
3.05 దుఃఖం/నిరాశ వలన నిద్ర లేమి 

 లెన్ టావో 20 సంవత్స రములు కలిగినవాడు, అత్డు ఒక ప్రధాన విశ్వ విద్యా లయములో కళాశాల 

విదా్య ర్థ.ి అత్డు చదువులో ఎరు డు ఉనన త్మైన ఉత్తరీ ణత్ను కలిగి, ప్రతి సంవత్స రము ఉనన త్ సి్థయిని 

కలిగి ఉండేవాడు. అత్డు త్న విజయాలను గుర్థంచి గరవ రడుతూ ఉండేవాడు, కాని విజయం సులభంగా 

అత్నికి రాలేదు. లెన్ టావో త్న పొరుగు త్రగతి వారందర్థకంటే ఎక్కు వ కష్టరడి చదవాలని భావించాడు. 

స్థమాన్యా గా త్ను చదివే సమయం ఎవర్థకి పంచుకోడు, ఎందుకంటే త్ను జా్ఞన్యలేని వాడిగా 

కనబడకూడదని. తాను ప్రతి సంవత్స రం విదా లో విజయానిన  కోరుకోవడంలో చాలా కారణాలున్నన యి,  

కాని త్న త్లి ితంప్డుల అసమమ తిని తొలగించడమే త్న ముఖా్ మైనది. అందర్థ త్లి ితంప్డుల లాగే లెన్ 

టావో త్లి ితంప్డులు కూడా త్న త్రగతులలో త్ను ఎంత్కాలం గుర్థంీచుక్కనంత్గా త్న ఉత్తరీ ణత్ మీద 

ప్ాముఖా్ త్ను పెటాటడు. అత్డు సర్థగాా చదవకపోతే వాళి్ల చాలా నిరాశ్ రడతారని త్నక్క తెలుసు. నిజ్ఞనికి, 

త్ను సర్థగాా చదవక్కండా వాళ్నిు నిరాశ్రర్థస్త ీవాళి్ల త్నను అంత్గా ప్ేమిచరేమోనని చాలా బాధరడాాడు. 

  లెన్ టావో త్రగతుల సి్థయిలో అదే ఉత్తరీ ణత్ను తాను కనురరుసీ్త ముందుక్క వెళ్డిం చాలా కష్టట  

అయిా ంది. తాను ఉనన త్మైన ఉత్తరీ ణత్ను స్థధంచాలంటే చాలా కష్టరడి, ఎక్కు వ స్తపు చదవాలిస  

వ సీుంది. అరు డు అత్ని త్రగతులలో  సి్థయి ద్దది  ద్దది గా త్రుగుతూ ఉంది. త్న రదరశ న కేవలం ద్దది గా 

త్గినారు డు, తాను చాలా ఆప్తుత్గా అయాా డు. త్ను బాధరడటం ప్ారంభంచాడు, తాను నిప్దపోవాలని 

అనుక్కనన రు డు, అది విఫలమౌతుంది. వాళ్ ి ప్రయతాన లనిన టి త్రావ త్ కూడా తాను విఫలమయాడని 

వాళి్ల నరుు క్కనన రప టి త్న త్లి ితంప్డుల ముఖ్ములను త్ను ఊహంచుక్కన్నన డు. అత్ని బాదలు చాలా 

త్తప్వమయిా , త్న ఏకాప్గత్క్క ఇబ్బం ది కలిగించి, త్న చదువుల సి్థయిని త్గింాచంత్గా అయాా యి. తాను 

ఇంకా త్గిన్యత్గా ప్రదర్థశ సీున్నన డు, కాని త్ను అనుక్కన్యన త్గా కాక్కండా, త్న త్లి ి తంప్డుల 

అంచన్నలక్క త్గటాుగా కాదు. 

 లెన్ టావోకి నిప్దపోవడంలో సమసా  కలిగి ఉండటం ప్ారంభమయిా ంది. నీవు ఎక్కు వ చదవడం 

వలన ఇలా జరుగుతుందని చెప్పప న ఒక స్తన హతునితో దీని గుర్థంచి పంచుక్కన్నన డు. వేరొక స్తన హతుడు 

త్న ఇంద్దక స్తన హతుడికి కూడా ఇలాగే నిప్దపోవడంలో సమసా  కలిగి ఉందని విన్నన నని చె పా డు, అది 

గంతు సమసా  వలన వచిు ందని, ద్యనికి శ్స్తసచీికిత్స  చయడం ద్యవ రా నయం కావచు ని చె పా డని 

చె పా డు. చివర్థగా, మూడవ స్తన హతుడు చె పా డు, త్నకి కూడా అదే సమసా  ఉందని, వైదుా ని దగరాక్క 

వెళిానని చె పా డు. వైదుా డు త్నక్క సహాయరడేటువంటి మందులు ఇచాు డు, ఆ నిప్దపోయే సమసా కి 

రర్థష్కు రం దొర్థకింది.  

