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MARKUS 
Woche 5 // 8:1-9:50 

 

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
د بپرسید: خدایا ، امروز به من چه میخواهی بگویی؟از خو (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 5 // 8:1-9:50 

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 
18. MAI 2020 – MARKUS 8:1-10 

 
زیادی از مردم غذا می داد.  برای بار دوم می خوانیم که عیسی به جمع 

( و آنها سه روز با عیسی بدون 3این افراد از راه دور آمده بودند " )آیه 
( بدیهی است که آنها سعی کردند هر کاری بکنند تا با 1غذا بودند.) آیه 

4:15عیسی باشند. عیسی دلسوز آنها و وضعیتشان بود.)عبرانیان )   

 

ارد؟ نشانه ای از پاسخ این سؤال چرا دو وعده غذایی مختلف وجود د  
توسط مکانی که این وعده های غذایی در آن صورت گرفته است آورده 

 4000( ، 9:10مورد در جلیل یهودی غذا خوردند )لوقا  5000شده است. 
( . معنای این چیست؟7:31نفر در  منطقه یونانی دکاپولیس )    

 

ست؟ اگر شما یکی از نظر شما در مورد یاران عیسی  در این داستان چی
یاران بودید ، چگونه به سخنان  عیسی مسیح واکنش نشان می 

2.3دادید؟) ایه )   

 

در انجیل یوحنا گفتگو را می خوانیم که عیسی پس از این معجزه داشت. " 
را بخوانید. خدا میخواهد نان زندگی برای شما باشد. نظر  6:25.40یوحنا 

د امروز به واسطه این آیه و چیست؟  خداون 35شما در مورد آیه 
نفرمیخواهد به شماچه بگوید؟ 4000تغذیه       

 

 
 
 
 
 

MONTAG 
18. MAI 2020 – MARKUS 8:1-10 

 
Zum zweiten Mal lesen wir, dass Jesus einer großen 
Menschenmege zu Essen gab. Diese Menschen kamen „von 
weit her“ (v.3)  und sie waren drei Tage lang mit Jesus ohne 
etwas zu essen (v. 1). Offensichtlich hatten sie alles dran gesetzt 
mit Jesus zu sein. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und ihrer 
Situation (vgl. Hebräer 4:15).   
 
Warum gibt es zwei verschiedene Speißungen? Ein Hinweis auf 
die Antwort dieser Frage gibt der Ort wo diese Speisungen 
stattgefunden haben. Die 5000 wurden im jüdischen Galiläa 
gespeist (Lk. 9:10), die 4000 in dem griechischen Gebiet der 
Dekapolis (7:31). Welche Bedeutung könnte das haben?  
 
Was denkst du über die Jünger in dieser Geschichte? Wenn du 
einer der Jünger wärst, wie hättest du auf die Aussage von Jesus 
reagiert? (v. 2-3).  
 
Im Johannes-Evangelium lesen wir von einem Gespräch, dass 
Jesus im Anschluss an dieses Wunder hatte. Lies mal Johannes 
6:25-40. Gott möchte das „Brot des Lebens“ für dich sein. Wie 
geht es dir mit diesem Vers 35? Was will Gott dir heute durch 
diesen Vers und die Speisung der 4000 sagen?  
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DIENSTAG 
 19. MAI 2020 –  8:11.26مرقس  

 

بهشت   می از نشانه ای  فریسیان آمدند و برای اقتدار عیسی مسیح،
خواستند.  اما عیسی مسیحی به آنها عالمتی نداد ، فقط از آنها سؤالی بی 
پاسخ پرسید.  سؤال مسیح غم و ناامیدی وی را در عدم ایمان آنها نشان 

داد.  آنچه عیسی تاکنون انجام داده است باید به اندازه کافی اثبات کند که 
 او خداست

 

اظهاراتی را بیان می  15، عیسی در آیه در حالی که آنها در قایق هستند   
کند: منظور از خمیرمایه هنگام پخت نان دقیقا چیست؟  منظور عیسی در 
اینجا  از هشدار علیه فریسیان و هیرودیس چیست؟  برای کسب اطالعات 

را بخوانید 5:6.8و اول قرنتیان  12:1.3بیشتر در مورد خمیر مایه ، لوقا   

 

