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स खोल  वाढ त  जा णे  –  आ ठव डा  9  

यशेू आिच्या गरजाांना प्रमतसाद दतेो! 

 

 

 

आपल्या कौट ांमिक वाढीसाठी 7 मिमनटे. 
फफटनेस.फेथ.फन  

  

www.family.fit 
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ह ेखपू सोपे आह!े 

7 मिमनटाांसाठी क ट ांिला एकमित करा: 
 

 

 

 

सफिय व्हा 
4 मिमनटे 

 

 

मवश्ाांती आमण चचाा  
3 मिमनटे   

फदवस 1 वेगवान चेंडू 
िाका  10:46-52 वाचा 

आमण चचाा करा 

फदवस 2 
भागीदार पवात- 

मगयाारोहक  
िाका  10:46-52 वाचा 

आमण चचाा करा 

फदवस 3 सॉक्स िास्केटिॉल 
िाका  10:46-52 वाचा 

आमण चचाा करा 

‘हा िन ष्य येशू कोण आह’े ह ेजाणून घेत असताांना िाका च्या 
कथेतील प्रवासाची मह स रुवात आह.े ह ेिाका  10:46-52 िध्ये 
पमवि शास्त्रािध्ये सापडते.  

ह ेसोप ेआह!े कोणतीही मवशेष उपकरणे नाहीत. फक्त िजा 
आमण ि क्त िनाची भावना! 

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

 

 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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फदवस 1 

सफिय व्हा 

वगेवान चेंडू 

एक चेंडू शोिा. प्रत्येकजण एकिेकाांकड ेचेंडू फेकतो आमण तो 
पकडण्यासाठी जागेभोवती िावतो. जेव्हा कोणी चेंडू पाडतो 
तेव्हा त्याने सहा स्वाट ककां वा तीन िपी करणे आवश्यक आह.े 

https://youtu.be/_wb5lwu1pbQ 

मवश्ाांती आमण चचाा 

यशेलूा किीही हाक िारा 
 आपण एखाद्या प्रमसद्ध व्यक्तीला पाहण्यासाठी किी गदीचा 

भाग झाला आहात का? 

 वाचा.  िाका  10:46-52

जेव्हा िातीियाने येशूला “दावीदप ि” असे म्हटले तेव्हा तो असे 
म्हणाला की त्याचा मवश्वास आह ेकी येशू हा िशीहा आह.े यहुदी 
लोक िशीहाच्या येण्याची उत्स कतनेे वाट पाहत होते जो 
लोकाांना त्याांच्या पापाांपासून वाचमवणार होता.  

 आपण यशेूला काय म्हणाल? 

दवेाशी गप्पा िारा: एकट्यात शाांतपणे प्राथानेत वेळ घालवा.  
स्वतःला गदीत, येशूला पाहत असताांना मचमित करा. आता 
पाळीपाळीने आपल्या प्रमतफियाांचे वणान करण्यासाठी एक 
वाक्य िोला. आपल्या िरोिर असण्यािद्दल येशूचे आभार 
िाना. 

https://youtu.be/_wb5lwu1pbQ
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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फदवस 2 

सफिय व्हा 

भागीदार पवात-मगयाारोहक 

जोडी काि. एक व्यक्ती 10 पवात-मगयाारोहक करतो तर द सरा 
िाणूस फळीच्या अवस्थेत असतो. स्वॅप ठठकाणी. तीन फेऱ्या 
करा.  

 

मवश्ाांती आमण चचाा   

यशे ूआपली हाक ऐकतो 
 कोणी त िच ेऐकावे ह्यासाठी त म्हाला सांघषा करावा लागला 

त्या वेळेमवषयी िोला. 

िाका  10:46-52 वाचा.   

िातीिय भरपूर आवाज करत होता आमण िर् याच लोकाांनी 
त्याला थाांिायला साांमगतले! पण तो आणखी जोरात ओरडला. 
जेव्हा आपण त्याला हाक िारतो तेव्हा येशू ऐकतो – आपल्या 
ओरडण्यापासून तर आपल्या क जि जणे पयंत. 

 आज आपल्याला कशासाठी यशेूच्या िदतीची गरज आह?े 

दवेाशी गप्पा िारा: िनातल्या िनात प्राथाना करून आपल्या 
घरातील गरजा दवेाला साांगा.  थाांिा आमण िोठ्या 
आवाजात, ऐकल्यािद्दल त्याचे आभार. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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फदवस 3 

सफिय व्हा 

सॉक्स िास्केटिॉल 

गोल केलेल्या िोजाांचे िॉल तयार करा.   एक व्यक्ती जाळी 
म्हणून त्याांचे हात वापरते. फेकण्यासाठी तीन ठठकाणे मनवडा. 
प्रत्येकाला प्रत्येक ठठकाणी तीन शॉट्स मिळतात. मवजेता 
शोिण्यासाठी यशस्वी शॉट्सची सांख्या िोजा.  

