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स खोल  वाढ त  जा णे  –  आ ठव डा  8  

येश ूअशक्यला शक्य करतो! 

 

 

 

 

आपल्या कौट ुंमिक वाढीसाठी 7 मिमिटे. 
फफटिेस.फेथ.फि  

  

www.family.fit 
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ह ेखपू सोपे आह!े 

7 मिमिटाुंसाठी क ट ुंिला एकमित करा: 
 

 

 

 

सफिय व्हा 
4 मिमिटे 

 

 

मवश्ाुंती आमण चचाा   
3 मिमिटे 

फिवस 1 भागीिार मसट-अप्स 
िाका  10:17-31 वाचा 

आमण चचाा करा 

फिवस 2 अखुंड वत ाळ  
िाका  10:17-31 वाचा 

आमण चचाा करा 

फिवस 3 मसट-अप टॅग 
िाका  10:17-31 वाचा 

आमण चचाा करा 

‘हा िि ष्य येशू कोण आह’े ह ेजाणूि घेत असताुंिा िाका च्या 
कथेतील प्रवासाची मह स रुवात आह.े ह ेिाका  10:17-31 िध्ये 
पमवि शास्त्रािध्ये सापडते.  

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

प मततकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृपया अटी व शती 
वाचा. 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.17-31.NIV
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फिवस 1 

सफिय व्हा 

भागीिार मसट-अप्स 

जोडी काि. एक व्यक्ती मसट-अप करतो तर ि सरा त्याच ेपाय 
खाली िरतो. पाच मसट-अप करा आमण ठठकाणे अिलाििल करा. 
तीि फेऱ्या करा.  

https://youtu.be/ufGar8JeTuY 

मवश्ाुंती आमण चचाा 

चाुंगल ेअसण ेप रेस ेिाही 
 खालील मियिाुंच्या सकारात्िक आमण िकारात्िक गोष्टींिद्दल 

िोला. 

िाका  10:17-31 वाचा.  

एक चाुंगला मवद्याथी ककुं वा कायाकताा ज्या गोष्टी करतो त्या 
गोष्टींची एक सूची मलहा. वचि 17-22 वाचा. येशूला भेटलले्या 
िाणसासाठी यापैकी एक सचूी मलहा.  

 त्याि ेकाय योग्य केल ेआमण काय चूक केले? 

आपल्यापैकी कोणीही उत्ति प्रकारे जगत िाही. िवेामशवाय 
कोणीही 'चाुंगले' िाही! 

िवेाशी गप्पा िारा: आपण केलेल्या च कीच्या गोष्टींिद्दल 
मवचार करा, ज्याुंच्या द्वारे इतर लोक ि खावले गेल ेअसतील. 
िवेाला क्षिा िागा. तो चाुंगला आह ेम्हणूि िवेाचे आभार 
िािा! 

https://youtu.be/ufGar8JeTuY
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.17-31.NIV
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फिवस 2 

सफिय व्हा 

अखुंड वत ाळ 

सवाजण एकिेकाुंचे हात िरूि एका वत ाळािध्ये उभे राहतात. या 
चाली एकि करा:   

 5 तकवाट्स 

 5 झ कणे  
 5 स परिॅि पकड 

 5 प श-अप 

प न्हा करा. वत ाळ ि तोडण्याचा प्रयत्न करा.  

https://youtu.be/ygkcmvKgJXY 

मवश्ाुंती आमण चचाा   

तवत: ला वाचवण ेअशक्य आह े

 कोणत्या गोष्टी तवत: हूि करणे कठीण आह?े 

िाका  10:23-26 वाचा.  

आपल्या घराभोवती असलेल्या पाच वेगवेगळ्या आकाराच्या वततू 
गोळा करा. आपण त्याुंिा एका लहाि मिद्रातूि ककुं वा स ईच्या 
'डोळ्या’ ििूि काढू शकाल की िाही त ेपहा.  

ह ेअशक्य आह,े िाही का? आपण चाुंगले ििूि िवेाच्या राज्यािध्य े
प्रवेश मिळमवण्याचा प्रयत्न करण्याचे ह ेएक उत्ति मचि आह.े 

िवेाशी गप्पा िारा: काही चाुंगल्या गोष्टी मलहा ज्याचा 
आपल्याला क ट ुंि म्हणूि अमभिाि आह.े िवेाच्या राज्यात प्रवेश 
मिळमवण्यासाठी आपल्याला पाि ठरमवण्यासाठी या गोष्टी 
वापरणे अशक्य आह.े िवेाला काय हव ेआह ेह ेपाहण्यास 
त्याला आपली िित करण्यास साुंगा.  

https://youtu.be/ygkcmvKgJXY
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.23-26.NIV
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फिवस 3 

सफिय व्हा 

मसट-अप टॅग 

एक जागा शोिा मजथे आपण सवाजण िावू शकता. एकव्यक्ती 
'टॅगर' आह ेजो सवाांिा टॅग करण्यासाठी पाठलाग करतो. जेव्हा 
कोणाला टॅग केले जात,े तेव्हा ते थाुंितात आमण तीि मसट-अप 
करतात. त्यािुंतर त ेिवीि टॅगर िितात. 

तीि मिमिटे ककुं वा प्रत्येकजण थकल्या मशवाय खेळा. 

 

 मवश्ाुंती आमण चचाा  

िवेाला आम्हाला वाचवण ेआवडते 
 आपल्यासाठी िित िागणे सोपे आह ेकी कठीण? 

िाका  10:17-31 वाचा.  