 లెన్ టావో దగరాలో ఉనన  ఆసురప్తికి వెళ్ల ి వైదుా డిని సంప్రదించాలని నిర ణయించుక్కన్నన డు. 

వైదుా డు త్న కథ గుర్థంచి అడిగాడు. లెన్ టావో త్న కథను చె పా డు. 

 తాను రాప్తి నిప్దపోయే సమయంలో మదా  మధా లో లేవడం, ఒకోు స్థర్థ ఉదయం లేచ సమయం 

కంటే తొందరగా లేవడం జరుగుతుందని చె పా డు. తాను నిప్ద లేమి గుర్థంచి చాలా బాధరడాాడు, 

ఎందుకంటే, త్న విదా  ప్రదరశ నతో దేనిని జోకా o చయలేకపోయాడు. తాను శ్కి ీత్గిపాోయి, తాను ఎక్కు వ 

సమయం అలసటగా భావించాడు. తాను స్తన హతులకంటే వెనుక రడిపోయాడు. తాను వాళ్తిో చినన చినన  

రనులక్క క్కడా విసుగు కలిగి ఉంటున్నన డు. ఎక్కు వ సమయం బాదగా, త్క్కు వగా భావిసీున్నన డు. అత్డు 

దేనిని అన్యత్గా ఆంన్యదించలేకపోతున్నన డు. త్న ఏకాప్గత్ త్గిపాోయింది. ఒక కాగితంలోని మొదటి 

బాగమును చదివి చివర్థకి వచు సర్థకి మొదట చదివిన ద్యనిని మరచిపోతున్నన డు. త్న గదిలో చదివి, 

గురీుపెటుటక్కనన  వాటిని త్న రరీక్ష సమయమందు గురీు తెచుు కోలేక పోతున్నన డు. ఇరు డు త్న విదా  

 సి్థయి త్గిపాోతూ, వైఫలంా  ఆసనన మైనటిట విధంగా ఉంది. జీవితం రనికిరానిదిగా, నిరీక్షణలేనిదిగా 

అనిప్పంచింది. అత్డు త్న త్లి ితంప్డులక్క, త్న క్కటుంబ స్తన హతులక్క ఎలా ఎదురవగలడు? త్న రట ి

త్నక్క ఆలోచనలు ఎరు డు ప్రతికూలంగా లేవు. 

 లెన్  టావో వైదుా నితో త్ను కేవలం మంచిగా నిప్ద పోగలిగితే చాలని చె పా డు. లెన్  టావో 

వైదుా నితో వైదా o చయించుద్దని మందులు త్తసుద్దని త్ను మంచిగా నిప్దపోవడానికి సహాయరడిందని 

త్న స్తన హతుని గుర్థంచి చె పా డు, అరు డు త్ను ద్యని ద్యవ రా చదువులో మంచి ఉత్తరీ ణత్ను కలిగి, త్న 

త్లి ితంప్డులను సంతోష్పెటటగలడని చె పా డు. 



 వైదుా డు లెన్ టావోతో త్నక్క ద్దనిన  నిప్దమాప్త్లను ఇసీ్థనని చె పా డు, కాని ఆ మాప్తాలు నీ 

ాఠశాల, ఉ త్తరీ ణత్ సి్థయి విష్యములో సహాయరడి సమసా క్క రర్థష్కు రం అవుతుందని కాదు అన్నన డు. 

వైదుా డు ఆ మాప్తాలను రోజు ఒకటి మాప్త్మే వేసుకోమని, లేదంటే వేరే ఇత్ర రోగాలు రావచు ని, లేద్య 

మరణమయాే  అవకాశం కూడా ఉందని చె పా డు. 

