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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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MONTAG

MONTAG

4. MAI 2020 – 4:1.20 مرقس

4. MAI 2020 – MARKUS 4:1-20

چون شما به عنوان یک فرزند خدا،  خطرناک است.یک تمثیل خطرناک
 من متعلق به،  من یک مسیحی هستم،  "آه،  خیلی سریع فکر می کنید،
 تمثیل را.)20  و8  به کسانی که ثمره می دهند" (آیات، گروه آخر هستم
 آیا چیزی نشان می دهد که عیسی تنها در مورد اولین.دوباره بخوانید
تصمیم پیروی از او صحبت می کند؟
عیسی این مثل را تفسیر می کند و می گوید که بذر کالم خدا است (آیه
 کتاب مقدس را می خوانید،  من هر بار که کلمه خدا را می شنوید.)14
 مهم. به یکی از این چهار روش پاسخ می دهید،  یا موعظه می شنوید،
 اعتماد به خدا،  خیرات،  پول، نیست که آیا این مربوط به شخصیت خدا
 می توانید این تم را در آخر هر موعظه یا هر بار بعد از.و غیره است
 با این فکر چطوری ؟ه.خواندن کتاب مقدس قرار دهید
:) به این معنی است9 هر که گوش برای شنیدن دارد باید بشنود" (آیه
 لوقا، 11:15 " (نگاه کنید به متی."آنچه من االن گفتم بسیار مهم است
 امروز. این مثل برای شماست.)2:7  باب، 115:6  مزمور، 14:35
، خوب است بدانیم که ما با نیروی خودمان کاری نمی توانیم انجام دهیم
بیندازید15:1.6  (نگاهی به یوحنا.)اما این خداست که در ما کار می کند

Ein gefährliches Gleichniss. Gefährlich, weil man als Kind Gottes
sehr schnell denkt, “Ah, ich bin Christ, ich gehöre zur letzten
Gruppe, zu denjenigen die Frucht bringen“ (Vers 8 & 20). Lies
das Gleichniss nocheinmal. Deutet irgendetwas daraufhin, dass
Jesus hier nur von der Erstentscheidung ihm nachzufolgen
redet?
Jesus interpretiert dieses Gleichniss und sagt, dass die Saat das
Wort Gottes ist (Vers 14). D.h. jedesmal wenn du Gottes Wort
hörst, wenn du in der Bibel liest oder eine Predigt hörst
reagierst du in einer dieser vier Arten. Ganz egal ob es um das
Thema Gottes Charakter, Geld, Nächstenliebe, Gott vertrauen,
etc. geht. Man könnte dieses Gleichniss am Ende jeder Predigt
bringen, oder jedes Mal nachdem du in der Bibel gelesen hast.
Wie geht es dir mit diesem Gedanken?
„Wer Ohren hat zu hören, der höre“ (Vers 9) bedeutet: „Was ich
gerade gesagt habe ist sehr wichtig.“ (Vgl. Mt. 11:15, Lukas 14:35,
Psalm 115:6, Offb. 2:7). Dieses Gleichniss ist für dich. Heute.
Gut zu wissen, dass wir nichts aus unserer eigenen Kraft tun
können, sondern dass Gott derjenige ist der in uns wirkt. (Schau
dazu mal bei Johannes 15:1-6 rein)
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DIENSTAG

DIENSTAG

5. MAI 2020 – 4:21.25 مرقس

5. MAI 2020 – MARKUS 4:21-25

عیسی غالبا ً به مردم در انجیل مرقس می گوید كه هویت خود را مخفی
 او همچنین می،  او همچنین در تمثیل دیروز هم این را گفت.نگه دارند
گوید که هنوز در نظر گرفته نشده است که همه مردم مثل های او را
 اما زمان آن فرا می رسد که شخص و پیام او.)4:10.12 بفهمند (مرقس
21.22 )برای همه روشن شود (آیات
در اینجا عیسی به طور خاص با شاگردان صحبت می کند و آنها را
 شما کسانی هستید که این اسرار را پشت سر خواهید:روشن می کند
 چه احساسی.در اعمال رسوالن ما می خوانیم که عیسی حق بود.گذارد
 پیام پادشاهی خدا با سایر افراد دارید؟ آخرین/ در مورد اشتراک انجیل
باری که این کار را کردید کی بود؟
. ما یک قول عظیم و همچنین یک اخطار می یابیم25  و24 در آیات
کسانی که با روی باز به خدا گوش میدهند وعده می دهد خداوند که خود
 را3:18  (دوم پطرس.را بیشتر و بیشتر نشان می دهد و برکت میدهد
)بخوانید.
،  به ما هشدار می دهد که اگر خود را در مقابل خدا قرار دهیم25 آیه
 مقایسه13:10.17  با متی.توانایی درک او را نیز از دست خواهیم داد
کنید.
نظر شما درباره این هشدار عیسی به پیروانش چیست؟

