckkënnt, muss hien d'Unitéit 
vun den Natiounen zerstéieren déi géint Him rallyen: 

11: 15 Dunn huet de siwten Engel säin Trompett geblosen, a 
Stëmmen konnten an den Himmel geruff ginn, a ruffen: 
'D'Kinnekräich vun der Welt ass d'Kinnekräich vun eiser Här a 
sengem Christus ginn, an hie wäert fir ëmmer an 
éiweg regéieren .' 16 Déi véieranzwanzeg Eelstels, déi an der 
Präsenz vu Gott vertruede sinn, hu sech prostréiert an de 
Buedem beréiert mat hire Stiermer, déi Gott verzeien 17 mat dëse 
Wierder: 'Mir soen Iech Merci, den Allmächtegen Här Gott, Hien 
deen ass, Hien deen ass, fir unhuelen Är grouss Kraaft an Ufank Är 
Herrschaft. 18 D'Natiounen waren am Opstand an elo ass d'Zäit 
komm fir Är Ausbezuelung, an fir déi Doudeg ze beurteelen, an fir 
Är Dénger d'Prophéiten, fir déi Hellegen a fir déi, déi Ären Numm 
fäerten, kleng a grouss, fir belount ze ginn An. D'Zäit ass komm fir 
déi déi d'Äerd zerstéieren ze zerstéieren. ' (Offenbarung 11: 15-
18, NJB) 
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19: 6 An ech hunn héieren, wéi et d'Stëmme vun engem risege 
Vollek wier, wéi de Klang vum Ozean oder dat grousst Geräisch vu 
Donner, an äntweren: 'Alleluia! D'Herrschaft vum Här eisem Gott, 
den Allmächtegen, huet ugefaang; An. An. An. 19 Dunn hunn ech 
d'Béischt gesinn, mat all de Kinneken vun der Äerd an hir 
Arméien, sech zesummefonnt fir de Rider a seng Arméi ze 
bekämpfen. 20 Awer d'Béischt gouf gefaange geholl, zesumme 
mam falsche Prophet, dee Wonner am Numm vun der Beast 
geschafft huet an duerch si déi Leit verfouert hunn, déi mam 
Mark vun der Béischt Marke akzeptéiert hunn an déi, déi seng 
Stat gebotzt hunn. Dës zwee goufen lieweg an de gléckleche Séi 
vum brennende Schwefel gestouss. 21 Déi ganz Rescht sinn mam 
Schwäert vum Kouder ëmbruecht ginn, dee aus sengem Mond 
koum, an all d'Villercher hunn sech mat hirem Fleesch 
ausgeschloen. An. An. 20: 4 Dunn hunn ech Dronen gesinn, wou si 
hire Sëtz geholl hunn, an op hinnen d'Kraaft ginn fir Uerteel ze 
ginn. Ech hunn d'Séele gesinn vun all deenen, déi gekäppt goufen, 
fir datt de Jesus Zeien erzielt huet an fir dem Här säi Wuert 
gepriedegt ze hunn, an déi, déi refuséiert hunn d'Béischt oder 
seng Statue ze bidden an net d'Markenzeechen op hir Stiermer 
oder Hänn unhuelen; si koumen ëm d'Liewen a sinn dausend Joer 
mat Christus regéiert. (Offenbarung 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Notéiert datt de Jesus d'Wuermarméi vereenegt hätt, déi géint hie 
sinn. Da regéieren hien an déi Hellegen. Dat ass wann et richteg Unitéit 
vum Glawe gëtt. Leider hale vill op falsch Ministeren déi gutt ausgesinn, 
awer si sinn net, wéi den Apostel Paul gewarnt huet (2 Korinthians 11: 14-
15). Wann méi wierklech d'Bibel an d'Evangelium vum Kinnekräich vu 
Gott géif verstoen, géif manner géint de Jesus kämpfen. 

7. Firwat d'Kinnekräich vu Gott? 
Och wann d'Mënsche gär denken datt mir sou intelligent sinn, sinn et 
Grenzen zu eisem Versteesdemech, awer dem Gott säi " Verständnis ass 
onendlech " (Psalm 147: 5). 

