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आपल्या कौट ुंमिक वाढीसाठी 7 मिमिटे. 
फफटिेस.फेथ.फि  
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ह ेखपू सोप ेआह!े 

7 मिमिटाुंसाठी क ट ुंिला एकमित करा: 
 

 
सफिय व्हा 
4 मिमिटे 

मवश्ाुंती आमण 
चचाा  3 मिमिटे 

फिवस 1 खेकडा फळी ररल े
िाका  1:1– 3 वाचा 

आमण चचाा करा 

फिवस 2 हसत फळी आव्हाि  
िाका  1:4– 8 वाचा 

आमण चचाा करा 

फिवस 3 िलिल चाल 
िाका  1:9–11 वाचा 

आमण चचाा करा 

‘हा िि ष्य येशू कोण आह’े ह ेजाणूि घेत असताुंिा िाका च्या 
कथेतील प्रवासाची ही स रुवात आह.े ह ेपमवि शास्त्रात िाका  
1:1–11 िध्ये सापडते  

ह ेसोप ेआह!े कोणतीही मवशेष उपकरणे िाहीत. फक्त िजा 
आमण ि क्त ििाची भाविा! 

प मततकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृपया अटी व शती 
वाचा. 
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फिवस 1 

सफिय व्हा 

खकेडा फळी ररल े

िोि सुंघात मवभागणे. खोली ककुं वा अुंगण ओलाुंडूि स िारे पाच 
िीटर अुंतर सेट करा आमण त्यास मचनहाुंफकत करा. प्रत्येक 
सुंघातील एक व्यक्ती खोलीच्या एका टोकाला फळीच्या मतथतीत 
प्रारुंभ करतो. ‘जा’ म्हणताच, ते मचनहाुंफकत जागेवर जातील 
आमण परत येतील, ह ेकरत असताुंिा ते फळीच्या मतथतीत 
राहतात. पूणा होईपयंत प्रत्यके सुंघातील प ढील व्यक्तीसह  
स रू ठेवा. 

https://youtu.be/6rilHyfVUAc 

मवश्ाुंती आमण चचाा 

यशेचू्या यणे्याची भमवष्यवाणी 
 आपल्या घरी येणार् या पाण्ण्याुंसाठी आपण कशा प्रकारे 

तयारी करता? 

िाका  1:1–3 वाचा.   

भमवष्याचा अुंिाज लावणे करठण आह.े यशयािे येशूच्या 
येण्याच्या 700 वषांपूवी आम्हाला ह ेसाुंमगतले फक तो येणार 
आह.े  

 ह ेयेशूिद्दल काय म्हणते? 

िवेाशी गप्पा िारा: त्याला प्रत्येक व्यक्तीचे भमवतव्य ठाऊक 
आह ेम्हणूि िवेाच ेआभार िािूि एकिेकाुंसाठी प्राथािा करा. 

https://youtu.be/6rilHyfVUAc
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.1-3.NIV
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फिवस 2 

सफिय व्हा 

हसत फळी आव्हाि 

क ट ुंिातील सितय घड्याळ ककुं वा फोिवर वेळ िोजत, फळीचा 
(प्लेंकचा) सराव करतात.  

क ट ुंिातील इतर सितय जे फळीचा सराव िाही करत आह,े ते 
त्याुंिा हसवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी 
िजेिार चेहरे ििवू शकतात.  

जो िाणूस सवाात अमिक वेळ फळीच्या 
मतथतीत ििूि राहतो तो जजुंकतो.  

https://youtu.be/w8i3cG8gCrM 

मवश्ाुंती आमण चचाा   

यशेचू्या यणे्याची घोषणा केली गलेी 
 आपल्याला मिळालेली सवोत्कृष्ट भेट कोणती आह?े 

िाका  1:4–8 वाचा. योहाि यशूेचा िोठा च लत भाऊ होता.  

 तो सवांपेक्षा वेगळा का होता? त्याचा सुंिशे काय होता? 

योहािाि ेघोषणा केली की यशूे पमवि आत्म्याच्या िािासह 
येईल.  

 पमवि आत्िा आपल्याला जीवि जगण्यास कशा प्रकारे 
िित करतो? 

िवेाशी गप्पा िारा: एक पाुंघरूण शोिा, एकि िसूि त्याला 
आपल्याभोवती ग ुंडाळा. पमवि आत्म्यािे आपल्या क ट ुंिाला 
िररोज ग ुंडाळलेल ेअसल्याचे ह ेमचि आह.े आम्हाला त्याि े
फिलेल्या भेटीसाठी यशेूचे िनयवाि करा. 

https://youtu.be/w8i3cG8gCrM
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.4-8.NIV
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फिवस 3 

सफिय व्हा 

िलिल चाल 

एक भागीिार शोिा आमण िोि कागि मिळवा. असे सिजा फक 
जिीि एक िलिलीचा प्रिशे आह ेआमण केवळ कागिाचे पिकेच 
कोरडी जिीि आहते. एक व्यक्ती ि सर् या व्यक्तीला िलिल 
ओलाुंडूि जाण्यासाठी िित करण्यासाठी फरशीवर कागि ठेवते 
आमण ते हलमवत.े  

रठकाणे अिलाििल करा आमण इतर व्यक्तीचे स रमक्षतपणे 
िागािशाि करा. 

https://youtu.be/DhTSEEasV48 

 मवश्ाुंती आमण चचाा  

यशेचू्या यणे्याची प ष्टी केली गलेी 
 आपण ऐकलेल्या 'िहत्वाच्या' लोकाुंिी केलेल्या काही 

घोषणाुंिद्दल िोला. 
िाका  1:9–11 वाचा  

अशी कल्पिा करा की जेव्हा िवेािे त्याच्या मवशेष सुंिषे्याची 
प ष्टी केली तेव्हा आपण त्याफिवशी तेथे उपत्तीत होता. आपण 
काय पामहले, ऐकले आमण काय अि भवले असते यािद्दल िोला. 

