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ఇది చాలా సులభృం!
7 నిమిషాలు కుటృంబానిి

యాక్ట ివ్ అవ్వ ృండి

4 న్నమిషాలు

సేకరృంచృండి:

విశ్రృంతి మరయు
చర్చ

3 న్నమిషాలు

1వ్ రోజు

నేలమీద పడండి

1 కొరంథీయులకు
12:12 చదవండి
మరయు చరచ ంచండి

2 వ్ రోజు

ట్రస్ ి వాక్

1 కొరంథీయులకు
12:12 చదవండి
మరయు చరచ ంచండి

3 వ్ రోజు

్ోల
బ ్ స్క్వ ా ట్
ఛాలంజ్

1 కొరంథీయులకు
12:12 చదవండి
మరయు చరచ ంచండి

ఈ వచనములో, మరయు అది కనుగొనలడిన భాగంలో,
మనమందరం ఒకే శరీరాన్నకి - ఒక జటికు సేవ చేయడాన్నకి
వేరేా రు లహుమతులు మరయు స్క్మరాయా లు ఉన్ని యన్న
పౌలు గురుుచేస్క్ుడు. మనం ఒకరకొకరు ఎంత ముఖ్ా మో
చూపంచడాన్నకి పౌలు మన శరీరాలతో మనకుని
పరచయాన్ని ఉపయోగిస్క్ుడు. మేము ఒక జటిగా జీవిత
రేసును నడుపుతున్ని ము!
ఇది 1 కొరృంథీయులకు 12:12 లోన్న బైబిలోబ
కనుగొనలడింది .
ఇది సులభృం! ట్పత్యా క పరకరాలు లేవు. సరదాగా మరయు
ఓపన్ మండ్!

బుక్్లట్ చివరలో మరంత సమాచారం. దయచేసి
న్నలంధనలు మరయు షరతులను చదవండి.
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సీజన్ 5 లో కొత్తది ఏమిటి

కొత్త గ్లోబబ్ ఫ్యా మిలీ.ఫిట్ పోటీ
మీ కొతు ట్పపంచ పోటీన్న మీ దేశం గెలవగలదా? వారపు
సవాళ్ బలో పాయంరను
బ గెలుచుకోండి మరయు మీ దేశ్వన్ని
రా
మా అంత ా తీయ లీడర్బోరలో
డ్ అట్గస్క్ాన్నన్నకి పంచండి.
ట్పతి వారం కొతు సవాలు ఉంటంది.
మీ సేి హితులు మరయు కుటంల సభ్యా లను పాల్గొనడం
దాా రా మీ దేశ్వన్నకి సహాయం చేయండి.
ట్పతి వారం మీ కుటంల స్కవ ర్ను నవీకరంచడాన్నకి ఇకక డ
గ్లక్ట బ్ చేయృండి.
మీ దేశం యొకవ పురోగతిన్న చూడటాన్నకి వారపు
లీడర్బోరను
డ్ చూడటానిక్ట ఇకక డ క్ట
గ్ల బ్ చేయృండి.

స్పో ర్ట ి స్పో ట్లబట్
ట్పతి వారం మేము వేరే ట్ీడపై మరయు దాన్నన్న ఆడే
స్ఫూ ర ుదాయకమన అథ్లబట్్పై దృష్ట ి పడతాము. రేసును
పూర ు చేయడాన్నకి అథ్లబటబ కష ి సమయాలోబ సవాళ్ బను
అధిగమిస్క్ురు. మీ జీవిత రేసును నడపడాన్నకి ఈ కథలు
మిమమ ల్టి ట్ేరేపస్క్ుయన్న మేము ఆశిసుున్ని ము.
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1 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ృండి
నేలమీద పడృండి
మీరు ఈ కారాా చరణ చేసుుని పుు డు గది లేదా యార డ చుట్టి
పరుగెతుండి.
ఒక వా కి ు న్నయకుడుగా. న్నయకుడు మోచేయ, మోకాల్ట, వీపు
లేదా చెవి వంటి శరీర భాగాన్ని గటిగా
ి అరచినపుు డు, ట్పతి
ఒకవ రూ ఆ శరీర భాగాన్ని నేలపై ఉంచాల్ట.

