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యేసు పిల్లల్ను ప్రేమిస్తాడు!

మీ కుటంబాన్ని పెంచుకోవడాన్నకి 7 న్నమిషాలు.

ఫిటనెస్.విశ్వా సం.ఫన్

www.family.fit
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ఇది చాలా సుల్భం!
7 నిమిషాలు కుటంబానిి సేకరంచండి:

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి

4 న్నమిషాలు

1 వ్ రోజు

2 వ్ రోజు

3 వ్ రోజు

విప్రరంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

పుష్-అప్స్ రిలే

మారుు 10:13-16
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

లైనప్స మారచ ండి

మారుు 10:13-16
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

తోక పటుకోండి

మారుు 10:13-16
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

'ఈ యేసు ఎవరు?' అన్న మేము అన్వా షంచేటపుు డు ఇది
మారుు కథ ద్వా రా ఒక ప్పయాణంలో భాగం. ఇది మారుు
10:13-16 లోన్న బైబిలోో కనుగొనబడింది.
ఇది సుల్భం! ప్పత్యే క పరికరాలు లేవు. సరద్వగా
మరియు ఓపెన్ మండ్!

బుకలెట చివరిలో మరింత సమాచారం. దయచేసి
న్నబంధనలు మరియు షరతులను చదవండి.
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1 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
పుష్-అప్స్ రలే
రండు జటోగా విభజంచి గదికి ఎదురుగా
న్నలబడండి. బొమమ లు, చంచాలు లేద్వ బంతులు
వంటి 21 వసుువులను మధే లో ఉంచండి.
ప్పతి జటు సభ్యే లు కంప్ద్వన్నకి పరుగెతుడాన్నకి
మలుపులు తీసుకుంటారు, ఐదు పుష్-అప్సలు
చేయండి, ఒక వసుువును తీయండి మరియు
ు టాే గ్ చేయడాన్నకి తిరిగి
తదుపరి వే కిన్న
పరుగెతుండి. అన్ని వసుువులను తీసే వరకు
కొనసాగించండి. ఏ జటు ఎకుు వగా సేకరించింది?
https://youtu.be/fwXZIf7AjBk

విప్రరంతి మరయు చర్చ
మన ప్రరరంచంలో ఎవ్రు అప్రరధానంగా
కనిపిస్తారు?
 ప్పతి ఉదయం మీరు చేసే మొదటి రండు

పనులు ఏమిటి?

మారుు 10:13-16 చదవండి.



శిష్యే ల సు ందన పిలల
ో గురించి వారి
అభిప్ాయం గురించి ఏమి చబుతుంది?
మీ ప్పపంచంలో ఎవరు ముఖ్ే ం కాదు?

'అప్పధానమన' వే కుు ల పేర ోను కాగితంపై మీకు
వీలైనంత చిని దిగా రాయండి. ఫోన్ కెమెరాను
పందండి మరియు పేర ోను పెదది
ద చేయండి.
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: ఈ ప్పజలలో అతను
చూసే వాటిన్న చూడటాన్నకి మరియు ఆయన
చేసినటోగా అంగీకరించడాన్నకి దేవుడి సహాయం
కోసం అడగండి.
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2 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
లైనప్స మార్చ ండి
అందరూ ఒక వరుసలో న్నలుసాురు. కింది వాటి కోసం
కుటంబం తమను తాము ప్కమబద్ధక
ీ రించడాన్నకి
ఎంత సమయం పడుతుంది:






ు ది
చిని ది నుండి ఎత్తన
చిని ది నుండి పెదది
ీ
మొదటి పేరు యొకు అక్షర ప్కమం
జుటు పడవు
గత నెలలో చదివిన పుసుకాల సంఖ్ే
https://youtu.be/FknPalguWqU

విప్రరంతి మరయు చర్చ
పిల్లు
ల
యేసుకు విలువైనవారు


మీరు తాకిన అతే ంత ఖ్రీదైన అంశం ఏమిటి?

మారుు 10:13-16 చదవండి.


జనసమూహంలో యేసు దృషన్న
ు ఎలా
ప్పయతిి సాురు? మమ్ చేయండి

చాలా మంది ప్పజలు యేసును చేరుకోవడాన్నకి
ప్పయతిి సుున్ని రు.


పిలలు
ో
తన వదకు
ద రావాలన్న ఆయన
ప్పత్యే కంగా పటుబటాురన్న మీరు ఎందుకు
అనుకుంటన్ని రు?
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: కాగితపు హృదయంలో
“మీరు దేవున్నకి మరియు మాకు విలువైనవారు”
అన్న రాయండి. మీ కుటంబంలోన్న ప్పతి
సభ్యే న్నకి ఒకద్వన్ని ఇవా ండి మరియు వారి కోసం
ప్ారి థంచండి.
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3 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
తోక రటికండి
ఆట యొకు సరిహదుదలను సెట చేయండి.
ప్పతి ఒకు రూ తమ ాే ంట వెనుక భాగంలో 'తోక'గా
ఉంచి కండువా లేద్వ చిని టవల్ ధరిసాురు. మీ
సా ంతంగా రక్షంచుకుంటూ, మీకు వీలైనన్ని
తోకలను సేకరించడం లక్షే ం. మీరు మీ తోకను
కోలోు త్య, మూడు పుష్-అప్సలు చేసి ఆట
కొనసాగించండి. ఆనందించండి!
https://youtu.be/D7En4-s1laE

విప్రరంతి మరయు చర్చ
పిల్లు
ల
అనుసరంచడానిక్ట ఒక
ఉదాహర్ణ
మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటన్ని రు? వాటి
గురించి మీరు ఏమి అనుకరిసాురు?



