
3.01 డాక్ టర్ లూకా, కుటుంబం మరియు ఆరోగ్య  జీవనం 

కుటుంబం ఆరోగ్య  జీవనానికి చాలా ముఖ్యయ . ఒక క్షణం దీని గురుంచి ఆలోచిుంచండి. ఎుందుకిలా? 

మొదటిగా, పిల్లలు కుటుంబాలుగా జనిమ ుంచారు. నిస్స హాయమైన శిశువులుగా వారకి జీవుంచడానికి ప్రాథమిక 

ఆహారం, బట్టలు ఇవవ బడతాయి. అప్పు డు మనందరము మనకు అుందుంచబడిన గుర తుంపు, కారణం, 

జీవుంచడానికి  స్లం ఇవవ బడినవ, మన కోసం భప్రదత కలిగిన ప్రేమ, జీవుంచడానికి ప్రాథమిక నైపుణ్యయ లు 

కలిగిన కుటుంబాల్లో పుంచబడాాము. మనం మొదట్ రాయడం, చదవడం నేరుు కునన ద 

కుటుంబములోనే. మనం స్మాజంలోని వలువల్ ప్రాముఖ్య తను నేరుు కునన ద కుటుంబాలోల నే. 

 కుటుంబాల్లోను, ఇళ్ళ లోను ఉుండని వాళ్ళ కు ఏమి జరుగును? ఇళ్ళ లో ఉుండాల్ని ఆశిుంచే చాలా 

మంద పిల్లలు అనాథ ఆప్రరయాల్లో ఉనాన రు. కుంతమంద పిల్లలు ఇళ్ళ లో అస్హ్య ుంచబడి, అలా 

అస్హ్య ుంచడం నేరుు కుుంటారు. కుంతమంద ఇళ్ లలోని పిల్లలు వడువబడి అడుకోో వడానికి రోడల మీదకి 

వెళ్ళ వల్సి వస్తుంద. ఇద ప్రప్పపంచంలోని ఆనిన  దేశాల్లో కుంతవరకు ఉుంటుంద. అధికారుల్ గ్ణనల్ 

ప్రప్పకారం ఇప్పు డు చైనాలో 1,50,000 మంద వీధి పిల్లలు 70% బాలురై ఉనాన రు. మరయు ప్రప్పదానంగా 10-14 

వయస్స  గ్ల్వారు ఉనాన రు. వీరలో చాలా మందకి చెడు ఇళ్లల ఉనాన యి. అలాుంటి జీవతం జీవుంచాల్ని 

ఎవరు అనుకుుంటారు?   

 ఇళ్లల, కుటుంబం మరయు వాటి ప్రాముఖ్య త గురుంచి డాక టర్ లూకా ఏమి చెాా లి? డాక టర్ లూకా గార 

మొదటి పురాతన రచనలు యేస్ అనే ఒక మనుష్యయ ని యొకో  జననం గురుంచి మాటాల డుతునాన యి. అద 

ఆయన తలిల గురుంచి, తంప్రడి గురుంచి మరయు ఆయన కుటుంబ తరాల్ గురుంచి మాటాల డుతుుంద. ఒకవేళ్ 

డాక టర్ లూకా గారు కుటుంబం గురుంచి మాటాల డటానికి ప్రారంభుంచారు అుంటే కుటుంబాలు, ఇళ్లల అనేవ 

చాలా ప్రాముఖ్య మైనవని ఆయన ఆలోచిుంచాలి. వైదుయ డిగా కుటుంబాలు ఆరోగ్యయ గా జీవుంచడం చాలా 

ముఖ్యయ  అనే ఆలోచన. యువ బాలుడైన యేస్ వేరే చోట్ ఉనాన డు, తరువాత అతని సుంత ఊరు 

నజరేతుకు వెళ్ళళ , అయన తలిల తంప్రడుల్కు వధేయుడిగా ఉనాన డని ఇద చె పుతుంద. కాని ఆయన తలిల ఆ 

వషయాల్నిన టినీ ఆమె హృదయంలో (ప్రప్పతిష్టట తమ కంగా) బప్రదప్పరచుకునన ద. మరయు యేస్  ా న నములో, 

దేవుని దయలో, మనుష్యయ ని దయలో ఎదగెను. (లూకా 2:51,52).’  

