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            ిస। ర్, 2018 

 
ి  స७ న్హిు ారా:  

 
"ు న్టికి య్ ర६ గా " న८  నా  ,  స్ు  ి ల్ 

ో ు ి ిది. నా ుత్ కా న్ ొిి వారి ో డాట్ ర్ జోన్స్ III నాన్ు,  

న८ ు " ా  పర్త్ ా " నాన్  నాన్ు . "హ।ౖ ర్స్ ు  కాు 

దా య९ ు"  , రॣు ాుల్  ఫ్  (BBF) ు య్కష్ు గా న్ , డాట్ ర్ ల్ న్ 

రో, నాన్ు . డాట్ ర్ హ।  రా గ్స్, ఫ్ (BBF) పిుు, రా గ్స్ ునాది 

ధి  డాట్ ర్ జాన్ రా గ్స్ ు ుు, ున్ , " ३ౖ  మ॥ రికా వాు! 

శ్కాుు! ీ ుత్  త్ ు   ज़ ... వ॥ౖ య్ు కొు  

ज़పిుత్ ది    కాు. " ువారిత్ ుు డాన్ ా స్ నాన్ు, "’ు న్టికి 

య్ ర६ గా’ ోు ే  కాు , ు వా  నాన్ు. హ।ౖ ర్స్ రికి  

దా...   ి  २ ుత్ ది  – ధ॥ౖ య్ు, కి ాు , 

రిు ు  ుు ాు."  

పర్సిధ్  ॢౖ త్ ుు నా ురి   ా ా న८ ు న్పుప్ు , ది నాు  ా 

  ది   న८ ు చ్య్ ోज़  ాు. న८ ు ుు దిగాభ్   

२ ుతాు, "న८ న॥ ా  ాటి య్కిత్   య్ు? " నా రియ్ ు ో, న८ ు 

ోధిడా కి పి८  ుు, ద८ ుు నాు  నా న్ చాచ్ు,  
 
"ున్ ు వా ద८  న८ ు త్ ు ేు" (ఫి పీఫ్ుు 4:13). 
 

61 స్రాుగా  వాగాు వాత్ గా ుగొనాన్ు. నా  టి ో న८ ు 

చా ా వాख़ల్  వ॥ ుకా న८ ు ురొక్నాన్ు. న८ ు య९ ు ీ ుత్ ప।ౖ   
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ధాడాు కాటిట్  న८ ు పర్  ుదా న్  చాు. ీ ుత్  కాగా న८ ు 

 డ్ ుు ధి   పర్ు ో కష్ ాది దికి ज़ప్రిత్ గా 

చాు. న८ ు య९ ు ీ ుత్ ప।ౖ  ड़రిత్ గా ధాడాు కాటిట్  పర్  ుదా న్ ॣ చాు.  

"ప। ద్  ోరా ాు"   కొ న్ దాు. ३ౖ ు ో పిప్దాు ే ుు 

ज़రిచ్ ోరాు రిిది, దా ో న८ ు ే నాు దిజాుज़త్  స। రీ ో 

ధ్ ు ోు య్ ర६ గా న८ ు డాు. న८ ు ड़రిత్ గా ీ ుత్ ప।ౖ  ధాడాు 

కాటిట్  న८ ు  ుదా న్ ॣ చాు. ువా గా ద८ ज़ ేసి 

సి ు య్ ర६  ోరాు, " ీ ుత్  రి శో,"  సి ో య९ ు ధ్ ే న८  

రితో ३ ౖ ి ి  రిిచా  ज़పిచాు. న८ ు ड़రిత్ గా ీ ుత్ ప।ౖ  ధా 

డాు కాటిట్   ుదా న్ ॣ చాు. న८ ు ు త१  య్కిత్   ిज़త్  ట३ న్ 

వారా   ో "పుప్ు" వాత్ ు చాచ్ . ువా  ుదా న్ ॣ చాు,  

 ు తొి ో ది, న८ ు య९ ు ీ ుత్  ప।ౖ న८  ధా డాు కాటిట్ , రిు 

న८ ు రిగా. ువా భ్ ాుు య్ ర६ ుగా ోరాు. నా 

 ుు, రॣరॣడ్ జాన్ ాज़య్ల్ కాన్, నాన్ు, "డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ రॣు 

భ్ ాు ుతర్ు ज़ ు ో  న్ ిపిచాు. రॣు 

ుతర్ు ज़८  ు   ే ు." న८ ు య९ ుతో డాు, మ८ ు 

ీ ుత్ ప।ౖ  ధాడాు ు ుధ్ ు ॣ చాు. ువా   ట్ ుు 

 ి ుకో ో ుధ్ ు.  ుట్  ా ड़రి య్కిత్   320 ుయ్ు 

ుకॢళాళ్ు   నా న్ కో ోప్ ు.  ుధ్ ు ో ज़ 

ॣు ొదా, ుటే "ున్ ు వా ద८  న८ ు త్ ుు 

ేు." న८ ు  ాటి ోరా ా ో న్పుప్ు, ది రియ० ౖ  గ్ ు ది 

పుప్ు గ్ ు   న८ ు  ో ాు. న८ ు రియ० ౖ  గ్ ు ుు ాు, న८ ు 

ల్ పుప్ज़ ॣు ాు ుటే "ున్ ు వా ద८  న८ ు త్ ుు 

ేు."  

 ు ో, చా ాది ోుు    ుి ుయ్ు 

దొి   వారి  ు ుట్ ుున్పుప్ు, న८ న॥ పుప్ు  ా २ య్ ే ు 

ుటే న८ ు ోు ుి  ు పర్ు  ాది గాు.  ుు? 

