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MARKUS 
Woche 8 // 14:1-11 

 

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
ود بپرسید: خدایا ، امروز به من چه میخواهی بگویی؟از خ (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 8 // 14:1-11 

 

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 
8. .JUNI 2020 –  14:1.11مرقس  

 

در انجیل مرقس می خوانیم که زنی بدون نام نزد عیسی آمد و او را با 
 -روغن مسح کرد.  این روغن تقریباً حقوق ساالنه داشت )برای مقایسه 

یورو خواهد بود(.  بسیاری از مفسران  33000در اتریش امروزه حدود 
کتاب مقدس گمان می کنند که این پول به ارث رسیده است.  چه چیزی 

 باعث شده این زن این کار را بکند؟
 

با این حال ، شاگردان این را بیهوده می دیدند.  آنها حتی این زن را   
این شرایط  مقصر دانستند.  اما چگونه عیسی واکنش نشان داد؟  او در

چگونه با زن رفتار می کند؟  از رفتار عیسی و رفتار شاگردان چه می 
   توانید بیاموزید؟

 

است.  ما چیزی در مورد پیشینه آنها  مرقس نیامده نام آن زن در انجیل 
نمی دانیم.  ما فقط در مورد آن می خوانیم که چیزی فوق العاده با ارزش 

ق داشتند كه او می توانست پول را به را به عیسی می دهد.  شاگردان ح
.  اما در عوض می نگهداردزنان بدهد.  او می توانست خودش پول را 

( و عیسی آن را 8 آیه خوانیم: "او آنچه را كه می توانست انجام داد" )
(.  او آنچه را که می توانست انجام داد برای 6 آیه "كاری خوب" خواند )

.  و عیسی از این امر قدردانی با محبتت عیسی مسیح با هر آنچه که داش
: فقط میپرسدکرد. به عنوان  پیروان عیسی ، عیسی دقیقاً همین  را از شما 

کاری کنید که می توانید انجام دهید ، درست مثل این زن.  امروز برای 
 شما چیست؟

 

 

 
 

 

MONTAG 
8. .JUNI 2020 – MARKUS 14:1-11 

 
Im Markus Evangelium lessen wir, dass eine namelose Frau zu 
Jesus kam und ihn mit Öl salbte. Dieses Öl war fast ein 
Jahresgehalt wert (Zum Vergleich: heutzutage in Österreich 
wären das ca. 33.000 Euro).  Viele Bibelausleger vermuten, dass 
sie das Geld geerbt hat, da sie es sich sonst nie leisten hätte 
können. Was könnte diese Frau dazu bewegt haben das für 
Jesus zu tun?  
 
Die Jünger sahen dies jedoch als eine Verschwendung. Sie 
tadelten die Frau sogar dafür. Aber wie reagierte Jesus? Wie 
behandelt er die Frau in dieser Situation? Was kannst du vom 
Verhalten von Jesus und vom Verhalten der Jünger lernen?   
 
Im Markusevangelium wird der Name der Frau nicht verraten. 
Wir wissen auch nichts über ihren Hintergrund. Wir lesen nur 
davon, dass sie etwas unglaublich Wertvolles Jesus gab. Die 
Jünger hatten recht, sie hätte das Geld den Frauen geben 
können. Sie hätte das Geld auch selbst behalten können. Aber 
stattdessen heißt es: „sie hat getan was sie konnte“ (v. 8) und 
Jesus nannte das „ein gutes Werk“ (v. 6). Sie tat ihr möglichsttes 
um Jesus mit allem was sie hatte zu lieben. Und Jesus würdigte 
das. Als Jesusnachfolger, fragt Jesus dich genau das gleiche: 
Einfach das zu tun was du tun kannst, genauso wie diese Frau. 
Was ist das für dich heute?  
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DIENSTAG 
9. .JUNI 2020 –  14:12.21مرقس  

 

که عید  فصح و نان بی خمیر ( 1)آیه  در آغاز فصل چهاردهم می خوانیم
مایه  تنها چند روز با آنها فاصله داشتند.  این زمانی است که فرد هنگام 

روج ، خروج از مصر را به یاد می آورد.  در آن زمان بنی اسرائیل از خ
(.  در این زمان عیسی در 13:16-12:1اسارت مصر آزاد شدند )خروج 