घट्ट िुंि असेलेली िाटली ककुं वा िरणी घ्या. क ट ुंिातील सवाात 
लहाि व्यक्तीला त ेउघडण्याचा प्रयत्न करू द्या. जर त ेते करू शकत 
िाहीत तर त्याुंिी प ढच्या व्यक्तीस िित िागावी.  

तवतःला वाचमवण ेअशक्य असले तरी िवे आम्हाला वाचवू शकतो. 
आपण आपल्यासाठी ह ेकरण्यास िम्रपणे त्याच्याकडे जावे अशी 
त्याची इच्िा आह.े ह ेआता करा! 

िवेाशी गप्पा िारा: प्रभ  येश,ू िी िेहिीच चाुंगला राहूि तवत: 
ला वाचवू शकत िाही.  िी अपयशी ठरत राहतो. तू िला 
वाचवण्याची िला गरज आह.े िी त झ्यावर आपला मवश्वास 
टाकतो.   

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.17-31.NIV
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आठवड्याच ेशब्ि 

िाका  10:17-31 (एिआयव्ही) वर आपल्याला ह ेशब्ि 
मविािूल्य ऑिलाइि िायिलिध्ये सापडतील.  

िायिलचा उतारा – िाका  10:17-31 
(एिआयव्ही) 

िग तो मिघूि वाटेस लागणार तोच एकािे िावत 
येऊि व त्याच्याप ढे ग डघे टेकूि त्याला मवचारले, 
उत्ति ग रुजी, सावाकामलक जीवि ह ेवति 
मिळण्यास िी काय केले पामहजे? 

येशू म्हणाला, िला उत्ति का म्हणतोस? एक जो 
िवे त्याच्यावाचूि कोणी उत्ति िाही, त ला आज्ञा 
ठाऊकच आहते; ‘खूि करू िको, व्यमभचार करू 
िको, चोरी करू िको, खोटी साक्ष िऊे िको’ 
ठकवू िको, आपला िाप व आपली आई ह्ाुंचा 
िाि राख.’ 

त्यािे त्याला उत्तर फिले, ग रुजी, िी आपल्या 
तरुणपणापासूि ह्ा सगळ्या आज्ञा पाळीत आलो 
आह.े 

येशूिे त्याच्याकडे मिरखूि पामहले व त्याच्यावर 
त्यािे प्रीती केली. तो त्याला म्हणाला, त झ्यात 
एका गोष्टीची उणीव आह;े जा त झे असेल िसेल ते 
मवकूि गोरगठरिाुंिा िऊेि टाक म्हणजे त ला 
तवगाात सुंपत्ती मिळेल. आमण चल, िाझ्यािागे ये. 
परुंत  ह ेशब्ि ऐकूि त्याचे तोंड उतरले व कष्टी 
होऊि तो मिघूि गेला, कारण तो फार श्ीिुंत 
होता.  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.17-31.NIV
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[23] तेव्हा येशूिे सभोवार पाहूि आपल्या 
मशष्याुंिा म्हणाला, िवेाच्या राज्यात श्ीिुंताुंचा 
प्रवेश होणे फकती कठीण आह ेिघा!  तेव्हा मशष्य 
त्याच्या िोलण्यािे थक्क झाले येशू त्याुंिा प न्हा 
म्हणाला, ि लाुंिो, िवेाच्या राज्यात प्रवेश होणे 
फकतीतरी कठीण आह!े ििवािाला िवेाच्या 
राज्यात जाणे ह्ापेक्षा उुंटाला स ईच्या िाकातूि 
जाणे सोपे आह.े तेव्हा ते अत्युंत मवमतित होऊि 
एकिेकाुंिा म्हणू लागले, तर िग कोणाचे तारण 
होणे शक्य आह?े 

येशूिे त्याुंच्याकडे मिरखूि पाहूि म्हटले, 
िि ष्याुंिा ह ेअशक्य आह.े परुंत  िवेाला िाही; 
‘िवेाला सवा काही शक्य आह.े’ 

पेि त्याला म्हणू लागला, पाहा, आम्ही सवा काही 
सोडूि आपल्या िागे आलो आहो. 

येशूिे उत्तर फिले, िी त म्हाला खमचत साुंगतो, 
ज्यािे ज्यािे िाझ्याकठरता व स वातेकठरता 
घरिार, िमहणभाऊ, आईिाप, ि लेिाळे ककुं वा 
शेतवाडी सोडली आह;े अशा प्रत्येकाला 
साुंप्रतकाळी िळण की िरोिर शुंभरपटीिे घरे, 
भाऊ, िमहणी, आया, ि ले, शेते आमण येणाऱ्या 
य गात सावाकामलक जीवि ही मिळाल्यामशवाय 
राहणार िाहीत. तरी पमहले ते शेवटले व शेवटले 
ते पमहले, असे प ष्कळ जणाुंचे होईल. 
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आरोग्य टीप  
जातत पाणी प्या. आपल्यािरोिर पाणी वागवा आमण 

जेव्हा आपल्याला तहाि लागले तेव्हा ते प्या. 
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अमिक िामहती 

आम्ही आशा करतो की आपण फॅमिली.फफट जलिचा आिुंि 
घेतला असेल. जगभरातील तवयुंसेवकाुंिी ह ेएकि केले आह.े ह े
मविाि ल्य आह!े 

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

फॅमिली.फफट यटू्यूि® चॅिलेवर मव्हमडओ मिळवा  

आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोिा: 

 

 

जर आपण ह ेआपल्या भाषेत अि वाफित 
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 सवाांद्वारे या 
स्त्रोताचा वापर मियुंमित करतात. कृपया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि 
करणारे सवाांिी या अटी आमण शती पूणापणे तवीकारल्या 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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