ుటే "ున్ ు వా ద८  న८ ు త్ ు ేు." ుేన८ ! 

ుక५  ోటికి ువాత్ ు ుు వ॥ ళ్డా కి మ८ ు ుదాు 

 ుత్ నాన్ు. నాు 1.5 ు ది వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ో 221 ద८ శా ో,   
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పర్ు ో 40 ా ో నా పర్గాు ుుతాు ుటే "ున్ 

ు వా ద८  న८ ు త్ ుు ేు."  

రॣరॣడ్ జాన్ కాన్ २ ాప్ు, "డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ు ుड़వ్గా 

త१ ుు య९ ు ీ ుత్  న८  మ॥ౖ  ప।ౖ  ట్  – మ॥ౖ  ునాది  ." 

నా ు ుు రోర్ట్  నాన్ు, "కొది తర్మ८  నా  ి  ధ్ ు 

ేుునాన్ు, ుటే  ు ు ా  ో ు.  

ద८ ు తో ు ాు." న८ ు ోరాి పర్  ుధ్ ు ో న८ ు ॣు ొదాు దా కి క५  

క్ కాు  

– "ున్ ు వా ద८  న८ ు త్ ుు ేు." ుక५  ు  

ు ది. ుక५ , నా ో దావ్రా  ి ి వాు టే, ు ు 

ज़ డాు. క५ ు ద్ ు వ८ ర६  చో  ి డాు.  

నా మ్ుత్ ॥ౖ  ా ావ్  స७ న్హిుు, డాట్ ర్  ార్ ల్. కాన్ నాన్ు, 

"డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ తో ి ాు, ుగొట్ డాు ుడాు, కా  దొుక్కొ  

 డ్ ుు  చాు య९ ు ీ ుత్  వ८ ర६  పర్ు ज़ ే  

ज़పిడా కి."  

డాట్ ర్ ి ుర్ వానో నాన్ు, "ద८ ుు  య్కిత్ తో న్పుప్ు, ు 

ి ోర६ ు." 

డాట్ ర్ రోర్ట్  ల్. న్ర్ నాన్ు, "న८ ు య్ు కొు డా కి 

ట్ ८  య్కిత్ ,  న్ పర్  ज़ుగా న్ప్టికీ.  ాటి య్కిత్  న८ ు 

పర్సి ాు, రోర్ట్  ३ సీల్  హ।ౖ ర్స్, य़ ర్  ాటి ॢౖ త్ ుు." 

డాట్ ర్ కॢట్ ఫిల్ ోట్ నాన్ు, "డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ుుప। న్ज़  

గొప్ పర్ీుు,  ३ౖ  ‘ ాకాు  షి.’  షిట్  తా పుప్ు ీ ుత్  

ద८ ు [ప।ౖ న८ ] ుది."  

డాట్ ర్ ల్ ర్ నాన్ు, "డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ధ॥ౖ య్ుు, మ॥ౖ  పుప్కోు 

వాు,  న్ వ॥ౖ రీతాయ్ు య్ ర६ గా ోరాడా కి  [ట్  తాు]." 

డాట్ ర్ ఫిల్ గో ేల్  నాన్ు, "... గొప్ ే ోు  వ॥ ిి  

ు  ోు ో ోరాడా కి,   ే , శావ్ు   ోరాు."  

డాట్ ర్  ార్ ల్. కాన్  ా నాన్ు, "డాట్ ర్ ర్. ల్. హ।ౖ ర్స్, 

य़ ర్  ాధాయ్ న్ ాధి  య్కిత్  –  న్  ు య్ ర६ గా! నాు 

త१ ుు, ుటే  ३ౖ  స్రాు ప।ౖ గా తో  న్హిగా 

 ే ాు."  
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ు నా  రితర్ కాఫీ  ొుచ్, " న్ ుు య్ ర६ గా," 

$10 డాల్ ు. డాట్ ర్ సి. ల్. కాన్ ు ాుచ్  ా ా ప। ట३ట్  15308, ాస్ 

 ాస్, కా ోరిన్  90015.  ు ా రిచ్ ోి " ి మ్స్ 

త్ ు" ు $10 డాుల్  ుక్ు ొుు ాు. $10 డాల్ ు నా  

ు ొుకోి!  

ి మ్స్ ు ో ద८ ుు ుమ్ు దీ చా  న८ ు ారిధ్ ాు. 

ज़ స్ు ో ज़  ుమ్ు దీ ుు గా! య९ ు ీ ుత్  

ుత్ ుు గా!  

  
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ రిు  నాతో,  

ు ుు రోర్ట్ , రోర్ట్  ాయ్ న్, రోర్ట్  

ద్ ు ు రॣత్ ు, నాన్ రిు శారా. 

 

య९ ు నాు ో,  

 
 
 
 
 
 
 
 

ర్. ల్. హ।ౖ ర్స్, य़ ర్.,  

ి. న్., టిహ। చ్. ి., ట్.ి. 

ఫి పీప్ుు 4:13  

 
 
 
 

          
 

    హ।ౖ ర్స్ ుుు   హ।ౖ ర్స్      డాట్ ర్ రిు   హ।ౖ ర్స్ డాట్ ర్ 

    పి ి  ాన్ సి ోక్ క५ ో , క५  నో,       ోమ్ర్ ల్. ౌన్స్ తో,  వాు 

    నా, ు గౌట३ ా, ర్ న్ స। ార్               రి ३ౖ ు ుస్ ో ోధి ాు. 

    రిు టి న్ ుి చాచ్ు.    
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