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MARKUS 
Woche 6 // 10:1-11:33 

 

ZEIT MIT GOTT 
 

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

بنابراین امیدواریم که در این زمان انجیل مرقس مقدس با ما صحبت کند. 
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  (1
 .بالفاصله چیزی بنویسید

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

بخشی از انجیل مرقس را چندین بار بخوانید )همچنین در ترجمه های  (3
 (مختلف

به سؤاالت و تفکرات موجود در این سند نگاه کن. غالباً در مژده های  (4
دیگر و یا 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  (7

 .بایستی انجام شود، آن را انجام بده
 

 
 

MARKUS 
Woche 6 // 10:1-11:33 

 

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 
25. MAI 2020 – MARKUS 10:16ـ 10:1رقس م  

 
.  بخش امروز همه دیهست وهیب ای، متاهل ، طالق  دیکه مجرد باش ستیمهم ن

 حیتوض یسی.  اول ، علیدهد.  حداقل به دو دل یقرار م ریما را تحت تأث
 نیخواستند قوان یم انیسی.  فرمیکالم خدا را بخوان دیدهد که چگونه با یم

دهد  یم حیتوض ورود  یتر م قیعم یاندک یسیدنبال كنند ، اما ع قا  یرا دق
قلب  ی(.  عبارت "سخت5 هیقلب ما در پشت آن )آ - ستیكه واقعا  خدا چ
بار در  کیکند فقط  یبا شاگردان صحبت م یسیکه ع یشما" فقط هنگام

عبارت فقط در دو بخش  نیشود. و ا ی( استفاده م16:14)مرقس  دیعهد جد
بخش  نی(  همه ا4:4ایوارم 10:15هیوجود دارد.) تثن  قیدرعهد عت گرید 

تا خدا و کنند  یدارند؟ چگونه آنها به شما کمک م گریکدیبا  یها چه ارتباط
د؟یکالم او را بفهم  

 
آموزد. خدا  یم نجایدر مورد ازدواج را در ا یاساس یزهایچ یسیدوم ، ع 

باالتر است.   ییزهایبازتاب چ نیآغاز کرد و ا نشیازدواج را در آغاز آفر
 ری. تصودیرا بخوان 5:21.31 انیاو. افسس یسایخدا و کل نیعشق ب یعنی -

و به  درابطه خدا با فرزندانش بو یبرا یریتصو  قیازدواج در عهد عت
(  19:1.6.) مکاشفهمیانتظار بازگشت "داماد" مان را دار سایکل کیعنوان 

وجود  گریانعکاس است ، ازدواج در بهشت   د کیفقط  نیاز آنجا که ا
تا با او "ازدواج  دیخداوند ما را آفر رای(، ز20:34.35نخواهد داشت )لوقا 

شما از   یریچه تصو – وهیب ایمجرد ، متاهل ، طالق  ، چه نی" .بنابرامیکن
 د؟یکم نسبت به ازدواج دار یلیخ ای ادیز یلینظر خ ایآ د؟یازدواج دار

 وهیازدواج دوستان ، مجردها و ب یبرا دی. دعا کندیامروز درباره آن دعا کن
با خود  مینیب یروابط م نیتر یمیرا فقط در صم یها. همه ما تحقق واقع

د؟یرا باور دار نیا ایخدا. آ  
 

 

MONTAG 
25. MAI 2020 – MARKUS 10:1-10:16 

 
Egal ob du single, verheiratet, geschieden, oder verwitet bist. 
Der heutige Abschnitt betrifft uns alle. Aus mindestens zwei 
Gründen. Zum einen erklärt Jesus wie wir Gottes Wort lesen 
sollen. Die Pharisäer wollten die Regeln ganz genau einhalten, 
aber Jesus geht ein Stück tiefer und erklärt um was es Gott 
wirklich geht – unser Herz dahinter (v. 5). Der Ausdruck „Härte 
eures Herzens“ wird nur ein weiteres mal im NT verwendet 
(Markus 16:14) als Jesus mit den Jüngern redet. Und der 
Ausdruck findet sich an nur zwei anderen Stellen im AT (5. Mose 
10:15 und Jeremia 4:4). Was haben alle diese Stellen 
gemeinsam? Wie helfen sie dir Gott & sein Wort zu verstehen?  
 
