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येशू लोकाांवर िनापासून प्रेि करतो!

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

www.family.fit
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हे खूप सोपे आहे!
7 मिमनटाांसाठी कटांिला एकमित करा:

सफिय व्हा

4 मिमनटे

मवश्ाांती आमण चचाा
3 मिमनटे

फिवस 1

वस्तू उचलणे – ररले

िाका 1:40–41 वाचा
आमण चचाा करा

फिवस 2

भागीिार आव्हान

िाका 1:41–42 वाचा
आमण चचाा करा

फिवस 3

आम्ही एकि उभे
राहतो

िाका 1:43–45 वाचा
आमण त्यावर चचाा
करा

‘हा िनष्य येशू कोण आहे’ हे जाणून घेत असताांना िाका च्या
कथेतील प्रवासाची मह सरुवात आहे. हे पमवि शास्त्रात िाका
1:40–45 िध्ये सापडते.
हे सोपे आहे! कोणतीही मवशेष उपकरणे नाहीत. फक्त िजा
आमण िक्त िनाची भावना!

पमस्तकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृ पया अटी व शती
वाचा.
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फिवस 1
सफिय व्हा
वस्तू उचलणे – ररले
िोन सांघात मवभागून जागेच्या मवरुद्ध िाजूांनी उभे रहा. 21
वस्तू जमिनीच्या िध्यभागी ठे वा. प्रत्येक सांघ ररले म्हणून एक
एक करून वस्तू उचलतो आमण जिा करतो. कोणता सांघ
सवाामिक वस्तू गोळा करू शकतो ते पहा. मवश्ाांती घ्या आमण
नांतर पन्हा करा.
https://youtu.be/leP_stRgkBw

मवश्ाांती आमण चचाा
येशल
ू ा आपण पूणप
ा णे हवे आहोत


तम्हाला झालेल्या काही जखिाांमवषयी िोला. त्याांना िरे
होण्यासाठी फकती वेळ लागला?

िाका 1:40–41 वाचा.


िसऱ्या कोणावर झालेल्या अन्यायािद्दल तम्हाला के व्हा
राग आला?

हा कष्ठरोगी आपले जीवन आमण सिाज गिावत आहे यािद्दल
येशूला राग आला येशूच्या प्रेिाने त्याला रागावले!
िेवाशी गप्पा िारा: प्रभू आम्ही आपला ि:ख तझ्यासिोर
आणत आहोत. कृ पया आम्हाला िरुस्त कर व पनःस्थामपत
कर के वळ तूच आम्हाला पररपूणा करू शकतो.
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फिवस 2
सफिय व्हा
भागीिार आव्हान
एक व्यक्ती हातपाय जमिनीवरून वर िरून सपरिॅन करतो, तर
िसरा व्यक्ती पाच िपी करतो. रठकाणे अिलाििल करा आमण
पन्हा करा. तीन फे ऱ्या करा.

मवश्ाांती आमण चचाा
येशू अस्पृशयाांना स्पशा करतो


कोणत्या गोष्टी स्पशा करण्यास भयानक आहेत?

िाका 1:41–42 वाचा.


लोकाांनी नेहिीच तम्हाला टाळले तर तम्हाला कसे वाटेल?



जेव्हा येशू ने जवळ येऊन त्याला स्पशा के ला तेव्हा
कष्ठरोग्याला कसे वाटले असेल असे तम्हाला वाटते?

येशूसाठी, त्या व्यक्तीला प्रेि करणे आमण त्याची िित करणे
इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अमिक िहत्त्वाचे होते.
िेवाशी गप्पा िारा: प्रभ आपल्या आजूिाजूला असलेल्या
अशा लोकाांना ओळखण्यासाठी आिचे डोळे उघड, जे
इतराांद्वारे टाळले जातात. आम्ही त्याांच्यावर कसे प्रेि करू
शकतो ते आम्हाला िशाव आमण ते करण्यास आम्हाला िैया िे.
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फिवस 3
सफिय व्हा
आम्ही एकि उभे राहतो
जमिनीवर जोडीिारासोित एकिेकाांना पाठ टेकवून िसा.
आपले हात एकि जोडा. आता आपली पाठ टेकली असताांना
आमण हात जडले असताांना उभे रहाण्याचा प्रयत्न करा.
एकिेकाांना ढकलणे िित करेल.
अमिक आव्हानात्िक िनमवण्यासाठी एकि जडले असताांना
घरातील वस्तू उचलण्याचा प्रयत्न करा.
https://youtu.be/55n6wHOVKOY

