
3.03 దుఃఖం/నిరాశ వలన కలిగే అలసట 

 లెబో 45 సంవత్స రములు కలిగిన స్త్ర ీఆమె భర ీఒక సంవత్స రం క్రితం మరణించాడు. ఆమె భర ీ

మరణించాక మూడు సంవత్స రముల ముిందు ఆయనకు కా్య నస ర్ ఉిండటం వలల ఆయన బాద చాలా 

కష్టత్రం అయ్ా ింది. వారు వాళ్ల కుమారుని విశ్వ విదా్య లయంలో ఖరుు కోసం ద్యచి ఉించిన డబ్బు  అింతా 

ఆయన ఆసుపక్రిి, వైదుా లకు ఖరుు చేశారు.  ఆయన మరణించినపు డు వాళ్ల దగ్ గర కించిం డబ్బు లు 

మాక్రత్మే ఉన్నా య్, ఆమె చేసే ఉదా్య గం వలన వచేు  డబ్బు లు ినడానిి, ఇింటి అదె్దకు సరిపోతింది. 

ఆమె 17 ఏళ్ ల కుమారుడు పాఠశాల నిండి త్పు కని పనిచేసి ఇింట్లల  ఉనా  ఖరుు లన చూసుకుింటా, త్న 

త్లిలి  సహాయం చేసీునా్న డు. కుమారుడు చేసీునా ద్యనిి కృత్జ్ఞత్ కలిగి ఉనా పప టిి, లెబో అత్డు 

కళాశాలకు వెళ్ లడానిి వీలు క్యవడం లేదని బాధపడుతూ ఉింది.  

 సంవత్స రింతంలో లెబో ఆమె భర ీ గురిించి ఆలోచిించలేక పోయ్ింది. వారి మదా  త్గాద్యలు 

త్రచుగా మరియు బిగ్ గరగా జ్రగ్లేనపప టిి ఆయన ఆమెకు దూరమయా్య డు. ఆమె అ త్గాద్యల వలల ఈ 

క్రపభావం ఖచిు తంగా ఉింటిందని అనకుింది. ఆమె సాే హితలు ఆమె దుుఃఖపడి ఉింటిందేమోనని, క్యని 

ఆయన మరణించి ఇపప టిి ఒక సంవత్స రం అని చపాప రు. వాసవీంగా ఆమె ఇపు డు దుుఃఖంతో ఉిందని 

భావిించడం లేదు, అలసి ఉింది అింతే. వాా య్యమం చేసిన త్రువాత్ కూడా, కనిా  రోజులు రోజుకు 30 

నిమిషాలు నడిచిన త్రువాత్ కూడా, ఆమె అలసటగా భావిించిింది. నిజానిి ఆమె అలసట అయ్పోతింది, 

ఆమె ఉదా్య గం చేసీునా  దగ్ గర పని ముగిించుకని వచిు  ఇింట్లల  పని చేసుకునే సరిి  ఆమెకు చాలా కష్టట గా 

ఉింటింది.  

 ఆమె ఒక సాే హితరలితో ఆమె అలసట గురిించి చప్ప ింది, అ సాే హితరలు ఆసుపక్రిి వెళ్లల 

వైదుా ని దగ్ గర చూయ్ించుకోడానిి వెళ్ద్యమని చప్ప ింది. ఆ సాే హితరలు ఆమెతో నేన పోయ్న 

సంవత్స రం వైదుా ని దగ్ గరకు అలసట గురిించి వెళ్లలతే, ఆ సాే హితరలు గింతి సంబంధించిన సమసా  

ఉిందని చప్ప ింది. రోజుకు ఒక మాక్రత్ తీసుకోవడం ద్యవ ర ఆమె సమసా  సరి అయ్ా ింది, ఇపు డు ఆమె 

బాగా ఉింటింది. లెబో అది మంచి సలహా అని భావిించి, ఆ ఇదరెు కలిసి దగ్ గరలో ఉనా  ఆసుపక్రిలో 

వైదుా ని దగ్ గరకు వెళాల రు.  