انتظار اعدام است.  او به یک بره بی نظیر عید پاک تبدیل می شود که ما 
را از اسارت گناه و از "قلمرو تاریکی" رهایی می بخشد )کولسیان 

.از  امروز شروع کنید به  تشکر کردن از او برای این کار (1:13  

 

هنگام  11:1.11(  آنچه را که قبالً در فصل 12.16داستان در اینجا)ایه  
ورود به اورشلیم اتفاق افتاد ، به یاد می آورد: این امر روشن می کند که 
 عیسی کنترل اوضاع را کنترل می کند و می داند چه کاری انجام می دهد

 

یکی که  -"یکی از شما به من خیانت خواهد کرد  18بیانیه عیسی در آیه   
.  در آنجا می 41:10اینجا  با من غذا میخورد "به یاد می آورد در مزامیر 

خوانیم که  نزدیکترین دوست پسر داوود به او خیانت کرده است.  غذا 
د در آن خوردن با کسی به معنای ارتباط نزدیک با فرد بود.  تصور کنی

زمان در اتاق بوده اید و این مکالمه را شنیده اید.  آشفتگی  شاگردان )آیه 
(.  بدون شک وضعیت بسیار جدی 20.21(  هشدار عیسی مسیح)ایه 19

نیز  13:5بود.  شاگردان در اینجا کاری انجام دادند که در دوم قرنتیان 
که در آنجا پیدا  قابل خواندن است.  این قسمت را بخوانید و پیام هایی را

 .می کنید ، دنبال کنید

 

 

 
 

 

DIENSTAG 
9. .JUNI 2020 – MARKUS 14:12-21 

 
Am Anfang von Kapitel 14 lasen wir (v. 1), dass das Passah-Fest 
und das Fest der ungesäuerten Brote nur Tage entfernt waren. 
Es ist eine Zeit wo man sich an den Exodus, den Auszug aus 
Ägypten erinnert. Damals wurden die Israeliten aus der 
Gefangenschaft aus Agypten befreit (2. Mose 12:1-13:16). Jesus 
erwartet in dieser Zeit seine Hinrichtung. Er wird zum 
einmaligen Passah-Lamm welches uns aus der Gefangenschaft 
der Sünde und vom „Reich der Dunkelheit“ (Kolosser 1:13) 
befreit. Starte doch den heutigen Tag indem du ihm dafür 
dankst.  
 
Die Geschichte hier (v. 12-16) erinnert an das was vorher in 
Kapitel 11:1-11 beim Einzug in Jerusalem passierte. Sie macht klar, 
Jesus ist in Kontrolle der Situation und weiß was er tut.  
 
Jesus Aussage in v. 18 „einer von euch wird mich verraten – 
einer der hier mit mir isst“ erinnert an Psalm 41:10. Dort lesen wir 
davon das der Sohn Davids von seinem engsten Freund veraten 
wird. Mit jemandem zu essen bedeutete eine enge Beziehung 
mit der Person zu haben. Stell dir vor du wärst damals in dem 
Raum dabei gewesen und hättest dieses Gespräch 
mitbekommen. Die Bestürzung der Jünger (v. 19). Die Warnung 
Jesus (v. 20-21). Es war zweifellos eine sehr ernsthafte Situation. 
Die Jünger taten hier etwas, von dem man auch in 2. Korinther 
13:5 lesen kann. Lies diese Bibelstelle und folge der 
Aufforderung die du dort findest.   
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MITTWOCH 
10. .JUNI 2020 –  14:22.25مرقس  

 

را اشاء ربانی )شام اخر(  در پایان جشنواره عید فسح، عیسی به اصطالح
كه نمادی از بدن او بود.  در  -برپا کرد.  اول ، عیسی نان را برداشت 

انجیل لوقا آمده است: "این بدن من است كه برای شما داده شده است" 
. این كلمات برای شما چه معنی دارد؟ نان که در ابتدا کامل بود (22:19)

، شكسته شد و به شاگردان داده شد. عیسی با این مقایسه که نان را تیکه 
 کرد وتقسیم کرد چه چیزی را میخواست بگویید ؟

 

سپس عیسی مسیح  پیاله را برداشت و گفت که  این پیاله خون، پیمان  
بسیاری از مردم ریخته می شود. عهد جدید جدید است این خون برای 