Duerfir wäert Gott d'Angscht huelen fir dëse Planéit ze fixéieren. 

Während ville gleewen zu Gott, d'Majoriteit vun de Mënschen si génge 
liewen als Hien directs wierklech. Notéiert déi folgend: 
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8 Hien huet dech gewisen, o Mann, wat gutt ass; A wat verlaangt 
den Här vun Iech Awer fir Gerecht ze maachen, Léift ze hunn, a 
bescheiden mat Ärem Gott ze Fouss? ( Micah 6: 8 ) 

Wandjann mat Gott ze goen ass net eppes wat d'Mënschheet wierklech 
bereet hat ze maachen. Aus der Zäit vum Adam an dem Eva (Genesis 3: 1-
6) hunn d'Mënschen gewielt op sech selwer an hir Prioritéite ze 
vertrauen, iwwer Gott, trotz senge Geboter (Exodus 20: 3-17).  

D'Gesprochebuch léiert: 

5 Vertrauft dem HÄR mat ganzem Häerz, a leet net op däi 
Versteesdemech; 6 An all Är Weeër unerkennen Hien, an Hien soll 
Är Weeër leiden. 7 Wouer net an Ären eegenen Aen; Angscht den 
Här a gitt vum Béisen. ( Spréch 3: 5-7 ) 

An awer wäerten déi meescht Leit net wierklech mat Gott aus hirem 
Häerz vertrauen oder op Hien waarden fir hir Schrëtt ze riichten. Vill soen 
datt se maache wat Gott wëllt, awer maachen et net. D'Mënschheet ass 
vum Satan getäuscht ginn (Offenbarung 12: 9) an ass fir d'Welt vun der 
Welt an de 'Stolz vum Liewen' gefall (1 Johann 2:16).  

Dofir sinn vill mat hiren eegene reliéisen Traditiounen a weltleche 
Regierunge komm, well se mengen datt se am Beschte wëssen. Wéi och 
ëmmer, si maachen dat net (kuckt Jeremiah 10:23) a wäerte wirklech 
ëmmer erëm widderhuelen. 

Dofir brauch d'Mënschheet d'Kinnekräich vu Gott (vgl. Matthew 24: 21-
22). 

Betruecht d'Bititudes 

Eng vun de bekannsten Serie vu Aussoen, déi de Jesus ginn huet, waren 
d'Gläichgewiicht, déi Hien a senger Priedegt um Olivebierg huet. 

Notéiert e puer vun deem wat Hien gesot huet: 

3 „ Geseent sinn déi Aarm am Geescht, Fir hir ass d'Kinnekräich 
vum Himmel. 4 Geseent sinn déi, déi Trauer, well se ginn 
Trouscht. 5 Geseent sinn déi Wanderdéif, well se d'Äerd 
ierwen. 6 Geseent sinn déi déi Honger an duuschtereg 
Gerechtegkeet, Fir si gi gefëllt. 7 Geseent sinn 
déi Barmhäerzeg , well si Barmhäerzegkeet kréien. 8 Geseent sinn 



61 
 

déi Pure vun Häerz, well si wäerten Gott gesinn. 9 Geseent sinn déi 
Fräiwëlleger, well si solle Jongen vu Gott genannt ginn. 10 Geseent 
sinn déi déi verfollegt gi wéinst Gerechtegkeet, Fir hir ass 
d'Kinnekräich vum Himmel. ( Matthew 5: 3-10 ) 

I t ass am Kinnekräich vu Gott (vgl. Mark 4: 30-31) , dacks als Kinnekräich 
vum Himmel bezeechent vum Matthew ( vgl. Matthew 13:31) , wou dës 
geseent Verspriechen erfëllen. Et ass am Kinnekräich vu Gott dass 
d' Versprieche erfëllt ginn f o der nimools r zu der Äerd ierwen an der 
reng un Gott gesinn . L gitt och weider fir déi gutt Neiegkeet vun de Segen 
am Räich vu Gott! 

