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Woche 2 // 2:1-3:35

Woche 2 // 2:1-3:35

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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MONTAG

MONTAG

27. APRIL 2020 – 2:1.12 مرقس

27. APRIL 2020 – MARKUS 2:1-12

در این قسمت میخوانیم عیسی در خانه هست و تعدادی از افراد را
 ناگهان یک گروه آمدند که میخواستند دوستان فلج خود را.موعظه میکند
 (آیه. مرقس متوجه شد کی عیسی (ایمانشان را) دید.نزد عیسی ببرند
به چه کسی ایمان دارند؟ چگونه متوجه این ایمان شد؟ برا اولین بار در.)5
مرقس عیسی مسیح در مورد خودش صحبت میکند بعنوان (فرزند
)انسان.
چه کسی هست این فرزند انسان (عیسی مسیح) و چرا عیسی خودش را
 چه،)اینکه عیسی گناهان را میبخشد7:13.14 اینگونه مینامد؟ (دانیال
معنی دارد؟ جواب عیسی مسیح شوکه کننده است برای کاتبان
 چرا جواب عیسی مسیح برای آنها سخت قابل پذیرش بود؟.)(نویسندگان
 به نظر تو چرا عیسی مسیح.)15:30.31 اعداد24:10.23 (الویان
همچین جوابی داد؟ فلج ها چیزی که اول میخواستند نگرفتند بلکه چیزهای
دیگر ولی عیسی مسیح نیازهای مهمتر و بزرگتر آنها را میدانست از
 کدام نیاز های برای تو در.)درمان بدن بلکه درمان درون (پاکی قلب
الویت قرار دارند؟

In diesem Abschnitt lesen wir wie Jesus zuhause ist und zu einer
Menschenmenge predigte. Plötzlich kam eine Gruppe von
Freunden die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen wollten.
Markus bemerkt, dass Jesus „Glaube“ sah (Vers 5) – den
Glauben von wem? Was war so bemerkenswert an ihrem
Glauben?
Zum ersten Mal im Markusevangelium redet Jesus von sich
selber als „der Menschensohn.“ Wer ist dieser Menschensohn
und warum nennt sich Jesus so? (Daniel 7:13-14). Indem Jesus
die Sünden vergibt – was behauptet er damit von sich?
Die Antwort von Jesus schockiert die Schriftgelehrten. Warum
war die Antwort von Jesus für sie schwierig hinzunehmen? (3.
Mose 24:10-23, 4. Mose 15;30-31). Warum hat Jesus deiner
Meinung nach zuerst so geantwortet?
Der Gelähmte bekam zuerst nicht das was er eigentlich wollte,
sondern etwas anderes. Aber Jesus wusste von einem viel
wichtigeren und größeren Bedürfniss als seine körperliche
Heilung – seine innere Heilung/Vergebung. Welche Bedürfnisse
sind dir oft wichtiger als sie sein sollten?
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DIENSTAG

DIENSTAG

28. APRIL 2020 – 2:13.17 مرقس

28. APRIL 2020 – MARKUS 2:13-17

 به دلیل اینکه جمع کننده،)9:9  متی،3:18 الوی معروف به متی (مرقس
 مامور مالیات کسی بود که.مالیات بود توسط جامعه یهودیان زیر نظر بود
 ماموران. رومیان ستمگران سیاسی جامعه بودند.با رومیان کار می کرد
مالیات معموال برای اینکه چیزی گیر خودشان بیاید مالیات بیشتری
 چرا عیسی چنین شخصی را با خود همراه کرد که هیچکس به.می گرفتند
او اعتقاد (اعتماد) نداشت؟ چه میخواهد عیسی مسیح در این مورد
.بگویید؟ یک بار دیگر کاتبان وفریسیان آمده و از عیسی سوال میکنند
 فریسیان چه نفهمیدند از قلب خداوند.پاسخ عیسی مسیح را دوباره بخوانید
6:6 و هوشع9:13 )برای انسانها؟ ( متی.
برای شما شخصا ً معادل مدرن مأمور مالیات کیست؟ ما بعنوان پیروان
عیسی مسیح امروز در کرنتن باید از چه هنجارهای اجتماعی عبور کنیم؟

Levi, der auch Matthäus genannt wird (Markus 3:18, Matt. 9:9),
wurde von der jüdischen Gesellschaft geächtet weil er
Steuereintreiber war. Ein Steuereintreiber war jemand der mit
den Römern zusammenarbeitete. Die Römer waren die
politischen Unterdrücker der Gesellschaft. Oftmals verlangten
Steuereintreiber höhere Steuern um selbst etwas einzustecken.
Warum hat Jesus so jemanden gerufen - jemanden von dem
alle anderen nichts gehalten haben? Was will Jesus damit
sagen?
Wiedereinmal kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und
hinterfragen Jesus. Lies nochmals die Antwort von Jesus. Was
haben die Pharisäer nicht verstanden über Gottes Herz für die
Menschen? (Schau mal bei Matthäus 9:13 & Hosea 6:6 rein).
Wer ist für dich persönlich das moderne äquivalent eines
Steuereintreibers? Welche gesellschaftliche Normen sollten wir
als Jesus-Nachfolger heutzutage in Kärnten durchbrechen?
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MITTWOCH

