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లో తుగా పెరుగుతోంది – 9 వ వారోం  

యేసు మన అవసరాలకు 
సప ందిసా్తడు! 

 

 

 

 

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

  

www.family.fit 
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ఇది చాలా సులభం! 

7 నిమిషాలు కుటంబానిి  సేకరంచండి: 
 

 

 

 

యాక్టవి్ అవవ ండి 

4 న్నమిషాలు 

 

విశ్రంతి మరయు 
చర్చ   

 3 న్నమిషాలు 

1 వ రోజు స్పీ డ్ బాల్ 

మారుు  10:46-52 
చదవోండి మరియు 

చరిచ ోంచోండి 

2 వ రోజు 
భాగసా్వ మి పరా తోం- 

అధిరోహకులు  

మారుు  10:46-52 
చదవోండి మరియు 

చరిచ ోంచోండి 

3 వ రోజు స్వక్ బాస్కు ట బాల్ 

మారుు  10:46-52 
చదవోండి మరియు 

చరిచ ోంచోండి 

'ఈ యేసు ఎవరు?' అన్న మేము అన్వా షోంచేటప్పీ డు ఇది 
మారుు  కథ ద్వా రా ఒక ప్పయాణోంలో భాగోం. ఇది మార్కు  
10:46-52 లోన్న బైబిలోో కనుగొనబడిోంది. 

ఇది సులభం! ప్పత్యే క పరికరాలు లేవు. సరద్వగా 
మరియు ఓపెన్ మోండ్! 
బుక్ లెట చివరిలో మరిోంత సమాచారోం. దయచేసి 
న్నబోంధనలు మరియు షరతులను చదవోండి. 

 

 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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1 వ రోజు 

యాక్టవి్ అవవ ండి 

స్పప డ్ బాల్ 

బోంతిన్న కనుగొనోండి. ప్పతి ఒకు రూ పటుకోవటాన్నకి 
బోంతిన్న ఒకద్వన్నకొకటి విసిరే సథలోం చుట్టు  నడుసా్వరు. 
ఎవరైనా బోంతిన్న పడవేసినప్పీ డు వారు ఆరు స్వు ా టో 
లేద్వ మూడు బరీ్ప లు చేయాలి. 

https://youtu.be/_wb5lwu1pbQ 

విశ్రంతి మరయు చర్చ  

ఎప్పప డైనా యేసును పిలవండి 

 ప్పసిదధ వే కినా్న చూసిన పెదద సమూహోంలో మీరు 
ఎప్పీ డు ఉనాి రు? 

మార్కు  10:46-52 చదవోండి. 

బరిమాయి యేసును “ద్వవీదు కుమారుడు” అన్న 
పిలిచినప్పీ డు, యేసు మెస్పీ య అన్న తాను 
నముు తునిా నన్న చెపీ్ప డు. ప్పజలను తమ ప్పపోం 
నుోండి రక్షోంచే మెసీ్ప య రాక కోసోం యూదులు ఎదురు 
చూశ్వరు.  

 మీరు యేసును ఏమన్న పిలుసా్వరు? 

దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: న్నశ్శ బద ప్ప్పర థనలో 
సమయోం గడపోండి. యేసును చూసి, 
జనసమూహోంలో మిము లిి  మీరు చిప్ీకరిోంచోండి. 
ఇప్పీ డు మీ ప్పతిచరే లను వివరిోంచడాన్నకి ఒక 
వాకే్య న్ని  చెపీ డాన్నకి మలుప్పలు ీసుకోోండి. 
హాజరైనోందుకు యేసుకు ధనే వాద్వలు. 

https://youtu.be/_wb5lwu1pbQ
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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2 వ రోజు 

యాక్టవి్ అవవ ండి 

భాగస్తవ మి పర్వ తారోహకులు 

జోంటగా పన్నచెయుట. ఒక వే కి ా10 పరా తారోహకులు 
చేసాుోండగా, మరొకరు పో్పోంక్ పొజిషన్ లో ఉనాి రు. 
 సథలలను మారుచ కోోండి. మూడు ౌంోండోు చేయోండి. 

 

విశ్రంతి మరయు చర్చ    

యేసు మన మాట వింటాడు 

 మీరు వినడాన్నకి కషుపడాలిీ న సమయోం గురిోంచి 
మాటోాడోండి. 