 డాక టర్ లూకా గార రచనలైన ఈ బాగ్ము యేస్ మరయు ఆయన కుటుంబం గురుంచి మనకు 

చెపుతుంద. మొదటిద, ఆయన తన తలిల తంప్రడుల్కు వధేయతగా ఉనాన డు. రుండోద,  ా న నమందును, 

(ఎతుతగా) (స్వ భావముగా), దేవునితో దయయందును (ఆత్మమ యంగా) మనుష్యయ ల్ దయయందును 

(సామాజికంగా). యేస్ జీవస్తనన  ప్పరాయ వరణ్యలు మానసికంగా, భౌతికంగా, ఆత్మమ యంగా మరయు 

సామాజికంగా ఆయన తలిల, తంప్రడి దావ రా అుందుంచబడి ఉుంటాయి. అయితే, ఈ ప్రప్పకట్న చేయడానికి 

మనం ఎమైయునాన ము, ‘ఆయన తలిల ఈ వషయాల్నిన టినీ ఆమె హృదయంలో (ప్రప్పతిష్టట తమ కంగా) 

బప్రదప్పరచి ఉుంచిుందా? దీని అరంం  ఏమిటి?  

ఈ యువకుడైన యేస్ జీవతం గురుంచి అసాధారణ అవగాహన ఉనన టలగా కనిపిస్తుంద. ఒక రోజు ఆయన 

‘బోధకుల్ మదయ  కూర్చు ని, వాళ్లళ  చెేా వ వుంట, వాళ్ లని ప్రప్పరన లు అడుగుతూ ఉుండటం ఆయన తలిల 

తంప్రడులు కనుగొనాన రు. ఆయన అవగాహనకు, ఆయన స్మాధానాల్ను వనిన వారందరూ ఆరు రయ  ప్పడాారు 

(లూకా 2:46,47).’ వాళ్లళ  అుంతలా ఆరు రయ ప్పడేలా చేసిుంద ఏమిటంటే, ఆ స్మయానికి యేస్ కేవం 12 

వయస్స  గ్ల్వాడే. అప్పా టికి కూడా ఆయన పదంవాళ్ లను, బోధకుల్ను ఆయన యొకో  అవగాహనతో, 

తెలివతో  ఆరు రయ ప్పరు గ్లిగాడు. ఎుందుకిలా? యేస్ సామానయ  యువ బాలుడు కాదు. ఆయన మనుషయ  

కుమారుడు. దేవుడు స్వ యంగా భూమికి వచిు  మనిషికి దేవుని తెలియజేస్కోడానికి మనిషి మన మదయ  

నివసిుంచడానికి వచాు డు. ఆయన దేవుడు అయినప్పా టికి మనిషిగా భూమి మీదకి వచిు న యేస్ ఆయన 

తలిల తంప్రడుల్కు వధేయుడుగా ఉుంటూ, భౌతికంగా, మానసికంగా మరయు ఆత్మమ యంగా ఎదుగుతూ 

ఉుండెను. ఒకవేళ్ ఇద దేవునికి ప్రాముఖ్య మైనదైతే, అప్పు డు మనకు ప్రాముఖ్య మైనద. మరయు భూమి 

మీద ఒక కుటుంబంగా జీవుంచడానికి దేవుడైన యేస్కు ప్రాముఖ్య మైనదైతే, అద మనకు కూడా అలా 

చేయడం ప్రాముఖ్య మే. ఒక కుటుంబంలో జీవుంచడం వయ కి తగ్తంగా అనిన ుంట్లల  ప్పరప్పకంవ  చెుందడానికి 

అవకారముుంటుంద.  

