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చెడు నుండి ముంచిని
తెలుసుకోవడుం!

మీ కుటంబాన్ని పెంచుకోవడాన్నకి 7
న్నమిషాలు. ఫిట్నెస్.విశ్వా సం.ఫన్
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ఇది చాలా సులభుం!
7 నిమిషాలు కుటుంబానిి

సేకరుంచుండి:

యాక్ట ివ్
అవవ ుండి

విశ్రుంతి మరయు
చర్చ

1వ రోజు

కారి ర్స్
సన్ని హక

మత్తయి 7: 15-20
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

2 వ రోజు

ఎవరు వేగంగా
ఉన్ని రు?

మత్తయి 7: 15-20
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

3 వ రోజు

పుష్-అప్
పిరమిడ్

మత్తయి 7: 15-20
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

4 న్నమిషాలు

3 న్నమిషాలు

జీవిత్ంలో అనుసరించాలి్ న రండు మార్గాలను యేసు
వివరించాడు. త్పుు డు మార ాంలో మనకు మార ాన్నర్ద ేశం
చేయడాన్నకి ప్రయత్ి ంచే వారు చాలా మంది ఉన్ని రన్న
ఇపుు డు ఆయన మనకు గురుత చేసుతన్ని డు. ఈ 'స్ని హితుల'
రటల జాప్గత్త వహించండి. వారి జీవితాల 'రండు' ద్వా ర్గ వారు
ఎవరో మీరు చెరు గలరు.
ఇది మత్తయి 7: 15-20 లోన్న బైబిలోల కనుగొనబడింది.

ఇది సులభుం! ప్రత్యే క రరికర్గలు లేవు. సరద్వగా
మరియు ఓపెన్ మండ్!

బుక్లెట చివరిలో మరింత్ సమాచారం.
దయచేసి న్నబంధనలు మరియు షరతులను
చదవండి.
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1వ రోజు

యాక్ట ివ్ అవవ ుండి
కార్ి ర్స్ సన్ని హక
గది మూలలను 1-4 సంఖ్ే లతో లేబుల్ చేయండి. ప్రత్
వే కి త వేర్ద మూలలో మొదలై వేర్ద సన్ని హక రన్న చేస్తతడు. గది
చుట్టూ త్దురరి సంఖ్ే కు త్రలించండి. రండు రండుల
చేయండి.
1. 10 స్తరుల జంపింగ్ జాక్
2. 10 బాే క హీల్్ త్ని డం
3. 10 సిట-అప్్
4. 10 స్తరుల స్తవ ా టల

https://youtu.be/wjLIb-GaFjI

విశ్రుంతి మరయు చర్చ
నిజమైన సేి హితులు
• మీరు మారువేషాన్ని ఎపుు డు ధరించారు?
మత్తయి 7: 15-16 చదవండి.
ప్రత్ వే కి త వారి రూపాన్ని మారచ డాన్నకి మారువేషంలో
ధరించడాన్నకి ఇంట్లల ఏదో కనుగొంటాడు.
మీ మంచి స్ని హితులు మీ జీవిత్ంలో స్తనుకూల ప్రభావం
చూపిన కొన్ని మార్గాల గురించి మరియు ఇత్ర స్ని హితులు
ఎలా ప్రత్కూల ప్రభావాన్ని చూపించారో మాటాలడండి.
దేవునిక్ట చాట్ చేయుండి: “ప్రభువా, ప్రజలు త్మను
తాము ఎవరు కాదన్న ఎపుు డు చూడటాన్నకి మాకు
సు షమ
ూ న కళ్ళు ఇవా ండి. గురి తంచడాన్నకి మాకు అన్ని
్జాననం ఇవా ండి. "
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2 వ రోజు

యాక్ట ివ్ అవవ ుండి
ఎవరు వేగుంగా ఉన్ని రు?
ప్రత్ వే కి త కింది ప్రత్ కదలికలలో 10 న్న పూరి త
చేయడాన్నకి తీసుకునే మొత్తం సమయాన్ని
కొలవండి:
•
•
•
•

10 రరా తారోహకులు
10 సిట-అప్్
10 పుష్-అప్్
10 రనుేుకొటూట

విశ్రుంతి మరయు చర్చ
ముంచి లేదా చెడు పుండు
• కొన్ని చెటల 'చెడు'గా మారడాన్నకి కారణమేమిటి?

ప్రజలకు ఇది ఎలా సమానంగా ఉంటంది?

మత్తయి 7: 17-18 చదవండి.
మంచి చెటల నుండి మంచి రండు వసుతంది. ద్వన్నపై
వేర్దా రు రండతో
ల చెటూ గీయండి. ఆ వే కి త జీవిత్ంలో
మీరు చూస్న మంచి విషయాల వివరణతో కుటంబ
సభుే ల పేర లను రండ ల ముకవ లపై ర్గయండి.
• మన జీవితాలను ఆరోగే ంగా మరియు మంచి

ఫలాలను ఎలా ఉత్ు త్త చేస్తతము?

దేవునిక్ట చాట్ చేయుండి: మీ ప్డాయింగ్ చూస్నత,
ప్రత్ కుటంబ సభుే న్నకి దేవున్నకి కృత్జత్
న లు
చెరు ండి మరియు వారి జీవిత్ంలో మంచి
ఫలాలను సమకూరుచ కోవాలన్న ప్పారి థంచండి.
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3 వ రోజు

యాక్ట ివ్ అవవ ుండి
పుష్-అప్ పిర్మిడ్
త గా విప్శ్వంత్
ఒక పుష్-అప్్తో ప్పారంభంచండి. ్కులరం
తీసుకోండి. రండు పుష్-అప్్ చేసి విప్శ్వంత్ తీసుకోండి,
త్రువాత్ మూడు పుష్-అప్్ మరియు విప్శ్వంత్ తీసుకోండి.
10 పుష్-అప్్లకు అన్ని విధాలుగా కొనస్తగంచండి. మీరు 10
కి చేరుకుని త్ర్గా త్, మీ మార ాంలోకి త్రిగ వెళ్ం
ల డి. మీరు
మొత్తం పిరమిడ్ చేస్నత, మీరు 100 పుష్-అరను
ల పూరి త చేస్తతరు.
వావ్!