Zweitens, Jesus lehrt hier grundlegende Dinge über die Ehe. 
Gott hat die Ehe am Beginn der Schöpfung eingesetzt. Sie ist 
ein Abglanz von etwas höherem – nämlich der Liebe zwischen 
Gott und seiner Gemeinde. Lies mal Epheser 5:21-31. Das Bild 
der Ehe war schon im AT ein Bild für die Beziehung Gottes mit 
seinen Kindern, und als Gemeinde erwarten wir die Rückkehr 
unseres „Bräutigams“ (Offb. 19:1-6). Weil es nur ein Abglanz ist, 
wird es die Ehe im Himmel nicht mehr geben (Lukas 20:34-35), 
denn Gott hat uns zur „Ehe“ mit ihm geschaffen. Deshalb, ob 
single, verheiratet, geschieden oder verwitet – was ist dein Bild 
der Ehe? Hast du eine zu hohe oder eine zu niedrige Meinung 
von ihr? Bete heute darüber. Bete auch für die Ehen von 
Freunden, für die Singles und die Witwen. Wir alle finden echt 
Erfüllung nur in der intimsten aller Beziehungen, mit Gott selbst. 
Glaubst du das?  
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DIENSTAG 
26. MAI 2020 – MARKUS 10:17-31 

 

اگرچه شاگردان دیدند که چگونه عیسی با عشق به مردم مختلف رفتار می 
کند ، اما فکر نمی کردند که کودکان نیز از جمله کسانی هستند که از 

عیسی استقبال می کنند.  چگونه مرقس  واكنش عیسی در برابر بچه ها را 
 توصیف می كند؟

 

شاهی را می توانیم تنها در صورتی دریافت سپس عیسی می گوید که پاد 
(.  به نظر شما ، كودك چگونه 15کنیم که مانند کودکی باشیم )ایه 

پادشاهی خدا را در مقایسه با بزرگساالن دریافت می كند؟  چرا عیسی می 
   خواهد شما مانند یک کودک باشید؟

 

ت سپس می خوانیم که مردی نزد عیسی می آید.  این مرد می خواس 
بدست آورد.   -بر خالف کودکان  -پادشاهی خدا را به روش خودش 

اگرچه این مرد احتماالً قوانین را دقیقاً ممکن است دنبال کرده باشد ، اما 
او چیزی را فراموش کرده است و عیسی با عشق به او می گوید.  این 
مرد بیش از حد روی پول خود متمرکز بود.  چرا فکر می کنید او در 

ان از عیسی پیروی نکرد؟  چه نقشی پول  در رابطه شما با خدا دارد؟پای  
 

عیسی سپس درباره ثروت صحبت می کند و می گوید پول می تواند مانع   
بزرگی برای دنبال کردن باشد.  به جای اعتماد به خدا اعتماد به پول آسان 

( ما 13.16است.  چگونه این داستان با داستان قبل مطابقت دارد؟ )آیه 
نمی توانیم چیزی از خدا کسب کنیم و از ما خواسته می شود که به او 

اعتماد داشته باشیم و کار خود را انجام ندهیم.  او از شما می خواهد که او 
را از  صمیم قلب پیروی کنید و بدانید که هزینه ای برای شما خواهد  

29.31داشت )آیه  )   

 
 

DIENSTAG 
26. MAI 2020 – MARKUS 10:17-31 

 
Obowhl die Jünger gesehen hatten wie Jesus mit den 
verschiedensten Menschen in Liebe umgegangen ist, dachten 
sie nicht, dass Kinder auch zu denjenigen gehören die Jesus 
willkommen heißt. Wie beschreibt Markus die Reaktion von 
Jesus auf die Kinder? 
 
Jesus sagt dann, dass wir das Königreich nur empfangen 
können wenn wir wie ein Kind sind (v. 15). Was denkst du, wie 
würde ein Kind im Vergleich zu einem Erwachsenen das Reich 
Gottes empfangen? Warum will Jesus, dass du wie ein Kind bist?  
 
