కలిసి పెరుగుట – వారం 1

యేసు – ముఖ్య మైన వ్య క్త ి!
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ఇది చాలా సులభం!
7 నిమిషాలు కుటంబానిి సేకరంచండి:

యాక్త ివ్ పందండి

4 న్నమిషాలు

1 వ్ రోజు

2 వ్ రోజు

3 వ్ రోజు

విశ్రంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

పీత ప్లంక్ రిలే

మారుు 1:1-3
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

ప్లంక్ వ్వుా సవాలు

మారుు 1:4-8
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

చితతడి వ్వడక

మారుు 1:9-11
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

'ఈ వయ కి త యేసు ఎవరు?' ఇది మార్కు 1:1-11 లోన్న బైబిలోల
కనుగొవ్వబడింది.
ఇది సులభం! ప్రత్యయ క రరికరాలు లేు. సరదాగా
మరియు ఓపెన్ మండ్!

బుక్లెట చివరిలో మరింత సమాచారం. దయచేసి
న్నబంధవ్వలు మరియు షరతులను చదవండి.
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1 వ్ రోజు

యాక్త ివ్ పందండి
పీత ప్లంక్ రలే
రండు జటలగా విభజంచండి. గది లేదా యారుుకు ఐదు
మీటర ల దూరం సెట చేసి గురి తంచండి. ప్రతి జటు నుండి
ఒక వయ కి త గది యొకు చివర ఒక ప్లంక్ పొజషన్లో
ప్ప్రంభముతుంది. గో లో, వారు మారు ర కు రకు కి
షఫుల్ చేస్తతరు మరియు వారు వెళ్ళే టప్పు డు తిరిగి
ప్లంక్ పొజషన్లో ఉంటారు. పూర తయేయ వరకు ప్రతి
జటులోన్న తదురరి వయ కి తతో కొవ్వస్తగండి.
https://youtu.be/6rilHyfVUAc

విశ్రంతి మరయు చర్చ
యేసు రావ్డం ఊహంచబడింది


మీ ఇంటికి వచేచ సందరశ కుల కోసం మీరు ఎలా
సి దం
ధ చేస్తతరు?

మారుు 1:1-3 చదవండి.
భవిషయ తుతను ఊహంచడం కషం
ు . యేసు రావడాన్నకి 700
సంవతస రాల మందు వసుతన్ని డన్న యెషయా చెప్ు డు.


ఇది యేసు గురించి ఏమి చెబుతుంది?

దేవునిక్త చాట్ చేయండి: ఒకరికొకరు ప్ప్ర థవ్వ
చేయడాన్నకి తిరగండి, ప్రతి వయ కికిత భవిషయ తుత తవ్వకు
దేున్నకి తెలుసువ్వన్న కృతజత
ఞ లు.
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2 వ్ రోజు

యాక్త ివ్ పందండి
ప్లంక్ నవు వాలలు
గడియారం లేదా ఫోన్తో సమయం మగిసివ్వప్పు డు
కుటంబ సభ్యయ లు ఒక ప్లంక్ చేయడాన్నకి మలుప్పలు
తీసుకుంటారు.
ప్లన్ చేయన్న ఇతర కుటంబ సభ్యయ లు వారిన్న వ్వవిా ంచే
ప్రయతి ం చేయడాన్నకి ఫన్ని మఖాలను చేయవచుచ .
ఎకుు వసేప్ప ప్లంక్ చేసుతవ్వి వయ కి త గెలుస్తతడు.
https://youtu.be/w8i3cG8gCrM

విశ్రంతి మరయు చర్చ
యేసు రాక శ్రకటంచార్క


మీకు లభంచివ్వ ఉతతమ బహుమతి ఏమిటి?

మారుు 1: 4-8 చదవండి.
యోహాను యేసు యొకు బంధుు.


అతన్ని న్నలబె టడా
ు న్నకి కారణమేమిటి? అతన్న
సందేశం ఏమిటి?

యేసు రరిశుదాధతమ బహుమతితో వస్తతడన్న యోహాను
ప్రకటించాడు.


జీవితాన్ని గడరడాన్నకి రరిశుదాధతమ మవ్వకు ఎలా
సహాయరడుతుంది?

