లోతుగా పెరుగుతోంది – 3 వ వా రోం

యేసు ప్రజలను లోతుగా
ప్ేమిస్తాడు!

మీ కుటోంబాన్ని పెోంచుకోవడాన్నకి 7 న్నమిషాలు.

ఫిటనెస్.విశ్వా సోం.ఫన్

www.family.fit
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ఇది చాలా సులభం!
7 నిమిషాలు కుటంబానిి

సేకరంచండి:

యాక్ట ివ్ పందండి

4 న్నమిషాలు

విప్రంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

ఆబ్జక్ట
ె ్ పిక్ట-అప్ రిలే

మారుు 1:40-41
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

2 వ రోజు

భాగస్వా మి సవాలు

మారుు 1:41-42
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

3 వ రోజు

కలిసి మేము
న్నలబడతాము

మారుు 1:43-45
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

1 వ రోజు

'ఈ వయ కి ి యేసు ఎవరు?' అన్న మేము అన్వా షోంచేటప్పు డు
ఇది మారుు కథ ద్వా రా ఒక ప్రయాణోంలో భాగోం. ఇది
మార్కు 1:40-45 లోన్న బైబిలోో కనుగొనబడిోంది.
ఇది సులభం! ప్రత్యయ క రరికరాలు లేవు. సరద్వగా
మరియు ఓపెన్ మోండ్!

బుక్టలెట చివరిలో మరిోంత సమాచారోం. దయచేసి
న్నబోంధనలు మరియు షరతులను చదవోండి.
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1 వ రోజు

యాక్ట ివ్ పందండి
ఆబ్జక్ట
ె ి పిక్ట-అప్ రలే
రోండు జటోగా విభజోంచి, సల
థ ోం ఎదురుగా న్నలబడోండి.
సుి
న్వలపై 21 వ వులను మధయ లో ఉోంచోండి. ప్రతి
బ ోందోం వసుివులను రిలేగా ఒక్కు కు టిగా నడుప్పతుోంది
మరియు సేకరిసుిోంది. ఏ బ ోందోం ఎకుు వగా
సేకరిోంచగలదో చూడోండి. విప్శ్వోంతి మరియు తరువాత
ప్పనరావ తోం.
https://youtu.be/leP_stRgkBw

విప్రంతి మరయు చర్చ
యేసు మనల్ని పూర ాగా కోర్కకుంటాడు


మీకు జరిగిన క్కన్ని గాయాల గురిోంచి మాట్లోడోండి.
వారు నయోం కావడాన్నకి ఎోంత సమయోం రటిోం
్ ది?

మారుు 1:40-41 చదవోండి.


వేరొకరికి అన్యయ యోం చేసినోందుకు మీకు ఎప్పు డు
కోరోం వచిచ ోంది?

ఈ కుష్ఠురోగి జీవితోం మరియు సమాజాన్ని
కోలోు తున్యి డన్న యేసు బాధరడాాడు. యేసు ప్ేమ
ఆయనకు కోరోం తెపిు ోంచిోంది!
దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: ప్రభూ మేము మా
విచిి ని తను మీ ముోందుకు తీసుకువసుిన్యి ము.
దయచేసి మమమ లిి సరిదిదోం
ద డి మరియు
ద
ప్పనరు రి
ధ ోంచోండి. మీరు మాప్తమే మమమ లిి
సోంపూర ణోంగా చేయగలరు.
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2 వ రోజు

యాక్ట ివ్ పందండి
భాగస్తా మి సవాలు
ఒక వయ కి ి ఒక సూరరామ య న్ చేతులు మరియు కాళ్ళ త న్వల
నుోండి రట్కోగా, మరొక వయ కి ి ఐదు బర్పు లు చేస్విడు.
సల
థ లను మారుచ కోోండి మరియు ప్పనరావ తోం
చేయోండి. మూడు రోండుో చేయోండి.

విప్రంతి మరయు చర్చ
అంటరానివారని యేసు తాకుతాడు


తాకడాన్నకి ఏ విషయాలు భయోంకరోంగా ఉన్యి యి?

మారుు 1:41-42 చదవోండి.



ప్రజలు ఎలప్ప
ో ు డూ మిమమ లిి తపిు ోంచినటయి
ో త్య
సుి
మీకు ఎల అన్నపి ోంది?
యేసు చేరుకున్న అతన్నన్న తాకినప్పు డు కుష్ఠురోగి
ఎల భావిోంచాడన్న మీరు అనుకుోంటన్యి రు?

యేసు కోసోం, మన్నషన్న ప్ేమిోంచడోం మరియు సహాయోం
చేయడోం అన్ని టికోంటే ముఖ్య మనది.
దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: ప్రభువు మన చుట్ట్
ఉని వారిన్న ఇతరులు చూడకుోండా చూడట్లన్నకి మన
కళ్ళళ తెరవోండి. మేము వారిన్న ఎల ప్ేమిస్విమో
మాకు చూపిోంచోండి మరియు దీన్ని చేయడాన్నకి
మాకు ధైరయ ోం ఇవా ోండి.
ఫ్యామిలీ.ఫిట్ 4

3 వ రోజు

యాక్ట ివ్ పందండి
కల్నసి మేము నిలబడతాము
భాగస్వా మిత న్వలపై తిరిగి వెనుకకు కూరోచ ోండి. మీ
చేతులను కలరోండి. ఇప్పు డు మీ వెనుకభాగాన్ని తాకడోం
మరియు చేతులు అనుసోంధాన్నోంచడోం ద్వా రా
న్నలబడట్లన్నకి ప్రయతిి ోంచోండి. ఒకద్వన్నక్కకటి నెటడ
్ ోం
సహాయరడుతుోంది.
మరిోంత సవాలుగా చేయడాన్నకి ఇోంటి చుట్ట్
వసుివులను లిోంక్ట చేసినప్పు డు ప్రయతిి ోంచోండి!
https://youtu.be/55n6wHOVKOY

విప్రంతి మరయు చర్చ
యేసు వాా ధి కంటే అంటవాా ధి


మీరు ఎల ఉోండాలనుకుోంటన్యి రు? మీరు ఏమి
అనుకరిస్విరు?