 లెబో ఆమెకు జ్రిగిన దంతా వైదుా డిి చప్ప ింది, వైదుా డు ఆమెన పరీక్షించి, కనిా  రక ీపరీక్షలు 

చేశాడు. రక ీ పరీక్షలు వచిు న త్రువాత్ లెబో త్న సాే హితరలు కలిసి మరల వైదుా ని దగ్ గరకు వెళ్లల 

ఫలితాలనిా టి గురిించి మాటాల డారు. వైదుా డు నీ పరీక్ష, నీ రక ీపరీక్షలు అనిా  సాధారణంగా ఉన్నా యని 

లెబోి చపాప డు. ఆమె దుుఃఖపడిిందని, ఆ అలసట కేవలం ఆమె దుుఃఖం లక్షణం వలన వచిు ిందని 

అనకునా్న నని ఆమెి చపాప డు. లెబో ఆమె దుుఃఖంలో ఉనా దని అనకోని విధంగా, ఆమె వైదుా ని 

నమిమ ింద్య లేద్య ఖచిు తంగా తెలీదు,  

 వైదుా డు లెబోతో కనిా  ఇలా చపాప డు. కనిా  సమయ్యలలో బాదన అిందరూ అనభవం కలిగి 

ఉింటారు. మనం క్రేమిించిన వాళ్లల మరణసే ీ మనం దుుఃఖపడతాిం. మన ఉదా్య గాలలో క్యని మన ఆరికె 

పరిసితిలలో క్యని ఇబ్ు oదులు వచిు నపు డు మనం బాధపడి, వైఫలా  భావన మనకు కలుగుతింది. 

సంబంద్యలు మనకు వా ిరేకముగా ఉనా పు డు మనం బాదన, వదిలి వేయబ్డిన భావనన కలిగి 

ఉింటాిం. బాద యొకక  తాతాక లిక భావాలు సాధారణం మరియు మన జీవితంలో చడు విష్య్యలన 

అనభవిించినపు డు అవి ఆరోగ్ా కరం.  

 ఏదేమైనపప టిి, కనిా  సమయ్యలలో మనం మరిింత్ తీక్రవమైన మరియు సాధారణంకంటే ఎకుక వ 

క్యలం ఉిండే క్రపి చరా లు కలిగి ఉనా  వివిధ రక్యల బాదన అనభవిసీాిం. అనేక మంది ముఖా మైన 

వాా కులమైన వాా ధ లేద్య వైదుా ని ద్యవ ర నేరుు కునే దుుఃఖం అనే పరిసిిి ని ఎదురోక వలసి ఉింటింది. ఈ 

వాా ధ ఖచిు తంగా చాలా తీక్రవమైనది, ఒక వా ి ీయొకక  రోజువారి పనలకు భంగం కలిగిించి ఒకోక సారి ఆ 

వా ినీి ఆత్మ హత్ా  ద్యవ ర మరణము వరకు నడిప్ించగ్లదు. సప  ష్టట గా, దుుఃఖం అనేది సామానా మైన బాద 

క్యదు, సరియైన ఆరోగ్ా  బాధతలుగా పునరుదధరిించడాలంటే, నిరెరిించబ్డి, వైదా  పరంగా చిిత్స  

చేయబ్డాలి.     

 లెబో ఇవనీా  చాలా ఆసిగీా ఉిండటం గ్మనిించిింది. అది ఆమెకు చాలా ఇష్టట లా అనిప్ించిింది. 

వైదుా డు దుుఃఖం లక్షణాల గురిించి ఆమెకు ఇింక్య చబ్బతూ ఉనా్న డు. అనేకమంది ఆలోచిించే 



దుుఃఖం/నిరశ్ యొకక  మొదటి లక్షణం బాధపడటం. అనేకమంది దుుఃఖం/నిరశ్లో ఉనా పు డు అనేక 

సమయ్యలలో విచారమైన భావమున కలిగి ఉింటారు అనేది నిజం. బాధపడటమువంటి  సిాయ్ 

అనభవము రోజు రోజుకు, లేద్య ఒకోక సారి రోజులో అనేక సారుల మారవచుు , క్యని, మొతీంగా, 

దుుఃఖం/నిరశ్లో ఉనా వాళ్లల విచారమైన భావమున లేద్య సంతోష్ము లేని భావమున ఎకుక వ సారుల వా క ీ

పరుసీారు. కనిా  సమయ్యలలో దుుఃఖం/నిరశ్తో ఉనా వాళ్లల బాధకు బ్దులుగా మొదెుబారినటట లేద్య రుచి 

లేని అనభూిని కలిగి ఉింటారు. వాళ్లల సరిగాగ బాద భావం కలిగి ఉిండరు, క్యని వాళ్లల సాధారణంగా 

సంతోష్పు భావాలన కలిగి ఉిండటానిి అసమరతిా కలిగి ఉింటారు. వాళ్ లన వాళ్లల కేవలం రోజువారీ 

క్యరా కలాపాల ద్యవ ర వెళ్లతనా్న మని వివరిించవచుు . లెబో వైదుా డిి పంచుకుింది ఇది ఆమెి చాలా 

బాగా వివరిించబ్డిింది. నిజానిి ఆమె గ్త్ సంవత్స రము ముిందు విచారమైన భావానిి అలవాటిందని, 

ఇపు డు అది సాధారణంగా ఉిందని తెలుసుకోవడం క్రపారంభించిింది. 

