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खंड 06000पॅस्टर ्टोनी अलामो

जागतिक वािातापत्र

(पान २वर पुढे सुरू)

कोरडया अस्ी
लेखक

्टोनी अलामो
बायबलचया जुनया करारािील प्ेतिि, इझेककएल याला  ईश्वराकडून   दषृांि तमळाला. तया दषृांिाि 

तयाला वाळलेलया ,कोरडया अस्ींनी भरलेले एक दरीचे खोरे कदसले. जे इस्ताएल आति संपूिता जग 
अधयाततमकररतया मृि पावलयाचे प्तिक होिे. या दषृांिामधून येशू पतहलयांदा अविरिार याचे भाककि 
केले गेले होिे, व तरिसिाचे गॉसपेलचे प्वचन आति तयाचे फतलि  महिून जे कोिी  “ईश्वराचया  शबदावर 
तवश्वास ठेविाि तया सवाांचे मृतयूपासून शाश्वि जीवनाकड ेपुनरूत्ान करिे”१

ईश्वरान ेइझेककएलला मह्टले, “ह ेमानवपुत्रा ,या अस्ी परि तजवंि होऊ शकिील का? अधयाततमकररतया 
मृि पावलेलयानंा पनुरजतातवि करिा यईेल का? इझेककएल महिाला “ “ह ेप्भ,ू ि ेिलुाच ठाऊक आह.े” २ ईश्वर 
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जगभरािील चचता नयू जेरूसलेम

पॅस्टर ्टोनी अलामो — फो्टो१९८६ 

्टोनी अलामो यांची साक्ष

पुनहा प्तेििाशी बोलला आति महिाला, “या 
असस्ंबाबिची भतवषयवािी ऐकवून तयानंा 
महि, ह े वाळलेलया अस्ींनो,ईश्वराचा सदंशे 
ऐका.” दवेदिूान ेिस ेसातंगिलयावर ईश्वरान ेतया 
वाळलेलया असस्ंना मह्टले, “मी िमुचयामधय े
प्ाि फंुकि आह,ेिुमही पुनहा तजवंि वहाल.”  ३

इस्ताएलला मातहि होिे की एक राष्ट्र 
महिून िे संपूितापिे लोप पावले होिे. ४ आजही 
ह ेराष्ट्र तवभातजि असून िे पुनहा एक होणयाची 
आशा कदसि नाही. परंिु ईश्वराने इझेककएलला 
मह्टले,की मी पतहलया इस्ताएलपेक्षा एक मोठे 
राष्ट्र तनमाताि करीन,कारि पतहले इस्ताएल 
पापे करिे सोडून दिेार नाही. दसुऱया 
इस्ताएलमधये जगािील प्तयेक राष्ट्रािील लोक 
असिील, ५ तयाि तनवडक जयूंचे अवशेि आति 
खऱया द्ाक्षवेलीवर (तरिसि)कलम केलयाप्मािे, 
असंखय तबगर जयु लोक असिील. ६ पापाचया 
मृि जीवनािून, तचरकाल जीवनासाठी तजवंि 
केलेलया लोकांचे िे एक महान व ,पतवत्र राष्ट्र 
असेल.  ७ िे कधीच ईश्वरातवरूधद जािार 
नाहीि.येशूचया पुनरूत्ान सामरयातािून  
झालेले ह ेपतहले पुनरूत्ान  होिे. ८

१९६४  मधय,े तरिसिाकडून माझे पनुरूत्ान 
होणयापवूवी मी,बरनता  हॉफमॅन,महिजेच आत्ाचा 
्टोनी अलामो एक अतयिं पापी आति अनीतिने 

वागिारा मनषुय होिो आति मला ईश्वराबद्दल 
अतजबाि ज्ान नवहि.े ईश्वर अतसितवाि असिो 
याबद्दलही मला  काहीच मातहिी नवहिी.
ईश्वराची वचन े माझया दषृीन े भाकडक्ा 
आति कालपतनक गोषी होतया आति लोक 
ईश्वर ककंवा तयाचया पतु्रावर कस ेकाय तवश्वास 
ठेविाि हचे  मला समजि नवहि.े आमचा 
ईश्वरावर तवश्वास आह,े अस े महििाऱया 
लोकावंरही माझा तवश्वास नवहिा कारि िे 
सवताजि ढोंगी होि.ेतया सवाांनी माझया इिकीच 
ककंवा माझयाहून जासि पापे केली होिी.मला 
ह े  मातहि होि े कारि मी बरेचदा तयाचंया 
सहवासाि असायचो.  आमही सवताजि जिकूाही 
मृि, वाळलेलया अस्ी होिो. तयािही कुिी जर 
मला तरिश्चन धमाताकड ेवळवायचा प्यत्न केला 
िर मी सिंापि अस े कारि बायबल वाचिे 
महिजे वेळ वाया घालवि े अस े मला वा्टि 
अस.े मी जया पधदिीन े जीवन जगि होिो 
तया जीवनािं परीक्ासंाठी ककंवा खळेासंाठी 
अतजबाि वेळ नवहिा.

तवपिन(माकके ट्ंटग) उद्ोगांि मी पतहलया 
क्रमांकावर होिो. ककिीिरी जागतिक 
ककिवीचया गायकांना आति अतभनेतयांना 
मी तयांचया व्यवसाय क्षेत्रांि यशसवी केले 
तयाचप्मािे घरगुिी वापरासाठी असलेलया 

ककिीिरी प्तसधद  उतपादनांची तवक्री 
वाढवणयाि मी यशसवी झालो. तया वेळचे 
माझे सवाताि भयानक कदवासवप्न महिजे मला 
तरिसिी धमता सवीकारावा लागला आह े आति 
मी रसतयाचया कोपऱयाि उभा राहून येशु 
तरिसिाबाबिची पत्रके वा्टिो आह,ेएखाद्ा 
तमशनमधे जुना्ट खोलीि रहाि आह,े येशु  
तरिसिाबाबि प्वचने दिे कफरि आह े आति 
भुकेलेलया लोकांना जेवि तमळावे यासाठी 
तयांचया रांगा लाविो आह.े 

विता ६०-६५ चया दरमयान माझया नजरेला 
ह े जग अगदी वाई्ट कदसायला लागले होि.े 
मला अंमली पदा त्ा ककंवा डुकरासारख ेघािरेड े
जीवन जगिारे  लोक आवडनेास ेझाले. तहपपी 
लोकानंी हॉलीवूडमध,ेसनस्ेट तसरिप आति 
जगामध े  सरुू केलेलया धमुाकूळाबाबि मला 
तिरसकार वा्ूट लागला. माझयाबाबि बोलायचे 
झाले िर मीही कोिी सिं नवहिो. लोक पापे 
करीि पि तयाबाबि माझे काहीही महििे 
नवहि ेव  जोपयांि ि ेआपलया पापाचें प्दशतान 
मुलेबाळे असलेलया कोितयाही कु्ंुटबासमोर 
करि नाहीि िोपयांि कशाला वाई्ट वा्ूटन घयावे 
अस ेमाझे मि होि.े माझया दषृीन ेजग सपंले 
होि,े मृि,कोरड,ेघिृा यणेयासारख ेआति उजाड 

 द अलामो तरिश्चन नेशन

्टोनी अलामो 
  तरिश्चन
 मंत्रालय
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(पान १ वरून पुढे सुरू)
झाले होि.े ९ कशालाच काही अ त्ा उरला नवहिा 
अन सवता काही सपंलयािच जमा झाले होि.े 
मला अस े वा्टि े की माझयाप्माि े जगािील 
इिर लोकानंाही ही गोष मातहि होिी आति या 
सतयापासनू सवि:ला दरू ठेवणयासाठी ि ेअंमली 
पदा्ाांचया आहारी गेले होि.े  चचांमधनूसधुदा 
ढोंगीपिाला ऊि आला होिा आति ही गोषही 
सवाांना मातहिी होिी. सपूंिता जगच जिू  
सवि:चया पापामंध े आति अपराधामंध े मृि 
झाले होि.े १० इझेककएलन े पातहलयाप्माि े ह े
जग महिजे वाळलेलया,कोरडया अस्ींचे एक 
मोठे खोरे बनले होि.े ११

