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             ిస। ర్, 2017 

 
ి  స७ న్హిుడా: 

 
"ు న్టికీ య్ ర६ గా " ుది నా  , దా  కొ న్ రోग़ ి  

ుిచాు. నా ుత్ కా న్ ొి వారి ో డాట్ ర్ ాబ్ జోన్స్ III, ు  ున్ "పర్త్ " 

  పిు ాు. డాట్ ర్ ల్ ు ో, రॣు ాుల్  ఫ్ (BBFI) ు య్కష్ుు,  నాన్ు, 

"హ।ౖ ర్స్ ు  కాు దా య९ ు ." రిు డాట్ ర్ హ। ర్ ३ ర్ట్  రా గ్స్, ఫ్ (BBF) 

పిుు డాట్ ర్ జాన్ రా గ్స్ ు ుు, రా గ్స్ ునాది ధిన८  , ున్  ా పి చాు , 

" మ॥ రికా ज़ ుుుు!  శ్కాుు! య్తాయ్ు ज़డా కి  

ज़   ి ది. " డాట్ ర్ ల్ ర్, ज़సి నా ాపిట్ ుట్  వ్ దాయ్ 

య్కష్ుు, నాన్ు, " ధ॥ౖ య్ు  ज़రిచ్ చ్య్ రిే ७ ర६ పిే ుత్ ు ." వారా 

వాయ్ఖాయ్ డాట్ ర్ డాన్ ా స్ నాన్ు, "’ు న్టికి య్ ర६ గా ’ ోు ే  కాు , 

ు వా . హ।ౖ ర్స్ రికి  దిరి ...   పర్ుత్  రా కి ువ॥ౖ ది – 

ధ॥ౖ య్ు, ప్, ు . " డాట్ ర్ ి ురావ్ , డోన८ షి ు  స७ రీ , 

నాన్ు, "న८ ు ుక్గా  ుత్ కా న్ సి ాు ేుత్ నాన్ు . ద८ ుు  య్కిత్ తో న్పుప్ు 

ు ి ోు. డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్  నాుు చా ా  ుదా దావ్రా చాు." 

జాన్ ాज़య్ల్ కాన్     కారి డాట్ ర్ ి ార్  ల్. కాన్  

ాయ్ డాట్ ర్ ग़ిత్ కాన్  ు ుు. జాన్ రియ్ ో నాన్ు, నాు  ుుగా   

ేుత్ నాన్ు.  ు ో రిి   ాుయ్మ॥ౖ  ు జాన్ ువాత్ ు 

పర్టిడా కి రిప్ుకో. ు పుప్ు  ా వ్ ధాయ్ు ో  తాల్ 

ోట్ వ८ దా ాశా ో "" దాయ్రిధ్ . జాన్ నా  రితర్ు  ోదాక్ు రా ాు. 

నాన్ు, "డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ు ీ ుత్  కొు క५  ుస్  ి ునాన్ు రిు ు 

మ॥ ుౖॣ గాళ్ు, రాకీ పర్ుుధ్ ు ుు  ి ది...77 స్రా 

ుస్ ో, క५ స్ర్ తో (ిగ్ ది) వ॥ౖ య్ు దావ్రా  చ్ హీతో నాన్ు, చా ాది 

ా  ుున८ వాు. కా  డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్  ు కొు ద८ ు  కొు ోరాు 

ేज़త్  నాన్ు!  ట్ గా వ८ ది గ్ ు  చ్ ోధి ज़ుత్ నాన్ు. న్టి రా  

ుక్ దర్తో,  ే  రిసిథ్ ో, ుు ాతో,  ీ ుత్ ే ి వ८ దిప।ౖ , 

సిథ్ గా ుుునాన్ు.    ా ోధి ాు?  సిు  ే !     హీ  
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పర్గాు చా ాది २ ప७ ప్ వాటితో ో స७త్  చా ా జర్తో ज़ిది! ుక५  

పర్తా కాుు  పర్గాు వారి వ८ దిప।ౖ  ోధి ాు...నాు దా కి 

ు పర్ పర్ుు డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్  36 ా ో  ుజ్  

ేుునాన్ ...పర్టిప।ౖ  కిత్ మ॥ౖ  పర్ ాు ८ ుట్  ద८ ు ే  

పర్గాు వాుునాన్ .  స్ు 1.5 ల్  ది 218 ద८ శా ో  

పర్గాు దివాు,  ి ు www.sermonsfortheworld.com ో ज़సి 

७ ర६ పిడాు...డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్   ు ీ ుత్  కొు ే ా ७ ర६ పిుత్ ది – 

ుమ్ు  ాగా ७ చాు మ్గా స७ చాు. డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ కొదిద్  

వారా ో ు ుు రిి ొుునాన్  २ ప్డా కి తోషిుత్ నాన్ు. క५ స్ర్ రిి 

రాుడా  కా చా ా స్రాు చా  నా ాధ్ ." 