Jesus sagt den Leuten im Markusevangelium oftmals, dass sie
seine Identität geheim halten sollen. Im Gleichniss von gestern
sagt er auch, dass es noch nicht für alle Menschen bestimmt ist,
seine Gleichnisse zu verstehen (Markus 4:10-12). Es wird aber die
Zeit kommen wo seine Person und seine Nachricht für alle klar
sein werden (Vers 21-22).
Jesus redet hier speziell zu den Jüngern und macht ihnen klar:
Ihr seit diejenigen die diese Geheimnisse weitergeben werdet. In
der Apostelgeschichte lesen wir, das Jesus recht hatte. Wie geht
es dir damit das Evangelium / die Nachricht von Gottes Reich
anderen Menschen zu erzählen? Wann hast du das zum letzten
Mal gemacht?
In Vers 24 und 25 finden wir ein gewaltiges Versprechen und
auch eine Warnung. Diejenigen die offen sind auf Gott zu
hören, verspricht Gott immer mehr von sich selbst zu zeigen
und geben. (Lies dazu mal 2. Petrus 3:18). Wow!
Vers 25 warnt uns, dass wenn wir uns Gott gegenüber
verschließen uns auch die Fähigkeiten genommen wird ihn zu
verstehen. Vergleich mal mit Matt 13:10-17. Was denkst du über
diese Warnung von Jesus an seine Nachfolger?
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MITTWOCH

MITTWOCH

6. MAI 2020 – 4:26.28 مرقس

6. MAI 2020 – MARKUS 4:26-28

 با این.این تمثیل عیسی دوباره در مورد پادشاهی او و بشارت آن است
 مسیح می کوشد توضیح دهد که خدا کسی است که بذر میپاشد و ان، مثال
را افزایش میدهد و همچنین کسی است که برداشت را به ارمغان می
آورد
 ما فقط می توانیم نقش.هیچ کس نمی تواند پادشاهی خدا را کنترل کند
خود را بازی کنیم و مهارت های خود را فراهم کنیم (به بخش دیروز
 آیا این یک. اما خدا کسی است که باعث رشد آن می شود، )مراجعه کنید
فکر هوشیار کننده یا دلگرم کننده است برای شما؟
 برداشت همیشه تصویری برای داوری است (یوئیل، در کتاب مقدس
 خدا کاشته است و او نیز برای برداشت محصول دوباره بر می.)3:13
گردد
.ملکوت خدا رشد می کند و کالم خدا در این امر نقش مهمی ایفا می کند
) آیا این موضوع را4:12 کتاب مقدس "زنده و قدرتمند" است (عبرانیان
در زندگی خود تجربه کرده اید؟ چگونه این دو ویژگی کالم خدا ("زنده" و
."قدرتمند") را تجربه کردید؟ سعی کنید به نمونه های مشخص فکر کنید
بقیه این آیه را در نامه به عبرانیان بخوانید.

In diesem Gleichniss von Jesus geht es wieder um sein
Königkreich und die Verkündigung davon. Jesus versucht mit
diesem Gleichniss zu erklären, dass Gott derjenige ist der sät,
der den Wachstum schenkt und auch derjenige der dann die
Ernte einbringt.
Niemand kann Gottes Konigreich lenken. Wir können nur
unseren Teil spielen, und unsere Fähigkeiten zur Verfügung
stellen (siehe Abschnitt von gestern), aber Gott ist der jenige der
es zum Wachsen bringt. Ist das für dich ein ernüchternder oder
ermutigender Gedanke?
Die Ernte ist in der Bibel immer auch ein Bild für Gericht (Joel
3:13). Gott hat gesät und er wird auch zurückkommen um zu
ernten.
Gottes Reich wächst und Gottes Wort spielt dabei eine wichtige
Rolle. Die Bibel ist „lebendig und kräftig“ (Hebräer 4:12). Hast du
das in deinem Leben erlebt? Wie hast du diese beiden
Eigenschaften von Gottes Wort („lebendig“ und „kräftig“)
erfahren? Versuch an konkrete Beispiele zu denken. Lies dazu
auch mal den Rest von diesem Vers im Hebräerbrief.
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DONNERSTAG

