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MARKUS 
Woche 1 // 1:1-34 

 

ZEIT MIT GOTT 
 

هفته شما را از طریق انجیل هدایت میکندو در نظر گرفته شده است که  9این سند طی 
 FEG شما هر روز مدتی را در انجیل مرقس با کلمات خدا صرف کنید. ما در

Klagenfurt  .معتقدیم که خدا می خواهد از طریق کتاب مقدس با ما صحبت کند
بنابراین امیدواریم که در این زمان انجیل مرقس برای شما سودآور باشد. در اینجا 

 :پیشنهادی وجود دارد که چگونه می توانید وقت خود را بگذرانید
 

یک مکان آرام و یک زمان آرام را پیدا کن همچنین بهتر است بالفاصله چیزی  (1
 .بنویسید

کنید.او را بطلبید که شما را مالقات کنددعا کردن را شروع کنید و با خدا صحبت  (2 . 

 (بخشی از انجیل مرقس را چندین بار بخوانید )همچنین در ترجمه های مختلف (3
به سؤاالت و تفکرات موجود در این سند نگاه کن. غالباً در مژده های دیگر و یا  (4

 .در عهد عتیق اشاراتی به بخش های کتاب مقدس را نیزخواهید یافت
د بپرسید: خدایا ، امروز به من چه میخواهی بگویی؟از خو (5  

 .دعا کن و در مورد آن با خدا صحبت کن (6
اگر چیزی وجود دارد که بر اساس متن کتاب مقدس که خوانده ای بایستی انجام  (7

 .شود، آن را انجام بده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKUS 

Woche 1 // 1:1-34 

ZEIT MIT GOTT 

Dieses Dokument führt dich in 9 Wochen durch das 

Markusevangelium. Es ist dafür gedacht, dass du jeden Tag 
etwas Zeit im Markusevangelium, d.h. Gottes Wort verbringst. 
Wir als FEG Klagenfurt glauben, dass Gott durch die Bibel zu uns 
reden will. Deshalb Wir hoffen, dass diese Zeit im 
Markusevangelium für dich gewinnbringend sein wird. Hier 
noch ein Vorschlag wie du deine Zeit verbringen könntest: 

1. Such dir einen ruhigen Ort und eine ruhige Zeit. Am 
Besten auch gleich etwas zu schreiben. 

2. Beginn im Gebet und rede mit Gott. Bitte ihm das er 
dir jetzt begegnen möge. 

3. Lies die Bibelstelle im Markusevangelium mehrmals 
(ev. auch in verschiedenen Übersetzungen) 

4. Schau dir die Fragen/Gedanken in diesem Dokument 
an. Sehr oft findest du auch Verweise zu Bibelstellen in 
anderen Evangelien oder im Alten Testament. 

5. Frag dich: Gott, was willst du mir heute sagen? 

6. Bete und rede mit Gott darüber. 

7. Wenn es etwas gibt was du aufgrund des gelesenen 
Bibeltext tun solltest, dann tu es.  
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MONTAG 
20. APRIL 2020 – MARKUS 1:1-8 

 
انجیل مرقس بدون مقدمه شروع به اظهار کردن میکند که عیسی، مسیح و فرزندخدا 

است. این موضوعات چه مفهومی برای تو دارند؟  فکر میکنی که چرا مرقس انجیلش 
 را با این شیوه و روش آغاز میکند؟ 

 

با مرقس  ۴٠:۳نقل قول میکند .  مقایسه اشعیا  ۴٠:۳و اشعیا  ۳:١مرقس از مالکی 
کند؟ مرقس با این مقایسه چه چیزی را  چه چیزی را به تو خاطرنشان می ١:٢
خواهد در مورد عیسی بیان کند؟  می  

 

یحیی تعمیددهنده جایگاه و سمت پیامبران در عهد عتیق و تاثیرشان را ،  با آغاز به 
( . چه خصوصیاتی را در ١:٨کار عیسی در عهد جدید پیوند میدهد .)دوم پادشاهان 

برای تو یک الگو باشد؟  نکته جالبی   تواند امروزه یبینی و اینکه او چطور مییحیی م
که درباره یحیی وجود دارد اینست که او کافران را خطاب قرار نداد ، بلکه در واقع 

روی سخن او یهودیان و آنهایی که ایمان دارند است.  اگر یوحنا تورا خطاب قرار 
 میداد چه واکنشی نشان میدادی؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONTAG 
20. APRIL 2020 – MARKUS 1:1-8 

 

Johannes beginnt sein Evangelium mit der abrupten Aussage, 
dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Was bedeuten 
dir diese Begriffe? Warum denkst du startet Markus sein 
Evangelium in dieser Art & Weise? 
 