డాట్ ర్ రోర్డ్  ల్. న్ర్, జా గా ప७ ు ొది ువారిత్ ుు " ३ౖ ు  

ువారిత్ ుు"  ాుు నాన్ు, "య్ు కొు డా కి ట్ ८  య్కిత్  టే న८ ు 

పర్సి   ది ాు... న్  కి పర్ ज़గా నాన్ు. రోర్ట్  ३ స్  హ।ౖ ర్స్, 

य़ ర్  ాటి ీ ుత్  ॢౖ త్  స७ ుు!" (The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 

2015, pp. 104, 105). ు నా సీవ్ రితర్ు ుకోుచ్,  న్ ుు య్ ర६ గా, డాట్ ర్ 

ి ార్ ల్. కాన్ గారికి (323)735-3320 ర్ ప।ౖ  ోు ే దావ్రా ేుచ్  

ుత్  2018  కాు ో ు ాు ో కి ుత్ ది.  

నోవా ాగ్  ు ో ోధిడా కి పిుి రి  ుత్ ు. ు 

ళాశా ి ీ  ుిుకొ  స। రీ ు ుతాు. నా ువా జాన్ కాన్  కారి 

ుతాు  కి నోవా  ుుగా  ాు. నోవా రిు జాన్ క్  వ్ 

ోుు. ుుు  స్ు నోవా డోన८ షి  २ౖ నా ో ోధిచాు. य़న్ 

డొ న్ రి ల్ క్ రిు రॣు ువారిత్  ज़ ా ో ి ో పర్ిచాు. జాన్ 

నోవాు డాట్ ర్ కాన్ తో  సి  ి కా వ॥ ల్ , క్ గాడా, కॢనాయ్ రిు రావ్డా ో ేచ్ 

రి ో ోధి ాు.  

మ८ ు రాి  (కొ ి ాు) రిు ి ే  ( టే ాు)  

స్ ు ో  ాు.  ా ు ుి ు పర్ పర్ుు పుప్ు  

వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ో 36 ా ో ు ాు ో నాన్ !  

నా ాయ్  నా న८ ు  35 వా వారిష్ కోస్ు స। ప।ట్ ర్ ో ుుునాన్. 

 నా  ు ో   సీత్  రియ్ు ాుయ్రా గా నాన్ు. వారి  

ज़ుకో దావ్రా మ॥  ుభ్ రియ్ ేుత్ నాన్ు.  నా  న్ క్ుు 

 ి య్కిత్ , చా ాది  మ్ ज़  ాటి వాు మ॥  గౌట३ ా వాత్ ుయ్రాు! 

నా ు ుు రోర్ట్  జాన్ వ॥ సీల్ ు  ు ో ుభ్ుగా నాు  ు 

ేుత్ నాన్ు. ఫిబర్రి ో నా ు ుు రోర్ట్  ు  ాయ్ న్ ు ు రॣత్  శారా ుట్ ోుది. 

వారి తొ  ు రॣత్  నాన్ రॣు స్రా ాు ది. ప్టిక५  ు ుుత్ ది 

ాుుది – మ॥  ుభ్మ॥ౖ  డ్  ున్ పుప్ు ज़సినా ుుద్  ప। ుట్ ుుది! నా 

ు ుతో ాడా ే  ు ేుత్ ది!  
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ర్ ో 13 ది ుత్ ు ాపిత్ మ్ చాచ్ు, వారి ో ుుగ్ ు ోు ుి 

