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يسوع يخضع إلى مشيئة هللا!

 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

الساعة المجنونة

قراءة ومناقشة مرقس
15-12 :15

اليوم الثاني

معركة الجوارب

قراءة ومناقشة مرقس
20-16 :15

اليوم الثالث

تحدي الثابت والدفع
لألسفل

قراءة ومناقشة مرقس
39-37 :15

هذا المقطع هو جزء من الرحلة عبر قصة مرقس ونحن نستكشف
«من هو هذا الرجل يسوع؟» .موجود في الكتاب المقدس في
مرقس. 39-37 20-12 :15
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

الساعة المجنونة
سوف تحتاج إلى زجاجة بالستيكية وعالمات لألرقام من  1إلى .12
ضع األرقام على األرض مثل الساعة وضع الزجاجة في المنتصف.
تناوبوا لتدوير الزجاجة حيث تقوم األسرة بأكملها بالعدد الذي أشارت
إليه الزجاجة البالستيكية من أيا تمرين من اختيارهم (مثال 7 ،عدَّات من
تمرين القرفصاء ،أو  3عدَّات من تمرين المعدة).
العب لمدة خمس دقائق.

https://youtu.be/9_3pYqNuctI

ارتاحوا وتحدثوا
بيالطس يطيع الحشد
• متى فعلت شيئا ال ترغب بفعله فقط لترضي اآلخرين؟
اقرأمرقس.15-15:12
بعد ثالث سنوات من الخدمة و  33سنة على األرض ،نأتي إلى اليوم
األخير من حياة يسوع .أثار القادة اليهود الحشد للحصول على ما
أرادوه.

• لماذا تعتقد أن بيالطس استسلم لطلب الحشد؟
التكلم مع هللا :يا رب يسوع ،أنا آسف على األوقات التي أستسلمت
بها لآلخرين وفعلت ما يريدون .ساعدني يا رب أن أفعل دائما
مشيئتك.
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اليوم الثاني
تنشطوا

معركة الجوارب
ستحتاج إلى حوالي  20زوجا من الجوارب الملفوفة ككرة .حدد ملعب
بقياسات  8×4واقسمه إلى قسمين .شكِّل فريقين وضع نصف عدد
الجوارب على كل جانب.
يقوم أفراد الفريق بالركض إلى الجوارب ،القيام بالقرفصاء ،ثم رمي
الجوارب للجانب اآلخر من الملعب .استمروا لمدة  30ثانية .الفريق مع
العدد األقل من الجوارب يفوز.
ثم كرر ثالث مرات

https://youtu.be/tCZyHBlYlVs

ارتاحوا وتحدثوا
يسوع يخضع إلى هللا
• متى فعلت شيئا من أجل شخص آخر؟
اقرأ مرقس.20-16 :15
قم بإعادة تمثيل هذا المشهد ببطئ وتمعن إذا كان هذا مناسبا لعائلتك.

• كيف استجاب يسوع لهذه القسوة؟
التكلم مع هللا :اجتمعوا معا في دائرة ضيقة واشكروا يسوع لكونه
على استعداد أن يُعاقب من أجلنا.
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اليوم الثالث
تنشطوا

تحدي الثابت والدفع لألسفل
اعمل مع شريك و بينما يكون أحدهم في وضعية الثابت ،يقوم اآلخر
بتمرين الدفع لألسفل .غيروا األماكن بعد  10عدَّات من تمرين الدفع
لألسفل على كل ساق .قوموا بأربع جوالت

ارتاحوا وتحدثوا
يسوع المعتَ َرف به كإله
• ما الشيء المهم الذي فهمته أوال عن يسوع؟
اقرأ مرقس.39-37 :15
رأى الجندي الروماني يسوع يموت وكان مقتنعا بمن كان يسوع حقا.
شارك قصتك عندما أصبحت مقتنعا بيسوع وبدأت في متابعته.
التكلم مع هللا :هناك الكثير من الناس في دائرة عائلتك واألصدقاء
سم البعض وصلِّي من أجل
والمجتمع الذين لم يقتنعوا بعد بيسوعِّ .
أن يكون لهم نفس رد الجندي.
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كلمات األسبوع
يمكنك العثور على هذه الكلمات في الكتاب المقدس على االنترنت مجانا
هنا في مرقس39-37 20-12 :15

النص الكتابي المقدس  -مرقس،20-12 :15
39-37
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نصيحة صحية
قلل وقت «الشاشات» االلكترونية
وقم بإيقاف تشغيل الشاشات قبل  60دقيقة على األقل من
النوم.
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المزيد من المعلومات
نأمل أن تكون قد استمتعت بالنسخة السريعة من الـ  .family fitوقد 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.fit
حتى يمكننا مشاركته مع اآلخرين.
شكرا لك.

فريق الـ ""family.fit
الشروط 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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