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स खोल  वाढ त  जा णे  –  आ ठव डा  7  

येश ूिलुाांवर प्रीती करतो! 
 

 

 

 

आपल्या कौटुांमिक वाढीसाठी 7 मिमिटे. 
फफटिेस.फेथ.फि  

  

www.family.fit 
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ह ेखपू सोपे आह!े 

7 मिमिटाांसाठी कुटुांिला एकमित करा: 
 

 

 

 

सफिय व्हा 
4 मिमिटे 

 

 

 

मवश्ाांती आमण 
चचाा  3 मिमिटे  

  

फिवस 1 पुश-अप ररले 
िाका  10:13-16 
वाचा आमण चचाा 

करा 

फिवस 2 राांगेचा िि ििला  
िाका  10:13-16 
वाचा आमण चचाा 

करा 

फिवस 3 शेपूट पकडा 
िाका  10:13-16 
वाचा आमण चचाा 

करा 

‘हा ििुष्य येशू कोण आह’े ह ेजाणूि घेत असताांिा िाका च्या 
कथेतील प्रवासाची मह सुरुवात आह.े ह ेमार्क  10:13-16 
िध्ये पमवि शास्त्रािध्ये सापडते.  

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

पुमततकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृपया अटी व शती वाचा. 
 

  

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

सफिय व्हा 

पशु-अप ररल े

िोि सांघात मवभागूि खोलीच्या मवरुद्ध िाजूांिी उभे रहा. 
िध्यभागी खेळणी, चिचे ककां वा चेंडू अशा 21 वततू ठेवा.  

प्रत्येक सांघाचे सितय पाळीपाळीिे िध्यभागी िावतात, पाच 
पुश-अप करतात, एखािी वततू उचलतात आमण पुढील व्यक्तीस 
टॅग करण्यासाठी परत िावतात. सवा वतत ूउचलल्या जाई पयंत 
सुरु ठेवा. कोणत्या सांघािे सवाामिक वततू गोळा केल्या? 

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk 

मवश्ाांती आमण चचाा 

आपल्या जगात कोण िहत्व्हीि आह?े 

 आपण िररोज सकाळी कोणत्या िोि प्रथि गोष्टी करता? 

िाका  10:13-16 वाचा. 

 मशष्याांची प्रमतफिया िुलाांिद्दल त्याांच्या ितािाित काय 
साांगते?  

 आपल्या जगात कोण िहत्वहीि आह?े 

कागिाच्या तुकड्यावर शक्य मततक्या लहाि अक्षरात ‘िहत्व्हीि’ 
लोकाांची िाव ेमलहा. िोिाईल फोिचा कॅिेरा मिळवा आमण िावे 
िोठी करूि पहा.  

िवेाशी गप्पा िारा: या लोकाांिध्ये तो काय पाहतो ते 
पाहण्यासाठी आमण तो त्याांिा तवीकरतो त्या प्रिाण ेत्याांिा 
तवीकारण्यासाठी िवेाची िित िागा.  

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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फिवस 2 

सफिय व्हा 

राांगेचा िि ििला 
प्रत्येक व्यक्ती एका राांगेत उभा राहतो. कुटुांिाला पुढील गोष्टींप्रिाण े
व्यवमतथत उभे होण्यासाठी फकती वेळ लागतो त ेपहा:  

 सवाात लहाि ते सवाात उांच  
 सवाात तरुण ते सवाात वृद्ध  
 प्रथि िावाची वणािाला ििािुसार  
 केसाांची लाांिी  
 गेल्या िमहन्यात वाचलेल्या पतुतकाांची सांख्या 

https://youtu.be/FknPalguWqU  

मवश्ाांती आमण चचाा   

िलु ेयशेसूाठी िौल्यवाि आहते 

 आपण तपशा केलेली सवाात िहाग वततू काय आह?े 

िाका  10:13-16 वाचा.  

 आपण गिीत येशूच ेलक्ष वेिूि घेण्याचा प्रयत्न कसा 
कराल? ते करूि िाखवा 

अिेक लोक यशेूकडे येण्याचा प्रयत्न करीत होते.  

 त्याि ेअसा आग्रह का िरला असेल फक मवशेषतःिुलाांिी 
त्याच्या कड ेयावे असे तुम्हाला वाटते?   