यशेशूी माझी भे्ट बेवहलवी तहलस ये् ील 
कायातालयािं अतयिं अलौककक ररतया झाली. 
जेवहा ईश्वरान े िो व तयाचा पुत्र  खरोखरच 
अतसितवाि आहिे अस ेजेवहा मला तसधद करून 
दाखवले िवेहा एकीकड े मला अतयिं आनदं 
झाला िर दसुरीकड ेमाझे मन तभिीन े्रकापू 
लागले.  तया िजेोमय, पतवत्र  आतमयाचे 
अतसितव जािवून व ईश्वराचा बुलंद आवाज 
ऐकून मी रोमातंचि झालो.  ईश्वराचा िो 
बुलंद आवाज माझया शरीराचया रोमारोमािं 
तभनला. ईश्वराचे अतसितव अतिशय िजे:पंुज 
आति कदलासादायक होि.े ईश्वरान े आपलया 
मजबूि हािानंी  कव्टाळलयाप्माि े तया 
िजेसवी आतमयाचा भार माझया शरीरावर आला  
ईश्वरान ेमला मह्टले, “सवि:चया पायावंर उभा 
रहा आति या खोलीमध े असलेलया लोकानंा 
प्भ ूयशे ू तरिसिाबद्दल सागं.आति असहेी सागं 
की िो पृरवीवर पुनहा अविरिार आह,े व ि ुिसे 
केले नाहीस िझुा मृतय ूअ्टळ आह.े”  जेवहा तया 
िजेसवी आतमयान े कायातालयािं यऊेन तयाचया 
शक्ीशाली सामरयाताचा भार माझया शरीरावर 
घािला िवेहा मला  तयाचया अतवश्वसनीय, 
अक्नीय,आति अमयाताद बुतधदमिेची जािीव 
झाली. १२ िो माझया अिरेूिूिं भरून रातहला 
होिा आति हवेप्माि े तयाचे अतसितव सवतात्र 

जािवि होि.ेतयाला भूिकाळािले सवता काही 
मातहि होि े अन भतवषयाि काय होईल 
याबद्दल सधुदा ! १३  मला शरमलयासारख ेझाले 
होि े कारि मला कळून चुकले की मी जे जे 
काही केले होि ेि े  सवता काही तयाला मातहि 
आह.े सवगता आति नरक ह ेदोनहीही अतसितवाि 
असिाि ह ेनिंर तयान ेमला दाखवून कदले. मला 
कळून चुकले की मी जर तयान ेसातंगिलयाप्मािे 
काही केले नाही िर मृतयनूिंर मी कुठे जाईन 
.....तनतश्चिच सवगाताि िर नवहचे. 

या गोषीने जरी मी हादरून गेलो होिो, 
िरी  १४  ईश्वर खरा आति तजवंि    असिो आति 
प्ेतििांनी आति ऍपॉस्टल यांनी तयाचयाबद्दल 
जे जे सांतगिले आह े िो िसा असिो ह े
पाहून मला खूप छान वा्टले. सवगाताचया 
तनरमतािीपासून, िे या पृरवीचया आति 
तिचयावरील सवता गोषींची तनरमतािी करेपयांि 
िो िसाच रातहलेला होिा,तयाचयामधे 
काहीही बदल झालेला नवहिा.१५   मला लगेच 
कळून चुकले की मला नेहमीच तयाचयातवियी 
आदर व प्ेम वा्ेटल,मी तयाला नेहमीच मान 
दईेन  आति िरीही मला तयाची तभिी वा्ेटल, 
पि िरीही मी तयाची सेवा करेन.  मला ह ेही 
लक्षांि आले की मला तयाचयासाठी जगणयाि, 
तयाचयासाठी सिावले जाणयाि ककंवा 
तयाचयासाठी मरणयाि आनंद होईल.आति मी 
ह ेसारे सवखुिीने करेन. १६  

ईश्वरान ेजेवहा मला तया कायातालयािून मला 
बाहरे सोडले िेवहा मी तयाला तवचारले, “ ह े
ईश्वरा मी काय कराव ेअसे िुला वा्टिे आह?े िू 
जे काही महिशील ि ेकरायला मी ियार आह.े” 

मला काहीच उत्र ऐकू आले नाही,महिनू 
मी अंदाज केला की ईश्वराला मी चचतामधय े
जायला हवे आह.े मला वा्टले की सवाताि मोठया 
चचतामधय ेजावे कारि ि ेसववोत्म असले. महिून 
मी ति् े गेलो पि ईश्वर ति् े नवहिाच. मग 
मी इिर  सवता चचतामधनू कफरलो पि मला 
िो कुठेच भे्टला नाही. मग मी ईश्वरासमान 
्ोर असिाऱया, आति तयाचया प्मािेच लाबं 
दाढी व वेि धारि केलेलया सतपरुूिाचंी तचत्रे 
मुखपषृ्ावर असिाऱया पुसिकाचें  वाचन 
करायला सरुूवाि केली पि मला लक्षािं आले 
की ही पुसिके चुकीचा सदंशे दिेारी होिी कारि 
तयाि मह्टले होि ेकी ईश्वराला घाबरू नय,े १७ 

ईश्वर लोकानंा धमकावि नाही आति पापे करून 
सधुदा िमुहाला नरकािं  न जावे लागि ेशकय 
आह.े१८ असा ईश्वर सापडावा अशी माझी आस 
नवहिी िर जया ईश्वरान ेमला धमकावले होिे 

िो सापडणयाची िळमळ मला लागून रातहली 
होिी.१९   जया ईश्वरान ेमला सवगता आति नरक 
दोनही दाखवले,आति जे इिर कोिीही करायला 
लावले नाही ि े करायला लावले व मला जे 
कधीच करायचे  नवहि ेि ेकरायला लावले (तया 
ईश्वराचया शोधािं मी होिो.) 

मला असे कधीच वा्टले नवहिे की ह े
सतय बायबलमधे उलगडले असेल कारि 
आजूबाजूला अनेक प्कारचे बायबल 
उपलबध असलेले कदसिे. मला वा्टि होिे 
की सवतासाधारि लोक जयामागे धाविाि,जे 
वाचिाि तया वाचनसातहतयामधे इिके 
उपयुक् ककंवा महतवाचे ज्ान कधीच असिार 
नाही कारि  सवतासाधारि लोक अतयंि मूखता 
असिाि अशीच माझी समज होिी. शेव्टी 
जेवहा मी बायबल वाचायला घेिले आति 
तयाि मला मुक्ीसाठीचा मागता सापडला आति 
तचरंिर जीवनासाठीचया सूचनाही सापडलया, 
जयामधये,येशु तरिसिाचया तशकविुकीचे पालन 
करून जीवन कसे जगावे,आति येशूकररिा 
,अधयाततमकररतया,अनेकांचे आतमे कसे सजंकावे 
याबाबिचे भरपूर मागतादशतान तमळाले.२०

जेवहा मी पतहलयादंा बायबल वाचायला 
सरुूवाि केली िवेहा मला पूववीचाच अनभुव 
पुनहा आला महिजे मला  अस ेवा्टले की बेवहलवी 
तहलसमधील  कायातालयाि जसा ईश्वराचया 
सामरयाताचा भार माझया अंगावर आला होिा 
िसाच भार बायबल वाचिाना आला.  मग 
ईश्वरान े मला सवगता आति नरक याबाबिचे 
इिर दषृािं कदले२१ आति ि ेपाहून मी जोराने 
ओरडि ईश्वराला मह्टले, “नको नको ईश्वरा, 
मला  नरकाि नको पाठवूस!” २१ मग मी सवगता 
पातहला आति ति्लया तवलक्षि शािंीचा 
अनभुव घिेला.२२ जरी मी अधयाततमक ररतया 
अंध, उघडावागडा आति कु्षद् होिो,िरी मी 
ईश्वराला मह्टले की जर या सवगवीय शािंीचा  
अनभुव मला तचरकाल तमळिार असले िर 
असाच अंध,उघडावागडा आति कु्षद् रहाणयाची 
माझी ियारी आह.े  मी पुनहा एकदा नरक 
पातहला आति ईश्वराला याचना केली की तयाने 
माझयावर दया करावी व मला माफ करावे. 
तयानिंर प्भूचे, तयाचया पतु्राचे आति पतवत्र 
आतमयाचे महान सामरयता माझया  मतयता शरीरािं 
आले. २३ माझया प्भूवरील तवश्वासामुळे 
आति तयान े माझयासाठी साडंलेलया रक्ामुळे 
आति ईश्वराचया वचनावंरील माझया 
तवश्वासामुळे,आति तयाचें पालन केलयामुळे, २४ 
माझे प्तयके पाप धवूुन तनघालयाप्माि ेझाले 
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कॅतलफॉरनताया
तप्य पॅस्टर अलामो, 

