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येशू – अनुसरण करण्या योग्य!

आपल्या कौटुुंमिक वाढीसाठी 7 मिमनटे.
फफटनेस.फे थ.फन

www.family.fit
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हे खूप सोपे आहे!
7 मिमनटाुंसाठी कु टुुंिला एकमित करा:

सफिय व्हा
4 मिमनटे

मवश्ाुंती आमण
चचाा 3 मिमनटे

फिवस 1

गरि लावा वर धावणे

िाका 1:14–15 वाचा
आमण चचाा करा

फिवस 2

िपी फासे आव्हान

िाका 1:16–20 वाचा
आमण चचाा करा

फिवस 3

नेत्याचे अनुसरण करा

िाका 1:16–20 वाचा
आमण चचाा करा

‘हा िनुष्य येशू कोण आहे’ हे जाणून घेत असताुंना िाका च्या
कथेतील प्रवासाची ही सुरुवात आहे. हे पमवि शास्त्रात िाका
1:14–20 िध्ये सापडते
हे सोपे आहे! कोणतीही मवशेष उपकरणे नाहीत. फक्त िजा
आमण िुक्त िनाची भावना!

पुमततकाच्या शेवटी अमधक िामहती. कृ पया अटी व शती
वाचा.
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फिवस 1
सफिय व्हा
गरि लावा वर धावणे
काही जागेत एकिेकाुंिध्ये अुंतर ठे वून उभे राहा नेता मनवडा.
जेव्हा नेता “गरि लावा” म्हणतो तेव्हा प्रत्येकजण शक्य
मततक्या वेगाने धावतो. जेव्हा नेता “थाुंिा” म्हणतो तेव्हा
प्रत्येकजण तवॅ ट्स करतो. प्रत्येकजण जोरात श्वास घेत नाही
तोपयंत पुन्हा करा.
https://youtu.be/G774lJKk9nQ

मवश्ाुंती आमण चचाा
येशच
ू े आिुंिण


अशा वेळेिद्दल िोला जेव्हा आपल्याला चाुंगली िातिी
मिळाली.

िाका 1:14–15 वाचा.
येशू 'सुवाताा' जाहीर करण्यास आला.


िेवाची 'सुवाताा' काय आहे?

कागिाच्या वेगवेगळ्या तुकड्ाुंवर या 'सुवातेचे' वणान करणारे
पाच मवधान मलहा.
िेवाशी गप्पा िारा: 'सुवातेच्या' या प्रत्येक भागासाठी
एकमितपणे िेवाचे आभार िाना.
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फिवस 2
सफिय व्हा
िपी फासे आव्हान
आपल्याला एका वाटीत 1–6 ििाुंकाचे एक फासे ककुं वा
कागिाचे लहान तुकडे आवश्यक असतील.
एका वतुाळात उभे रहा आमण पाळीपाळीने फासे फे का ककुं वा
कागिाचा तुकडा मनवडा आमण िशामवलेल्या िपेची सुंख्या करा.
आपल्या कु टुुंिासाठी एकू ण िपीज जोडा. आपली
गुणसुंख्या काय आहे?
चार फे ऱ्या करा ककुं वा चार मिमनटे सुरू ठे वा.
https://youtu.be/cNKiaxH8k2o

मवश्ाुंती आमण चचाा
येशच
ू े अनुसरण करण्याचे आिुंिण


आपण अनुसरण करीत असलेले लोक ककुं वा सुंघ कोण
आहेत?

िाका 1:16–20 वाचा.


येशूच्या िागे जाण्यासाठी मशष्य इतके तत्पर का होते?

एखाद्याचे अनुसरण करण्याचा मनणाय घेताना आपण शोधत
असलेल्या काही गुणाुंची यािी करा.
िेवाशी गप्पा िारा: तू अनुसरण करण्यास मवश्वासू आहे
यािद्दल तुझे धन्यवाि. आव्हानात्िक असले तरीही िररोज
तुझे अनुसरण करण्यास आिची िित कर. आिेन.
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फिवस 3
सफिय व्हा
नेत्याचे अनुसरण करा
आपले आवडते सुंगीत लावा. वतुाळात धावा. एक व्यक्ती नेता
आहे आमण सूचना सुंवाि साधण्यासाठी हाताने टाळ्या
वाजमवतो:




एक टाळी – एक फळी
िोन टाळ्या – िोन डोंगर-मगयाारोहक
तीन टाळ्या – तीन तवॅ ट

एक मिमनटा नुंतर नेते
ििला.

