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ആ ഴ ത്തി ൽ  വ ള രു ക  –  ആ ഴ്ച 3  

യേശു ആളുകളള ആഴമാേി 
സ്യേഹിക്കുന്നു! 

 

 

 

 

നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വളരാൻ 
സഹായിക്കുന്നതിന് 7 മിനിറ്റ് 
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ഇത് വളളെ എളുപ്പമാണ്! 

7 മിേിറ്റ് സമേയേക്്ക കുടുുംബളേ 
കൂട്ടിയേർക്കുക: 
 

 

 

 

സജീവമാക്കുക 

4 മിനിറ്റ് 

 

വിശ്ശമിക്കുക, 
സുംസാെിക്കുക 

3 മിനിറ്റ് 

ദിവസും 
1 

ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്്ക-

അപ്പ് റിലല 

മർലക്കാസ്  
1:40-41 വായിച്്ച 
ചർച്ച ടചയ്യുക 

ദിവസും 
2 

പങ്കാളി 
ടവല്ലുവിളി  

മർലക്കാസ്  
1:41-42 വായിച്്ച 
ചർച്ച ടചയ്യുക 

ദിവസും 
3 

ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്്ച 
നിൽക്കുന്നു 

മർലക്കാസ്  
1:43-45 വായിച്്ച 
ചർച്ച ടചയ്യുക 

'ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ലയശു?' എന്ന് 
പരയലവക്ഷണം ടചയ്യുലപാൾ മർലക്കാസിന്ടറ 
കഥയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്തയുടെ ഭാഗമാണിത്. 
ഇത് മർയക്കാസ് 1: 40-45 ൽ ബൈൈിളിൽ 
കാണാം. 

അത് എളുപ്പമാണ്! ത്പലതയക 
ഉപകരണങ്ങടളാന്നുമില്ല. ഒരു വിലനാദവും 
തുറന്ന മനസ്ും മാത്തം! 

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഘുലലഖയുടെ 
അവസാനം. നിൈന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും 
വായിക്കുക. 
 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.14-20.NIV
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ദിവസും 1 

സജീവമാക്കുക 

ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്ക്-അപ്പ് റിയേ 

രണ്ട് െീമുകളായി വിഭജിച്ച് ഒരു 
സ്ഥലത്തിന്ടറ എതിർവശങ്ങളിൽ 
നിൽക്കുക. 21 ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നെുവിൽ 
തറയിൽ ഇെുക. ഓലരാ െീമും ഓലരാ 
റിലലയായി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഓലരാന്നായി 
ത്പവർത്തിപ്പിക്കുകയും 
ലശഖരിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. ഏത് 
െീമിന് ഏറ്റവും കൂെുതൽ 
ലശഖരിക്കാനാകുടമന്ന് കാണുക. 
വിത്ശമിച്ച് ആവർത്തിക്കുക. 
 

https://youtu.be/leP_stRgkBw 
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വിശ്ശമിക്കുക,  
സുംസാെിക്കുക 

യേശു േളെ പൂർണമാേി 
ആശ്രഹിക്കുന്നു 

 നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ചില 
പരിക്കുകടളക്കുറിച്ച് 
സംസാരിക്കുക. അവർ 
സുഖടപ്പെുത്താൻ എത്ത 
സമയടമെുത്തു? 

മർലക്കാസ് 1:40-41 വായിക്കുക. 
 മടറ്റാരാലളാെ് അനീതിടയക്കുറിച്ച് 

നിങ്ങൾക്ക് എലപ്പാഴാണ് ലദഷ്യം 
വന്നത്?  

ഈ കുഷ്ഠ ലരാഗിടയ ജീവിതടത്തയും 
സമൂഹടത്തയും 
നഷ്ടടപ്പെുത്തുന്നതിൽ ലയശു 
അസവസ്ഥനായിരുന്നു. ലയശുവിന്ടറ 
സ്ലനഹം അവടന ലകാപിപ്പിച്ചു! 

ദദവയോട് സുംസാെിക്കുക: 
കർത്താലവ, ഞങ്ങളുടെ തകർച്ച 
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അെുക്കൽ 
ടകാണ്ടുവരുന്നു. ദയവായി ഞങ്ങടള 
ശരിയാക്കി പുന  സ്ഥാപിക്കുക. 
നിങ്ങൾക്ക് മാത്തലമ ഞങ്ങടള 
സുഖടപ്പെുത്താൻ കഴിയൂ. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.40-41.NIV
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ദിവസും 2 

സജീവമാക്കുക 

പങ്കാളി ളവല്ലുവിളി 

ഒരു വയക്തി ഒരു സൂപ്പർമാൻ 
ആയുധങ്ങളും കാലുകളും തറയിൽ നിന്ന് 
പിെിക്കുലപാൾ മടറ്റാരാൾ അഞ്ച് 
ൈർപികൾ ടചയ്യുന്നു. സ്ഥലങ്ങൾ സവാപ്പ് 
ടചയ്ത ്ആവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് റൗണ്്ട 
ടചയ്യുക. 
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വിശ്ശമിക്കുക,  
സുംസാെിക്കുക   

ളതാട്ടുകൂടാേവളെ യേശു 
സ്പർശിക്കുന്നു 

 ടതാൊൻ ഭയങ്കരമായ കാരയങ്ങൾ 
ഏതാണ്? 