 డాక టర్ లూకా గార రచన ప్రకమములో ముుందుగా మనం చూసిన వధంగా ఒక పదం సేకరణ కలిగి 

ఉనన  పురాతన బైబిల్ అని పిలువబడిుంద. బైబిలు లోని మొదటి పుస్తకము ఆదకాుండము, అుంటే 

‘ప్రారంభములు’ అని అరంం , కుటుంబం యొకో  మూం గురుంచి మాటాల డుతుుంద. “అప్పు డు దేవుడు మన 

పోలిక చొప్పు న, మన లాగే మనిషిని చేదాం ుం, వాళ్లళ  చేప్పల్ను, స్ముప్రదమును, గాలిలోని ప్పక్షుల్ను, జీవుంచే 



ప్రప్పతి దానిమీద భూమి అుంతట్, భూమి మీద ప్రాకు ప్రప్పతి జీవని దానిని ఏలుదురు అనుకనెను. కాబటిట 

దేవుడు మానవుడిని తన సుంత పోలిక చొప్పు న నిరమ ుంచెను, దేవుని స్వ రూప్పమునా సృజిుంచి, పురుష్యని 

గాను, స్త్రతని గాను సృజిుంచెను.”’ 

 ఈ బాగ్మునకు అరంం  ఏమిటి? ఈ భాగ్ము మానవ ాతి యొకో  దేవుని సృషిట గురుంచి 

మాటాల డుతుుంద కాబటిట ఇద ఖ్చిు తంగా ఒక ఆరు రయ మైనద. మొదటిగా, పురుష్యడు స్త్రతల్ను దేవుడు 

సృజిుంచెనని చెపుతుంద. మొదటి కుటుంబం భారయ , భర తల్ను కలిగి ఉుంద, ఇదంరు భారయ లు, ఇదంరు భర తలు 

కాదు. రుండోద, పురుష్యడు, స్త్రత ‘దేవుని పోలిక’ చొప్పు న సృజిుంప్పడాారు, ‘దేవుని పోలిక’ చొప్పు న అుంటే అరంం  

ఏమిటి?’ దేవునిలా ఆలోచిస్తత , దేవునిలా ఊహ్ుంచడమే దాని అరంం . మిగ్తా అనిన  జంతువుల్ నుుండి ఇదే 

మానవుల్ను వేరు ప్పరచేద. మనము జంతువుల్ నుుండి వడదీయబడలేదు, దేవుడు పురుష్యని, స్త్రతని 

దేవునితో ప్రప్పతేయ కమైన సంబందం కలిగి ఉుండటానికి ప్రప్పతేయ కమైన జీవగా సృజిుంచాడు. 

 కుటుంబం యొకో  సృషిట చాలా సంపూరణమైన ప్పరధిలో ఉుంద, ఒకవేళ్ అదే సందరంం  అయితే, 

మర ఏమి జరగిుంద? వడాకులు ఎలా ఉుంటాయి, కోపం కలిగిన తలిల తంప్రడులు, దంప్పతులు ఒకరనొకరు 

కటటకోవడం, తలిల తంప్రడులు లేని పిల్లలు లేక వీధుల్లో ఉుండే పిల్లలు లాుంటి వాళ్ళ  సంగ్తి ఏమిటి? ఇద 

చాలా ముఖ్య మైన ప్రప్పరన . ఈ రోజులోల  ప్రప్పతి స్మాజంలోని కుటుంబాల్లో స్వాళ్లల, స్మస్య లు ఉనాన యి. 

స్రప్పడినంత డబ్బు , కళాశాల్ ఖ్రుు లు, బట్టలు, పిల్లల్తో స్హన లేకపోవడం లాుంటివ, ఇుంకా ఎన్నన .  