Markus zitiert dann Maleachi 3:1 und Jesaja 40:3. Vergleich 
Jesaja 40:3 mit Markus 1:2, was fällt dir auf? Was sagt Markus 
mit diesem Vergleich über Jesus? 
 
Johannes der Täufer verbindet das altetestamentliche Amt des 
Propheten (vgl. 2 Könige 1:8), mit dem Anfang von Jesus Wirken 
im Neuen Testament. Welche Eigenschaften siehst du in 
Johannes, wie kann er dir heute zum Vorbild sein? Das 
Interessante an Johannes ist, dass er nicht zu den Heiden 
redete, sondern zu den Juden. D.h. diejenigen die ja eigentlich 
schon „gläubig“ sind. Wie hättest du reagiert wenn Johannes zu 
dir geredet hätte? 
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DIENSTAG 
 21. APRIL 2020 – MARKUS 1:9-15 

 
غسل تعمید عیسی یک اتفاق خاص . هر سه نفر از تثلیث درگیر هستند. دقیقاً همانگونه که 
خداوند در آغاز جهان در خلقت کار کرده است ، او نیز در آغاز فصل جدید تاریخ جهان 

توصیف می کنندفعالیت می کند. ببینید چگونه سایر انجیل ها این واقعه را   

 ( 22-21: 3، لوقا  17-13: 3متی  ). 
 

( سروکار دارد. 11اولین سخنان خدای پدر در انجیل مرقس با پسرش ، عیسی )وفات 
  به نظر شما این جمله چیست؟

( مراجعه کنید 1: 42به اشعیا  ). 
 

زمان تمام شده و " :اولین سخنان عیسی را در انجیل مرقس چند آیه بعد می خوانیم
بدون تردید ، عیسی می آید تا درباره آنچه به او مربوط  ."پادشاهی خدا نزدیک است

 .است صحبت كند: پادشاهی خدا. به نوعی اصطالح عجیب این روزها است

چگونه پادشاهی خدا را برای یک دوست توضیح می دهید؟ کدام دو تذکرات و عیسی 
 به مردم میدهد؟

(v. 15). 

تذکرات چه می خواهد به شما بگوید؟امروز خدا از طریق این    

 
 
 
 
 

 
 

DIENSTAG 
 21. APRIL 2020 – MARKUS 1:9-15 

Die Taufe Jesus ist ein besonderes Ereignis. Alle drei Personen 
der Dreieinigkeit sind involviert. Genauso wie Gott bei der 
Schöpfung am Anfang der Welt wirkte, so wirkt er auch hier am 
Anfang eines neuen Kapitels der Weltgeschichte. Schau mal 
nach wie die anderen Evangelien dieses Ereigniss beschreiben 
(Matt. 3:13-17, Lk. 3:21-22). 

Die ersten Worte von Gott, dem Vater, im Markusevangelium 
handeln über seinen Sohn, Jesus (v. 11). Was denkst du bedeutet 
diese Aussage? (vgl. Jesaja 42:1). 

Die ersten Worte Jesus im Markusevangelium lesen wir ein paar 
Verse später: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe“. 
Ohne Umschweife kommt Jesus auf das zu sprechen um das es 
ihm geht: Das Reich Gottes. Heutzutage irgendwie ein 
komischer Begriff. Wie würdest du das Reich Gottes einem 
Freund erklären? Welche zwei Aufforderungen gibt Jesus den 
Menschen? (v. 15). Was will Gott dir heute durch diese 
Aufforderungen sagen? 
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MITTWOCH 
22. APRIL 2020 – MARKUS 1:16-20 

 
عیسی شاگردان خود فرا خواند ، ماهیگیران سایمون و آندریاس ، و جیمز و جان صدا 

را  17-14: 16را می کند. عیسی انها را وقتی صدا کرد انها کار می کردند. ارمیا 
  .بخوانید

چه کسی صحبت می کند؟ آیا این می تواند موازی با متن موجود  خدا در اینجا درباره
 در انجیل مرقس باشد؟

 این چه ربطی به زندگی شما دارد؟ 
آنها بالفاصله شبکه های خود را رها کردند و  ..." پاسخ شاگردان تکان دهنده است ،

  "از او پیروی کردند
( 20،  18ایه  ). 