മർലക്കാസ് 1: 41-42 വായിക്കുക. 
 ആളുകൾ എല്ലായ് ലപ്പാഴും നിങ്ങടള 

ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു 
ലതാന്നും?  

 ലയശു എത്തി അവടന ടതാട്ടലപ്പാൾ 
കുഷ്ഠ ലരാഗിക്്ക എന്തു ലതാന്നി?  

ലയശുവിടന സംൈന്ധിച്ചിെലത്താളം, 
മനുഷ്യടന സ്ലനഹിക്കുകയും 
സഹായിക്കുകയും ടചയ്യുന്നത് 
മടറ്റന്തിടനക്കാളും ത്പധാനമായിരുന്നു. 

ദദവയോട് ചാറ്റുളചയ്യുക: 
മറ്റുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുന്ന നമുക്ക് 
ചുറ്റുമുള്ള ആളുകടള കാണാൻ 
കർത്താവ് കണ്ണുതുറക്കുന്നു. നമുക്ക് 
അവടര എങ്ങടന 
സ്ലനഹിക്കാടമന്ന് കാണിക്കുകയും 
അത് ടചയ്യാനുള്ള ബധരയം 
നൽകുകയും ടചയ്യുക. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.41-42.NIV
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ദിവസും 3 

സജീവമാക്കുക 

ഞങ്ങൾ ഒെുമിേ് േിൽക്കുന്നു 

ഒരു പങ്കാളിടക്കാപ്പം തറയിൽ 
തിരിടക ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ 
ബകകൾ തമ്മിൽ ൈന്ധിപ്പിക്കുക. 
ഇലപ്പാൾ നിങ്ങളുടെ മുതുകുകൾ 
സ്പർശിക്കുന്നതും ആയുധങ്ങൾ 
ൈന്ധിപ്പിക്കുന്നതും 
എഴുലന്നറ്റുനിൽക്കാൻ ത്ശമിക്കുക. 
പരസ്പരം തള്ളിവിെുന്നത് 
സഹായിക്കും.  
ഇത് കൂെുതൽ ടവല്ലുവിളി 
നിറഞ്ഞതാക്കാൻ ലിങ്കുടചയ് ത 
സമയത്്ത വീെിന് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തു ക്കൾ 
എെുക്കാൻ ത്ശമിക്കുക!  

https://youtu.be/55n6wHOVKOY 
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 വിശ്ശമിക്കുക,  
സുംസാെിക്കുക  

യേശു യൊരയേക്കാൾ 
വേിേവോണ് 
 നിങ്ങൾ  ആരാകാൻ  

താൽ പ്പരയടപ്പെുന്ന ഒരാൾ ? നിങ്ങൾ 
എന്ത് അനുകരിക്കും? 

മർലക്കാസ് 1:43-45 വായിക്കുക. 
കുഷ്ഠ ം വളടര 
പകർച്ചവയാധിയാടണന്ന് കരുതി.  
 ലയശുവിടന 

കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനുമുപ് മനുഷ്യൻ 
എന്താണ് 'പരത്തുന്നത്'?  

 ലയശുവിടന കണ്ടതിനുലശഷ്ം 
അവൻ എന്താണ് ത്പചരിപ്പിച്ചത്?  

ദദവവുമാേി ചാറ്റുളചയ്യുക: 
ലയശുവിടനക്കുറിച്ച് കൂെുതൽ 
അറിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് 
അറിയാവുന്ന ആളുകടളക്കുറിച്ച് 
ചിന്തിക്കുക. എന്തിലനക്കാളും 
ആളുകടള സ്ലനഹിക്കുന്ന 
ലയശുവിടനക്കുറിച്ച് ലകൾക്കാനും 
പഠിക്കാനും അവടര സഹായിക്കാൻ 
ബദവലത്താെ് ആവശയടപ്പെുക. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.43-45.NIV
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ആഴ്ചേിളേ വാക്കുകൾ 

നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഒരു 
സൗജനയ ഓൺബലൻ ബൈൈിളിൽ 
മാർക്ക് 1:40-45 (എൻ ഐ വി) ൽ ൽ 
കാണാം. 

