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இயேசு மக்களை ஆழமாக
யேசிக்கிறார்!

உங் கள் குடும் பத்தத
வளர்க்க 7 நிமிடங் கள் .

குடும் பம் .ஆரராக்கியம் .விசுவாசம் .மகிழ் சசி
்

www.family.fit
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அது மிக எைிது!
குடும் பத்ளத 7 ேிமிடங் கை் ஒன்று
யேர்க்கவும் :

சேேலில்
இறங் குங் கை்

ஓே் வு மற் றும்
யபே்சு

சுத்தம் சசய் யும்
ரிரே

மாற் கு 1:40-41 ஐ
வாசித்து
விவாதிக்கவும்

ோை் 2

கூட்டாளர் சவாே்

மாற் கு 1:41-42 ஐப்
படித்து
விவாதிக்கவும்

ோை் 3

ஒன் றாக நாங் கள்
நிற் கிரறாம்

மாற் கு 1:43-45 ஐ
வாசித்து
விவாதிக்கவும்

4 நிமிடங் கள்

ோை் 1

3 நிமிடங் கள்

'இந்த மனிதர் இரயசு யார்?' இது மாற் கு 1:40-45 ே்
உள் ள தபபிளிே் காணப் படுகிறது.
அது எைிது! சிறப் பு உபகரணங் கள் ரததவ
இே் தே. ரவடிக்தகயான உணர்வும் திறந்த
மனமும் !

தகரயட்டின் முடிவிே் கூடுதே் தகவே் கள்
உள் ளன. விதிமுதறகதளயும்
நிபந்ததனகதளயும் படிக்கவும் .
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ோை் 1

சேேலில்
இறங் குங் கை்
சுத்தம் சேே் யும் ரியல
இரண்டு அணிகளாகப் பிரித்து ஒரு
இடத்தின் எதிர் பக்கங் களிே் நிற் கவும் . 21
சபாருட்கதள நடுவிே் ததரயிே்
தவக்கவும் . ஒவ் சவாரு அணியும் ஒரு
ரிரேவாக ஒவ் சவான்றாக சபாருட்கதள
ரசகரிக்கின்றன. எந்த அணி அதிகம்
ரசகரிக்க முடியும் என்பததப் பாருங் கள் .
ஓய் சவடுத்து மீண்டும் சசய் யவும் .
https://youtu.be/leP_stRgkBw

ஓே் வு மற் றும் யபே்சு
இயேசு ேம் ளம முழுளமோக ஆக
விரும் புகிறார்


உங் களுக்கு ஏற் பட்ட சிே
காயங் கதளப் பற் றி ரபசுங் கள் .
அவர்கள் குணமதடய எவ் வளவு ரநரம்
ஆனது?

மாற் கு 1:40-41 ஐப் படியுங் கள் .


ரவசறாருவருக்கு அநீ தி இதழப்பததப்
பற் றி நீ ங் கள் எப்ரபாது
ரகாபப்பட்டீர்கள் ?
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இந்த குஷ்டரராகி ,வாழ் க்தகதயயும் ,
சமூகத்ததயும் இழந்துவிட்டான் என்று
இரயசு வருத்தப்பட்டார். இரயசுவின்
அன்பு அவதர மனதுருக்கியது!
கடவுளுடன் உளரோடவும் :
ஆண்டவரர எங் கள் உதடக்கப்பட்ட
நிதேதய உங் களிடம் சகாண்டு
வருகிரறாம் . தயவுசசய் து எங் கதள
சரிசசய் து மீட்சடடுங் கள் . நீ ங் கள்
மட்டுரம எங் கதள முழுதமயாக்க
முடியும் .
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ோை் 2

சேேலில்
இறங் குங் கை்
கூட்டாைர் ேவால்
ஒரு நபர் ஒரு சூப்பர்ரமன் நிதேயிே்
தககதளயும் காே் கதளயும் ததரயிே்
இருந்து ரமரே பிடித்துக் சகாள் கிறார்,
மற் றவர் ஐந்து பர்பீஸ் சசய் கிறார்.
இடங் கதள மாற் றி மீண்டும் சசய் யவும் .
மூன்று சுற் றுகள் சசய் யுங் கள் .