Gott säi Wee A riets 

D'Wourecht ass datt Gott Léift ass (1 Johann 4: 8,16) a Gott ass NET 
egoistesch. Gottes Gesetzer weisen Léift géint Gott an eisen Noper (Mark 
12: 29-31; James 2: 8-11). D'Weeër vun der Welt si egoistesch a 
schléissen am Doud (Réimer 8: 6). 

Notéiert datt d'Bibel wierklech Chrëschte weist d'Beweegunge 
beobachten: 

1 W dee gleeft, datt de Jesus Christus ass vu Gott gebuer, an all 
Mënsch, deen Him gär huet, deen och kritt, huet deen och gär 
dee vu Gott ass. 2 Duerfir wësse mir datt mir d'Kanner vu Gott gär 
hunn, wa mir Gott gär hunn a seng Geboter halen. 3 Fir dëst ass 
d'Léift Gott, datt mir seng Geboter halen. A Seng Geboter 

sinn net belaaschtend. ( 1. Johann 5: 1-3 ) 

All Gott „ Geboter si Gerechtegkeet “ (Psalm 119: 172). Seng Weeër si 
reng (1 Ti tus 1:15). Leider hu vill verschidde Forme vu " Gesetzlosegkeet " 
ugeholl an net bewosst datt de Jesus NET komm ass fir d'Gesetz oder 
d'Prophéiten ze zerstéieren, awer fir se ze erfëllen (Matthieu 5:17), 
andeems se hir wierklech Bedeitung erkläert hunn an se méi wäit 
ausdehnen wéi vill geduecht (z. B. Matthew 5: 21-2 8 ). De Jesus huet 
geléiert datt " wien alleng mécht a léiert se, hie soll a Räich vum Himmel 
héich genannt ginn " ( Matthäus 5:19 ) (d'Begrëffer 'Kinnekräich vu Gott' a 
'Räich vum Himmel' sinn austauschbar).                      

D'Bibel léiert datt de Glawen ouni Wierker dout ass (James 2:17). Vill 
behaapten de Jesus ze verfollegen, awer wäerten seng Léier net 
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wierklech gleewen (Matthäus 7: 21-23) a wäerten Him net imitéieren wéi 
se solle (vgl. 1 Korinthians 11: 1). „D' Sënn ass d'Iwwerdroung vum 
Gesetz " (1. Johann 3: 4, KJV) an all hu gesënnegt (Réimer 3,23). Awer 
d'Bibel weist datt Barmhäerzegkeet iwwer Uerteel triumphéiert (James 
2:13) well Gott wierklech e Plang fir all huet (vgl. Luke 3: 6). 

Mënschlech Léisungen, ausser Gottes Weeër, wäerte net 
funktionnéieren. Am Joerdausendräich wäert de Jesus mat " e Staang vun 
Eisen " regéieren (Offenbarung 19:15), a gutt wäert herrsche wéi d'Leit 
dem Här säi Wee liewen. ALL d'Problemer vun der Welt existéieren well 
Gesellschafte vun dëser Welt refuséieren Gott a säi Gesetz ze 
respektéieren . Geschicht weisen den Mënschheet ass net kapabel vun de 
Problemer vun der Gesellschaft geet: 

6 Fir carnally minded ze sinn ass den Doud, awer geeschteg ze sinn 
ass Liewen a Fridden. 7 Well de fleeschleche Geescht Feindegkeet 
géint Gott ass; well et ass net dem Gesetz vu Gott ënnerleien a 
kann et och net sinn. 8 Also déi, déi am Fleesch sinn, kënnen Gott 
net gefalen. ( Réimer 8: 6-8 ) 

Chrëschte sollen op de spirituellen fokusséieren, a kréien dem Här säi 
Geescht zou an dësem Alter (Réimer 8: 9), trotz eis perséinlech 
Schwächen: 

