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യേശു – എല്ലാവയേേുും
സ്വാഗതും ചെയ്യുന്നു!

നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വളരാൻ
സഹായിക്കുന്നതിന് 7 മിനിറ്റ്
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ഇത് വളചേ എളുപ്പമാണ്!
7 മിനിറ്റ് സ്മേയേക്ക് കുടുുംബചേ
കൂട്ടിയേർക്കുക:

സ്ജീവമാക്കുക

4 മിനിറ്റ്

വിശ്ശമിക്കുക,
സ്ുംസ്ാേിക്കുക

3 മിനിറ്റ്

ദിവസ്ും
1

ബർപ്പി റിലല

മർലക്കാസ് 2:13-17
വായിച്ച് ചർച്ച
ടചയ്യുക

ദിവസ്ും
2

കാൽ
ഉയർത്തുന്നതിലനാ
ടൊപ്പം ടചയർ
െിപ്ും ടചയ്യുക

മർലക്കാസ് 2:13-17
വായിച്ച് ചർച്ച
ടചയ്യുക

ദിവസ്ും
3

വാൽ പിെിക്കുക

മർലക്കാസ് 2:13-17
വായിച്ച് ചർച്ച
ടചയ്യുക

'ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ലയശു?' എന്ന്
പരയലവക്ഷണം ടചയ്യുലപാൾ മർലക്കാസിന്ടറ
കഥയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്തയുടെ ഭാഗമാണിത്.
ഇത് മർയക്കാസ്് 2:13-17 ൽ ബബബിളിൽ
കാണാം.
അത് എളുപ്പമാണ്! ത്പലതയക
ഉപകരണങ്ങടളാന്നുമില്ല. ഒരു വിലനാദവും
തുറന്ന മനസ്ും മാത്തം!

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഘുലലഖയുടെ
അവസാനം. നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും
വായിക്കുക.
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ദിവസ്ും 1

സ്ജീവമാക്കുക
ബർപ്പി റിയേ
ഏകലദശം 10 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു
ലകാഴ്സ് സജ്ജമാക്കുക.
ഈ റിലല ല ാഡികളായി ടചയ്യുക. ഓലരാ
ല ാഡിയിലും ഒരാൾ ലകാഴ്സിന്ടറ ഒരു
ലാപ്പ് ടചയ്യുന്നു, ബർപികളുടെയും ലലാംഗ്
പുകളുടെയും ഒരു ലത്ശണി ടചയ്യുന്നു,
മടറ്റാരാൾ സൂപ്പർമാൻ ആരംഭ വരിയിൽ
പിെിക്കുന്നു. സ്ഥലങ്ങൾ ൊഗുടചയ്ത് സവാപ്പ്
ടചയ്യുക.
നാലലാ ആലറാ ലാപ്സ് വീതം ടചയ്യുക.
https://youtu.be/YxACO9-xYWg
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വിശ്ശമിക്കുക,
സ്ുംസ്ാേിക്കുക
ഏറ്റവുും അനർഹോേവചേ യേശു
സ്വാഗതും ചെയ്യുന്നു
ആടരങ്കിലും നിങ്ങടള ത്ശദ്ധിച്ചതിൽ
നിങ്ങൾ ആശ്ചരയടപ്പട്ട ഒരു
സമയടത്തക്കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പങ്കിെുക.


അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്
അടല്ലങ്കിൽ ടചയ്തത്? എന്ത്
ലതാന്നുന്നു?

മർലക്കാസ് 2:13-17 വായിക്കുക.
ലയശു ഒരു നത്പിയ വയക്തിയായിരുന്നു.
എല്ലായിെത്തും ആളുകൾ അവടന
അനുഗമിച്ചു. എന്നിട്ടും, ഒരു
വയക്തിയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി
അലേഹം നിർത്തി: ടലവി,
നത്പീതിയില്ലാത്ത നികുതി
പിരിവ്കാരൻ.


നിങ്ങൾ ടലവിയായിരുന്നുടവങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ലതാന്നും?

