లో తుగా పెరుగుతోంది – 10 వ వారోం

యేసు అవ్ దార్యా న్ని
ప్రేరేపిస్తాడు!

మీ కుటోంబాన్ని పెోంచుకోవడాన్నకి 7 న్నమిషాలు.

ఫిట్నెస్.విశ్వా సోం.ఫన్
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ఇది చాలా సులభం!
7 న్నమిషాలు కుటంబాన్ని సేకరంచండి:

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి

4 న్నమిషాలు

విప్రరంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

1 వ్ రోజు

సోంగీతాన్నకి
తరలోంచోండి

మారుు 14:3-9
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

2 వ్ రోజు

భాగస్వా మి స్వు ా టు

మారుు 14:3-9
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

3 వ్ రోజు

వేడి లావాపై
నడుస్త ోంది

మారుు 14:3-9
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

'ఈ యేసు ఎవరు?' అన్న మేము అన్వా షోంచేటప్పు డు ఇది
మారుు కథ ద్వా రా ఒక ప్రయాణోంలో భాగోం. ఇది మార్కు
14:3-9 లోన్న బైబిలోు కనుగొనబడిోంది.
ఇది సులభం! ప్రత్యా క రరికరాలు లేవు. సరద్వగా
మరియు ఓపెన్ మోండ్!

బుకలెట్ చివరిలో మరిోంత సమాచారోం. దయచేసి
న్నబోంధనలు మరియు షరతులను చదవోండి.
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1 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
సంగీతాన్నక్ట తర్లంచండి
కొన్ని ఇషమ
ట న సోంగీతాన్ని ఉోంచోండి. సోంగీతోం
ముగిసే వరకు మీ సల
థ ోం చుట్టట కిోందివాటిన్న
చేయోండి: జాగిోంగ్, అధిక మోకాలు నడుస్త ోంది, బాా క
హీల్స్ తని డోం, కరు జోంపోంగ్.
https://youtu.be/PK3ByxwfLgA

విప్రరంతి మరయు చర్చ
ఆశ్చ ర్ా కర్మైన అవ్ దార్ా ం


మీరు చాలా కృతజత
ఞ త ఉని వాటికి పేరు
పెటోం
ట డి.

మార్కు 14:3-9 చదవోండి.
చివరి భోజనాన్నకి ముోందు, యేసు సీమోను (అతను
బహుశ్వ నయోం చేసిన కుష్ఠురోగి), మరికొోందరు
అతిథులు మరియు ఊహోంచన్న సోందరశ కుడిత
భోజనోం రోంచుకుోంటాడు.


ఆ స్త్సీత యేసు మీద అతతరు ఎోందుకు పోసిోంది?

దేవున్నక్ట చాట్ చేయండి: యేసు రటు మీ సా ోంత
ప్రతిసు ోందన గురిోంచి న్నశ్శ బోం
ద గా ధ్యా నోం
చేయోండి. అతను మీ కోసోం చేసిన అన్ని టికీ
ఆయనకు కృతజత
ఞ లు చెరు ోండి మరియు
ఆయనను ఆరాధిోంచోండి.
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2 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
భాగస్తవ మి స్తు వ టు
భాగస్వా మిన్న ఎదుర్ు ోంటని స్వటోండ్. ఒకరి
మణికటటను ఒకేస్వరి రటటకోోండి. 15 స్వు ా టు మూడు
రోండుు చేయోండి.

https://youtu.be/McKuB4rlun0

విప్రరంతి మరయు చర్చ
అవ్ దార్ా ం


మీరు ప్కమోం తరు కుోండా ఎవరికి ఇస్వతరు? మీరు
సమయోం, ఆచరణాతమ క సహాయోం, డబుు
ఇవా వచుచ …

