ஆழமாக வளருவது – வாரம் 1

இயேசு – முக்கிேமான ஒருவர்!

உங் கள் குடும் பத்தத வளர்க்க 7
நிமிடங் கள் .
ஆரராக்கியம் .விசுவாசம் .மகிழ் சசி
்

www.family.fit
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அது மிக எளிது!
குடும் பத்தத 7 நிமிடங் கள் ஒன்று
யேர்க்கவும் :

சேேலில்
இறங் குங் கள்

ஓே் வு மற் றும்
யபே்சு

நாள் 1

நண்டு பிளாங்
ரிரே

மாற் கு 1:1-3
ஐ வாசித்து
விவாதிக்கவும்

நாள் 2

பிளாங் சிரிக்கும்
சவாே்

மாற் கு 1:4-8 ஐப்
படித்து
விவாதிக்கவும்

சதுப் பு நதட

மாற் கு 1:9-11
ஐ வாசித்து
விவாதிக்கவும்

4 நிமிடங் கள்

நாள் 3

3 நிமிடங் கள்

'இந்த மனிதர் இரயசு யார்?' இது மாற் கு
1:1-11 ே் உள் ள தபபிளிே் காணப் படுகிறது.
அது எளிது! சிறப் பு உபகரணங் கள்
இே் தே. ரவடிக்தகயான உணர்வும் திறந்த
மனமும் !

தகரயட்டின் முடிவிே் கூடுதே் தகவே் கள்
உள் ளன. விதிமுதறகதளயும்
நிபந்ததனகதளயும் படிக்கவும் .
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நாள் 1

சேேலில் இறங் குங் கள்
நண்டு பிளாங் ரியல
இரண்டு அணிகளாக பிரிக்கவும் .
அதற அே் ேது முற் றத்திே் சுமார்
ஐந்து மீட்டர் தூரத்தத அதமத்து
அததக் குறிக்கவும் . ஒவ் வவாரு
அணியிலிருந்தும் ஒருவர்
அதறயின் ஒரு முதனயிே் ஒரு
பிளாங் நிதேயிே் வதாடங் குகிறார்.
வதாடங் கியவுடன், மார்க்கருக்கு
பக்கமாக மாறி, அவர்கள்
வசே் லும் ரபாது பிளாங் நிதேயிே்
இருக்கின்றன. ஒவ் வவாரு
அணியிலும் அடுத்த நபருடன்
முடிக்கும் வதர வதாடரவும் .
https://youtu.be/6rilHyfVUAc
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ஓே் வு மற் றும் யபே்சு
இயேசுவின் வருதக
கணிக்கப் பட்டுள் ளது
 உங் கள் வீட்டிற் கு வரும்

விருந்தினர்களுக்கு நீ ங் கள்
எவ் வாறு தயார் ஆகுறீர்கள் ?

மாற் கு 1:1-3 ஐ வாசியுங் கள் .
எதிர்காேத்தத கணிப் பது கடினம் .
இரயசு வருவதற் கு 700
ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப இரயசு
வருவதாக ஏசாயா வசான்னார்.
 இது இரயசுதவப் பற் றி என் ன

கூறுகிறது?

கடவுளுடன் உதரோடுங் கள் :

ஒருவருக்வகாருவர் வெபிக்க
திருப் பங் கதள எடுத்துக்
வகாள் ளுங் கள் , ஒவ் வவாரு நபரின்
எதிர்காேமும் கடவுளுக் கு வதரியும்
என் பதாே் நன் றி வசாே் லுங் கள் .
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நாள் 2

சேேலில் இறங் குங் கள்
பிளாங் சிரிக்கும் ேவால்
குடும் ப உறுப் பினர்கள் ஒரு
கடிகாரம் அே் ேது
வதாதேரபசியுடன் ரநரத்தத
குறித்து ஒரு பிளாங் வசய் ய
திருப் பங் கதள
எடுத்துக்வகாள் கிறார்கள் .
மற் ற குடும் ப உறுப் பினர்கள்
சிரிக்க தவக்க ரவடிக்தகயான
முகங் கதள
உருவாக்குகிறார்
கள் .
நீ ண்ட ரநரம் பிளாங் வசய் பவர்
வவற் றி வபறுவார்.
https://youtu.be/w8i3cG8gCrM
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ஓே் வு மற் றும் யபே்சு
இயேசுவின் வருதக
அறிவிக்கப் பட்டது
 நீ ங் கள் இதுவதர வபற் ற சிறந்த

பரிசு எது?

மாற் கு 1:4-8 ஐப் படியுங் கள் .
ரயாவான் இரயசுவின் மூத்த
உறவினர்.
 அவதர தனித்து நிற் க தவத்தது

எது? அவரது வசய் தி என் ன?

