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ZEIT MIT GOTT

ZEIT MIT GOTT

 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.
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15. .JUNI 2020 – 14:66.72 مرقس

15. .JUNI 2020 – MARKUS 14:66-72

، هنگامی که عیسی محاکمه خود را قبل ازشورای عالی یهود انجام داد
پطرس در یک موقعیت سخت در محوطه ساختمان شورا قرار گرفته
 اگرچه پطرس می. پطرس خیلی خوب عمل نکرد،  با این حال.بود
 یوحنا، 14:29.31 خواست از قبل برای عیسی پیش مرگ شود (مرقس
 اما او در اینجا انکار می کند که اصالً عیسی را نمی، )13:36.38
 چرا ترس اینقدر پطرس با اعتماد به نفس را فلج،  فکر می کنید.شناسد
 "او شروع به، کرد؟ بعد از اینکه پطرس متوجه شد چه اتفاقی افتاده است
 چه افکاری می توانست اینجا در سر پطرس باشد؟.)72 گریه کرد" (آیه

Als Jesus seine Verhandlung vor dem Sanhedrin hatte, war
Petrus in einer schwierigen Situation im Vorhof. Jedoch erging
es Petrus nicht sehr gut. Obwohl Petrus vorher sogar sein Leben
für Jesus hinlegen wollte (Markus 14:29-31, Johannes 13:36-38),
leugnet er hier das er Jesus gar nicht kennt. Was denkst du,
warum hat die Angst den selbstsicheren Petrus so gelähmt?
Nachdem Petrus realisiert was passiert ist „begann er zu
weinen“ (v. 72). Was für Gedanken könnten Petrus hier durch
den Kopf gegangen sein?

پطرس در ابتدا به پیشبینی عیسی ایمان نداشت اما در آخر ضعف خود را
 ما به عنوان.  او نمی خواست که به عنوان پیروو عیسی شناخته شود. دید
 ما میگوییم ای عیسی ما.مسیحیان می توانیم با پطرس همدردی کنیم
حاضریم برای تو بمیریم و وقتی که دوستان مسیحیمان همراه ما نیستند
 لحظه ای وقت.در آن موقعه ایستادن در کنار عیسی بسیار دشوار است
 را بخوانید و در مورد این آیات با خدا صحبت10:32.33 بگذارید و متی
کنید
در انجیل یوحنا می توانید در مورد گفتگوی آشتی فوق العاده بین پطرس
 اگرچه پطرس عیسی را.)21:15.19 (یوحنا.و عیسی مسیح بخوانید
 اما در این گفتگو می بینیم که چقدر عیسی هنوز عاشق، انکار کرد
 عیسی همچنین نقاط ضعف شما را می داند و می خواهد.پطرس است
،  اگر از ترس فلج هستید.اوقات خوب و دشوار را با شما بگذراند
پس نخواهم،  "خداوند با من است: را بخاطر بسپار118:6 مزامیر
انسان به من چه میتواند بکند؟،"ترسید

Petrus hatte Jesus Vorhersage zuerst nicht geglaubt, aber am
Ende überkam ihn seine eigene Schwäche. Er wollte nicht
öffentlich als ein Nachfolger Jesus erkannt werden. Als Christen
können wir mit Petrus mitfühlen. Wir sagen: „Ich bin bereit für
dich zu sterben Jesus“ und dann wenn wir mit unseren nichtchristlichen Freunden zusammen sind, dann ist es auf einmal so
schwierig zu Jesus zu stehen. Nimm dir einen Moment und lies
Matthäus 10:32-33 und rede mit Gott über diese Verse.
Im Johannes Evangelium kann man von einem wunderbaren
Versöhnungsgespräch zwischen Petrus und Jesus lesen. (Joh.
21:15-19). Obwohl Petrus Jesus verleugnet hat, sehen wir in
diesem Gespräch wie sehr Jesus Petrus trotzdem liebt. Jesus
kennt auch deine Schwächen und er möchte mit dir durch die
guten und schweren Zeiten gehen. Wenn du von Furcht wie
gelähmt bist, dann erinnere dich an Psalm 118:6 „Der Herr ist für
mich, Ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir tun?“
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16. .JUNI 2020 – 15:1.15 مرقس