దేవునిక్త చాట్ చేయండి: ఒక దురు టిన్న కనుగొన్న,
దగ గరగా కూరుచ న్న మీ చుట్టు కటుకోండి. ఇది
ప్రతిరోజూ మీ కుటంబాన్ని రవిప్త ఆతమ యొకు
చిప్తం. యేసు మవ్వకు ఇచిచ వ్వ బహుమతికి
ధవ్వయ వాదాలు.
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3 వ్ రోజు

యాక్త ివ్ పందండి
చితిడి నడక
భాగస్తా మిన్న కనుగొన్న, రండు కాగితప్ప కాగితాలను
పొందండి. భూమి ఒక తడి నేల అన్న వ్వటిస్తతరు
మరియు కాగితప్ప రలకలు మాప్తమే పొడి భూమి. ఒక
వయ కి త చితతడి మీదుగా అడుగు పెటడా
ు న్నకి ఒక వయ కి త
కాగితాలను నేలపై ఉంచాడు మరియు కదిలిస్తతడు.
సలా
త సురషితంతంగా
థ లను మారిు డి చేసి, ఎదుటి వయ కిన్న
ర
ర్ద
మా గన్న ేశం చేయండి.
https://youtu.be/DhTSEEasV48

విశ్రంతి మరయు చర్చ
యేసు రాక ధృవీకరంచబడింది


'మఖ్య మవ్వ' వయ కుత లు చేసే కొన్ని ప్రకటవ్వల
గురించి మాటాలడండి.

మారుు 1:9-11 చదవండి.
దేుడు తవ్వ ప్రత్యయ క దూతను ధృవీకరించివ్వప్పు డు ఆ
రోజు మీరు అకు డ ఉన్ని రన్న ఊహంచుకోండి. మీరు
చూసివ్వ, వివ్వి మరియు అనుభూతి చెందివ్వ వాటి
గురించి మాటాలడండి.


ఈ క్షణం అంత ప్రత్యయ కమవ్వది ఏమిటి?

దేవునిక్త చాట్ చేయండి: యేసు యొకు ఈ
త తెలుసుకోవలసివ్వ మీ విసతరించివ్వ
సువారను
కుటంబ వృతతంలో ఎవరైన్న పేరు పెటం
ు డి. మీరు
ఈ వారం వారికి యెషయా, యోహాను లేదా దేుడి
గొంతుగా ఉండగలరా?
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లర్పు రదాలు
మీరు ఈ రదాలను మార్కు 1:1-11 (NIV) వదే
ఉచిత ఆన్లైన్ బైబిల్లో చూడవచుచ .