మార్కు 14:3-9 చదవోండి.
అతిథులు ఖరీదైన అతతరును ఊహోంచిన విధోంగా'
ఉరయోగిోంచాలన్న 4-5 వచనాలు చూపసుతనాి యి.
అయిత్య, ఊహోంచన్న విధోంగా ఇచిచ నోందుకు యేసు
త గౌరవిోంచాడు.
స్త్సీన్న


కృతజత
ఞ మరియు ఆరాధన యొకు కొన్ని
ఊహోంచన్న చరా లకు యేసు మనలను
పలుసుతనాి డా?
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దేవున్నక్ట చాట్ చేయండి: మీ ఇవా డోం (వా కి త
లేద్వ ఇోంటి) ద్వరి మళ్ ుోంచబడాలా లేద్వ
పెోంచాలా అన్న దేవుడిన్న అడగోండి. మిమమ లి
మాటాుడటాన్నకి మరియు ప్పేరేపోంచడాన్నకి
ఆయనకు సమయోం ఇవా ోండి.
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3 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
వేడి లావాపై నడుస్ాంది
సల
థ ోం చుట్టట విసతరిోంచోండి. నాయకుడిన్న
ఎోంచుకోోండి. నాయకుడు “హాట్ లావా” అన్న
చెపు నప్పు డు ప్రతి ఒకు రూ తమకు వీలైనోంత
వేగోంగా అకు డికకు డే నడుస్వతరు. నాయకుడు
“ఆరోండి” అన్న చెపు నప్పు డు అోందరూ
చతికిలబడతారు. ప్రతి ఒకు రూ భారీగా ఊపరి
పీలుచ కున్వ వరకు రిపీట్ చేయోండి.
https://youtu.be/JZ7oOjNQYDI

విప్రరంతి మరయు చర్చ
అస్తధార్ణమైన అవ్ దార్ా ం


మీరు అోందుకుని ఉ తతమ బహుమతి ఏమిటి?

మార్కు 14:3-9 చదవోండి.
7 వ వచనోంలోన్న యేసు మాటలు పేదలకు
ఇవా డోం మన నుోండి ఆశోంచబడుతుోందన్న
చూపసుతోంది. యేసుకు అస్వధ్యరణమన –
విరరీతమన – బహుమతులు ఇవా డోం ఆయన
నమమ శ్కా ోం కాన్న అవ్ ద్వరా ోం మరియు మన రటు
ప్పేమకు మన ప్రతిసు ోందనగా ఉోండాల.


దేవుడు మీకు ఏ ప్రత్యా క ప్రతిభను ఇచాచ డు?

ప్రతి వా కికిత బహుమతి పెట్టను
ట గీయోండి లేద్వ
తయారు చేయోండి. ద్వన్నన్న అలోంకరిోంచోండి
మరియు దేవుడు మీకు ఇచిచ న ప్రత్యా క ప్రతిభను
లేద్వ స్వమరాథా న్ని రాయోండి.
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దేవున్నక్ట చాట్ చేయండి: బహుమతి పెట్టను
ట
దేవున్న ముోందు రటటకోోండి. ఈ బహుమతిన్న
అతన్న ప్రయోజనాల కోసోం ఉరయోగిోంచమన్న
ఆయనను అడగోండి.
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వార్పు పదాలు
మీరు ఈ రద్వలను మార్కు 14: 3-9 (NIV) వదద
ఉచిత ఆన్లైన్ బైబిల్సలో చూడవచుచ .