 బైబిల్ లో, ఆదకాుండంలో కూడా, పురుష్యడు, స్త్రత ాప్పము చేశారని చెపుతుంద. ాపం అుంటే ఏమిటి? 

ాపం అుంటే, దేవునికి వయ తిరేకంగా వెళ్ లడమే. దేవుడు మనం ాపం చేయాల్ని కోరుకోవడం లేదు. దేవుడు 

వారని సృజిుంచిన ఏదేను వనంలో నాటిన చెట్ల నుుండి మొట్ట మొదటి పురుష్యడు, స్త్రత లు అవ తినకుుండా 

ఉుండవల్సి ఉుంద, కాని వాళ్లళ  తినాన రు. ఇద మానవుడు దేవునికి, దేవుని ప్రప్పణ్యళ్ళకల్కు, ఆయన యొకో  

ఉదేంశాల్కు వయ తిరేకత చూపిుంచి, మొదటి పురుష్యడు, స్త్రత ఆయనకు అవధేయులై ఉనాన రు. అయితే, 

వయ తిరేకత అకో డితో ఆగిపోలేదు. దేవుడు ాానిన  తటటకోలేని దేవుడు, అలా ఆ ాానిన  వేరుప్పరు  

శిక్షుంచాలి. అద ఒక దుంగ్ ఒక బాయ ుంక్ లో డబ్బు లు దుంగ్తనం చేసినటల ఉుంటుంద. ఒకవేళ్ అతడు 

ప్పటటబడితే అతడు శిక్షుంప్పబడాలి, లేదంటే మరలా చే సాత డు. దేవుడు కూడా అదే ప్పని చేయాలి. 

 అయితే, ఆదాము, అవవ  అని పిలువబడే మొదటి పురుష్యడికి, స్త్రత కి ఏమైుంద? దేవుడు వాళ్లను ఈ 

ప్పరధి నుుండి త్మసివేయాలి. కాని ఆయన వాళ్లను కుంత శిక్షతో వదలివేశాడు. ఆయన ఇలా చెాా డు, “నేను 

నీ ప్రప్పస్వములో గొప్పా  నొపిా ని హెచిు సాత ను; నీవు నొపిా తో పిల్లల్కు జనమ ని ఇ సాత వు. నీ భర త ప్పట్ల నీకు వాుంఛ 

కలుగుతుుంద; అతడు నినున  ఏలును (ఆదకాుండము 3:16). అహా ఏమి శిక్ష! స్త్రత ప్రప్పస్వములో ఎకుో వ 

నొపిా ని కలిగి ఉుంటుంద. ఇద కేవం పుటేట స్మయంలోనే కాదు, కాని గ్రంం  స్మయంలో కూడా. ఒకవేళ్ 

ఆ శిశువు చనిపోతే ఆ బాద ఇుంకా ఆ స్త్రతకి ఎకోు వ అవుతుుంద. పిల్లలు కలిగి ఉుండటం చాలా 

సంతోషకరమైనద అయినప్పా టికి, ఆదాము అవవ లు చేసిన ాప్పపు ఫలితంగా ఆ బాద ఇుంకా ఎకుో వ 

అవుతుుంద. మరయు భారయ  భర తలు స్మానంగా ఉుండటానికి బదులుగా, భారయ కి భర త మీద వాుంఛ 

కలుగుతుుంద, భర త భారయ ని ఏల్తాడు. మనం తరచూ దురవ నియోగ్యగా భర త తన భారయ ను మానసికంగా, 

భౌతికంగా వేధిస్తత  ఉుండటం చూస్తత  ఉుంటాుం కదా. ఇద ఆదాము, అవవ లు చేసిన ా ానికి రుండవ ఫలితం. 

 ఇద ఎప్పు డు ఇలానే చెడు జరుగుతూ, దీనిని ఏద కూడా మారు లేదు అని దేవుడు చెాా డా? 