मवश्ाुंती आमण चचाा
त्याच्या अनुयायाुंसाठी येशच
ू े काया


िासेिारीच्या अनुभवातून एखाद्या आवडत्या
आठवणीिद्दल िोला – आपली ककुं वा इतर कोणाची.

िाका 1:16-20 वाचा.
िासे पकडण्यासाठी आपल्याला त्याुंना आकर्षात करण्यासाठी
योग्य आमिष आवश्यक आहे. येशू आपल्या अनुयायाुंना 'लोकाुंना
पकडण्यासाठी' पाठवत आहे.


लोकाुंना येशूच्या 'सुवातेकडे' आकर्षात करण्यासाठी काही
िागांिद्दल मवचार करा.

िेवाशी गप्पा िारा: कागिाचे काही िासे तयार करा.
आपल्या ओळखीच्या लोकाुंची नावे मलहा जयाुंना येशूची
गरज आहे. आपल्या 'िाशाची शाळा' भभुंतीला लावा आमण
या आठवड्ात प्राथानेकडे लक्ष िेण्यासाठी त्याुंचा वापर करा.
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आठवड्ाचे शब्ि
आपल्याला हे शब्ि मवनािूल्य ऑनलाइन िायिलिध्ये
िाका 1:14–20 िध्ये सापडतील.
पमवि शास्त्रातील उतारा – िाका 1:14–20
(एनआयव्ही)
योहानाला अटक झाल्यानुंतर येशू िेवाची ततुती
गाजवीत गालीलात आला. व म्हणाला,काळाची
पूणाता झाली आहे; व िेवाचे राजय जवळ आले
आहे; पश्चाताप करा व सुवातेवर मवश्वास ठे वा.
नुंतर गालील सिुद्राजवळ जात असताुंना त्याला
मशिोन व त्याचा भाऊ अुंफद्रया हे सिुद्रात जाळे
टाकताुंना फिसले, कारण ते िासे धरणारे होते.
येशू त्याुंना म्हणाला, िाझ्यािागे या म्हणजे
तुम्ही िाणसे धरणारे व्हाल, असे िी करीन. िग
ते लागलेच जाळी सोडू न त्याला अनुसरले.
तेथून काहीसे पुढे गेल्यावर त्याला जब्िीचा
िुलगा याकोि व त्याचा भाऊ योहान हे तारवात
जाळी नीट करताुंना फिसले. आमण त्याने त्याुंना
लागलेच िोलामवले. िग ते आपला िाप जब्िी
ह्याला चाकाराुंिरोिर तारवात सोडू न
त्याच्यािागे गेले.
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आरोग्य टीप
िररोज पुरेशी झोप घ्या.
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अमधक िामहती
आम्ही आशा करतो की आपण फॅ मिली.फफट जलिचा आनुंि
घेतला असेल. जगभरातील तवयुंसेवकाुंनी हे एकि के ले आहे.
हे मवनािुल्य आहे!
आपल्याला https://family.fit सुंकेततथळावर सुंपूणा
फॅ मिली.फफट सिे आढळतील. इतराुंसह सािामयक करा.
फॅ मिली.फफट यूट्यूि® चॅनेलवर मव्हमडओ मिळवा
आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोधा:

जर आपण हे आपल्या भाषेत अनुवाफित
के ले असेल तर कृ पया ते
info@family.fit वर ईिेल करा जेणे
करून ते इतराुंसह सािामयक के ले जाऊ
शकते.
धन्यवाि.

जामहरात मव्हमडओ

फॅ मिली.फफटटीि
मनयि आमण अटी
या स्त्रोताचा वापर करण्यापूवी िहत्त्वपूणा करार

या स्त्रोताचा वापर करून आपण आिच्या वेिसाइटवरील तपशीलवार
आिच्या अटी आमण शती https://family.fit/terms-and-conditions
ला सहिती िेता. हे आपल्याद्वारे आपल्यासह व्यायाि करणाऱ्या सवांद्वारे
या स्त्रोताचा वापर मनयुंमित करतात. कृ पया आपण आमण आपल्यासह
व्यायाि करणारे सवांनी या अटी आमण शती पूणापणे तवीकारल्या आहेत
याची खािी करा. आपण या अटी आमण शती ककुं वा या अटी व शतींच्या
कोणत्याही भागाशी सहित नसल्यास आपण हे स्त्रोत वापरु नये.
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