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 هفته شما را از طریق انجیل هدایت میکندو در نظر گرفته9 این سند طی
شده است که شما هر روز مدتی را در انجیل مرقس با کلمات خدا صرف
 ما در.کنیدFEG Klagenfurt معتقدیم که خدا می خواهد از طریق کتاب
 بنابراین امیدواریم که در این زمان انجیل مرقس.مقدس با ما صحبت کند
 در اینجا پیشنهادی وجود دارد که چگونه می.برای شما سودآور باشد
توانید وقت خود را بگذرانید:

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) یک مکان آرام و یک زمان آرام را پیدا کن همچنین بهتر است
بالفاصله چیزی بنویسید.
2) او را بطلبید که شما را.دعا کردن را شروع کنید و با خدا صحبت کنید
مالقات کند.
3) بخشی از انجیل مرقس را چندین بار بخوانید (همچنین در ترجمه های
)مختلف
ً
4)  غالبا در مژده های.به سؤاالت و تفکرات موجود در این سند نگاه کن
دیگر و یا در عهد عتیق اشاراتی به بخش های کتاب مقدس را نیزخواهید
یافت.
5)  امروز به من چه میخواهی بگویی؟،  خدایا:از خود بپرسید
6) دعا کن و در مورد آن با خدا صحبت کن.
7) اگر چیزی وجود دارد که بر اساس متن کتاب مقدس که خوانده ای
 آن را انجام بده،بایستی انجام شود.

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.

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

MONTAG
1.JUNI 2020 – 12:1.12 مرقس

مثل مستاجرین تاکستان تصویری از آنچه قبالً رهبران اسرائیل با
 عیسی.پیامبران انجام دادند که خداوند در عهد عتیق فرستاده بود
پیشگویی می کند که داوری برای این رهبران صورت خواهد گرفت (نگاه
 چرا بنی اسرائیل نسبت به انبیا-  نظر شما چیست.)5:1.7 کنید به اشعیا
چنین واکنش نشان دادند؟ شما در مورد رابطه خدا با خدا چه می گویید؟
 سرانجام صاحب "فرزند محبوب" خود را که مستاجران سپس، در مثل
 "پسر عزیز" عبارتی است که ما در انجیل مرقس.می کشند می فرستد
 بنابراین خود عیسی ارتباط با خود و پسر را.)1:11 خوانده ایم (مرقس
 رهبران اسرائیل به زودی عیسی را منکرشده و.در مثل قرار می دهد
 عیسی مسیحی با نقل یک سرود می گوید او،  با این حال.خواهند کشت
 معبد جدید.) معبد جدید خدا خواهد شد118:23.23 "سنگ بنای" (مزامیر
 شما در این مورد.)2:4.10  اول پطرس، 2:20 .او کلیساست (افسسیان
چه فکر میکنید؟
 عیسی در این مثل و آنچه یوحنا.لحظه ای وقت بگذارید و مقایسه کنید
 این.) می گوید20-16 :3  یوحنا، 1:10.12در انجیل می گوید (یوحنا
عشق خدا بود که او را ترغیب کرد تا پسرش را بفرستد "تا جهان از
 اما همین،  شما رهبر اسرائیل نیستید.)3:17 طریق او نجات یابد" (یوحنا
 چه می کنید اگر خدا در زندگی شما را:سؤال برای شما وجود دارد
بکوبد؟ آیا او را می پذیرید یا رد می کنید؟ آیا او سنگ بنای زندگی شما
است؟