نمی رسد که شاگردان عیسی را به خوبی درک می با این حال ، به نظر   
کنند.  به جای پاسخ دادن به آنچه عیسی می گوید ، آنها نگران غذا می 

   شوند.  چگونه عیسی به نگرانی های آنها پاسخ می دهد؟

 

برای ما آسان است که امروز این داستان را بخوانیم و فکر کنیم ،  
شند ، عیسی همین االن نان را برای توانند انها نگران نان با "چگونه می

نفر در دسترس قرار داده است؟" اما چه سریع شما آنچه عیسی در  4000
زندگی شما انجام داده است را فراموش می کنید؟  وقت بگذراید و لیستی 
از آن بنویسید هنگامی که خدا ثابت کرده است که در زندگی شما وفادار 

نفر دیگر را غذا داد، همان  4000آن  نفر و بعد از 5000است. عیسی که 
 عیسی بود که در قایق بود. او امروز نیز همان عیسی است

 

 
 

DIENSTAG 
 19. MAI 2020 – MARKUS 8:11-26 

 
Die Pharisäer kamen und wollten ein Zeichen vom Himmel für 
die Autorität von Jesus. Aber Jesus gab ihnen kein Zeichen, 
sondern stellt ihnen einfach eine unbeantwortete Frage. Jesus 
Frage zeigte seine Trauer und Enttäuschung an ihrem 
Unglauben. Was Jesus bis jetzt gemacht hat, sollte eigentlich 
Beweis genug sein, dass er Gott ist.  
 
Währenddem sie im Boot sind macht Jesus eine Aussage in Vers 
15. Was genau ist der Zweck von Sauerteig beim Brotbacken? 
Was hat Jesus hier wohl mit der Warnung vor den Pharisäern 
und Herodes gemeint? Lies Lukas 12:1-3 und 1 Korinther 5:6-8 
um mehr über Sauerteig zu lesen.  
 
Die Jünger scheinen Jesus jedoch gar nicht zu verstehen. Anstatt 
auf das einzugehen was Jesus sagt, fangen sie an sich Sorgen 
um das Essen zu machen. Wie reagiert Jesus auf ihre Sorgen? 
 
Es ist einfach für uns heute diese Geschichte zu lesen und zu 
denken: „Wie könnt ihr euch nur ums Brot sorgen, Jesus hat 
gerade Brot für 4000 Leute zur Verfügung gestellt?“ Aber wie 
schnell vergisst du was Jesus in deinem Leben schon getan hat? 
Nimm dir Zeit und mach eine Liste wo du aufschreibst wann 
Gott sich in deinem Leben als treu erwiesen hat. Der Jesus, der 
5000 und dann 4000 Menschen zu Essen gab, ist der gleiche 
Jesus wie im Boot. Er ist auch der gleiche Jesus heute.  
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MITTWOCH 
20. MAI 2020 –  8:38و 8:27مرقس  

 

مردم چه در راه قیصریه  فیلپس ، عیسی از شاگردان سؤال می کند که  
می گویند که او کیست.  سپس از آنها سؤال می کند که شما  چه فکر می 

 کنید.  چگونه پطرس نسبت به این امر واکنش نشان داد؟
 

به نظر می رسد که سرانجام پطرس و شاگردان دیگر می دانند که عیسی   
اند کیست.  اما وقتی ادامه می دهیم ، می فهمیم که آنها هنوز واقعاً نفهمیده 

 که او کیست.  شما انتظار داشتید چه نوع "مسیح" داشته باشید؟
 

سپس عیسی دوباره شروع به تدریس می کند ، او در مورد همه چیز  
صحبت می کند و توضیح می دهد که دنبال کردن او چیست. به 

 نظرمیرسد بسیار اساسی است.عیسی از یارانش چه انتظاری دارد؟
 

می خوانید چه احساسی دارید؟ دلگرم می شوید؟ را  34.38وقتی آیات     
دلسرد می شوید؟ این خواستار اطاعت و وابستگی به عیسی مسیحی آسان 

نیست  و قطعاً یک شیوه زندگی که خالف هر آنچه امروز جامعه ما به ما  
می گوید خالف واقع خواهد شد.این برای ما هزینه خواهد داشت.  آیا فکر 

روی  عیسی است؟ در کدام منطقه از زندگی شما می کنید این هزینه پی
گفتن برای شما سخت تر است: "بله ، من معتقدم که در اینجا نیز پرداخت 
می شود."                                                                        