मी ह ेपत्र पतवत्र आतमयाचया बळावर , ईश्वर 
शक्ीचे कवच धारि करून आपलयाला तलतहि 
आह.े(इकफसकरासं ६ :१० -१७). अतलकडचे 
अधयाततमक प्गिीिनू आति ईश्वराचया सनैया-
िील एका बंधचुया सोबिीिनू ,बायबलमधील 
काही गुतपि े पतवत्र आतमयाचया माधयमािनू 
उघडकीस आली आहिे.  मला मातहि आह ेकी 
ईश्वर काही व्यक्तींना तनवडून, सवेेसाठी ियार 
करि आह.े आति अशा वेळी माझया नजरेसमोर 
िमुचे लेखन सातहतय आले, मी असचे मह्टले 
पातहजे की ईश्वरान ेि े लेखन सातहतय माझया-
समोर योगय वेळी आिले कारि तयािनू मला 
जे काही सतय जािनू घयायचे होि ेि ेउघडकीस 
आले . मी आपलया तरिश्चन मंत्रालयामुळे अतयिं 
प्भातवि झालो आह.े िमुही महिजे भतवषयवा-
िीबाबिची चागंली बाजू ऐकविारी,साखर 
लावलेली कडू औिधाची गोळी नाही िर एक 
सपूंिता कडवे सतय आहाि, कृपया आपले वािाता-
पत्र तमळिाऱयाचंया यादीि माझ ेनाव घालावे, 
आति ईश्वराची,सतयरूपी िलवार माझया हािी 
यईेल जेिेकरून मी पतवत्र आतमयामधय ेवाढेल.  
सधया मी राजय कैदीगृहािं असलयान ेमला  कडक 
व जाड कवहराचंी पुसिके कृपया पाठवू नयिे. मी 
सधया दिेगी दणेयाचया पररतस्िीि नाही परंिु 
आपलया मंत्रालयाचा तवकास भरभरून वहावा 
यासाठी मी मनापासनू प्ा त्ाना करीि आह.े   
प्ामातिकपि ेआपलाच, 
बी.एल.                      कॉरकोरन ,कॅतलफॉरनताया, 

्टोनी अलामो तरिश्चन तमतनसरिीशी संलग्न मंत्री एम.सी., ह ेपॅस्टर  ्टोनी 
अलामोंची वािातापत्रे वा्टिाना--- कॉंगो लोकिांतत्रक गिराजय
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(पान ८ वर पुढे सुरू)

आति माझा आतमोधदार झालयाप्माि े मला 
वा्ूट लागले. २५  मला अतिशय सवचछ व शधुद 
झालयासारख ेवा्ूट लागले.२६

माझया जीवनांि काहीिरी अप्तिम 
घ्टना घडली होिी आति िी प्भू 
येशूने, “इस्ताएलामधलया पतवत्र 
आतमयाने”माझयासाठी घडवून आिली 
होिी. २७ पापांिून मुक् झालयामुळे मला खूप 
मोकळेमोकळे वा्टि होिे आति सवि:ला 
पापांपासून दरू ठेवणयाचे ह े नवीन सामरयता 
प्ाप्त झालयामुळे मला खूप आनंद झाला होिा. 
मला साऱया जगाला ह े सारे सांगायचे होिे 
जेिेकरून सवाांना प्भू येशूबद्दलचे ज्ान तमळेल 
आति तयांना अक्षय आयुषय तमळेल.  

१९६४पासनू तरिश्चन मंत्रालयाि असनू 
दखेील, जेवहा जेवहा मी बायबल वाचिो 
िवेहा िवेहा एके काळी कोरड्ा असलेलया 
या अस्ींमधय े सवगातािून अधयाततमक सतव 
ओिले जाि आह े अस े वा्टिकेोि े एके काळी 
वाळकया झालेलया या अस्ींमधय े ईश्वराचया 
वचनानंी अधयाततमक स्ायुचें वेषन घािले आह े
आति अधयाततमक तवचा आति अधयाततमक 
मासंाचया आवरिान े तयास जि ू तचलखि 
घािलयाप्माि े मजबूि केले आह.े ईश्वराचा 
प्तयके शबदामुळे तरिसिाचे माझया हृदयािील 
स्ान  अतधकातधक दढृ होि चालले आह.े मला 
अजूनही अस ेजािवि ेकी ,ईश्वर वचनादं्ारे तया 
पतवत्र आतमयाचे श्वास माझया आतमयािं प्वेश 
करि आहिे  आति  विवोनविके माझयावर हलला 

परमेश्वराकडून आमहाला तमळालेले प्ाि-
तप्य पॅस्टर अलामो, 

आपलयावर व आपलया मंत्रालयाव-
र,आपला ईश्वर, प्भू येशू तरिसिाची कृपा 
राहू दे. प्भू येशू आपलयावर नेहमी ,दया 
दाखवू दे  आति आपलयाला व आपलया 
मंत्रालयाि नेहमी शांिी नांद ूदे. १९९४  
पासून मी जया ईश्वराचया सेवेि आह ेतया 
ईश्वराचे मी आभार मानिो. मी मुसोमा, 
्टांझातनया ये्ील, एक तरिश्चन मि प्चा-
रक आह.े मी आमचया तरिश्चन मंत्रालया-
चा तवसिार  देशभर देशाबाहरे करायचया  
प्यत्नाि आह.े  पॅस्टर महोदय, मी िुमचा 
आवाज ऐकलेला नाही व िुमची प्वच-
नेही ऐकलेली नाहीि  व िुमचा चेहरा-
सुधदा बतघिलेला नाही परंिु मी िुमही 
तलतहलेले सातहतय तनयतमि वाचिो जया-
मधये, िुमही आंिरराष्ट्रीय खयािीचे वके्, 
्टोनी अलामो यांनी तलतहलेलया  “वाळ-
लेलया अस्ी,” , “मसीहा” आति “ईश्व-
राचे शेि या सारखया उत्म संदेश 
देिाऱया लेखांचा समावेश आह.े या 
लेखन सातहतयामधून मला िुमची 
चचताबाबिची वितामान व भतवषय-
काळािील आस्ा समजून आली. 
आमही िुमचया लेखनसातहतयाम-
धून तरिसिाचा सवीकार केला आह े
आति एक अनुयायी ग्ट ियार 
केला आह े जयाचे नाव “तबतलवह-
सता कमयुतन्टी चचता” (बी.सी.सी)
आह.े  आमही अशी अपेक्षा करिो 

्टांझातनया

की आपि आपलया मंत्रालयाचा प्सार पूवता 
आकरिकेमधये (खास करून ्टांझातनया)पयांि 
आति दरूदरूचया खेडेगावापयांि वहावा. 
पॅस्टर महोदय आमहाला आपली मदि 
हवी आह.े कृपा करून आमहाला ईश्वराचया 
शबदाचया प्चारासाठी व  चांगलया प्सारा-
साठी लाऊडसपीकर, जनरे्टर, िसेच नव्याने 
बचावलेलयांसाठी बायबलच्या प्ति व तश-
कवणयासाठीचे सातहतय इ.पाठवलयास मी 
आपला अतयंि आभारी होईन. या कायातासा-
ठी ईश्वर आपलयाला भरभरून  आशीवाताद 
देवो  आति आपलया मंत्रालयाला  भरभ-
रून आशीवाताद तमळोि आति या चांगलया 
कामामुळे आपली अधयाततमक प्गिी भरभ-
रून होवो हीच ईश्वराजवळ प्ा त्ाना. आपि 
लवकरांि  लवकर व होकारा्वी उत्र द्ाल 
याची वा्ट पहाि आह.े
तरिसिाचया सेवेि असलेला िुमचाच, 
ओ.ई.एम.                  ्टांझातनया, पूवता आकरिका
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ब)  ईसाईहा ५३  (continued)
(९ ) मसीहाला प्तितनधीरूपान े भोगावे 

लागलेले कलेश ईसाईह ५३ :४ -६ , ८ , १० -१२ :
(९ ) मसीहाला प्तितनधीरूपान े भोगावे 

लागलेले कलेश ईसाईह ५३ :४ -६ , ८ , १० -१२ :
“नक्ीच तयान े जनमापासनू आमचया व्य्ा 

तयाचयाकड ेघिेलया असिार आति तयान ेआमची 
द:ुख ेझेलली असिार......  आमचया अपराधामुंळे 
िो जखमी झाला, आमचया अनतैिकिमुेळे तयाला 
खरच्टले. आमचया शािंीसाठी तयान े तशक्षा 
भोगली  आति तयाचया पट्टयामुंळे आमचया 
जखमा भरून आलया.  आमचया सवाांचे अनयाय 
प्भनू े तयाचया झोळीि ्टाकले.....  माझया 
मािसाचंया अनयायामुंळे तयाला  ग्रसि  करणयाि 
आले.....  “िे सारेजि तयाचंी पापे धवूुन 