బైబిల్ భాగం – మారుు 14:3-9 (NIV)
ఆయన బేతన్నయలో
కుషరో
ు గియైన సీమోను ఇోంట
భోజనమునకు
కూరుచ ోండియుని ప్పు డు ఒక స్త్సీ త
మికిు ల విలువగల అచచ జటామాోంసి
అతతరుబుడిి తీసికొన్న వచిచ , ఆ
అతతరుబుడిి రగులగొటిట ఆ అతతరు
ఆయన తలమీద పోసెను. అయిత్య
కొోందరు కోరరడి ఈ అతతరు ఈలాగు
నషర
ట రచన్వల? ఈ అతతరు మున్ని రు
దేనారముల కోంట్ట ఎకుు వ వెలకమిమ ,
బీదలకియా వచుచ నన్న చెపు . ”
ఆమెనుగూరిచ సణుగుకొన్నరి.
“అోందుకు యేసు ఇటనె
ు ను ఈమె
జోలకిపోకుడి. “ఈమెను ఎోందుకు
తోందరపెటటచునాి రు? ఈమె
నాయెడల మోంచి కారా ము చేసెను.
బీదలు ఎలప్ప
ు ు డును మీతన్వ
యునాి రు, మీకిషమ
ట నప్పు ెలల ు వారికి
మేలు చేయ వచుచ ను; న్వను
ఎలప్ప
ు ు డును మీత నుోండను. ఈమె
త
తన శ్కికొలదిచేసి,
నా భూస్వథరన
న్నమితతము నా శ్రీరమును ముోందుగా
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అభిషేకిోంచెను. సరా లోకములో ఎకు డ
ఈ సువార త ప్రకటిోంరబడునో అకు డ
ఈమె చేసినదియు జాఞరకార థముగా
ప్రశ్ోంసిోంరబడునన్న మీత
న్నశ్చ యముగా చెప్పు చునాి ననెను.”
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ఆరోగా చిట్కు
ట్టకాి లజీ 'ప్సీు న్' సమయాన్ని తగి గోంచోండి.
తెరలపై సమయాన్ని భరీ త చేయడాన్నకి
కుటోంబ కారా కలాపాలను పాున్ చేయోండి.
సృజనాతమ కోంగా ఉోండు!
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మరంత సమాచార్ం
మేము మీరు వేగోంగా family.fit ఆనోందిోంచారు ఆశసుతనాి ము.
దీన్నన్న ప్రరోంచవాా రతోంగా ఉని వాలోంటీరుు కలసి ఉోంచారు.
ఇది ఉచితోం!
మీరు https://family.fit వెబసైట్లో పూరి త ఫ్యా మిలీ.ఫిట్
సెషన్లను కనుగొోంటారు. ఇతరులత రోంచుకోోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్లో వీడియోలను కనుగొనోండి
స్షల్స మీడియాలో మమమ లి ఇకు డ
కనుగొనోండి:

మీరు దీన్ని వేరే భాషలోకి అనువదిసేత,
దయచేసి దీన్ని info@family.fit వదద
మాకు ఇమెయిల్స చేయోండి, కనుక ఇది
ఇతరులత రోంచుకోవచుచ .
ధనా వాద్వలు.

ది ఫ్యా మిలీ.ఫిట్ టీోం

ప్రచార వీడియో

న్నబంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వ్నర్కను ఉపయోగంచట్కన్నక్ట మందు
మఖ్ా మైన ఒపప ందం
ఈ వనరును ఉరయోగిోంచడోం ద్వా రా మీరు మా వెబసైట్లో
పూరి తగా వివరిోంచినటు మా న్నబోంధనలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అోంగీకరిసుతనాి రు.
మీరు మరియు మీత వాా యామోం చేసే వారోందరూ ఈ వనరును
ఉరయోగిోంచడాన్ని ఇవి న్నయోంప్తిస్వతయి. దయచేసి మీరు
మరియు మీత వాా యామోం చేసే వారోందరూ ఈ న్నబోంధనలు
మరియు షరతులను పూరి తగా అోంగీకరిసుతనాి రన్న న్నరాారిోంచుకోోండి.
మీరు ఈ న్నబోంధనలు మరియు షరతులత లేద్వ ఈ న్నబోంధనలు
మరియు షరతుల యొకు ఏదైనా భాగాన్ని అోంగీకరిోంచకపోత్య,
మీరు ఈ వనరును ఉరయోగిోంచకూడదు.
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