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يسوع — شخص مهم!

 7دقائق لمساعدتك في تنمية عائلتك ،لياقتك ،إيمانك ،ومتعتك

www.family.fit
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إنه سهل جدا
اجمع العائلة لمدة  7دقائق:

تنشطوا

ارتاحوا وتحدثوا

لـ  4دقائق

لـ  3دقائق

اليوم األول

الثابت على شكل
سلطعون

قراءة ومناقشة مرقس
3-1 :1

اليوم الثاني

تحدي الضحك مع تمرين
الثابت

قراءة ومناقشة مرقس
8-4 :1

اليوم الثالث

مشية المستنقع

قراءة ومناقشة مرقس
11-9 :1

هذه هي بداية الرحلة عبر قصة مرقس بينما نستكشف نحن «من هو
هذا الرجل يسوع؟» .موجودة في الكتاب المقدس في مرقس -1 :1
.11
إنه سهل! ال حاجة الى معدات خاصة مجرد متعة وانفتاح!

يوجد المزيد من المعلومات في نهاية الكتيب يرجى قراءة الشروط
واألحكام.
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اليوم األول
تنشطوا

الثابت على شكل سلطعون
عين مسافة حوالي خمسة أمتار في أنحاء الغرفة أو
انقسموا الى فريقينِّ .
الفناء الخلفي وضع عالمة عليها .حيث يقوم عضو واحد من كل فريق
بوضعية الثابت في زوايا الغرفة .عند كلمة انطلق يختلطون مع بعضهم
ويذهبوا إلى األماكن المعلَّمة بشكل جانبي وهم محافظين على وضعية
الثابت .استمر مع الشخص التالي في كل فريق حتى االنتهاء.

https://youtu.be/6rilHyfVUAc

ارتاحوا وتحدثوا
توقع مجيء يسوع
• كيف تستعد للزوار القادمين إلى منزلك؟
اقرأ مرقس. 3-1 :1
التنبؤ بالمستقبل صعب ،مع ذلك أخبرنا إشعياء أن المسيح قادم قبل 700
سنة من مجيئه

• ماذا يقول هذا عن المسيح؟
التكلم مع هللا :تناوبوا للصالة من أجل بعضهم البعض ،واشكروا
الرب ألنه يعرف مستقبل كل شخص.
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اليوم الثان
تنشطوا

تحدي الضحك مع تمرين الثابت
يتبادل أفراد العائلة األدوار للقيام بتمرين الثابت مع توقيت التمرين
بساعة أو بهاتف.
بينما يحاول األفراد اآلخرين الذين ال يقومون بالتمرين صنع وجوه
فكاهية إلضحاكهم.
الشخص الذي يبقى بوضعية الثابت ألطول وقت يفوز.

https://youtu.be/w8i3cG8gCrM

ارتاحوا وتحدثوا
إعالن مجيء يسوع
• ما هي أفضل هدية تلقيتها؟
اقرأ مرقس.8-4 :1
كان يوحنا قريبا ً ليسوع

• ما الذي جعله يبرز؟ ماذا كانت رسالته؟
أعلن يوحنا أن يسوع سيأتي مع هبة الروح القدس.

• كيف يساعدنا الروح القدس على عيش حياتنا؟
التكلم مع هللا :اعثر على بطانية ،واجلسوا معا ً ولفوا البطانية حولكم.
هكذا يحيط بكم الروح القدس كل يوم .اشكر يسوع على هديته لنا.
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اليوم الثالث
تنشطوا

مشية المستنقع
اعثر على شريك واحصل على قطعتين من الورق .تظاهر بأن األرض
مستنقع وقطع الورق هي األرض الجافة الوحيدة أحد الشريكين يضع
ويحرك األوراق على األرض ليساعد الشخص اآلخر على التحرك عبر
المستنقع.
بادل األماكن وأوصل الشخص اآلخر الى بر األمان.

https://youtu.be/DhTSEEasV48

ارتاحوا وتحدثوا
تأكيد مجيء يسوع
• تحدث عن بعض اإلعالنات التي سمعت أشخاصاً «مهمين»
يعلنوها.
اقرأ مرقس.11-9 :1
تخيل أنك كنت هناك في ذلك اليوم عندما أكد هللا مجيء يسوع وتحدَّث
عما كنت قد رأيت ،سمعت ،وشعرت.

• ما الذي جعل هذه اللحظة مميزة جد ًا؟
سم شخص داخل الدائرة الكبيرة للعائلة يحتاج إلى
التكلم مع هللاِّ :
معرفة هذا الخبر السار عن يسوع .هل يمكنك أن تكون صوت
أشعياء أو يوحنا أو هللا لهم في هذا األسبوع؟
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كلمات األسبوع
يمكنك العثور على هذه الكلمات في الكتاب المقدس المجاني على
اإلنترنت هنا في مرقس11-1 :1