MITTWOCH

29. APRIL 2020 – 2:18.22مرقس

29. APRIL 2020 – MARKUS 2:18-22

روزه نشانه ای از توبه و تنبه وتقوا در زمان عیسی و قبل از آن
 شما.)فریسیان دو بار درهفته روزه میگرفتند20:26بود (داوران
روزه میگیرید؟اگر روزه میگیرید چرا؟ اگر نه چرا
18:12نه؟(لوقا
 را بخوانید ـ امروز خدا میخواهد از58:1.14  و اشعیا6:16.18 متی
طریق این بخشها به شما چه بگوید؟
 در واقعه یک فکر.در این متن عیسی خود را با داماد مقایسه میکند
اینطور نیست؟منظور عیسی در اینجا چیست؟،عجیب است
عیسی توضیح میدهد که چیز (جدیدی) به ارمغان آورده، در دو مثال دیگر
 هیچ کس فقط یک تسال را: امروز میتوان همچنین این را گفت.است
 عیسی.خریداری نمیکند تا بتواند درب اتومبیل را بر روی گلف سوار کند
) یک دلیل8:13(عبرانیان. یک اتحادیه جدید برای مردم به ارمغان آورد
. این هیچ دلیلی برای عزاداری و روزه گرفتن نبود... واقعی برای شادی
برای چی امروز تو خدا را شکر میکنی؟لیستی تهیه کنید وبرای امروز از
او تشکر کنید.

Fasten war ein Zeichen der Reue, Buße und Frömmigkeit zur
Zeit Jesus und davor (vgl. Richter 20:26). Pharisäer fasteten
zweimal in der Woche (Lukas 18:12). Fastest du? Wenn ja,
warum? Wenn nein, warum nicht?
Lies Matthäus 6:16-18 und Jesaja 58:1-14 – was will Gott dir
durch diese Abschnitte heute sagen?
Jesus vergleicht sich in diesem Text hier mit einem Bräutigam.
Eigentlich ein komischer Gedanke, oder? Was meint Jesus hier?
In zwei weiteren Gleichnissen erklärt Jesus, dass er etwas
„Neues“ bringt. Man könnte es heute auch so sagen: Niemand
kauft sich einen Tesla nur um dann die Autotür auf einen 1er
Golf drauf zu montieren. Jesus bringt einen neuen Bund (einen
Tesla) zu den Menschen (Heb. 8:13) - Ein echter Grund zur
Freude - kein Grund zur Trauer oder zum Fasten. Wofür bist du
Gott heute dankbar? Mach dochmal eine Liste (manchmal ist es
hilfreich wenn du es wirklich aufschreibst) und dann sag ihm
heute doch einfach mal danke dafür.
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DONNERSTAG

DONNERSTAG

30. APRIL 2020 – 3:6 و2:23مرقس

30. APRIL 2020 – MARKUS 2:23-3:6

عیسی با یادآوری داستانی درباره داوود هنگامی که داوود قانون را نقض
.)24:5.9  پیدایش21:6.3کرد به اتهام فریسیان پاسخ میدهد (اول ساموئل
نظر شما درمورد این داستان داوود چیست؟چرا عیسی از آنها در اینجا
یاد میکند؟
 فریسیان با سبت چه کردند؟ما از این. نگاه کنید28  و27 دوباره به آیات
چه چیزی یاد میگیریم ـ که سبت باشد؟
 برای دومین بار عیسی خود را (پسر انسان)مینامد و2:28 در آیه
 خدا سبت را خلق کرد و هدف خود.)سپس(خداوند و صاحب اختیار سبت
را به آن دادـ هدف عیسی از گفتن این موضوع چه بود؟
 عیسی مردی را که دستش فلج بود را شفا میدهد و،3 در آغاز فصل
چرا فریسیان عصبانی.فریسیان دوباره عصبانی میشوند
 را بخوانیدـ فریسیان چه چیزی را فراموش کردند؟22:34.40 هستند؟ متی
قانون گرایی بر عشق چقدر غالب است؟،در زندگی شما

