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ആ ഴ ത്തി ൽ  വ ള രു ക  –  ആ ഴ്ച 7  

യേശു കുട്ടികളെ 
സ്യേഹിക്കുന്നു! 

 

 

 

 

നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വളരാൻ 
സഹായിക്കുന്നതിന് 7 മിനിറ്റ് 
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ഇത് വെളെ എെുപ്പമാണ്! 

7 മിേിറ്റ് സമേയേക്്ക കുടുുംബളേ 
കൂട്ടിയേർക്കുക: 
 

 

 

 

സജീവമാക്കുക 

4 മിനിറ്റ് 

 

 

 

വിശ്ശമിക്കുക, 
സുംസാെിക്കുക 

3 മിനിറ്റ് 

ദിവസും 
1 

പുഷ്-
അപ്പുകളുടെ 

റിലല 

മർലക്കാസ്  
10:13-16 വായിച്്ച 
ചർച്ച ടചയ്യുക 

ദിവസും 
2 

ലലനപ്പ് മാറ്റുക  
മർലക്കാസ്  

10:13-16 വായിച്്ച 
ചർച്ച ടചയ്യുക 

ദിവസും 
3 

വാൽ പിെിക്കുക 

മർലക്കാസ്  
10:13-16 വായിച്്ച 
ചർച്ച ടചയ്യുക 

'ആരാണ് ഈ മനുഷയൻ ലയശു?' എന്ന് 
പരയലവക്ഷണം ടചയ്യുലപാൾ മർലക്കാസിന്ടറ 
കഥയിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്തയുടെ ഭാഗമാണിത്. 
ഇത് മർയക്കാസ് 10:13-16 ൽ ലൈൈിളിൽ 
കാണാം. 

ഇത് എെുപ്പമാണ്! ത്പലതയക 
ഉപകരണങ്ങടളാന്നുമില്ല. ഒരു വിലനാദവും തുറന്ന 
മനസ്ും മാത്തം!  

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഘുലലഖയുടെ 
അവസാനം. നിൈന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും 
വായിക്കുക. 

 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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ദിവസും 1 

സജീവമാക്കുക 

പുഷ്-അപ്പുകെുളട റിയേ 

രണ്്ട െീമുകളായി വിഭജിച്്ച മുറിയുടെ 
എതിർവശങ്ങളിൽ നിൽക്കുക. 
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, തവികൾ അടല്ലങ്കിൽ 
പന്തുകൾ ലപാലുള്ള 21 വസ്തു ക്കൾ 
നെുവിൽ ഇെുക.  
ഓലരാ െീമിടലയും അംഗങ്ങൾ 
മധ്യഭാഗലത്തക്്ക ഓൊനും അഞ്ച് പുഷ്-
അപ്പുകൾ ടചയ്യാനും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് 
എെുക്കാനും അെുത്ത വയക്തിടയ 
ൊഗുടചയ്യാൻ തിരിടകടയത്താനും 
തിരിയുന്നു. എല്ലാ വസ്തു ക്കളും 
എെുക്കുന്നതുവടര തുെരുക. ഏത് െീമാണ് 
ഏറ്റവും കൂെുതൽ ലശഖരിച്ചത്? 

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk 
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വിശ്ശമിക്കുക,  
സുംസാെിക്കുക 

േമ്മുളട യോകേ് ആൊണ് 
അശ്പധാേളമന്ന് യതാന്നുന്നത്? 

 ഓലരാ ദിവസവും രാവിടല നിങ്ങൾ 
ടചയ്യുന്ന ആദയടത്ത രണ്്ട കാരയങ്ങൾ 
ഏതാണ്? 

മർലക്കാസ് 10:13-16 വായിക്കുക. 
 കുട്ടികടളക്കുറിച്ചുള്ള 

ശിഷയന്മാരുടെ 
അഭിത്പായടത്തക്കുറിച്്ച എന്താണ് 
പറയുന്നത്?  

 നിങ്ങളുടെ ലലാകത്ത് ആരാണ് 
അത്പധ്ാനൻ? 

'അത്പധ്ാനമായ' ആളുകളുടെ ലപരുകൾ 
ഒരു കെലാസിൽ നിങ്ങൾക്്ക കഴിയുന്നത്ത 
ടചറുതായി എഴുതുക. ഒരു ലഫാൺ 
കയാമറ ലനെി ലപരുകൾ വലുതാക്കുക.  

