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లోతుగా పెరుగుతోంది – వారోం 2 

యేసు – అనుసరించడిం విలువ! 

 

 

 

 

మీ కుటోంబాన్ని  పెోంచుకోవడాన్నకి 7 న్నమిషాలు 
ఫిట నెస్.విశా్వ సోం.ఫన్ 

 

  

www.family.fit 
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ఇది చాలా సులభిం! 

7 నిమిషాలు కుటింబానిి  సేకరించిండి: 
 

 

 

 

యాక్టవి్ పిందిండి 

4 న్నమిషాలు 

 

విశ్రింతి మరయు 
చర్చ   

 3 న్నమిషాలు 

1 వ రోజు 
వేడి లావాపై 
నడుస్తోంది 

మారుు  1:14-15 
చదవోండి మరియు 

చరిచ ోంచోండి 

2 వ రోజు 
బరీ్ప  పాచికల 

సవాలు  

మారుు  1:16-20 
చదవోండి మరియు 

చరిచ ోంచోండి 

3 వ రోజు 
నాయకుణ్ణ ి

అనుసరిోంచోండి 

మారుు  1:16-20 
చదవోండి మరియు 

చరిచ ోంచోండి 

'ఈ వయ కి త యేసు ఎవరు?' ఇది మార్కు  1:14-20 లోన్న 
బైబిలోో కనుగొనబడిోంది. 

ఇది సులభిం! ప్రత్యయ క రరికరాలు లేవు. సరదాగా 
మరియు ఓపెన్ మోండ్! 
 

బుక లెట చివరిలో మరిోంత సమాచారోం. దయచేసి 
న్నబోంధనలు మరియు షరతులను చదవోండి. 
 

 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.14-20.NIV
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1 వ రోజు 

యాక్టవి్ పిందిండి 

వేడి లావాపై నడుస్త ింది 

 సలలోం చుూ  విసతరిోంచోండి. నాయకుడిన్న ఎోంచుకోోండి. 

నాయకుడు “హాట లావా” అన్న చెపీ్ప నప్పీ డు ప్రతి 
ఒకు రూ తమకు వీలైనోంత వేగోంగా అకు డికకు డే 
నడుస్తతరు. నాయకుడు “ఆరోండి” అన్న చెపీ్ప నప్పీ డు 
అోందరూ చతికిలబడతారు. ప్రతి ఒకు రూ భార్పగా ఊప్పరి 
పీలుచ కునే వరకు రిపీట చేయోండి. 

https://youtu.be/G774lJKk9nQ 

విశ్రింతి మరయు చర్చ  

యేసు సిందేశిం 

 మీకు కొని్న  శుభవారతలు వచిచ న సమయోం గురిోంచి 
మాటో్లడోండి. 

మారుు  1:14-15 చదవోండి. 

యేసు 'శుభవార త' ప్రకటిస్తత  వచాచ డు. 

 దేవున్న 'శుభవారత' అోంటే ఏమిటి? 
ఈ 'శుభవార తను' వివరిోంచే ఐదు ప్రకటనలను ప్రత్యయ క 
కాగితాలపై రాయోండి. 

దేవునిక్ట చాట్ చేయిండి: 'శుభవార త' లోన్న ఈ 
భాగాలలో ప్రతి ఒకు రికి దేవున్నకి ధనయ వాదాలు. 

https://youtu.be/G774lJKk9nQ
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.14-15.NIV
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2 వ రోజు 

యాక్టవి్ పిందిండి 

బర్పీ  పాచికల సవాలు 

మీకు ఒక గినిె లో 1-6 సోంఖ్య  గల పాచికలు లేదా చిని  
కాగితాలు అవసరోం.  

