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ஆழமாக வளருவது –  வாரம்  4  

இயேசு – அனைவனையும் 
வையவற்கிறாை்! 

 

 

 

 

உங்கள் குடும்பதத்த  
வளரக்்க 7 நிமிடங்கள்  

குடும்பம்.ஆரராக்கியம்.விசுவாசம்.மகிழ்சச்ி   
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அது மிக எளிது! 

குடும்பத்னத 7 நிமிடங்கள் ஒை்று யேைக்்கவும்: 
 

 

 

சேேலில் 
இறங்குங்கள் 

4 நிமிடங்கள் 

 

ஓே்வு மற்றும் 
யபேச்ு  

 3 நிமிடங்கள் 

நாள் 1 பரப்ி ரிரே 

மாற்கு 2:13-17 ஐ 
வாசித்து 

விவாதிக்கவும் 

நாள் 2 
காே் உயரத்்தி  

டிப்ஸ்  

மாற்கு 2:13-17 ஐ 
வாசித்து 

விவாதிக்கவும் 

நாள் 3 வாே் பிடி 

மாற்கு 2:13-17 ஐ 
வாசித்து 

விவாதிக்கவும் 

'இந்த மனிதர ்இரயசு யார?்' இது மாற்கு 2:13-17  
ே் உள்ள தபபிளிே் காணப்படுகிறது. 

அது எளிது! சிறப்பு உபகரணங்கள் ரததவ 
இே்தே. ரவடிக்தகயான உணரவ்ும் திறந்த 
மனமும்! 

தகரயட்டின் முடிவிே் கூடுதே் தகவே்கள் 
உள்ளன. விதிமுதறகதளயும் 
நிபந்ததனகதளயும் படிக்கவும்.  

  

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

சேேலில்  
இறங்குங்கள் 

பைப்ி ைியல 

சுமார ்10 மீட்டர ்நீளமுள்ள ஒரு இடத்தத  
அதமக்கவும்.  
இந்த ரிரே ர ாடிகளாக சசய்யுங்கள். 
ஒவ்சவாரு ர ாடியிலும் ஒரு நபர ் சுற்று  
முழுவதும் ஒரு சதாடரச்ச்ியான பரப்ீஸ் 
மற்றும் நீண்ட தாவே்கதளச ்சசய்கிறார,் 
மற்றவர ்சதாடக்க வரிதசயிே் 
சூப்பரர்மன் தவதத்ிருக்கிறார.்   
சதாட்டபின்  இடங்கதள மாற்று    
தோ நான்கு முதே் ஆறு சுற்று 
சசய்யுங்கள். 

https://youtu.be/YxACO9-xYWg 

ஓே்வு மற்றும் யபேச்ு 

குனறந்த தகுதியுள்ளவைக்னள 
இயேசு வையவற்கிறாை ்

யாரரா உங்கதள கவனித்ததத, நீங்கள் 
ஆசச்ரியப்பட்ட ரநரத்ததப் பற்றி 
ஒன்றாகப் பகிரவும்.  
 அவரக்ள் என்ன சசான்னாரக்ள் 
அே்ேது சசய்தாரக்ள்? எப்படி 
உணரந்்தீரக்ள்?  

https://youtu.be/YxACO9-xYWg
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மாற்கு 2:13-17 ஐ வாசியுங்கள். 
இரயசு ஒரு பிரபேமான மனிதர.் எே்ோ 
இடங்களிலும் கூட்டங்கள் அவதரப் 
பின்சதாடரந்்தன. ஆனாலும், அவர ்ஒரு 
நபருடன் ரபசுவதற்கு நின்றார ் : ரேவி, 
பிரபேமற்ற வரி வசூலிப்பவர.்  
 நீங்கள் ரேவியாக இருந்திருந்தாே் 
எப்படி உணரந்்திருப்பீரக்ள்?  

கடவுளுடை் உனைோடவும்: கடவுளுக்கு 
நன்றி, அவர ்ஒவ்சவாரு நாளும் 
உங்கதள கவனிக்கிறார.் உங்கள் 
வழக்கமான குழுவிே் 
இே்ோதவரக்தளக் கவனிக்கவும் 
ஊக்குவிக்கவும் உங்களுக்கு உதவுமாறு 
அவரிடம் ரகளுங்கள். 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.2.13-17.NIV
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நாள் 2 

சேேலில்  
இறங்குங்கள் 

கால் உேைத்்தி  டிப்ஸ் 

உங்கள் தககளிே் உங்கள் எதடதய 
ஆதரிப்பதன் மூேம் நாற்காலியிே் டிப்ஸ் 
சசய்யவும் . நீங்கள் டிப்ஸ் சசய்யும் ரபாது, 
ஒரு காதே ததரயிே் இருந்து 
உயரத்்தவும். காே்கதள மாற்றவும் 

10  மறுபடியும் சசய்யுங்கள். மீண்டும் 
சசய்யவும். 

https://youtu.be/KKSmes5lMZ0 

ஓே்வு மற்றும் யபேச்ு   

பிைபலமற்றவைக்னள இயேசு 
வையவற்கிறாை ்

 குடும்ப விருந்துக்கு யாதர 
அதழப்பீரக்ள்?  