16. .JUNI 2020 – MARKUS 15:1-15

 توسط رومی ها هم مورد، عیسی پس از بازجویی توسط رهبران یهود
 "آیا شما پادشاه،  پیالتس از او سؤال می کند.بازجویی قرار می گیرد
یهودیان هستید؟" چگونه این سوال با سوال کاهن اعظم فرق می کند؟ (آیه
چرا فکر می کنید پاسخ این سؤال برای پیالتس تغییری ایجاد کرده.)61
 را بخوانید جایی که مکالمه با جزئیات بیشتری18:33.38 است؟یوحنا
 عیسی چه پادشاهی است؟.شرح داده می شود

Nachdem Jesus von den jüdischen Führern verhört wurde, wird
er auch noch von den Römern verhört. Pilatus fragt ihn: „Bist du
der König der Juden?“ Wie unterscheidet sich diese Frage von
der Frage der Hohepriester? (v. 61). Warum, denkst du, hat die
Antwort auf diese Frage für Pilatus einen Unterschied gemacht?
Lies Johannes 18:33-38 wo das Gespräch etwas genauer
beschrieben wird. Was für ein König ist Jesus?

 ما.این واقعه نه تنها بازجویی برای عیسی بلکه آزمایش برای پیالتس بود
 او می داند که عیسی.دراینجا مردی داریم که نمی داند با عیسی چه کند
 اما او همچنین می داند که مردم مرگ او را، هیچ کاری نکرده است
 چه کسی باعث شد که پیالتس بخواهد راضی شود؟ کجا در.میخواهند
زندگی شما با آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند مبارزه می کنید؟
پیالطوس باراباس زا آزاد میکند و او عیسی را برای شکنجه، در پایان
)18:40  براباس شورشی بود که دزدی میکرد (یوحنا.و مرگ می فرستد
چند هفته پیش پال ساندا. )15:7 و همچنین مردم را به قتل رساند (مرقس
 این مرد سزاوار کشته شدن به خاطر.درباره این واقعه موعظه کرد
 او آزاد شد و عیسی مجازاتی را که سزاوار آن،  در عوض.گناهانش بود
 در. این تصویری از مرگ مسیح برای این جهان است. گرفت، بود
 و اول یوحنا3:18  امروز لحظه ای وقت بگذارید و اول پطرس، پایان
 عیسی برای شما چه کرد و چرا؟. را بخوانید2:2

Diese Begebenheit war nicht nur eine Verhörung für Jesus,
sondern auch ein Test für Pilatus. Wir haben hier einen Mann
vor uns, der nicht weiß was er mit Jesus tun soll. Er weiß, dass
Jesus nichts getan hat, aber er weiß auch, dass die Leute seinen
Tod wollen. Wen hat Pilatus am Ende zufriedenstellen wollen?
Wo in deinem Leben kämpfst du damit was andere über dich
denken?
Am Ende, lässt Pilatur Barnabas frei und er sendet Jesus zu
seiner Folterung und seinem Tod. Barnabas war ein Rebell der
gestohlen hat (Joh 18:40) und auch Menschen ermordet hat
(Markus 15:7). Vor einigen Wochen hat Pal Sanda über diese
Begebenheit gepredigt. Dieser Mann verdiente es für seine
Schuld getötet zu werden. Stattdessen wurde er freigesetzt und
Jesus nahm die Strafe die er verdient hätte auf sich. Das ist ein
Bild für das was der Tod Jesus für diese Welt bedeutet. Nimm
dir heute zum Abschluss einen Moment und lies 1 Petrus 3:18,
und 1 Johannes 2:2. Was hat Jesus für dich getan und warum?
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17. .JUNI 2020 – MARKUS 15:16-32

 به آنها اجازه داد که از، هنگامی که پیالتس عیسی را به سربازان داد
. آنها او را با یک کت سلطنتی و تاج تقلبی پوشیدند.مسیح را مسخره کنند
 کسی که،  آنها نویسنده زندگی را مسخره کردند، بدون دانستن اینکه
 نه فقط پادشاه یهودیان بلکه پادشاه جهان و همچنین.واقعا ً پادشاه است
. او کسی است که نفرین این دنیا را به خود میگیرد.پادشاه زندگی آنها
 می خوانیم که خارها بخشی از نفرین هستند و در اینجا3:18 در پیدایش
 بنابراین تصویر خارها.آنها را بر روی سر عیسی مسیح قرار می دهند
تصویری برای گناه یا نفرین گناه است که عیسی آن گناه را بخود میگیرد

