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ఇది చాలా సులభం!
7 నిమిషాలు కుటంబానిి

సేకరంచండి:

యాక్ట ివ్ అవ్ా ండి

4 న్నమిషాలు

విప్రరంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

1 వ్ రోజు

వేడి లావాపై
నడుస్త ంది

మత్తయి 6: 5-8
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

2 వ్ రోజు

భాగస్వా మి
స్వవ ా టు

మత్తయి 6: 9-15
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

తిరిగి చెలిం
ు చండి

మత్తయి 6: 9-15
చదవండి మరియు
చరిచ ంచండి

3 వ్ రోజు

మన ప్రేమగల పరలోకపు త్ంప్రడి అయిన దేవున్నతో
కమ్యా న్నకేట్ చేయడం యొకవ ప్రాముఖ్ా త్ను యేసు
నొకివ చెాా డు. ప్రార థన ఎలా చేయాలో ఆయన మనకు
బోధిస్వతడు మరియు అనుసరించడాన్నకి ఒక నమ్యనాను
ఇస్వతడు.
ఇది మత్తయి 6: 5-15 లోన్న బైబిలోు కనుగొనబడింది.

ఇది సులభం! ప్రపత్యా క పరికరాలు లేవు. సరదాగా
మరియు ఓపెన్ మండ్!

బుక్లెట్ చివరిలో మరింత్ సమాచారం.
దయచేసి న్నబంధనలు మరియు షరతులను
చదవండి.
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1వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్ా ండి
వేడి లావాపై నడుస్తంది
్సల
థ ం చుట్టూ విసతరించండి. నాయకుడిన్న ఎంచుకోండి.
నాయకుడు “హాట్ లావా”్అన్న చెప్పా నపుా డు ప్రపతి
ఒకవ రూ త్మకు వీలైనంత్ వేగంగా అకవ డికకవ డే
నడుస్వతరు. నాయకుడు “ఆపండి”్అన్న చెప్పా నపుా డు
అందరూ చతికిలబడతారు. ప్రపతి ఒకవ రూ భారీగా ఊప్పరి
పీలుచ కునే వరకు రిపీట్ చేయండి.

https://youtu.be/dCWo_H0vpGg

విప్రరంతి మరయు చర్చ
మన అవ్సరాలు దేవునిక్ట తెలుసు
•

అవసరం మరియు కోరిక మధా త్యడా ఏమిటి?

మత్తయి 6: 5-8 చదవండి.
ఈ వచనాలలో యేసు ప్రార థన యొకవ వివిధ మారాాల
గురించి మాట్లుడుతాడు.
•

8 వ వచనం మన అవగాహనకు ఎలా
సహాయపడుతుంది?

దేవునితో చాట్ చేయండి: ఈ రోజు మీలో ప్రపతి
ఒకవ రికి 'అవసరం' గురించి కలిసి మాట్లుడండి.
అపుా డు మీ గదికి వెళ్ల ు త్లుపు మ్యసివేయండి. ఈ
అవసరాల కోసం మీ పరలోకపు త్ంప్రడిన్న అడుగుతూ
న్నశ్శ బద ప్రార థనలో కంత్ సమయం గడపండి.
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2 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్ా ండి
భాగస్వా మి స్వవ ా టు
భాగస్వా మిన్న ఎదుర్వ ంటని ్స్వూండ్. ఒకరి మణికటూను
ఒకేస్వరి పటూకోండి. 10 స్వవ ా టు మ్యడు రండుు చేయండి.

https://youtu.be/-j7rGXwfEp4

విప్రరంతి మరయు చర్చ
దేవునిక్ట ఉత్తమమైనది తెలుసు
•

మీ సమాజంలో దేవున్న ేరు గౌరవించబడటం లేదా
అగౌరవపరచబడటం మీరు ఏ విధాలుగా వింట్లరు?