 లెన్ టావో నిప్ద మాప్త్లను వేసుక్కని ద్దంచెం మంచిగాన నిప్దపోయాడు, కాని వైదుా డు 

చెప్పప నటుటగా అవి సమసా లను రర్థష్ు ర్థంచలేవు అని చెప్పప న వాటిని త్ను ప్గహంచాడు. ఎమైన్న ఉంటే 

అవే వాటిని పెంచుతాయి. మరణం మాప్త్మే మారాం అని అనిప్పంచడం ప్ారంభం కావచుు . త్న జీవితం 

చూడటానికి చాలా వేదనగా ఉంది, మరణమే అత్నికి విడుదలలా అనిప్పంచింది. మరణంచాలి, ఆత్మ హత్ా  

గుర్థంచిన ఆలోచన త్రచూ ఎక్కు వవుతున్నన యి. అత్నికి అత్ను ఎలా చంపుకోవాలా అని ఆలోచించడం 

ప్ారంభంచాడు. ద్దనిన  ఆలోచనల త్రువాత్, త్ను గదిలో ఉనన రు డు ఇంకా ఎక్కు వ మాప్త్లను 

త్తసుకోవాలని నిర ణయించుక్కన్నన డు. త్న గదిలో ఉనన  స్తన హతుడు ఇంటికి తిర్థగి రావడానికి చాలా గంటల 

సమయం రడుతుందని, అ సమయానికలిా చనిపోవచు ని కనుగన్నన డు. అయితే, త్రువాత్ త్న త్లి ి

తంప్డులక్క ఇటువంటి నిరాశ్ రర్థచ విష్యానిన  చసీున్యన దుక్క క్షమారణ అడుగుతూ ఒక ప్వాత్ రాసి, 

చాలా ఎక్కు వ మోతాదులో మాప్తాలను మింగి, చనిపోవడానికి త్న రరుపు మీద త్ల వాలాు డు. అత్నిలో 

అత్డు ఏడిు , త్ను వేసుక్కనన  మాప్తాల మతీుక్క నిప్దపోయాడు.     

 లెన్ టావో స్తన హతుడు మరల తిర్థగి గదికి రావడానికి సిద రడలేదు, కాని త్ను లెన్ గుర్థంచి 

బాధరడుతూ ఉన్నన డు, ఏదో ఒక కారణంచత్ త్ను గదికి వచాు డు. అవును, అత్డు గదలోకి వచిు న 

వెంటన త్న స్తన హతుడు రరుపు మీద ఉండటం, మాప్త్ల డబాం  కాళ్లగా త్న రకు న  ఉండటం చూసి 

విప్భాంతిచెంద్యడు. అత్ను లెన్ టావో న్నడి సప రశ  చూశాడు. కాని నిరాశ్గా ఉంది. అత్డు ఆంబులెన్స  ని 

ప్పలిప్పంచి త్ను ఎరు డు వైదా o చయించుద్దను ఆసురప్తికి త్తసుకెళిాడు. త్నక్క చూస్త వైదుా లు వైదా o 

చసి త్ను బతుక్కతాడని అంతా సప్కమంగా ఉందని చె పా రు.   

 త్రువాత్ రోజు, లెన్ టావో ఆసురప్తిలో త్న గదిలో బలహీన్యగా, తినన గా కూరొు న్నన డు, కాని జీవం 

కలిగి ఉన్నన డు. ఏమి త్రు  జర్థగిందని ఆశ్ు రా  రడాాడు. ఈ ప్రయత్న o ఎందుక్క విఫలమైనది? ఇరు డు, 

అత్డు త్న త్లి ితంప్డులక్క, ఇత్రులక్క చాలా నిరాశ్ కలిగి ఉంటాడని అనుక్కన్నన డు. అత్ని జీవితం 

ఇంకా దిగజ్ఞర్థపోయింది.  

 లెన్ టావో స్తన హతుడు చినన గా త్లుపు త్టిట, ఆ గదిలోకి వచాు డు. అత్డు లెన్ ని ఎలా ఉన్నన డని, 

నీవు కోలుక్కన్నన వు సంతోష్ట అని చె పా డు. లెన్ స్తన హతుడు చాలా బాధరడి, అత్ని కళి్ల చెదిరాయి. లెన్ 

టావో స్తన హతుడు త్న సమసా క్క రర్థష్కు రం ఉందని చె పా డు. లెన్ టావో స్తన హతుడు త్నతో త్న 

జీవితానికి ఒక కారణం ఉందని చె పా డు. త్న స్తన హతుడు త్న సవ య గౌరవం త్గిపాోవడం గుర్థంచి 

బాదను చూచానని, విలువ కలిగిన భావానిన , ఆ నిజమైన విలువ ఎకు డ నుండి వచిు ందో నను చూచానని 

చె పా డు. ఈ విశావ నిన  సృజంచిన సృష్టటకర ీత్నని ప్ేమించి, త్న క్కమారుడైన యేసు ప్ీసీుని న్న ాాల 