ദദവയോട് ൊറ്റുചെയ്യുക: എല്ലാ
ദിവസവും നിങ്ങടള ത്ശദ്ധിച്ചതിന്
ബദവത്തിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ പതിവ്
ത്ഗൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകടള
ത്ശദ്ധിക്കാനും ലത്പാത്സാഹിപ്പിക്കാനും
നിങ്ങടള സഹായിക്കാൻ അവലനാെ്
ആവശയടപ്പെുക.
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ദിവസ്ും 2

സ്ജീവമാക്കുക
കാൽ ഉേർേുന്നതിയനാചടാപ്പും
ചെേർ ടിപു് ും ചെയ്യുക
ബകകളിൽ ഭാരം ടകാെുത്തുടകാണ്ട്
ടചയർ െിപ് ടചയ്യുക. ടചയർ െിപ്
ടചയ്യുലപാൾ തറയിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ
നീട്ടുക. കാലുകൾ മാറ്റുക.
10 ആവർത്തനങ്ങളും വിത്ശമവും
ടചയ്യുക. ആവർത്തിക്കുക.

https://youtu.be/KKSmes5lMZ0
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വിശ്ശമിക്കുക,
സ്ുംസ്ാേിക്കുക
ജനകീേമല്ലാേവചേ യേശു
സ്വാഗതും ചെയ്യുന്നു


ഒരു കുെുംബ പാർട്ടിയിലലക്ക്
നിങ്ങൾ ആടരയാണ് ക്ഷണിക്കുക?

മർലക്കാസ് 2:13-17 വായിക്കുക.
ആളുകളുടെ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ
നിർമ്മിക്കുക: ടലവിടയലപ്പാടല
ലലാകത്തിന് 'ലയാഗയതയില്ല' എന്ന്
ലലബൽ ടചയ്യുന്നവരും
' നത്പീതിയാർജ്ജിച്ചവരും'.


ഒരു നികുതിദായകന്ടറ
അത്താഴവിരുന്നിലലക്കുള്ള
ക്ഷണം ലയശു സവീകരിച്ചതായി
നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്
എന്തുടകാണ്ട്?

ദദവയോട് ൊറ്റുചെയ്യുക:
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവലരയും
സവാഗതം ടചയ്യാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങടള
സഹായിക്കുന്നു.
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ദിവസ്ും 3

സ്ജീവമാക്കുക
വാൽ പിടിക്കുക
ക ർഫ് അടല്ലങ്കിൽ
എല്ലാവരും ഒരു സ്ാ
ടചറിയ െവൽ വാല് ലപാടല പുറകിൽ
ധരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുലെത്
പരിരക്ഷിക്കുലപാൾ തടന്ന നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയുന്നത്ത വാലുകൾ ലശഖരിക്കുക
എന്നതാണ് ലക്ഷയം. നിങ്ങളുടെ വാൽ
നഷ്്െടപ്പെുകയാടണങ്കിൽ, അഞ്ച് പുഷ്്അപ്പുകൾ നെത്തി ടഗയിം തുെരുക.
തമാശ നിറയടട്ട!

https://youtu.be/D7En4-s1laE
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വിശ്ശമിക്കുക,
സ്ുംസ്ാേിക്കുക
നാും േഥാർത്ഥേിൽ
ആോചണന്ന് യേശു നമുക്ക്
കാണിേുതേുന്നു


1 മുതൽ 10 വടരയുള്ള
സ്ടകയിലിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി
താരതമയടപ്പെുത്തുലപാൾ നിങ്ങൾ
എത്ത നല്ലവനും അർഹനുമാണ്?

മർലക്കാസ് 2:13-17 വായിക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ലഭയമായടതന്തും ഉപലയാഗിച്ച്
ഓലരാ വയക്തിയുടെയും ആലരാഗയം
പരിലശാധിക്കുക (ടതർലമാമീറ്റർ,
ഹൃദയമിെിപ്പ്, വിഷ്വൽ പരിലശാധന
തുെങ്ങിയവ).


ആരാണ് സഹായിക്കാൻ
വന്നടതന്ന് ലയശു പറഞ്ഞു?

ബദവലത്താെ് ചാറ്റുടചയ്യുക:
ഞങ്ങടളല്ലാവരും തകർന്നവരും
പാപികളും നിങ്ങളുടെ ആവശയക്കാരും
ആടണങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങടള
സവാഗതം ടചയ്തതിന് ദദവേിന്
നന്ദി. മറ്റുള്ളവടര അലത രീതിയിൽ
സവാഗതം ടചയ്യാൻ ഞങ്ങടള
സഹായിക്കുക.
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ച ിചേ വാക്കുകൾ
ആഴ്േ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഒരു സൗ നയ
ഓൺബലൻ ബബബിളിൽ മർലക്കാസ് 2:
13-17 (എൻഐവി) ൽ കാണാം.