பரிசுத்த ஆவியின் வரத்துடன்
இரயசு வருவார் என்று ரயாவான்
அறிவித்தார்.
 வாழ் க்தகதய வாழ பரிசுத்த

ஆவியானவர் எவ் வாறு நமக்கு
உதவுகிறார்?

கடவுளுடன் உதரோடுங் கள் :

ஒரு ரபார்தவதயக் கண்டுபிடித்து,
ஒன் றாக அமர்ந்து உங் கதளச்
சுற் றிக் வகாள் ளுங் கள் . பரிசுத்த
ஆவியானவர் ஒவ் வவாரு நாளும்
உங் கள் குடும் பத்தத வளர்க் கும்
படம் இது. இரயசு நமக்கு அளித்த
பரிசுக் கு நன் றி.
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நாள் 3

சேேலில் இறங் குங் கள்
ேதுப் பு நதட
ஒரு கூட்டாளதரக் கண்டுபிடித்து இரண்டு
தாள் கதளப் வபறுங் கள் . ததரயிே் ஒரு
சதுப்பு நிேம் மற் றும் காகிதத் தாள் கள்
மட்டுரம வறண்ட நிேம் என்று பாசாங் கு
வசய் யுங் கள் . ஒரு நபர் சதுப்புநிேத்தின்
குறுக்ரக வசே் ே மற் ற நபருக்கு உதவ
காகிதங் கதள ததரயிே் தவத்து
நகர்த்துகிறார்.
இடங் கதள மாற் றி மற் ற நபதர
பாதுகாப்பாக வழிகாட்டவும் .
https://youtu.be/DhTSEEasV48
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ஓே் வு மற் றும் யபே்சு
இயேசுவின் வருதக
உறுதிப் படுத்தப் பட்டது


நீ ங் கள் ரகள் விப் பட்ட சிே
‘முக்கியமான' அறிவிப் புகதளப்
பற் றி ரபசுங் கள் .

மாற் கு 1:9-11 ஐப் படியுங் கள் .
கடவுள் தனது சிறப் பு தூததர
உறுதிப் படுத்திய அன்று நீ ங் கள்
அங் கு இருந்தீர்கள் என்று கற் பதன
வசய் து பாருங் கள் . நீ ங் கள் பார்த்த,
ரகட்ட , உணர்ந்தததப் பற் றி
ரபசுங் கள் .
 இந்த தருணத்தத மிகவும்

சிறப் பானதாக்குவது எது?

கடவுளுடன் உதரோடுங் கள் :

இரயசுவின் இந்த நற் வசய் திதய
அறிந்து வகாள் ள ரவண்டிய உங் கள்
குடும் ப வட்டத்திற் குள் யாதரயாவது
வபயரிடுங் கள் . இந்த வாரம்
அவர்களுக்கு ஏசாயா, ரயாவான்
அே் ேது கடவுளின் குரோக இருக் க
முடியுமா?
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வாரத்தின்
வார்த்ததகள்
இந்த வார்த்ததகதள இேவச ஆன்தேன்
தபபிளிே் மார்க் 1:1-11 (என்.ஐ.வி) இே்
காணோம் .