Als Pilatus Jesus den Soldaten übergab, ließen sie es sich
nehmen sich über Jesus lustig zu machen. Sie verkleideten ihn
mit einem königlichen Mantel und einer Fake-Krone. Ohne es zu
wissen, machten sie sich hier über den Autor des Lebens lustig,
demjenigen der ja eigentlich wirklich der König ist. Nicht nur der
König der Juden, sondern der König der Welt, und auch der
König über ihr Leben. Er ist derjenige, der den Fluch über diese
Welt auf sich nehmen wird. In 1. Mose 3:18 lesen wir, dass
Dornen ein Teil des Fluchs sind und hier werden sie Jesus
aufgesetzt. Das Bild der Dornen ist also ein Bild für die Sünde
bzw. den Fluch der Sünde, den Jesus auf sich nimmt.

ماركوس در ادامه توصیف می كند كه چگونه عیسی سرانجام مصلوب
 از همه طرف خندیده و مورد تحقیر،  قبل و هنگام مصلوب شدن او.شد
 کاتبان (ایه، )31  کاهنان (ایه، )29  از رهگذران (آیه.واقع می شود
 چه تحقیری.)32  سایر محکومین (ایه، )31
 از یک طرف او در واقع پادشاه است (نه سزار:تضاد بسیار شدید است
 اما از طرف دیگر با رضایت خندیده می شود و مانند، )یا رهبران مذهبی
 تمسخر مردان در مزمور.یک قطعه زباله بی ارزش رفتار می کند
 زیرا عیسی،  را به طور کامل بخوانید22  مزمور. برآورده شد22:7
 امروز برای شما چه معنایی دارد که.فردا دوباره آن را نقل می کند
پادشاه واقعی بسیار تحقیر میشود؟

Markus beschreibt weiter wie Jesus schlussendlich gekreuzigt
wird. Bevor und während seiner Kreuzigung wird er von allen
Seiten ausgelacht und verachtet. Von den Vorübergehenden (v.
29), von den Priestern (v. 31), den Schriftgelehrten (v. 31), von
den anderen Verurteilten (v. 32). Was für eine Erniedrigung!
Der Kontrast ist extrem: Einerseits ist er tatsächlich der König
(nicht Cäsar oder die religiösen Führer), aber andererseits wird
er mit Genugtuung ausgelacht und behandelt wie ein wertloses
Stück Abfall. Die Verspottung der Menschen erfüllte Psalm 22:7.
Lies Psalm 22 zur Gänze, denn Jesus wird ihn im morgigen
Abschnitt auch nochmal zitieren. Was bedeutet es für dich
heute, dass der wahre König sich so erniedrigt hat?
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DONNERSTAG
18. .JUNI 2020 – 15:33.41 مرقس

مرگ عیسی با تاریکی سه ساعته فوق طبیعی در سراسر کشور مشخص
 همچنین این تصویری. تاریکی تصویری از داوری و تاریکی است.شد
 هنگامی که او گناه کل جهان را به خود، از جدایی عیسی از پدرش است
) خدا خدایی است که گناه در حضور او نمی تواند53:5.6 گرفت (اشعیا
 نهمین طاعون در مصر تاریکی بود و.)1:13 وجود داشته باشد (حبقوق
در پی آن مرگ نخست زاده ها بود
 هنگامی که او در.)5:21 خود عیسی گناه روی صلیب شد (دوم قرنتیان
 دسترسی به صحن. پرده در معبد در صحن مقدسین پاره شد، گذشت
 پاره شدن.مقدسین در معبد فقط یک بار در سال به کاهن اعظم مجاز بود
پرده تصویری از این واقعیت است که دسترسی به خداوند برای همه مردم
 جدایی بین انسان و خدا شکسته،  بدهی پرداخت می شود.آزاد شده است
می شود
.کاپیتان(سروان) مرگ عیسی را دید و او را پسر خدا اعتراف کرد
.)1:1 دوباره بخوانید که چگونه مرقس انجیل خود را آغاز کرد (مرقس
بیانات کاپیتان تائید میکند آنچه که مرقس در ابتدا گفته بود
. كه مرگ عیسی توسط زنان دیده شده است،مرقس می نویسد
 مرقس میخواهد چه.نزدیکترین پیروان مرد عیسی در اینجا نیستند
بگوید؟ در کجای این داستان دوباره خود را پیدا می کنید؟ آیا شما سیمون
 یک تماشاگر، )31  یک کشیش (ایه، )29  یک مرد گذر (آیه، )21 (ایه
 ) یا یکی از40.41(  یکی از زنان، )39  کاپیتان (ایه، )35 (آیه
شاگردان؟