ஓே் வு மற் றும் யபே்சு
தீண்டத்தகாதவர்களை இயேசு
சதாடுகிறார்


சதாடுவதற் கு என் ன விஷயங் கள்
ரமாசமானதவ?

மாற் கு 1:41-42 ஐப் படியுங் கள் .

மக்கள் எப்ரபாதும் உங் கதளத்
தவிர்த்தாே் நீ ங் கள் எப்படி
உணருவீர்கள் ?
 இரயசு சவளிரய வந்து அவதரத்
சதாட்டரபாது சதாழுரநாயாளி எப்படி
உணர்ந்தார்?
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இரயசுதவப் சபாறுத்தவதர, மனிததன
ரநசிப்பதும் உதவுவதும் எே் ோவற் தறயும்
விட முக்கியமானது.
கடவுளுடன் உளரோடவும் :
மற் றவர்களாே் தவிர்க்கப்படும்
நம் தமச் சுற் றியுள் ளவர்கதளப் பார்க்க
இதறவன் நம் கண்கதளத்
திறக்கிறான். நாங் கள் அவர்கதள
எவ் வாறு ரநசிக்க முடியும் என்பததக்
காட்டுங் கள் , அததச் சசய் ய
எங் களுக்கு ததரியம் சகாடுங் கள் .
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ோை் 3

சேேலில்
இறங் குங் கை்
ஒன்றாக ோங் கை் ேிற் கியறாம்
ஒரு கூட்டாளருடன் ததரயிே் பின்னாே்
முதுகு பட உட்கார்ந்து சகாள் ளுங் கள் .
உங் கள் தககதள ஒன்றாக
இதணக்கவும் . இப்ரபாது உங் கள் முதுகிே்
சதாட்டு தககதள இதணத்துக்சகாண்டு
எழுந்து நிற் க முயற் சிக்கவும் .
ஒருவருக்சகாருவர் எதிராக தள் ளுவது
உதவும் .
அதத ரமலும் சவாோக மாற் ற,
இதணக்கப்பட்டிருக்கும் ரபாது வீட்தடச்
சுற் றியுள் ள சபாருட்கதள எடுக்க
முயற் சிக்கவும் !
https://youtu.be/55n6wHOVKOY

ஓே் வு மற் றும் யபே்சு
இயேசு யோளே விட சதாற் று
மிக்கவர்


நீ ங் கள் யாராக இருக்க
விரும் புகிறீர்கள் ? நீ ங் கள் என் ன
பின் பற் றுவீர்கள் ?

மாற் கு 1:43-45 ஐப் படியுங் கள் .
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சதாழுரநாய் மிகவும் சதாற் றுரநாயாக
கருதப்பட்டது.

இரயசுதவச் சந்திப்பதற் கு முன் பு
அந்த மனிதன் என் ன பரப்பினான் ?
 இரயசுதவச் சந்தித்தபின் அவர் என் ன
பரப்பினார்?



கடவுளுடன் உளரோடவும் :
இரயசுதவப் பற் றி அதிகம் சதரியாத
உங் களுக்குத் சதரிந்தவர்கதளப் பற் றி
சிந்தியுங் கள் . எததயும் விட மக்கதள
ரநசிக்கும் இரயசுதவப் பற் றி
ரகட்கவும் கற் றுக்சகாள் ளவும்
கடவுளிடம் ரகளுங் கள் .
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வாரத்தின்
வார்த்ளதகை்
இந்த வார்த்ததகதள இேவச ஆன்தேன்
தபபிளிே் மார்க் 1:40-45 (என்ஐவி) இே்
காணோம் .

ளபபிை் பத்தியில் – மாற் கு
1:40-45 (என்.ஐ.வி)
அப் சபாழுது குஷ்டரராகி
ஒருவன் அவரிடத்திே் வந்து,
அவர் முன்பாக
முழங் காே் படியிட்டு: உமக்குச்
சித்தமானாே் என்தனச்
சுத்தமாக்க உம் மாே் ஆகும்
என்று ரவண்டிக்சகாண்டான்.
41

இரயசு மனதுருகி தகதய
நீ ட்டி , அவதனத் சதாட்டு:
எனக்குச் சித்தமுண்டு,
சுத்தமாகு என்றார் இப் படி
அவர் சசான்னவுடரன,
குஷ்டரராகம் அவதன விட்டு
நீ ங் கிற் று, அவன்
சுத்தமானான்
43