தபபிள் பத்தியில் – மாற் கு
1:1-11 (என்.ஐ.வி)
ரதவனுதடய குமாரனாகிய
இரயசு கிறிஸ்துவினுதடய
சுவிரசஷத்தின் ஆரம் பம் .
இரதா, நான் என் தூததன
உமக்கு முன்பாக
அனுப் புகிரறன்,
அவன் உமக்கு முன்ரன ரபாய் ,
உமக்கு வழிதய
ஆயத்தம் பண்ணுவான் என்றும் ;
கர்த்தருக்கு வழிதய
ஆயத்தப் படுத்துங் கள் ,
அவருக்குப் பாததகதளச்
வசவ் தவபண்ணுங் கள் என்று
”வனாந்தரத்திரே
கூப் பிடுகிறவனுதடய சத்தம்
உண்டாகும் என்றும் “
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தீர்க்கதரிசன ஆகமங் களிே்
எழுதியிருக்கிற பிரகாரமாய்
ரயாவான் வனாந்தரத்திே்
ஞானஸ்நானங் வகாடுத்து,
பாவமன்னிப் புக்வகன்று
மனந்திரும் புதலுக்ரகற் ற
ஞானஸ்நானத்ததக்குறித்துப்
பிரசங் கம் பண்ணிக்வகாண்டிரு
ந்தான் அப் வபாழுது யூரதயா
ரதசத்தார் அதனவரும் ,
எருசரேம் நகரத்தார் யாவரும் ,
அவனிடத்திற் குப் ரபாய் தங் கள்
பாவங் கதள அறிக்தகயிட்டு,
ரயார்தான் நதியிே் அவனாே்
ஞானஸ்நானம் வபற் றார்கள்
ரயாவான் ஒட்டகமயிர்
உதடதயத் தரித்து, தன்
அதரயிே் வார்கச்தசதயக்
கட்டிக்வகாண்டவனாயும் ,
வவட்டுக்கிளிதயயும்
காட்டுத்ரததனயும்
புசிக்கிறவனாயும் இருந்தான்
அவன்: என்னிலும் வே் ேவர்
ஒருவர் எனக்குப் பின் வருகிறார்,
அவருதடய பாதரட்தசகளின்
வாதரக் குனிந்து
அவிழ் க்கிறதற் கும் நான்
பாத்திரன் அே் ே. நான்
ெேத்தினாே் உங் களுக்கு
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ஞானஸ்நானம் வகாடுத்ரதன்;
அவரரா பரிசுத்த ஆவியினாே்
உங் களுக்கு ஞானஸ்நானம்
வகாடுப் பார் என்று
பிரசங் கித்தான்
அந்த நாட்களிே் , இரயசு
கலிரேயாவிலுள் ள
நாசரரத்தூரிலிருந்து வந்து,
ரயார்தான் நதியிே்
ரயாவானாே் ஞானஸ்நானம்
வபற் றார். அவர் ெேத்திலிருந்து
கதரரயறினவுடரன, வானம்
திறக்கப் பட்டததயும் ,
ஆவியானவர் புறாதவப் ரபாே்
தம் ரமே் இறங் குகிறததயும்
கண்டார். அன்றியும் , நீ ர்
என்னுதடய ரநசகுமாரன்,
உம் மிே் பிரியமாயிருக்கிரறன்
என்று, வானத்திலிருந்து ஒரு
சத்தம் உண்டாயிற் று."
சுகாதார உதவிக்குறிப் பு
ஒவ் வவாரு நாளும் ரபாதுமான
தூக்கம் இருக்க ரவண்டும் .
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யமலும் தகவல்
நீ ங் கள் பாஸ்ட் family.fit நன் றாக அனுபவித்து
இருப் பீர்கள் என்று நம் புகிரறன். இது
உேவகங் கிலும் உள் ள தன்னார்வேர்களாே்
ஒன்றாக இதணக்கப் பட்டுள் ளது. இது
இேவசம் !
Https://family.fit என்ற இதணயதளத்திே்
நீ ங் கள் முழு family.fit அமர்வுகதளக்
காண்பீர்கள் . மற் றவர்களுடன் பகிர்ந்து
வகாள் ளுங் கள் .
family.fit YouTube® யேனலில்
வீடிரயாக்கதளக் கண்டறியவும்
சமூக ஊடகங் களிே்
எங் கதள இங் ரக காணோம் :

இதத நீ ங் கள் ரவறு
வமாழியிே்
வமாழிவபயர்த்தாே் ,
தயவுவசய் து அதத
info@family.fit இல்
எங் களுக்கு மின்னஞ் சே்
விளம் பர
வசய் யுங் கள் , எனரவ இது
வீடியோ
மற் றவர்களுடன் பகிரப் படோம் .
நன்றி.

family.fit குடும் பம்
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விதிமுதறகள் மற் றும் நிபந் ததனகள்
இந் த வளத்ததப் பேன்படுத்துவதற் கு
முன்பு முக்கிேமான ஒப் பந் தம்
இந்த ஆதாரத்ததப் பயன்படுத்துவதன் மூேம்
எங் கள் விதிமுதறகள் மற் றும்
நிபந்ததனகதள எங் கள் வதேத்தளத்திே்
முழுதமயாக விவரிக்கப் பட்டுள் ள
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ஒப் புக்வகாள் கிறீர்கள் . இந்த ஆதாரத்தத
நீ ங் கள் மற் றும் உங் களுடன் உடற் பயிற் சி
வசய் பவர்கள் அதனவதரயும் நீ ங் கள்
நிர்வகிக்கிறீர்கள் . நீ ங் களும் உங் களுடன்
உடற் பயிற் சி வசய் பவர்களும் இந்த
விதிமுதறகதளயும் நிபந்ததனகதளயும்
முழுதமயாக ஏற் றுக்வகாள் வதத
உறுதிவசய் க. இந்த விதிமுதறகள் மற் றும்
நிபந்ததனகள் அே் ேது இந்த விதிமுதறகள்
மற் றும் நிபந்ததனகளின் எந்த பகுதிதயயும்
நீ ங் கள் ஏற் கவிே் தே என்றாே் , நீ ங் கள் இந்த
ஆதாரத்ததப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
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