మార్కు  10:46-52 చదవోండి. 

బరిమాయి ద్వవీదు కుమారుడా యేసూ, ననిు  
కరుణోంప్పమన్న కేకలు వేయ 
మొదలుపెట్టును.ఊరకుోండుమన్న అన్వకులు వాన్నన్న 
గదిదోంచిరి గాన్న వాడు ద్వవీదు కుమారుడా, ననిు  కరు 
ణోంప్పమన్న ! మరి ఎకుు వగా కేకలువేస్కను. మనోం 
ఆయనను పిలిచినపీ్ప డు యేసు మన మాట విోంటాడు – 
మన అరుప్పల నుోండి మన గుసగుసల వరకు. 

 మీకు సహాయోం చేయడాన్నకి యేసు మీకు ఏమి 
క్యవాలి? 

దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: మీ ఇోంటి అవసరాలను 
గుసగుసలోో చెపీ ోండి. ప్పజ్ చేయోండి మరియు పెదద 
గొోంతులో, మీరు విని ోందుకు ఆయనకు ధనే వాద్వలు. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV


 

ఫ్యామిలీ.ఫిట్  5 

3 వ రోజు 

యాక్టవి్ అవవ ండి 

స్తక్ బాస్కు ట్ బాల్ 

చుటిున స్వక్ నుోండి బోంతిన్న తయారు చేయోండి. ఒక వే కి ా
వారి చేతులను లక్ష్ే ోంగా ఉపయోగిసా్వడు. షూట 
చేయడాన్నకి మూడు ప్పదేశ్వలను ఎోంచుకోోండి. ప్పతి 
ఒకు రూ ప్పతి ప్పదేశ్ోంలో మూడు షాటనోు పొోందుతారు. 
విజేతను కనుగొనడాన్నకి విజయవోంతమన షాట ోసోంఖే్ ను 
లెకిు ోంచోండి.  

మళ్ళీ  ఆడు మరియు షాటో ీసే వే కినా్న కళీ్ కు కటిునటో. 

https://youtu.be/5zt0ZewwXzU 

 విశ్రంతి మరయు చర్చ   

యేసు సప ందించడానిక్ట సిద్ధంగా 
ఉనిా డు 

 చేసినప్పీ డు మీరు అవసరోం ఖచ్చచ తంగా ఉోంది 
ఏదో అోందిోంద్వ? 

మార్కు  10: 46-52 చదవోండి. 

జనోం మారారు. బరిమాయి కు ఊరకుోండుమన్న చెపీ డోం 
నుోండి, అతన్నన్న ప్ోతీ హోంచడోం వరకు ఇది జరిగిోంది. 
“ధైరే ము తెచుచ కొనుము! లెము న్న!” అోంతట వాడు 
బటును ప్పరవేసి, దిగుున లేచి యేసునొదదకు వచెచ ను.  
 మీ సోంఘోంలో అవసరోం ఉని వారి గురిోంచి 

ఆలోచిోంచోండి. వారికి సహాయపడటాన్నకి మెదడు 
ఆలోచనలు.  

 మీ ఇోంటివారు ఈ అవసరాన్నకి సీ ోందిోంచి వారిన్న 
ప్ోతీ హోంచగలరా?  

https://youtu.be/5zt0ZewwXzU
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: మన చుట్టు  ఉని  ప్పజల 
అవసరాలను గమన్నోంచడాన్నకి మరియు 
ప్పతిసీ ోందిోంచడాన్నకి ప్పభువవు మాకు సహాయోం 
చేసా్వడు. 
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వార్ప్ప పదాలు 

మీరు ఈ పద్వలను మార్కు  10:46-52 (NIV) వదద 
ఉచిత ఆన్ లైన్ బైబిల్ లో చూడవచుచ . 

బైబిల్ భాగం – మారుు  10:46-52 
(ఎన్ఐవి) 

వారు యెరికో పటుణమునకు 
వచిచ రి. ఆయన తన శిష్యే లతను బహు 
జనసమూహముతను యెరికోనుోండి 
బయలుదేరి 

వచుచ చుోండగా, ీమయి కుమారుడగు 
బరిమాయియను ప్గుడి ిభిక్ష్కుడు 
ప్తవప్పకు ను కూరుచ ోండెను.ఈయన 
నజరేయుడైన యేసు అన్న వాడు 
విన్న ద్వవీదు కుమారుడా యేసూ, ననుి  
కరుణోంప్పమన్న కేకలు వేయ 
మొదలుపెట్టును. 