तनघणयासाठी तयाचा आतमा प्सादरूपान ेअपताि 
करिील.” “ िो तयाचें अपराध, अनयाय सहन 
करेल ....िो अनकेाचंी पापे उघडी करेल.”1 

या पाठािील सवाताि उठून कदसिारी सतय 
मातहिी महिजे, मसीहान े दसुऱयाचंया हाल 
अपेषाचें प्तितनतधतव करि.े  या अतिशय सुदंर 
असलेलया पाठािं केवळ बारा अनवुाकय ेआहिे, 
मात्र सवता मानवाचया पापासाठी मसीहाचया 
पयातायी तयागाचे ितव चौदा वेळा घोतिि 
केले आह े( यशया. ५२ :१३ -५३ :१२ ) या 
पूिता भागामधय े या सकंलपनवेरच जोर कदला 
असनू, प्भू यशे ू “आमचयासाठी पापी झाला  
(२  कटरं्करास. ५ :२१ ) आति “आमचया 
पापासंाठी मृतय ूपावला” (१  कटरं्करास. १५ 
:३ )िवेहा ह ेरहसय उलगडले .

जेहोवा “आमहा सवाांचे पाप ईश्वराने 
तयाजवर लाकदले. (यशया५३:६ ). मसीहा 
महिजे एक कदव्य उधदारकिाता होिा, 
ईश्वराची दडंसवरूप िजेसवी ककरि े जी 
पापी मािसावंर पडायला हवी होिी,िी 
तयाचयावर पडली. यशे ुतरिसिाचया पयातायी 
प्ायतश्चत्ािनू ईश्वराची कृपा ककिी 
तवलक्षि आह े ! महिूनच यशेलूा जया 

सळूावर चढवणयाि आले िो सळू यशेचूया घोर 
मानखडंनचेा प्तिक बनला ------ व िरीही 
तयाचया सववोच्च गौरवाचे रूप व मनषुयाला 
मुक्ी तमळवून दणेयासाठी तनयकु् केलेले 
माधयम सवरूप महिून समजला जाऊ लागला.  

जेवहा प्भू यशे ू या जगािं  आला, िवेहा 
तयान े मसीहाबाबिची ही भतवषयवािी 
सवि:ला सळूावर चढवून, मृतयदूडं दऊेन पूिता 
केली: “ तयान ेसवि: िमुची आमची पापे सवदहेी 
वाहून खाबंावर नलेी.” (१ पेत्र २ :२४ ).

(10) मसीहा सवि:चया इचछेने त्रास 
भोगेल व तयाबद्दल कोििीही िक्रार करिार 
नाही. यशया ५३ :७ :

“तयाचे हालहाल केले िरी तयान ेि ेसोतशले, 
आपले िोंडसदु्ा उघडले नाही, वधावयास निे 
असलेलया कोकराप्माि,े लोकर कािरिाऱयापढेु 
गपप राहिाऱया मेंढराप्माि,े िो गपप राहीला; 
तयान ेआपले िोंड उघडले नाही.”  

  सामानयि: कुठलयाही प्कारचा त्रास सहन 
करिाऱया-तवशेिि:जया व्यक्तींना अनयायाची 
ककंवा अयोगय वागिूक कदली जािे तया व्यक्तीं 
कुरकुर करिाि ककंवा िक्रार करिाि ,— पि 
असे त्रास भोगिाऱया मसीहाने मात्र कुठलीही 
कुरकुर ककंवा िक्रार केली नाही.

तयान ेसवेचछेन ेतयाला जया कामासाठी तनयकु् 
केले होि,े तया कामासाठी महिजे “आमची पापे 

१हा ईश्वरी अविार असलेला लेखक या पररचछेदािून,पयातायी प्ायतश्चिाबाबिचे ितव पुनहा पुनहा तवतवध प्कारे व तवतवध रूपांि सांगून ही तशकवि दिे आह ेकी ह ेितव वगळिे अशकय आह ेआति जर एखाद्ा 
व्यक्ीने िसा प्यत्न करून िी तयामधये यशसवी झाली िरी तया व्यक्ीला दसुऱया एखाद्ा रठकािी नक्ीच या  ितवाला सामोरे जावे लागिे.

अधयाततमक ज्ानाचा खतजना बाळगिारे आमचे 
प्ाितप्य बंध ूआति निे,ेरेवहरंड ्टोनी अलामो, 

्टोनी अलामो तरिश्चन मंत्रालय भारिीय 
(तवभाग)ये्ील बांधवांकडून आपलयाला 
नमसकार आति शुभेचछा!  मला जेवहा 
पतवत्र बायबलचया व द मसीहा सारखया 
अधयाततमक पुसिकांचया या प्िी दणेयाि 
आलया िेवहा मी अतिशय आनंदी व 
कृिज् झालो. जया लोकांना इंग्रजी येिे, 
तयांचयासाठी व इंग्रजी जािि नसलेलया व 
आपलया मािृभािेि या लेखनाचे भािांिर 
करिाऱयांसाठी व  खेडगेावांमधये रहािाऱया  
सवाांसाठी मी व माझे तरिश्चन बांधव िुमचया 
सातहतयाचे वा्टप करून मुक्ीसाठीचा 
खरा मागता दाखवि आहोि. बस व रिक 
वाहन चालक,कामगार व कारखानयांचे 
मालक,इंतजतनअटरंग व वैद्कीय अभयासक्रम 
तशकिाऱया तवद्ारयाांनी, इ.सवताजि, जयांनी 
मुक्ीबाबिचा खरा मागता सापडणयाचया या 
लेखन सातहतयामधे रस घेऊन तयाबद्दलची 
पोचपाविी कदली तया सवाांना आशीवाताद 
तमळाले आहिे. िुमचे वाचन सातहतय 
तमळालयानंिर आमचया शहरािलया बऱयाच 
लोकांनी येशू तरिसि आपला वैयतक्क 
उद्ारकिाता असलयाची पाविी कदली. कृपा 
करून िुमचया बहुमोल प्ा्तानेमधये आमचया 

भारि

बंधू ्टी.आर., पॅस्टर ्टोनी अलामों यांचे ,  मन सजंकिारे, प्भावशाली पुसिक, “द मसीहा”चया 
प्ति वा्टिाना--- राजामुंद्ी ,भारि.

पॅस्टर अलामोंचे पुसिक “द मसीहा” या पुसिकािील काही भाग पुढे कदला आहे.
छापील लेखनािील सवाताि मोठा चमतकार 

नोंदी 
मसीहाचया

बायबलचया भतवषयवािीनुसार
“ सवता प्तेिि तयाचयातवियी साक्ष दिेाि” (अॅक्टस१० :४३).  

“गं्र्प्टाि माझयाबद्दल असे तलहून ठेतवले आहे”
(सिोत्रसंतहिा४० :७  , इब्ी लोकांस १०:७)

मंत्रालयाचा समावेश नेहमी करि रहा.
ईश्वराचया द्ाक्षमळयािील,आपला 

आदरिीय सेवक  
आपला तवश्वासू,
पॅस्टर एन.्टी
रामपंचमद्ार मंडळ  
भारि



5

सवि:चया अंगावर घणेयाचया कामासाठी,” 
खार्टकापढेु उभ े रहािाऱया मेंढराप्मािे 
सवि:ला हवाली केले.  अतिशय उदार व 
कदलदार शािंिने ेमसीहा तया भयकंर यािनाचंा 
त्रास सहन करेल कारि िशी जेहोवाची इचछा 
आह.े इ्ेच आपलयाला अद्ातप न उलगडलेलया  
अ्ागं पे्माचे रहसय उलगडिे. 

नव्या करारामधये असे सांतगिले आह े
की, जेवहा येशू तरिसिाचे िाडि करणयाि ला 
मारणयाि येि होिे, तयाचयावर खो्ेट आरोप 
लावणयाि येि होिे, तयाला वाई्ट ररिीने 
वागवणयाि येि होिे, तयाचयावर ्ुंकणयाि 
येि होिे,तयाचा उपहास केला गेला तयाला 
सिावले गेले,तयाला चाबकाचे फ्टके मारणयाि 
आले आति सुळावर चढवणयाि आले िेवहा 
तयाने ्ोडीसुधदा नाराजी दाखवली नाही 
ककंवा तयाचया मारेकऱयांवर दोिारोपि केले 
नाही ककंवा जोरजोराि िक्रारही केली नाही. 
केली िी फक् ईश्वराची प्ा्ताना !.