خانواده و منطقه آسایش را ترک کند؟  چه چیزی باعث شده عادت کند که شغل ، 
مقایسه کنید که در آن از منظر دیگری توصیف شده است 11-2: 5داستان را با لوقا  . 

 
عیسی همچنین شما را دعوت می کند تا با ایمان از او پیروی کنید. آیا در زندگی شما 

یسی چیزی وجود دارد که عیسی بخواهد که شما ان را ترک کنید؟ فکر می کنید ع
  ارزشش را دارد؟

اگر می خواهید به این موضوع عمیق تر فکر کنید، در اینجا چند قسمت ایه از کتاب 
 مقدس در مورد این موضوع گفته شده است
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MITTWOCH 
22. APRIL 2020 – MARKUS 1:16-20 

 
Jesus beruft seine Jünger, die Fischer Simon und Andreas sowie 
Jakobus und Johannes. Sie waren am Arbeiten als Jesus sie ruft. 
Lies mal Jeremia 16:14-17. Über wen redet Gott hier? Könnte das 
eine Parallele mit dem Text in Markus-Evangelium sein? Was hat 
das alles mit deinem Leben zu tun? 
Die Antwort der Jünger ist schockierend, „...sofort verliessen sie 
ihre Netze und folgen ihm“ (v.18, 20). Was hat sie dazu 
veranlasst ihr ihre Gewohnheit, ihre Jobs, Familie, und 
Komfortzone zu verlassen? Vergleich die Geschichte mal mit 
Lukas 5:2-11 wo es aus einer anderen Perspektive geschildert 
wird. 
 
Jesus ruft auch dich auf ihm im Glauben zu folgent. Gibt es 
etwas in deinem Leben, von dem Jesus möchte, dass du es 
hinter dir lässt? Denkst du dass Jesus es wert ist? (Falls du hier 
noch tiefergehen möchtest, hier sind noch ein paar weitere 
Bibelstellen zu dem Thema: Lukas 14:25-27, Matt. 16:24, Römer 
12:1-2).  
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DONNERSTAG 

 23. APRIL 2020 – MARKUS 1:21-28 
 

این روز روز سبت است و عیسی در کنیسه تدریس می کند. چه تفاوتی بین عیسی و 
جود دارد؟ بیان گر چه چیزی هست این شخصیت عیسی ؟کاتبان و  

 
بعد مردی با ذهنی نجس می آید. در انجیل غالباً اظهارات شیاطین یا اشخاصی دارای 
مالکیت هستند که دقیقاً توصیف می کنند که عیسی کیست. اظهارات این مرد درباره 

 عیسی چه می گوید؟
 

م عیسی پیروی می کند. در همان روح نجس از این موعظه پرخاشگر یهودی به نا
آغاز انجیل مرقس ، عیسی با اعمال خود نشان می دهد که او کیست. متی را بخوانید. 

، جایی که یک اتفاق مشابه رخ داده است. چگونه این وقایع به ما کمک  22-30: 12
 می کند تا ملکوت خدا را بهتر بشناسیم؟

 
ی دانید و به عیسی مسیح در اقتدار و نظر شما در مورد واکنش جمعیت چیست؟ آیا م

قدرت خود در زندگی امروز اعتماد دارید؟ کجا برای شما آسان است و کجا اسان 
 نیست؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DONNERSTAG 
 23. APRIL 2020 – MARKUS 1:21-28 

 
Es ist Sabbat und Jesus ist in der Synagoge am unterrichten. 
Was unterscheidet Jesus von den Schriftgelehrten? Was sagt dir 
das über den Charakter/Person Jesus? 
 