ه امیدوار را  میابیم.  پیروی از عیسی کمی  برای ما هزین 35در پایان آیه 
(    امروز چه امیدی  به شما 35دارد ، اما با نوید نیز همراه است.)ایه 

 می دهد؟

 

 
 

MITTWOCH 
20. MAI 2020 – MARKUS 8:27-8:38 

 
Am Weg nach Cäsaräa Philippi fragt Jesus die Jünger was denn 
die Leute sagen, wer er sei. Danach fragt er sie was sie selbst 
denken. Wie hat Petrus darauf reagiert?  
 
Es scheint als würde Petrus und die anderen Jünger endlich 
verstehen wer Jesus ist. Aber wenn wir dann weiterlesen merken 
wir, dass sie noch immer nicht wirklich verstanden haben wer er 
ist. Welche Art von „Christus“ haben sie erwartet?  
 
Jesus fängt dann auch wieder an eine Menge zu unterrichten. Er 
nimmt kein Blatt vor dem Mund und erklärt was es bedeutet 
ihm nachzufolgen. Es hört sich ziemlich radikal an. Was erwartet 
Jesus von seinen Nachfolgern?  
 
Wenn du die Verse 34-38 liest – wie fühlst du dich? Ermutigt? 
Entmutigt? Dieser Ruf zu Gehorsam und Abhängigkeit 
gegenüber Jesus ist nicht einfach und definitiv ein Lebensstil der 
entgegen allem steht was unsere Gesellschaft uns heute sagt. Es 
wird uns etwas kosten. Denkst du, dass der Preis es wert ist 
Jesus nachzufolgen? In welchem Bereich deines Lebens fällt es 
dir am Schwersten zu sagen: „Ja, ich glaube dass es sich auch 
hier auszahlt.“  
Am Ende von Vers 35 finden wir Hoffnung. Jesus nachzufolgen 
kostet uns etwas, aber es kommt auch mit einem Versprechen. 
(v. 35). Was für eine Hoffnung gibt dir das heute?  
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DONNERSTAG 
 21. MAI 2020 –  9:1.13مرقس  

 

( و 9:1می گوید برخی از شما پادشاهی خدا را در قدرت خواهید دید ") عیسی
بالفاصله پس از آن داستانی را می خوانیم که بعضی از شاگردان هویت واقعی 

 او را می بینند
 

دگرگونی عیسی در کوه یاداور برخورد دیگری با خدا در کوه است.خروج   
موازی می بینید؟ مرقس یا عیسی  را بخوانید ، بین این داستانها چه  24:15.18

 با آن چه می خواهند بگویند؟
 

احتماالً می توانید كتابی در مورد  -در این مقایسه چیزهای زیادی وجود دارد  
آن بنویسید.  برای تأکید: خداوند در کوه سینا یک واسطه )موسی( را به کوه می 

ش به عنوان واسطه  فرستد که با خدا مالقات می کند ، اما در اینجا خدا خود
کوه را باال می رود و بعد دوباره پایین می آید.خدا دستور یک خیمه گاه جدید را 

( بلکه  او به عنوان یک انسان در میان ما زندگی می کند. عیسی 5نمیدهد)ایه 
توانیم بگویم در بین ما "عبادتگاه" بود )یوحنا  "زندگی می کرد" یا همچنین می

وان پیروو، او در ما زندگی می کند )اول قرنتیان ( و اکنون به عن1:14
(  چه امتیازی دارید! نظر شما چیست با این فکر؟  در مورد آن با خدا 6:19.20

 صحبت کنید
 

اظهارات پدر درباره پسرش حرف سختی است.  خداوند کالم خود را در عهد   
ال )اعم 18:15و تثنیه  2:7عتیق به دو صورت  عنوان  می کند: مزامیر

(.  در عمل به معنای "گوش دادن به او" برای شما چیست؟)ایه 3:22رسوالن 
7)                         

 

 
 
 

DONNERSTAG 
 21. MAI 2020 – MARKUS 9:1-13 

 
Jesus sagt „einige von euch... werden das Reich Gottes in Macht 
sehen“ (9:1) und direkt danach lesen wir eine Geschichte wo 
einige Jünger seine wahre Identiät sehen.  
 