అవును కాదు అని స్మాధానం చెప్పా చుు . అవును కనీసం స్మయం కోసం, ప్రప్పస్వములో నొపిా  

కనసాగుతూనే ఉుంటుంద, భర త భారయ ను ఏలుతూనే ఉుంటాడు, ఎదేమైనప్పా టికి, భవషయ త్ లొ ఒకరోజు ఇద 

మారుతుుంద. భవషయ త్ లో ఒక రోజు దేవుడు అనిన  వషయాలు ఎలా ఉుండాల్ని ఉదేంశిుంచాడో అలా 

ఉుండటం కోసం మరల్ భూమికి మారు డానికి తిరగి వసాత డు. అప్పా టి వరకు కనిన  వషయాలు అలానే 

ఉుంటాయి. 

 ఎదేమైనప్పా టికి, దేవుడు వచిు  మరల్ అనిన  వషయాల్ను ప్రకమంగా చేసే వరకు మనం ాాల్ 

మధయ , చెడు మదయ  ఉనన , మంచి కుటుంబం కలిగి ఉుండటానికి మరల్ దేవుడు యేస్ ప్రీస్త దావ రా కనిన  

వషయాల్ను ఇచాు డు. దేవుడు మనకు అుందుంచిన కనిన  వషయాలు ఏమిటి? మొదటిగా, భారయ  భర త ఒక 

ప్రాధమిక కలిగిన కుటుంబంగా పిల్లల్ను పుంచడం అుందుంచాడు. అద మారలేదు. రుండోద, 

కుటుంబాల్లో ప్రేమ కలిగి జీవుంచడం, ఒకర ప్పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి జీవుంచడం కోసం కనిన  స్తచనలు 

దేవుడు అుందుంచాడు. ఉదాహరణకు ఆయన వార భర తల్ను గౌరవుంచమని భారయ ల్కు చెాా డు, వార 



భారయ ల్ను గౌరవుంచమని భర తల్కు చెాా డు. అదేవధంగా, ఆయన పిల్లలు కూడా వాళ్ల తలిల తంప్రడుల్కు 

గౌరవుంచి, లోబడమని చెాా డు. 

 ఈ నియమాలు ఖ్చిు తంగా ఉప్పయోగ్కరము. ఏదేమైనప్పా టికి, అనిన  నాగ్రకతలు ఈ నియమాలు 

ఉనాన యని ఎవరైనా చెప్పా చుు . అద నిజమే, కాని అనీన  దేవుని నుుండి వచాు యని బైబిల్ చెపుతుంద. అద 

గాక మనం అుందరం ఈ నియమాల్కు అనుగుణంగా జీవుంచడంలో వఫం అవుతూ ఉుంటాుం కదా? భర తలు 

భారయ ల్ను ప్రేమిుంచడంలో వఫం అవవ డం లేదా, భారయ లు భర తల్ను గౌరవుంచడంలో వఫం అవవ డం 

లేదా, పిల్లలు వాళ్ల భారయ ల్ను గౌరవుంచి, వధేయతగా ఉుండటంలో వఫల్మం అవవ డం లేదా? ఒకవేళ్ ఏ 

దేశంలోనైనా భారయ  భ ర తల్ను అడిగినట్లయితే, అుందరూ మంచి వవాహము కావాంటారు, కాని అుందరూ 

మంచి వవాహాలు కలిగి ఉుండటం లేదు. ఎుందుకు? చాలా కారణ్యలు ఉనాన యి, కాని ముఖ్య మైనద 

ఏమిటంటే, అనేక కోరకలు ఉనన ప్పా టికి, అనేక మంద వారకి కావలిస నంత ప్రేమగా, గౌరవంగా ఉుండలేరు. 