MONTAG
1.JUNI 2020 – MARKUS 12:1-12
Das Gleichniss von den Weinbergpächtern gibt ein Bild davon
was die Führer Israels mit den Propheten gemach thaben die
Gott im AT gesendet hatte. Jesus prophezeit, dass es für diese
Leiter ein Gericht geben wird (vgl. Jesaja 5:1-7). Was denkst du warum haben die Israeliten so auf die Propheten reagiert? Was
sagen sie damit über Gott ihre Beziehung zu Gott aus?
Im Gleichniss sendet der Besitzer schlussendlich seinen
„geliebten Sohn“ den die Pächter dann umbringen. „Geliebter
Sohn“ ist ein Ausdruck den wir im Markusevangelium schon
einmal gelesen haben (Markus 1:11). Jesus selbst macht also die
Verbindung mit sich selbst und dem Sohn im Gleichniss. Jesus
wird in Kürze von den Leitern Israels abgelehnt und getötet
werden. Jedoch zitiert Jesus einen Psalm und sagt damit, dass er
der „Eckstein“ (Psalm 118:23-23) von Gottes neuen Tempel
werden wird. Sein neuer Tempel ist die Gemeinde (Eph. 2:20, 1
Petrus 2:4-10). Was denkt du darüber?
Nimm dir einen Moment und vergleiche was Jesus in diesem
Gleichniss sagt und was Johannes in seinem Evangelium sagt
(Johannes 1:10-12, Johannes 3:16-20). Es war die Liebe Gottes die
ihn dazu drängte seinen Sohn zu senden „sodass die Welt durch
ihn gerettet wird“ (Joh. 3:17). Du bist nicht ein Leiter Israels, aber
die gleiche Frage gilt auch für dich: Was machst du wenn Gott
bei deinem Leben anklopft? Akzeptierst du ihn oder lehnst du
ihn ab? Ist er der Eckst ein in deinem Leben?
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DIENSTAG

DIENSTAG

2. .JUNI 2020 – 12:13.27مرقس

2. .JUNI 2020 – MARKUS 12:13-27

 اما عیسی درگیر بازی آنها.منتقدان عیسی از او سؤال انحرافی پرسیدند
 آیا ما: سؤال در آن زمان.نمی شود و به آنها پاسخ تعجب آوری می دهد
 احتماالً امروز به همان، به عنوان مؤمن خدا باید از رومیان پیروی کنیم
 در حال حاضر بسیاری از مسیحیان نظر.اندازه رایج است مثل بندرت
 در مورد اینكه که آیا و چگونه باید دولت را در این،بسیار متفاوتی دارند
 چگونه این پاسخ عیسی مناسب این وضعیت.دوره كرونا پیروی كنیم
16.17 )کرونا است؟ (آیه
.صدوقیان همچنین از عیسی سؤال داغی درباره آن زمان پرسیدند
 سؤال عیسی نشان می دهد که.عیسی نمی ترسد اشتباه خود را فاش کند
 کالم خدا.)24 او واقعا ً از آنها انتظار داشت که کالم خود را بدانند (ایه
در زندگی شما چقدر مهم است؟ هویت ما بستگی به این ندارد که چند بار
 اما این نشان می دهد که شنیدن کالم خدا و، کالم خدا را می خوانیم
 با این فکر چطوری؟ در.درک او در زندگی ما برای ما مهم است یا نه
مورد آن با خدا صحبت کنید
 او،  بله. او خدای زنده است: عیسی چیزی را روشن می کند، سرانجام
 رویدادی که عیسی با یک زن در آنجا.)14:6 خوده زندگی است (یوحنا
.)4:4.26 اتفاق می افتد که در مورد زندگی نیز صحبت می کند (یوحنا
امروز برای شما چه معنی دارد که خدا زندگی است؟ بسیاری از مردم
 عیسی می گوید.آرزوی زندگی واقعی و تحقق بخشیدن به آن را دارند
زندگی واقعی و حقیقی داشتن به معنای خدا است – او که خود زندگی
17:3  باید آن را بشناسد (یوحنا،)است

Jesus Kritiker stellten ihm eine Fangfrage. Doch Jesus lässt sich
nicht auf Ihre Spielchen ein und gibt ihnen eine überraschende
Antwort. Die Frage damals: Sollen wir als Gottesgläubige den
Römern folgen, ist heute vermutlich so aktuell wie sonst selten.
Derzeit haben auch viele Christen eine sehr unterschiedliche
Auffassung ob und wie wir der Regierung in dieser Corona Zeit
folgen sollen. Wie passt diese Antwort Jesus in die CoronaSituation? (v. 16-17).
Auch die Sadduzäer stellten Jesus eine heiß diskutierte Frage
der damaligen Zeit. Jesus hat keine Scheu davor, ihren Irrtum
aufzudecken. Jesus Frage zeigt, dass er eigentlich erwartet hätte
dass sie sein Wort kennen (v. 24). Welchen Stellenwert hat
Gottes Wort in deinem Leben? Unsere Identität hängt nicht
davon ab wieoft wir in Gottes Wort lesen, aber es zeigt doch ob
es uns wichtig ist in unserem Leben von Gott zu hören und ihn
zu verstehen. Wie geht es dir mit diesem Gedanken? Rede mit
Gott darüber.
Zum Schluss stellt Jesus noch etwas klar: Er ist ein Gott der
Lebenden. Ja, er selbst ist das Leben (Joh 14:6). Es gibt eine
Begebenheit die Jesus mit einer Frau hat wo er auch über das
Leben redet (John 4:4–26). Was bedeutet es für dich heute, dass
Gott das Leben ist? Viele Menschen sehnen sich nach einem
echten, erfüllten Leben. Jesus sagt, echtes, wahres Leben zu
haben bedeutet Gott – der ja das Leben selbst ist - zu kennen
(Joh 17:3).
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MITTWOCH