మత్తయి 6: 9-15 చదవండి.
ప్రార థన కోసం ఈ నమ్యనా యొకవ మొదటి సగం దేవున్నపై
కేంప్రీకృత్మ ఉంది.
•

మన ేరును దేవున్న నామమును పరిశుదధముగా ఉంచి
ఆయనను ఎలా గౌరవించగలం?

దేవునిక్ట చాట్ చేయండి: దేవున్న చితాత న్ని చేయడంలో
మీకు సహాయం చేయమన్న మీరు కలిసి దేవుడిన్న
కోరినపుా డు ఒక వృత్తంలో చేతులు పటూకోండి. మత్తయి 6:
9-10 పఠంచడం దాా రా ముగించండి, 'ేరు', 'రాజా ం'
మరియు 'చిత్తము ' కోసం చరా లను జోడించడం.
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3 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్ా ండి
తిరగి చెల్ుంచండి
భాగస్వా మి ఎదురుగా న్నలబడండి. ఒక వా కి త 'ఎ', మర్కరు
'బి'. ్ేయ
ు ్ A ్ేయ
ు ్ B న్న తాకింది (ఉదాహరణకు,
భుజం ట్లా ప్). ్ేయ
ు ్ B ఆ చరా ను తిరిగి A కి
పునరావృత్ం చేసుతంది మరియు రండవ చరా ను
జోడిసుతంది (ఉదాహరణకు, భుజం ట్లా ప్ మరియు హెడ్
టచ్). ఒక ఆటగాడు ప్రకమాన్ని సరిగాా గురుతంచుకోలేనంత్
వరకు చరా లను జోడించడం కనస్వగించండి.
https://youtu.be/PQU5eDUzHTg

విప్రరంతి మరయు చర్చ
మీకు కావాల్ి నది దేవుడిని అడగండి
•

మన శ్రీరాన్నకి ప్రపతిరోజూ ఏమి అవసరం?

మత్తయి 6: 9-15 చదవండి.
ప్రార థన కోసం ఈ నమ్యనాలో, యేసు మనలిి
ప్రోత్స హంచే నాలుగు న్నరిష
ద ూ అభ్ా ర థనలు ఉనాి యి.
•

వాటిలో ప్రపతి దాన్న అ ర థం గురించి మాట్లుడండి
మరియు మీ దైనందిన జీవిత్ంలో ఎలా ఉంటంది.

దేవునితో చాట్ చేయండి : యేసు ఇత్రులను
క్షమించవలసిన అవసరాన్ని గటిగా
ూ గురుతచేస్తత
ప్రార థన కోసం త్న నమ్యనాను పూరి త చేశ్వడు. ఈ రోజు
మీరు క్షమించాలిస న వా కి త ఎవరైనా ఉనాి రా?
న్నశ్శ బం
ద గా లేదా కలిసి - మీ ప్రార థనకు ఇది దృష్ట ూ
పెటం
ూ డి.
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వార్పు పద్వలు
మీరు ఈ పదాలను ఉచిత్ ఆన్్లైన్ బైబిల్లో
మత్తయి 6: 5-15 (NIV) వదద చూడవచుచ .