மாற்கு 2:13-17 ஐ வாசியுங்கள். 
நபரக்ளின் இரண்டு பட்டியே்கதள 
உருவாக்குங்கள்: ரேவி ரபான்ற  உேகம்  
'தகுதியற்றவரக்ள்' என்று 
அதடயாளப்படுத்துபவரக்ள் மற்றும் 
'பிரபேமானவரக்ள்'.  
 

https://youtu.be/KKSmes5lMZ0
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.2.13-17.NIV
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 வரி வசூலிப்பவரின் இரவு 
விருந்துக்கான அதழப்தப இரயசு 
ஏன் ஏற்றுக்சகாண்டார ்என்று 
நிதனக்கிறீரக்ள்?  

கடவுளுடை் உனைோடவும்: எங்கள் 
வீட்டிே் அதனவதரயும் வரரவற்கும்படி 
இதறவன் நமக்கு உதவுவார.்  
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நாள் 3 

சேேலில்  
இறங்குங்கள் 

வால் பிடி 

எே்ரோரும் ஒரு தகக்குடத்ட  அே்ேது 
சிறிய துண்தட ஒரு “வாே்” ரபான்று 
பின்னாே் சசாருக ரவண்டும் உங்கள் 
சசாந்த வாதே  பாதுகாக்கும் அரத 
ரவதளயிே், உங்களாே் முடிந்தவதர 
மற்றவரக்ளின் வாே்கதள ரசகரிப்பரத 
குறிக்ரகாள். உங்கள் வாதே இழந்தாே், 
ஐந்து புஷ்-அப்கதளச ்சசய்து 
விதளயாடத்டத் சதாடரவும். மகிழுங்கள்! 

https://youtu.be/D7En4-s1laE 

 ஓே்வு மற்றும் யபேச்ு  

நாம் உண்னமயில் ோை் எை்பனத 
இயேசு நமக்குக் காடட்ுகிறாை் 
 1 முதே் 10 வதரயிோன அளவிே், 
மற்றவரக்ளுடன் ஒப்பிடும்ரபாது 
நீங்கள் எவ்வளவு நே்ேவர,் 
தகுதியானவர?் 

மாற்கு 2:13-17 ஐ வாசியுங்கள். 
உங்களிடம் உள்ளததப் பயன்படுத்தி 
ஒவ்சவாரு நபரின் ஆரராக்கியத்ததயும் 
சரிபாரக்்கவும் (சதரர்மாமீட்டர,் இதய 
துடிப்பு, காட்சி ரசாததன மற்றும் பே).  

https://youtu.be/D7En4-s1laE
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.2.13-17.NIV
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 உதவி சசய்ய வந்ததாக இரயசு 
யார ்சசான்னார?் 

கடவுளுடை் உனைோடவும்: நாங்கள் 
அதனவரும் 
உதடந்துரபானவரக்ளாகவும், 
பாவமுள்ளவரக்ளாகவும் 
இருந்தாலும்,உங்களுக்குத் 
ரததவப்பட்டவரக்ளாகவும், எங்கதள  
ரசரத்்துக்சகாண்ட கடவுளுக்கு நன்றி. 
மற்றவரக்தளயும் அரத வழியிே் 
ரசரத்்துக்சகாள்ள எங்களுக்கு 
உதவுங்கள்.  
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வாைத்திை் 
வாைத்்னதகள் 

இந்த வாரத்்ததகதள இேவச ஆன்தேன் 
தபபிளிே் மாரக்் 2:13-17 (என்.ஐ.வி) இே் 
காணோம். 

னபபிள் பத்தியில் – மாற்கு  
2:13-17 (எை்.ஐ.வி) 

அவர ்மறுபடியும் புறப்படட்ுக் 
கடேருரக ரபானார;்  அப்சபாழுது 
 னங்கசளே்ோரும் அவரிடத்திே் 
வந்தாரக்ள்,  அவரக்ளுக்குப் 
ரபாதகம்பண்ணினார.் அவர ்
நடந்துரபாதகயிே், அே்ரபயுவின் 
குமாரனாகிய ரேவி 
ஆயத்துதறயிே் 
உடக்ாரந்்திருக்கிறததக் கண்டு: 
எனக்குப் பின்சசன்றுவா என்றார;் 
அவன் எழுந்து அவருக்குப் 
பின்சசன்றான். 

