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المسيح يحب الناس بعمق

 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

سباق التقاط األشياء

قراءة ومناقشة مرقس
41-40 :1

اليوم الثاني

تحدي الثنائيات

قراءة ومناقشة مرقس
42-41 :1

اليوم الثالث

نقف معا

قراءة ومناقشة مرقس
45-43 :1

هذا المقطع هو جزء من الرحلة عبر قصة مرقس ونحن نستكشف
«من هو هذا الرجل يسوع؟» .موجودة في الكتاب المقدس في
مرقس.45-40 :1
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

سباق التقاط األشياء
انقسموا إلى فريقين وقفوا في مكانين مقابلين في الغرفة أو المساحة
المخصصة للعب .ضع  21شيء في المنتصف على األرض .ليركض
كل فريق ويجمع األشياء واحدة تلو اآلخرة كسباق تتابعي .احسب أي
فريق جمع أشياء أكثر .ارتاحوا قليال ثم العبوا مجددا

https://youtu.be/leP_stRgkBw

ارتاحوا وتحدثوا
يسوع يريدنا كاملين
• تحدث عن بعض اإلصابات التي حدثت معك كم استغرقهم ليشفوا؟
اقرأ مرقس.41-40 :1

• متى شعرت بالغضب عندما ُظلم شخص آخر؟
كان يسوع مستاء أن المصاب بالجذام كان يفتقد متعة الحياة والمجتمع.
محبة يسوع له جعلته غاضبا
التكلم مع هللا :نأتي اليك يا رب مكسورين .من فضلك أصلحنا
وعافينا أنت فقط من يمكنُهُ أَ ْن يجْ علَنا كاملين
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اليوم الثاني
تنشطوا

تحدي الثنائيات
يقوم احد الشريكين بتمرين سوبرمان مع تثبيت الذراعين والساقين فوق
األرض في حين يقوم اآلخر بخمس عدَّات من تمرين البيربيز .ثم بادلوا
األماكن وكرروا اللعبة .قوموا بعمل ثالث جوالت،

ارتاحوا وتحدثوا
يسوع يلمس المنبوذين
• ما األشياء ذو الملمس البشع؟
اقرأ مرقس.42-41 :1

• كيف سيكون شعورك إذا تجنبك الناس دائما؟
• كيف شعر بإعتقادك المصاب بالجذام عندما وصل يسوع ولمسه؟
بالنسبة للمسيح ،كانت محبة الرجل ومساعدته أكثر أهمية من أي شيء
آخر.
التكلم مع هللا :يا الرب فتح أعيننا لرؤية أولئك الناس من حولنا الذين
يتم تجنبهم من قبل اآلخرين .وأرنا كيف يمكننا أن نحبهم وأعطينا
الشجاعة الالزمة لنحبهم.
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اليوم الثالث
تنشطوا

نقف معا
اجلس مع شريكك على األرض ظهرا لظهر واربطوا اذرعكم معا .اآلن
حاولوا الوقوف وحافظوا على ظهوركم على بعضها وذراعيكم
مربوطين .
لجعلها أكثر تحديا حاولوا التقاط األشياء في أنحاء المنزل بينما انتم
ممسكين بعضكم البعض!

https://youtu.be/55n6wHOVKOY

ارتاحوا وتحدثوا
يسوع " ُمعدي" أكثر من المرض
• من هو قدوتك؟ ما الذي كنت تقتدي به؟
اقرأ مرقس.45-43 :1
كان المعروف في تلك الفترة أن الجذام معدي للغاية.

• ماذا كان «ينشر» الرجل قبل أن يقابل يسوع؟
• ماذا كان «ينشر» بعد أن قابل يسوع؟
التكلم مع هللا :فكر في الناس الذين تعرفهم الذين ال يعرفون الكثير
عن يسوع .اسأل هللا أن يساعدهم ليسمعوا ويتعلموا عن يسوع الذي
يحب الناس أكثر من أي شيء.

5 family fit

كلمات األسبوع
يمكنك العثور على هذه الكلمات في الكتاب المقدس المجاني على
اإلنترنت هنا في مرقس45-40 :1

النص الكتابي المقدس — مرقس-40 :1
45
ص يَ ْ
ب ِإلَ ْي ِه َجاثِيا َوقَائِال
طلُ ُ
 40فَأَت َى ِإلَ ْي ِه أَب َْر ُ
لَهُ« :إِ ْن أ َ َر ْدتَ ت َ ْقد ِْر أ َ ْن ت ُ َ
ط ِه َرنِي»
سهُ َوقَا َل لَهُ:
َ 41فت َ َح َّننَ يَسُوعُ َو َم َّد يَ َدهُ َولَ َم َ
«أ ُ ِريدُ ،فَ ْ
ت َوه َُو يَتَكَلَّ ُم
اط ُه ْر!» 42 .فَ ِل ْل َو ْق ِ
ص َو َ
ط َه َر.
ع ْنهُ ْال َب َر ُ
َب َ
ذَه َ
سلَهُ ِل ْل َو ْقتَِ 44 ،وقَا َل لَهُ:
 43فَا ْنت َ َه َرهُ َوأ َ ْر َ
«ا ْنظُ ْر ،الَ تَقُ ْل أل َ َح ٍد َ
سكَ
شيْئا ،بَ ِل ا ْذهَبْ أ َ ِر نَ ْف َ
سى،
ِل ْلكَاه ِِن َوقَ ِد ْم َ
يركَ َما أ َ َم َر ِب ِه ُمو َ
ع ْن ت َْط ِه ِ
ش َها َدة لَ ُه ْم»َ 45 .وأ َ َّما ه َُو فَخ ََر َج َوا ْبت َ َدأ َ يُنَادِي
َ
َك ِثيرا َو ُيذِي ُع ْال َخ َب َرَ ،حتَّى لَ ْم َي ُع ْد َي ْقد ُِر أ َ ْن َي ْد ُخ َل
َمدِينَة َ
اض َع
َارجا فِي َم َو ِ
ظاهِرا ،بَ ْل َكانَ خ ِ
َاحيَةٍ.
خَا ِليَةٍَ ،وكَانُوا يَأْتُونَ إِلَ ْي ِه ِم ْن كُ ِل ن ِ

نصيحة صحية
احصل على قسطٍ كافٍ من النوم كل يوم.
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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 الشروط والبنود بالكامل .إذا كنت ال توافق على هذه الشروط
والبنود أو أي جزء منها ،يجب عدم استخدام هذا المصدر.
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