िवेाशी गप्पा िारा: कागिाच्या हृियावर मलहा “आपण िवे 
आमण आिच्यासाठी िौल्यवाि आहात”. आपल्या कुटुांिातील 
प्रत्येक सितयाला एक हृिय द्या आमण त्याांच्यासाठी प्राथािा 
करा. 

https://youtu.be/FknPalguWqU
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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फिवस 3 

सफिय व्हा 

शपेटू पकडा 
खेळाच्या सीिा मिमित करा.  

प्रत्येकजण आपल्या पॅन्टच्या िागच्या िाजूला ‘शेपटी’ म्हणूि एक 
तकाफा  ककां वा लहाि टॉवेल लावतो. आपले तवत: चे रक्षण करत 
असतािा जाततीत जातत शेपट्या जिा करण ेह ेध्येय आह.े  आपण 
आपली शेपूट गिावल्यास, तीि पुश-अप करा आमण खेळ सरुू ठेवा. 
िजा करा! 

https://youtu.be/D7En4-s1laE  

 मवश्ाांती आमण चचाा  

िलु ेअिसुरण करण्यासाठी एक उिाहरण आह े

 आपण कोणासारखे िि ूइमच्ित आहात? त्याांच्यातील 
कोणत्या गोष्टीचे आपण अिुकरण कराल? 

िाका  10:13-16 वाचा.  

येशूिे िुलािांवर लक्ष फिले, त्याांच्यासाठी प्राथािा केली व त्याांिा 
इतराांकररता उिाहरण म्हणूि ठेवले. ह ेआियाकारक आह,े िाही 
का? 

 िवेाचे राज्य मिळण्यामवषयी िुले आपल्याला कशा 
प्रकारे मशकव ूशकतात? 

िवेाशी गप्पा िारा: िवेा, आम्ही एकिेकाांकडूि मशकू शकतो 
यािद्दल िन्यवाि.  जी िुल ेआम्हाला मवश्वास ठेवण्याची आमण 
िवीि कल्पिाांिा उघडण्याची आठवण करुि ितेात 
त्याांच्यािद्दल िन्यवाि.    

https://youtu.be/D7En4-s1laE
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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आठवड्याच ेशब्ि 

िाका  10:13-16 (एिआयव्ही) वर आपल्याला ह ेशब्ि 
मविािूल्य ऑिलाइि िायिलिध्ये सापडतील.  

पमवि शास्त्रातील उतारा – िाका  10:13-16 
(एिआयव्ही) 

िग त्यािे िाळकाांस तपशा करावा म्हणूि 
लोकाांिी त्याांिा त्याच्याकड ेआमणल,े परांतु 
मशष्याांिी आणणाऱयाांिा िटामवले. ते पाहूि 
येशूला फार वाईट वाटल ेआमण तो त्याांिा 
म्हणाला, िाळकाांस िाझ्याजवळ येऊ द्या. 
त्याांिा ििाई करू िका, कारण िवेाचे राज्य 
त्याांच्यासारख्याांचेच आह.े िी तुम्हास खमचत 
साांगतो, जो कोणी िाळकासारखा होऊि 
िवेाच्या राज्याचा तवीकार करणार िाही 
त्याचा प्रवेश त्यात िुळीच होणार िाही. तेव्हा 
त्यािे त्याांिा कवटाळूि व त्याांच्यावर हात 
ठेवूि त्याांिा आशीवााि फिला. 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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आरोग्य टीप  
जातत पाणी प्या. जेवणापूवी पाणी मपल्यािे वजि 

किी होण्यास िित होत.े 
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अमिक िामहती 

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

आपल्याला https://family.fit सांकेततथळावर सांपूणा 
फॅमिली.फफट सिे आढळतील. https://family.fit/ इतराांसह 
सािामयक करा. 

फॅमिली.फफट यटू्यूि® चॅिलेवर 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 इतराांसह 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 करणाऱया सवांद्वारे या 
स्त्रोताचा वापर मियांमित करतात. कृपया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि 
करणारे सवांिी या अटी आमण शती पूणापणे तवीकारल्या आहते याची खािी 
करा. आपण या अटी आमण शती ककां 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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