కోసం పంప్పంచాడని, అందుకే త్న జీవితం విలువ కలిగి ఉందని లెన్ టావోతో చె పా డు. అంతే కాక్కండా 

యేసు త్నక్క తానుగా ఎలా శిలువలో మరణంచాడో  త్నకి వివర్థంచి చె పా డు. బైబిల్ లో నుండి ఇది 

చదివాడు. “అయితే దేవుడు మన యెడల త్న ప్ేమను వెలడిి రరుచుచున్నన డు, ఎటనిగా, మనమింకను 

ాపులమై యండగాన ప్ీసీు మన ద్దరక్క చనిపోయెను (రోమా 5:8). మొదటి్ల, లెన్ టావో త్ను 

చెరు తునన ద్యనికి అడగాించాడు. త్ను దేవునికి త్క్కు వగా ఉండి,  ఎవవ రు అంత్గా ప్ేమిసీ్థరా అని 

నమమ లేక పోయాడు. కాని త్రువాత్ ఐదు రోజులు లెన్ టావోతో కలిసి ఉంటునన  స్తన హతుడు యేసు అంటే 

త్న జీవితంలో ఏమిటని, యేసు లెన్ టావోకి ఏమి చయగలడు అని ఆయన గుర్థంచి పంచుక్కంటూ 

ఉన్నన డు.  

 లెన్ టావో గదిలో కలిసి ఉంటునన  అత్ను బైబిల్ ఇలా చెబుతుందని చె పా డు. ‘అందరూ ా రము 

చసి దేవుడు అనుప్గహంచు మహమను పొందలేక పోవుచున్నన రు (రోమా 3:23)’ అని చె పా డు. దీని అరం  

అందరూ అనిన  సమయాలలో ారము చసియన్నన రు, ఆ ారము దేవుడు వాళి్ల ఏమి కావాలనుక్కన్నన డో 

ద్యనిని పొందలేక పోవడానికి కారణం అవుతుంది. లెన్ టావో స్తన హతుడు బైబిల్ గుర్థంచి ఇంకా చెబుతూ, 

‘ఏలయనగా, ారము వలన వచుు  జీత్ము మరణము, అయితే దేవుని కృా వరము మన ప్రభువైన ప్ీసీు 

యేసు న్యదు నిత్ా  జీవము (రోమా 6:23).’ దీని అరం  మన ాాలక్క చెలింిపు ఉంటుంది, చెలింిపు, నిత్ా  



మరణం లేద్య దేవుని నుండి వేరు కావడం, నిత్ా  నరకంలో ఉండటం. ఏదేమైనరప టికి, యేసు ప్ీసీు అన 

వా కి ీద్యవ రా మనక్క దేవుడు జీవితానిన  ఇచాు డు. లెన్ టావో ఈ నిత్ా  జీవితం గుర్థంచి తెలుసుకోవడానికి 

చాలా ఆసకిగీా ఉన్నన డు. 

 లెన్ టావో ఆసురప్తి నుండి ఇంటికి వెలే ిముందు వైదుా డు లోనికి వచిు  అత్ని వైదా o గుర్థంచి 

మాటిాడాడు. అత్డు లెన్ టావోతో నిప్ద మాప్త్లు దుర్థవ నియోగం చశాడని చె పా డు. అవి కేవలం నిప్ద 

రటటడానికే కాని త్నక్క తాను చంపుకోవడానికి కాదని చె పా డు. లెన్ టావో దీనిని అరం  చసుక్కన్నన డు. 

వైదుా డు మరల త్న ముఖా్  సమసా  నిప్ద కాదు, నిప్ద చాలకపోవడం కాదని త్నతో చె పా డు. వైదుా డు ఈ 

సమసా కి వేరే మందులు కూడా సహాయరడవని లెన్ టావోకి చె పా డు. వైదుా డు త్నతో ఇది కేవలం ద్యగి 

ఉనన  సమసా ల యొకు  లక్షణమే అని చె పా డు. చాలా మంది మందులు సమసా లను బాగుచసీ్థయని 

అనుక్కంటారు కాని అవి కేవలం సమసా లను త్గింాచగలవని వైదుా డు లెన్ టావోతో చె పా డు. జీవితంలో 

కేవలం స్థధంచడం ముఖా్ మైనది కాదు కాని జీవితంలో సర్థయైన సమతులా o కనుగనడమే ముఖా్ మని 

వైదుా డు లెన్ టావోతో చె పా డు.  