Im Anschluss lessen wir, dass ein Mann zu Jesus kommt. Dieser 
Mann wollte das Reich Gottes auf seine Art verdienen – ganz im 
Gegensatz zu den Kindern. Obwohl der Mann vermutlich den 
Gesetzen so genau es ging folgte, hat er doch etwas vergessen 
und Jesus sagt es ihm in Liebe. Dieser Mann war zu fokusiert auf 
sein Geld. Warum denkst du ist er Jesus am Ende nicht gefolgt? 
Welche Rolle spielt Geld in deiner Beziehung mit Gott?  
 
Jesus redet dann über Reichtum und sagt, dass Geld ein großes 
Hindernis in der Nachfolge sein kann. Es ist einfach sich auf Geld 
zu verlassen anstatt auf Gott zu vertrauen. Wie passt diese 
Geschichte mit der Geschichte davor (v. 13-16) zusammen? Wir 
können uns nichts von Gott verdienen und sind aufgerufen auf 
ihn zu vertrauen und nicht unser eigenes tun. Er will, dass du 
ihm aus ganzem Herzen folgst, mit dem Wissen, dass es dich 
auch etwas kosten wird (v. 29-31).  



© FEG Klagenfurt // www.feg-klagenfurt.at 

MITTWOCH 
27. MAI 2020 –  10:32.45مرقس  

 

آنها ظاهراً فهمیدند که عیسی ،   یعقوب ویوحنا پسر عموی عیسی بودند.
مسیح و پادشاه است.  بنابراین آنها می خواستند در پادشاهی جدید وضعیت 

خوبی داشته باشند.  عیسی نمی گوید که اساساً آرزوی آنها اشتباه است ، 
اما به آنها دو چیز می گوید: اول اینکه ، آنها واقعاً نمی دانند که در مورد 

نند.  در كتاب مقدس ، پیاله  معموالً تصویری چه چیزی صحبت می ک
(.  عیسی مکرراً در 23:31.34برای رنج و دشواری است )حزقیال 

انجیل مرقس ذکر کرده است که پیروی هزینه زیادی دارد.  این چگونه در 
زندگی شما به نظر می رسد.  پیروی از عیسی مسیح  برای شما چه 

 "هزینه" دارد؟
 

ی را به آنها می گوید ، یعنی راه عالی بودن خدمت اما عیسی چیز دیگر 
( اما 9:33.37است. او قبالً این موضوع را توضیح داده است )مرقس 

ظاهراً هنوز شما این را متوجه نشدید. درخواست عیسی بسیار اساسی 
 است. تفاوت بین یک بنده / خدمتگزار و فقط یک یاور چیست؟

 

( به پایان می 10:45کل انجیل مرقس ) داستان امروز با یک آیه کلیدی از 
رسد. به همین دلیل است که عیسی آمد.او آمد تا   خدمت کند  )لوقا 

( و زندگی خود را به عنوان قربانی بدهد. چگونه می توان این 22:24.40
حقیقت قدیمی امروز برای شما دوباره زنده شود؟ یوحنا سرانجام آن را 

را بخوانید. این خدای ما است  ، پادشاه  3:16فهمید. در انتها  اول  یوحنا 
 ، پدر ما

 
 
 
 

MITTWOCH 
27. MAI 2020 – MARKUS 10:32-45 

 
Jakobus und Johannes waren die Cousins von Jesus. Sie 
verstanden scheinbar, dass Jesus der Messias und König ist. Im 
neuen Königreich wollten sie deshalb eine gute Position haben. 
Jesus sagt nicht, dass ihr Wunsch prinzipiell falsch ist, sondern er 
sagt ihnen zwei Dinge: Zum einen, dass sie nicht wirklich wissen 
von was sie da reden. Der Kelch ist in der Bibel oft ein Bild für 
Leid und Schwierirgkeiten (Hes.  23:31-34). Jesus hat immer 
wieder im Markusevangelium erwähnt, dass Nachffolge 
kostspielig ist. Wie schaut das in deinem Leben aus. Was 
„kostet“ es dich Jesus nachzufolgen? 
 