मवश्ाांती आमण चचाा
येशू हा रोगापेक्षा अमिक सांसगाजन्य आहे


आपण कोणासारखे िनू इमच्ित आहात? आपण कशाचे
अनकरण कराल?

िाका 1:43–45 वाचा.
कष्ठरोग हा खूप सांसगाजन्य िानला जात असे.


येशूला भेटायला येण्याआिी तो िाणूस काय पसरवत होता?



येशूला भेटल्यानांतर तो काय 'पसरवत' होता?

िेवाशी गप्पा िारा: तिच्या ओळखीच्या अशा लोकाांिद्दल
मवचार करा जयाांना येशिद्दल जास्त काही िामहत नाही.
लोकाांवर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अमिक जास्त प्रेि करणाऱ्या
येशिद्दल ऐकण्यासाठी आमण मशकण्यासाठी त्याांची िित
करण्यास िेवाला मवनांती करा.
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आठवड्याचे शब्ि
िाका 1:40–45 (एनआयव्ही) वर आपल्याला हे शब्ि मवनािूल्य
ऑनलाइन िायिलिध्ये सापडतील.

पमवि शास्त्रातील उतारा – िाका 1:40–45
(एनआयव्ही)
तेव्हा एक कष्टरोगी त्याच्याकडे आला व
त्याच्यापढे गडघे टेकून त्याला मवनांती करून
म्हणाला, आपली इच्िा असली तर िला शद्ध
करण्यास आपण सिथा आहा.
तेव्हा त्याला त्याचा कळवळा आला त्याने
हात पढे करुन त्याला स्पशा के ला व म्हटले
िाझी इच्िा आहे, शद्ध हो. तेव्हा लागलेच
त्याचे कष्ठ जाऊन तो शद्ध झाला.
िग त्याने त्याला ताकीि िेऊन लागलेच
लावून फिले. आमण साांमगतले, पहा, कोणाला
काही साांगू नको तर जाऊन स्वतःस याजकाला
िाखीव आमण त्यास प्रिाण पटावे म्हणून तू
आपल्या शद्धीकररता िोशेने नेिलेले अपाण
कर. पण त्याने तेथून जाऊन घोषणा करून
करून त्या गोष्टीला इतकी प्रमसद्धी फिली की
येशूला उघडपणे शहरात जाता येईना म्हणून
तो िाहेर अरण्यातच रामहला तरी लोक
चहूकडू न त्याच्याकडे आलेच.
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आरोग्य टीप
िररोज परे शी झोप घ्या.
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अमिक िामहती
आम्ही आशा करतो की आपण फॅ मिली.फफट जलिचा आनांि
घेतला असेल. जगभरातील स्वयांसेवकाांनी हे एकि के ले आहे. हे
मवनािल्य आहे!
आपल्याला https://family.fit सांकेतस्थळावर सांपूणा
फॅ मिली.फफट सिे आढळतील.https://family.fit/ इतराांसह
सािामयक करा.
फॅ मिली.फफट यूट्यूि® चॅनेलवर मव्हमडओ मिळवा
आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोिा:

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

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 सवाांद्वारे या
स्त्रोताचा वापर मनयांमित करतात. कृ पया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि
करणारे सवाांनी या अटी आमण शती पूणापणे स्वीकारल्या आहेत याची खािी
करा. आपण या अटी आमण शती ककां वा या अटी व शतींच्या कोणत्याही
भागाशी सहित नसल्यास आपण हे स्त्रोत वापरु नये.
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