DONNERSTAG

7. MAI 2020 – 4:30.34 مرقس

7. MAI 2020 – MARKUS 4:30-34

 ما دوباره می خوانیم یک مثل در مورد، امروز بعد از تمثیل دیروز
. بیندازید32  و31  وقت بگذارید تا نگاهی دقیق تر به آیات.پادشاهی خدا
آنچه را که در این آیات مشاهده می کنید بنویسید
به نظر شما چرا عیسی پادشاهی را با دانه خردل مقایسه کرد؟ سپس
 این.یهودیان انتظار داشتند كه مسیح بالفاصله پادشاهی خود را برپا كند
انتظار چگونه با این مثل مطابقت دارد؟
 بعضی اوقات با موقعیت هایی روبرو می، دقیقا ً مثل مثل دانه خردل
 بذر وقتی.شویم که نمی بینیم خدا در ما یا افراد دیگر چگونه کار می کند
 اما وقتی جوانه می زند در یک چیز، در زمین است قابل رویت نیست
 چه وقت شما مجبور به "صبر" برای خدا.شگفت انگیز شکوفا می شود
بودید؟ آیا در داستانهای عهد عتیق یا جدید وجود دارد که در تو این
احساس به وجود بیاید که مردم کجا باید منتظر خدا باشند؟

Nach dem Gleichniss gestern, lesen wir heute gleich nochmal
ein Gleichniss über das Königreich Gottes. Nimm dir Zeit um
Verse 31 & 32 etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Schreib auf was für Dinge dir in diesen Versen auffallen.
Warum denkst du hat Jesus das Konigreich mit einem Senfkorn
verglichen? Die Juden damals erwarteten, dass der Messias
sofort sein Königreich ins Leben rufen wird. Wie passt diese
Erwartung mit diesem Gleichniss zusammen?
Genauso wie im Gleichniss mit dem Senfkorn, sind wir
manchmal mit Situationen konfrontiert wo wir nicht sehen wie
Gott in uns oder anderen Menschen arbeitet. Der Same ist nicht
sichtbar wenn er in der Erde ist, aber wenn er hervorsprießt
gedeiht er zu etwas wunderbarem. Wann musstest du schonmal
auf Gott „warten“? Gibt es Geschichten im Alten oder Neuen
Testament, die dir in den Sinn kommen wo Menschen auf Gott
warten mussten?
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FREITAG

FREITAG

8. MAI 2020 – 4:35.41 مرقس

8. MAI 2020 – Markus 4:35.41

 به طور خاص چه، اگر تازه این داستان را برای اولین بار خوانده بودید
چیزی نظر شما را جلب میکرد؟
 دریاچه یا دریا غالبا ً تصویری از هرج و مرج است که، در کتاب مقدس
.)69:15 ، 46:2.3  مزامیر، 15:8 به داستان خلقت برمی گردد (خروج
اما در اینجا می خوانیم که چگونه عیسی به راحتی به باد و امواج فرمان
 درادامه داستان که روشن می کند.می دهد تا از سخنان او پیروی کنند
که عیسی خدای خالق است

Wenn du diese Geschichte gerade zum ersten mal gelesen
hättest, was wäre dir besonders aufgefallen?
In der Bibel ist ist der See bzw. das Meer oft ein Bild für Chaos,
dass bis zur Schöpfungsgeschichte zurückgeht (2. Mose 15:8,
Psalm 46:2-3, 69:15). Aber hier lesen wir wie Jesus dem Wind
und den Wellen einfach mit seinem Worten zu gehorchen
befiehlt. Ein weitere Geschichte die klarstellt, dass Jesus, der
Schöpfer-Gott ist.

 نیز درخواست ما4:38 گاهی اوقات فراخوان یاری شاگردان در مرقس
 چگونه عیسی می تواند.برای یاری خداوند است
در چنین زمانی بخوابد؟ کی آخرین باری بود که احساس می کردید در
طوفان هستید و به نظر نمی رسد خدا اهمیتی می دهد؟

Manchmal ist der Hilferuf der Jünger in Markus 4:38 auch unser
Hilferuf an Gott. Wie kann Jesus in solch einer Zeit nur schlafen?
Wann war das letzte mal als du dich wie in so einem Sturm
gefühlt hast und Gott sich scheinbar nicht dafür interessierte?

