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యేసు – గుణకం! 

 

 

 

 

మీ కుటంబాన్ని  పెంచుకోవడాన్నకి 7 న్నమిషాలు. 
ఫిట నెస్.విశా్వ సం.ఫన్ 

  

www.family.fit 
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ఇది చాలా సులభం! 

7 నిమిషాలు కుటంబానిి  సేకరంచండి: 
 

 

 

 

యాక్టవి్ అవ్వ ండి 

4 న్నమిషాలు 

 

విశ్రంతి మరయు 
చర్చ   

 3 న్నమిషాలు 

1 వ్ రోజు జిగా్జగ్ హోపంగ్ రిలే 

మారుు  4:3-8 
చదవండి మరియు 

చరిచ ంచండి 

2 వ్ రోజు 10, 20, 30 సవాలు  
మారుు  4:3-8 

చదవండి మరియు 
చరిచ ంచండి 

3 వ్ రోజు 
అడ్డంకి స్పీ డ్ 

స్కు టరుు 

మారుు  4:3-8 
చదవండి మరియు 

చరిచ ంచండి 

'ఈ యేసు ఎవరు?' అన్న మేము అన్వా షంచేటప్పీ డు ఇది 
మారుు  కథ ద్వా రా ఒక ప్రయాణంలో భాగం. ఇది మార్కు  
4:3-8 లోన్న బైబిలోు  కనుగొనబడింది. 

ఇది సులభం! ప్రతే్య క రరికరాలు లేవు. సరద్వగ్జ 
మరియు ఓపెన్ మండ్! 

బుక లెట చివరిలో మరింత సమాచారం. దయచేసి 
న్నబంధనలు మరియు షరతులను చదవండి. 
 

 

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

యాక్టవి్ అవ్వ ండి 

జిగా్జగ్ హోపంగ్ రలే 

10-15 మీటర ు పొడ్వు గల కోరుు ను సెట చేయండి. 
చివరి వరకు ఒక పాదంలో హాప్ చేయడాన్నకి 
మలుప్పలు తీసుకోండి. మీకు వీలైత్య ద్వన్ని  మరింత 
సవాలుగ్జ మారచ డాన్నకి జిగ్ జాగ్. 
రిలేగ్జ పోటీ రడ్టాన్నకి రండు జటుగ్జ విడిపోయారు. 

https://youtu.be/0f11qjMJZVI 

విశ్రంతి మరయు చర్చ  

వినడానిక్ట యేసు మనలను పలుసా్తడు 

 మీరు వినడ్ంలో ఎంత బాగున్ని రు? (10 లో 
మీరే స్కు ర్ చేయండి.) 

మారుు  4:3-8 చదవండి. 
యేసు “వినండి!” అన్ని డు. 
 మీరు కథ ఎంత బాగ్జ విన్ని రు?  

కథను మళ్ళీ  చదవడాన్నకి ఒకరిన్న ఎనుి కోండి, కానీ 
ఈసారి ముఖ్ే  రద్వలను వదిలివేయండి. వినోదం 
కోసం, తపీ పోయిన ప్రతి రద్వన్నకి 'బబుల్ గమ్' ను 
ప్రతే్య మాి యం చేయండి. ఇతరులు వదిలివేసిన 
ముఖ్ే  రద్వలను చెరీ డాన్నకి మలుప్పలు 
తీసుకోవచుచ . 

https://youtu.be/0f11qjMJZVI
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: మన ప్పార థనలు 
వినడ్ం కంటే అడ్గడ్ం గురించి ఎకుు వ. ఈ 
రోజు సరళంగ్జ ప్పారి థంచండి, “ప్రభూ, 
మాటాు డ్ండి, ఎందుకంటే మీ స్కవకుడు 
వింటని్న డు.” మీరు మీ రోజు గురించి 
వెళీ్ళ టపీ్ప డు సమాధానం స్పా కరించడాన్నకి 
సిదధంగ్జ ఉండ్ండి. 
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2 వ్ రోజు 