تحقق عهد قدیمی خواهد بود. در پیمان قدیمی به خون حیوانات  بیگناه 
( اما در 9:22، عبرانیان  24:8احتیاج داشت برای بخشش گناهان )خروج 

اینجا عیسی مسیح است و توضیح می دهد که خون او عهد جدید را آغاز 
برای همیشه قربانی های  دیگر را  پایان  می کند ، قربانی ای که یک بار

( یک  باردیگر  دقیق تر بخوانید. عیسی با 10:1.18میدهد.عبریان )
   "شکستن" بدن خود و ریختن خون خود چه کرد؟

 

با این حال ، عیسی سخنرانی خود را با  مردن پایان نداد بلکه با امید.   
ا اشاره دارد.  مرگ او آخرین گفته او قبل از رستاخیز او و پادشاهی خد

پایان نخواهد بود.  او امروز زندگی می کند و روزی همه چیز را تازه 
(.  بدن او شکسته شد و خون او برای شما 21:1.5می کند )مکاشفه 

 ریخت.  امروز این عشق را فراموش نکنید

 

 
 

 
 

MITTWOCH 
10. .JUNI 2020 – MARKUS 14:22-25 

 
Am Ende des Passah-Festes setzte Jesus das sogenannte 
Abendmahl ein. Zuerst nahm Jesus das Brot – welches seinen 
Körper symbolisierte. Im Lukasevangelium heißt es „Dies ist 
mein Leib, gegeben für euch“ (22:19). Was bedeuten diese 
Worte für dich? Das Brot, welches am Anfang ganz war, wurde 
gebrochen und den Jüngern gegeben. Was wollte Jesus mit 
diesem Vergleich des gebrochenen und geteilten Brotes sagen?  
 
Jesus nahm dann den Kelch und sagte, dass dieser Kelch das 
Blut des neuen Bundes ist. Dieses Blut wird für viele 
ausgegossen. Der Neue Bund wird die Erfüllung des Alten 
Bundes sein. Der Alte Bund benötigte das Blut von unschuldigen 
Tieren für die Vergebung von Sünden (2. Mose 24:8, Hebräer 
9:22). Aber hier ist Jeus und erklärt, dass sein Blut den neuen 
Bund einleitet. Ein Opfer welches alle anderen Opfer ein für 
allemal beendet. Schau dir Hebräer 10:1-18 mal etwas genauer 
an. Was hat Jesus getan indem er seinen Körper „brechen“ ließ 
und sein Blut vergießen ließ?  
 
Jesus beendete seine Ansprache jedoch nicht mit Tod sonden 
Hoffnung. Seine letzte Aussage deutet bereits auf seine 
Auferstehung und zum Königreich Gottes hin. Sein Tod wird 
nicht das Ende sein. Er lebt heute und wird eines Tages alles neu 
machen (Offb. 21:1-5). Sein Körper wurde gebrochen und sein 
Blut wurde für dich vergossen. Vergiss diese Liebe heute nicht.  
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DONNERSTAG 
11. .JUNI 2020 –  14:26.31مرقس  

 

با هم ، آهنگ ستایش را اشاء ربانی   شاگردان پس از برگزاری اولین
(  یک آهنگ عبادت را در یوتیوب یا  )منبع دیگری( 26خواندند )آیه 

بیابید و قبل از فکر کردن درباره کتاب مقدس امروز ، به آن گوش دهید.  
وقتی با خدا روبرو می شویم ، پرستش و ستایش یک واکنش طبیعی است 

اهده می کنیم، همانطور که در بسیاری از وقایع کتاب مقدس مش  

 

در آن زمان شاگردان به احتمال زیاد  که قسمت دوم به اصطالح هالل   
( را می سرودند.  این بخشی از فرهنگ یهود است و 118-115)مزامیر 

امروز نیز انجام می شود. هنگامی که عیسی به باغ جتسیمانی رفت ، 
مایی یک مزامیر مسیحی که از راهن -روی لبهای او بود  118مزامیر 

های خدا در مواقع دشوار خبر می دهد.  چقدر مناسب  وقت خود را 
بگذرانید و "آهنگ ستایش" را که عیسی در آن زمان آواز خواند بخوانید 

118)مزامیر  ) 

 

( که قدرت اراده خالص به اندازه 27.31بقیه داستان نشان می دهد )آیه 
خواهند ماند،اما  کافی قوی نیست.پطرس ودیگران مطمئن بودند که وفادار