DONNERSTAG
18. .JUNI 2020 – MARKUS 15:33-41
Der Tod Jesus war gekennzeichnet von einer übernatürlichen
dreistündigen Finsternis über das ganze Land. Finsternis ist ein
Bild für Gericht und Dunkelheit. Es ist auch ein Bild für die
Trennung die Jesus von seinem Vater erfuhr als er die Schuld
der ganzen Welt trug (Jes. 53:5-6). Gott ist ein Gott in dessen
Gegenwart Sünde nicht existieren kann (Habakkuk 1:13). Die
neunte Plage in Ägypten war Dunkelheit, gefolgt vom Tod des
Erstgeborenen.
Jesus selbst wurde zur Sünde am Kreuz (2 Korinther 5:21). Als er
starb, zerriss der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten. Der
Zugang zum Allerheiligsten im Tempel war nur dem
Hohepriester einmal im Jahr erlaubt. Das Zerreissen des
Vorhangs ist ein Bild dafür, dass der Zugang zu Gott für alle
Menschen freigemacht wurde. Die Schuld ist bezahlt, die
Trennung zwischen Mensch und Gott niedergebrochen.
Der Hauptmann sah den Tod Jesus und bekannte ihn als Sohn
Gottes. Lies nochmal wie Markus sein Evangelium angefangen
hat (Markus 1:1). Der Hauptmann bestätigt durch seine Aussage
das was Markus schon am Anfang gesagt hat.
Markus schreibt, dass der Tod Jesus von Frauen gesehen wurde.
Jesus engste männliche Nachfolger sind nicht hier. Was will
Markus damit sagen? Wo in dieser Geschichte findest du dich
selbst wieder? Bist du Simon (v. 21), ein Vorübergehender (v.
29), ein Priester (v. 31), ein Zuschaer (v. 35), der Hauptmann (v.
39), eine der Frauen (v.40-41), oder einer der Jünger?
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19. JUNI 2020 – 15:42.47 مرقس

19. JUNI 2020 – MARKUS 15:42-47

.در بخش امروز ما در مورد مردی به نام یوسف اهل رامه می خوانیم
 در متن امروز درباره یوسف چه می.قبل از ادامه خواندن در اینجا
آموزید؟
 بیان می کند که یوسف با شجاعت پیش پیالتس آمد و از او جسد43 آیه
 یوسف نه تنها به مالقات با رهبر روم به شهامت.عیسی را خواست
 بلکه به عزمی جزم نیز نیاز داشت زیرا یوسف دیگر پاک، احتیاج داشت
 قوانین بسیاری وجود داشته است كه از آلوده شدن،  طبق سنت یهود.نبود
 برخورد با مشرکان،  در میان چیزهای دیگر.یهودیان محافظت می كند
 بنابراین یوسف دیگر نمی توانست در جشنواره.چیزی آلوده کننده بود
 اگر یوسف بدن خود عیسی را لمس می،  عالوه بر این.آینده شرکت کند
 بنابراین او کارهای زیادی را برای انجام خدمت به. آلوده می شد، کرد
 چگونه این دانش به شما کمک می کند تا درک کنید که.عیسی انجام داد
یوسف چطور مردی است و چه فکری درباره عیسی کرد و چقدر عیسی
برای او مهم بود؟
 او می دانست که خوانندگانش در، وقتی مرقس این داستان را نوشت
 شجاعت یوسف دلگرمی برای دیگران بود.اوقات سختی زندگی می کنند
 حتی اگر این به معنای ایستادگی در برابر، که با عیسی روبرو شوند
 شجاعت یوسف برای شما چگونه است که امروز در کنار.رومیان باشد
 را بخوانید و این6:18.20 عیسی باشید؟ امروز وقت بگذراید و افسسیان
 دعا کنید، آیات را برای خود و جامعه کلیسای ما در کالگینفورت.