26 Dir gesitt Är Uruff, Bridder, datt net vill weise no dem Fleesch, 
net vill kräfteg, net vill Adel, genannt ginn.  27 Awer Gott huet déi 
domm Saache vun der Welt gewielt fir déi verstänneg ze 
schummen, a Gott huet déi schwaach Saache vun der Welt 
gewielt fir d'Saachen ze schueden, déi kräfteg sinn; 28 an d'Basis 
Saache vun der Welt an déi Saachen, déi verzweifelt sinn, huet 
Gott gewielt, an déi Saachen, déi net sinn, fir näischt ze bréngen, 
wat et ass, 29 datt kee Fleesch a senger Präsenz sollt 
gléieren. 30 Awer vun Him sidd Dir a Christus Jesus, wien fir eis 
Wäisheet vu Gott ginn ass - an Gerechtegkeet a Verzeiung an 
Erléisung - 31 datt, wéi geschriwwen ass: " Deejéinegen, deen him 
gläicht, soll hien am HÄR gleewen. “ ( 1 Korinthians 1: 26-31 ) 

Chrëschte sollen an de Plang vum Gott Herrlechkeet! Mir gi vum Glawen 
elo (2 Korinthians 5: 7), kuckt uewen (Kolosser 3: 2) am Glawen (Hebräer 



63 
 

11: 6). Mir wäerte geseent gi fir Gott Geboter ze halen (Offenbarung 
22:14). 

Firwat D'Evangelium vum Kinnekräich vu Gott ? 

Protestanten éischter mengen, dass se eemol Jesus als Retter akzeptéiert 
hunn, datt si hu versicht d'Kinnekräich vu Gott. Katholike gleewen, datt 
déi gedeeft ginn, och als Puppelcher, hir Kierch als Räich erakomm 
sinn. Katholike an d'östlech orthodoxesch tendéieren dozou ze denken 
datt duerch Sakramenter, etc., si d'Kinnekräich vu Gott sichen. Wärend 
d'Chrëschte gedeeft ginn, tendéieren d'Greco-Réimesch-Protestanten an 
d'Welt fir d'Mënschheet Problemer ze léisen. Si tendéieren en ierdescht 
Fokus (vgl. Réimer 8: 6-8 ). 

Als éischt d'Kinnekräich vu Gott sichen (Matthew 6:33) ass fir e Chrëscht e 
liewenslänglecht Zil. E Zil, net d'Welt no Léisungen ze kucken, awer no 
Gott a Seng Weeër. Déi gutt Neiegkeet vum Kinnekräich vu Gott 
verännert eis Liewen. 

D'Bibel seet, datt d'Chrëschte mam Jesus regéieren, awer realiséiere Dir 
dat heescht datt wierklech Chrëschten iwwer Stied regéieren? De Jesus 
huet geléiert: 

12 " A bestëmmte Läif riicht an eng wäit Land fir selwer e 
Kinnekräich ze kréien an zréck. 13 Also huet hien zéng vu sengen 
Dénger geruff an hinnen zéng Minas ausgeliwwert a sot zu 
hinnen: "Maacht Geschäfter bis ech kommen." 14 Awer seng 
Bierger hate hien, an hunn eng Delegatioun no him geschéckt, a 
gesot: 'Mir wäerten dëse Mann net iwwer eis regéieren.' 

15 „ An esou war et, wéi hien hannescht komm ass, der 

Kinnekräich huet hien dunn dës Dénger uginn, un déi hie d'Sue 
ginn huet, him geruff ze ginn, fir datt hie wësse wéivill all Mënsch 
mat Handel gewonnen huet. 16 Dunn ass deen éischten komm a 
sot: 'Meeschtesch, Äre Mina huet 10 Minas verdéngt.'  17 Du sot 
hien zu him: 'Gutt, gudde Kniecht; well Dir an ganz wéineg trei 
waart, hutt Autoritéit iwwer zéng Stied. ' 18 Déi zweet ass komm, a 
sot: 'Master, Äre Mina huet fënnef Minas verdéngt.'  19 Och hie sot 
zu him: 'Dir sidd och iwwer fënnef Stied.' ( Luke 19: 12-19 ) 
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Gitt trei iwwer dat klengt wat Dir elo hutt. Chrëschte kréien 
d'Méiglechkeet iwwer richteg Stied ze regéieren, an engem richtege 
Räich. De Jesus sot och: " Meng Belounung ass mat mir, fir jidderee no 
senger Aarbecht ze ginn " ( Offenbarung 22:12 ). Gott huet e Plang (Job 
14:15) an eng Plaz (Johann 14: 2) fir déi, déi wierklech op him äntweren 
(John 6:44; Offenbarung 17:14). D'Kinnekräich vu Gott ass fir echt an Dir 
kënnt en Deel dovun sinn! 