https://youtu.be/i1LOFXnidV4

విశ్రృంతి మరయు చర్చ
ఒక శరీర్ృం - చాలా భాగాలు
•

వేరొకర నైపుణా ం మీకు పదద సహాయంగా ఉని
సమయం గురంచి మాటాబడండి.

1 కొరృంథీయులకు 12:12 చదవండి.
కుటంలం ఆనందించే కేక్ తయారీకి అవసరమన పరకరాలు
మరయు పదారాాలను కొలట్
బ చేయండి. వీటిన్న మీ టేబు్్పై
ఉంచి చుట్టి సేకరంచండి.
'టీమ్ జీసస్' వేరేా రు లహుమతులతో విభిని సభ్యా లతో
తయారందన్న పౌలుమనకు చెబుతాడు. వసుువులలో ఒకదాన్ని
పటికోవటాన్నకి మలుపులు తీసుకోండి మరయు మీ
లహుమతులు లేదా స్క్మరాయా లలో ఒకదాన్ని వివరంచండి.
•

మనమందరం జ టికు విభిని లహుమతులు మరయు
స్క్మరాాా లను తీసుకురావడం ఎందుకు ముఖ్ా ం?

దేవునిక్ట చాట్ చేయృండి: మీరు ేరొవ ని ట్పతి
లహుమతిన్న ఒకొవ కవ కాగితంపై రాయండి. అవన్ని
కంటైనర్కు జోడించండి. ఒకర లహుమతుల కోసం దేవున్నకి
ధనా వాదాలు.
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2 వ్ రోజు

యాక్ట ివ్ అవ్వ ృండి
శ్రస్ట ి వా్
జంరగా పన్నచెయుర. ఒక వా కి ు కళ్ళ కు కటిన
ి టబ, మరొకరు
లక్ష్యా న్ని చేరుకోవడాన్నకి స్ఫచనలు ఇస్క్ురు. దీన్ని మరంత
సవాలుగా మారచ డాన్నకి కొన్ని అడడంకులను ఉంచండి. వీలైత్య
లయర చేయండి. కొంత సమయం తరాా త పాట్తలను
మారుచ కోండి.

https://youtu.be/5z0dygBEYN లు

విశ్రృంతి మరయు చర్చ
మాకు జటి అవ్సర్ృం
•

ఒంరరగా చేయలేన్న కొన్ని కారా కలాపాలు ఏమిటి?

1 కొరృంథీయులకు 12:12 చదవండి.
కాగితపు పదద షీట్లబ, మానవ శరీరం యొకవ చిట్తాన్ని గీయండి
(చిని పలబ చుట్టి జాడ). శరీరంలోన్న వివిధ భాగాలు జటిను
ఎలా తయారు చేస్క్ుయనే దాన్న గురంచి మాటాబడండి.
•

ఒక భాగం పన్న చేయకపోత్య శరీరాన్నకి ఏమి
జరుగుతుంది? (ఉదాహరణకు, కాళ్ళళ , చేతులు, చెవులు)

•

శరీరాన్నకి ట్పతి భాగం ఎందుకు అవసరం?

్్ం
ల బ డ్ ఫుట్్బా్ గురంచి మరయు ఆరగాళ్ళళ జటిగా
నైపుణా ంగా ఎలా పన్న చేస్క్ురో చదవండి.
దేవునిక్ట చాట్ చేయృండి: ట్పతి వా కి ు యొకవ లహుమతులు
కుటంలంలో బాగా ఉపయోగించవచచ న్న ట్పార ాంచండి.
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3 వ్ రోజు

గ్లోబబ్ ఛాలృంజ్
గ్లోబబ్ స్పక వ ట్ ఛాలృంజ్
•

మీ కుటంలం 90 సెకనలో
బ ఎన్ని స్క్వ ా ట్్లు
చేయవచుచ ?

