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യേശു – വർധിപ്പിക്കുന്നവൻ!

നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വളരാൻ
സഹായിക്കുന്നതിന് 7 മിനിറ്റ്
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ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്!
7 മിനിറ്റ് സമേയേക്ക് കുടുുംബരേ
കൂട്ടിയേർക്കുക:

സജീവമാക്കുക

4 മിനിറ്റ്

വിശ്ശമിക്കുക,
സുംസാെിക്കുക

3 മിനിറ്റ്

ദിവസും
1

സ ഗ്
സിഗ്ാ
ഹഹാപ്ിിംഗ് റിഹല

മർഹക്കാസ് 4:3-8
വായിച്ച് ചർച്ച
ടചയ്യുക

ദിവസും
2

10, 20, 30
ടവല്ലുവിളി

മർഹക്കാസ് 4:3-8
വായിച്ച് ചർച്ച
ടചയ്യുക

ദിവസും
3

ഒബ്സ്റ്റക്കൾ
സ്ീപ ഡ്
സ്ഹകറ്ററുകൾ

മർഹക്കാസ് 4:3-8
വായിച്ച് ചർച്ച
ടചയ്യുക

'ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഹയശു?' എന്ന്
പരയഹവക്ഷണിം ടചയ്യുഹപാൾ മർഹക്കാസിന്ടറ
കഥയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്തയുടെ ഭാഗമാണിത്.
ഇത് മർയക്കാസ് 4:3-8 ൽ ബബ്സ്റബ്സ്റിളിൽ കാണാിം.
അത് എളുപ്പമാണ്! ത്പഹതയക
ഉപകരണങ്ങടളാന്നുമില്ല. ഒരു വിഹനാദവുിം
തുറന്ന മനസ്ുിം മാത്തിം!

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഘുഹലഖയുടെ
അവസാനിം. നിബ്സ്റന്ധനകളുിം വയവസ്ഥകളുിം
വായിക്കുക.
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ദിവസും 1

സജീവമാക്കുക
സ ഗ് യ
സിഗ്ാ

ാപ്പിുംഗ് റിയേ

10–15 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഹകാഴ്സ്
സജ്ജമാക്കുക. ഒരു കാൽ അവസാനിം
വടര ഹഹാപ്ിഹലക്ക് തിരിയുക.
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുടമങ്കിൽ ഇത് കൂെുതൽ
സ ഗ്.
ടവല്ലുവിളിയാക്കാൻ സിഗ്ാ
ഒരു റിഹലയായി മത്സരിക്കാൻ രണ്ട്
െീമുകളായി വിഭജിക്കുക.

https://youtu.be/0f11qjMJZVI
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വിശ്ശമിക്കുക,
സുംസാെിക്കുക
യകൾക്കാൻ യേശു നരെ
വിളിക്കുന്നു


നിങ്ങൾ ഹകൾക്കുന്നതിൽ എത്ത
നന്നായിരിക്കുന്നു? (10 ൽ നിന്ന് സവയിം
സ്ഹകാർ ടചയ്യുക.)

മർഹക്കാസ് 4:3-8 വായിക്കുക.
ഹയശു പറഞ്ഞു “ത്ശദ്ധിക്കൂ!”.


നിങ്ങൾ എത്ത നന്നായി കഥ ഹകട്ടു?

കഥ വീണ്ടുിം വായിക്കാൻ
ആടരടയങ്കിലുിം തിരടഞ്ഞെുക്കുക,
എന്നാൽ ഇത്തവണ ത്പധാന വാക്കുകൾ
ഉഹപക്ഷിക്കുക. വിഹനാദത്തിനായി,
നഷ്്െമായ ഓഹരാ പദത്തിനുിം 'ബ്സ്റബ്സ്റിൾ
ഗിം' പകരിം വയ്ക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക്
അവഹശഷ്ിക്കുന്ന ത്പധാന വാക്കുകൾ
പറയാൻ കഴിയുിം.
ദദവയോട് ചാറ്റ് രചയ്യുക:
ഞങ്ങളുടെ ത്പാർത്ഥനകൾ
ഹകൾക്കുന്നതിഹനക്കാൾ കൂെുതൽ
ഹചാദിക്കുന്നതിനാണ്. ഇന്ന് ലളിതമായി
ത്പാർത്ഥിക്കുക, “കർത്താഹവ,
സിംസാരിക്കുക”. നിങ്ങളുടെ
ദിവസടത്തക്കുറിച്ച് പറയുഹപാൾ
ഉത്തരിം സവീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക.
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ദിവസും 2