ദബബിൾ ഭാഗും – മർയക്കാസ്്
2:13-17 (എൻഐവി)
ലയശു വീണ്ടും ഗലീലി
കെലിനെുത്തായി പുറടപ്പട്ടു. ഒരു
വലിയ നക്കൂട്ടം അവന്ടറ
അെുക്കൽ വന്നു. അലേഹം
അവടര പഠിപ്പിക്കാൻ തുെങ്ങി.
നെന്നുലപാകുലപാൾ
ആൽഫായസിന്ടറ മകൻ
ലലവിടയ കണ്ടു. ടലവി ൊക്്
ട ുടെ ബൂത്തിൽ
കളക്റ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. “എടന്ന
അനുഗമിക്കുക,” ലയശു
അവലനാെു പറഞ്ഞു. ടലവി
എഴുലന്നറ്റ് അവടന അനുഗമിച്ചു.
പിന്നീെ് ലയശു ലലവിയുടെ വീട്ടിൽ
അത്താഴം കഴിക്കുകയായിരുന്നു.
ധാരാളം നികുതി
പിരിക്കുന്നവരും പാപികളും
അവലനാെും ശിഷ്യന്മാലരാെും
ഒപ്പം ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയായിരുന്നു.
ലയശുവിടന അനുഗമിക്കുന്ന
family.fit 9

വലിയ നക്കൂട്ടത്തിന്ടറ
ഭാഗമായിരുന്നു അവർ.
പരീശന്മാരായ ചില
നയായാധിപന്മാർ അവിടെ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ലയശു
പാപികലളാെും നികുതി
പിരിക്കുന്നവലരാെും ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. അവർ
അവന്ടറ ശിഷ്യന്മാർ ലചാദിച്ചു
അങ്ങടന, "ചുങ്കക്കാരും
പാപികളും അവൻ എന്തുടകാണ്ട്
ഭക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു?"
ലയശു അത് ലകട്ടു. അതിനാൽ
അവൻ അവലരാെു പറഞ്ഞു,
“ആലരാഗയമുള്ളവർക്ക് ഒരു
ട ആവശയമില്ല.
ലഡാക്ർ
ട റ
ലരാഗികൾക്ക് ലഡാക്ട
ആവശയമുണ്ട്. ബദവവുമായി
തങ്ങൾ ശരിയാടണന്ന്
കരുതുന്നവടര ലചർക്കാൻ ഞാൻ
വന്നിട്ടില്ല. പാപികടള ലചർക്കാൻ
ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.”
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ആയോഗയ ടിപ്പ്
ഓലരാ ദിവസവും ആവശയത്തിന്
ഉറക്കം ലനെുക.
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കൂടുതൽ വിവേങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ആസവദിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു
family.fit ഫാസ്റ്റ് ലലാകടമപാെുമുള്ള
സന്നദ്ധത്പവർത്തകർ ഇത് ഒരുമിച്ച് ലചർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് സൗ നയമാണ്!
Https://family.fit എന്ന ടവബ്ബസറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക്
പൂർണ്ണമായ family.fit ടസഷ്നുകൾ കാണാം. ഇത്
മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിെുക.
Family.fit YouTube® ൊനേിൽ വീഡിലയാകൾ
കടണ്ടത്തുക
ലസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങടള
ഇവിടെ കടണ്ടത്തുക:

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

ഫാമിലി.ഫിറ്റ് െീം

ത്പലമാഷ്ണൽ
വീഡിലയാ

ഉപാധികളുും നിബന്ധനകളുും
ഈ റിയസ്ാഴ് ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പാേി
ശ്പധാന കോർ
ഈ ഉറവിെം ഉപലയാഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ
നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും https://family.fit/terms-andconditions ഞങ്ങളുടെ ടവബ്ബസറ്റിൽ വിശദമായി
അംഗീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങലളാടൊപ്പം വയായാമം
ടചയ്യുന്നവരും ഈ വിഭവത്തിന്ടറ ഉപലയാഗടത്ത ഇത്
നിയത്ന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങലളാടൊപ്പം വയായാമം
ടചയ്യുന്നവരും ഈ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും പൂർണ്ണമായി
അംഗീകരിക്കുന്നുടവന്ന് ദയവായി ഉറപ്പാക്കുക. ഈ
നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ വിലയാ ിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ
ഉറവിെം ഉപലയാഗിക്കരുത്.
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