जयावेळी तयाचया तवरोधािले बरेचसे 
साक्षीदार समोर उभे रातहले िेवहा वररष् 
धमतागुरंूनी मह्टले, “तयांना िू काहीच 
प्तिकक्रया दाखवली नाहीस?”.... पि िरीही 
येशू न बोलिा शांिपिे बसून रातहला. 
(मत्य२६:५९ -६३ ).

सळुावर चढवले गेलयावर, तया यािना 
भोगिाना यशेनू ेमह्टलेली प्ा त्ाना: “ह ेतपिामह, 
तयानंा माफ करा; कारि ि ेकाय करि आहिे ह े
तयाचें तयानंाच समजि नाही.” (लयकु२३ :३४).

(पान ६वर पुढे सुरू)

पाद्ी माइक ऑमासेगन,तयांचया काही सा्ीदारांसोबि, पाद्ी अलामोंचे आतमया-
ला संिुष करिारे लेखनसातहतय आति राजा जेमसने केलेले बायबलचे रूपांिर ्टोनी 
अलामों तरिश्चन तवभाग—सुलेजा,नायजेररया ये्ून घेि असिाना, 

चोवीस िास, प्ा त्ाना  आति मातहिी देिारी लाईन—(६६१ )२५२ -४३६२ 

ही सवताच प्कक्रया इिकी असामानय आह,े  
तनसगाताचया व मनषुय अनभुवाचया इिकी उल्ट 
आह े की कुिीही या अजब भतवषयवािीमुळे 
व तयाहून अतधक महिजे तयाचया उललेखनीय 
पूरितामुळे प्भातवि ककंवा ्क् झालयातशवाय 
रहाि नाही.   

(११) जेवहा िुरंूगािून आति 
नयायतनवाडयाचया प्कक्रयिेनू मसीहाला बाहरे 
काढणयाि यईेल, िवेहा मसीहासाठी, तयाची 
बाजू घऊेन वाद घालिारा कोिीही कैवारी 
नसले  आति,तयाचा तनरपराधीपिा जाहीर 
करिारा कोिीही तमत्र नसले, यशया ५३ :८ :

“तयाला िुरंूगािून आति नयायतनवाडयाचया 
प्कक्रयेिून बाहरे काढणयाि आले:आति 
तयाचया वंशाबद्दल कोि घोििा करेल?”   
प्ाचीन जयू कायद्ाचया महासभेमधये “ 
रिायलस फ़ॉर लाईफ” महिजे जीवनासाठीचया 
ख्टलयामधये अशी  रीि प्चतलि होिी की 
जया कोिालाही दोिी व्यक्ीचया चांगलया 
बाजूबद्दल काही मातहिी असेल िर तयाने 
पुढे येऊन िसे जाहीर करावे. परंिु नाझारे् 
ये्ील येशूचया ख्टलयाचया वेळी मात्र ही रीि 
पाळणयाि आली नाही. परंिु   नाझर्जयू 
कायद्ाचया महासभेमधये तयाचयावर 
घाईघाईने,उपहासातमक व खो्टया ररिीने 
चालवलेलया  ख्टलयाबाबिची  कायतावाही मात्र 
तयांचया  तनयमांचया पूितापिे तवरूधद  असून 
धादांि खो्टी होिी आति तन:पक्षपािीपिाचया 

सवता मानकांचया उल्ट होिी महिजेच तयाि 
अतजबाि तन:पक्षपािीपिा नवहिा.  येशूला 
कुिाचाही पाठींबा न तमळिा तया भ्रषाचारी 
जयू अतधकारश्ेिीिील व्यक्तींसमोर आति 
पृरवीवर तया वेळी प्चतलि असिाऱया,व 
सवाताि मोठया शक्ीचे प्तितनतधतव करिाऱया 
तबगर जयूं समोर तयाला एक्टयानेच उभे रहावे 
लागले.

तयाचयी बाजू घिेारी एकही व्यक्ी ति्े 
नवहिी.  जयडुासन ेतयाचा घाि केला; पी्टरने 
शप्ा घऊेन तयाला नकार कदला;आति इिर 
तशषय “तयाला सोडून  गेले, आति फरार 
झाले” (मत्य. २६ :५६ ). आति तयाचया 
तवभागािील इिर खपू तस्तया,जयानंी तयाला 
मदि केली होिी, तया सवताजिी, यशेलूा 
सळुावर चढवलयावर, “फक् दरुून पहाि 
रातहलया” (मत्य. २७ :५५ ). मािसू महिनू 
बोलिाना अस ेसागंिा यईेल की तयाचया अतयिं 
जरूरीचया वेळी, एकही व्यक्ी तयाचया बाजूने 
उभी रातहली नाही. ह े खरे आह े की, जेवहा 
भयानक कलेश सहन केलयानिंर  जेवहा तयाचे 
तछन्न झालेले शरीर आघाि सोसनू सोसनू 
अतयिं बधीर झाले िवेहा तयाची आई मेरी, 
काही तवश्वास ू तस्तया व जॉन नावाचा तयाचा 
प्ाितप्य तशषय “सळुाचया बाजूला” यऊेन उभे 
रातहले. परंि ुसघंिता करि ेवेळी आति सळुावर 
चढवणयाचया काळािं बराच वेळ िो एक्टाच 

प्ा त्ाना व मातहिीकरिा, आमचया चोवीस 
िास चालू असिाऱया लाईनवरून:
श्ी.डी.आर.,मॅकातलस्टर लायब्री, 

फुलर धमताशास्त तवद्ालय,पॅसाडनेा, 
कॅतलफोरनताया यानंी फोन करून सातंगिले 
की  तयानंा एक दोन वािातापत्र ेजतमनीवर 
पडलेली आढळली व िी तयानंी उचलून 
वाचली असिा तयानंा िी खपू आवडली.  
आति तयानंी आपलयालाही ि े वािातापत्र 
पाठवावे अशी तवनिंी केली. तयानंी असहेी 
मह्टले की तयानंा प्तयके वािाता पत्र आति 
पॅस्टर अलामो यानंी तलतहलेले प्तयेक लेखन 
सातहतय पाठवणयाि यावे. तयानंा पॅस्टर 
अलामो  याचंया सवता लेखन सातहतयाचा 
सगं्रह करायचा आह,ेजेिेकरून तयाचंया 
वाचनालयािं यिेाऱया अभयासकानंा पॅस्टर 
अलामो िसचे ईश्वराचे वचन महिजेच 
बायबल बद्दल अतधकातधक जािून घिेा 
यईेल.  श्ी.डी.आर या सवता गोषींसाठी 
अतयिं उतसकु झालेले कदसि होि.े तयानंी 
असहेी मह्टले की तयानंा एक कपा्ट भरून   
पॅस्टर अलामो याचंया सातहतयाचा सगं्रह 
करायला आवडले. ि ेमहििाि की पॅस्टर 
अलामो,ईश्वराची तशकवि खरोखर जशी 
आह ेिशीच तशकविाि.
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(पान ५ वरून पुढे सुरू)
होिा—पूितापि े एक्टा. जगाचया इतिहासािं 
अस ेकधीच घडले नाही की यशे ूप्माि ेएखाद्ा 
व्यक्ीला तिचया तमत्रमंडळींनी आति जीवलग 
व्यक्तींनी पूितापि ेएक्ेट सोडून कदले होि.े

 येशूला अ्टक करणयाि आली,िी योगय 
अतधकाऱयांकडून नवह ेिर खालचया वगातािील, 
जमावाकडून: “मुखय याजक, मोठा जमाव 
िलवारी व सो्ेट घेऊन आले होिे. लोकांचे 
वडीलजन यांनी तयांना पाठतवले 
होिे.”(मत्य२६ :४७ ). येशूने सुधदा तयांचया 
पधदिीमधील तवसंगिीवर भाषय केले,  “िुमही 
सारे लोक िलवारी आति सो्ेट घेऊन,चोराला 
पकडायला यावे असे समजून मला पकडायला 
आलाि? मी रोज िुमचयाबरोबर प्ा्तानागृहांि, 
िुमहाला तशकवणयासाठी  येि होिो पि िेवहा 
िुमही मला पकडणयाचा बेि आखला नाहीि. 
पि प्ेतििांनी तलहून ठेवलेलया  वचनांची 
पूिवी वहावी महिूनच ह ेसारे केले गेले असावे.” 
(मत्य२६ :५५ -५६ ). “तयाला मृतयू यावा” 
महिून खो्टया साक्षीदारांना तयाचया तवरूधद 
साक्ष दणेयासाठी दषुप्ेररि केले गेले होिे. 
(मत्य. २६ :५९ ),आति रात्रीचया वेळी 
तयाला ठार मारणयाचा प्यत्न केला गेला,जी 
बेकायदशेीर गोष होिी. 