اوضاعی بسیار متفاوت به وجودامد.  آیا شما تا به حال تجربه ای داشته 
می  2:13اید که قدرت اراده شما به اندازه کافی نبوده است؟ در فیلیپین 

می خواهد به ما قدرت دهد و در ما  -با روح خود  -خوانیم که خود خدا 
ن / هدایت / راهنمایی روح کار کند.این هدیه برای چیست!  چه موقع آخری

احساس کردید؟ اگر هیچ رویدادی را به یاد نمی \القدس را تجربه کردید
آورید ، پس امروز از خدا بخواهید که او امروز شما را راهنمایی کند و 

 .از طریق روح خود  به شما قدرت دهد
 

 
 

DONNERSTAG 
11. .JUNI 2020 – MARKUS 14:26-31 

 
Die Jünger sangen ein Loblied (v. 26) nachdem sie gemeinsam 
das erste Abendmahl gefeiert hatten. Such auf Youtube oder 
Spotify (oder einer anderen Quelle) ein Loblied/Worshiplied und 
hör es dir an bevor du über die heutige Bibelstelle weiter 
nachdenkst. Wenn wir Gott begegnen dann ist Anbetung und 
Lobpreis eine ganz natürliche Reaktion, das sehen wir in vielen 
Begebenheiten in der Bibel.  
 
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sangen die Jünger damals 
den zweiten Teil des sogenannten Hallel (Psalm 115-118). Das ist 
ein Teil jüdischer Kultur und wird auch heute noch so gemacht. 
D.h. Als Jesus zum Garten Gethsemane ging, war Psalm 118 auf 
seinen Lippen – ein messianischer Psalm der von Gottes 
Führung in schweren Zeiten erzählt. Wie passend. Nimm dir die 
Zeit und lies den „Lobpreissong“ den Jesus damals sang - Ps 118.  
 
Die restliche Begebenheit (v. 27-31) zeigt, dass pure Willenskraft 
nicht stark genung ist. Petrus und die anderen waren sicherlich 
felsenfest überzeugt, dass sie loyal bleiben werden, doch es kam 
ganz anders. Hattest du schon jemals ein Erlebnis wo deine 
Willenskraft einfach nicht ausreichte? In Philipper 2:13 lesen wir, 
dass Gott selbst – durch seinen Geist – uns Kraft geben will und 
in uns wirkt. Was für ein Geschenk! Wann hast du das 
Führen/Leiten des heiligen Geistes zuletzt erlebt/gespürt? Wenn 
du dich an keine Begebenheit erinnerst, dann bitte Gott doch 
heute dass er dich heute führen mögen und dir durch seinen 
Geist Kraft geben möge.  
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FREITAG 
12. JUNI 2020 –  14:32.42مرقس  

 

ی خواندن این بخش امروز دوباره همه را دارد.  مطمئناً مبلغی را برا
بخش پرداخت می کند.  به نظر شما جالب ترین این رویداد چیست؟  

   واکنش شاگردان یا آنچه عیسی گفت؟

 

با قدرت عیسی مقایسه می پطرس  در تمام این رویدادها  قدرت اراده 
شود.  تفاوتهای این  دو نفر را چگونه توصیف می کنید؟  )رجوع کنید به 

مسیحی اراده ما در واقع شهادت بد داده می شود:  (.  در ایمان31-26ایه 
ما انسانها به تنهایی بسیار ضعیف هستیم.  آخرین تجربه زندگی خود را از 

 کجا تجربه کردید؟  بعدش چه کاری میکنی؟

 

در مقابل ، اراده عیسی است.  در مواجهه با بزرگترین وسوسه ، او اراده  
را بخوانید  22می گیرد.  پیدایش خود را برای مطیع بودن با خدا تصمیم 

که اسحاق با روشی بسیار مشابه با پدرش مالقات کرد.  جواب ضعف 
اراده ما این نیست که باید خودمان را جمع کنیم بلکه این که پدرمان را 

مانند عیسی و اسحاق نگاه می کنیم.  حتی اگر امروز نمی فهمید که چرا 
جام داده یا انجام داده است: می خدا کارهای خاصی را در زندگی شما ان

 توانید تصمیم بگیرید: آیا به او اعتماد دارید؟
 

 
 

 

 
 

 
 

FREITAG 
12. JUNI 2020 – MARKUS 14:32-42 

 
Der heutige Abschnitt hat es wieder in sich. Es zahlt sich 
sicherlich aus diesen Abschnitt zweimal zu lesen. Was findest du 
an dieser ganzen Begebenheit am Interessantesten? Die 
Reaktion der Jünger oder die Aussagen Jesus?  
 