ఒక వృతతోంలో న్నలబడి పాచికలు తిరీ డాన్నకి మలుప్పలు 
తీసుకోోండి లేదా కాగితప్ప ముకు ను ఎోంచుకున్న 
స్తచిోంచిన బరీ్ప ల సోంఖ్య  చేయోండి. మీ కుటోంబోం 
కోసోం మొతతోం బరీ్ప ల సోంఖ్య ను జోడిోంచోండి. మీ స్ు రు 
ఎోంత? 

నాలుగు రోండోు చేయోండి లేదా నాలుగు న్నమిషాలు 
కొనస్తగిోంచోండి.  

https://youtu.be/cNKiaxH8k2o 

విశ్రింతి మరయు చర్చ    
అనుసరించమని యేసు ఆహా్వ నిం 

 మీరు అనుసరిోంచే వయ కుతలు లేదా జటో ఎవరు? 
మారుు  1:16-20 చదవోండి. 
 శిష్యయ లు యేసును అనుసరిోంచడాన్నకి ఇోంత 

తోందరరడాారన్న మీరు ఎోందుకు అనుకుోంటనిా రు? 
ఒకరిన్న అనుసరిోంచడాన్నకి ఎోంచుకునేటపీ్ప డు మీరు 
చూసే కొన్ని  లక్షణాలను జాబితా చేయోండి. 

దేవునిక్ట చాట్ చేయిండి: మీరు అనుసరిోంచడాన్నకి 
నమమ దగినవారన్న ధనయ వాదాలు. ప్రతిరోజూ మిమమ ల్ని  
సవాలు చేయడాన్నకి మాకు సహాయరడోండి. ఆమెన్. 

https://youtu.be/cNKiaxH8k2o
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.16-20.NIV
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3 వ రోజు 

యాక్టవి్ పిందిండి 

నాయకుణి్ణ అనుసరించిండి 

మీకు ఇష మన సోంగీతాని్న  ఉోంచోండి. సరిు ల లో చుూ  
రరుగెతతోండి. ఒక వయ కి త నాయకుడు మరియు స్తచనలను 
కమ్యయ న్నకేట చేయడాన్నకి చేతి చరీ టో ఉరయోగిస్తతడు:  

 ఒక చరీ టో – ఒక పోాోంక 

 రోండు చరీ టో – రోండు రరా తారోహకులు 

 మ్యడు చరీ టో – మ్యడు స్తు ా టో 

ఒక న్నమిషోం తరాా త 
నాయకులను మారచ ోండి.  

 విశ్రింతి మరయు చర్చ   

తన అనుచర్కలకు యేసు చేసిన పని 

 ఫిషోంగ్ అనుభవోం నుోండి మీకు ఇష మన జాారకోం 
గురిోంచి మాటో్లడోండి – మీది లేదా మరొకరిది. 

మారుు  1:16-20 చదవోండి. 

చేరలను రట కోవట్లన్నకి వాటిన్న ఆకరి షోంచడాన్నకి మీకు 
సరైన ఎర అవసరోం. 'ప్రజలను రట కోవట్లన్నకి' యేసు 
తన అనుచరులను బయటకు రోంప్పతునిా డు. 

 యేసు యొకు  'సువారత'కి ప్రజలను ఆకరిషోంచడాన్నకి 
కొని్న  మారాాలోో మెదడు తుఫాను. 

దేవునిక్ట చాట్ చేయిండి: కాగితోం నుోండి కొన్ని  
చేరల ఆకృతులను సృష ోంచోండి. ప్రతి ఒకు రిపై 
యేసు అవసరమయేయ  మీకు తెల్నసిన వయ కుతల పేరనోు 
ప్వాయోండి. మీ 'చేరల పాఠశ్వల'ను గోడకు అట్లచ్ 
చేయోండి మరియు వాటిన్న ఈ వారోం ప్పార లన కోసోం 
కేోంప్దోంగా ఉరయోగిోంచోండి.  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.9-11.NIV
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వార్పు పదాలు 

మీరు ఈ రదాలను మార్కు  1:14-20 (NIV) వదద 
ఉచిత ఆన్ లైన్ బైబిల లో చూడవచుచ . 