Uganks 2016 hat de Journal Science en Artikel mam Titel " The Power of 
Crowden " déi uginn datt künstlech Intelligenz an Crowdsourcing 
déi " béis Problemer" fir d'Mënschheet kéinte léisen . An awer, huet den 
Artikel net verstanen wat Blechtheet wier, geschwënn ze léisen. 

Zesummenaarbecht, ausser déi richteg Weeër vu Gott folgenden, ass wéi 
mam Schreiwen an der 21 ze versoen St Joerhonnert wéi et no der 
grousser Iwwerschwemmung war erëm wann Mënschheet dem Query 
Tower vu Babel (Moses 11: 1-9) ze bauen kooperéiert. 

Probleemer an der Welt, a Plazen wéi den Noen Osten (trotz erwaartem 
temporäre Gewënn, zB Daniel 9: 27a; 1 Thessalonians 5: 3), ginn net vun 
de Mënsche geléist - mir brauche Fridde vum Kinnekräich vu Gott (Réimer 
14: 17). 

D'Problemer vum internationalen Terrorismus, trotz erwaart Gewënn, 
ginn net geléist (vgl. Esekiel 21:12) vun de verfouerten an de Vereenten 
Natiounen (vgl. Offenbarung 12: 9) - mir brauchen d'Freed an de Komfort 
vum Kinnekräich vu Gott. 

D'Problemer vun der Ëmwelt ginn NET duerch international Kooperatioun 
geléist, well d'Natioun vun der Welt hëlleft d'Äerd ze zerstéieren 
(Offenbarung 11:18), awer si ginn duerch d'Kinnekräich vu Gott geléist. 

Themen vu sexueller Immoralitéit, Ofdreiwung, a verkafen mënschleche 
Kierperdeeler ginn net vun den USA geléist (vgl. Offenbarung 18:13) , mee 
vum Kinnekräich vu Gott. 

Déi massiv Schold, déi d'USA, UK a vill aner Natiounen hunn, wäerten net 
duerch international Brokerung geléist ginn, awer schlussendlech (no 
Zerstéierung pro Habakkuk 2: 6-8) vum Kinnekräich vu Gott. 

Ignoranz a Mëssbrauch ginn net vun de Vereenten Natiounen geléist - mir 
brauchen d'Kinnekräich vu Gott. Reliéise Sträit wäert net wierklech vun 
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enger ekumenesch-interfaither Bewegung geléist ginn, ausser dem 
wierkleche Jesus vun der Bibel eng Erléisung averstanen. D'Sënn ass DEN 
PROBLEM an der Welt an dofir brauche mir dem Jesus seng Opfer a 
Sengem Retour am Kinnekräich vu Gott. Modern medizinesch 
Wëssenschaft huet net all d'Äntwerten fir d'mënschlech Gesondheet - mir 
brauchen d'Kinnekräich vu Gott. 

Hongerprobleemer ginn net vu genetesch modifizéierten Organismen 
geléist, déi Deeler vun der Welt a Gefor vu Hongersnout duerch potenziell 
Erntegfehler stellen - mir brauchen d'Kinnekräich vu Gott. 

Déi massiv Aarmut an Deeler vun Afrika, Asien a soss, wa se fir eng Zäit 
vun der Endzäit 'Babylon' profitéieren (vgl. Offenbarung 18: 1-19), léisen 
net de Probleem vun der Aarmut - mir brauchen d'Kinnekräich vu 
Gott. D'Iddi datt ausser dem Jesus d'Mënschheet Utopie an dësem 
'haitege béisen Zäitalter' brénge kann ass e falscht Evangelium (Galaten 1: 
3-10). 