In dieser ganzen Begebenheit wird die Willenskraft von Petrus 
mit der von Jesus verglichen. Wie würdest du die Unterschiede 
von den beiden Personen beschreiben? (siehe auch v. 26-31). Im 
christlichen Glauben wird unserem Willen eigentlich ein 
schlechtes Zeugnis ausgestellt: Wir Menschen sind auf uns 
alleine gestellt sehr schwach. Wo hast du das in deinem eigenen 
Leben zuletzt erlebt? Was machst du dann?  
 
Ganz im Gegensatz dazu ist der Wille Jesus. Der sich entscheidet 
im Angesicht der größten Versuchung seinen Willen, dem von 
Gott unterzuordnen. Lies einmal 1. Mose 22 wo Isaak seinem 
Vater ganz ähnlich begegnet. Die Antwort auf die Schwachheit 
unseres Willens ist nicht, dass wir uns noch mehr 
zusammenreißen müssen, sondern das wir wie Jesus und Isaak 
auf unseren Vater schauen. Auch wenn du heute nicht verstehst, 
warum Gott gewisse Dinge in deinem Leben macht oder 
gemacht hat: Du kannst dich entscheiden: Vertraust du ihm?  
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SAMSTAG 
13. JUNI 2020 –  14:43.52مرقس  

 

ما فکر میکنیم معموالً که یهودا  كسی بود  كه  به عیسی خیانت كرد.  
البته این معقول است ، زیرا او کسی است که به سوی رهبران مذهبی 

ائن" را نیز به دست آورد )آیه (. او حتی نام مستعار "خ10.11رفت ) آیه 
(. اما چگونه سایر شاگردان پس از خیانت به عیسی واکنش نشان 44

 دادند؟ آیا واقعاً یهودا تنها کسی بود که به عیسی خیانت کرد؟
 

نگاه کنید. شاید هنوز  به این فکر نکردید ، اما  14:27دوباره به مرقس  
بود. شاگردان و نزدیکان  وقتی عیسی دستگیر شد و مصلوب شد ، او تنها

او، او را در باغ تنها گذاشتند.هنگامی که او مصلوب شد،حتی خدا او را 
(.  ماهرگز نمیتوانیم درک کنیم که جدا شدن 15:34ترک کرد .)مرقس 

ازنظر نویسنده ،همه زندگی و همه چیزهای خوب چیست.  سعی کنید 
تنها بودنتصور کنید که واقعاً معنای جدا شدن از خدا چیست.   

 

اگرچه عیسی مسیح مستحق  این نبود که تنها بماند. اما به هر حال همه او  
را به خاطر ما رها كردند. ما مستحق جدایی ابدی از خدا هستیم زیرا ما 
به او پشت کردیم. او این قیمت را پرداخت كرد تا مجبور نباشید این كار 

با شما هستم ،  تا آخر را انجام دهید. "راستی من به شما می گویم من 
(.  دردی که او متحمل شده ، امید را برای من وتو  به 28:20زمان )متی 

ارمغان آورد.  او جدایی از خدا را تجربه کرد تا خداوند همیشه در کنار ما 
 باشد

 

 
 

 

 
 

SAMSTAG 
13. JUNI 2020 – MARKUS 14:43-52 

 
Wir denken normalerweise an Judas als denjenigen der Jeuss 
verriet. Das macht natürlich Sinn, weil er derjenige ist der zu den 
religiösen Führern gegangen ist (v. 10-11). Er bekam sogar den 
Beinamen „der Verräter“ (v. 44). Aber wie reagierten die 
anderen Jünger nachdem Jesus verraten wurde? War Judas 
wirklich der einzige der Jesus verraten hat?  
 