Jesus sagt ihnen aber noch etwas anderes, und zwar dass der 
Weg um groß zu sein dienen ist. Das hat er schon einmal erklärt 
(Markus 9:33-37) aber anscheinend haben sie das noch nicht 
verstanden. Jesus Aufforderung ist radikal. Was ist der 
Unteschied zwischen einem Diener/Knecht und einfach einem 
Helfer?  
 
Die Geschichte heute endet mit einem Schlüsselvers vom 
ganzem Markusevangelium (10:45). Es ist der Grund warum 
Jesus gekommen ist. Er kam um zu dienen (Lukas 22:24-40) und 
sein Leben als Lösegeld zu geben. Wie kann diese alte Wahrheit 
heute wieder für dich lebendig werden? Johannes hat es 
schlussendlich scheinbar begriffen. Lies zum Abschluss 1. 
Johannes 3:16. Das ist unser Gott, unser König, unser Vater. 
Wow! 
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DONNERSTAG 
 28. MAI 2020 –  10:46.52مرقس  

 

امروز ما داستانی را می خوانیم که در آن عیسی در راه اورشلیم توسط 
مردی بنام بارتیماؤس متوقف شده است.  برای اولین بار در انجیل مرقس 

عنوانی که به وضوح دارای صفات ، کسی او را "پسر داوود" می نامد. 
، ارمیا  10،  11:1، اشعیا  7:8.16مسیحایی است )دوم ساموئیل   

(. گرچه این مرد  نابینا بود ، او چیزی در مورد عیسی می 23:5.6
دانست که بسیاری از افراد بینایی که مدت طوالنی با عیسی بودند ، نمی 

46ان دادند؟ )آیه فهمیدند. چگونه بسیاری نسبت به او واکنش نش ) 

 

 

آیا تا کنون دریک اجتماع نسبت به کسی واکنش نشان داده اید؟ دوباره 
بخوانید که چگونه عیسی خود، واکنش نشان می دهد. امروز چه چیزی را 

 می توانید از آن بفهمید  یا از آن یاد بگیرید؟
 

خود را برای لحظه ای در وضعیت بارتیماؤس قرار دهید. این مرد از  
نیاز خود می دانست ، اما او همچنین می دانست که چه کسی می تواند 

نیاز او را برآورده کند.  او اجازه نداد که صدای شاگردان او را متوقف 
شود که او ببیند.  کند ، سرانجام عیسی او را شفا می بخشد و باعث می

(. عیسی به او می گوید 52بارتیماؤس یکی از  پیرووان می شود )ایه 
ایمانت تو را نجات داد".عیسی از طریق این داستان به شما چه می  “

 گوید؟

 
 
 
 
 

DONNERSTAG 
 28. MAI 2020 – MARKUS 10:46-52 

 
Heute lesen wir von einer Geschichte wo Jesus auf dem Weg 
nach Jerusalem von einem Mann namens Barthilomäus 
aufgehalten wird. Zum ersten Mal im Markusevangelium nennt 
ihn jemand „Sohn Davids.“ Ein Titel der ganz klar messianische 
Züge hat (2. Sam 7:8-16, Jes. 11:1, 10, Jeremia 23:5-6). Obwohl 
dieser Mann blind war, wusste er etwas über Jesus dass viele 
sehende Menschen die schon lange mit Jesus unterwegs waren, 
nicht verstanden hatten. Wie haben viele auf ihn reagiert? (v. 
46).  
 
Hast du schonmal so auf jemanden reagiert der am Rande der 
Gesellschaft steht? Lies nochmal nach wie Jesus selbst reagiert. 
Was kannst du heute davon mitnehmen bzw. lernen?  
 