మారుు 1:43-45 చదవోండి.
కుష్ఠ్ వాయ ధి చాల అోంటవాయ ధిగా భావిోంచబడిోంది.



మన్నష యేసును కలవడాన్నకి ముోందు 'వాయ పిి
చోందుతుని ది' ఏమిటి?

యేసును కలిసిన తరువాత అతను ఏమి వాయ పిి
చేశ్వడు?

దేవునితో చాట్ చేయండి: యేసు గురిోంచి పెదగా
ద
తెలియన్న వయ కుి ల గురిోంచి ఆలోచిోంచోండి.
అన్ని ోంటికన్యి ప్రజలను ప్ేమిోంచే యేసు గురిోంచి
వినడాన్నకి మరియు తెలుసుకోవడాన్నకి వారికి సహాయోం
చేయమన్న దేవుడిన్న అడగోండి.
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వార్పు రదాలు
మీరు ఈ రద్వలను ఉచిత ఆన్లైన్ బైబిలలో
మార్కు 1:40-45 (NIV) వదద చూడవచుచ .
బైబిల్ భాగం – మార్కు 1:40-45 (NIV)
ఒక కుషరో
ు గి ఆయనయొదకు
ద వచిచ
ళ్ల
ఆయనయెదుట మోకా ో న్న నీకిషమ
్ త్య
దు
ననుి శు ధన్నగా చేయగలవన్న ఆయనత
చపిు , ఆయనను వేడుక్కనగా
41

ఆయన కన్నకరరడి, చయియ చాపి వాన్నన్న
ముటి్ న్యకిషమే
్ “నీవు శుదుధడవు కమమ న్న
వాన్నత చపెు ను. వెోంటన్వ కుషరో
ు గము
వాన్నన్న విడిచను గనుక వాడు శుదుధడాయెను.
43

అప్పు డాయన ఎవన్నతను ఏమియు
చరు కు సుమీ; “కాన్న నీవు వెళ్ల ో వారికి
స్వక్ష్యయ ర థమ నీ దేహమును యాజకున్నకి
కనబరచు క్కన్న, నీవు
శుదుధడవైనోందుకు మోషే న్నయమిోంచిన
కానుక లను సమరిు ోంచుమన్న వాన్నకి
ఖ్ోండితముగా ఆజాాపిోంచి వెోంటన్వ వాన్నన్న
రోంపివేసెను.అయిత్య వాడు వెళ్ల ో ద్వన్నన్న
గూరిచ విస్విరముగా ప్రకటిోంచుటకును, ఆ
సోంగతి ప్రచురము చేయుటకును
ఆరోంభోంచను గనుక ఆయన ఇక
రటణ
్ ములో బహిరోంగముగా ప్రవేశోంరలేక,
వెలురల అరణయ ప్రదేశములలో నుోండెను.
నలుదికుు లనుోండి జనులు
ఆయనయొదకు
ద వచుచ చుోండిరి.
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ఆరోగా చిటాు
ప్రతి రోజు తగినోంత న్నప్ద పోందోండి.
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మరంత సమాచార్ం
మేము మీరు వేగోంగా family.fit ఆనోందిోంచారు ఆశసుిన్యి ము.
దీన్నన్న ప్రరోంచవాయ రిోంగా ఉని వాలోంటీరుో కలిసి ఉోంచారు.
ఇది ఉచితోం!
మీరు https://family.fit వెబసైటలో పూరి ి ఫ్యయ మిలీ.ఫిట
సెషన్లను కనుగొోంట్లరు. ఇతరులత రోంచుకోోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్లో వీడియోలను కనుగొనోండి
సోషల మీడియాలో మమమ లిి ఇకు డ
కనుగొనోండి:

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

ది ఫ్యయ మిలీ.ఫిట టీోం

ప్రచార వీడియో

నిబంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వనర్కను ఉరయోగంచటానిక్ట ముందు
ముఖ్ా మైన ఒరప ందం
ఈ వనరును ఉరయోగిోంచడోం ద్వా రా మీరు మా వెబసైటలో పూరి ిగా
వివరిోంచినటో మా న్నబోంధనలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అోంగీకరిసుిన్యి రు.
మీరు మరియు మీత వాయ యామోం చేసే వారోందరూ ఈ వనరును
ఉరయోగిోంచడాన్ని ఇవి న్నయోంప్తిస్వియి. దయచేసి మీరు మరియు
మీత వాయ యామోం చేసే వారోందరూ ఈ న్నబోంధనలు మరియు
షరతులను పూరి ిగా అోంగీకరిసుిన్యి రన్న న్నరాధరిోంచుకోోండి. మీరు ఈ
న్నబోంధనలు మరియు షరతులత లేద్వ ఈ న్నబోంధనలు మరియు
షరతుల యొకు ఏదైన్య భాగాన్ని అోంగీకరిోంచకపోత్య, మీరు ఈ
వనరును ఉరయోగిోంచకూడదు.
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