ദദവയോട് ചാറ്റുളചയ്യുക:  
ഈ ആളുകളിൽ താൻ 
കാണുന്നടതന്താടണന്ന് കാണാനും 
അവൻ ടചയ്യുന്നതുലപാടല അവടര 
സവീകരിക്കാനും ലദവലത്താെ് 
സഹായം ലചാദിക്കുക. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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ദിവസും 2 

സജീവമാക്കുക 

ദേേപ്പ് മാറ്റുക 

എല്ലാവരും ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കുന്നു. 
ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്കായി കുെുംൈം 
സവയം ത്കമീകരിക്കാൻ എത്ത 
സമയടമെുക്കുന്നു:  
 ഏറ്റവും ടചറുത് മുതൽ ഉയരം 

വടര  
 ഇളയവൻ മുതൽ മൂത്തവൻ വടര  
 ആദയ ലപരിന്ടറ അക്ഷരമാലാ 

ത്കമം  
 മുെിയുടെ നീളം  
 കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ വായിച്ച 

പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം 

 

https://youtu.be/FknPalguWqU  
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വിശ്ശമിക്കുക,  
സുംസാെിക്കുക   

കുട്ടികൾ യേശുവിേ് 
വിേളപ്പട്ടവൊണ് 
 നിങ്ങൾ ടതാട്ട ഏറ്റവും ടചലലവറിയ 

ഇനം ഏതാണ്? 

മർലക്കാസ് 10:13-16 വായിക്കുക. 
 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ലയശുവിന്ടറ ത്ശദ്ധ 

ആകർഷിക്കാൻ എങ്ങടന 
ത്ശമിക്കും? ലമം ഇറ്റ്. 

പലരും ലയശുവിൽ എത്താൻ 
ത്ശമിച്ചിരുന്നു.  
 കുട്ടികൾ തന്നിലലക്്ക വരാൻ 

അവിെുന്ന് ത്പലതയകം 
നിർൈന്ധിച്ചുടവന്ന് നിങ്ങൾ 
കരുതുന്നത് എന്തുടകാണ്ടാണ്?  

ദദവയോട് ചാറ്റുളചയ്യുക: ഒരു 
ലപപ്പർ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുക 
“നിങ്ങൾ ലദവത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും 
വിലടപ്പട്ടവരാണ്”. നിങ്ങളുടെ 
കുെുംൈത്തിടല ഓലരാ അംഗത്തിനും 
ഒന്ന് നൽകി അവർക്കുലവണ്ടി 
ത്പാർത്ഥിക്കുക. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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ദിവസും 3 

സജീവമാക്കുക 

വാൽ പിടിക്കുക 

കളിയുടെ അതിരുകൾ സജ്ജമാക്കുക.  
എല്ലാവരും അവരുടെ പാന്റിന്ടറ 
പിൻഭാഗത്ത് ഒരു 'വാൽ' ആയി സ്കാർഫ് 
അടല്ലങ്കിൽ ടചറിയ െവൽ ധ്രിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുലെത് പരിരക്ഷിക്കുലപാൾ തടന്ന 
നിങ്ങൾക്്ക കഴിയുന്നത്ത വാലുകൾ 
ലശഖരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷയം. 
നിങ്ങളുടെ വാൽ 
നഷ് െടപ്പെുകയാടണങ്കിൽ, മൂന്ന് പുഷ്-
അപ്പുകൾ നെത്തി ടഗയിം തുെരുക. 
തമാശ നിറയടട്ട! 
 

https://youtu.be/D7En4-s1laE  
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 വിശ്ശമിക്കുക,  
സുംസാെിക്കുക  

കുട്ടികൾ പിന്തുടയെണ്ട ഒെു 
ഉദാഹെണമാണ് 
 നിങ്ങൾ  ആരാകാൻ  

താൽ പ്പരയടപ്പെുന്ന ഒരാൾ ? 
അവടരക്കുറിച്്ച നിങ്ങൾ 
അനുകരിക്കുലമാ? 

മർലക്കാസ് 10:13-16 വായിക്കുക. 
ലയശു കുട്ടികടള ത്ശദ്ധിച്ചു, 
അവർക്കുലവണ്ടി ത്പാർഥിച്ചു, 
മറ്റുള്ളവർക്്ക മാതൃകയാക്കി. അത് 
അതിശയകരമലല്ല? 