 భావము లక్షణాలతో పాట, వైదుా డు లెబోతో దుుఃఖం/నిరశ్ మన నిక్రదని పించుతింది లేద్య 

త్గి గసీుింది. మనం దుుఃఖం/నిరశ్లో ఉనా పు డు సాధారణంగా కంటే ఎకుక వ నిక్రదపోవచుు . రోజుకు 10 

నిండి 15 గంటల వరకు నిక్రదపోవచుు , లేద్య సరిపోయ్న అింత్ నిక్రదపోలేదు అనకోవచుు . కనిా  

సమయ్యలలో ఒక వా ి ీ జీవితంలో ఉనా  ఇబ్ు oదులన అధగ్మిించడానిి వీలైనంతా ఎకుక వ సేపు 

నిక్రదపోవడానిి క్రపయిా సీుింటారు. లెబో కనిా  సమయ్యలలో ఖచిు తంగా ఇలా అనకుింది. 

 వైదుా డు లెబోతో ఇింక్య మాటాల డుకోవడానిి చాలా ఉన్నా యని చపాప డు; అయ్తే ఈ రోజు 

ముగిించడానిి సరిపోయింత్ సమయం లేదని చపాప డు. లెబో ఆమెలో ఎటవంటి శారీరక సమసా  లేదని 

చాలా సంతోష్పడిింది. అయ్తే ఆమె ఒక సంవత్స రం సరిగాగ లేదు త్రవ త్ మంచిగా అవుతిందని 

ఆలోచిించలేదు. అయ్న కూడా వైదుా డు ఆమెన చాలా క్రపోతాస హపరిచి, తిందరలో ఇింక్య బాగుగా 

అవుతిందని బ్లపరచాడు. ఆయన ఆమెకు చాలా ముఖా మైన విష్యం చపాప డు, ఏమిటంటే, సమసా న 

పరిష్క రిించడం. 

 లెబో మరియు ఆమె సాే హితరలు ఆసుపక్రి నిండి బ్యటిి వచిు న త్రువాత్, ఆమె 

సాే హితరలు త్న సహోదరుడు ఎలా మరణించాడో చప్ప ింది. లెబో త్న సాే హితరలిి సహోదరుడు 

ఉనా్న డని కూడా తెలీదు. 8 సంవత్స రముల క్రితం త్న సహోదరుడు కా్య నస ర్ వాా ధ వలన 

మరణించాడని చప్ప ింది. ఆమె త్న సహోదరుడిి చాలా సనిా హితంగా ఉింది క్యబ్టిట అత్ని మరణ 

సమయంలో, ఆ త్రువాత్ కూడా చాలా కష్టట గా ఉింది. లెబో యొకక  సాే హితరలు కూడా ఆమె 

సహోదరుని మరణం త్రువాత్ చాలా క్యలం అలసటన కలిగి ఉింది. వైదుా ని దగ్ గరకు వెళ్ లడం, 

చూయ్ించు కోవడం చాలా ఉపయోగ్కరమని చప్ప ింది, అది 8 సంవత్స రముల క్రితం, ఇపు డు ఆమె 

ఆరోగంా  సాధారణంగా ఉింది. గింతి సంబంధించిన సమసా  ఒక సంవత్స రం క్రిత్మే కనగనా ది.  

 లెబో త్న సాే హితరలిి ఏది ఎకుక వ సహాయపడిింది అని అడిగిింది. సాే హితలతో 

మాటాల డటం, దుుఃఖం/నిరశ్ని గురిించి అరంధ చేసుకోవడమే చాలా ఉపయోగం అని చప్ప ింది. లెబో 

సాే హితరలు త్న సహోదరుని మరణం త్రువాత్ సంవత్స రలలో దుుఃఖం/నిరశ్ గురిించి చాలా 

నేరుు కుింది. దుుఃఖం/నిరశ్ గురిించి ఆమె ఇింక్య చప్ప ింది. 