మారుు 10:13-16 చదవండి.
యేసు పిలల
ో ను గమన్నంచి, వారి కోసం ప్ారి థంచాడు
మరియు ఇతరులకు ఒక ఉద్వహరణగా ఉంచాడు.
అది అదుు తమనది కాద్వ?


దేవున్న రాజ్యే న్ని స్వా కరించడం గురించి
పిలలు
ో
మనకు ఎలా న్వరుు తారు?
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: ప్పభూ, మేము
ఒకరినొకరు న్వరుచ కుని ందుకు ధనే వాద్వలు.
కొతు ఆలోచనలను విశా సించాలన్న మరియు
త్రిచి ఉండాలన్న మాకు గురుు చేసే పిలల
ో కు
ధనే వాద్వలు.
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వార్పు రదాలు
మీరు ఈ పద్వలను మారుు 10:13-16 (NIV) వదద
ఉచిత ఆన్లైన్ బైబిల్లో చూడవచుచ .

బైబిల్ భాగం – మారుు 10:13-16
(NIV)
తమ చిని బిడల
డ ను ముటవ
ు లెనన్న
కొందరాయనయొదకు
ద వారిన్న
తీసికొన్న వచిచ రి; అయిత్య శిష్యే లు
(వారిన్న తీసికొన్న వచిచ న) వారిన్న
గదిం
ద చిరి. యేసు అది చూచి
కోపపడిచిని బిడల
డ ను న్నయెదకు
ద
రాన్నయుే డి, వారి న్నటంక పరచవదుద;
దేవున్నరాజే ము
ఈలాటివారిదే.చిని బిడవ
డ లె
దేవున్నరాజే ము నంగీకరింపన్నవాడు
అందులో నెంత మాప్తము
ప్పవేశింపడన్న మీతో న్నశచ యముగా
చపుు చున్ని నన్న చపిు ” ఆ
బిడల
డ ను ఎతిు కౌగిలించుకొన్న, వారి
మీద చేతులుంచి ఆశీరా దించను.
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ఆరోగయ చిట్కు
ఎకుు వ నీరు ప్తాగాలి. భోజన్నన్నకి ముందు
నీరు తాగడం వల ో బరువు తగ గవచుచ .

ఫ్యామిలీ.ఫిట్ 10

మరంత సమాచార్ం
మేము మీరు వేగంగా family.fit ఆనందించారు ఆశిసుున్ని ము.
ద్ధన్నన్న ప్పపంచవాే పుంగా ఉని వాలంటీరుో కలిసి ఉంచారు.
ఇది ఉచితం!
మీరు https://family.fit వెబసైటలో పూరి ు ఫ్యే మిలీ.ఫిట
సెషన్లను కనుగొంటారు. ఇతరులతో పంచుకోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్లో వీడియోలను కనుగొనండి
సోషల్ మీడియాలో మమమ లిి ఇకు డ కనుగొనండి:

మీరు ద్ధన్ని వేరే భాషలోకి అనువదిసేు,
దయచేసి ద్ధన్ని info@family.fit వదద మాకు
ఇమెయిల్ చేయండి, కనుక ఇది ఇతరులతో
పంచుకోవచుచ .
ధనే వాద్వలు.

ది ఫ్యే మిలీ.ఫిట టీం

ప్పచార వీడియో

నిబంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వ్నరును ఉరయోగంచట్కనిక్ట మందు
మఖ్య మైన ఒరప ందం
ఈ వనరును ఉపయోగించడం ద్వా రా మీరు మా వెబసైటలో
పూరి ుగా వివరించినటో మా న్నబంధనలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అంగీకరిసుున్ని రు.
మీరు మరియు మీతో వాే యామం చేసే వారందరూ ఈ వనరును
ఉపయోగించడాన్ని ఇవి న్నయంప్తిసాుయి. దయచేసి మీరు
మరియు మీతో వాే యామం చేసే వారందరూ ఈ న్నబంధనలు
మరియు షరతులను పూరి ుగా అంగీకరిసుున్ని రన్న న్నరాీరించుకోండి.
మీరు ఈ న్నబంధనలు మరియు షరతులతో లేద్వ ఈ న్నబంధనలు
మరియు షరతుల యొకు ఏదైన్న భాగాన్ని అంగీకరించకపోత్య,
మీరు ఈ వనరును ఉపయోగించకూడదు.
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