MITTWOCH

3. .JUNI 2020 – 12:28.37 مرقس

3. .JUNI 2020 – MARKUS 12:28-37

به نظر شما چه چیزی این کاتب را از سایر کاتب هایی که قبالً از عیسی
 متمایز می کند؟،سوال پرسیده بودند
 عیسی به، وقتی از عیسی سؤال شد که مهمترین دستورالعمل چیست
 ابتدا او به اصطالح شما. دو فرمان را صادر کرد، جای فقط یک فرمان
 و سپس او را به نقل از،  نقل کرد6:4 (عبری برای "شنیدن") را از تثنیه
 این دستورات را در عهد عتیق بخوانید و در نظر.34 ، 19:18 الویان
 شما فکر.بگیرید که چه چیزی این دو فرمان را به هم متصل می کند
میکنید چراعیسی مسیح دقیقا ً چنین جوابی می دهد؟
کاتب با عیسی موافقت کرد و سپس گفت دوست داشتن خدا و دوست
داشتن همسایگان "بسیار بیشتر از ارائه قربانی سوزاندنی یا سربریدن
 کاتبان چیزی را فهمیدند که دیگران فریسیان.)33 قربانی است" (ایه
 خداوند بیشتر به قلب شخص عالقه دارد تا به اعمال بیرونی یا:نفهمیدند
 خدا خود را کامل و.)6:6  هوشع، 15:22 .آیینهای ما (اول ساموئیل
کامالً به شما عطا کرده است و او برای شما آرزو می کند که شما هم به
 ذهن)خود را بدهید،  روح، او همه چیز (قلب
 عیسی می خواست با نقل قول خود از مزامیر:در پایان برای امروز
 به فریسیان چه بگوید؟110:1

Was denkst du unterscheidet diesen Schriftgelehrten von den
anderen Schriftgelehrten die Jeuss zuvor eine Frage gestellt
hatten?
Als Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei, nannte er
zwei Gebote anstatt nur ein Gebot. Zuerst zitierte er das
sogenannte Shema (hebr. Für „Höre“) von 5. Mose 6:4, und
dann zitiert er 3. Mose 19:18, 34. Lies diese Gebote im AT und
überlege was diese beiden Gebote verbindet. Warum denkst du,
hat Jesus genau so geantwortet?
Der Schriftgelehrte stimmte mit Jesus überein und sagte dann,
dass Gott zu lieben und den Nachbarn zu lieben “viel mehr ist
als Brandopfer oder Schlachtopfer“ (v. 33). Der Schriftgelehrte
verstand etwas, das die anderen Pharisäer nicht verstanden:
Gott ist mehr am Herzen eines Menschen interessiert als an
unseren äußerlichen Handlungen oder Ritualen (1. Sam. 15:22,
Hosea 6:6). Gott hat sich dir komplett und vollkommen
gegeben, und er wünscht sich, dass du ihm auch alles (Herz,
Seele, Verstand) gibst.
Zum Abschluss für heute: Was wollte Jesus den Pharisäern mit
seinem Zitat von Psalm 110:1 sagen?
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DONNERSTAG

DONNERSTAG

4. .JUNI 2020 – 12:37.44 مرقس

4. .JUNI 2020 – MARKUS 12:37-44

 یکی قلب.در بخش امروز در مورد دو نگرش متفاوت قلب می خوانیم
. بگذارید ابتدا به قلب کاتب نگاه کنیم.کاتب و دیگری قلب بیوه فقیر است
چگونه عیسی او را توصیف می کند؟ متن موازی را در انجیل متی
بخوانید که در آن تصویر بهتری از قلب کاتبان و فریسیان به دست می
 در توصیف آنها چه چیزی را مشاهده می کنید؟.)23:1.36 آوریم (متی
چگونه می توانید قلب خود را با دیگران و خدا توصیف کنید؟