బైబిల్ భాగం – మార్కు 1:1-11 (NIV)
దేున్న కుమారుడైవ్వ యేసు ప్ీసుత సువార త
ప్ప్రంభమ. చాలా కాలం ప్కితం యెషయా
ప్రవక త ఇలా ప్వాశ్వడు,
“ఇదిగో న్న దూతను న్నకు మందుగా
రంప్పచున్ని ను;
అతడు న్న మార గమ సిదర
ధ రచును.”
“ప్రభ్యు మార గమ సిదర
ధ రచుడి, ఆయవ్వ
ప్తోవలు సరాళమ చేయుడన్న
'అరణయ మలో కేకవేయుచువ్వి ఒకన్న
శబమ
ే
త
యెషయాచేత
అన్న ప్రవకయైవ్వ
ప్వాయబడివ్వటు.'”
కాబటిు బాప్తతసమ మిచుచ యోహాను
అరణయ మలో కన్నప్తంచాడు. ప్రజలు
బాప్తతసమ ం తీసుకొన్న వారి ప్ప్లకు
దూరంగా ఉండాలన్న ఆయవ్వ బోధంచారు.
అప్పు డు దేుడు వారిన్న క్షమించును.
యూదా ప్గామీణ ప్ప్ంతాల ప్రజలందరూ
ఆయవ్వ వదకు
ే వెళ్లలరు. యెరూషలేమ
నుండి వచిచ వ్వ ప్రజలందరూ కూడా
వెళ్లే రు. వారు ప్రం చేశ్వరన్న వారు
అంగీకరించివ్వప్పు డు, యోహాను వారిన్న
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యొరాేను వ్వదిలో బాప్తతసమ ం ఇసుతన్నడు.
యోహాను ఇలా తయారు చేసివ్వ బటలు
ు
ధరించాడు ఒంటె జుటు నుండి.
మొలచుటు తోలుదటియు
ు
ధరించు
కొనువాడు. అడవి త్యనెను మిడుతలను
తినువాడు. ఇకు డ యోహాను బోధంచేది.
త
“మరియు అతడున్నకంటె శకిమంతుడొకడు
న్నవెనుక వచుచ చున్ని డు; నేను వంగి
ఆయవ్వ చెప్పు లవారును విప్పు టకు
ప్ప్తుడనుకాను; నేను న్నళ లలో మీకు
బాప్తతసమ మిచిచ తిన్న గాన్న ఆయవ్వ
రరిశుదాధతమ లో మీకు బాప్తతసమ మిచుచ వ్వన్న
చెప్తు ప్రకటించుచుండెను.”
ఆదివ్వమలలో యేసు గలిలయలోన్న వ్వజర్ద
తునుండి వచిచ యొరాేనులో యోహానుచేత
బాప్తతసమ మ పొందెను. వెంటనే ఆయవ్వ
న్నళ లలోనుండి ఒడుువ్వకు
వచుచ చుండగా ఆకాశమ
చీలచ బడుటయు, రరిశుదాధతమ
ప్ురమవలె తవ్వమీదికి దిగివచుచ టయు
చూచెను. న్ను న్న ప్ప్తయకుమారుడు,
న్నయందు నేన్నవ్వందించుచున్ని వ్వన్న
యొక శబమ
ే
ఆకాశమనుండి వచెచ ను.”

ఆరోగయ చి్ు
ప్రతి రోజు తగివ్వంత న్నప్ద పొందండి.
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మరంత వామాచార్ం
మేమ మీరు వేగంగా family.fit ఆవ్వందించారు ఆశిసుతన్ని మ.
దీన్నన్న ప్రరంచవాయ రతంగా ఉవ్వి వాలంటీరుల కలిసి ఉంచారు.
ఇది ఉచితం!
మీరు https://family.fit వెబసైటలో పూరి త ఫ్యయ మిలీ.ఫిట
సెషన్లను కనుగొంటారు. ఇతరులతో రంచుకోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్లో వీడియోలను కనుగొవ్వండి
సోషల్ మీడియాలో మమమ లిి ఇకు డ
కనుగొవ్వండి:

మీరు దీన్ని వేర్ద భాషలోకి అనువదిసేత,
దయచేసి దీన్ని info@family.fit వదే
మాకు ఇమెయిల్ చేయండి, కనుక ఇది
ఇతరులతో రంచుకోవచుచ .
ధవ్వయ వాదాలు.

ది ఫ్యయ మిలీ.ఫిట టీం

ప్రచార వీడియో

నిబంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వ్నర్కను ఉరయోగంచ్నిక్త ముందు
ముఖ్య మైన ఒరప ందం
ఈ వవ్వరును ఉరయోగించడం దాా రా మీరు మా వెబసైటలో పూరి తగా
వివరించివ్వటల మా న్నబంధవ్వలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అంగీకరిసుతన్ని రు.
మీరు మరియు మీతో వాయ యామం చేసే వారందరూ ఈ వవ్వరును
ఉరయోగించడాన్ని ఇవి న్నయంప్తిస్తతయి. దయచేసి మీరు మరియు
మీతో వాయ యామం చేసే వారందరూ ఈ న్నబంధవ్వలు మరియు
షరతులను పూరి తగా అంగీకరిసుతన్ని రన్న న్నరాధరించుకోండి. మీరు ఈ
న్నబంధవ్వలు మరియు షరతులతో లేదా ఈ న్నబంధవ్వలు మరియు
షరతుల యొకు ఏైనన్న భాగాన్ని అంగీకరించకోతత్య, మీరు ఈ
వవ్వరును ఉరయోగించకూడదు.
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