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ి  స७ న్హిు ారా:  

 
రి తో ి మ్స్   ు   ుునాన్ు. కా , దారా కి, 

న८ ు ు २ ాప్   డాదిన్ ో మ८ ు వాత్ గా   ు 

ు చాు. 

ది  స్ు చా ా న॥  ి మ८  ా  ది.  సీ ర్ 

ీన్ కొ  కారితో య్  వ८ శాు రి ాు. ద్ ు   న్ 

నాు २ య్డా కి ు నాన్ు. ద్ ు  సి కొ ు ా   

 గ్  ుి చా ాది  ుకॢళాళ్ుునాన్ు. న८ ు దీ  త१ ుుున८  రికి ప। ద్  

   వాయ్ ది.  

 రిచాుు ున్ " ోరాు ో కి" ది దావ్రా ది  ३ౖ ది. న८ ు 

కొ ా క్రి ుు, ు ుి ి  వ॥ ళ్ ో ు. కొు   వ॥  

వ॥ ళాళ్ు. రిచాు య్కష్ుు   ల్  ాు వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ో చాు. 

" దాు ో" ు  ో ోర్ ున్ ३ దిరిచాు, ో ుు జోయ్ు 

ేుునాన్ు. రిచాు య్కష్ుు   ాయ్ ుి ి వ॥ ళ్ ో ు.  

  ో, సీ ర్ రిచాుు హిుగా ుుుగా నాన్ు. ు 

 ుి ి   ో చా ాది  ా ుప। ాు. సీ ర్ రిచాుు 

శా ాుగా  ుి ో నాుుగా నాన్ు ు, చా ాది   వ॥  ుి 

ది  వ॥ ళాళ్ు. య९ య్ రికి,  ో  ది  ాకॢక్ ాు.  

  ో నా శారీ వాయ్ు ుక్వ॥ౖ  న८ ు దివాు రॣు 

రా ో ోధి ే  ో ు.  స। రీ దాయ్రిధ్  దివాు ు 

ోధిచాు. కా     న్హిుు  ో వ॥ ళ్ ో ు కాటిట్  ుు ే ు  
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కాటిట్  నాతో  ే  ో ు. ఫిబర్రి 20  ుథ్ ు నాతో వాు 

త१ ుునాన్ు. ు   ల్  ుి ి  ज़ ువారిత్   ు  య్ు. ది 

రీు,  ుథ్  నా  న్హి స७ న్హిు గా ా చాు. ఫిబర్రి 23, న८ ు 

కారిగా    ే ాు డాట్ ర్ ి ార్ కాన్ కొత్  కారి  య్ు. న८ ు  

రా  కారిగా నాన్ు. ज़ ాు ు కా ే  ో ు హీ . రిచ్ 3 , 

డాట్ ర్ కాన్ నా  పర్టి  ు కారిగా २ పుప్ునాన్ు. డాట్ ర్ కాన్ గొప్ 

ॢౖ త్ ుు, ాట్ ర్ వార్మ్ ాడ్ ువా.   నావ్ు ే చో  ు 

కోుున८ ది కాు.  

కా     ు రిగా . రి 26   వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ో 41  ా  

 ది. ద८  రోग़ (రి 26)  " ప్"  ోన్  ా డ్ ు వ॥ ళ్ది. ప్టి 

ుి పర్ ా వ८ ాది ది  " ప్" ో ేరాు, ज़య్ ర్క్ ట్ ు 

ज़ు య్ స। స్రీకి, నాు. ువా 42  ా ేరిది –  ి కా ో  ా  

ా. ఫిబర్రి 23 , డాట్ ర్ కాన్ ధికారి కారి  య్ు న८ ు ज़ు కారిగా 

నాన్ు.  

న८ ు  శర్ టి ో, హీగా నారోయ్గా నాన్ు. నాతో  – నా 

ాయ్ు న८ ు చా ా ుథ్ ు. ఫిబర్రి 27 ుి రిచ్ 20 ు ు ా  

త్ ు రిజోనా ుకॢళాళ్ు. రిచ్ 20 , న८ ు దివాు ాకాు 

 వాు ాకా ాు ోధి  చాు. 