మరల్, ఎుందుకిలా? ప్రప్పజలు వాళ్లకి ఇష్టట  వచిు నటట ఎుందుకు చేయలేరు? బైబిల్ ఇద ాప్పమని చెపుతుంద 

లేదా దేవుడు మనల్ను చేయమనన  దానికి వయ తిరేకంగా వె ళ్ లడం. మనము మన జీవతాల్లో ాానికి 

దాస్ల్మని, తప్పు లు చేసెవాళ్లమని చెపుతుంద. 

మనం దీని నుుండి వేరుగా ఎలా ఉుండగ్ం? ఈరోజు మనిషిగా ఎదగి నీకోసం, నాకోసం చనిపోయిన యేస్ 

అనే యౌవనస్తడి గురుంచి మనం ప్రారంభంలో మాటాల డుకునాన ుం. మనము మన ాప్పముల్ నుుండి వముకి త 

ప్పుందడానికి, ఆయన మన ాప్పముల్ను ఆయన మీద వేస్కునాన డు. మనకు నూతన జీవతానిన  

ఇవవ డానికి దేవుడు ఇచిు న శిక్షను ఆయన మీద వేస్కునాన డు. ఆయన జీవతము వడుదల్ కలిగి ఉుంద 

కాబటిట ఇప్పు డు ాపం మీద మనకు రకి త ఉుంద. యేస్ మన ాప్పముల్కోసం చనిపోయి మూడవ రోజు 

స్మాధిలో నుుండి లేచిన తరువాత ాపం మీద వజయం, ాపం దావ రా మనకు కలిగిన మరణము నుుండి 

వజయము ఉుందని చూపిుంచాడు. ఎుంత గొప్పా  కథ. అటవంటి ాపం నుుండి సేవ చఛ  కలిగిన జీవతం 

నాకేలా ఉుంటుంద, దాని దావ రా వలువనిచేు  భారయ , ప్రేమిుంచే భర త, వధేయత కలిగిన పిల్లలు ఎలా 

ఉుంటారని నువువ  అడుగ్వచుు . 

కేవం ఈ ప్రార ంన ఉనన టలగా చేయండి: ప్రపియమైన యేస్ నేను చేసేద నియంప్రతిుంచుకలేక తప్పు  

చేశానని నాకు తెలుస్. నీవు నా కోసం శిలువలో చనిపోయి నా ాప్పముల్ను నీ మీద వేస్కునాన వని నాకు 

తెలుస్. నీవు నా కోసం మరణుంచిన తరువాత స్మాధి చేయబడి తిరగి మూడవ రోజున లేచి మరణమును 

జయిుంచావని నాకు తెలుస్. నీవు ఈ ప్రార ంన చేసినట్లయితే నీవు ఇప్పు డు దేవుని బిడ ాఅవుతావు, మరయు 

నితయ  జీవం కలిగిన దేవుని కుటుంబంలో నితయ ము జీవసాత వు, నీవు ఇుంకా మంచి కుటుంబం కలిగిన జీవతం 

జీవసాత వు. 

బైబిల్ లోని వేరే పురాతన పుస్తకమైన కరుంథియుల్కులో  ప్రేమ ఎలా వవరుంచబడిుంద అనే దాని గురుంచి 

చెప్పా బడిుంద, ప్రేమ దయగ్ల్ద, అద అస్తయ ప్పడదు, అద డంబములాడదు, అద గ్రవ ప్పడదు, అద 

అమరాయ దగా ప్రప్పవర తుంచదు, అద స్వ ప్రప్పయోజనమునకు ఉప్పయోగిుంచుకనదు, అద కోప్పప్పడదు, 

అప్పరాధమును మనస్స లో ఉుంచుకనదు. ప్రేమ దుర్నన తి వషయమై సంతోషప్పడక స్తయ మందు 

సంతోషిుంచును, ప్రేమ అనిన టిని తాళ్ల కనును, ప్రేమ  అనిన టినీ నముమ ను, ప్రేమ అనిన టినీ 

నిర్నక్షుంచును, ప్రేమ అనిన టినీ ఓరుు కనును, ప్రేమ శారవ తకాల్ముుండును (1 కరుంథియుల్కు4:1-8). ఈ 

రోజు కాాడేటవంటి ప్రేమ కలిగిన యేస్ ప్రీస్త దావ రా దేవుడు నీ కోసం ఇటవంటి ప్రేమ కలిగి ఉనాన డు. 