 "چرا می ترسید؟ پس شما ایمان، وقتی امروز عیسی به شما می گوید
ندارید؟" چه می خواستید بگویید؟ خدایی که باد و موج را تحت کنترل
 آیا منطقه ای در زندگی شما. زندگی شما را نیز تحت کنترل دارد، دارد
وجود دارد که در ان هرج و مرج حاکم باشد و شما باید آن را دو باره
 ما این امید را. را بخوانید21:1 کامال آگاهانه به یاد بیاورید؟ مکاشفه
 یک بار برای همیشه نظم را در مقابل هرج، که خداوند روزی،داریم
ومرج به این دنیا می اورد و بعد می گوید "دریا دیگر نیست

Wenn Jesus zu dir heute sagt: “Warum hast du Angst? Hast du
denn keinen Glauben?“ Was würdest du sagen? Der Gott der
den Wind und die Wellen im Griff hat, hat auch dein Leben im
Griff. Gibt es einen Bereich in deinem Leben wo Chaos herrscht
und du dich ganz bewusst wieder daran erinnern musst? Lies
mal Offenbarung 21:1. Wir haben die Hoffnung, dass Gott eines
Tages ein für allemal Ordnung in das Chaos dieser Welt bringen
wird und dann heißt es „das Meer ist nicht mehr.“
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SAMSTAG

SAMSTAG

9. MAI 2020 – 5:1.20 مرقس

9. MAI 2020 – MARKUS 5:1-20

 عیسی قدرت خود را نشان می دهد و مردی دیوانه را شفا می، باز هم
 پسر متعال" توسط غیر یهودیان برای،  این مرد عیسی را "پسر خدا.دهد
) این اتفاق به4:2 ، 3:24  دانیال، 24:16 خدا به کار رفته است (اعداد
شما در مورد شخصیت عیسی مسیح چه میگویید؟

Wiedermal stellt Jesus seine Macht unter Beweis und heilt einen
besessenen Mann. Dieser Mann nannte Jesus „Sohn Gottes,
Sohn des Höchsten“ eine Bezeichnung die im AT von NichtJuden für Gott verwendet wurde (4. Mose 24:16, Daniel 3:24,
4:2). Was sagt dir diese Begebenheit über Jesus Charakter?

 سرباز6000-4000  یک لژیون.او را "لژیون"تخت اختیار داشت
 کل این داستان (شامل بخشی از خوک ها) به گونه.)9 رومی بود (آیه
ای طراحی شده است که نشان می دهد یک دیو (ها) قدرتمند چگونه بوده
و چگونه عیسی به عنوان پسر خدا بر سر چنین قدرتهای تاریکی عمل
کرده است
 به، مسیح در اینجا در یک منطقه عمدتا یونانی (به اصطالح دکاپولیس
معنی "ده شهر") قرار دارد و این مرد به عنوان اولین مبلغ در بین این
 مدتها قبل از اینکه ما اعمال رسوالن به نوشته، مشرکان بدست می آید
 عیسی به مردم.پولس از سفرهای بشارتی به سرزمین کفار را بخوانیم
 اول.برای هدف خود نیاز داشت که در بقیه جهان قبالً کپی شده بود
 کجا فکر می کنید کمتر به خودت به. را بخوانید1:18.31 قرنتیان
 اما شما، عنوان خدای مرگ؟ خدا کجا قصد دارد کاری با شما انجام دهد
 من نمی توانم؟، . "نه:عقب مانده اید. "

Er war besessen von „Legion.“ Eine Legion waren 4000-6000
römische Soldaten (Vers 9). Diese ganze Geschichte (auch der
Teil mit den Schweinen) ist dafür ausgelegt um zu zeigen, welch
ein mächtiger Dämon(en) das war und wie Jesus als Sohn
Gottes macht über solche dunklen Mächte hat.
Jesus befindet sich hier in einem überwiegend griechischen
Gebiet (sogenannte Decapolis, d.h. „Zehn-Städte“) und dieser
Mann wird zum ersten Missionar unter diesen Heiden, lange
bevor wir in der Apostelgeschichte von Paulus Misisonsreisen zu
den Heiden lesen. Jesus gebraucht Menschen für seine Zwecke,
die der Rest der Welt schon abgeschrieben hat. Lies dazu mal 1.
Korinther 1:18-31. Wo denkst du weniger von dir selbst als Gott
es tut? Wo hat Gott etwas mit dir vor, aber du hälst zurück:
„Nein, das kann ich nicht.“?
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SONNTAG
10. MAI 2020 – MARKUS 5:21-43