విశ్రుంతి మరయు చర్చ
ఉపయోగకర్మైన లేదా పనిక్టరాని
• మీ ఇంటిలో చాలా ఉరయోగకరమన వ సుతవులకు పేరు

పెటం
ూ డి. రన్నకిర్గన్న వ సుతవులకు కూడా పేరు పెటం
ూ డి.

మత్తయి 7: 19-20 చదవండి.
మన జీవిత్ంలో మనం ఫలవంత్ం కావాలన్న యేసు
కోరుకుంటాడు. ఒకరికొకరు సహాయరడే, ఇత్రులకు స్నవ
చేస్న మరియు ర్గజాే న్ని న్నరిమ ంచే జీవితాల గురించి మీరు
కుటంబంగా కలిసి మాటాలడేటపుు డు రండు ముకవ ను
రటూకోండి.
దేవునిక్ట చాట్ చేయుండి : యేసు ఇకవ డ
మాటాలడుతుని మంచి ఫలాలను మీ జీవితాలు ఉత్ు త్త
చేయలేదన్న మీరు దేవున్నకి అంగీకరించినపుు డు ఒక
క్షణం న్నశశ బ ే ప్రత్బింబంతో ప్పారంభంచండి.
కుటంబం మరియు స్ని హితుల కోసం కలిసి
ప్పారి థంచండి.
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వార్పు పదాలు
మీరు ఈ రద్వలను ఉచిత్ ఆన్్లైన్ బైబిల్్లో
మత్తయి 7: 15-20 (NIV) వదే చూడవచుచ .

బైబిల్ భాగుం - మత్తయి 7: 15-20 (NIV)
“అబదధ ప్రవక తలనుగూరిచ జాప్గత్తరడుడి.
వారు గొఱ్ఱెల చరమ ములు వేసికొన్న
మీయొదేకు వతుతరు కాన్న లోరల వారు
ప్కూరమన తోడే్ళ్ళల.వారి ఫలములవలన
మీరు వారిన్న తెలిసికొందురు.
ముండపొ
ల దలలో ప్ద్వక్ష రండనై
ల నను,
రలేరు
ల చెటను
ల అంజూరపు రండనై
ల నను
కోయుదుర్గ? 17 ఆలాగుననే ప్రత్ మంచి
చెటూ మంచి ఫలములు ఫలించును,
రన్నకిమాలిన చెటూ, కాన్నఫలములు
ఫలించును.మంచి చెటూ కాన్నఫలములు
ఫలింరనేరదు, రన్నకిమాలిన చెటూ
మంచి ఫలములు ఫలింరనేరదు.19
మంచి ఫలములు ఫలింరన్న ప్రత్చెటూ
నరకబడి అగి లో వేయబడును.కాబటిూ
మీరు వారి ఫలములవలన వారిన్న
తెలిసికొందురు.”
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ఆరోగయ చిట్కా
ప్రత్ రోజు త్గనంత్ న్నప్ద పొందండి.
మంచం ముందు కషమ
ూ న విషయాలను
దు
చరిచ ంచవ ే. చింత్లు మిమమ లిి
మేల్కవ న్న ఉంటాయి.
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మరుంత సమాచార్ుం
మేము మీరు వేగంగా family.fit ఆనందించారు ఆశిసుతన్ని ము.
దీన్నన్న ప్రరంచవాే రతంగా ఉని వాలంటీరుల కలిసి ఉంచారు.
ఇది ఉచిత్ం!
మీరు https://family.fit వెబ్సైట్లో పూరి త ఫ్యే మిలీ.ఫిట
సెషన్్లను కనుగొంటారు. ఇత్రులతో రంచుకోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్్లో వీడియోలను కనుగొనండి
సోషల్ మీడియాలో మమమ లిి ఇకవ డ కనుగొనండి:

మీరు దీన్ని వేర్ద భాషలోకి అనువది్స్నత,
దయచేసి దీన్ని info@family.fit వదే
మాకు ఇమెయిల్ చేయండి, కనుక ఇది
ఇత్రులతో రంచుకోవచుచ .
ధనే వాద్వలు.

ది ఫ్యే మిలీ.ఫిట టీం

నిబుంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వనరున ఉపయోగుంచట్కనిక్ట ముందు మఖ్య మైన
ఒపప ుందుం
ఈ వనరును ఉరయోగంచడం ద్వా ర్గ మీరు మా వెబ్సైట్లో
పూరి తగా వివరించినటల మా న్నబంధనలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అంగీకరిసుతన్ని రు.
మీరు మరియు మీతో వాే యామం చేస్న వారందరూ ఈ వనరును
ఉరయోగంచడాన్ని ఇవి న్నయంప్త్స్తతయి. దయచేసి మీరు
మరియు మీతో వాే యామం చేస్న వారందరూ ఈ న్నబంధనలు
మరియు షరతులను పూరి తగా అంగీకరి సుతన్ని రన్న న్నర్గధరించుకోండి.
మీరు ఈ న్నబంధనలు మరియు షరతులతో లేద్వ ఈ న్నబంధనలు
మరియు షరతుల యొకవ ఏదైన్న భాగాన్ని అంగీకరించకపోత్య,
మీరు ఈ వనరును ఉరయోగంచకూడదు.
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