బైబిల్ భాగిం – మార్కు  1:14-20 (NIV) 

 యోహాను చెరరట బడిన తరువాత యేసు 
కాలము సోంపూరమియుని ది దేవున్నరాజయ ము 
సమీప్పోంచి యుని ది; మారుమనసుు పోంది  
సువార త నముమ డన్న చెప్పీ చు  దేవున్న సువారత  
ప్రకటిోంచుచు గల్నలయకు వచెచ ను.” 

16 ఆయన గల్నలయ సముప్దతీరమున 
వెళో్లచుోండగా  సీమోనును సీమోను సహోదరు
డగు అోంప్ెయయు, సముప్దములో 
వలవేయుట చూచెను; వారు వారు జాలరులు. 
యేసు నా వెోంబడి రోండి, “నేను మిముమ ను 
మనుష్యయ లను రట  జాలరులనుగా చేసెదనన్న 
వారిత చెపీె ను.” వెోంటనే వారు తమ వలలు 
విడిచి ఆయనను వెోంబడిోంచిరి. 

ఆయన ఇోంక కొోంతదూరము 
వెళ్ల ో జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును 
అతన్న సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; 
వారు దోనెలో ఉోండి తమ వలలు 
బాగుచేసికొనుచుోండిరి. వెోంటనే ఆయన వారిన్న 
ప్పలువగా  వారు తమ తోంప్డియైన జెబెదయిన్న 
దోనెలో జీతగాోంప్డయొదద విడిచిపెటి   
ఆయనను వెోంబడిోంచిరి.  

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.1.14-20.NIV
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ఆరోగయ  చిట్కు   
ప్రతి రోజు తగినోంత న్నప్ద పోందోండి. 
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మరింత సమాచార్ిం 

మేము మీరు వేగోంగా family.fit ఆనోందిోంచారు ఆశిసుతనిా ము. 
దీన్నన్న ప్రరోంచవాయ రతోంగా ఉని  వాలోంటీరోు కల్నసి ఉోంచారు. 
ఇది ఉచితోం! 

మీరు https://family.fit వెబ సైట లో పూరి త ఫాయ మిలీ.ఫిట 
సెషన్ లను కనుగొోంట్లరు. ఇతరులత రోంచుకోోండి. 

Family.fit YouTube® ఛానెల్ లో వీడియోలను కనుగొనోండి 

స్షల మీడియాలో మమమ ల్ని  ఇకు డ కనుగొనోండి: 

 

 

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

ధనయ వాదాలు. 

ది ఫాయ మిలీ.ఫిట టీోం 

 

నిబింధనలు మరయు షర్తులు 

ఈ వనర్కను ఉపయోగించట్కనిక్ట మిందు 
మఖ్య మైన ఒపీ ిందిం 

ఈ వనరును ఉరయోగిోంచడోం దాా రా మీరు మా వెబ సైట లో పూరి తగా 
వివరిోంచినటో మా న్నబోంధనలు మరియు షరతులను 
https://family.fit/terms-and-conditions కు అోంగీకరిసుతనాి రు. 
మీరు మరియు మీత వాయ యామోం చేసే వారోందరూ ఈ వనరును 
ఉరయోగిోంచడాన్ని  ఇవి న్నయోంప్తిస్తతయి. దయచేసి మీరు మరియు 
మీత వాయ యామోం చేసే వారోందరూ ఈ న్నబోంధనలు మరియు 
షరతులను పూరి తగా అోంగీకరిసుతనాి రన్న న్నరాారిోంచుకోోండి. మీరు ఈ 
న్నబోంధనలు మరియు షరతులత లేదా ఈ న్నబోంధనలు మరియు 
షరతుల యొకు  ఏదైనా భాగాని్న  అోంగీకరిోంచకపోత్య, మీరు ఈ 
వనరును ఉరయోగిోంచకూడదు.  

ప్రచార 
వీడియో 

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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