ట్పతి కుటంల సభ్యా డు 90 సెకనలో
బ వీలైనన్ని స్క్వ ా టబ
స్క్
తు
చే ు డు. కుటంలం మొ ం కోసం స్కవ ర్లను కలపండి.
మీ కుటంల స్కవ ర్ను ఇనుు ట్ చేయడాన్నకి ఇకక డ గ్లక్ట బ్
చేయృండి.
మీ దేశం యొకవ పురోగతిన్న చూడటాన్నకి వారపు
లీడర్బోరను
డ్ చూడటానిక్ట ఇకక డ గ్లక్ట బ్ చేయృండి.

విశ్రృంతి మరయు చర్చ
మేము ఒక పెదద జటి
•

మీ జీవితంలో మరయు విశ్వా సంలో ఎదగడాన్నకి మీకు
ఎవరు సహాయం చేస్క్ురు?

1 కొరృంథీయులకు 12:12 చదవండి.
•

యేసును నమమ కంగా సేవ చేసిన కొంతమంది
వా కుులను మీరు ేరు పరగ
ి లరా?

వేలాది సంవతస రాలుగా యేసును అనుసరంచిన లృందంలో
మేము భాగం. ఇది పదద జటి.
•

ఈ రోజు మీరు యేసు అనుచరుడిగా ఉండటాన్నకి
ముఖ్ా మన కారణాలలో ఒకటి ఏమిటి?

దేవునిక్ట చాట్ చేయృండి : పొడవైన స్ట్సిప్
ి చేయడాన్నకి
ట
కాగితపు కొన్ని ఇరుకైన కు బ చేరండి. మునుపటి వా కి ుతో
అనుసంధాన్నంచలడిన ్సిక్
ి ఫిగర గీయడాన్నకి మలుపులు
తీసుకోండి మరయు గత మరయు ట్పసుుత వా కుు ల ేర బను
ట్వాయండి. మీరు ట్వాస్ఫు, గీసుుని పుు డు, ట్పతి వా కి ుకి
దేవున్నకి ధనా వాదాలు.
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గ్ల్లృం
బ ్ ఫుట్గ్లబా్
బ డ్ ఫుట్్బా్ అనేది ట్పతి జ టిలో ఐదుగురు ఆరగా ళ్తో
బ
్్లం
ఫుట్్స్ వంటి ఆర. ఇది దృష్ట ి లోపం ఉని అథ్లబరబ కోసం
రూపొందించలడింది. ఆరగాళ్ళళ కళ్ళ కు కటిన
ి టబ
స్క్
టి
ఉపయోగి ు రు (ోలీ తపు ), కాల ి ట్పతి ఒకవ రూ ఆరను
ు అంధతా ంతో ఆడుతారు. ఇది పారాల్టంపక్స
మొ తం
('సమాంతర' ఒల్టంపక్స ) లో భాగం.
ఇది చూడటాన్నకి అతా ంత అదుు తమన జ టి ట్ీడలలో ఒకటి.
ఇది అంత వేగం మరయు ఖ్చిచ తతా ంతో ఆడతారు,
ఆరగాళ్ళళ లంతిన్న చూడలేరన్న నమమ డం కషం
ి . ట్ేక్షకులు
న్నశశ లం
ద గా ఉండాల్ట కాలటిి ఆరగాళ్ళళ లంతిన్న గుర ుంచడాన్నకి
చిని గంరను వినవచుచ . ట్పతి లృందం ఒకరతో ఒకరు బాగా
సంభాష్టంచుకోవాల్ట కాలటిి ఇతర జ టి సభ్యా లు ఎకవ డ
ఉన్ని రో వారకి తెలుసు.
ఇటీవల్ట ఈవంరలో
బ ట్్జి్ ఛాంపయన్్గా న్నల్టచింది.