 అనేకమంది దుుఃఖం/నిరశ్లో ఉనా వా ళ్లల నిక్రదన కోలోప తారని చప్ప ింది. సాధారణంగా ఒక 

మనిషిి నిక్రదపోవడం అనేది చాలా సరవ  సాధారణం, క్యని, అలాింటి వాళ్లకు రక్రతలలో మధా లో 

కనిా సారుల లేవడానిి లేద్య ఉదయ క్యల సమయ్యలలో లేవడానిి ముిందే లేవడం, మరల నిక్రదపోవడానిి 

కుదరకపోవడం లాింటివి. ఒక దుుఃఖం/నిరశ్లో ఉనా  వా ి ీ రోజుకు ఎకుక వ సేపు నిక్రదపోవాలనా  క్యని 

రోజులో 3 నిండి 4 గంటలే నిక్రదపోతాడు. నిక్రదని నష్టపోవడం వలల అలసట కలగ్వచుు . లెబోి ఇది ఒక 

సంవత్స రం నిండి సమసా గా ఉిందని తెలుసు మరియు ఇలా ఆమెకు త్న భర ీ మరణించక ముిందు 

లేదు. 

 లెబో యొకక  సాే హితరలు ఆమెకు శ్ి ీ త్గి గపోవడం గురిించి ఏమీ తెలిసో ద్యని గురిించి 

మాటాల డిింది. త్గి గపోవడం, శ్ి,ీ అలసట అనేవి దుుఃఖం/నిరశ్ యొకక  సాధారణ లక్షణాలు అని చప్ప ింది. 

ఎవరైన్న వాళ్లల చాలా అలసిపోయ్యరని, ఏమి చేయలేకపోతనా్న మని అనకోవచుు . అలాింటి వాళ్లల  

చినా చినా  పనలన చేయడానిి కూడా వాళ్లని వాళ్లల నెటటకని లేద్య పనలలో వెనక పడుతింటారు. 

అవున, వెనకబ్డటం అనేది దుుఃఖానిా /నిరశ్ని పించుతింది ఎిందుకంటే, వారు నిష్ప లమైన, వైఫలా  



కోణానిా  అనభూిని కలిగి ఉింటారు. దుుఃఖం/నిరశ్ కలిగిన కింత్మంది వా కీులు కేవలం కూరోు ని 

అింత్రిక్షంలోి చూసీునా్న మని, చినా  పనలు చేయడానిి అవసరమయ్న్న శ్ినీి కూడా కోలోప య్యమని  

అనకుింటింటారు. సరిగాగ లెబో అనకునా ది ఇదే.  

 ఎదేమైనపప టిి, లెబో సాే హితరలు ఆమె నేరుు కునా  ఉనా త్మైనది దుుఃఖం/నిరశ్ గురిించి 

క్యదని, లేద్య ద్యనిని ఎలా అధగ్మిించాలని క్యదు, క్యని యసు క్రీ సీు గురిించి తెలుసుకోవడం అని చప్ప ింది. 

లెబో ఆయన వా ి ీగురిించి వినినది క్యని యసు క్రీసీు అనే వా ి ీగురిించి ఎకుక వ తెలియదు. వేరే వా ి ీద్యవ ర 

త్న సాే హితరలు ఎలా మంచిగా ఉిండగ్లుగుతింద్య అని ఆసితీో ఉింది. లెబో సాే హితరలు త్న 

దుుఃఖo/నిరశ్ సమయ్యలలో ఉనా పు డు ఆమె యొకక  వేరే సాే హితరలు యసు క్రీసీు గురిించి 

చప్ప ిందని చప్ప ింది. అదేవిధంగా యసు క్రీ సీుని అనే వా ి ీగురిించి మనకు చ పే  పుసకీమే బైబిల్ అని 

చప్ప ింది. ఆ సమయంలో ఆమె బైబిల్ లో యసు క్రీసీువారిచే చపప బ్డిన ఈ వచన్ననిా  చదివిింది “క్యవున 

మీకు సమృదిగెా కలుగ్జేయుటకు నేన వచిు ినని మీతో నిశ్ు యముగా చపు చునా్న న” (యెహాన 

10:10). 