Die Transfiguration Jesus am Berg erinnert an eine andere 
Begegnung mit Gott auf einem Berg. Lies mal 2. Mose 24:15–18. 
Welche Parallelen entdeckst du zwischen diesen Geschichten? 
Was will Markus bzw. Jesus damit sagen?  
 
In diesem Vergleich steckt sehr viel drin – man könnte 
vermutlich ein Buch darüber schreiben. Um nur einen Aspket 
hervorzuheben: Auf Berg Sinai sendet Gott einen Mittler 
(Moses) auf den Berg der sich mit Gott trifft. Aber hier geht Gott 
selbst als Mittler den Berg hoch und kommt dann auch wieder 
runter. Gott gibt nicht Anweisungen für eine neue Stiftshütte (v. 
5) sondern er lebt selbst als Mensch unter uns. Wow!  
Jesus „wohnte“ oder man könnte auch sagen „stifthüttete“ unter  
uns (Johannes 1:14) Und jetzt als seine Nachfolger lebt er in  uns 
(1 Korinther 6:19-20). Was für ein Privileg! Wie geht es dir mit 
diesem Gedanken? Rede mit Gott darüber.  
 
Die Aussage des Vaters über seinen Sohn hat es in sich. Gott 
zitiert nämlich sein eigenes Wort, das Alte Testament an zwei 
Stellen: Psalm 2:7 und 5. Mose 18:15 (vgl. Apostelgeschichte 
3:22). Was heißt es für dich ganz praktisch „auf ihn zu hören“? 
(v. 7).  
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FREITAG 
22. MAI 2020 –  9:14.32مرقس  

 

بعد از اینکه عیسی و سه شاگرد از کوه پایین آمدند ، شاگردان دیگر را در 
وسط یک وضعیت دشوار پیدا می کنند: شفای یک پسر دیوانه.  با این 

( زیرا موسی که از کوه سینا در حال 7حال ، آنها این کار را نکردند)ایه
همین شرایط را در قوم اسرائیل یافت )که در خروج پایین آمدن بود ، او 

خوانده شود 32 ) 

 

هنگامی که پدر در مورد پسرش با عیسی صحبت کرد ، گفت: "اما اگر    
(. گریه او 22شما قادر به انجام کاری هستید ، رحمت و کمک کنید" )ایه 

برای کمک به نظر قابل درک است ، اما اگر جواب عیسی را بخوانیم  
می فهمیم که ایمان او به چیزی اشتباه انجام شده است .او به قدرت سپس 

شفابخشی عیسی اعتماد داشت ، اما نه خود خدا. پدر چگونه به عیسی 
( آیا تا به حال همان کار را به خدا دعا کرده 24واکنش نشان داد؟ )آیه 

 اید؟ کی و چرا؟
 

جات داد ، بعد از اینکه عیسی شیاطین را بیرون آورد و پسر را ن 
ها  نتوانستند دیو را بیرون بیاورند ، عیسی  شاگردان می پرسند که چرا آن

( درست 29پاسخ می دهد که این دیو تنها با دعا می تواند رانده شود )ایه
همانطور که ایمان از پدر به چیز دیگری منتقل می شود.  ایمان شاگردان 

انب آنها بلکه از جانب خدا نیز باید به خدا هدایت شود. قدرت آنها نه از ج
حاصل شده است. این هدف از ایمان آنهاست. عیسی همچنین بی ایمانی 

شما را می داند و دوست دارد امروز او را دوباره به خدا هدایت کنید  با 
شود او در   این مورد صحبت کنید. خوشحال می  

 

 
 

FREITAG 
22. MAI 2020 – MARKUS 9:14-32 

 
Nachdem Jesus und die drei Jünger vom Berg herunterkamen, 
finden sie die anderen Jünger inmitten einer brenzligen 
Situation: Der Heilung eines besessenen Jungen. Jedoch 
schaffen sie es nicht aufgrund von ihrem ___________ (v. 19). Als 
Mose vom Berg Sinai herunterkam fand er den selben Zustand 
im Volk Israel (Nachzulesen in 2. Mose 32).  
 