ఊరకుోండుమన్న అన్వకులు వాన్నన్న 
గదిదోంచిరి గాన్న వాడు ద్వవీదు కుమారుడా, 
ననుి  కరు ణోంప్పమన్న మరి ఎకుు వగా 
కేకలువేస్కను. 

అప్పీ డు యేసు న్నలిచివాన్నన్న పిలువుడన్న 
చెపీ గా వారా ప్గుడివిాన్నన్న పిలిచి ధైరే ము 
తెచుచ కొనుము! ఆయన న్ననుి  పిలుచు 
చునిా డు!  లెము న్న వాన్నత చెపిీ రి” 
అోంతట వాడు బటును ప్పరవేసి, దిగుున 
లేచి యేసునొదదకు వచెచ ను. 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.46-52.NIV
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"యేసు న్వను నీకేమి చేయ 
గోరుచునిా వన్న?" వాన్న నడుగగా. 

 ఆ ప్గుడివిాడు "బోధకుడా, నాకు దృషు 
కలుగగా, ఆ ప్గుడివిాడు బోధకుడా, నాకు 
దృషు కలుగ జేయుమన్న ఆయనత 
అనెను." 

“అోందుకు యేసు నీవు వెళో్లము; నీ 
విశా్వ సము న్ననుి  సా సథపరచెనన్న 
చెపెీ ను." వెోంటన్వ వాడు ప్తవను 
ఆయనవెోంట చూప్పపొోందివెళో్లను. 
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ఆరోగయ  చ్చటాు   
ట్టకి్య లజీ 'ప్స్పు న్' సమయాన్ని  తగి ుోంచోండి.  

కొన్ని  సోషల్ మీడియా ఖాతాలను 
మూసివేయోండి. 
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మరంత సమాచార్ం 

మేము మీరు వేగోంగా family.fit ఆనోందిోంచారు ఆశిసాునిా ము. 
దీన్నన్న ప్పపోంచవేా పోాంగా ఉని  వాలోంటీరోు కలిసి ఉోంచారు. 
ఇది ఉచితోం! 

మీరు https://family.fit వెబ సైట లో పూరి ాఫే్య మిలీ.ఫిట 
స్కషన్ లను కనుగొోంటారు. ఇతరులత పోంచుకోోండి. 

Family.fit YouTube® ఛానెల్ లో వీడియోలను కనుగొనోండి 

సోషల్ మీడియాలో మము లిి  ఇకు డ కనుగొనోండి: 

 

 

మీరు దీన్ని  వేరే భాషలోకి అనువదిసే,ా 
దయచేసి దీన్ని  info@family.fit వదద మాకు 
ఇమెయిల్ చేయోండి, కనుక ఇది ఇతరులత 
పోంచుకోవచుచ . 

ధనే వాద్వలు. 

ది ఫే్య మిలీ.ఫిట టీోం 

 

నిబంధనలు మరయు షర్తులు 

ఈ వనర్కను ఉపయోగంచటానిక్ట మందు 
మఖయ మైన ఒపప ంద్ం 

ఈ వనరును ఉపయోగిోంచడోం ద్వా రా మీరు మా వెబ సైట లో 
పూరిగాా వివరిోంచినటో మా న్నబోంధనలు మరియు షరతులను 
https://family.fit/terms-and-conditions కు అోంగీకరిసాునిా రు. 
మీరు మరియు మీత వాే యామోం చేసే వారోందరూ ఈ వనరును 
ఉపయోగిోంచడాని్న  ఇవి న్నయోంప్తిసా్వయి. దయచేసి మీరు 
మరియు మీత వాే యామోం చేసే వారోందరూ ఈ న్నబోంధనలు 
మరియు షరతులను పూరిగాా అోంగీకరిసాునిా రన్న న్నరాధ రిోంచుకోోండి. 
మీరు ఈ న్నబోంధనలు మరియు షరతులత లేద్వ ఈ న్నబోంధనలు 
మరియు షరతుల యొకు  ఏదైనా భాగాన్ని  అోంగీకరిోంచకోత్య, 
మీరు ఈ వనరును ఉపయోగిోంచకూడదు. 

ప్పచార 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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