Jesus antwortet der Anschuldigung der Pharisäer indem er sie
an eine Geschichte von David erinnert – als David das Gesetz
brach (1 Samuel 21:1-6, 3. Mose 24:5-9). Was denkst du über
diese Geschichte Davids? Warum erwähnt Jesus sie hier?
Schau nochmal zurück zu Vers 27-28. Was haben die Pharisäer
mit dem Sabbath gemacht? Was lernen wir daraus – was sollte
der Sabbath eigentlich sein?
In 2:28 nennt Jesus sich zum zweiten mal “Menschensohn“ und
dann auch „Herr über den Sabbath.“ Gott hat den Sabbath
erschaffen und ihm seinen Zweck gegeben Was behauptet
Jesus also mit dieser Aussage?
Am Anfang von Kapitel 3, heilt Jesus einen Mann mit einer
verdorrten Hand und verärgert damit die Pharisäer noch einmal.
Warum sind die Pharisäer verärgert? Lies mal Matthäus 22:3440 – was haben die Pharisäer vergessen?
In deinem Leben, wo hat Gesetzlichkeit anstatt Liebe die
Oberhand?
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FREITAG

FREITAG

1.MAI 2020 – 3:7.19 مرقس

1.MAI 2020 – MARKUS 3:7-19

ارواح پلید و شاگردان، جمعیت:در این متن سه گروه بسیار متقاوت داریم
 ولی آنها. جمعیت عالقه چندانی به پرستش یا شناخت عیسی مسیح ندارند
 تا زمانی که عیسی به: با این شعار.برای شفا گرفتن از عیسی مسیح بودند
من در آنجا خواهم بود، آنچه که من نیاز دارم به من میدهد
ارواح پلید میدانستند که عیسی مسیح خداست و آنها به طرز باورنکردنی
 روزی همه این کار را خواهند کرد.)11 میترسیدندو پیش او افتادند(ایه
14:11)چه بخواهند یا ن (رومیان
 کوه در کتاب مقدس.شاگردان در کوه به نزد عیسی مسیح خوانده شدند
 عیسی مسیح.)19:20 همیشه مکانی برای دیدار با خداست (مثالً خروج
)که او آنها را برای2()که آنها با او هستند و1(به آنها دو وظیفه داد
 درباره این دو مورد فکر کنید چرا عیسی.)14.15 موعظه میفرستد(ایه
مسیح فقط انهارا با خودش ندارد؟ یا چرا او فقط آنها را برا تبلیغ و اخراج
شیاطین ارسال نکرد؟
 دارد؟2020 اول ماه مه،این چه معنی برای شما در این جمعه

In diesem Text finden wir drei sehr verschiedene Gruppen: Die
Menschenmenge, die unreinen Geister, und die Jünger.
Die Menschenmenge hatte scheinbar wenig Interesse daran
Jesus als Gott anzubeten oder anzuerkennen. Aber sie waren
offen für Jesus‘ Heilungen. Ganz nach dem Motto: „Solange
Jesus mir das gibt was ich brauche, bin ich dabei.“
Die unreinen Geister wussten dass Jesus Gott war und sie hatten
unglaubliche Angst und fielen vor ihm nieder (Vers 11). Eines
Tages wird das jeder Mensch tun, ob er will oder nicht (Römer
14:11).
Die Jünger, wurden zu Jesus auf den Berg gerufen. Ein Berg ist
in der Bibel immer ein Ort der Begegnung mit Gott (z.B. 2. Mose
19:20). Jesus gab ihnen zwei Aufgaben: (1) „dass sie bei ihm
seien“ und (2) „dass er sie aussende, um zu verkünden“ (Vers
14-15). Denk mal über diese zwei Dinge nach. Warum hat Jesus
sie nicht einfach zu sich berufen? Oder warum hat er sie nicht
einfach ausgesandt um zu verkünden und Dämonen
auszutreiben? Was für Bedeutung hat das für dich, an diesem
Freitag, dem 1. Mai 2020?
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SAMSTAG

SAMSTAG

2. MAI 2020 – 3:20.30 مرقس

2. MAI 2020 – MARKUS 3:20-30

.)1:2بعلزبول یک خدای فلسطینی در اکرون بود (دوم پادشاهان
در اینجا از آن به عنوان مترادف شیطان استفاده میشود وعیسی
متهم به همکاری با آن بود
 گفتگوی عیسی را داشتیدو.تصور کنید که شما آنجا بودید
 احتماالً در صدای عیسی اضطراب و.فریسیان متوجه میشدند
.فقط این یک گناه قابل بخشش نیست.جدیت وجود خواهد داشت
اما این گناه بر علیه روح القدس چیست؟
 به او.عیسی با قدرت روح القدس ارواح پلید را بیرون میکرد
) اما فریسیان آن1:10.11 خدا و روح القدس اقتدار دادند(مرقس
 به عبارت. آنها عیسی را اینگونه طرد میکنند.را رد میکنند
 رد کردن عیسی به معنای انجام گناه در برابر روح القدس:دیگر
3:30( )است
کی برای آخرین بار تجربه کردید که نمیتوانید خدا را به بازی
بگیرید؟که او یک پدر دوستداشتنی است و همچنین کسی که
محدودیتهای شما را نشان میدهد و جدیت یک وضعیت را
نشان میدهد؟