నీవు నీ కుటుంబం కోసం ఇటవంటి ప్రేమ కలిగి ఉుంటావా? 

ఇటవంటి ప్రేమ కలిగి ఉుండటం స్ల్భం కాదు. ఇద చాలా ఖ్రుు తో, కష్టట తో కూడుకునన ద. దీనికి చాలా 

తాయ గ్య, ప్పని అవస్రం. స్మారు 3200 సంవతస రముల్ ప్రకితం రూతు అనబడే ఒక స్త్రత ఒక ప్పరదేరపు 

పురుష్యని వవాహం చేస్కుుంద. అ మనుష్యయ డు అతని కుటుంబం ఈ రోజు ఇప్రశాయేలు, సిరయా అని 

పిలువబడుతునన  వాటికి దగ్ గరగా ఉనన  రూతు యొకో  దేశానికి తరలిపోయారు. అతడు, అతని తంప్రడి, 

అతని స్హోదరులు, అుందరూ ప్పరదేశంలో చనిపోయారు. రూతు అతత, అయిన నయోమి, మరల్ తన 

సాుంత దేశానికి వెళాల ల్ని నిర ణయిుంచుకుుంద. రూతు నయోమితో కలిసి వెళాల ల్నుకుుంద కాని నయోమి, రూతు 

అకో డే వాళ్ ల సుంత దేశంలో తన సుంత ప్రప్పజల్ దగ్ గర ఉుండాల్ని అనుకుుంద. ఈ కథ బైబిల్ లోని రూతు 

ప్రగ్యధంలో లిఖుంచబడి/నమోదు చేయబడి ఉుంద. 



రూతు నయోమితో ఇలా చెపిా నద, ననున  నీ యుదం నుుండి వెళ్ళ మని కాని, నినున  వదల్మని కాని వేడుకన 

వదుం. నీవు ఎకో డికి వెలేత నేను అకో డికి, నీవు ఎకో డ ఉుంటే అకో డ ఉుంటా అని చెపిా ుంద. నీ ప్రప్పజలే నా 

ప్రప్పజలు, నీ దేవుడే నా దేవుడు. నీవు చనిపోయిన చోటే నేను చనిపోతాను. మరయు అకో డనే స్మాధి 

చేయబడతా. దేవుడు నాకు ప్పరష్టో రం ఇచుు ను గాక, మరణము తప్పా  మనల్ను ఏదైనను నినున  ననున  

వేరుచేసిన యొడల్ దేవుడు నాకు ఎుంతటి ీడైనను చేయును గాక (రూతు 1:16,17). తాయ గ్పూరతమైన ప్రేమ 

అుంటే ఏమిట్ల రూతు నయోమి నేరుు కునన ద, అద ఇప్పు డు నయోమికి తిరగి చూయిస్తుంద.  యేస్ ప్రీస్త 

ప్రేమదావ రా ఇటవంటి ప్రేమనే దేవుడు నీ జీవతంలో, నీ కుటుంబానికి చూపిుంచగ్ల్డు. ఇటవంటి 

ఆరోగ్య కరమైన ప్రేమయే మన జీవతాల్లో మానసికంగా, భౌతికంగా, ఆత్మమ యంగా, సామాజికంగా ప్పరణతి 

చెుందే ప్రప్పజలుగా, ఎదగ్డానికి మనల్ను అనుమతిస్తుంద. ఇద ఖ్చిు తంగా ఆరోగ్య కరమైన కుటుంబాలు 

ఆరోగ్య కరమైన ప్రప్పజలుగా చేస్తుందని చూయిస్తుంద. 

         