యాక్టవి్ అవ్వ ండి 

10, 20, 30 సవాలు 

భాగసాా మితో కలిసి రన్నచేయండి. ఒక వే కి ి
సూరరాయ ే న్ కలిగి ఉండ్గ్జ, మరొకరు 10 సీ్ప డ్ 
స్కు టరుు చేసిారు. సథలాలను మారుచ కోండి మరియు 
ప్పనరావృతం చేయండి. తరువాత 20 సీ్ప డ్ 
స్కు టరుు చేయండి, మరొక వే కి ిసూరరాయ ే న్ కలిగి 
ఉని్న డు. సాా ప్ చేయండి. మీకు వీలైత్య 30, 40 
మరియు 50 ప్పనరావృత్యలతో కొనసాగించండి. 

 

విశ్రంతి మరయు చర్చ    

మనం అర్థం చేసుకోవాలని యేసు 
కోర్కకుంటాడు 

 చాలా 'రండ్ును' ఉతీ తి ిచేసిన మీరు ఏమి 
పెంచారు? 

మారుు  4:3-8 మరియు 4:13-20 చదవండి. 
 ప్రతి రకమన న్వల యొకు  అరథం ఏమిటి?  

మీరు మొదట యేసు గురించిన సందేశ్వన్ని  
విని ప్పీ డు మరియు మీరు ఎలా సీ ందించారో మీ 
సా ంత కథలను రంచుకోండి. 
యేసు అనుచరుడిగ్జ ఉండ్టం కషటతరం చేస్క కొన్ని  
రరధేా న్నల కుటంబ జాబిత్యను రూపొందించండి. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.13-20.NIV
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: ప్రతి వే కి ిప్పార థన 
చేయడాన్నకి ఒకటి లేద్వ రండు రరధేా న్నన్ని  
ఎంచుకోవచుచ , వీటిన్న ఎలా ఎదురోు వాలో 
అర థం చేసుకోవాలన్న రరిశుద్వధ తయ ను 
అడుగండి. 
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3 వ్ రోజు 

యాక్టవి్ అవ్వ ండి 

అడ్డంక్ట స్పీ డ్ సేు టర్కు 
మీరు అడుగు పెటటవలసిన మద్వనంలో త్యడు లేద్వ 
ప్పసకిం వంటి వసిువుతో స్పీ డ్ స్కు టర ును చేయండి. 
స్పీ డ్ స్కు టర ును సున్ని తంగ్జ చేసి, ఆపై వేగ్జన్ని  
పెంచండి.  
20 చేయండి. విప్శ్వంతి తీసుకోండి, ఆపై మళ్ళు 20 
చేయండి. మూడు రండుు చేయండి. 

https://youtu.be/qTbh7-y4_A0 

 విశ్రంతి మరయు చర్చ   

మన శ్రభావానిి  ఎలా పంచుకోవాలి 

 మీ సంఘంలో వారు చేస్క రన్నకి మీరు 
ఆరాధంచే వే కిులలో ఎవరు? 

మారుు  4:3-8 చదవండి. 
 'మంచి' న్వల మీద రడిన వితనిం ఫలితం 

ఏమిటి? 

కొంత గణితం చేయండి. మీ తోట లేద్వ 
ఉదే్వ నవనంలో గుణకారం యొకు  ఉద్వహరణలను 
మీరు కనుగొనగలరా? 

 

 

https://youtu.be/qTbh7-y4_A0
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: మీ రరిసరాన్ని  
చూడ్ండి. ప్రతి వే కి ిఒక వే కి ిలేద్వ 
సమూహంపై దృషట పెడ్త్యరు మరియు మీ 
కుటంబాన్నకి దేవున్న ప్ేమను వారితో 
రంచుకున్వందుకు మరియు వారి జీవిత్యలోు  
మారుీ  తెచేచ  అవకాశ్వల కోసం ప్పారి థసిారు. 
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వార్పు రదాలు 

మీరు ఈ రద్వలను మార్కు  4:3-8 (ఎన్ఐవి) వదద 
ఉచిత ఆన్ లైన్ బైబిల్ లో చూడ్వచుచ . 

