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स खोल  वाढ त  जा णे  –  आ ठव डा  5  

येश ू– गुणक! 
 

 

 

 

आपल्या कौटुुंमिक वाढीसाठी 7 मिमिटे. 
फफटिेस.फेथ.फि  

  

www.family.fit 
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ह ेखपू सोपे आह!े 

7 मिमिटाुंसाठी कुटुुंिला एकमित करा: 
 

 

 

 

सफिय व्हा 
4 मिमिटे 

 

 

 

मवश्ाुंती आमण 
चचाा  3 मिमिटे  

  

फिवस 1 मिगिॅग हॉपपुंग ररले 
िाका  4:3-8 वाचा 
आमण चचाा करा 

फिवस 2 10, 20, 30 आव्हाि  
िाका  4:3-8 वाचा 
आमण चचाा करा 

फिवस 3 अडथळा वेग स्केटसा 
िाका  4:3-8 वाचा 
आमण चचाा करा 

‘हा ििुष्य येशू कोण आह’े ह ेजाणूि घेत असताुंिा िाका च्या 
कथेतील प्रवासाची मह सुरुवात आह.े ह ेपमवि शास्त्रात िाका  
4:3-8 िध्ये सापडते.  

ह ेसोप ेआह!े कोणतीही मवशेष उपकरणे िाहीत. फक्त िजा 
आमण िुक्त ििाची भाविा! 
 

पुमस्तकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृपया अटी व शती 
वाचा. 
 

  

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

सफिय व्हा 

मिगिगॅ हॉपपुंग ररल े

10-15 िीटर लाुंिीचा िागा तयार करा. एका पायावर उडी 
िारत शेवटपयंत जाण्यासाठी पाळ्या घ्या. जर शक्य असले तर 
ते अमिक आव्हािात्िक करण्यासाठी िागिोडी िागाािे जा. 

ररले म्हणूि स्पिाा करण्यासाठी िोि सुंघात मवभाजि करा. 

https://youtu.be/0f11qjMJZVI 

मवश्ाुंती आमण चचाा 

यशे ूआम्हाला ऐकण्यासाठी िोलामवतो 
 ऐकण्यात आपण फकती चाुंगले आहात? (स्वतःला 10 पकैी 

गुण द्या)  

मार्क  4:3-8 वाचा. 
येशू म्हणाला “ऐका!” 

 आपण कथा फकती चाुंगली ऐकली?  
कथा पुन्हा वाचण्यासाठी एखाद्यास मिवडा परुंतु यावेळी िुख्य 
शब्ि सोडा. िजेसाठी, प्रत्येक गहाळ शब्िासाठी 'ििल गि' हा 
शब्ि वापरा. इतर लोकुं  िाकीचे शब्ि िोलू शकतात. 

िवेाशी गप्पा िारा: आिच्या प्राथािा ऐकण्यापेक्षा अमिक 
िागण्यािद्दल असू शकतात. आज, फक्त प्राथािा करा, 
“परिेश्वरा, िोल, कारण तुिा सेवक ऐकत आह.े” आपण 
फिवसभर आपले काि करत असताुंिा किीही उत्तर प्राप्त 
करण्यास तयार राहा. 

https://youtu.be/0f11qjMJZVI
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
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फिवस 2 

सफिय व्हा 

10, 20, 30 आव्हाि 

जोडीिारा िरोिर काि करा. एका व्यक्ती सुपरिॅि करत 
असताुंिा िसुरा व्यक्ती 10 स्पीड स्केटसा करतो. रठकाणे 
अिलाििल करा आमण पुन्हा करा. पुढे िसुरा व्यक्ती सुपरिॅि 
करत असताुंिा, 20 स्पीड स्केटसा करा. स्वॅप. शक्य असल्यास 
30, 40 आमण 50 पुिरावृत्तीसह सरुू ठेवा. 

 

 

मवश्ाुंती आमण चचाा   

यशे ूची इच्छा आह ेफक आपण सिजिू घ्यावे 
 तुम्ही असे काय वाढमवले आह ेज्याि ेभरपूर ‘फळ’ उत्पन्न 

केले?  
िाका  4:3-8 आमण 4:13-20 वाचा.  

 प्रत्येक प्रकारच्या िातीचा अथा काय आह?े  
त्या वेळेिद्दल िोला जेव्हा आपण पमहल्याुंिा येशूिद्दल सुंिशे 
ऐकला आमण आपण कशा प्रकारे प्रमतसाि फिला ह्यािद्दल गोष्टी 
साुंगा. 

येशूचा अिुयायी असणे कठीण ििवणाऱ्या काही गोष्टींवर एक 
कौटुुंमिक यािी ििवा. 