లెబో సమృధయెైన జీవితానిా  కలిగి ఉిండటానిి చాలా ఆసికీరంగా ఉింది ఎిందుకంటే ఈ గ్డిచిన 

సంవత్స రం చాలా కష్టత్రముగా ఏదేమైన క్యని సమృదిగెా ఉింది. లెబో యసు క్రీసీు ద్యవ ర ఏ సమృధయెైన 

జీవితానిా  యసు  ఎలా సహాయం చేశాడని త్న సాే హితరలిని అడిగిింది. లెబో సాే హితరలు ఆమె 

దేవుని నిండి వేరై పాపంలో ఉిందని అరమిైనపు డు, ఈ భూమి మీద యసు క్రీసీు యొకక  జీవిత్పు 

క్యరణము అరమిైిందని చప్ప ింది. లెబో సాే హితరలు ఆమెతో బైబిల్  “అిందరున పాపము చేసి దేవుడు 

అనక్రగ్హిించు మహిమన పిందలేక పోవుచునా్న ము” (రోమా 3:23) అని చప్ప ింది. లెబో సాే హితరలు 

త్నతో క్రపపంచంలో ఉనా  క్రపజ్లందరు ఈ  సిిి లోనే ఉన్నా రని చప్ప ింది. ఆమె ఇింక్య బైబిల్ గురిించి 

చబ్బతూ, “పాపము వలన వచుు  జీత్ము మరణం, అయ్తే దేవున కృపా వరము మన క్రపభువైన క్రీసీు 

యసునందు నిత్ా  జీవము. (రోమా6:23)” దీని అరెం జీతం లేద్య ఫలితం ఏమిటంటే నిత్ా  మరణము. 

ఏదేమైనపప టిి యసు క్రీసీు అనే వా ి ీద్యవ ర దేవుడు మనకు నిత్ా  జీవము అనే బ్హుమిని ఇచాు డు. 

ఇపు డు దేవుడు యసు క్రీసీు అనే వా ి ీ ద్యవ ర అిందరిి ఇపు డు, ఎలలపు డు ఎకుక వ సమృధయెైన 

జీవితానిా  ఇవవ డానిి సిదెంగా ఉనా్న డు. లెబో యసు క్రీసీు అనే వా ి ీ గురిించి ఇింక్య ఎకుక వ 

తెలుసుకోవడానిి, ఆమె జీవితంలో ఆయన దుుఃఖం/నిరశ్ నిండి ఆమెకు ఎలా సహాయం చేసీాడని 

తెలుసుకోవడానిి ఆసిగీా ఉింది. లెబో సాే హితరలు యసు క్రీసీు అనే వా ి ీ గురిించి చదివి 

తెలుసుకోవడానిి త్నకు ఒక బైబిల్ ఇచిు ింది. 

 త్రువాి వారం లెబో త్న సాే హితరలు కలిసి దుుఃఖం/నిరశ్, ద్యని లక్షణాల గురిించి 

మాటాల డటానిి వైదుా ని దగ్ గరకు వెళాల రు. ఆమె, వైదుా డు చాలా సేపు మాటాల డుకున్నా రు, అపు డు వైదుా డు 

కనిా  ముఖా మైన వాటిని వివరిించాడు. వైదుా డు లెబోకు ఇపు డు సహాయపడే కనిా  ముఖా మైన 

విష్య్యలన అరంధ చేసుకోవడం అవసరమని చపాప డు. మొదటిది, ఆమె వాా య్యమం చేయడం 

మానకుిండా, ఆహారం సరిగాగ ిింటూ, విక్రశాింి తీసుకోవాలి. అత్డు ఆమెి సాే హితలతో కలిసి వాా య్యమం 

చేయమని సలహా ఇచాు డు. వారంలో 3-4 సారుల సాే హితలన కలుసీ్త, మాటాల డుతూ ఉిండాలి. వైదుా డు 

ఆమెకు ఒింటరిగా ఉిండే అలవాటన బ్లపరచుకుింది, అది దుుఃఖం/నిరశ్న ఇింక్య బ్లోేతం 

చేసీుిందని చపాప డు. ఆమె ఇత్రుల దగ్ గరకు వెళ్లలతూ ఉిండాలి. లెబో వైదుా ని సలహాలన అభనందిించి, 

ఆయన చప్ప న సలహాలన ఈరోజు నించే  క్రపారంభసీానని అత్నిి చప్ప ింది. వైదుా డు ఆమెతో ఒక 

నెలలో ఆమెకు నయం క్యకపోతే మరల వచిు  కలవమని చపాప డు.  