బైబిల్ భాగం – మార్కు  4:3-8 (NIV) 

“వినుడి! ఇదిగో వితిువాడు వితిుటకు 
బయలువెళ్లును. వాడు వితిు చుండ్గ్జ కొన్ని  
వితనిములు ప్తోవప్రకు ను 
రడెను.రక్షులువచిచ  వాటిన్న మింగివేసెను. 
కొన్ని  చాల మనుి  లేన్న రాతిన్వలను 
రడెను;అకు డ్ మనుి  లోతుగ్జ ఉండ్ 
నందున అవి వెంటన్వ మొలిచెను గ్జన్న 
సూరుే డు ఉదయింరగ్జన్వ అవి మాడి, 
వేరులేనందున ఎండిపోయెను. కొన్ని  
ముండ్ుపొదలలో రడెను; ముండ్ుపొదలు 
ఎదిగి వాటిన్న అణచివేసెను గనుక అవి 
ఫలింరలేదు. కొన్ని  మంచిన్వలను రడెను; 
అవి మొలిచి పెరిగి పైరై మురీ దం 
తలుగ్జను అరువదంతలుగ్జను 
నూరంతలుగ్జను ఫలించెను.”  

 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.4.3-8.NIV
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ఆరోగయ  చిటాు   
ఎకుు వ నీరు ప్త్యగ్జలి. 
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మరంత సమాచార్ం 

మేము మీరు వేగంగ్జ family.fit ఆనందించారు ఆశిసిుని్న ము. 
దీన్నన్న ప్రరంచవేా రంిగ్జ ఉని  వాలంటీరుు కలిసి ఉంచారు. 
ఇది ఉచితం! 

మీరు https://family.fit వెబ సైట లో పూరి ిఫే్య మిలీ.ఫిట 
సెషన్ లను కనుగొంటారు. ఇతరులతో రంచుకోండి. 

Family.fit YouTube® ఛానెల్ లో వీడియోలను కనుగొనండి 

స్కషల్ మీడియాలో మమయ లిి  ఇకు డ్ కనుగొనండి: 

 

 

మీరు దీన్ని  వేరే భాషలోకి అనువదిస్క,ి 
దయచేసి దీన్ని  info@family.fit వదద 
మాకు ఇమెయిల్ చేయండి, కనుక ఇది 
ఇతరులతో రంచుకోవచుచ . 

ధనే వాద్వలు. 

ది ఫే్య మిలీ.ఫిట టీం 

 

నిబంధనలు మరయు షర్తులు 

ఈ వ్నర్కను ఉరయోగంచటానిక్ట మందు 
మఖ్య మైన ఒరీ ందం 

ఈ వనరును ఉరయోగించడ్ం ద్వా రా మీరు మా వెబ సైట లో పూరిగి్జ 
వివరించినటు మా న్నబంధనలు మరియు షరతులను 
https://family.fit/terms-and-conditions కు అంగీకరిసిున్ని రు. 
మీరు మరియు మీతో వేా యామం చేస్క వారందరూ ఈ వనరును 
ఉరయోగించడాన్ని  ఇవి న్నయంప్తిసిాయి. దయచేసి మీరు మరియు 
మీతో వేా యామం చేస్క వారందరూ ఈ న్నబంధనలు మరియు 
షరతులను పూరిగి్జ అంగీకరిసిున్ని రన్న న్నరాధ రించుకోండి. మీరు ఈ 
న్నబంధనలు మరియు షరతులతో లేద్వ ఈ న్నబంధనలు మరియు 
షరతుల యొకు  ఏదైన్న భాగ్జని్న  అంగీకరించకపోత్య, మీరు ఈ 
వనరును ఉరయోగించకూడ్దు.  

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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