 త్న వైదుా డు లెన్ టావోకి స్తన హతులతో కలిసి చస్త ద్దనిన  అలవాటులను చసుకోమని లేద్య 

త్రచూ స్తన హతులతో కలిసి ఆడమని చె పా డు. ఆ విధంగా అత్ను ద్దంత్ మంది స్తన హతులతో స్తన హం, 

శారీరక వాా యామం కలిగి ఉండవచు ని సలహా చె పా డు. చైన్న వారు ప్రపంచంలో త్రగతులు అంత్ 

ముఖ్యా  కాదని ఉదా్యటిసీ్థరు. జీవించి ఉండటం, మనక్క వీలైన్యతా వరక్క చయడమే ముఖా్ మని 

వైదుా డు లెన్ టావోతో చె పా డు. వైదుా డు ఈ విష్యాలు చెప్పప న్యదుక్క లెన్ టావో చాలా ఆన్యదంగా 

ఉన్నన డు. 

 వైదుా డు లెన్ టావోతో ాఠశాలలో ఎక్కు వ సమయం సలహాద్యరునితో గడప్ప, చదువులో ఎలా 

సమతులా oగా ఉండగలిగే విధాన్ననిన  కనుగనమని, సమయానిన  సరు బాటు చసుద్దని ఒ తిడీిని 

వా వహర్థంచ విధాన్ననిన  కనుగనమని సలహా ఇచాు డు. ఈ విష్యాలలో త్ను ఎక్కు వ రని చయాలని 

వైదుా డు అత్నికి  చె పా డు. మంచి సమతులాా నిన  కనుగను విష్యములో త్ను ఒతిడీిని ఎలా 

నిరవ హంచాలో అరం  చసుకోగలడు.  

 ద్దంత్ సమయం త్రువాత్, లెన్ టావో త్న గదిలొ కలిసి ఉంటునన  స్తన హతుడు చెప్పప న యేసు 

అన వా కిలీో చాలా ఆసకి ీకలిగి ఉన్నన డు. త్న స్తన హతుడు త్నతో మన్య మన రనుల ద్యవ రా కాక్కండా 

ఆయనలో విశావ సం ద్యవ రాన యేసు ప్ీసీుని పొందగలమని త్నక్క వివర్థంచాడు. బైబిల్ లో చెపుతునన  

దీనిని చూయించాడు. ‘మీరు విశావ సము ద్యవ రా కృర చత్న రక్షంరబడియన్నన రు, ఇది మీ వలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది ప్కియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశ్య రడ వీలు లేదు 

(ఎఫెసీ 2:8,9),’ మన్య చస్త ఏది కూడా మనక్క నిత్ా జీవం ఇవవ దు, అది దేవుని నుండి వచిు న ఉచిత్ 

బహుమానమని త్న గదిలో స్తన హతుడు చె పా డు. ఇంకా బైబిల్ లో ఉనన  వేరే బాగమును త్నక్క 

చూయించాడు, ‘మన ారములలో మన్య చచిు న వారమై ఉండగా ప్ీసీు మన ద్దరక్క చనిపోయెను’ (ఎఫెసీ 

2:1),’ దేవుడు మన ారముల ద్దరక్క కలిగ ఉనన  ప్ేమను దీని ద్యవ రా చూప్పసీున్నన డని త్న గదిలో 

స్తన హతుడు ేరొు న్నన డు. మనము దీనికి అర హత్ కలిగిలేనరప టికి దేవుడు త్న ఎకైక క్కమారుడైన యేసుని 

మన ారముల ద్దరక్క మరణంచడానికి పంప్పంచాడు. ఎంత్ గరప  ప్ేమ, అవును బైబిల్ లో వేరే వచన్య 

ఈ విష్యానిన  చెపీుంది, ‘దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్ేమించెను. కాగా త్న అదివ త్తయ క్కమారునిగా పుటిటన 

వానియందు విశావ సముంచు ప్రతి వాడును నశింరక నిత్ా  జీవము పొందునటిు అయను అనుప్గహంచెను 

(యెహాను 3;16),’ లెన్ టావో ఇటువంటి వా కిగీత్ సంబ్బదం యేసు అన వా కితీో కలిగి 

ఉండాలనుక్కంటున్నన డు. 

