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 ి  స७ న్హిుడా: 

ా ధా ో ద८ ుు పి  జ్ ు  స్ు  ు ో పర్ధా ట్ ు. 

నా ుుు న८ ు కॢన్ మ్, మ॥ కిస్కోు స। ుప।ౖ  వ॥ ళాళ్ు. న८ ు  రోग़  ో హోల్ 

ది ో ి ాు  జ్ ుు ज़రిచ్  ుత్ ు ుుज़ ది ాక్ ాడ్ త్  రా 

ज़ స్ ో   ది, 1949 రిు 1953 య్. ది ుుుగా నా తామ్ 

 జ్ ిది.   కి  జ్ ు   ద८ ు గా టిట్ గా ారిధ్  ా చాు. 

మ८ ు రిి  చ్ ువా న८ ు ज़ు రోग़ు ోధిచాు చా ాది వ్ుథ్ ు 

 ి డాు. కా   వ८   ువా, ప। ద్   జ్ ు  ామ్ుత్ గా  చ్ది. ది ుట్  27, 

ుువా ాకాు. య०   64:1-3 ు  २ య్   వ్ుథ్ ు 

२ ాప్ు, "ు ుచ్కొ , ు దిి २ చ్ు గా..." (య०   64:1). ుుగ్ ు 

వ్ుథ్ ు  ు  ల్ చాు.  ామ్ుత్ గా  వ్ుత్ ు త॰ సి టిట్ గా 

రిచాు, "న८ ు   ో ు!" కాళ్  ది ज़ుగ్ ు డాచ్ు. ది ड़రిత్ గా 

హి ది ుటే  రా  ాड़రిగా ది  ే ు,   ా ज़.  

కొదీద్  ज़ ా ో రి ుట్  ో ద८ ుు దిి చాచ్ు 22 ది వ్ుథ్ ు 

 ి డాు 14 ది  జ్ ి మ్తో  డాు.  ట్ ణా ో ज़ు 

కిత్ మ॥ౖ   జ్ వాు న८ ు ి చాు, చా ా కిత్    ,  ాధామ॥ౖ   నాు 

త१ స७    క్డా  పి ే ు. కా    జ్ ు ట్  టిది 42 స్రా ో 

ద८ ుు పిది. ద८ ుు మ్ు కర్మ్రిచా  చా ా స్రాు ారిధ్ చా ద८ ుు 

 ాథ్ ు వా చాచ్ు. కా   కొ న్ రాతర్ ో   36 ది పుప్కోు 

ొుునాన్ు 22 ది  ి డాు – 14 ది  జ్ ి వ॥ ుదిిరినా సిథ్  ుి 

ుుధ్ రిడాు. న८ ు య०   64:1-3 ప।ౖ  ద८  ద८  ోధిగా ది   ది పర్  

రా  పర్ు  జ్ ు ీతా న్  ళ్  ళ్ ాడాు, "నా షిట్  టి  ు, కష్కా, నా 

ాధ్ , రోग़ య९ ుు తర్మ८ ज़ ుమ్; ు ో ుడా ిపి ప్టికి , 
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రి  హి ున్ రిుత్ ది. నా షిట్  టి  ు, ద॥ౖ  కష్కా,  హితో 

నా తామ్ పర్కా ే ు. నా షిట్  టి  ు,  రిుధ్  కాు నా ో పర్  

 ు ు ज़ుుల్ గా" (“Fill All My Vision” by Avis B. Christiansen, 1895-1985). 

 జ్ ు ో కొ న్ ాుల్  ాతాు రిజ్ ు సిు  ే   చ్ు మ८ ు ారిధ్   పర్ ారీ 

వాు వ॥ ుు ిగ్  ద८ ు  మ్ రిి  చ్, పర్ు ీ ుత్  నొద్ ు ిపిచాు.  కొదీద్  

రోग़ు మ८ ు ుున్ ॢౖ త్ వాయ్ న్ ు చా పుప్ు ు  వాు బర్ కి 

న్ కాు దా   ో ే ు. వారి ో  ద్ ు వ్ుథ్ ు ోధిడా కి 

రిప్ుునాన్ు. వారి ో ు  २ౖ  ువాు  ు ుు, నోవా ాగ్. 