Wir lesen von zwei verschiedenen Herzenseinstellungen im
heutigen Abschnitt. Eines ist die Herzenseinstellung des
Schriftgelehrten und eines ist die Herzenseinstellung der armen
Witwe. Schauen wir uns zuerst das Herz des Schriftgelehrten an.
Wie beschreibt Jesus ihn? Lies mal die Parallelstelle im
Matthäusevangelium wo wir ein besseres Bild vom Herzen der
Schriftgelehrten und Pharisäer bekommen (Matt. 23:1-36). Was
fällt dir in der Beschreibung von ihnen auf? Wie würdest du ihr
Herz zu anderen Menschen und zu Gott beschreiben?

 "من در: از خودتان این سؤال را بپرسید،  حتی امروز، بارها و بارها
كدام منطقه از زندگی ام مثل یك فریسی هستم؟" خیلی سریع اتفاق می افتد
ما می خواهیم خوب به نظر برسیم و. كه قلبهای ما مثل فریسیان باشد
 اما فراموشش میکنیم که پادشاهی خدا، مورد تحسین دیگران قرار بگیریم
 وجود دارد که شما را23  آیا در متی.پادشاهی از عشق و نیکوکاری است
به آنجا برساند؟ دوباره وقت خود را بگذراید و به یک متن در اشعیا
52:6.9 )برگردید که قبالً به آن اشاره کردیم (اشعیا
 عیسی این بیوه را با بقیه افرادی که چیزی داده اند.بیوه این را فهمید
.او دارای کمی داشت اما او همه چیز را به خدا داد.مقایسه می کند
چگونه قلب او را توصیف می کنید؟ او درباره اهمیت پول در زندگی
خود چه می گوید؟ خدا می خواهد به شما چه بگوید؟ پول در زندگی شما
چقدر مهم است؟

Immer wieder, auch heute, stell dir die Frage: „In welchem
Bereich meines Lebens bin ich wie ein Pharisäer?“ Es passiert
sehr schnell, dass unser Herz dem der Pharisäer gleicht. Wir
wollen gut dastehen und von anderen gelobt werden, aber
vergessen dabei, dass Gottes Reich ein Reich der Liebe und
Nächstenliebe ist. Gibt es etwas in Matthäus 23, dass dich da
überführt hat? Nimm dir nochmal Zeit und geh zurück zu einem
Text in Jesaja den wir schon einmal erwähnt haben (Jesaja 52:69).
Die Witwe verstand es. Jesus vergleicht diese Witwe mit dem
Rest der Menschen die etwas gegeben hatten. Sie hatte nur
wenig aber sie gab Gott alles. Wie würdest du ihr Herz
beschreiben? Was sagt sie damit über den Stellenwert von Geld
in ihrem Leben aus? Was will Gott dir dadurch sagen? Welchen
Stellenwert hat Geld in deinem Leben?
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FREITAG

FREITAG

5. JUNI 2020 – 13:1.13 مرقس

5. JUNI 2020 – MARKUS 13:1-13

این بخش از انجیل مرقس احتماالً یکی از دشوارترین بخش برای
 شاگردان در مورد معبد از عیسی سؤال.خوانندگان مدرن(امروزی) است
 اما سپس عیسی تعدادی واقعه را پیشگویی می كند كه هنگام، می كنند
 شاگردان تصور می کردند که معبد در.بازگشت او اتفاق می افتد
 اما عیسی برای آنها توضیح داد که این دو، آخرالزمان نابود می شود
 میالدی ویران شد وقتی70  این معبد در سال.)7واقعه متفاوت هستند (ایه
 با این حال عیسی در.تیتوس شهراورشلیم از جمله معبد را ویران کرد
مورد برخی از وقایع که هنوز در آینده برای ما نهفته است صحبت می
کند
 چه افکاری دارید؟ در، وقتی در مورد همه این رویدادها می خوانید
 مشاهده13-5  چه چیزهایی را در آیات.مورد آن با خدا صحبت کنید
کردید؟ چرا باید هوشیار باشیم؟
آیا در این بخش چیزی وجود دارد که شما را تشویق کند؟ ما حتی در
 امروز برای مسیحیان و مبلغان.آزار و اذیت و مشکالت هم امید داریم
.دعا کنید که در حال حاضر به دلیل ایمان تحت تعقیب قرار می گیرند
دعا کنید که خداوند به آنها قدرت و اعتماد به خدا دهد.