 లెన్ టావో త్నక్క దేవునికి మదా  త్న ారము ఎందుక్క కారణము అయిా ందని అడిగాడు. దేవుడు 

రర్థశుదుుడు, అయన ారమును భర్థంచడు, భర్థంచలేడని త్న స్తన హతుడు ేరొు న్నన డు. ఆయన 

రర్థపూరంణ గా రర్థశుదుుడు. అది మంచిది ఎందుకంటే ఒకవేళ్ ఆయన మార్థన లేద్య త్నక్క తాను రాజీరడిన, 

అరు డు ఆయనక్క మన రట ిఉనన  భవిష్ా త్ కారాా లను మన్య నమేమ  వాళి్ల కాదు. అందువలన మన 

ాాలు దేవుని నుండి మనలను వేరుచసీ్థయి. అవును ఈ విభజన చాలా గరప ది, ఈ ఖాళీని పూర్థంచడానికి 

మన్య ఏమీ వంతెన వేయలేం. అందువలన ఆయన మనలను ఎంత్గానో ప్ేమించి త్న క్కమారుడిని 

మన ాాల ద్దరక్క మన  సి్థన్యలో మరణంచడానికి పంాడు. మనలను ఆ శిక్షనుండి వేరు చయడానికి 



మన సి్థన్యలో మరణంచడానికి యేసుని పంప్పంచాడు. యేసు ఈ శిక్షను మన నుండి త్తసివేయడం ద్యవ రా 

అది దేవుని ప్ేమ చూయిసీుంది. మన్య చయవలసిందలిా ఇది విశావ సము ద్యవ రాన త్రప  కాని మర్థ దేని 

వలన కాదని దీనిని నమమ డమే. 

 లెన్ టావో త్న ారముల నుండి త్నను రక్షంచడానికి యేసు అవసరమని తెలుసుక్కన్నన డు. 

మర్థయ త్న గది స్తన హతుడు కలిగి ఉనన  సంతోష్ట, సమాధానము, కారణము త్నక్క లేకపోవడం 

చూశాడు.  త్న గదిలో స్తన హతుడు త్నక్క ఇష్టమయితే త్నను ఈ ప్ార ున చయమన్నన డు. “యేసు, నీవు న్న 

ారముల కోసం ఈ భూమి మీదక్క వచిు న దేవుని క్కమారుడవని, ద్యని ద్యవ రా నను నీతో రరలోకంలో 

ఎలరిు డు జీవించి ఉండగలనని నముమ తున్నన డు. నను నినున  అంగీకర్థంచక్కండా రరలోకానికి 

వె ళ్లిేనని నముమ తున్నన ను. దయచసి న్న ారముల నుండి ననున  రక్షంచి న్న హృదయంలోనికి రండి.” 

 లెన్ టావో ఈ ప్ార ున త్రువాత్ చాలా రోజుల త్రువాత్ మొదటి స్థర్థ సంతోష్ముతో నవావ డు. 

విష్యాలు భనన oగా ఉంటాయని భావించాడు. మర్థయ విష్యాలనిన టినీ త్న త్లి ి తంప్డులక్క 

చయాలని కూడా ప్గహంచాడు. త్న విదా ను ద్దనస్థగించడానికి త్న రర్థసితిిని విశ్వ విద్యా లయముతో 

చర్థు ంచాలని కూడా ప్గహంచాడు. అత్నికి ఇక సమసా లుండవని తెలుసు, కాని అత్డు జీవితంలో ఇక 

ఒంటర్థ కాదు.  త్నక్క జీవితానిచిు న యేసు ద్యవ రా మర్థయ ఈ విశావ నిన  సృష్టటంచిన దేవునికి ప్రతాే క విలువ 

కలిగి ఉన్నన డని, దేవుడు ప్ేమిసీున్నన డని త్నక్క తెలుసు. చివర్థగా, దేవుడు త్న జీవితాంత్ము 

నడిప్పసీ్థడని, త్న వాకా ము ద్యవ రా త్నక్క నిర ణయాలను త్తసుక్కన విష్యాలలో  జా్ఞనమును ఇసీ్థడని 

నరుు క్కన్నన డు. లెన్ టావోకి, యేసు యొకు  ఈ నూత్న జా్ఞనము త్న జీవితానిన , త్న ఆలోచనను 

ప్రతాే కమైన దిశ్గా ఉంచాయి. యేసు ప్ీసీు అన వా  కినీి బటిట త్న సమసా లను మందులు లేక్కండా 

రర్థష్ు ర్థంచు కోవడం, అదే ఒతిడీితో కాక్కండా, ఎక్కు వ విధవ oసక కాక్కండా రర్థష్ు ర్థంచు కోవడం త్నక్క 

తెలుసు.     