ദബബിൾ ഭാരും – 
മർയക്കാസ് 1:40-45 
(എൻ ഐ വി) 

തവക് ലരാഗമുള്ള ഒരാൾ 
ലയശുവിന്ടറ അെുക്കൽ വന്നു. 
മുട്ടുകുത്തി ലയശുവിലനാെ് 
യാചിച്ചു. അലേഹം പറഞ്ഞു, 
“നിങ്ങൾ എടന്ന 
'വൃത്തിയാക്കാൻ' 
തയ്യാറാടണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 
അത് ടചയ്യാൻ കഴിയും.” 
41 ലയശു ലകാപിച്ചു. ലയശു ബക 
നീട്ടി ആടള ടതാട്ടു. “ഞാൻ അത് 
ടചയ്യാൻ തയ്യാറാണ്,” ലയശു 
പറഞ്ഞു. 
“വൃത്തിയായിരിക്കുക!” ഉെൻ 
തടന്ന ലരാഗം മനുഷ്യടന 
ഉലപക്ഷിച്ചു, അവൻ 
'ശുദ്ധനായി.' 
43 ലയശു അവടന ഉെടന അയച്ചു. 
അയാൾ ആ മനുഷ്യന് 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.40-45.NIV
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ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 
“ഇത് ആലരാെും പറയരുത്,” 
അലേഹം പറഞ്ഞു. “ലപായി 
പുലരാഹിതടന കാണിക്കുക. 
ലമാടശ കല്പിച്ച യാഗങ്ങൾ 
അർപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ 
'ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്' എന്ന് 
പുലരാഹിതനും ജനത്തിനും 
സാക്ഷിയാകും. ”എന്നാൽ ആ 
മനുഷ്യൻ പുറത്തുലപായി ഉെടന 
സംസാരിച്ചുതുെങ്ങി. അലേഹം 
എല്ലാവർക്കും വാർത്ത 
ത്പചരിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ 
ലയശുവിന് പരസയമായി ഒരു 
പട്ടണത്തിൽ ത്പലവശിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞില്ല. ഏകാന്തമായ 
സ്ഥലങ്ങളിൽ അലേഹം പുറത്ത് 
താമസിച്ചു. എന്നിട്ടും ആളുകൾ 
അവന്ടറ അെുക്കൽ വന്നു 
എല്ലായിെത്തുനിന്നും. 
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ആയൊരയ ടിപ്പ്  
ഓലരാ ദിവസവും ആവശയത്തിന് 

ഉറക്കം ലനെുക. 
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കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾ 

നിങ്ങൾ ആസവദിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു 
family.fit ഫാസ്്റ്റ ലലാകടമപാെുമുള്ള സന്നദ്ധത്പവർത്തകർ 
ഇത് ഒരുമിച്ച് ലചർത്തിട്ടുണ്്ട. ഇത് സൗജനയമാണ്! 

Https://family.fit എന്ന ടവൈ് ബസറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
പൂർണ്ണമായ family.fit ടസഷ്നുകൾ കാണാം. ഇത് 
മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിെുക. 

Family.fit YouTube® ചാേേിൽ 
വീഡിലയാകൾ കടണ്ടത്തുക 

ലസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങടള 
ഇവിടെ കടണ്ടത്തുക: 

 

 

നിങ്ങൾ ഇത് മടറ്റാരു ഭാഷ്യിലലക്ക ്
വിവർത്തനം ടചയ്യുകയാടണങ്കിൽ, 
ദയവായി info@family.fit എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ഇടമയിൽ ടചയ്യുക, 
അതുവഴി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിൊം. 

നന്ദി. 

ഫാമിലി.ഫിറ്റ് െീം 

 

ഉപാധികളുും േിബന്ധേകളുും 

ഈ റിയസാഴ്സ് ഉപയോരിക്കുന്നതിേ് മുമ്പാേി 
ശ്പധാേ കൊർ 

ഈ ഉറവിെം ഉപലയാഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ 
നിൈന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും https://family.fit/terms-and-

conditions ഞങ്ങളുടെ ടവൈ് ബസറ്റിൽ വിശദമായി 
അംഗീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങലളാടൊപ്പം വയായാമം 
ടചയ്യുന്നവരും ഈ വിഭവത്തിന്ടറ ഉപലയാഗടത്ത ഇത് 
നിയത്ന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങലളാടൊപ്പം വയായാമം 
ടചയ്യുന്നവരും ഈ നിൈന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും 
പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുടവന്ന് ദയവായി 
ഉറപ്പാക്കുക. ഈ നിൈന്ധനകൾ നിങ്ങൾ 
വിലയാജിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഉറവിെം 
ഉപലയാഗിക്കരുത്. 

ത്പലമാഷ്ണൽ 
വീഡിലയാ 

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