SONNTAG
10. MAI 2020 – 5:21.43مرقس

 وقت بگذارید و سعی کنید خود را در. را بخوانید15:21.31 الویان
 سال است که این خونریزی را12  شما.وضعیت این زن قرار دهید
 نه تنها درد جسمی دارید بلکه از نظر اجتماعی نیز.تجربه کرده اید
 شما تمام پول خود را صرف بهبودی کردید و فقط بدتر.فرسوده هستید
 می توانستید عیسی،  با این ریسک که با دست زدن به عیسی مسیح.شد
 چه.  اما این زن به هر حال این کار را انجام می دهد، را نجس کنید
واکنشی عیسی نشان داد؟ عیسی در چه بخش هایی از زندگی خود را
بهبود بخشید ؟ چه چیزی میتوان از این زن یاد گرفت؟
 "اما یائیروس فقط.عیسی مسیح بالخره برای کمک به یائیروس آنجا بود
می تواند در كنار او ایستاده و نگاه کند كه او برای بهبودی این زن زمان
کار عیسی خیلی. دختر خود او در حال مرگ است،  در همین حال.ببرد
 فکر میکنید یائیروس چه در سر داشت؟.طول می کشد و دختر می میرد
عیسی آنجا بود ولی چون عیسی وقت زیادی را،او دلیلی برای امید داشت
 چه،  اگر شما در جای او بودید.صرف بهبود آن زن کرد دختر او مرد
حسی داشتید؟
 عیسی. ما درباره یک معجزه فوق العاده دیگر می خوانیم، در پایان
 بلکه او، مسیح فقط قدرت بهبودی تأثیرات مرگ در این زن را نداشت
این قدرت را دارد که خود مرگ را شکست دهد
عیسی در مواجهه با مرگ از یائیروس خواست که نترسند بلکه ایمان
 امروز دوباره. عیسی امروز همین حرف را برای شما می گوید.بیاورند
 پروردگار"؟،  "من به تو اعتماد دارم:کجا می توانید بگویید

Lies 3. Mose 15:25-31. Nimm dir die Zeit und versuch dich in die
Situation der Frau hineinzuversetzen. Du hast diese Blutungen
seit 12 Jahren. Du hast nicht nur körperliche Schmerzen,
sondern bist auch gesellschaftlich ausgestoßen. Du hast all dein
Geld für Heilungen ausgegeben, und es wurde nur schlimmer.
Indem du das Risiko eingehst Jesus anzugreifen, hättest du
Jesus „unrein“ gemacht. Aber diese Frau macht es trotzdem.
Wie reagiert Jesus? Welche Bereiche ihres Lebens hat Jesus
geheilt? Was kannst du von dieser Frau lernen?
Jesus war eigentlich dabei Jarius zu helfen. Aber Jairus kann nur
danebenstehen und zuschauen wie Jesus sich die Zeit nimmt
diese Frau zu heilen. Währenddessen liegt seine eigene Tochter
im Sterben. Jesus braucht zu lange und die Tochter stirbt. Was
denkst du ist Jairus da durch den Kopf gegangen? Er hatte
Grund zur Hoffnung, denn Jesus war da, aber weil Jesus sich
Zeit nahm die Frau zu heilen starb seine Tochter. Wenn du an
seiner Stelle wärst, wie hättest du dich gefühlt?
Am Ende, lesen wir aber von einem weiteren gewaltigen
Wunder. Jesus hatte nicht nur die Macht die Auswirkungen des
Todes in der Frau zu heilen, sondern er hat die Macht den Tod
selbst zu besiegen.
Im Angesicht des Todes, rief Jairus Jesus dazu auf keine Furcht
zu haben, sondern zu glauben. Jesus spricht dir heute das
gleiche zu. Wo kannst du heute wieder neu sagen: „Ich vertraue
dir, Herr“?
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