Versetz dich einmal für einen Moment in die Situation von 
Barthilomäus. Dieser Mann wusste von seinem Bedürfnis, aber 
er wusste auch wer das Bedürfnis stillen konnte. Er ließ sich von 
den Rufen der Jünger nicht abhalten. Schlussendlich heilt Jesus 
ihn und macht ihn sehend. Barthilomäus wird zu einem 
Nachfolger (v. 52). “Dein Glaube hat dich gerettet” sagt Jesus zu 
ihm. Was sagt Jesus durch diese Geschichte zu dir?    
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FREITAG 
29. MAI 2020 –  11:1.11مرقس  

 

بارها پیش از این ، عیسی مسیح به مردم دستور داده بود كه نگویند او 
(.  اما امروز ، او  8:29.30،  1:43.51كسی است )مثالً مرقس چه واقعا

عنوان مسیح و پادشاه در اذهان عمومی وارد اورشلیم می شودبه   
 

جمع هیجان زده شده و او را با آیه ای از مزمورها سالم می دهند   
(.  فریادی که نشان می دهد آنها امید زیادی به عیسی 118:26)مزمور 

آن را مقایسه کنید(.  شاه ، بله خود خدا ، به پایتخت  21:9داشتند )با متی  
می رسد ، جایی که معبد خداست.  مکانی در روی زمین که در آن   خود

 در نزدیکی خدا هستید
 

داستان امروز بسیار مثبت شروع می شود: سرانجام پادشاه بعد از مدتها   
انتظار می آید.  اغراق نیست که بگوییم تمام تاریخ جهان منتظر لحظه ای 

خود را علنی كند.  آن  بوده اند كه مسیح ، در حقیقت خود خدا ، هویت
لحظه امروز است.  هنگامی که عیسی سرانجام در اورشلیم است ، داستان 

بسیار ناامیدکننده به پایان می رسد.  هیچ تاجگذاری ، سخنرانی ، جشن 
گرفتن ، هیچ چیز وجود ندارد.  عیسی فقط مستقیم به معبد می رود ، به 

به همان سرعت که با هم  -اطراف می نگرد و به خانه برگشت.  جمعیت 
دوباره پراکنده میشوند.  ماركوس همه اینها را در یك آیه  -جمع شدند 

(.  بعضی اوقات در زندگی ما هم همینطور  11توصیف می كند )آیه 
است.  همه چیز عالی شروع می شود ، زندگی جدید به عنوان یک 

چه مسیحی عالی شروع می شود و پس از آن همه چیز متفاوت از آن
انتظار می رود پایان می یابد.  آیا شما یک تماشاگر در کنار جاده هستید 

که تشویق می شود و به خانه می رود؟  یا آیا شما شاگردی در کنار عیسی 
11مسیح هستید که مهم نیست چه اتفاقی بیفتد )آیه  ) 

 

 

FREITAG 
29. MAI 2020 – MARKUS 11:1-11 

 
Jesus hatte viele Male zuvor Menschen geboten nicht 
weiterzusagen wer er wirklich ist (z.B. Markus 1:43-51, 8:29-30). 
Heute, jedoch, zieht er in aller Öffentlichkeit in Jerusalem als 
Messias und König ein. 
 
Die Menge ist begeistert und begrüßt ihn mit einem Vers aus 
den Psalmen (Ps. 118:26).  Ein Zuruf der zeigt, dass sie große 
Hoffnungen in Jesus hatten (vergleiche es mal mit Matt. 21:9). 
Der König, ja Gott selbst, kommt zu seiner Hauptstadt, wo der 
Tempel Gottes steht. Der Ort auf Erden wo man Gott nahe ist.  
 
Die heutige Geschichte started sehr positiv: Endlich kommt der 
langersehnte Konig. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die 
ganze Weltgeschichte auf den Moment gewartet hat wo der 
Messias, ja Gott selbst seine Identität öffentlich preisgibt. Dieser 
Moment ist heute. Als Jesus schlussendlich aber in Jerusalem ist, 
endet die Geschichte sehr enttäuschend. Es gibt keine Krönung, 
keine Ansprache, kein Fest, einfach gar nichts. Jesus geht 
einfach direkt zum Tempel und schaut sich um und geht wieder 
nachhause. Die Menge - so schnell sie zusammengekommen ist 
– verläuft sich auch wieder. Markus beschreibt alles das in einem 
Vers (v. 11). Manchmal ist es auch so in unserem Leben. Die 
Dinge starten großartig, das neue Leben als Christ startet 
großartig und dann enden die Dinge anders als gedacht. Bist du 
ein Zuschauer der am Straßenrand steht, zujubelt und wieder 
nachhause geht? Oder bist du ein Jünger der bei Jesus ist egal 
was passiert (v. 11) 
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SAMSTAG 
30. MAI 2020 –  11:12.25مرقس  