కొు డాట్ ర్ కాన్ 23 స్రా ు ుు జాన్ శాज़య్ల్ కాన్, ు టీ 

కాల్ స७ట్ ట్ ల్.. ుి న८  నాయ్ు ుి  ా దర్ య్ు. వారిద్ ज़ ుభ్ 

పర్ీుు. జాన్  టి పర్ు ేుత్ న్పుప్ు వ॥ౖ  స్రాు ప।ౖ గా 

ోధిుత్ న్ుట్   పి ది, నోవా ా ుత్ ు ాు, టిట్ గా ోధి ాు, ా ాతాు  ళ్ 

ో ో కి వ॥ ళాు డాట్ ర్ జాన్ గ్ రిు డాట్ ర్ జాన్ ర్. రౖॣస్   ే . మ్య్ 

కా ది!  ు టిట్  ద८ ు కి నాు! జాన్ రి ుి  ా ో ాల్ ాట్ 

ज़ు ో వ८ దా య్ య్సి ాు. ज़ు నాుు న॥  ుి తర్మ८  

ోధిుత్ న్ప్టికి , ువాత్  ज़ ా ో ోధిడా కి త్  ా ద८ ు ుి, డొ న్ 

రి ల్ క్ ుి  ి  ా ద८ ు ుి  వ్ ుునాన్ు. వ॥ౖ   

తాద్ ు ో గొప్ ుత్ ు గా పర్తా ోధి ా  న८ ు ుమ్ునాన్ు. ు జాన్ 

ే  నోవా పర్గాు నాుుటే,  వ॥ బ్ స।ౖ ట్ www.sermonsfortheworld.com. ు వ॥ ల్  

ज़ి. ల్  ప७  య్ ో, "ల్ ు ో పర్గాు"    న్ ుది. క్ కిల్ క్ 

ేస७త్   ాు ధి   ప७  ుత్ ది.  ాు ధి  న్ టే,  న్ 

ప।ౖ  కిల్ క్ २ య్ి డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ కొు ే  జాన్ శాज़య్ల్ కాన్ ే  నో ాగ్, ే   

ు ో ోధిే వారి కొు.  ాు ధి  న్ ు ే  ోత॰ , టీట్  ి దికి వ॥ ళేత్  

ు పర్గాు  పి ా    ు  గా  రావ్గా  ా .   

 స్ చోు ేుున్ రॣ గొప్ ు  టి రాు, 

నాన్కిమ్ హ।ౖ ర్స్. మ॥  రిచ్ 30   ు ుు రార్ట్  ३ స్  హ।ౖ ర్స్ III కి   

మ॥ౖ  ాయ్ న్ ు  మ్ ది. నాన్ మ॥ౖ  ుు ప్టిక५   య్ ో 

ుుత్ ది.  

న८ ు २ పిప్ుట్ , నా ాయ్  నా న८ ు   ల్  డాు న్, ३ సీల్  రిు వ॥ సీల్ తో 

ాు కॢన్ న్ వ॥ ళాళ్ు రి ో ుదర్ు ుడ్  డా కి.   ు ు 

నాు ాగో ే ప్టికి  క५ స్ర్ ు వ॥ౖ య్ు ే ుకో . న్ుట్ , క५ స్ర్ 

ుు ో ది ख़శా ో ది. కాు ణ్ ుత్ ది, న८ ు 22 ౌల్  ుు గ గా్ు, ది 

  ుుది.  

 



 

 

 స్ ో రిి "   జా తా" ज़దా. 97   ఫిబర్రి 13  రోస్ 

కॢనాల్డ్  కీవ్న్  ో ు. ८ డ్ రాల్స్ న్, రోనాల్డ్  రాస్ ుస७ న్ రిు ८  థాస్ 

ోధి  ట్ ర్  ో ీదిచాు  ి ల్ 12  నా 75  మ్ది భ్గా. 

  హ।ౖ ర్స్ ుటిట్ రోग़  ి ల్ 16  మ॥   ి  రాఫ। ల్ స। ార్, 85 స్రా 

ుక్ు,  చ్ కొ న్ దినాు తో ి ాు.  

ువా గొప్ ు రిిది. కొ న్ గొప్ ుప్ు  ు ో 

२ య్  ద८ ుు ज़పిచాు. మ८ ు ుుగ్ ు రిచాుు, నోవా ాగ్, జాక్ ాన్ 

రిు రోన్ స్ు ుునాన్ు. జాన్ కాన్  టి పర్ు ग़ ३ౖ  10 

రిు  నోవా ాగ్ 17  ోధిచాు. ద్ ు వ్ుథ్ ు గొప్ పర్ీుు – 

మ్య్ కాు! ग़ ३ౖ  31   చాన్ ారా  ోక్ ార్ వాు ేుునాన్ు. ుట్  

21  పీర్ సీట్ ఫ। న్ ాన్  మ్చాు.  

 జ్ ు రॣ ాు ుువా, ుట్  27  ాుుది.  పర్త॰ య్ 

ज़ ా ో ుగొనాన్ు మ८ ు జాగర్త్ గా ారిధ్   ాధ్  మ్ు  ిున్పుప్ు 

రా ో ద८ ుు పర్య్కష్ య్ు, కా  ి  రోग़ ో ాధ్ ప।ౖ  షిట్  ప। టిట్ పుప్ు 

ద८ ుు ड़రిత్ గా ుయ్॥ౖ     ే ు. ు ది న८ ుచ్ున్ ుు, న८ ు ज़ు 

గొప్  జ్ వాు ज़ ాు, వాటి ో టి २ౖ   కి నాుువ८  ది  ిపి ది 

వారి ో న८ ు ి . 