Als nächstes tritt ein Mann mit einem unreinen Geist auf. In den 
Evangelien sind es oft die Aussagen von Dämonen oder 
besessenen Menschen die genau beschreiben wer Jesus ist. Was 
sagt die Aussage dieses Mannes über Jesus aus? 
 
Der unreine Geist gehorchte diesem jüdischen Wanderprediger 
namens Jesus. Jesus zeigt dadurch schon ganz am Anfang des 
Markusevangeliums durch seine Taten wer er ist. Lies mal Matt. 
12:22-30, wo eine ähnliche Begebenheit sich zugetragen hat. 
Wie helfen uns diese Begebenheiten das Königreich Gottes 
besser zu verstehen? 
 
Was hälst du von der Antwort der Menschenmenge. Kennst du 
und vertraust du Jesus seiner Autorität und Kraft in deinem 
Leben heute? Wo fällt es dir leicht und wo nicht?      
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FREITAG 
24. APRIL 2020 – MARKUS 1:29-34 

 
: 4شب ، تعداد بیشتری از مردم آمدند تا شفا یابند یا از شیاطین رهایی پیدا کنند. لوقا 

داستان امروز و داستان لوقا شما را در مورد عیسی و رسالت را بخوانید.  16-21
 خداوند چه چیز را به یاد شما می اندازد؟ در مورد پادشاهی خدا چه می گوید؟

 
چگونه می توانیم از افرادی که به عیسی اعتماد دارند یاد بگیریم که آنها را شفا 

  ویا آنها را از قدرت های تاریک رهایی داده؟  داده
( یا  17-14: 8می خواهید این داستان را با سایر انجیل ها مقایسه کنید ، از متی  اگر

دیدن کنید 41-38: 4لوقا  ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FREITAG 
24. APRIL 2020 – MARKUS 1:29-34 

 

Dies ist die erste Heilung im Markusevangelium. Jesus heilt die 
Schwiegermutter von Petrus von einem schweren Fieber an 
einem Sabbat. Am Abend kamen dann noch mehr Menschen 
um geheilt zu werden bzw. von Dämonen befreit zu werden. 
Lies Lukas 4:16-21. Was zeigt dir die Geschichte von heute und 
die Geschichte von Lukas über Jesus und die Mission Gottes? 
Was sagt das über das Königreich Gottes aus? 
 
Wie können wir von den Menschen lernen die darauf vertrauen, 
dass Jesus sie heilt oder von dunklen Mächten befreit? (Schau 
mal bei Matthäus 8:14-17 oder Lukas 4:38-41 vorbei, wenn du 
diese Geschichte mit den anderen Evangelien vergleichen 
möchtest).  
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SAMSTAG 
25. APRIL 2020 – MARKUS 1:35-39 

عیسی مرتباً در سکوت به دنبال زمان می گشت. این ایه ها از کتاب مقدس را باز 
7: 5و عبرانیان  9:28،  6:12،  5:16، لوقا  6:46کنید: مرقس  . 
٬دیوانه کنندس  

پسر خدا ، چهره خدای نامرئی ، همیشه وقت می برد تا در کنار خدا تنها باشید و با او 
 صحبت کنید. نظر شما در مورد آن چیست؟

 
) "زیرا من به آن رسیدم ..." :عیسی می گوید (. اگر کسی میبایست به این سؤال 38ایه 

زمین آمده است؟ ، ما اغلب فقط به مرگ و رستاخیز شدن پاسخ دهد: که چرا عیسی به 
 .او فکر می کنیم

  اما همانطور که عیسی در اینجا می گوید

 ، او همچنین آمد تا به مردم در مورد خدا بگوید و شخصیت خدا را به ما نشان دهد

( 11-6: 14رجوع : یوحنا  ). 