 

عیسی به اورشلیم رسیده است و در روزهای بعد ما در مورد سه رویداد 
متفاوت می خوانیم.  داستان با درخت انجیر در نگاه اول بسیار عجیب به 

نظر می رسد.  چرا عیسی درخت را نفرین می کند؟  مفسران کتاب مقدس 
فکر می کنند که مسیح در اینجا یک عمل نمادین قضاوت در مورد 

(.  درخت انجیر 16،  9:10، هوشع  8:13 ارمیاانجام می دهد.  )اسرائیل 
در عهد عتیق نمادی برای مردم  بود.  اگرچه از بیرون به نظر می رسد 
درخت انجیر ، اما بدون میوه بود.  این تصویری از آنچه برای مردم شده 

است است: مردمی با افرادی که "خوب به نظر می رسند" اما در داخل 
نونی هستند ، آیین های بی معنی انجام می دهند .این نیز دیروز در آنها قا

 پایان ناگهانی ورود عیسی نشان داده شد
 

سپس معبد ، چرا عیسی اینقدر عصبانی بود؟ معبد چه باید باشد؟ وقت   
را بخوانید. چه اتفاقی برای این معبد افتاد؟ )ارمیا  56:6.8بگذارید و اشعیا 

7:11) 

 

چه خواهد گفت عیسی مسیح اگر به کلیسای ما در کالگینفورت بیاید،   آیا  
به دیدار خواهد آمد؟ آیا وی می تواند در مورد جامعه ما بگوید: "این خانه 

من است ، یک خانه دعا برای ملل"؟  یا آیا ما به عنوان یک کلیسا این 
حتی شخصاً دیدگاه را از دست داده ایم؟  البته می توان این سؤال را 

مطرح کرد: آیا شما به طور جدی کمک می کنید که کلیسا خانه دعا برای 
ملل باشد؟  آیا بعضی اوقات مانند درخت انجیر احساس می کنید که از 
بیرون به نظر می رسد اما وقتی چیزی در داخل با رابطه شما با خدا 

 اشتباه است؟
 

 
 

SAMSTAG 
30. MAI 2020 – MARKUS 11:12-25 

 
Jesus ist in Jerusalem angekommen und in den darauffolgenden 
Tagen lesen wir von drei verschiedenen Begebenheiten. Die 
Geschichte mit dem Feigenbaum scheint auf den ersten Blick 
sehr komisch. Warum verflucht Jesus den Baum? Bibelausleger 
denken, dass Jesus hier einen symbolischen Akt des Gerichts 
über Israel tut. (Jer. 8:13, Hosea 9:10, 16). Der Feigenbaum war 
schon im AT ein Symbol für das Volk. Obwohl der Feigenbaum 
von außen gut ausschaut, war er doch ohne Frucht. Das ist ein 
Bild für das was aus dem Volk geworden ist: Ein Volk mit 
Menschen die „gut ausschauen“ aber im inneren sind sie doch 
legalistisch, sie machen bedeutungslose Rituale. Das zeigte sich 
auch gestern in dem abrupten Ende vom Einzug Jesus. 

 
Jesus reinigt dann den Tempel. Warum war Jesus so zornig? 
Was sollte der Tempel eigentlich sein? Nimm dir die Zeit und 
lies Jesaja 56:6-8. Was wurde aus dem Tempel? (Jeremia 7:11).  