డాట్ ర్ ల్ ర్, ज़సి నా ాపిట్ ుట్  వ్ దాయ్ు య్కష్ుు, మ్ 

దివాతాు  ३ౖ ు ుస్ు  య్ నాన్ు. ర్ 19  వ॥ సీల్  హ।ౖ ర్స్, 

ి సిట్ నా ుున్, ८ ా మ॥  ర్, స। ట్ ుకో వా ాగా రిు రిజ్ ల్ కॢల్ ాపిత్ మ్ు 

ుునాన్ు. ద८  రా ో జాన్ ాज़య్ల్ కాన్  ు ో ోధిడా కి 

ు    ది. ునాు జఞ్ ज़ి ో రాన్ కార్క్  న్ ఫ్ మ॥ ి ల్ 

పి నో వా చాు.   ది! ८ వ్ ज़క్ రా ోునాన్ు ిస। ర్ 18  

ి మ్స్ కాయ్కర్ ో ా  రిు ాశాచ్య్ ువాత్  ీు ు దిడా కి.  

34  ాగా, న८ ా  డా కి ద८ ుు ు దావ్ు త१ రిచాు. న८ ాల్ పర్ు నా 

పర్గాు పర్ వా ుుచ్. న८ ాల్  న్ పర్ద८ ు,  స్ు రॣు 

ज़ ాు చాచ్ , మ८ ు దిుత్ నాన్ు  న్ ద८ ు ాు  పిుు  

పర్ పర్ుు ది హి  వ్తా గ్  న్ ద८ ు. న८ ు ోధిుత్ న్ పర్  

పర్ు 34 ా ోకి పర్ు ज़ ో ుదిుుది. పర్గా న్ ట३ న్ 

నాయ్ కॢమ॥ రా ో తర్రిి పర్తా ज़ज़య్బ్ ో వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ో ज़ు 

ా ో, ధారిన్ २ౖ  ాప్ ష్, ల్  ా ో పర్ ాుునాన్ .  

 

 



 

 

२ పుప్కో ట్  ే ు, కా  న८ ు ుధ్ ుునాన్ు. న८ ు ८  గా, ే స్ ాల్ 

 ే ు, ड़రిత్ గా కో ోప్ ే ు!  న్టి ో దా  ుక్గా కో ోప్ునాన్ు!!! నా ాయ్ 

ుి ో రితో జఞ్ ోనా కి వ॥ ख़త్  ాు.   న్వ८ శాతో మ८ మ॥ పుప్ज़   

 న్  ి ునాన్ు.  

 రీకష్ ీ ుత్   ు ో   ో  ు ి మ్స్  ో పర్య్కష్ 

చ్డా . ద८ ుు  రి  దీ ుు గా! 

        
        

య९ ు నాు ో, 

          
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ర్. ల్. హ।ౖ ర్స్, य़ ర్.,  

ి. న్., టిహ। చ్. ి., ట్.ి. 

ఫి పీప్ుు 4:13  

 
 
 

         
దో  ారి పర్ీుు పర్ు కొు 

దొ కా ో తాు. నా పర్గాు ज़  

ు  ు దొుుుద८  ज़ి. 

ుక५    నాన్ . ు ు 120,000 ది 

ోుు 216 ద८ శా ో నా పర్గాు దివాు 

 ు ొుునాన్ు  స్ ో. 

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.ज़ి. 

  డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ రిు  నా    

  రాు నాన్  ది న॥     

  ు. 

 
 
  
      
 
 
 
 

                                 
     

       
 
 
 
 



                             
 
డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ జాన్ ాज़య్ల్ తో ( వ॥ౖ ు)         డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ జాన్ కాన్ తో ు  

రిు నోవా ాగ్ (ుివ॥ౖ ు). ద్ ు ువాత్           ువాత్  రియ్ు ు   

పర్టిడా కి రిప్ుునాన్ు          ొదిపుప్ు. 

వ८ దా య్ య్సిచాు.  

 
 
 

                    
 
       

ద८ ా మ॥  వార్ 87  స్ ో     డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ రిగ్ ల్ క५ క్ల్ ు  

డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ే ాపిత్ మ్ు ొదాు.      ాపిత్ మ్ు ుత్ నాన్ు.  
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డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్  ణి 34  వా వారిష్ కోస్.       రాఫ। ల్ స। ార్ (వ॥ౖ ు), ३ సీల్  హ।ౖ ర్స్,  

             న్ హ।ౖ ర్స్, డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్,    

             హ।ౖ ర్స్ డ్  నాన్తో,  రిు   

               జా కిమ్. 

 

 
 

             
 

 

         &  ేమ్స్ ज़ప్.        డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్   రోస్ కॢనాల్ట్ -కీవ్న్ తో.  

       మ॥   రాగ్న్ వా ువాు. 
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రॣ. ర్క్ ాకీల్  డాట్ ర్ రిు            డాట్ ర్ చాన్  ు ుు  

  హ।ౖ ర్స్ తో ज़ స్ భ్గా.          వా న్ ారా స్క్ ార్ తో   

                రిిుత్ నాన్ు.  

 

 

          
                              
      డాట్ ర్ రిు   హ।ౖ ర్స్,          (వ॥ౖ ు ుి) డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ 

        హ।ౖ ర్స్  ల్  డాతో,          ుు నాన్తో,   హ।ౖ ర్స్, 

      ३ సీల్  రిు వ॥ సీల్  రిు న్ హ।ౖ ర్స్.          ३ స్ రిు న్ హ।ౖ ర్స్. 
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