Schau dir nochmals Markus 14:27 an. Vielleicht hast du noch nie 
darüber nachgedacht, aber als Jesus verhaftet und gekreuzigt 
wurde, war er alleine. Seine Jünger, seine engsten Freunde 
ließen ihm alleine im Garten. Während er am Kreuz hing, wurde 
Jesus sogar von Gott selbst verlassen (Markus 15:34). Wir 
können niemals verstehen was es bedeutet vom Autor allen 
Lebens und aller guten Dinge getrennt zu sein. Versuch 
trotzdem einmal dir auszumalen was es bedeuten könnte 
tatsächlich von Gott getrennt zu sein. Alleine zu sein.  
 
Obwohl Jesus es nicht verdient hatte, alleine gelassen zu 
werden. Aber trotzdem wurde er von allen verlassen, für uns. 
Wir verdienen die ewige Trennung von Gott, denn wir haben 
ihm den Rücken zugekehrt. Er bezahlte den Preis damit du es 
nicht tun musst. „Wahrlich ich sage euch, Ich bin bei euch, bis 
zum Ende der Zeiten“ (Matthäus 28:20). Den Schmerz den er 
durchlitt, brachte Hoffnung für dich und mich. Er erfuhr die 
Trennung von Gott damit Gott immer mit uns sein kann.  
: 
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SONNTAG 
14. JUNI 2020 –  14:53.53مرقس  

 

کاهن اعظم و همه کاهنان ، کاتبان و بزرگان مردم در  عیسی در مقابل
. مرقس می نویسد كه همه به دنبال شهادت بودند كه حال محاکمه است

عیسی را به اعدام محكوم كند.  با این حال ، آنها هیچ پیدا نکردند ، زیرا 
اظهارات آنها مطابقت نداشت.  شما چه فکر می کنید ، چرا رهبران 

   مذهبی از عیسی می ترسند؟

 

، پاسخ داد عیسی ، "و پاسخی که عیسی به کاهن اعظم داد ، "من هستم"  
شما خواهید دید که پسر انسان در سمت راست خداوند متعال نشسته و 

(. در پایان در دادگاه خوب نبود.  به 62روی ابرهای بهشت  می آید" )آیه 
را  7:13.14نظر شما چرا  عیسی چنین عکس العملی نشان داد؟  دانیال 

دقیقاً می دانست عیسی  بخوانید ،متنی که عیسی نقل قول کرد. کشیشی که
(.  او 64چه می گوید زیرا لباس خود را در مورد این "کفر" پاره کرد)ایه 

 در انتظار یک مسیح انسانی بود و نه عیسی که خداست
 

به حقیقت پیوست.  عیسی به اعدام  10:33پیشگویی عیسی در مرقس  
ل را به را بخوانید و این فص 53محكوم شد و شكنجه او آغاز شد.  اشعیا 

خدا دعا کنید که از او بخاطر آنچه که اشعیا در مورد عیسی می گوید 
 .اینجا تشکر کند

 

 
 

 

 
 

 
 

SONNTAG 
14. JUNI 2020 – MARKUS 14:53-53 

 
Jesus steht vor Gericht, vor dem Hohepriester und all den 
anderen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten des Volkes. 
Markus schreibt, dass alle eine Zeugen-Aussage suchten um 
Jesus zu Tode zu verurteilen. Jedoch fanden sie keine, denn ihre 
Aussagen stimmten nicht überein. Was denkst du, warum 
warum die religiösen Führer so voller Angst gegenüber Jesus?  

 
Die Antwort, die Jesus dem Hohepriester gab, „»Ich bin es«, 
erwiderte Jesus, »und ihr werdet den Menschensohn an der 
rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des 
Himmels kommen sehen“ (v. 62) kam bei den Gericht nicht gut 
an. Warum hat Jesus deiner Meinung nach so reagiert? Lies 
einmal Daniel 7:13-14, den Text den Jesus hier zitiert. Was wird 
dort über den Menschensohn gesagt? Der Hohepriester wusste 
genau was Jesus hier behauptete, denn er zerriss sein Gewand 
über diese „Gotteslästerung“ (v. 64). Er erwartete einen 
menschlichen Messias und nicht einen Jesus der Gott ist.  
 
Jesus Prophezeiung in Markus 10:33 kam zur Erfüllung. Jesus 
wurde zu Tode verurteilt und seine Folter began. Lies Jesaja 53 
und bete dieses Kapitel zu Gott indem du ihn dafür dankst was 
Jesaja hier über Jesus sagt.   
 
 
 