Im heutigen Abschnitt lesen wir von einem Mann namens
Joseph von Armiathäa. Bevor du hier jetzt weiterliest. Was
erfährst du über Joseph im heutigen Text?
In Vers 43 heißt es, dass Joseph mutig vor Pilatus trat und ihn
um den Leichnam von Jesus bat. Nicht nur brauchte Joseph Mut
um den römischen Führer zu begegenen, er brauchte auch
Entschlossenheit denn Joseph war dann auch nicht mehr rein.
Nach jüdischer Tradition gab es viele Gesetze, die Juden davor
beschützten sich zu verunreinigen. Unter anderem war Umgang
mit Heiden etwas verunreinigendes. Joseph hätte somit nicht
mehr am bevorstehenden Fest teilnehmen können. Außerdem,
falls Joseph den Leichnam Jesus selbst berührt hat, dann wäre er
auch verunreinigt worden. Er gab also einiges auf um Jesus
diesen Dienst zu erweisen. Wie hilft dir dieses
Hintergrundwissen zu verstehen was für ein Mann Joseph ist
und was er über Jesus dachte bzw. wie wichtig Jesus ihm war?
Als Markus diese Geschichte aufschrieb, wusste er das seine
Leser in schweren Zeiten lebten. Der Mut von Joseph war eine
Ermutigung für andere sich zu Jesus zu stellen, auch wenn das
bedeutet sich gegen die Römer zu stellen. Wie fordert dich der
Mut von Joseph heute heraus zu Jesus zu stehen? Nimm dir
heute zum Abschluss Zeit und lies Epheser 6:18-20 und bete
diese Verse für dich und für unsere Gemeinde, die FEG
Klagenfurt.
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SAMSTAG

SAMSTAG

20. JUNI 2020 – 16:1.13 مرقس

20. JUNI 2020 – MARKUS 16:1-13

،  نوشت8-1 کمی وقت بگذارید و دوباره دقیقا ً آنچه را که مرقس در آیات
 چه کسی سر قبر،  چه سواالتی دارید؟ (به عنوان مثال.دوباره بخوانید
)امد؟ آیا سبت هیچ ارتباطی با رستاخیز ندارد؟
 هر آنچه که عیسی برای شاگردان پیش بینی.امروز روز خوشی است
 او به صلیب کشیده شد و.کرده بود نیز دقیقا ً به همین ترتیب اتفاق افتاد
؛31 ؛9:9 ، 8:31  اما قبر نتوانست او را نگه دارد (مرقس، مرد
 بلکه او،  عیسی دیگر به عنوان مرده در قبر نبود.)14:25 ؛10:32.34
 پادشاه زندگی میکند! این همه چیز را تغییر می- مرگ را فتح کرد
) به یک یا چند مورد از این آیات در مورد رستاخیز عیسی مسیح: دهد
 اول پطرس، 3:1  کولسیان، 8:34 ، 8:11 ، 6:4 نگاه کنید (رومیان
 چگونه رستاخیز عیسی زندگی شما را تغییر داد؟ چه آرزویی.)1:3
داری؟
 به آنها گفت كه در مورد عیسی به دیگران، وقتی زنان فرشته را دیدند
 این زنان اولین مبلغانی بودند که انجیل را به اشتراک.)7 بگویند (آیه
گذاشتند ("خبر خوش") چگونه مرقس پاسخ انها را توصیف می كند؟ آیا
می توانید با این زنان همدلی كنید؟ وقت بگذراید و در مورد آن با خدا
دعا کنید برای شجاعت و َمحبت وگفتگو با کسانی که هنوز.صحبت كنید
 باشد که خداوند شما را یاری کند تا بتوانید از، عیسی را نمی شناسند
فرصتهایی که او در این روز قرار داده بهره ببرید و خبر خوش
را با دیگران به اشتراک بگذارید