அப் சபாழுது அவர் அவதன
ரநாக்கி: நீ இதத ஒருவருக்கும்
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சசாே் ோதபடிக்கு
எச்சரிக்தகயாயிரு. ஆயினும்
நீ ரபாய் , ஆசாரியனுக்கு
உன்தனக் காண்பித்து, நீ
சுத்தமானதினிமித்தம்
ரமாரச
கட்டதளயிட்டிருக்கிறதவக
தள அவர்களுக்குச்
சாட்சியாகச் சசலுத்து என்று
கண்டிப் பாய் ச் சசாே் லி,
உடரன அவதன
அனுப் பிவிட்டார். அவரனா
புறப் பட்டுப் ரபாய் : இந்தச்
சங் கதி எங் கும்
விளங் கும் படியாகப்
பிரசித்தம்
பண்ணத்சதாடங் கினான்.
அதினாே் அவர்
சவளியரங் கமாய்
பட்டணத்திே்
பிரரவசிக்கக்கூடாமே் .
சவளிரய வனாந்தரமான
இடங் களிே் தங் கியிருந்தார்;
எத்திதசயிலுமிருந்து
ஜனங் கள் அவரிடத்திற் கு
வந்தார்கள் .
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சுகாதார உதவிக்குறிப் பு
ஒவ் சவாரு நாளும் ரபாதுமான
தூக்கம் இருக்க ரவண்டும் .

family.fit 11

யமலும் தகவல்
நீ ங் கள் பாஸ்ட் family.fit நன்றாக அனுபவித்து
இருப் பீர்கள் என்று நம் புகிரறன். இது உேசகங் கிலும்
உள் ள தன்னார்வேர்களாே் ஒன்றாக
இதணக்கப் பட்டுள் ளது. இது இேவசம் !
Https://family.fit என்ற இதணயதளத்திே் நீ ங் கள் முழு
family.fit அமர்வுகதளக் காண்பீர்கள் . மற் றவர்களுடன்
பகிர்ந்து சகாள் ளுங் கள் .
family.fit YouTube® யேனலில் வீடிரயாக்கதளக்
கண்டறியவும்
சமூக ஊடகங் களிே் எங் கதள இங் ரக
காணோம் :

இதத நீ ங் கள் ரவறு சமாழியிே்
சமாழிசபயர்த்தாே் , தயவுசசய் து
அதத info@family.fit இல் எங் களுக்கு
மின்னஞ் சே் சசய் யுங் கள் , எனரவ இது
மற் றவர்களுடன் பகிரப் படோம் .
நன்றி.

family.fit குடும் பம்

விளம் பர
வீடிரயா

விதிமுளறகை் மற் றும் ேிபே் தளனகை்
இே் த வைத்ளதப் பேன்படுத்துவதற் கு முன்பு
முக் கிேமான ஒப் பே் தம்
இந்த ஆதாரத்ததப் பயன் படுத்துவதன் மூேம் எங் கள்
விதிமுதறகள் மற் றும் நிபந்ததனகதள எங் கள்
வதேத்தளத்திே் முழுதமயாக விவரிக்கப்பட்டுள் ள
https://family.fit/terms-and-conditions ஐ ஒப்புக்சகாள் கிறீர்கள் .
இந்த ஆதாரத்தத நீ ங் கள் மற் றும் உங் களுடன் உடற் பயிற் சி
சசய் பவர்கள் அதனவதரயும் நீ ங் கள் நிர்வகிக்கிறீர்கள் .
நீ ங் களும் உங் களுடன் உடற் பயிற் சி சசய் பவர்களும் இந்த
விதிமுதறகதளயும் நிபந்ததனகதளயும் முழுதமயாக
ஏற் றுக்சகாள் வதத உறுதிசசய் க. இந்த விதிமுதறகள் மற் றும்
நிபந்ததனகள் அே் ேது இந்த விதிமுதறகள் மற் றும்
நிபந்ததனகளின் எந்த பகுதிதயயும் நீ ங் கள் ஏற் கவிே் தே
என் றாே் , நீ ங் கள் இந்த ஆதாரத்ததப் பயன் படுத்தக்கூடாது.
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