„Beelzebul“ war ein Gott der Philister in Ekron (2. Könige 1:2).
Hier wird es als ein Synonym für Satan verwendet und Jesus
wird beschuldigt ihm zusammenzuarbeiten.
Stell dir mal vor du wärst dabei gewesen. Du hättest den Dialog
von Jesus und den Pharisäern mitbekommen. Vermutlich wäre
in der Stimme Jesus Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit
mitgeschwungen. Nur diese eine Sünde kann nicht vergeben
werden. Doch was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist?
Jesus hatte in der Kraft des Heiligen Geistes Dämonen
ausgetrieben. Ihm wurde vom Vater und dem Heiligen Geist
Autorität gegeben (Markus 1:10-11) aber die Pharisäer lehnen
das ab. Sie lehnen Jesus damit ab. In anderen Worten: Jesus
abzulehnen bedeutet die Sünde gegen den Heiligen Geist zu
tun (3:30).
Wann hast du es zuletzt erlebt, dass man mit Gott nicht einfach
Spielchen spielen kann? Dass er ein liebevoller Vater ist aber
auch jemand der dir Grenzen aufzeigt und den Ernst einer
Situation offenlegt?
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SONNTAG

SONNTAG

3. MAI 2020 – 3:31.35 مرقس

3. MAI 2020 – MARKUS 3:31:35

ً خانواده عیسی مسیح احتما
.ال فقط چیزهای خوبی را در ذهن داشته اند
آنها فکر میکردند که میدانند چه چیزی برای عیسی خوب است(ایات
) عیسی علنا ً گفت که31.32  سپس وقتی او را صدا زدند(ایات.)20.21
 اگر.خواهر و مادر او هستند،کسانی که از او پیروی میکنند مانند برادر
 پس شما هم برای عیسی همان معنی را، شما پیرو عیسی هستید
حال شما چطور است با این فکر؟.دارید
خواهران و برادران عیسی تصوری روشن درباره آنچه فکر میکردند
 در کدام بخش از زندگی شما در حال.داشتند، عیسی باید انجام دهد
، حاظراحساس مشابهی دارید؟ با عیسی در موردش صحبت کنید با دعا
قبل از اینکه ادامه متن را بخوانید
هر کسی که “اراده خدا“ را انجام دهد در این رابطیه نزدیک با عیسی
 پروردگارا اراده تو یرای زندگی: ما اغلب میپرسیم.)35 قرار دارد(ایه
من چیست؟ایا باید این شغل یا شغل دیگری را انجام دهم؟ این آپارتمان یا
دیگری؟ جالب است که در عهد جدید (اراده خدا)بیشتر درباره چیزهای
2:4 اول تیموتاؤس،5:18، 3:4 اول تسالونیکیان:  بخوانید.متفاوت است
نظر شما در مورد این آیات چیست؟خدا. 12:1.2 رومیان، 6:6افسسیان،
امروز میخواهد چه چیزی به شما بگویید؟

Jesus Familie hatte vermutlich nur Gutes im Sinn. Sie dachten,
dass sie wussten was gut für Jesus ist (Verse 20-21). Als sie ihn
dann rufen ließen (Verse 31-32) sagte Jesus öffentlich, dass
diejenigen die ihm nachfolgen wie sein Bruder, Schwester, oder
Mutter sind. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann meint
Jesus damit auch dich. Wie geht es dir mit diesem Gedanken?
Jesus‘ Geschwister hatten eine genaue Vorstellung von dem was
Jesus ihrer Meinung nach tun sollte. In welchem Bereich deines
Lebens geht es dir im Moment genauso? Rede mit ihm jetzt im
Gebet darüber bevor du hier weiterliest.
Jeder der den „Willen Gottes“ tut ist in dieser engen Beziehung
mit Jesus (Vers 35). Oftmals fragen wir: „Herr, was ist dein Wille
für mein Leben? Soll ich diesen Job oder den anderen Job
nehmen? Diese Wohnung oder die andere?“ Interessanterweise,
geht es im Neuen Testament beim „Willen Gottes“ oftmals mehr
um ganz andere Dinge. Lies dazu mal: 1 Thessalonians 4:3, 5:18,
1. Timotheus 2:4, Epheser 6:6, Römer 12:1-2. Was denkst du über
diese Verse? Was will Gott dir heute damit sagen?
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