 వారిదరెూ ఆసుపక్రి నిండి బ్యటిి వచిు న త్రువాత్ లెబో త్న సాే హితరలు కలిసి భోజ్నం 

చేశారు. వారు భోజ్నం చేసీ్త యసు క్రీసీు అనే వా ి ీగురిించి మాటాల డుకోవడం క్రపారంభించారు. లెబో బైబిల్ 

లోని కనిా చోటల చదివిింది ఆమెకు సహాయపడటానిి యసు క్రీసీు అనే వా ి ీఅవసరమని తెలుసుకుింది. 

ఆమె యసుని త్న జీవితంలో కలిగి ఉిండటం ఎలా అని సాే హితరలిని అడిగిింది. లెబో క్రపతాే కంగా బైబిల్ 

లో చపప బ్డిన “మన క్రపభువైన యసు క్రీసీు ద్యవ ర దేవునితో సమాధానము కలిగియుిందుము. (రోమా 5:1)’ 

అనే ఈ వాకా మున ఇష్టపడిింది. ఆమెకు ఆ సమాధానము క్యవాలి. అవున ఆమె యసు క్రీసీుని ఆమె 

జీవితంలో లేకపోవడమే ఆమె దుుఃఖం/నిరశ్కు ముఖా  క్యరణమని ఆమె ఆశ్ు రా పోయ్ింది.  



 లెబో సాే హితరలు ఇింక్య బైబిల్ లో చపప బ్డిన కనిా ింటిని చూయ్ించిింది, “యసు క్రపభువని నీ 

నోటితో ఒపు కని, దేవుడు మృతలలో నిండి ఆయనన లేపనని నీ హృదయ మందు విశ్వ సిించిన 

యొడల, నీవు రక్షింపబ్డుదువు. (రోమా 10:9).’ లెబో సాే హితరలు ఆమెతో యసు క్రపభువని మనం మన 

నోటితో ఒపు కుని, మనం యసు శిలువలో మన కోసం మరణించాడని, మనం పాపంతో ఉనా్న మని 

ఆయనకు సమరిప ించుకుింటే, ఆయన మన పాపముల నిండి మనలన రక్షసీాడు. మనం  మన 

హృదయంలో దేవుడు ఆయనన మృతలలో నిండి లేపాడని నమిమ నటలయ్తే, మనం యసు క్రీసీు జీవిత్పు 

ద్యరుణమైన శ్క్రతవు అయ్న మరణమున జ్య్ించాడని చబ్బతనా్న ము.  

 లెబో ద్యనిని నమామ లనకుింది. ఆమె సాే హితరలు ఆమెన ఈ క్రపార ధనన చేయమనా ది. 

“క్రప్యమైన యసు క్రీసీు, నీవు న్నకు క్యవాలి. న్న పాపముల కరకు శిలువలో మరణించినందుకు వందన్నలు. 

నినా  న్న జీవితంలో నీవే న్న రక్షకుడుగా, క్రపభువుగా పిందుకనటకు న్న జీవిత్ వాిళ్ లన తెరుసీునా్న న. న్న 

పాపములన క్షమిించి నిత్ా  జీవితానిా  ఇసీునా oదుకు వందన్నలు. న్న జీవిత్ ిరీటానిా  నీ 

వశ్పరుచుకోిండి. నీవు ననా  ఎలా క్యవాలనకునా్న వో అటవంటి వా ిగీా ననా  చేయండి. ఆమెన్.  

 లెబో ఈ క్రపార ధన చేసిన త్రువాత్ వెింటనే ఆమె జీవితంలో ఎనా డూ లేనంత్గా సమాధానముతో, 

ఆనందంతో నిింపబ్డిింది. ఆమె సాే హితరలు కూడా ఆమె జీవితంలో ఇటవంటిదే కలిగి ఉిందని 

చప్ప ింది. ఆమె చాలా సంతోష్టగా ఉింది. మిగ్తా వారలలో వైదుా డు చప్ప న సలహాలన పాటిసీ్త, బైబిల్ 

ని చదువుతూ, సాే హితలతో ఎకుక వ సమయం గ్డిప్ింది. ఆమె దుుఃఖం/నిరశ్ త్గి గపోవడం చాలా వేగంగా 

అభవృది ెఅయ్ా ింది. ఆమె జీవితంలో యసు క్రీసీు యొకక  ఆనందమున కలిగి ఉింది, అది అరవింత్మైన, 

క్యరణము కలిగిన జీవితానిా  ఇచిు ింది.                 