योगय ररिीने  येशूला  अपराधी 
ठरवलयाबद्दल जेवहा गवनतार तपलािाला 
शोधून आिून  व्य्ताच,रोमन को्टातामधये 
उभे केले िेवहा गवनतार तपलािाने लोकांना 
तवचारले,  “तयाने कोितया वाई्ट गोषी केलया 
होतया?” तयाला तमळालेले उत्र महिजे 
काही नेिेमंडळींचया आग्रहाखािर लोकांनी 
अतववेकीपिे आरडाओरडा केला आति म्ह्टले,  
“तयाला सूळावर चढू द,े..... तयाला सळूावर 
चढू द,े” (मत्य. अ्ॅट. २७ :२३ ). जेवहा गवनतार 
तपलािाने येशूचया तशक्षेची कारिे पातहली 
आति जेवहा तयाला कुठलीच गोष नयायाला 
धरून न होिाना कदसली आति अतयंि वाई्ट 
प्काराने हललकललोळ होि असलयाचे जेवहा 
तयाला कदसून आले िेवहा तयाने कमकुविपिे 
या प्करिािून हाि झ्टकले आति येशूकड े
पाठ कफरवून मह्टले की तयांना ्हवे असलयास 
िे येशूला सूळावर चढवू शकिाि. (मत्य. 
२७ :२२ -२६ ).  इतिहासाचया नोंदीमधये 
अनयायाबाबिचे ह े सवाताि वाई्ट उदाहरि 
आह े असे महििा येईल.  (मत्य. २७ :२२ 
-२६ ). परंिु तरिसिाचया तनरपराधीपिाला 
केवळ गवनतार तपलािानेचनेच पाठींबा कदला 
होिा असे नाही-- “ मला तयाचामधे एकही 
दोि सापडला नाही.” (योहाना१९ :६ )— िर 
प्ाचीन मसीही प्ेतििानेही मह्टले होिे: “तयाने 
कुठलयाही प्कारचे सहसंक कृतय केले नवहिे 
ककंवा तयाचया मुखांि फसविूक करणयाची 
भािा नवहिी. (यशया. ५३ :९ ).

द मसीहा झां तबया
तप्य पॅस्टर ्टोनी अलामो,

ह ेपत्र िुमहाला तलतहिाना मला अतिशय 
आनंद होिो आह.े आपि कसे आहाि? 
दवेाचया दयेने व कृपेने आपि बरे असाल 
अशी आशा करिे. मी िुमचे वािातापत्र, “नेिे 
आति पौरातिक क्ा”  वाचले. खरेिर 
दवेाचा चमतकार महिूनच िे माझया 
वाचनांि आले. िे वाचलयानंिर मला 
सवि:ला खूप आशीवाताद तमळालयाप्मािे 
वा्टले व िुमहाला पत्र  तलहावे अशी मला 
इचछा झाली. दीन दबुळयांना, जीवनांि वा्ट 
चुकलेलया आति सुखांना वंतचि झालेलया 
व्यक्तींपयांि इिके सुंदर संदशे पाठवणयाबद्दल 
मी आपली आभारी आह.े आिा या लोकांना 
येशू तरिसिापयांि पोहोचायचा मागता कदसेल. 
िुमचया लेखन सातहतयामुळे अनेक लोकांना 
येशू तरिसिापयांि पोहोचायचा मागता कदसलेला 
आह ेआति िे सैिानाचया िावडीिून सु्टलेले 
आहिे. ईश्वर आपली अधयाततमक आति 
आर्ताक उन्निी करो आति आपली प्कृिी 
नेहमी चांगली राहो हीच ईश्वराला प्ा्ताना.  

पॅस्टरसाहबे,मी एक िरूि स्ती आह े
.माझा तववाह पाच विाांपूववी झाला .दोन  
विाांपूववी मी ठरवले की माझे सारे आयुषय 
येशूचया सेवेि घालवायचे आति ईश्वराने 
माझयावर कृपा केली.  मला येशूचया खऱया  
गॉसपेल बद्दल इिरांना प्वचन दणेयाचे 
कौशलय अवगि आह.े पारंपाररक खो्टया 
रुढींमुळे,आकरिकेिील  एक स्ती महिून शेकडॊ 
विके आमहाला गुलामतगरीचया बंधनांि 
अडकवून ठेवले गेले होिे महिूनच मी 
ईश्वरचरिी सवि:चे आयुषय समरपताि करायचे 
ठरवले. पॅस्टरसाहबे ,मी आपलयाला तवनंिी 
करिे की आपि मला बायबलचया  प्ति, 
वािातापत्रे, ्ेटपरेकॉडतावर असलेले ईश्वरी संदशे 
आति इिर सातहतय पाठवून द्ावे जयाचा 
उपयोग मी दीन दबुळयांसाठी,जीवनांि वा्ट 

चुकलेलया आति सुखांना वंतचि झालेलया 
व्यक्तींसाठी करू शकेन. एक शेव्टची तवनंिी 
महिजे आपि बायबलचया अभयासासाठीचे 
सातहतय आति ्ेटपवर गािी पाठवून द्ावीि.
तरिसिाचया सेवेि असलेली िुमचीच,
एल.एम.                    आयसोका,झांतबया.

मेतकसको
प्शंसनीय पॅस्टर अलामोसाहेब, 

आपले सातहतय मी जया रठकािी राहिो िे्ेदेखील पोहचले आह,े तयामधये 
अतिशय मजोरंजक संदेश आति जगािील तवतवध भागािून तमळालेले प्माि 
आहिे. ईश्वर िुमचया माधयमािून जोरदारपिे,मुक्ीबद्दलचा तयाचा संदेश 
प्तयेक व्यक्ीपयांि पोचवि आह ेयाि शंकाच नाही. मला  अफूची  ने-आि 
करण्याबद्दलची सजा महिून साडेसाि विके िुरंूगाि डांबले आह.े  इ्लया 
शेव्टचया दोन विाांि ईश्वराने अतिशय असामानय प्कारे तयाला सवि:ला 
माझया दीन आतसितवाशी प्क्ट केले. या विवी मला िुरंूगािून सोडून देिील 
अशी आशा आह.े िुमही मला िुमचे पुसिक मसीहा आति इिर सातहतया 
पाठवू शकाल का जयामुळे माझया मुलांना पापापासून मुक्ीकडे वळवणयास 
मदि होईल.
एम.ए.     मॉनकलोवा कोवाहुतलया, मेतकसको

वािातापत्र खंड ०६१००  मधये पुढे सुरू

तप्य पॅस्टर ्टॊनी अलामो,
िुमहाला आनंदी व सुखी जीवन लाभो 

यासाठी आपला ईश्वर येशू तरिसि,यांचेकडून 
भरभरून शुभेचछा !! िुमचया तजवनासाठी 
आति आयुषये बचावली जावीि यासाठी 
िुमचयाद्ारे ईश्वराचा शबदाचा संपूिता जगाि 
प्सार करणयासाठी ईश्वराने जयाप्कारे 
तनयोजन केले आह ेतयाबद्दल मी परमेश्वराचे 
आभार मानिो.  पॅस्टर अलामोसाहबे, माझया 
सहकाऱयाने मला वाई्ट गोषींपासून वाचवले 
तयापूववी माझा कोितयाही धमातावर तवश्वास 
नवहिा. जेवहा मी बािमीपत्रािला िुमचा 
संदशे वाचला िेवहा माझे  हृदय पररवितान 
झाले  आति मला खात्री झाली की ईश्वर 
माझया आयुषयाि बदल घडवून आिि आह.े 
मला लगेच समजले की ईश्वराची ईचछा आह े
की तयाचे सदाचरि आपि आपलया अंगी 
बािवावे.  पॅस्टर अलामोसाहबे, ईश्वराचे 
संदशे वाचणयाकरिा,मला माझया तमत्रांसाठी 
व सवि:साठी बायबलचया एक-दोन इंतगलश 
प्िी हव्या आहिे. आपलयाबरोबर व आपलया 
आतमयाबरोबर ईश्वराची  शांिी सिि राहू 
द.े  आपलया दयाळूपिाबद्दल आभार  आति 
आमचया तवनंिीची दखल घेऊन उत्रे 
दिेाऱया, तया ितवज् व्यक्तींना धनयवाद. 
आपला आभारी, 
जी.पी.   जी. एन.कक्टवे, झांतबया
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घाना
प्ाितप्य आति दयाळू पॅस्टर,  