 
ی دهد. فقط در فصل اول ماركوس برای نشان دادن قدرت عیسی به ما اهمیت زیادی م

( دور 38، از  34-32، از  28-21، عیسی شیاطین را در سه موقعیت مختلف )از 

می کند. عیسی قدرت و اقتدار دارد. چه اقتداری عیسی در زندگی شما دارد؟ وقتی 
 اراده و خواست خدا با یکدیگر در تضاد است ، چگونه با آن مقابله می کنید؟

 

 

 

 

SAMSTAG 
25. APRIL 2020 – MARKUS 1:35-39 

Jesus suchte regelmäßig Zeit in der Stille. Schlag mal diese 
Bibelstellen auf: Mark 6:46, Lk 5:16, 6:12, 9:28, und Hebräer 5:7. 
Verrückt. Der Sohn Gottes, das Ebenbild des unsichtbaren 
Gottes nimmt sich immer wieder Zeit um mit Gott alleine zu sein 
und mit ihm zu reden. Was denkst du darüber? 

Jesus sagt: „...denn dazu bin ich gekomen“ (v38). Wenn man die 
Frage: „Warum ist Jesus auf die Erde gekommen?“ beantworten 
müsste, dann denken wir oft nur an seinen Tod & Auferstehung. 

Aber wie Jesus hier sagt, kam er auch um den Menschen von 

Gott zu erzählen und uns Gottes Charakter zu zeigen (vgl. 
Johannes 14:6-11). 

Markus legt großen Wert darauf uns die Macht Jesus zu zeigen. 
Schon alleine im ersten Kapitel treibt Jesus an drei 
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verschiedenen Situationen Dämonen aus (v. 21-28, v. 32-34, v. 
38). Jesus hat Macht und Autorität. Welche Autorität hat Jesus in 
deinem Leben? Wie gehst du damit um wenn sich dein Wille 
und Gottes Wille widersprechen? 

 

 
 
 

SONNTAG 
26. APRIL 2020 – MARKUS 1:40-45 

 
عیسی با یک مورد ناامید روبرو می شود. زندگی این مرد تقریباً تمام شده بود. احتماالً 

است مقایسه کنید. ناامید و وقتی  4می توانید آن را با فردی که مبتال به سرطان مرحله 
" عیسی او را اینگونه می بیند ، دلسوزی\رحمت کن 41دارد )ایه  " ).  

ین کلمههم  
(   (splanchnizomai در یونانی

به کار رفته است. این تنها وضعیتی نیست که  8: 3و اول پطرس  3:12در کولسیان 
(. 9:22،  2: 8،  6:34عیسی به این روش واکنش نشان می دهد )رجوع به مرقس 

عیسی مردم را دید و او از ناتوانی آنها مضطرب شد. عیسی شما را می بیند و شما را 
ه همان شیوه مالقات می کند. درموردش چی فکر میکنی ؟در دعا به عیسی بگوب . 

اگر این مسئله را خودمان تجربه کرده ایم ، می توانیم زندگی را در جایی زندگی کنیم 
که با دیگران با دلسوزی رفتار کنیم. چیزهایی که ما را از سرما یا بی تفاوت رها 

حال آن را تجربه کرده اید؟ اگر چنین است ، امروز کرده است دیگر نیستند. آیا تا به 
 .در مورد آن به کسی بگویید

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
SONNTAG 

26. APRIL 2020 – MARKUS 1:40-45 

Jesus begegnet einem hoffnungslosen Fall. Das Leben dieses 
Mannes war quasi vorbei. Man könnte es vermutlich mit 
jemandem vergleichen der Krebs Stufe 4 hat. Aussichtlos. Und 
als Jesus ihn so vor sich sieht, hat er „erbarmen“ (v. 41). Das 
gleiche Wort (im griechischen splanchnizomai) wird in Kolosser 
3:12 und 1 Petrus 3:8 verwendet. Das ist nicht die einzige 
Situation wo Jesus so reagiert (vgl. Markus 6:34, 8:2, 9:22). Jesus 
sah die Menschen und er war ergriffen von ihrer Hilfslosigkeit. 
Jesus sieht dich und begegnet auch dir in der gleichen Art und 
Weise. Was denkst du darüber? Sage es Jesus im Gebet. 
Wenn wir das selbst erfahren haben, können wir auch ein Leben 
leben wo wir anderen mit Erbarmen begegnen. Dinge die uns 
vorher kalt oder gleichgültig gelassen haben, sind es dann nicht 
mehr. Hast du das schon einmal erlebt? Wenn ja, dann erzähl 
doch heute jemandem davon.  
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