Als der Vater mit Jesus über seinen Sohn redete, sagte er: „Doch 
wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann habe Erbarmen und 
hilf“ (v. 22). Sein Hilferuf scheint verständlich, aber wenn wir die 
Antwort Jesus lesen dann merken wir, dass er scheinbar seinen 
Glauben auf etwas Falsches gesetzt hatte. Er vertraute der 
Heilungskraft Jesus, aber nicht Gott selbst. Wie hat der Vater auf 
Jesus reagiert? (v. 24). Hast du schon jemals das gleiche zu Gott 
gebetet? Wann und warum? 
 
Nachdem Jesus den Dämon austreibt und den Jungen rettete 
fragen die Jünger warum sie den Dämon nicht austreiben 
konnten. Jesus antwortet, dass dieser Dämon nur durch Gebet 
ausgetrieben werden kann (v. 29). Genauso wie der Glaube vom 
Vater auf etwas anderes gelenkt werden musste, musste auch 
der Glaube der Jünger auf Gott gelenkt werden. Ihre Kraft kam 
nicht aus ihnen selbst sondern von Gott. Er ist das Objekt ihres 
Glaubens. Jesus kennt auch deinen Unglauben und möchte 
auch ihn wieder heute neu auf Gott lenken. Rede mit ihm 
darüber. Er freut sich.  
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SAMSTAG 
23. MAI 2020 –  9:30.41مرقس  

 

. بیاموزیمما امروز می توانیم از رابطه شاگردان با عیسی چیزهای زیادی 
بارها و بارها خوانده ایم که چگونه آنها با عیسی در در نه فصل اخیر  

مسیرهای ضخیم و نازک رفتند.  در روابط آنها صمیمیت وجود داشت.  با 
این حال ، پس از اعالم عیسی مبنی بر درگذشت او ، ما چنین می خوانیم: 

"آنها جرات نکردند از او سؤال کنند." شاید آنها به یاد آوردند که چگونه 
( ، اما به هر حال 8:31.33بت به پیطرس واکنش نشان داد )عیسی نس

نشان می دهد که بین آنها و عیسی یک احترام خاصی  وجود دارد.  
احترام خاص گاهی اوقات ترس یا ترس از خدا خوانده می شد. آیا شما از 

    خدا می ترسید؟ چرا یا چرا ن؟
 

بگذراید.  36.37زمان بیشتری را برای فکر کردن در مورد آیات 
 بالفاصله نخوانید بلکه  با خدا در مورد آن صحبت کنید

 

هر بار پس از گفتن مسیح در انجیل مرقس ،  صحبت از درگذشت او ، 
یکی از سه شاگرد نزدیک عیسی مسیح صحبت می کند: اول 

( و بعداً یعقوب به همراه 40-38( ، سپس امروز یوحنا )8:32.33پطرس)
اقات متداول و چرا مرقس آن را به این شرح (.  اتف10:35.40یوحنا )
 نوشت؟

 

حتی اگر گاهی اوقات شاگردان را به عنوان ساده لوح یا شاید احمق  
تصور كنیم ، ما اغلب بیشتر از آنچه تصور می كنیم شبیه آنها هستیم. 

 امروزدر  كجای  این داستان خود را پیدا می كنید؟
 

 
 

SAMSTAG 
23. MAI 2020 – MARKUS 9:30-41 

 
Von der Beziehung der Jünger mit Jesus können wir viel für uns 
heute mitnehmen. Wir haben in den letzten neun Kapiteln 
immer wieder gelesen wie sie mit Jesus durch dick und dünn 
gegangen sind. Es war eine Intimtät in ihrer Beziehung da. Nach 
Jesus Ankündigung seines Todes lesen wir jedoch: „...sie wagten 
nicht ihn zu fragen.“ Vielleicht erinnerten sie sich daran wie 
Jesus auf Petrus reagiert hatte (8:31-33), aber auf jeden Fall zeigt 
das, dass zwischen ihnen und Jesus ein gewisser Respekt war. 
Man nennt das manchmal auch Ehrfurcht oder Gottesfurcht. 
Fürchtest du Gott? Warum oder warum nicht?  
 
Nimm dir Zeit um über Verse 36-37 länger nachzudenken. Lies 
nicht gleich weiter sondern rede mit Gott darüber.  
 
Jedesmal nachdem Jesus im Markusevangelium von seinem Tod 
redet, kommt einer der drei engsten Jünger Jesus zu Wort. 
Zuerst Petrus (8:32-33), dann heute Johannes (38-40) und 
später Jakobus zusammen mit Johannes (10:35-45). Was haben 
alle diese Begebenheiten gemeinsam und warum hat Markus 
das wohl so aufgeschrieben?  
 