आपि मला आपली वािातापत्रे पाठवि 
आहाि  ह ेपाहून मी अतिशय उलहतसि झालो 
आह.े मला मागचया आठवडयाि आपलया 
बािमी पत्रांचा एक गठ्ा  तमळाला. ईश्वराचया 
प्ेमळ सेवका, आपले लेखन वाचून लोकांना 
खूप समाधान वा्टले. खेडेगावािील आमची 
तमत्रमंडळी, जयांना आमही नेहमी आमचया 
भे्टवसिूंिील तहससा देिो ,आति प्ा त्ानांचया 
वेळी तयांना भे्टिो िी सवताच मंडळी आपले 
लेखन वाचणयासाठी आिूर झाली असिाि. 
काही लोकांना आपले लेखन वाचून नव्याने 
आयुषय जगायला उमेद तमळाली. आमहाला 
खूप आनंद झाला आह ेआति आमही िुमचया  
ईश्वराचा शबद महिजेच बायबलची तशकवि 
देिाऱया वािातापत्र वा्टणयाचया यादीि आमचे 
नाव समातवष करणयाची आपलयाला तवनंिी 
करि आहोि. आमहाला बायबलचया काही 
प्िी हव्या आहिे, आपले लेखनसातहतय हवे 
आह ेिसेच आपलया मंत्रालयाकडून आमहाला 
बायबलबाबि  तशकवि तमळालयास 
आमहाला आनंद होईल. आमही आपलयासाठी 
,आपला पुत्र सायन व इिर सवताजि जे 
िुमचया बरोबर काम करिाि तयासवाांसाठी  
प्ा त्ाना करिो की ह े ईश्वर आपलया सवाांना  

तप्य पॅस्टरपॅस्टर, 
प्भ ूयशे ूतरिसिाचया नावान ेआपलयाला शभुचेछा 

व आशीवाताद.  आमेन! आपि मागचयावेळी पाठ-
वलेली वािातापत्र े मी सगळयानंा वा्टली आति िी 
वाचून लोकाचंया आयषुयाि कस े बदल होि आहिे 
ह ेपाहून मी अचंतबि झालो आह.ेतयानंी मनापासनू 
प्भ ूयशेचूी सवेा करायचे ठरवले आह े आति तयापैकी 
काही जि आपलयाला पत्र े तलतहिार आहिे.  मी 
आपलयाला तवनिंी करिो की ईश्वराचया शबदाचा, 
तयाचया गॉसपेलचा प्चार करणयासाठी  िसचे माझया 
कु्ंुटतबयानंा, तमत्रमंडळींना व इिर लोक ,जयानंा ह े
सातहतय वाचणयाि रस आह ेव प्भ ूयशेबूद्दल आिखी 
जािनू घयायचे आह ेतया सवाांकररिा  महिनू आपि 
मला “द मसीहा” या पुसिकाचया २५  प्ति िसचे 
आपली १५०  तवतवध वािातापत्र,े बायबलचया काही 
प्िी आति इिर काही लेखनसातहतय जरूर पाठवावे 
अशी आपलयाला तवनिंी  मला इ्े नायजेररयामध,े 
आपलया मंत्रालयाचा एक तवभागप्मुख महिनू काम 
करायची इचछा आह ेव तयासाठी काय करावे लागेल 
ह ेकृपया सागंावे. मी ह ेपातहले आह ेकी आपलयावर 
आति आपलया मंत्रालयावर प्भ ू यशेचूी कृपा आह े
आति तया  कृपेचा लाभ घऊेन मी ही माझे आयषुय 
प्भचूया सवेेि घालवू इतचछिो. आपलयाकडून लवकर 
उत्र यावे ही अपेक्षा आह ेईश्वराचया सवेेि,
आपला
आर.एम.         पो्टता हारको्टता,  नायजेररया

नायजेररया

पॅस्टर अलामोंना तलतहलेली पत्रे ्टोगो

मला सांगणयास अतयंि आनंद होि आह े
की सरिेशेव्टी मी येशू तरिसिाला माझा 
वैयतक्क उद्ारकिाता मानायचे ठरवले 
आह.े  येशू  तरिसिाने माझयासाठी सुळावर 
चढून आपलया पुरािांचेे बतलदान केले. 
या जगांि जेवहा मी पूववी रहाि होिो 
िेवहा मला ईश्वर व तयाचा पुत्र मसीहा 
यांचयाबद्दल काहीच मातहिी नवहिी. परंिु 
आपले सातहतय वाचलयानंिर मला समजले 
की मी पूववी हरवलो होिो पि आिा मी  
सापडलो  आह.े  मी अंधाराि होिो परंिु 
ईश्वराने मला प्काशाि आिले आह.े महिून 
मी पुनहा तरिश्चन महिून नव्याने जनमलो 
आह ेव आति तजवंि ईश्वराचा पुत्र महिून 
जगि आह.ेसधया माझयाकडे बायबलची 
प्ि नाही. कृपया आपलयाजवळ असलयास 
मला एखादी प्ि पाठवावी  िसेच आपले 
“द मसीहा ह े पुसिक सुद्ा पाठवावे. 
आपलयजवळ ईश्वराचा संदेश समजावून 
सांगिारी इिर पुसिके असिील व िी सुद्ा 
आपि पाठवलीि िर मी आभारी होईन. 
मी सधया  कोफोररडुआ मधील पें्ेटकोस्टल 
चचता मधये जािो. आपलया महान कायातासाठी 
ईश्वर आपलयाला भरभरुन आशीवाताद देवो 
हीच प्ा त्ाना.
आपला तवश्वासू  
डी.एफ.             कोफारोडुआ घाना

तप्य पॅस्टर ्टोनी अलामो,
आपले “द मसीहा” नावाचे पुसिक व 

दहा वािातापत्र े पाठवलयाबद्दल धनयवाद! या 
सातहतयामुळे मला अधयातम तवियाची ओळख 
झाली.  या सातहतयामुळे माझया आयषुयामधये 
अधयाततमक जागृिी आति ईश्वराचया कायातासाठी 
नवीन उतसाह तनमाताि झाला.  तयानिंर जेवहा 
मी लोकानंा भे्टायला गेलो तयानंी आनदं 
व्यक् केला कारि ि े ईश्वराचया आतमयामधय े

पुनरजतातवि झाले होि े आति िमुची 
वािातापत्र े वाचलयामुळे तयाचें चागंले 
चालले होि.े या लोकानंा ही वािातापत्र े
वाचायला हवी आहिे िरी कृपया मला  
दीडश े वािातापत्र े व  बायबलचया काही 
प्िी पाठवाव्याि. नव्यान े बचावलेलया 
लोकानंा तया उपयोगी ठरिील. आपि 
मला ह े वाचनसातहतय पाठवाल 
तयाबद्दल मी आपला आभारी आह.े 
ईश्वराचे  अनमोल सदंशे आमचयापयांि 
तवश्वासपूिान े पोचवणयाबद्दल पनुहा 
एकदा धनयवाद. ईश्वर आपलयाला 
भरभरून आशीवाताद दवेो. तवश्वास असले 
िर आपि पवतािही हलवू शकिो.  
तरिसिाचया सेवेिली आपली मुलगी,  
्टी.ओ.        कुमासी, घाना

भरभरून आशीवाताद तमळू देि. कृपया आपि 
आमचयासाठी सुधदा प्ा त्ाना करा. प्ा त्ानेमुळे 
ईश्वराचे शतक्शाली हाि काम करू लागिाि. 
प्ा त्ानेतशवाय आपले आयुषय महिजे “एकाच 
जागेवर कफरिारे चाक जिू”.  आमचे 
सवयंसेवक तवद्ा्वी जे ईश्वराचया कायातासाठी, 
दरू खेडेगावांिून ककंवा डोगंराळ भागािून 
कफरिाि तयांचयासाठी कृपया  प्ा त्ाना करा. 
तयांचे  धैयता, प्ेम व तवश्वास वाढावा यासाठी 
कृपया आपि प्ा त्ाना करावी ही तवनंिी. 
ईश्वर आपलयाला भरभरून आतशवाताद देवो.  
आति िुमहाला दीघातायुषय लाभून िुमचे 
आयुषय शांिीपूिता व भरभरा्टीचे होऊ दे हचे 
आमचे ईश्वराकडे मागिे आह.े 
तरिसिाचया प्ेमाि,
ए.एस.          आक्रा, घाना 

तरिसिाला प्ाितप्य असिारे तप्य पॅस्टर, 
आपले पत्र आति आपि पाठवलेले लेखन 

सातहतय तमळालयावर खपू आनदं झाला. 
खरोखरच आपलया सातहतयािनू ईश्वरच 
काम करिो आह ेअस ेवा्टि.े  आपली पुसिके 
वाचून १५  नवीन व्यक्तींनी यशे ूतरिसिाची 
सवेा करायचे ठरवले आह.े आमही ईश्वराला 
प्ा त्ाना करिो की आपिा सवाांना ईश्वरा-
चे आशीवाताद भरभरून लाभोि.  आमहाला 
सीडींचीही गरज भासिार आह े िसचे जे 
बचावले आहिे तयाचंयासाठी बायबलचया 
प्सिचंी गरज भासले. परंि ु ्टोगो हा अतयिं 
गरीब दशे असलयान े आमचया लोकानंा 
बायबल तवकि घिेे परवडि नाही. 