िवेाशी गप्पा िारा: प्रत्येकजण प्राथािा करण्यासाठी एक ककुं वा 
िोि अडथळे मिवडू शकतो आमण पमवि आत्म्याला या गोष्टी 
कशा हाताळायच्या ह ेसिजूि घेण्यासाठी िित िाग ूशकतो. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.13-20.NIV
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फिवस 3 

सफिय व्हा 

अडथळा वगे स्केटसा 
आपणास पुढे जाण्यासाठी थाुंिमवणारे अडथळे जमििीवर ठेवा, 
जसे फक िोरी ककुं वा पुस्तक, ह्याला ओलाुंडूि वेग स्केटसा करा.  
अडथळे िरू करूि वेग स्केटसा करा आमण िुंतर वेग वाढवा.  

20 करा. मवश्ाुंती घ्या आमण िुंतर पुन्हा 20 करा. तीि फेऱ्या 
करा.  

https://youtu.be/qTbh7-y4_A0 

 मवश्ाुंती आमण चचाा  

आपला प्रभाव कसा वाढवायचा 
 आपल्या सिाजात करत असलेल्या कािािद्दल आपल्याला 

त्याुंचा कौतकु असलेले लोकुं  कोण आहते? 

मार्क  4:3-8 वाचा. 
 'चाुंगल्या' िातीवर पडलेल्या िीयाुंचे काय पररणाि आह?े 

काही गमणत करा. आपण आपल्या िागेत ककुं वा उद्यािात 
गुणाकाराुंची उिाहरणे शोिू शकता काय? 

िवेाशी गप्पा िारा: आपल्या अमतपररमचत क्षेिाकड ेपाहा.  
प्रत्येक व्यक्तीिे एका व्यक्तीवर ककुं वा गटावर लक्ष कें फित करावे 
आमण आपल्या कुटुुंिाि ेत्याुंच्यािरोिर िवेाच ेप्रेि सािामयक 
कराव ेआमण त्याुंच्या जीविात ििल घडवूि आणण्याची सुंिी 
मिळावी यासाठी प्राथािा करावी.  

https://youtu.be/qTbh7-y4_A0
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
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आठवड्याच ेशब्ि 

िाका  4:3-8 (एिआयव्ही) वर आपल्याला ह ेशब्ि मविािलू्य 
ऑिलाइि िायिलिध्ये सापडतील.  

पमवि शास्त्रातील उतारा – िाका  4:3-8 
(एिआयव्ही) 

“ऐका; पाहा, एक पेरणारा पेरणी करावयास 
मिघाला. आमण तो पेरीत असताुंिा अस ेिाल े
की, काही िी वाटेवर पडले, ते पाखराुंिी 
येऊि खाऊि टाकल.े काही िी खडकाळ 
जमििीत पडले, तेथे त्यास फारशी िाती 
िव्हती, िाती खोल िसल्यािुळे ते लागलेच 
उगवले. आमण सूया वर आल्यावर ते उन्हािे 
करपल;े व िूळ िसल्याकारणािे ते वाळूि 
गेले. काही िी काटेरी िडुपाुंिध्ये पडले व 
काटेरी िुडपाुंिीच वाढूि त्याची वाढ 
खुुंटमवली, म्हणूि त्याला काही पीक आले 
िाही. काही िी चाुंगल्या जमििीत पडले, ते 
उगवले, िोठे िाल ेव त्याला पीक आले; आमण 
त्याचे तीसपट, साठपट, शुंभरपट असे उत्पन्न 
िाले.  

 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
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आरोग्य टीप  
जास्त पाणी प्या. 
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अमिक िामहती 

आम्ही आशा करतो की आपण फॅमिली.फफट जलिचा आिुंि 
घेतला असेल.  जगभरातील स्वयुंसेवकाुंिी ह ेएकि केले आह.े ह े
मविािुल्य आह!े 

आपल्याला https://family.fit सुंकेतस्थळावर सुंपूणा 
फॅमिली.फफट सिे आढळतील. https://family.fit  इतराुंसह 
सािामयक करा. 

फॅममली.फफट यूट्यूब® चिॅलेवर मव्हमडओ मिळवा  

आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोिा: 
 

 

जर आपण ह ेआपल्या भाषेत अिुवाफित 
केले असेल तर कृपया त े 
info@family.fit  वर ईिेल करा जेणे 
करूि ते इतराुंसह सािामयक केले जाऊ 
शकते. 

िन्यवाि. 

फॅमिली.फफटटीि 

मियि आमण अटी 

या स्त्रोताचा वापर करण्यापवूी िहत्त्वपणूा करार 

या स्त्रोताचा वापर करूि आपण आिच्या वेिसाइटवरील तपशीलवार 
आिच्या अटी आमण शती  https://family.fit/terms-and-conditions ला 
सहिती ितेा. ह ेआपल्याद्वारे आपल्यासह व्यायाि करणाऱ्या सवांद्वारे या 
स्त्रोताचा वापर मियुंमित करतात. कृपया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि 
करणारे सवांिी या अटी आमण शती पूणापणे स्वीकारल्या आहते याची खािी 
करा. आपण या अटी आमण शती ककुं वा या अटी व शतींच्या कोणत्याही 
भागाशी सहित िसल्यास आपण ह ेस्त्रोत वापरु िये. 

जामहरात मव्हमडओ 

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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