प न्हा खेळा आमण जाळीत चेंडू टाकणाऱ्याचे डोळे िाांिून घ्या. 

https://youtu.be/5zt0ZewwXzU 

 मवश्ाांती आमण चचाा  

यशे ूप्रमतसाद दणे्यास तयार आह े

 असे केव्हा झाल ेआह ेकी आपल्याला आवश्यक असेलेली गोष्ट 
त्याच वेळेस आपल्याला मिळाली?  

िाका  10:46-52 वाचा.   

लोकसि दायात िदल झाला. ते िातीियला गप्प राहण्यास 
साांगणे सोडून, त्याला उत्तेमजत करू लागले. “िीर िर! उठ!” 
म्हणून तो मवश्वासाने भरून, उडी िारून उभा रामहला, आमण 
येशूने त्याला िरे केल.े  

 आपल्या सिाजातील एखाद्या गरजू व्यक्तीचा मवचार करा. 
त्याांना िदत करण्यासाठी कल्पनाांचा मवचार करा.  

 आपले घर ही गरज भागवून त्याांना प्रोत्सामहत करू शकते का?  

दवेाशी गप्पा िारा: दवेा, आपल्या आजूिाजूच्या लोकाांच्या 
गरजा लक्षात घेण्यास आमण त्याांना प्रमतसाद दणे्यासाठी त ू
आिची िदत कर.   

https://youtu.be/5zt0ZewwXzU
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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आठवड्याच ेशब्द 

िाका  10:46-52 (एनआयव्ही) िध्ये आपल्याला ह ेशब्द 
मवनािूल्य ऑनलाइन िायिलिध्ये सापडतील.  

पमवि शास्त्रातील उतारा – िाका  10:46-52 
(एनआयव्ही)  

नांतर ते यरीहोस आले िग तो त्याचे मशष्य व िोठा 
लोकसि दाय यरीहो सोडून जात असता, तीियाचा 
ि लगा िातीिय हा आांिळा मभकारी वाटेवर िसला 
होता. तेव्हा हा नासरेथकर येशू आह ेह ेऐकून तो 
िोठिोठ्याने म्हणू लागला, अहो दावीदप ि येशू, 
िाझ्यावर दया करा. 

तेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून अनेकाांनी त्याला 
ििकामवले; पण तो अमिकच ओरडू लागला, अहो 
दावीदाचे प ि, िाज्यावर दया करा. 

तेव्हा येशू थाांिनू म्हणाला, त्याला िोलवा. िग ते त्या 
आांिळ्याला िोलावून म्हणाले, िीर िर, उठ तो त ला 
िोलावीत आह.े तेव्हा तो आपले वस्त्र टाकून उठला व 
येशूकड ेआला. 

िी त झ्यासाठी काय करावे अशी त झी इच्छा आह?े येशू 
त्याला म्हणाला. 

आांिळा त्याला म्हणाला, ग रुजी, िला दषृ्टी प्राप्त व्हावी. 

येशू त्याला म्हणाला, “जा, त झ्या मवश्वासाने त ला िरे 
केले आह.े” लागलीच त्याला दषृ्टी आली आमण तो वाटेने 
येशूच्या िागे चालू लागला. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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आरोग्य टीप  
तांिज्ञान 'स्िीन' वेळ किी करा.  

काही सोशल िीमडया खाती िांद करा. 
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अमिक िामहती 

आम्ही आशा करतो की आपण फॅमिली.फफट जलदचा आनांद 
घेतला असेल. जगभरातील स्वयांसेवकाांनी ह ेएकि केले आह.े ह े
मवनाि ल्य आह!े 

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

फॅमिली.फफट यटू्यूि® चॅनलेवर मव्हमडओ मिळवा  

आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोिा: 

 

 

जर आपण ह ेआपल्या भाषेत अन वाफदत 
केले असेल तर कृपया त ेinfo@family.fit  
वर ईिेल करा जेणे करून ते इतराांसह 
सािामयक केले जाऊ शकते. 

िन्यवाद. 

फॅमिली.फफटटीि 

मनयि आमण अटी 

या स्त्रोताचा वापर करण्यापवूी िहत्त्वपणूा करार 

या स्त्रोताचा वापर करून आपण आिच्या वेिसाइटवरील तपशीलवार 
आिच्या अटी आमण शती  https://family.fit/terms-and-conditions ला 
सहिती दतेा. ह ेआपल्याद्वारे आपल्यासह व्यायाि करणाऱ्या सवांद्वारे या 
स्त्रोताचा वापर मनयांमित करतात. कृपया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि 
करणारे सवांनी या अटी आमण शती पूणापणे स्वीकारल्या आहते याची खािी 
करा. आपण या अटी आमण शती ककां वा या अटी व शतींच्या कोणत्याही 
भागाशी सहित नसल्यास आपण ह ेस्त्रोत वापरु नये.  

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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