Dieser Abschnitt im Markusevangelium ist vermutlich eines der
schwierigsten für moderne Leser. Die Jünger fragen Jesus eine
Frage über den Tempel aber dann prophezeit Jesus eine ganze
Reihe von Ereignissen, welche eintreten werden wenn er wieder
zurückkommt. Die Jünger nahmen an, dass der Tempel in der
Endzeit zerstört wird aber Jesus erklärt ihnen, dass dies zwei
verschiedene Ereignisse sind (v. 7). Im Jahre 70 n. Chr. wurde der
Tempel zerstört als Titus die Stadt Jerusalem inklusive des
Tempels zerstörte. Jedoch spricht Jeuss hier von einigen
Ereignissen welche für uns noch in der Zukunft liegen.
Welche Gednaken gehen dir durch den Kopf wenn du von all
diesen Ereignissen liest. Rede mit Gott darüber? Welche Dinge
sind dir in den Versen 5-13 aufgefallen? Warum sollen wir
wachsam sein?
Gibt es in diesem Abschnitt hier etwas was dich ermutigt? Selbst
in der Verfolgung und in den Schwierigkeiten haben wir eine
Hoffnung. Bete heute für Christen und Missionare die wegen
des Glaubens momentan in Verfolgung leben. Bete, dass Gott
ihnen Kraft und Gottvertrauen schenke.
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SAMSTAG

SAMSTAG

6. JUNI 2020 – 13:14.27 مرقس

6. JUNI 2020 – MARKUS 13:14-27

 اولین چیزهایی.امروز همین االن شروع به خواندن کتاب مقدس نکنید
که امروز در مورد آن فکر کردید چیست؟ در مورد آن با خدا صحبت
کنید

Fang heute nicht gleich an in der Bibel zu lessen. Was waren die
ersten Dinge mit denen du dich heute morgen in gedanken
beschäftigt hast? Rede mit Gott darüber.

)14  عیسی از "نفرت و ویرانی" صحبت می کند (آیه، در بخش امروز
 مفسران.این عبارت عجیبی است که عیسی در اینجا از آن استفاده می کند
کتاب مقدس معتقدند که عیسی در مورد تخریب رومی معبد و همچنین
 را12:11 ، 11:31 ، 9:27  دانیال.دجال در آخرالزمان صحبت می کند
 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آنچه دانیال در مورد،بخوانید
"وحشت از ویرانی" پیشگویی کرد

Im heutigen Abschnitt redet Jesus vom „Gräuel der Verwüstung“
(v. 14). Das ist eine komische Phrase die Jesus hier verwendet.
Bibelausleger glauben, dass Jesus hier von der römischen
Zerstörung des Tempels und auch dem Antichristen in der
Endzeit redet. Lies mal Daniel 9:27, 11:31, 12:11 um mehr darüber
zu erfahren was Daniel über das „Gräuel der Verwüstung“
prophezeit hat.

 همین.عیسی همچنین به پیروان خود هشدار می دهد که هوشیار باشند
 پولس در نامه دوم به.هشدار را می توان در متن های متنوعی یافت
تسالونیکیان به كلیسایی نوشت كه اطمینان داشت كه "روز خداوند درهمین
 بنابراین آنها وحشت كردند و پولس.) 2:1.2جاست " (تسالونیکیان دوم
نوشت كه برای آنها توضیح دهد كه روز پروردگار هنوز فرا نرسیده
را بخوانید و یادداشت برداری کنید زیرا پولس2  تسالونیکیان دوم.است
 چگونه خدا امروز از طریق این آیات.کلیسا را در آنجا تشویق می کند
درمورد زندگی شما می گوید؟ از کجا می خواهد شما را به چالش بکشد؟
کجا می خواهد شما را تشویق یا دلداری دهد؟