https://youtu.be/Jaws82WdcsM
ఈ కథ మీ సా ంత రేసును నడపడాన్నకి మిమమ ల్టి ఎలా
ు ది?
ట్ేరేపసుం
దీన్న నుండి మీ కుటంలం ఏమి నేరుచ కోవచుచ ?
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వార్పు పదాలు
1 కొరంథీయులకు 12:12 (NIV) వదద ఉచిత ఆన్్లైన్
బైబి్్లో మీరు ఈ పదాలను కనుగొనవచుచ .

బైబి్ భాగృం - 1 కొరృంథీయులు
12:12
ఏలాగు శరీరము ఏకమయుని ను
అనేకమన అవయవములు
కల్టగియుని దో, యేలాగు
శరీరముయొకవ అవ
యవములన్ని యు
అనేకములైయుని ను ఒకవ శరీరమ
యుని వో, ఆలాగే ట్ీసుు ఉన్ని డు.
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దీర్కా
ఘ లృం జీవిృంచడానిక్ట ఆరోగా
చిటాక
రోజూ ఒకరనొకరు క్షమించు. మీతో
పడుకోవటాన్నకి ఆట్గహం మరయు కోపం
తీసుకోకండి. బాధ కల్టగించే సంలంధాలను
వంరనే మరయు హృదయపూరా కంగా
పరషవ రంచడాన్నకి ట్పయతిి ంచండి. దేవున్న
సహాయం కోసం అడగండి.
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మరృంత్ సమాచార్ృం
మేము మీరు వేగంగా family.fit ఆనందించారు ఆశిసుున్ని ము.
దీన్నన్న ట్పపంచవాా పుంగా ఉని వాలంటీరుబ కల్టసి ఉంచారు.
ఇది ఉచితం!
మీరు https://family.fit వబ్సైట్్లో పూర ు ఫ్యా మిలీ.ఫిట్
సెషన్్లను కనుగొంటారు. ఇతరులతో పంచుకోండి.
Family.fit YouTube® ఛానె్గ్లలో వీడియోలను కనుగొనండి
స్కష్ మీడియాలో మమమ ల్టి ఇకవ డ
కనుగొనండి:

మీరు దీన్ని వేరే భాషలోకి అనువదిసేు,
దయచేసి దీన్ని info@family.fit వదద
మాకు ఇమెయ్ చేయండి, కనుక ఇది
ఇతరులతో పంచుకోవచుచ .
ధనా వాదాలు.

ది ఫ్యా మిలీ.ఫిట్ టీం

నిబృంధనలు మరయు షర్తులు
ఈ వ్నరును ఉపయోగృంచటానిక్ట ముృందు ముఖ్ా మైన
ఒపో ృందృం
ఈ వనరును ఉపయోగించడం దాా రా మీరు మా వబ్సైట్్లో పూర ుగా
వివరంచినటబ మా న్నలంధనలు మరయు షరతులను
https://family.fit/terms-and-conditions కు అంగీకరసుున్ని రు.
మీరు మరయు మీతో వాా యామం చేసే వారందరూ ఈ వనరును
ఉపయోగించడాన్ని ఇవి న్నయంట్తిస్క్ుయ. దయచేసి మీరు మరయు
మీతో వాా యామం చేసే వారందరూ ఈ న్నలంధనలు మరయు
షరతులను పూర ుగా అంగీకరసుున్ని రన్న న్నరాయరంచుకోండి. మీరు ఈ
న్నలంధనలు మరయు షరతులతో లేదా ఈ న్నలంధనలు మరయు
షరతుల యొకవ ఏదైన్న భాగాన్ని అంగీకరంచకపోత్య, మీరు ఈ
వనరును ఉపయోగించకూడదు.
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