 ലദവരാജയം 
സവീകരിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്്ച 
കുട്ടികൾക്്ക എങ്ങടന നടെ 
പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? 

ദദവയോട് ചാറ്റുളചയ്യുക: 
കർത്താലവ, നമുക്്ക പരസ്പരം പഠിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞതിന് നന്ദി. പുതിയ 
ആശയങ്ങൾ വിശവസിക്കാനും 
തുറക്കാനും ഞങ്ങടള ഓർെിപ്പിക്കുന്ന 
കുട്ടികൾക്്ക നന്ദി.    

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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ആഴ്ചേിളേ വാക്കുകൾ 

നിങ്ങൾക്്ക ഈ വാക്കുകൾ ഒരു സൗജനയ 
ഓൺലലൻ ലൈൈിളിൽ മാർക്ക്  
10:13-16 (എൻ ഐ വി) ൽ ൽ കാണാം. 

ദബബിൾ ഭാഗും – 
മർയക്കാസ് 10:13-16 (NIV) 

ലയശുവിന്ടറലമൽ 
ലകടവക്കുന്നതിനായി 
ആളുകൾ ടകാച്ചുകുട്ടികടള 
ലയശുവിന്ടറ അെുക്കൽ 
ടകാണ്ടുവന്നു, എന്നാൽ 
ശിഷയന്മാർ അവടര ശാസിച്ചു. 
അവൻ അവലരാെു പറഞ്ഞു, 
“ടകാച്ചുകുട്ടികൾ 
എന്ടറയെുക്കൽ വരടട്ട, 
അവടര തെസ്ടപ്പെുത്തരുത്. 
തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരു 
ശിശുവിടന അത് നൽകുക 
ഒരിക്കലും ലപാടല ലദവരാജയം 
ലഭിക്കില്ല ആർക്കും നിങ്ങലളാെു 
പറയുന്നു." അവൻ കുട്ടികടള 
ലകയ്യിൽ എെുത്ത് 
അവരുടെലമൽ ലകടവച്ചു 
അവടര അനുത്ഗഹിച്ചു. 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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ആയൊഗയ ടിപ്പ്  
കൂെുതൽ ടവള്ളം കുെിക്കുക. 
ഭക്ഷണത്തിന് മുപ് ടവള്ളം 

കുെിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം 
കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 
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കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾ 

നിങ്ങൾ ആസവദിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു 
family.fit ഫാസ്്റ്റ ലലാകടമപാെുമുള്ള സന്നദ്ധത്പവർത്തകർ 
ഇത് ഒരുമിച്ച് ലചർത്തിട്ടുണ്്ട. ഇത് സൗജനയമാണ്! 

Https://family.fit എന്ന ടവൈ് ലസറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
പൂർണ്ണമായ family.fit ടസഷനുകൾ കാണാം. ഇത് 
മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിെുക. 

Family.fit YouTube® ചാേേിൽ വീഡിലയാകൾ 
കടണ്ടത്തുക 

ലസാഷയൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങടള 
ഇവിടെ കടണ്ടത്തുക: 

 

 

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

നന്ദി. 

ഫാമിലി.ഫിറ്റ് െീം 

ഉപാധികെുും േിബന്ധേകെുും 

ഈ റിയസാഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിേ് മുമ്പാേി 
ശ്പധാേ കൊർ 

ഈ ഉറവിെം ഉപലയാഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ 
നിൈന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും https://family.fit/terms-and-

conditions ഞങ്ങളുടെ ടവൈ് ലസറ്റിൽ വിശദമായി 
അംഗീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങലളാടൊപ്പം വയായാമം 
ടചയ്യുന്നവരും ഈ വിഭവത്തിന്ടറ ഉപലയാഗടത്ത ഇത് 
നിയത്ന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങലളാടൊപ്പം വയായാമം 
ടചയ്യുന്നവരും ഈ നിൈന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും 
പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുടവന്ന് ദയവായി 
ഉറപ്പാക്കുക. ഈ നിൈന്ധനകൾ നിങ്ങൾ 
വിലയാജിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഉറവിെം 
ഉപലയാഗിക്കരുത്. 

ത്പലമാഷണൽ 
വീഡിലയാ 

https://family.fit/
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
mailto:info@family.fit
https://family.fit/terms-and-conditions
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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