 
Was würde Jesus sagen wenn er in die FEG Klagenfurt zu 
besucht kommen würde? Würde er über unsere Gemeinde 
sagen können: „Das ist mein Haus, ein Haus des Gebets für die 
Nationen“? Oder haben wir als Gemeinde diese Perspektive 
verloren? Natürlich kann man diese Frage noch persönlicher 
stellen: Hilfst du aktiv mit, dass die Gemeinde ein Haus des 
Gebets für die Nationen ist? Fühlst du dich manchmal wie dieser 
Feigenbaum der von außen gut ausschaut aber wo doch 
irgendwas im inneren mit deinre Beziehung mit Gott nicht 
stimmt?  
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SONNTAG 
31. MAI 2020 –  11:27.33مرقس  

 

را با فریسیان می خوانیم.  آنها عیسی را با همه انگیزه  ما یک واقعه دیگر
های اشتباه مقابله می کنند.  به جای اینکه عیسی در بازی های آنها درگیر 

شود ، یک سؤال متقابل  از آنها می پرسد.  در آن زمان عادی بود.  
مکالمه بین فریسیان نشان می دهد که آنها به حقیقت عالقه ای نداشتند بلکه 

قط به تقویت موقعیت خودشان بودند.  در مورد شهرت آنها بود.  چقدر  ف
برای شما مهم است که افراد دیگر درباره شما چه فکر می کنند؟  آیا 

افرادی وجود دارند که نظرشان برای شما مهمتر از آنچه باید باشد، باشد؟ 
را بخوانید 1:10غالطیان    

 

ست بتوانید با آن خود را داستانی در عهد عتیق هست که ممکن ا  
. سئول منتظر ساموئل نیست بلکه مسائل را فقط 13بشناسید. اول  ساموئل 

می خوانیم که  15به دست خودش می گیرد.  اندکی بعد در اول  ساموئل 
در این شرایط جدید تسلیم عقاید مردم شدن از پیروی از خدا مهمتر بود.  

بخوانید 15:30در اول ساموئل درخواست شائول را در انتهای این مطلب   

 

کتاب مقدس در مورد هویت ما به عنوان فرزندان خدا روشن است.  ما به  
عنوان فرزندان او ، باید هر كاری را انجام دهیم كه "خدا را راضی كنیم" 

(.  نه به این دلیل كه می توانیم به نفع خدا عمل كنیم 4:1)اول تسالونیكیان 
كه جایگزین "برای خشنود كردن مردم" هرگز  ، بلكه به این دلیل است

 قابل تحقق نیست
 
 
 
 
 

SONNTAG 
31. MAI 2020 – MARKUS 11:27-33 

 
Wir lesen von einer weiteren Begebenheit mit den Pharisäern. 
Sie konfrontieren Jesus aus lauter falschen Motiven. Anstatt, 
dass Jesus sich auf ihre Spiele einlässt, stellt er ihnen eine 
Gegenfrage. Das war eine normale Praxis damals. Das Gespräch 
was die Pharisäer dann unterinander haben zeigt, dass es ihnen 
nicht um die Wahrheit ging sondern nur darum ihre eigene 
Position zu stärken. Es ging um ihr Ansehen. Wie wichtig ist es 
dir was andere Personen von dir denken? Gibt es Personen 
deren Meinung dir wichtiger ist als sie sein sollte? Lies in dem 
Zusammenhang mal Galater 1:10.  
 
Eine Geschichte im Alten Testament mit der du dich vielleicht 
identifizieren kannst ist 1. Samuel 13. Saul wartet nicht auf 
Samuel sondern nimmt die Sache einfach selber in die Hand. Ein 
bisschen später lesen wir in 1 Samuel 15, dass es ihm auch in 
dieser neuen Situation wichtiger war der Meinung der Leute 
nachzugeben, als Gott zu gehorchen. Lies in dem 
Zusammenhang mal die Bitte Sauls am Ende dieser Geschichte 
in 1. Samuel 15:30.  
 
Die Bibel ist klar über unsere Identität als Kinder Gottes. Als 
seine Kinder sollen wir alles in unser Macht stehende dran 
setzen „Gott zu gefallen“ (1 Thessalonicher 4:1). Nicht weil wir 
uns dadurch die Gunst Gottes erarbeiten können, sondern weil 
die Alternative „den Menschen zu gefallen“ uns niemals erfüllen 
könnte.  
 