സജീവമാക്കുക
10, 20, 30 രവല്ലുവിളി
ഒരു പങ്കാളിയുമായി ത്പവർത്തിക്കുക.
ഒരാൾ സൂപ്ർമാൻ ടചയ്യുഹപാൾ
മടറ്റാരാൾ 10 സ്ീപ ഡ് സ്ഹകറ്ററുകൾ
ടചയ്യുന്നു. സ്ഥലങ്ങൾ സവാപ്് ടചയ്ത്
ആവർത്തിക്കുക. അെുത്തതായി 20 സ്ീപ ഡ്
സ്ഹകറ്ററുകൾ ടചയ്യുഹപാൾ മടറ്റാരാൾ
സൂപ്ർമാൻ ടചയ്യുന്നു. സവാപ്് ടചയ്യുക.
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുടമങ്കിൽ 30, 40, 50
ആവർത്തനങ്ങളിൽ തുെരുക.
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വിശ്ശമിക്കുക,
സുംസാെിക്കുക
നാും മനസ്സിോക്കണരമന്ന് യേശു
ആശ്ഗ
ിക്കുന്നു


ധാരാളിം 'ഫലിം' ഉൽപാദിപ്ിച്ച നിങ്ങൾ
എന്താണ് വളർന്നത്?

മർഹക്കാസ് 4:3-8, 4:13-20 എന്നിവ വായിക്കുക.


ഓഹരാ തരിം മണ്ണിന്ടറയുിം
അർത്ഥടമന്താണ്?

ഹയശുവിടനക്കുറിച്ചുള്ള സഹേശിം
നിങ്ങൾ ആദയമായി ഹകട്ടഹപ്ാൾ നിങ്ങൾ
എങ്ങടന ത്പതികരിച്ചു
എന്നതിടനക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ
സവന്തിം കഥകൾ പങ്കിെുക.
ഹയശുവിന്ടറ അനുഗാമിയാകുന്നത്
ബ്സ്റുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ചില ത്ശദ്ധയുടെ ഒരു
കുെുിംബ്സ്റ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക.
ദദവവുമാേി ചാറ്റുരചയ്യുക: ഓഹരാ
വയക്തിക്കുിം ഒഹന്നാ രഹണ്ടാ ത്ശദ്ധ
തിരിച്ചു വിെുന്ന കാരയങ്ങൾക്കു ഹവണ്ടി
ത്പാർത്ഥിക്കാിം, ഇവ എങ്ങടന
ബകകാരയിം ടചയ്യണടമന്ന്
മനസിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിഹനാെ്
ആവശയടപ്െുന്നു.
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ദിവസും 3

സജീവമാക്കുക
പ ഡ് സ്യകറ്ററുകൾ
ഒബ്റക്കൾ സ്ീ
ത ിം ഹപാലുള്ള
ഒരു കയർ അടല്ലങ്കിൽ പുസ്ക
ജ ്റ്റ് ഉപഹയാഗിച്ച് സ്ീപ ഡ് സ്ഹകറ്ററുകൾ
ഒബ്ക
ടചയ്യുക. സ്ീപ ഡ് സ്ഹകറ്ററുകൾ
മിനുസമാർന്നതാക്കുക, തുെർന്ന് ഹവഗത
വർദ്ധിപ്ിക്കുക.
20 ടചയ്യുക. വിത്ശമിച്ച് 20 വീണ്ടുിം ടചയ്യുക.
മൂന്ന് റൗണ്ട് ടചയ്യുക.

https://youtu.be/qTbh7-y4_A0
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വിശ്ശമിക്കുക,
സുംസാെിക്കുക
ഞങ്ങളുരട സവാധീനും എങ്ങരന
വളർോും


നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ
ടചയ്യുന്ന ഹജാലിടയ നിങ്ങൾ
അഭിനേിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ
ആരാണ്?

മർഹക്കാസ് 4:3-8 വായിക്കുക.


'നല്ല' മണ്ണിൽ വീണ വിത്തിന്ടറ ഫലിം
എന്താണ്?

കുറച്ച് ഗണിതശാസ്ത്തിം ടചയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ പൂഹന്താട്ടത്തിഹലാ
പാർക്കിഹലാ ഗുണനത്തിന്ടറ
ഉദാഹരണങ്ങൾ കടണ്ടത്താൻ
കഴിയുഹമാ?
ദദവയോട് ചാറ്റുരചയ്യുക:
നിങ്ങളുടെ സമീപസ്ഥലിം ഹനാക്കുക.
ഓഹരാ വയക്തിയുിം ഒരു വയക്തി
അടല്ലങ്കിൽ ത്ഗൂപ്ിൽ ത്ശദ്ധ
ഹകത്േീകരിക്കുകയുിം നിങ്ങളുടെ
കുെുിംബ്സ്റത്തിന് ബദവസ്ഹനഹിം
പങ്കുടവക്കാനുിം അവരുടെ
ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റിം
വരുത്താനുമുള്ള അവസരങ്ങൾക്കായി
ത്പാർത്ഥിക്കുന്നു.
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ച ിരേ വാക്കുകൾ
ആഴ്േ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഒരു സൗജനയ
ഓൺബലൻ ബബ്സ്റബ്സ്റിളിൽ മർയക്കാസ് 4:
3-8 (എൻഐവി) ൽ കാണാിം.