Déi millennial Phas vum K ingdom vu Gott ass e literarescht Räich dat op 
der Äerd etabléiert gëtt. Et baséiert op de léiwe Gesetzer vu Gott an 
engem léiwen Gott als Leader. T huet Saints wäert fir eng dausend Joer 
mat Christus Herrschaft (Offenbarung 5:10; 20: 4-6). Dëst Räich enthält 
déi, déi wierklech an der Kierch vu Gott sinn, keng Schrëften soen datt 
d'K Knupp vu Gott tatsächlech d'Kierch ass (kathoulesch oder 
soss). D'Kierch vu Roum huet déi Joerdausend Léier géint, a méi spéit 
wäert et méi staark géint d'Bibel d'Evangelium Message 
widderspriechen wéi mer méi no un d'Enn kommen. Dëst wäert 
méiglecherweis bedeitend Medieofdeckung kréien déi hëllefe mat 
Matthew 24:14 kënnen ze erfëllen. 

A senger definitiver Phas, gëtt d'Kinnekräich vu Gott d ' " Neit Jerusalem, 

aus dem Himmel staamt vu Gott ” (Offenbarung 21: 2) a vu senger 
Erhéijung gëtt keen Enn. Et wäert keng Ongerechtegkeet méi ginn, keng 
Trauer méi a kee Doud méi. 

D'Verbreedung an d' Verstoe vum D'Evangelium vum Kinnekräich vu 
Gott ass e wichtegt Thema vun der Bibel. Alen Testament Schrëftsteller 
hunn doriwwer geléiert. De Jesus, de Paul, an de John hunn doriwwer 
geléiert. Déi eelste ' Chrëscht ' Priedegt , déi ausserhalb vum Neien 
Testament iwwerlieft huet, huet doriwwer geléiert. Fréi am zweete 
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Joerhonnert Christian Leader, wéi Polycarp a Melito , hunn et 
geléiert. Mir an der Weider Kierch vu Gott léieren et haut. Denk drun, datt 
de Kengdom vu Gott dat éischt Thema ass, dat d'Bibel weist datt de Jesus 
gepriedegt huet (Markus 1:13 . Et war och dat, wat hie gepriedegt huet 
nom Operstoen (Akten 1: 3)) - an et ass eppes wat d'Chrëscht fir d'éischt 
solle sichen ( Matthew 6:33) . 

D'Evangelium geet net nëmmen ëm d'Liewen an den Doud vum 
Jesus . T hien Schwéierpunkt vun der gudder Noriicht, datt de Jesus an 
seng f ollowers geléiert war den nächste K ingdom vu Gott. D'Evangelium 
vum Räich beinhalt Erléisung duerch Christus, awer 
enthält och den Ense vu mënschleche Regierungen (Offenbarung 11: 1 5) . 

Denkt drun, de Jesus huet geléiert datt d'Enn net géif kommen, nodeems 
d'Evangelium vum Räich d'Welt als e Zeegnes fir all d'Natiounen 
gepriedegt gouf (Matthieu 24:14) . An datt d'Predegung elo geschitt. 

Déi gutt Neiegkeet ass datt d'Kinnekräich vu Gott d'Léisung ass fir 
d'Problemer déi d'Mënschheet konfrontéiert . An awer wëllt Dir se NET 
ënnerstëtzen, nach héieren , n oder 
wëllen d'Wourecht dovun gleewen . Gottes Räich ass éiweg (Matthäus 
6:13), wärend " dës Welt stierft " ( 1 Korinthians 7:31 ) . 

Pro déi richteg Evangelium vum Kinnekräich vu Gott behaapten ass eppes 
wat mir an der Weider Kierch vu Gott eescht huelen . Mir striewen all 
Saachen ze léieren déi d'Bibel léiert (Matthew 28: 19-20), och 
d'Kinnekräich vu Gott (Matthew 24:14). Wärend mir op dat Räich 
waarden, musse mir de Weeër vu Gott léieren a verfollegen an déi aner 
tréischten, déi d'Wahrheet gleewen wëllen. 

Sollt Dir net d'Erkënnegung vun der Evangelium vum kommende 
Kinnekräich vu Gott ënnerstëtzen? Gleeft Dir d'Evangelium vum 
Kinnekräich vu Gott ? 