Auch wenn wir die Jünger heute manchmal als naive oder 
vielleicht sogar dumm hinstellen, so sind wir ihnen oft ähnlicher 
als wir denken. Wo findest du dich heute in diesen Geschiche 
wieder?  
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SONNTAG 
24. MAI 2020 –  9:42.50مرقس  

 

عیسی هنوز به شاگردان خود آموزش می دهد.  هشدار امروز ، چیزی زا 
( است9:40.41نمیتوان به راحتی به دست اورد، از بخش دیروز)      

 

در اینجا عیسی بسیار افراطی به نظر می رسد.  حال شما چطور است با   
سی / خدا جای دارد؟ان؟  آیا این در تصویر شما از عی  

 

سخنان عیسی وزن گناه را افزایش می دهد که امروزه بندرت در جامعه   
خود گناه می کنیم.  ما غالباً گناهان را گناه می کنیم ، اما سخنان عیسی در 

اینجا روشن می کند که گناه جدی است.  عیسی مبالغه می کند تا روشن 
آن بازی کنیم.  آیا در زندگی شما کند که گناه عواقب دارد و ما نباید با 

ناحیه ای از گناه وجود دارد که باید "عالمت بزنید"؟  "عالمت زدن" بهتر 
عمل می کند اگر ما دیگران را در این فرآیند با خود همراه کنیم. آیا کسی 

 -را دارید که با آن  در مورد آن صحبت کند؟ شاید امروز  مال شما باشد 
دهید. با گناه در زندگی خود کامل  باشیدپس این کار را انجام   

 

( پایان همه گناهان ، مرگ ابدی ، جدایی از خدا را توصیف 47.48آیه ) 
(  .عیسی بیشتر در مورد آن صحبت 25:41می کند )رجوع کنید به متی 

کرد تا بسیاری از موضوعات دیگر.او نه تنها درمورد آن صحبت 
به معنای جدا شدن از خدا )متی کردبلکه دست اول را نیز تجربه کرد  

(. چه نقشی 5:21( بله ، او خود به گناه تبدیل شد )دوم قرنتیان 27:46
 جهنم در زندگی مسیحی شما  دارد؟ در مورد آن با خدا صحبت کنید

 

 
 
 

SONNTAG 
24. MAI 2020 – MARKUS 9:42-50 

 
Jesus ist immer noch dabei seine Jünger zu unterrichten. Die 
heutige Warnung ist die Kehrseite der Medaille von dem 
Abschnitt gestern (9:40-41). 
 
Jesus erscheint hier sehr radikal. Wie geht es dir damit? Passt 
das in dein Bild von Jesus / Gott? 
 
Die Worte Jesus geben der Sünde ein Gewicht, welches wir 
Sünde in unserer Gesellschaft heute selten geben. Oft neigen 
wir dazu, Sünden runterzuspielen aber Jesus Worte hier machen 
deutlich, dass Sünde eine ernste Sache ist. Jesus bedient sich 
der Übertreibung um klar zu machen: Sünde hat Konsequenzen 
und wir sollen nicht mit ihr spielen. Gibt es bei dir einen Bereich 
der Sünde in deinem Leben der „abgehackt“ werden muss? Das 
„abhacken“ funktioniert am Besten wenn wir andere mit in 
diesem Prozess mit rein nehmen. Hast du jemanden mit dem du 
darüber reden kannst? Vielleicht ist das heute für dich dran – 
dann tue es. Sei radikal mit der Sünde in deinem Leben.  
 
Vers 47-48 beschreibt das Ende aller Sünde, den ewigen Tod, 
die Trennung von Gott (vgl. Matthäus 25:41). Jesus redete mehr 
darüber als über viele anderen Themen. Nicht nur redete er 
darüber sondern er erfuhr es auch erster Hand was es heißt von 
Gott getrennt zu sein (Matthäus 27:46). Ja, er selbst wurde 
Sünde (2 Korinther 5:21) an unserer Stelle. Welche Rolle spielt 
die Hölle in deinem Leben als Christ? Rede mit Gott darüber.  

https://www.esv.org/Matt%2027%3A46/