அப்சபாழுது, அவனுதடய 
வீட்டிரே அவர ்
ரபா னபந்தியிருக்தகயிே்,   
அரநக ஆயக்காரரும் பாவிகளும் 
அவரராடுகூட வந்திருந்தபடியாே், 
அவரக்ளும் இரயசுரவாடும் அவர ்
சீஷரராடுங்கூடப் 
பந்தியிருந்தாரக்ள் அவர ்

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.2.13-17.NIV
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ஆயக்காரரராடும் பாவிகரளாடும் 
ரபா னம்பண்ணுகிறதத 
ரவதபாரகரும் பரிரசயரும் கண்டு 
அவருதடய சீஷதர ரநாக்கி: அவர ்
ஆயக்காரரராடும் பாவிகரளாடும் 
ரபா னபானம் 
பண்ணுகிறசதன்னசவன்று 
ரகட்டாரக்ள். இரயசு அததக் 
ரகடட்ு: 

 பிணியாளிகளுக்கு தவத்தியன் 
ரவண்டியரதயே்ோமே்;    
சுகமுள்ளவரக்ளுக்கு 
ரவண்டியதிே்தே 
நீதிமான்கதளயே்ே, 
பாவிகதளரய 
மனந்திரும்புகிறதற்கு 
அதழக்கவந்ரதன் என்றார.் 
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சுகாதாை உதவிக்குறிப்பு  
ஒவ்சவாரு நாளும் ரபாதுமான 
தூக்கம் இருக்க ரவண்டும். 
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யமலும் தகவல் 

நீங்கள் பாஸ்ட் family.fit நன்றாக அனுபவித்து 
இருப்பீரக்ள் என்று  நம்புகிரறன். இது உேசகங்கிலும் 
உள்ள தன்னாரவ்ேரக்ளாே் ஒன்றாக 
இதணக்கப்படட்ுள்ளது. இது இேவசம்! 

Https://family.fit என்ற இதணயதளத்திே் நீங்கள் முழு 
family.fit அமரவ்ுகதளக் காண்பீரக்ள். மற்றவரக்ளுடன் 
பகிரந்்து சகாள்ளுங்கள். 

family.fit YouTube® யேைலில் வீடிரயாக்கதளக் 
கண்டறியவும் 

சமூக ஊடகங்களிே் எங்கதள இங்ரக 
காணோம்: 

 

 

இதத நீங்கள் ரவறு சமாழியிே் 
சமாழிசபயரத்்தாே், தயவுசசய்து 
அதத info@family.fit இல் எங்களுக்கு 
மின்னஞ்சே் சசய்யுங்கள், எனரவ இது 
மற்றவரக்ளுடன் பகிரப்படோம். 

நன்றி. 

family.fit குடும்பம் 

விதிமுனறகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் 

இந்த வளத்னதப் பேை்படுத்துவதற்கு முை்பு 
முக்கிேமாை ஒப்பந்தம் 

இந்த ஆதாரத்ததப் பயன்படுத்துவதன் மூேம் எங்கள் 
விதிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ததனகதள எங்கள் 
வதேத்தளத்திே் முழுதமயாக விவரிக்கப்படட்ுள்ள 
https://family.fit/terms-and-conditions ஐ ஒப்புக்சகாள்கிறீரக்ள். 
இந்த ஆதாரத்தத நீங்கள் மற்றும் உங்களுடன் உடற்பயிற்சி 
சசய்பவரக்ள் அதனவதரயும் நீங்கள் நிரவ்கிக்கிறீரக்ள். 
நீங்களும் உங்களுடன் உடற்பயிற்சி சசய்பவரக்ளும் இந்த 
விதிமுதறகதளயும் நிபந்ததனகதளயும் முழுதமயாக 
ஏற்றுக்சகாள்வதத உறுதிசசய்க. இந்த விதிமுதறகள் மற்றும் 
நிபந்ததனகள் அே்ேது இந்த விதிமுதறகள் மற்றும் 
நிபந்ததனகளின் எந்த பகுதிதயயும் நீங்கள் ஏற்கவிே்தே 
என்றாே், நீங்கள் இந்த ஆதாரத்ததப் பயன்படுத்தக்கூடாது.  

விளம்பர 
வீடிரயா 

https://family.fit/
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
mailto:info@family.fit
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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