 ి డాు – ८  కాల్ స్,  చాన్, జోఫ్ గాగ్, य़ీ , థాస్ ువాగ్, నా 

ు ా, మ్ ड़య్, ుమ్ , ३ సిస్కా న్,  కా ,  సి   క్ న్, ల్ 

గ్ జాగ్. వారి ప७ ుల్  టిట్  ు २ ప్ుచ్ ు వ८ ు వ८ ు కా  ॢౖ త్ ుు. 20 

ుు ుి  చ్వాు  గొప్ ు ో ుయ్ుగా ు టిట్  మ८ ు చా ా 

రివ్ుత్ నాన్ు  ు ాస్  ాస్ ి ొుడ్  ది! ర్ ో 5 ది 

ుుు రిచాుుగా ుునాన్ు – రోన్ స్, ज़య్ డాగ్ , జాక్ గాన్న్, 

నోవా ాగ్ రిు జాన్ ాज़య్ల్ కాన్. ది ు దిరి ౖॣకొునాన్ు, జాన్ 

దిగా ున్కొడాు ువా రॣ८ ళ్ ువా వ८ దా ట్  దర్  ువా 

  కారిగా  ష७ కితాు. జాన్ ప్టిక५  చా ా దివాు  ు 

పర్ వాు ు రిశ్ుత్ న్ ుత్ తో ాుునాన్ు. ు రియ్ ో నా 

"ు ుు."  వ॥ బ్ స।ౖ ట్ (www.sermonsfortheworld.com) ో   పర్గాు ज़ి. పర్  

దివాు ాకాు  వాు ాకాు న८ ు ోధి ి కాు 

ోధి ాు. 

ేచ్ స్ు రియ్ ో నా 60  వారిష్ కోస్ు ుుకో ోునాన్ు! 60 

స్రాుగా న८ ు ోధిుత్ నాన్ు న८  ు న८ ు మ్ ే  ోునాన్ు! నా క५ స్ర్ 

ుగ్ ుది. ది రాుడా న८ ు  ుభ్ ు ో జాన్ నోవాతో ాు 70  

స్ు ు పర్ిుుల్ , నా కొు ారిధ్ ి!  నా రియ్ ో నా 

ా ావ్ . పర్ రోय़ ు నాతో ాు  ేుత్ ది,  ుట్  ట్ మ॥ౖ  ాస్  ాస్ ో 

ోు ో న్ ుత్ ు  ాది ో. నా   కారి, డాట్ ర్ ి ట్ ర్ ల్. కాన్ 

ే ుడా, తా ాయ్ు కాు. న८ ు డాట్ ర్ ॢౖ న్ ల్. చాన్,    మ్ ా ాజార్, 

రిు  రిచాుు ువాుు, వాख़ు రిప్చా  వాు ే ుడా  

రియ్ ు!  

ు రి 29  २ౖ  ज़ స్ు ుుునాన్ు. నోవా ాగ్ 

ు రా ో ోధిచాు రిు డాట్ ర్ ॢౖ న్ ల్. చాన్ ాకాు ోధిచాు. 

న८ ు నా ుు ా న్ ుర్ ో  ారా, మ॥ కిస్కోు  ి ల్ ో, స। ు  నా ు ుు రోర్ట్ , 

న్ డ్  నాన్తో ాు వ॥ ళాళ్ు, నా ు ుు వ॥ సీల్ ,    ల్  ల్ డా,  నా ज़ 

నాతో చాచ్ు. ది ుగా, వ॥ చ్గా ా  ుగా తో ది. డాట్ ర్ రోర్ట్  ల్. న్ర్, 

ిస। ర్, 2016 ో, 94   ణిచాు ు   ుత్ కా న్  వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ో 

మ్డా కి   ున్ చ్య్రిచాు.  థ్ ు ో తర్మ८  డాట్ ర్ న్ర్ ుత్ కాు 

కొతా  – www.sermonsfortheworld.com. టి ప७ ో వ॥ ు ాు ుుగా ి దా ప।ౖ  న్ 

పర్ ज़ి. ుట్  ుి తాకాు ు మ८ ు  జ్ ుప।ౖ  షిట్  ప। ాు. న८ ు 

పర్ రా ,  ३ౖ  ాల్ ు ప।ౖ గా పర్ిచాు, పర్ుు దిి చాచ్ు చా ాది ుప్ 

२ దాు, ుు  జ్  డాు. ది రॣ ారి ద८ ుు ి దికి దిి  చ్ ज़వ్ుతో 

  న్  వ్దిచాు! ేచ్ స్ు ుక్  జ్ ు కొు ారిధ్ ుత్ నాన్ు! 

డాట్ ర్ చాన్ ు ుు  రిచాు య్ు ు కోర్ 8  త॰ దీ २ౖ  డ్-

మ్న్ ు ో కిత్ మ॥ౖ  పర్ు ే ాు. నా సీవ్ రితర్ ు ి ి ువా  
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ేచ్ స్ు  జ్ ు న८  ుప।ౖ ,  ుత్ ు ా   ుుునాన్ు.  

  త్ ు ేసి ారిధ్ ి.  

ర६ ు జఞ్ు २ ల్ ే దిు. తో ాు తోషిడా కి నా ాయ్ 40 ది   

 కి  వ్  ది.  ాధ్   మ॥ౖ  ధ్ మ॥ౖ  ి మ్స్ దినా ో ీ ుత్   

  ో డా  నా ాధ్ . ద८ ుు  రి  దీ ుు గా!  