النص الكتابي المقدس — مرقس11-1 :1
ِّيح اب ِّْن هللاَِّ ،ك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ
بَ ْد ُء ِّإ ْن ِّجي ِّل يَسُوعَ ْال َمس ِّ
فِّي األ َ ْن ِّب َياءِّ :
ئ
ام َوجْ ِّهكَ َمالَكِّي ،الَّذِّي يُ َهيِّ ُ
«هَا أَنَا أ ُ ْر ِّس ُل أ َ َم َ
َ
خ فِّي ْالبَ ِّريَّةِّ:
ص ْوتُ َ
ط ِّريقَكَ قُدَّا َمكَ َ .
ص ِّ
ار ٍ
أ َ ِّعدُّوا َ
سبُلَهُ ُم ْستَقِّي َمةً»
صنَ ُعوا ُ
ب ،ا ْ
ط ِّريقَ َّ
الر ِّ
َكانَ يُو َحنَّا يُعَ ِّم ُد فِّي ْالبَ ِّريَّ ِّة َويَ ْك ِّر ُز بِّ َم ْع ُمو ِّديَّ ِّة الت َّ ْوبَ ِّة
ِّل َم ْغف َِّرةِّ ْال َخ َ
ورةِّ ْاليَ ُهو ِّديَّ ِّة
طايَا َ .وخ ََر َج ِّإلَ ْي ِّه َجمِّي ُع كُ َ
ِّيم َوا ْعت َ َمدُوا َجمِّ ي ُع ُه ْم مِّ ْنهُ فِّي نَ ْه ِّر
ور َ
َوأ َ ْه ُل أ ُ ُ
شل َ
األ ُ ْرد ُِّنُ ،م ْعت َِّرفِّينَ بِّ َخ َ
س َوبَ َر
طايَاهُ ْمَ .و َكانَ يُو َحنَّا يَ ْلبَ ُ
اإلبِّ ِّلَ ،ومِّ ْن َ
طقَةً ْ
علَى َح ْق َو ْيهَِّ ،ويَأْكُ ُل َج َرادًا
مِّن ِّج ْل ٍد َ
ِّ
ْ
س ًال َب ِّريًّاَ .و َكانَ َي ْك ِّر ُز قَائ ًِّالَ « :يأتِّي َب ْعدِّي َم ْن ه َُو
َو َ
ع َ
ُور
ِّي َوأ َ ُح َّل سُي َ
أ َ ْق َوى مِّ نِّي ،الَّذِّي لَسْتُ أ َ ْه ًال أ َ ْن أ َ ْن َحن َ
سيُعَ ِّم ُدكُ ْم
حِّ ذَائِّهِّ .أَنَا َ
ع َّم ْدتُكُ ْم بِّ ْال َماءِّ َ ،وأ َ َّما ه َُو فَ َ
وح ْالقُد ُِّس».
ِّب ُّ
الر ِّ
سوعُ ْ
َاص َر ِّة ْال َجلِّي ِّل
َوفِّي ت ِّْلكَ األَي َِّّام َجا َء َي ُ
مِّن ن ِّ
َوا ْعت َ َم َد ْ
صا ِّع ٌد
مِّن يُو َحنَّا فِّي األ ُ ْرد ُِّنَ .ول ِّْل َو ْق ِّ
ت َوه َُو َ
الرو َح مِّ ث َلْ
َ
شقَّ ْ
ت قَ ِّد ا ْن َ
اوا ِّ
مِّ نَ ا ْل َماءِّ َرأى ال َّ
تَ ،و ُّ
س َم َ
اواتِّ:
ص ْوتٌ مِّنَ ال َّ
َح َما َم ٍة ن َِّاز ًال َ
علَ ْيهَِّ .و َكانَ َ
س َم َ
«أ َ ْنتَ ا ْبنِّي ْال َحبِّيبُ الَّذِّي بِّ ِّه سُ ِّر ْرتُ ».
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المزيد من المعلومات
نأمل أن تكون قد استمتعت بالنسخة السريعة من الـ .family fit

وقد تم تجميعها من قبل متطوعين من جميع أنحاء العالم .إنه
مجاني
سوف تجد جلسات كاملة من الـ  family fitعلى الموقع
 .https://family.fitشاركها مع اآلخرين.
لمزيد من الفيديوهات لل " "family fitيمكنك ايجادنا على
اليوتيوب على القناة التالية ®family.fit YouTube
تجدنا على وسائل التواصل االجتماعي هنا:

إذا ترجمت هذا إلى لغة مختلفة ،يرجى مراسلتنا
عبر البريد االلكتروني  info@family.fitحتى
يمكننا مشاركته مع اآلخرين.

شكرا لك.

فريق الـ ""family.fit
ر
الشوط واألحكام
اتفاق هام قبل استخدام هذا المصدر
باستخدام هذا المصدر فإنك توافق على الشروط والبنود الموجودة في
 https://family.fit/terms-and-conditionsكما هو مفصل
بالكامل على موقعنا .هذه الشروط تحكُم استخدامك الشخصي واستخدام كل
الذين يتدربون معك لهذا المصدر يُرجى التأكد من موافقتك وجميع من يتدربون
معك على هذه ال شروط والبنود بالكامل .إذا كنت ال توافق على هذه الشروط
والبنود أو أي جزء منها ،يجب عدم استخدام هذا المصدر.
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