లో తుగా పెరుగుతోంది – 8 వ వారోం

యేసు అసాధ్య మ్ అయినవి
చేసాాడు!

మీ కుటోంబాన్ని పెోంచుకోవడాన్నకి 7 న్నమిషాలు.
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ఇది చాలా సులభం!
7 నిమిషాలు కుటంబానిి సేకరంచండి:

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి

4 న్నమిషాలు

1 వ్ రోజు

2 వ్ రోజు

3 వ్ రోజు

విశ్రంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

భాగస్వా మి సిట్అపలు

మారుు 10:17-31
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

పగలన్న వృత్తోం

మారుు 10:17-31
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

సిట్-అప ట్యా గ్

మారుు 10:17-31
చదవోండి మరియు
చరిచ ోంచోండి

'ఈ యేసు ఎవరు?' అన్న మేము అన్వా షోంచేటప్పు డు ఇది
మారుు కథ ద్వా రా ఒక ప్పయాణోంలో భాగోం. ఇది
మార్కు 10:17-31 లోన్న బైబిలోో కనుగొనబడిోంది.
ఇది సులభం! ప్పత్యా క పరికరాలు లేవు. సరద్వగా
మరియు ఓపెన్ మోండ్!

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

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
భాగసావ మి సిట్-అపలు
జోంటగా పన్నచెయుట. ఒక వా కి త సిట్-అప్ చేయగా,
మరొకరు వారి పాద్వలను ప్కిోందికి పటుకుోంట్యరు. ఐదు
సిట్-అపలు చేసి, సలా
థ లను మారుచ కోోండి. మూడు
రోండుో చేయోండి.

https://youtu.be/ufGar8JeTuY

విశ్రంతి మరయు చర్చ
మంచిగా ఉండటం సరపోదు


కిోంది న్నయమాల యొకు అనుకూలత్లు మరియు
ప్పతికూలత్ల గురిోంచి మాట్యోడోండి.

మారుు 10:17-31 చదవోండి.
మోంచి విద్వా రి థ లేద్వ కారిి కుడు చేసే పనుల చెకలిస్ ు
రాయోండి. 17-22 వచనాలను చదవోండి. యేసును
కలిసిన వా కి త కోసోం ఈ చెకలిసుులలో ఒకద్వన్ని
ప్వాయోండి.


అత్ను ఏమి సరిగాా పోంద్వడు మరియు అత్ను
ఏమి త్ప్పు చేశ్వడు?

మనలో ఎవరూ సోంపూర ణోంగా జీవిోంచరు. దేవుడు త్పు
మరెవరూ 'మోంచివారు' కాదు!
దేవునితో చాట్ చేయండి: ఇత్రులను బాధపెట్టన
ు
మీరు చేసిన త్ప్పు ల గురిోంచి ఆలోచిోంచోండి. దేవున్నకి
క్షమిోంచోండి అన్న అడుగోండి అత్ను మోంచివాడన్న
దేవున్నకి ధనా వాద్వలు!
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2 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
పగలని వ్ృత్ాం
అోందరూ చేతులు పటుకొన్న ఒక వృత్తోంలో న్నలబడతారు.
ఈ కదలికలను కలిసి చేయోండి:





5 స్వరుో స్వు ా టో
5 రనులుకొటుట
5 సూపరాి ా న్ హొల్ద్్ల
5 ప్పష్-అప్

రిపీట్. వృతాత న్ని విచిి ని ోం చేయకుోండా
ప్పయతిి ోంచోండి.
https://youtu.be/ygkcmvKgJXY

విశ్రంతి మరయు చర్చ
మిమమ ల్ని మీర్క ర్క్షంచుకోవ్డం
అసాధ్య ం


మీరే చేయట్యన్నకి మీకు ఏ విషయాలు క షోం
ు ?

మారుు 10:23-26 చదవోండి.
మీ ఇోంట్ట చుట్టు ఐదు విభిని పరిమాణాల వసుతవులను
సేకరిోంచోండి. మీరు వాట్టన్న ఒక చిని రోంప్ధోం ద్వా రా
లేద్వ సూది యొకు 'కనుి ' ద్వా రా అమరచ గలరా అన్న
చూడోండి.
ఇది అస్వధా ోం, కాద్వ? త్గినోంత్ మోంచిగా ఉోండటోం
ద్వా రా మనోం దేవున్న రాజా ోంలోకి రావడాన్నకి
ప్పయతిి సుతని గొపు చిప్త్ోం ఇది.
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: కుటోంబోంగా మీరు
గరిా ోంచే కొన్ని మోంచి విషయాలు రాయోండి. దేవున్న
రాజా ోంలోకి రావడాన్నకి మీకు అర హత్ స్వధోంచడాన్నకి ఈ
విషయాలను ఉపయోగిోంచడోం అస్వధా ోం. దేవుడు
ఏమి కోరుకుోంటనాి రో చూడట్యన్నకి మీకు సహాయోం
చేయమన్న అడగోండి.
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3 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ండి
సిట్-అప ట్యయ గ్
మీరోందరూ చుట్టు పరుగెత్తగల సలా
థ న్ని కనుగొనోండి. ఒక
వా కి త ట్యా గ్ చేయడాన్నకి ప్పతి ఒకు రినీ వోంబడిోంచే
'ట్యా గర్'. ఎవరైనా ట్యా గ్ చేయబడినప్పు డు, వారు ఆగి
మూడు సిట్-అపలు చేస్వతరు. అప్పు డు వారు కొత్త ట్యగర్
అవుతారు.
మూడు న్నమిషాలు లేద్వ ప్పతి ఒకు రూ అిపోయయే వరకు
ఆడోండి.