 
Weider Kierch vu Gott 

 
Den USA Büro vum Weider Kierch vu Gott steet op: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, Kalifornien, 93433 USA; Websäit www.ccog.org. 
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Weider Kierch vu Gott (CCOG) Websäiten 
 

CCOG.ASIA Dëse Site huet sech op Asien konzentréiert. 
CCOG.IN Dëse Site ass vis-à-vis vun deem vum indeschen Patrimoine.  
CCOG.EU Dëse Site ass Richtung Europa gezielt.  
CCOG.NZ Dëse Site ass Richtung Neuseeland gezielt an anerer mat engem 
briteschen ofstamenden Hannergrond. 
CCOG.ORG Dëst ass d'Haaptsäit vum Weider Kierch vu Gott. Et déngt Leit 
op all Kontinenter. Et enthält Artikelen, Linken, a Videoen. 
CCOGCANADA.CA Dëse Site cibléiert fir déi a Kanada. 
CCOGAfrica.ORG Dëse Site zielt zu deenen an Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dëst ass déi spuenesch 
Websäit fir de Weider Kierch vu Gott. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dëst ass de Philippinen Websäit 
vum Weider Kierch vu Gott. Et huet Informatiounen op Englesch an 
Tagalog. 
 

Neiegkeeten a Geschicht Websäiten 
 

COGWRITER.COM Dës Websäit ass e wichtegt Proklamatiounsinstrument 
an huet Neiegkeeten, Doktrinen, historesch Artikelen, Videoen, a 
profetesch Updates. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Dëst ass eng einfach ze erënneren Websäit 
mat Artikelen an Informatioun iwwer Kierchegeschicht. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dëst ass en Online Radio Websäit déi 
Neiegkeeten an bibleschen Themen iwwerdeckt. 
 

YouTube & BitChute Video Channels fir Sermons & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy Kanal. CCOG Sermonette Videoen. 
CCOGAfrica Kanal. CCOG Messagen an afrikanesche Sproochen. 
CCOG Animations kanal fir Aspekter vum chrëschtleche Glawen ze 
léieren.  
CCOGSermones kanal huet Messagen an der spuenescher Sprooch. 
ContinuingCOG Kanal. CCOG Video Préken.  
D'Foto weist ënner e puer vun de wéinegen verbleiwen Zillen (plus e puer méi 
spéit derbäi) vun engem Gebai zu Jerusalem heiansdo bekannt als de Cenacle, 
awer besser beschriwwe wéi d'Kierch vu Gott um Jerusalem's Western Hill (aktuell 
genannt Mt. Zion): 
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Dëst gëtt ugeholl datt de Site vum vläicht fréiem wierklech chrëschtleche 
Kierchebau war. E Gebai dat dem Jesus säi ‘Evangelium vum Kinnekräich vu Gott’ 
gepriedegt gouf. Dëst war e Gebai zu Jerusalem dat D’Evangelium vum 
Kinnekräich vu Gott geléiert huet. 
 

 

Aus dësem Grond soen mir och Gott Merci ouni ophalen, well ... Dir, Bridder, 

goufen Unhänger vun de Kierchen vu Gott, déi zu Judea a Christus Jesus sinn. 

(1 Thessalonians 2: 13-14) 

 

Streng éierlech fir de Glawen, deen eemol fir all un d'Hellege geliwwert gouf. 

(Jude 3) 

 

Hie (Jesus) huet zu hinnen gesot: "Ech muss d'Kinnekräich vu Gott an deenen 

anere Stied verkennen, well fir dësen Zweck sinn ech geschéckt ginn." (Luke 

4:43) 

 

Awer sicht d'Kinnekräich vu Gott, an all dës Saachen [c] ginn derbäigefüügt. 

Angscht net, kleng Flock, well et ass Äre Papp senger Freed de Räich ze ginn. 

(Luke 12: 31-32) 

 

An dëst Evangelium vum Räich gëtt an der ganzer Welt gepriedegt als Zeien fir 

all d'Natiounen, an da wäert d'Enn kommen. (Vum Matthew 24:14) 
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