ువా   ు మ్కా కి ప। ట్ ిది.  ి ల్ 14 నాు నా 78  

మ్దిు ుిది. మ८  7  న८ ు  ు ో  మ్ుత్ ३ౖ  ుత్ ు 

య్రి ుుు ా చాు, "ువాత్  ోఫ్ు" న८  రిష్ తో. మ८  22 ుి మ८  29 

ు, డాట్ ర్ కాన్ ున్ నా ాయ్ు శాన్ ా స్ ోక్ు ుకॢళాళ్ు  २ౖ  ాపిట్ ుట్  

 న్ కారి  ज़డా కి. మ८ ు మ॥ౖ క్ ు రిు నారౖॣ   ాు, ుక్ 

రోग़ు  కారిగా న్ు న८ ు రిన్ ద८  ా చాు. మ॥ౖ క్ నాు   

ోతాస్ న్ చాచ్ు, 50  వారిష్ కోస్వా కి ున్ ోధిడా కి పి చాు. ి  వాు 

ద్ ు ३ౖ ,   ో ున్ ది , ుక్ ా  ిచాు.  

य़ ३ౖ  28 డాట్ ర్ కాన్ 66  ుటిట్  రోग़ు  ప। ద్  ి ే ాు. క్ 

పర్టిిది శాన్ గా య९ ల్ వ८ ో  ज़ ు, " २ౖ  ాపిట్ ుట్  టేర్ న८ ల్ 

ఫ్ ६ ర్ ాస్  ాస్ గా" పిుుుది. కొత్  ు కొనాన్ ాది ుుుత్ ది.  

ువా य़ ३ౖ  న॥  ో   హ।ౖ ర్స్ ు రి  ారి స७ ప।ౖ  ుకॢళాళ్ు. నా 

ాయ్,  నా, స్ద८ గా పర్టి ో ५ ట్ మ॥ౖ   కారి ాయ్. నా  
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ు ుు రోర్ట్  ३ సీల్  ు  ల్ డర్ు  ాయ९ ు పిచాు. ు 17  

దివాు  ు ాకా ాు కొ ా६  పర్గాు  చాు. ది తొ ారి 

న८ ు దివాు రॣు రా ో ోధిుుునాన్ు. కాన్ నావ్ు ో 

రిు కాయ్ు , ద్ ు ుత్ ు  ి డాు, చా ాది २ౖ  

దాయ్ుధ్ ు  ుికి ుునాన్ు. డాట్ ర్ కాన్ ాస్  ాస్ ో ख़ళ్ మ८ మ్సి, 

ాన్ గా య९ ల్ ు గ్  కొ ుల్  ज़ుత్ నాన్ు. కొ న్ న॥  ో కొత్  

ు ో కి ుునాన్.  

  ుిసిది. కొ న్ దినా ి , సిటీ ఫ్ ప్ ో, క५ స్ర్ ుి 

ాుడా  २ ాప్ు. డాట్ ర్ కాన్, నా ాయ్ నా ు ో నా పిల్ తో ళ్తో, 

శర్ ు ో తో నా వారితో జఞ్ ज़ి ుుునాన్. ుభ్ 

ు ి ా!  

ద८ ుు  రి  దీ ుు గా! २ౖ  ు ా    కొు 

ారిధ్ ి!  

 
  

య९ ు ీ ుత్  కష్ుు ుత్  నొుు గా! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ర్. ల్. హ।ౖ ర్స్, य़ ర్.,  

ి. న్., టిహ। చ్. ి., ట్.ి. 

ఫి పీప్ుు 4:13   
 

నా ుుు ज़రిచ్ న८ ు 

వ్ుునాన్ు.  ుి ుికి, 

వ॥ సీల్ , ३ సీల్  నాన్తో, న८ ు,  నా 

ారాతో, ३ సీల్  ాయ్ న్,  నా  ల్  

డా రిు మ॥  హోుు 

రివ్న్ ज़య్ ార్. 

 
 

" ుు ద८ ు న८ ు, య० హోవా 

ు ొుున్ మ్ు నాు 

ే య०  న८ న८ ుుు. య० హోవా 

కొు  ప। ుట్ కొ  ుు: ధ॥ౖ య్ు 

త१ ుచ్కొ ,  ుు 

బ్ుగా ుకొుు: య० హోవా 

కొు,  ప। ుట్ కొ , ుుు" (కీత్ ు 

27:13-14). 
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