విశ్రంతి మరయు చర్చ
దేవుడు మనలను ర్క్షంచడానిక్ట ఇష్ప
ి డతాడు


మీరు సహాయోం కోరడోం సులభోం లేద్వ క షమే
ు నా?

మారుు 10:17-31 చదవోండి.
గట్టగా
ు మూసివేసిన బాట్టల్ద్ లేద్వ కూజా పోందోండి.
కుటోంబోంలోన్న అతి పిని వయసుు డు ద్వన్నన్న
తెరవడాన్నకి ప్పయతిి ోంచన్నవా ోండి. వారు దీన్ని
త సహాయోం కోసోం
చేయలేకోయత్య, వారు త్దుపరి వా కిన్న
అడగాలి.
మనలిి మనోం రక్షోంచుకోవడోం అస్వధా ోం
అిపనపు ట్టకీ, దేవుడు మనలను రక్షోంచగలడు.
మనకోసోం చేయమన్న ఆయన వినయోంగా ఆయనను
కోరాలన్న ఆయన కోరుకుోంట్యడు. ఇప్పు డే చేయోండి!
దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: ప్పభువైన యేసు, న్వను
అన్ని సమయాలలో మోంచివాడిన్న కావడోం ద్వా రా
ననుి న్వను రక్షోంచలేను. న్వను విఫలమవుతూన్వ
ఉనాి ను. మీరు ననుి రక్షోంచాలి్ న అవసరోం
ఉోంది. న్వను మీ మీద నమి కోం ఉోంచాను.
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వార్పు పదాలు
మీరు ఈ పద్వలను మార్కు 10:17-31 (NIV)
వదల ఉచిత్ ఆన్లైన్ బైబిల్ద్లో చూడవచుచ .

బైబిల్ భాగం – మార్కు 10:17-31
(NIV)
ఆయన బయలుదేరి మార ామున
ోయవుచుోండగా ఒకడు పరుగెతితకొన్నవచిచ
ఆయనయెదుట మోకా ళ్లోన్న. దసబోధక ధకుడా,
న్నత్ా జీవమునకు వారసుడనగుటకు న్వన్వమి
చేయుదునన్న ఆయన నడిగెను?ద
దయేసుననుి సతుు రుషుడన్న యేల
చెప్పు చునాి వు?ద దేవుడొకు డే గాన్న మరి
ఎవడును సతుు రుషుడు కాడు.నరహత్ా
చేయవదుల, వా భిచ రిోంపవదుల, దోంగిలవదుల,
అబదస్వ
ధ క్షా ము పలుకవదుల, మోస
ప్పచచ వదుల, నీ త్లిదోంప్డులను
సనాి న్నోంప్పము అను ఆజలు
ఞ నీకు
తెలియును గద్వ అన్న అత్న్నత చెపెు ను.
అోందు కత్డుబోధకుడా, బాలా మునుోండి
ఇవన్ని యు అనుస రిోంచుచున్వ
యుోంట్టనన్న చెపెు ను.
యేసు అత్న్న వైప్ప చూశ్వడు మరియు
అత్న్నన్న ప్ేమిోంచాడు. యేసు అత్న్న చూచి
అత్న్న ప్ేమిోంచినీకు ఒకట్ట
కొదువగానుని ది; నీవు వళ్ల ో నీకు
కలిగినవన్ని యు అమిి బీదలకిముి ,
పరలోకమోందు నీకు ధనము కలుగును;
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నీవు వచిచ ననుి వోంబడిోంచుమన్న
చెపెు ను.” అత్డు మిగుల ఆసితగలవాడు,
గనుక ఆ మాటకు ముఖము
చిని బుచుచ కొన్న, దుుఃఖపడుచు
వళ్ల ోోయయెను.
అప్పు డు యేసు చుటు
చూచిఆసితగలవారు దేవున్న రాజా ములో
ప్పవేశోంచుట ఎోంత దుర ోభమన్న త్న శషుా
లత చెపెు ను. ఆయన మాటలకు శషుా లు
విసి య మోందిరి. అోందుకు యేసు తిరిగి
వారిత ఇటనె
ో ను పిలలా
ో రా, త్మ
ఆసితయోందు నమిి కయుోంచువారు దేవున్న
రాజా ములో ప్పవేశోంచుట ఎోంత
దుర ోభము;ధనవోంతుడు దేవున్న రాజా ములో
ప్పవేశోంచుటకోంటె ఒోంటె సూదిబెజము
జ లో
దూరుట సులభము. అోందుకు వారు
అత్ా ధకముగా ఆశ్చ రా పడి అటిప
ో త్య
ఎవడు రక్షణపోంద గలడన్న ఆయన
నడిగిరి.ద
23