Nimm dir etwas Zeit und lies dir nochmal genau durch welche
Kleinigkeiten Markus in den Versen 1-8 aufgeschrieben hat.
Welche Fragen kommen da bei dir auf? (z.B. Wer kam zum
Grab? Hat der Sabbath etwas mit der Auferstehung zu tun?...)
Der heutige Tag ist ein freudiger Tag. Alles das Jesus den
Jüngern vorausgesagt hatte, traf auch genau so ein. Er wurde
gekreuzigt und starb aber das Grab konnte ihn nicht halten
(Markus 8:31, 9:9; 31; 10:32-34; 14:25). Jesus war nicht mehr im
Grab als ein toter Mann, sondern er besiegte den Tod – der
König lebt! Das verändert alles :) Schau dir einen oder mehrere
dieser Verse über die Auferstehung Jesus an (Römer 6:4, 8:11,
8:34, Kolosser 3:1, 1 Petrus 1:3). Wie hat die Auferstehung Jesus
dein Leben verändert? Welche Hoffnung hast du?
Als die Frauen den Engel sahen, sagte er ihnen, dass sie den
anderen von Jesus erzählen sollten (v. 7). Diese Frauen wurden
zu den ersten Missionaren mit dem Evangelium (der „guten
gNachricht“). Wie beschreibt Markus ihre Antwort? Kannst du
mit diesen Frauen mitfühlen? Nimm dir Zeit und rede mit Gott
darüber. Bete für Mut und Liebe und Gespräche mit Freunden
die Jesus noch nicht kennen. Möge Gott dir helfen, sodass du
die Möglichkeiten, die er in den heutigen Tag hineingelegt hat,
ergreifst und anderen von der guten Nachricht erzählst.
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SONNTAG

21. JUNI 2020 – 16:14.20 مرقس

21. JUNI 2020 – MARKUS 16:14-20

 گرچه. در اولین نسخه های خطی یافت نمی شود16:9.20 مرقس
 کلیسای اولیه پایان طوالنی تر از مرقس را، نظرات متفاوت است
 امروز این بخش را به عنوان بخشی از انجیل مرقس،  بنابراین.پذیرفت
می خوانیم
در قسمت آخر مرقس درباره جلساتی كه عیسی پس از رستاخیز با افراد
 اما چگونه،  این افراد نزد شاگردان رفتند. میخوانیم، مختلف داشت
واکنش نشان دادند؟
 ما می خوانیم، وقتی عیسی پس از ظهور در مقابل شاگردان ظاهر شد
 بعد.)14 که عیسی شاگردان را به دلیل بی اعتقادی سرزنش می کند (ایه
، از همه آنچه عیسی در مورد مرگ و رستاخیز خود به شاگردان گفته بود
 بی. اما این طور نبود.اگر آنها به او ایمان داشته باشند، معقول است
ایمانی شاگردان موضوعی است که در کل کتاب مرقس به آن اشاره شده
) و همچنین در متن8:17.21 ، 4:40 است (به عنوان مثال مرقس
 به خدا: ما مانند شاگردان هستیم و در معرض همین خطر هستیم. امروز
 در مورد آن با خدا صحبت کنید.و قول ها و وعده های اوایمان نداریم
. اما عیسی تسلیم نشد، اگرچه نزدیکترین دوستانش به او شک داشتند
 او به آنها دستور می دهد تا به سرتاسر جهان بروند و درباره، در عوض
 آخرین آیه انجیل خالصه ای از آنچه در کتاب اعمال.او به همه بگویند
 این مأموریت شاگردان نیز رسالت. است، رسوالن می توان توضیح داد
 "همه برای،  خداوند شما را به چشم انداز خود دعوت می کند.شماست
 چگونه می خواهید امروز.)1:19.20 آشتی دادن امور با او "(كولسیان
این مأموریت را انجام دهید و بخشی از رسالت او شوید؟

[[Markus 16:9-20 findet sich nicht in den frühesten Manuskripten.
Obowhl die Meinungen auseinander gehen, so hat doch die frühe
Kirche das längere Ende von Markus akzeptierte. Wir lesen diesen
Abschnitt heute deshalb als Teil des Markusevangeliums]]