 हा क्षण इतका खास कशाि ळे झाला? 

िवेाशी गप्पा िारा: आपल्या मवतताररत कौट ुंमिक वत ाळातील 
एखाद्याचे िाव घ्या ज्याला यशेूची ही चाुंगली िातिी िामहत 
असण ेआवश्यक आह.े या आठवड्यात आपण त्याुंच्यासाठी 
यशया, योहाि ककुं वा िवेाचा आवाज होऊ शकता काय? 

https://youtu.be/DhTSEEasV48
https://youtu.be/DhTSEEasV48
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.9-11.NIV
https://youtu.be/DhTSEEasV48
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आठवड्याच ेशब्ि 

आपल्याला ह ेशब्ि मविािूल्य ऑिलाइि िायिलिध्ये िाका  
1:1-11 िध्ये सापडतील.  

िायिलचा उतारा – िाका  1:1-11 (एिआयव्ही) 

[िवेाचा प ि] येशू मितत ह्याच्या मवषयींच्या 
श भवतािािाचा प्रारुंभ यशया सुंिषे्याच्या ग्रुंथात 
मलमहले आह ेकी, 

“पाहा, िी आपल्या ितूाला त झ्याप ढे पाठमवतो. 
    तो त झा िागा तयार करील; अरण्यात घोषणा 
करणाऱ्याची वाणी झाली ती अशी की परिेश्वराचा 
िागा तयार करा;   
    त्याच्या वाटा िीट करा."  

िामितिा करणारा योहाि अरण्यात प्रगट झाला. 
त्याप्रिाणे पापाुंच्या क्षिेसाठी पश्चाताप करूि 
िामितिा घ्यावा अशी घोषणा करीत. िग िवे त्याुंिा 
क्षिा करेल. तेव्हा सगळा यहूफिया िशे. व सवा 
यरूशलेिकर त्याच्याकड ेलोटले आमण. त्याुंिी 
आपआपली पापे पिरी घेऊि यािेि ििीत 
त्याच्यापासूि िामितिा घेतला. योहाि उुंटाच्या 
केसाचे वस्त्र पाुंघरीत असे,    त्याच्या किरेस 
कातड्याचा किरिुंि असे  आमण तो टोळ व राििि 
खात असे. तो घोषणा करूि म्हणत असे,      
िाझ्यापेक्षा सिथा असा कोणी एक िाझ्यािागूि येत 
आह,े त्याच्या पायतणाचा िुंि लवूि सोडण्याची 
िखेील िाझी पािता िाही. िी त िचा िामितिा 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.1-11.NIV
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पाण्यािे केला आह;े तो तर त िचा िामितिा पमवि 
आत्म्यािे करणार आह.े” 

त्या फिवसात असे झाले की, येशू गालीलातील 
िासरेथाहूि आला आमण. योहािाच्या हातूि याििेेत 
त्याचा िामितिा झाला. आमण लागलेच पाण्यातूि 
वर येताुंिा, आकाश मविारले आह ेव आत्िा 
कि तरासारखा आपणावर उतरत आह,े असे त्याला 
फिसले. तेव्हा आकाशातूि अशी वाणी झाली की, “तू 
िाझा प ि, िला परिमप्रय आहसे, त झ्यामवषयी िी 
सुंत ष्ट आह.े” 

आरोग्य टीप  
िररोज प रेशी झोप घ्या. 
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अमिक िामहती 

आम्ही आशा करतो की आपण फॅमिली.फफट जलिचा आिुंि घतेला 
असेल. जगभरातील तवयुंसेवकाुंिी ह ेएकि केले आह.े ह ेमविाि ल्य 
आह!े 

आपल्याला https://family.fit सुंकेततथळावर सुंपणूा फॅमिली.फफट 
सिे आढळतील. इतराुंसह सािामयक करा. 

फॅमिली.फफट यूयूि® चॅिलेवर मव्हमडओ मिळवा  

आम्हाला सोशल िीमडयावर यथेे शोिा: 
 

 

जर आपण ह ेआपल्या भाषेत अि वाफित 
केले असेल तर कृपया त े info@family.fit  
वर ईिले करा जेण ेकरूि त ेइतराुंसह 
सािामयक केले जाऊ शकते. 

िनयवाि. 

फॅमिली.फफटटीि 

 

मियि आमण अटी 

या स्त्रोताचा वापर करण्यापवूी िहत्त्वपणूा करार 

या स्त्रोताचा वापर करूि आपण आिच्या वेिसाइटवरील तपशीलवार 
आिच्या अटी आमण शती  https://family.fit/terms-and-conditions ला 
सहिती ितेा. ह ेआपल्याद्वारे आपल्यासह व्यायाि करणाऱ्या सवांद्वारे या 
स्त्रोताचा वापर मियुंमित करतात. कृपया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि 
करणारे सवांिी या अटी आमण शती पूणापणे तवीकारल्या आहते याची खािी 
करा. आपण या अटी आमण शती ककुं वा या अटी व शतींच्या कोणत्याही 
भागाशी सहित िसल्यास आपण ह ेस्त्रोत वापरु िये.  

जामहरात मव्हमडओ 

जामहरात मव्हमडओ 

https://family.fit/
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
mailto:info@family.fit
https://family.fit/terms-and-conditions
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://www.facebook.com/familyfitnessfaithfun/
https://www.instagram.com/familyfitnessfaithfun/
https://twitter.com/familyfitff
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
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