బైబిల్ భాగం - మత్తయి 6: 5-15 (NIV)
“ మరియు మీరు ప్రార థనచేయునపుా డు వేషధారుల
వలె ఉండవదుద; మనుష్యా లకు కనబడవలెనన్న
సమాజ మందిరములలోను వీధుల మ్యలలలోను
న్నలిచి ప్రార థన చేయుట వారికిషము
ూ
; వారు త్మ
ఫలము పంది యునాి రన్న న్నశ్చ యముగా మీతో
చెపుా చునాి ను. నీవు ప్రార థన చేయునపుా డు, నీ
గదిలోన్నకి వెళ్ల ు త్లుపువేసి, రహసా మందుని నీ
త్ంప్రడికి ప్రార థనచేయుము; అపుా డు రహసా మందు
చూచు నీ త్ంప్రడి నీకు ప్రపతి ఫలమిచుచ ను. మరియు
మీరు ప్రార థన చేయునపుా డు అనా జనులవలె
వా ర థమన మాటలు వచింపవదుద; విసతరించి
మాటలాడుట వలన త్మ మనవి వినబడునన్న వారు
త్లంచుచునాి రు;. 8 మీరు వారివలె ఉండకుడి.
మీరు మీ త్ంప్రడిన్న అడుగక మునుే మీకు అకవ రగా
నుని వేవో ఆయనకు తెలియును “కాబటిూ మీరీలాగు
ప్రార థనచేయుడి, పరలోకమందుని మా త్ంప్రీ, నీ
నామము పరిశుదధపరచబడు గాక,నీ రాజా ము
వచుచ గాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు
నెరవేరుచుని టు భూమియందును నెరవేరును గాక,
11
మా అనుదినాహారము నేడు మాకు
దయచేయుము. మా ఋణసుథలను మేము
క్షమించియుని ప్రపకారము మా ఋణములు
క్షమించుము. మముు ను శోధనలోకి త్యక
దుష్యూన్ననుండి మముు ను త్ప్పా ంచుము.మనుష్యా ల
అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ
పరలోకపు త్ంప్రడియు మీ అపరాధములను
క్షమించును మీరు మనుష్యా ల అపరాధములను
క్షమింపక ోయినయెడల మీ త్ంప్రడియు మీ
అపరాధములను క్షమింపడు.
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ఆరోగయ చిట్కవ
బాగా తిను.
ఎకువ వ కూరగాయలు, పండుు తినండి.
ముదురు ఆకుపచచ , పసుపు, నారింజ,
రంగు మరియు రకం కోసం వెళ్ళ ండి
మరియు ఎరుపు.
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మరంత్ సమాచార్ం
మేము మీరు వేగంగా family.fit ఆనందించారు ఆశిసుతనాి ము.
ీన్నన్న ప్రపపంచవాా పతంగా ఉని వాలంటీరుు కలిసి ఉంచారు.
ఇది ఉచిత్ం!
మీరు https://family.fit వెబ్సైట్్లో పూరి త ఫ్యా మిలీ.ఫిట్
సెషన్్లను కనుగొంట్లరు. ఇత్రులతో పంచుకోండి.
Family.fit YouTube® ఛానెల్లో వీడియోలను కనుగొనండి
స్షల మీడియాలో మము లిి ఇకవ డ కనుగొనండి:

మీరు ీన్ని వేరే భాషలోకి అనువదిస్తత,
దయచేసి ీన్ని info@family.fit వదద
మాకు ఇమెయిల చేయండి, కనుక ఇది
ఇత్రులతో పంచుకోవచుచ .
ధనా వాదాలు.

ది ఫ్యా మిలీ.ఫిట్ టీం

నిబంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వ్నరును ఉపయోగించట్కనిక్ట మందు మఖ్య మైన
ఒపప ందం
ఈ వనరును ఉపయోగించడం దాా రా మీరు మా వెబ్సైట్్లో పూరి తగా
వివరించినటు మా న్నబంధనలు మరియు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అంగీకరిసుతనాి రు.
మీరు మరియు మీతో వాా యామం చేస్త వారందరూ ఈ వనరును
ఉపయోగించడాన్ని ఇవి న్నయంప్రతిస్వతయి. దయచేసి మీరు మరియు
మీతో వాా యామం చేస్త వారందరూ ఈ న్నబంధనలు మరియు
షరతులను పూరి తగా అంగీకరిసుతనాి రన్న న్నరాధరించుకోండి. మీరు ఈ
న్నబంధనలు మరియు షరతులతో లేదా ఈ న్నబంధనలు మరియు
షరతుల యొకవ ఏదైనా భాగాన్ని అంగీకరించకోత్య, మీరు ఈ
వనరును ఉపయోగించకూడదు.
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