Im letzten Teil von Markus lessen wir von Treffen die Jesus mit
verschiedenen Menschen nach seiner Auferstehung hatte. Diese
Menschen gingen zu den Jüngern, aber wie reagierten die sie?
Als Jesus den Jüngern dann erschien, lessen wir, dass Jesus die
Jünger für ihren Unglauben tadelte (v. 14). Nach all dem was
Jesus den Jüngern über seinen Tod und seine Auferstehung
sagte, würde es Sinn machen wenn sie ihm gegelaubt hätten.
Aber das war nicht so. Der Unglaube der Jünger ist ein Thema
das durch das ganze Markusbuch läuft (z.B. Markus 4:40, 8:1721) und im heutigen Text. Wir sind wie die Jünger, und stehen in
der gleichen Gefahr: Gott und seinen Zusagen und Versprechen
nicht zu glauben. Rede mit Gott darüber.
Obwohl seine engsten Freunde ihn anzweifelten, gab Jesus nicht
auf. Stattdessen gibt er ihnen den Auftrag in die Welt zu gehen
und von ihm zu erzählen. Der letzte Vers des Evangeliums ist
eine Zusammenfassung von dem was dann in der
Apostelgeschichte beschrieben wird. Diese Mission der Jünger
ist auch deine Mission. Gott lädt dich ein in seine Vision, „all
Dinge mit ihm zu versöhnen“ (Kolosser 1:19-20). Wie willst du
heute diesen Auftrag ausführen und Teil seiner Mission werden?
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 و اکنون؟- مارکوس پایان یافت
 چه چیزی بیشتر. هفته گذشته خوانده اید9 شما در مورد انجیل مرقس در
در این انجیل شما را تحت تأثیر قرار داده است و چه چیزی برای شما
جدید بود؟
 "اجازه: خداوند به یوشع گفت.سپری کردن وقت با خدا یک هدیه است
 بلکه آن را روز و شب، ندهید این کتاب قانون از دهان شما خارج شود
تحقیق کنید تا مواظب باشید هر آنچه را که در آن نوشته شده است دنبال
)در هفته های قبل که در کالم خدا بارها و بارها سپری1:8 کنید" (یوشع
 در اینجا چند پیشنهاد برای ادامه کار. اکنون متوقف نشوید.شده است
آورده شده است
) برای شروع داستان1 :اگر می خواهید به تنهایی خواندن را ادامه دهید
) اگر می خواهید با2 . با خواندن اعمال رسوالن شروع کنید، مرقس
 هر روز بخشی ازپیدایش را بخوانید- عهد عتیق آشنا شوید
در اینجا چند ابزار وجود دارد که در ادامه متن کتاب مقدس شما را
) یا این2 " "نان روزانه ما:) برنامه را دانلود کنید1 :راهنمایی می کنند
 "زمان کتاب مقدس" که در آن می توانید مجالت از:برنامه را دانلود کنید
 یورو3-2  "متن ساده" و "استراحت کوتاه" را برای، "قبیل "جهت یابی
/ ) درکلیسای ازاد ایده های دیگر را پیدا میکنید3 .در سه ماه بخوانید
نمونه هایی از اسناد

ترجمه فارسی. این زمان توسط الیانا و رافائل فرور ساخته شده است
سعید بهرام زاده

MARKUS IST ZUENDE - UND JETZT?
Du hast in den letzten 9 Wochen durchs Markusevangelium
gelesen. Was hat dich am Meisten in diesem Evangelium
berührt und was war neu für dich?
Zeit mit Gott zu verbringen ist ein Geschenk. Gott sprach zu
Josua: „Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund
weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf
achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht“ (Josua
1:8). Du hast in den letzten Wochen immer wieder Zeit in Gottes
Wort verbracht. Hör damit jetzt nicht auf. Hier sind ein paar
Vorschläge wie du weitermachen könntest.
Wenn du alleine weiterlesen willst:
1) Um bei der Geschichte von Markus anzuknüpfen - Fang
an in der Apostelgeschichte zu lesen.
2) Wenn du das Alte Testmant etwas kennenlernen willst Lies jeden Tag einen Abschnitt in 1. Mose.
Hier sind noch ein paar Tools, die dich weiterhin etwas durch
den Bibeltext führen:
1) Downloade die App: „Unser tägliches Brot“
2) Oder downloade die App: „Bibelzeit“ wo du Magazine
wie „Orientierung“, „Klartext“ und „Atempause“ für 23€/Quartal lesen kannst.
3) In der FEG findest du noch andere
Ideen/Probeexemplare
Stille Zeit Unterlagen erstellt von Ellianna & Raphael Forrer.
Übersetzt in Farsi von Saeed Bahramzadeh.
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