 
           
 

య९ ు నాు ో ,  

       

  
      
 
 
 
 
 
 
ర్. ల్. హ।ౖ ర్స్, य़ ర్  

ి. న్., టిహ। చ్.ి., ట్.ి. 

ఫి పీప్ుు 4:13 

 
 
 
 
 

ుగొి  స్ ు ు 120,000 

ది ోుు  వ॥ బ్ స।ౖ ట్ వ॥ ళాళ్రో. ది 

 కొది ు ుి ు పర్ 

పర్ుు ు ుగా 36 ా ో 

ేుత్ ది, రిు 3 ా ో 

ి ు దిుత్ ది. ు పర్ీు ३ౖ త॰ , 

ు ున్ ట్ ిత॰ , పర్ పర్ుు 

ज़ి పుప్పుప్ు పర్గా ో 

"ుుక్ ొి."  స్ు ు ుగా 

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. దావ్రా 

1,500,000 ది (వారి ో 120,000 ది 

పర్ీుు)  ు ొుునాన్ు. 

 
తాగాు హ।ౖ ర్స్  ు రాు, 

నాన్! 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  
  
 

  
  

 



 
 

                
 
  రॣడోడా, వ॥ సీల్ ,   హ।ౖ ర్స్,                  డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్  ుటిట్  రోग़ క५ ుప।ౖ  

రోర్ట్  ३ స్  నాన్ు ుత్ ుది,                   76 య్ ज़  చ్య్ ోునాన్ు! 

న్ హ।ౖ ర్స్ (రోర్ట్  ాయ్) డాట్ ర్ హ।ౖ ర్ తో 

ాు మ॥ కిస్కో ో, ड़య్రో  ారా హోల్ ు.  

 

 

 

                    
 
   డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ు రॣత్   ాయ్గ్ జాగ్ ు           డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ ాపిత్ మ్ు ొది  

   ాపిత్ మ్ ుత్ నాన్ు.              వారికి ోక్ఫీల్డ్   ३ౖ ు ుత్ నాన్ు.  
 

 

 

 

 

 పర్ వ॥ బ్ స।ౖ ట్  ాది ు ుి ు పర్ుు ుజ్  ేసి త१ ుు 

రిు  35 ా ోు WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ో ేుత్ ది.  

 

రిు,   వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ు WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ో ज़ి. 
 

 



 
 
 

                                               
                              

 నాన్ హ।ౖ ర్స్  ుతాతో,     ज़గా  ష७ కిి రిచాుు ( టి ు) 

 ఫ। ల్ స७ య్ ార్, గౌట३ ా!       ज़గా ాపిత్ మ్ు ొది ుయ్ు (వ॥ ు ు).  
 
 

 
 

 

 

    
  
        హ।ౖ ర్స్ ుటిట్ రోग़. డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్         డాట్ ర్ రిు   హ।ౖ ర్స్. 

      డ్  నాన్ు ుటిట్ రోग़ క५ ు పిుత్ నాన్ు!  

 

 

 

 పర్ వ॥ బ్ స।ౖ ట్  ాది ు ుి ు పర్ుు ుజ్  ేసి త१ ుు 

రిు  35 ా ోు WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ో ేుత్ ది.  

 

రిు,   వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ు WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ో ज़ి.  

 



 

 
 

                   
 
                                     
       డాట్ ర్ హ।ౖ ర్స్ జాన్ ాज़య్ల్ కాన్ తో స్న్ ాగ్ గాు, గొప్ २ౖ  ువాుు (య్ ో).  

       రిు   ి ురాు य़  సి ే తో.  జాన్ ాज़య్ల్ కాన్ ( వ॥ౖ ు) నోవా ాగ్ (ుివ॥ౖ ు). 

 

 

 

 

                                    
       
జాన్ ాज़య్ల్ కాన్ డొ న్ రి ల్ క్ ో ోధిుత్ గా,    జాన్ ాज़య్ల్ కాన్ ి ో  

   ి , డాట్ ర్ కాన్, ాప్ స్ ో కి ుజ్  ేుత్ నాన్ు.     ज़ు ో పర్ిుునాన్ు.  

 
 
 
 
 
 

 పర్ వ॥ బ్ స।ౖ ట్  ాది ు ుి ు పర్ుు ుజ్  ేసి త१ ుు 

రిు  35 ా ోు WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ో ేుత్ ది.  

 

రిు,   వ॥ బ్ స।ౖ ట్ ు WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ో ज़ి. 
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