Jesus warnt seine Nachfolger auch davor wachsam zu sein.
Diese gleiche Warnung findet sich auch in den verschiedensten
Briefen. Im 2. Thessalonicherbrief schreibt Paulus an eine
Gemeinde die überzeigt war, dass der „Tag des Herrn schon
hier ist“ (2. Thess 2:1-2). Sie waren deshalb voller Angst und
Paulus schreibt ihnen um ihnen zu erklären, dass der Tag des
Herrn noch nicht gekommen ist. Lies 2. Thess 2 und mach dir
Notizen wie Paulus die Gemeinde dort ermutigt. Wie spricht
Gott heute in dein Leben durch diese Verse? Wo will er dich
herausfordern? Wo will er dich ermutigen oder trösten?
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7. JUNI 2020 – 13:28.37 مرقس

7. JUNI 2020 – MARKUS 13:28-37

شاید گاهی اوقات احساس کنید که همه رنج و درد باعث تعجب شما می
 خدایا کجایی؟ آیا واقعا ً بر می گردید و آیا منصفانه قضاوت خواهید:شود
کرد و همه کارها را جدید انجام می دهید؟ در تاریخ جهان همیشه موقعیت
هایی وجود داشته است که مردم فکر می کردند که پایان جهان نزدیک می
 حمله به خدایان رومی در قرن،  میالدی70 شود (مثالً تخریب معبد در
 زمان،  با این حال. .) طاعون در قرون وسطی و غیره،  میالدی5
 امروز کجای این موضوع هستید؟ ما به عنوان.هنوز نرسیده است
 اما نباید اجازه دهیم که ما را،  نباید این مسئله را نادیده بگیریم، مسیحیان
فلج کند

Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass all das Leid und
der Schmerz dich fragen lässt: Gott wo bist du? Kommst du
wirklich wieder und wirst du gerecht urteilen und alle Dinge neu
machen? In der Weltgeschichte gab es immer wieder
Situationen wo Leute dachten, dass das Ende der Welt naht (z.B.
Zerstörung des Tempels in 70 n. Chr., Einfall der Goten in Rom
im 5 Jhdt n. Chr, die Pest im Mittelalter, usw.). Jedoch war es
dann noch nicht soweit. Wo stehst du mit diesem Thema heute?
Als Christen sollten wir dieses Thema nicht ignorieren, aber uns
davon auch nicht lähmen lassen.

 "بهشت و زمین از بین می روند اما سخنان: را دوباره بخوانید31 آیه
 چرا عیسی این جمله را در، من از بین نمی روند" شما چه فکر می کنید
 در دوم پطرس. را بخوانید3:1.9 اینجا بیان کرد؟ سپس دوم پطرس
 "خدا وعده های خود را به تاخیر نمی اندازد" چگونه این: آمده است3:9
دو متن با هم متناسب هستند؟ بعضی اوقات می توان احساس کرد که
 اما می توانیم اطمینان داشته، خداوند قول خود را فراموش کرده است
 روزی همه چیز دوباره از نو ساخته خواهد.باشیم که او قابل اعتماد است
 نگه دارید2:13  این امید را در تیموتاؤس دوم.)21:1.5 شد (مكاشفه
ما نمی دانیم چه روزی فرا خواهد رسید و عیسی ما را آماده می کند تا
 آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد که خدا بخواهد شما."آماده" شویم
انجام دهید (یا از انجام کار خودداری کنید) "آماده" شوید؟

Lies Vers 31 nochmals: “Himmel und Erde warden vergehen aber
meimne Worte warden nicht vergehen” Was denkst du, warum
hat Jeuss diese Aussage hier gemacht? Lies dann einmal 2.
Petrus 3:1-9. In 2. Petrus 3:9 heißt es “Gott zögert seine
Versprechen nicht hinaus” Wie passen diese beiden Texte
zusammen? Es kann sich manchmal so anfühlen als hätte Gott
sein Versprechen vergessen, aber wir können darauf vertrauen,
dass er vertrauenswürdig ist. Eines Tages wird alles neu
gemacht werden (Offb. 21:1-5). Halte fest an dieser Hoffnung in
2 Timotheus 2:13.
Wir wissen nicht wnan der Tag kommen wird und Jesus fordert
uns heraus „bereit“ zu sein. Gibt es etwas in deinem Leben das
Gott von dir möchte dass du tust (oder aufhörst zu tun) um
„bereit“ zu sein?
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