ദബബിൾ ഭാഗും – മർയക്കാസ്
4:3-8 (NIV)
“ത്ശദ്ധിക്കൂ! ഒരു കൃഷ്ിക്കാരൻ
തന്ടറ വിത്തു വിതയ്ക്കാൻ
പുറടപ്ട്ടു. അവൻ വിത്തു
വിതറുന്നതിനിെയിൽ ചിലർ
പാതയിലൂടെ വീണു, പക്ഷികൾ
വന്നു അതിടന ഭക്ഷിച്ചു. ചിലത്
മണ്ണില്ലാത്ത പാറടക്കട്ടുകളിൽ
വീണു. മണ്ണ്
ആഴമില്ലാത്തതിനാൽ അത്
ഹവഗത്തിൽ വളർന്നു. എന്നാൽ
സൂരയൻ കയറിയഹപ്ാൾ
സസയങ്ങൾ ചൂെുതട്ടി, അവർ ഹവർ
ഇല്ലായ്കയാൽ അതു
ഉണങ്ങിഹപ്ായി. മറ്റു ചിലതു
മുള്ളുിം, അവർ ധാനയിം
ത്പസവിച്ചിരുന്നില്ല ആ, വളർന്നു,
സസയങ്ങൾ ടഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു
സഹവാസിം വീണു. മറ്റു
വിത്തുകൾ നല്ല മണ്ണിൽ വീണു.
അത് വന്നു വളർന്നു ഒരു വിള
ഉൽപാദിപ്ിച്ചു, ചിലത് മുപ്തുിം,
അറുപതുിം, നൂറു മെങ്ങ്
ഗുണിക്കുന്നു. ”
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ആയൊഗയ ടിപ്പ്
കൂെുതൽ ടവള്ളിം കുെിക്കുക.
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കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ആസവദിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു
family.fit ഫാറ് ഹലാകടമപാെുമുള്ള
സന്നദ്ധത്പവർത്തകർ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഹചർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് സൗജനയമാണ്!
Https://family.fit എന്ന ടവബ്സ്റ്ബസറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക്
പൂർണ്ണമായ family.fit ടസഷ്നുകൾ കാണാിം. ഇത്
മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിെുക.
Family.fit YouTube® ചാനേിൽ വീഡിഹയാകൾ
കടണ്ടത്തുക
ഹസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങടള
ഇവിടെ കടണ്ടത്തുക:

നിങ്ങൾ ഇത് മടറ്റാരു ഭാഷ്യിഹലക്ക്
വിവർത്തനിം ടചയ്യുകയാടണങ്കിൽ,
ദയവായി info@family.fit എന്ന
വിലാസത്തിൽ ഇടമയിൽ ടചയ്യുക,
അതുവഴി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിൊിം.
നേി.

ത്പഹമാഷ്ണൽ
വീഡിഹയാ

ഫാമിലി.ഫിറ്റ് െീിം

ഉപാധികളുും നിബന്ധനകളുും
ഈ റിയസാഴ്്സ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പാേി
ശ്പധാന കൊർ
ഈ ഉറവിെിം ഉപഹയാഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ
നിബ്സ്റന്ധനകളുിം വയവസ്ഥകളുിം https://family.fit/terms-andconditions ഞങ്ങളുടെ ടവബ്സ്റ്ബസറ്റിൽ വിശദമായി
അിംഗീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുിം നിങ്ങഹളാടൊപ്ിം വയായാമിം
ടചയ്യുന്നവരുിം ഈ വിഭവത്തിന്ടറ ഉപഹയാഗടത്ത ഇത്
നിയത്ന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുിം നിങ്ങഹളാടൊപ്ിം വയായാമിം
ടചയ്യുന്നവരുിം ഈ നിബ്സ്റന്ധനകളുിം വയവസ്ഥകളുിം പൂർണ്ണമായി
അിംഗീകരിക്കുന്നുടവന്ന് ദയവായി ഉറപ്ാക്കുക. ഈ
നിബ്സ്റന്ധനകൾ നിങ്ങൾ വിഹയാജിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ
ഉറവിെിം ഉപഹയാഗിക്കരുത്.
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