యేసు వారిన్న చూచి దఇది మను షుా లకు
అస్వధా మే గాన్న, దేవున్నకి అస్వధా ము కాదు;
దేవున్నకి సమసతమును స్వధా మే అనెను.”
ేతురు దఇదిగో మేము సమసతమును
విడిచిపెట్టు న్ననుి వోంబడిోంచితిమన్న
ఆయనత చెపు స్వగెను.”
“అోందుకు యేసు ఇటనె
ో ను నా
న్నమిత్తమును సువార త న్నమిత్తమును
ఇోంట్టనైనను అని దముి లనైనను అకు
చెలెోం
ో ప్డనైనను త్లిదోంప్డులనైనను
పిలల
ో నైనను భూములనైనను
విడిచినవాడు ఇప్పు డు ఇహమోందు
ఫ్యా మిలీ.ఫిట్ 8

హోంసలత పాట నూరోంత్లుగా
ఇోండను
ో అని దముి లను
అకు చెలెోం
ో ప్డను త్లుోలను పిలల
ో ను
భూములను, రాబోవు లోకమోందు
న్నత్ా జీవమును పోందు నన్న మీత
న్నశ్చ యముగా చెప్పు చునాి ను. మదట్ట
వారు అన్వకులు కడపట్టవారగుదురు,
కడపట్టవారు మదట్ట వారగుదురు అనెను.”
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ఆరోగయ చిట్యు
ఎకుు వ నీరు ప్తాగాలి. మీత నీళ్ళు
తీసుకెళ్లు ద్వహోం వేసినప్పు డలాో ప్తాగాలి.
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మరంత్ సమాచార్ం
మేము మీరు వేగోంగా family.fit ఆనోందిోంచారు ఆశసుతనాి ము.
దీన్నన్న ప్పపోంచవాా పతోంగా ఉని వాలోంటీరుో కలిసి ఉోంచారు.
ఇది ఉచిత్ోం!
మీరు https://family.fit వబసైట్లో పూరి త ఫ్యా మిలీ.ఫిట్
సెషన్లను కనుగొోంట్యరు. ఇత్రులత పోంచుకోోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్లో వీడియోలను కనుగొనోండి
సోషల్ద్ మీడియాలో మమి లిి ఇకు డ
కనుగొనోండి:

మీరు దీన్ని వేరే భాషలోకి అనువదిసేత,
దయచేసి దీన్ని info@family.fit వదల
మాకు ఇమెిపల్ద్ చేయోండి, కనుక ఇది
ఇత్రులత పోంచుకోవచుచ .
ధనా వాద్వలు.

ది ఫ్యా మిలీ.ఫిట్ టీోం

ప్పచార వీడియో

నిబంధ్నలు మరయు ష్ర్తులు
ఈ వ్నర్కను ఉపయోగంచట్యనిక్ట మందు
మఖ్య మైన ఒపప ందం
ఈ వనరును ఉపయోగిోంచడోం ద్వా రా మీరు మా వబసైట్లో
పూరి తగా వివరిోంచినటో మా న్నబోంధనలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అోంగీకరిసుతనాి రు.
మీరు మరియు మీత వాా యామోం చేసే వారోందరూ ఈ వనరును
ఉపయోగిోంచడాన్ని ఇవి న్నయోంప్తిస్వతిప. దయచేసి మీరు
మరియు మీత వాా యామోం చేసే వారోందరూ ఈ న్నబోంధనలు
మరియు షరతులను పూరి తగా అోంగీకరిసుతనాి రన్న న్నరాధరిోంచుకోోండి.
మీరు ఈ న్నబోంధనలు మరియు షరతులత లేద్వ ఈ న్నబోంధనలు
మరియు షరతుల యొకు ఏదైనా భాగాన్ని అోంగీకరిోంచకోయత్య,
మీరు ఈ వనరును ఉపయోగిోంచకూడదు.
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