तयामुळे आमही आपिाकडून ईस्टर-
चया सुमारास सीडीं व बायबलचया प्सिं 
तमळणयाची  
वा्ट पाहू येशूचया नावाने,  
आमेन.
रेवह.हनेरी जेमस                    लोम, ्टोगो

तप्य पॅस्टर,
मी आपलयाला घाना ये्ून 

शुभेचछा देि आह.े मी आपले  “द 
मसीहा” नावाचे पुसिक वाचले आति 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(पान ३ पासून पुढे सुरू)
करिाऱया सिैानी अतग्नबािाशंी मुकाबला करून 
सम त्ापि ेउभे रहाणयाची शक्ी मला या ईश्वरी 
वचनामुंळे प्ाप्त झाली आह.े दर कदवशी मला ह े
अतधकातधक समजून यिे ेकी यशे ू तरिसिामधये 
आमही “तवजेतयापेंक्षा अतधक काही आहोि” २८ 
आति आमही “तयाचयामधय े सपंिूता आहोि”२९ 

मला ह े ही मातहि आह े की यशेचूया प्तयके 
शबदाचे पालन करि े ककिी म्हतवाचे आह ेि!े  
प्भू यशे ू जेवहा ढगामंधनू सवगाांि प्वेश करि 
होिा ,तयावेळी काही क्षि आधी तयान ेमह्टले, 
“ि ूसवता जगभर कफर आति प्तयके मनषुयाला यशेु 
तरिसि व गॉसपेलचे प्वचन द.े”३० ( अधयाततमक 
ररतया मृि पावलेलया प्तयके वाळकया 
अस्ीला, प्वचन द े महिजे तयानंा “ईश्वराचा 
शबद (बायबल)  ऐकू  यऊे लागेल.”३१)  

“जो कोिी ईश्वरावर तवश्वास ठेवून व 
बातप्तसमा करून घेिो तयाचा बचाव होईल व 
जो कोिी ईश्वरावर तवश्वास ठेवि नाही तयाचा 
तधक्ार होईल. ३२ जर िुमही माझयासारखेच 
असाल आति िुमचा तधक्ार होवु नये असे 
िुमहाला वा्टि असेल आति िुमचा बचाव 
वहावा असे वा्टि असेल िर ईश्वराला खाली 
कदलेली प्ा्ताना  महिा:

“ह े प्भ ू  आति ह े ईश्वरा, माझयावर, एका 
पापी मािसावर दया कर. ३३  माझा तवश्वास आह े
की यशे ूतरिसि हा तजवंि ईश्वराचा पतु्र आह.े ३४  

माझा तवश्वास आह ेकी िो सळुावर मृतय ूपावला 
२८  रोम. ८ :३७ , १  जॉन ४ :३ -४    २९  कोल. २ :१०    ३०  माकता  १६ :१५ , लयुक १४ :२३    ३१  २  ककंगज २० :१६ ,  इसा. १ :१० , जेर. २ :४ , इझेक. ३७ :४    ३२  माकता  १६ :१६ , २  
त्स. २ : १२    ३३  सा. ५१ :५ , रोम. ३ :१० -१२ , २३    34 मॅरयू. २६ :६३ -६४ , २७ :५४ , लयुक १ :३० -३३ , जॉन ९ :३५ -३७ , रोम. १ :३ -४    ३५  अॅक्टस ४ :१२ , २० :२८ , रोम. 
३ :२५ , १  जॉन१ :७ , रेवह. ५ :९   ३६  सा. १६ :९ -१० , मॅरयू. २८ :५ -७ , माकता  १६ :९ , १२ , १४ , जॉन २ :१९ , २१ , १० :१७ -१८ , ११ :२५ , अ ॅक्टस २ :२४ , ३ :१५ , रोम . ८ :११ 
, १  कोर. १५ :३ -७    ३७  लयुक २२ :६९ , अॅक्टस २ :२५ -३६ , तहब. १० :१२ -१३  ३८  १  कोर. ३ :१६ , रेवह. ३ :२०   ३९  एकफ. २ :१३ -२२ , तहब. ९ :२२ , १३ :१२ , २० -२१ , १  
जॉन १ :७ , रेवह. १ :५ , ७ :१४    ४०  मॅरयू २६ :२८ , अॅक्टस २ :२ १ , ४ :१२ , एकफ. १ :७ , कोल. १ :१४    ४१  मॅरयू. २१ :२२ , जॉन ६ :३५ , ३७ -४०  रोम. १० :१३     ४२  तहब. ११ 
:६   ४३  जॉन ५ :१४ , ८ :११ , रोम. ६ :४ , १  कोर. १५ :१० , रेवह. ७ :१४ , २२ :१४  ४४  मॅरयू. २८ :१८ -२० , जॉन ३ :५ , अॅक्टस २ :३८ , १९ :३ -५  ४५  डयु्ट. ४ :२९ , १३ :४ , २६ 
:१६ , जोश १ :८ , २२ :५ , २  र्टम. २ :१५ , ३ :१४ -१७ , जेमस १ :२२ -२५ , रेवह. ३ :१८

आति तयान ेमाझया आधीचया सवता पापानंा माफ 
करणयासाठी सवि:चे रक् साडंले. ३५  माझा 
तवश्वास आह े कक ईश्वरान े पतवत्र आतमयाचया 
शक्ीचा उपयोग करून मृि अवस्िेनू यशेलूा 
तजवंि  केले ३६  आति ईश्वराचया उजव्या बाजूला 
जयाचे स्ान आह,े िो प्भ ुयेश ुया क्षिाला माझी 
प्ा त्ाना आति माझा पापाचंा कबुलीजबाब ऐकि 
आह.े ३७   ह ेयशे ू तरिसिा, मी माझया हृदयाचे 
दार उघडून िलुा माझया हृदयाि बसणयासाठी 
आमंतत्रि  करिो.३८ ि ु माझयाऐवजी कॅवलरी 
ये्  े कु्रसावर जे रक् साडंलेस तया मौलयवान 
रक्ान े माझी सवता घािरेडी पापे धवूुन काढ. 
३९ ह े यशे ू तरिसिा, ि ूमला दरू करिार नाहीस 
आति माझया सवता पापानंा माफ करून माझया 
आतमयाला वाचवशील. ह े मला माहीि आह े
कारि िझुा शबद महिजेच बायबल िस ेसागंि४े०. 
िझेु वचन सागंि ेकी ि ूकोिालाही दरू लो्टिार 
नाहीस आति तयामध ेमाझाही समावेश होिो. ४१ 

महिूनच मला मातहि आह ेकी ि ूमाझी प्ा त्ाना 
ऐकली आहसे मला मातहि आह ेकी ि ूमाझया 
हाकेला उत्र कदले आह ेआति मला मातहि आह े
की ि ूमला वाचवले आहसे. ४२ ह ेयशे ू तरिसिा, 
माझा आतमा वाचवलयाबद्दल मी िझेु आभार 
मानिो आति िझुी आज्ा माननू आति यापुढे 
कोििहेी आिखी पाप न करून माझी कृिज्िा 
व्यक् करिो. ४३  

येशु महििो की, मुक्ी तमळालयानंिर, 
तपिा पुत्र व पतवत्र आतमयाचया नावाने पाणयाि 
पूितापिे बुडवून, आपि बातप्तसमा घयावयाचा 
आह.े ४४ बायबलचा नी्ट सखोलपिे अभयास 
करा आति िे   जे सांगिे िे करा. ४५  

प्भूला वा्टिे की िुमही इिरांना िुमचया 
मुक्ीबद्दल सांगावे. आपि पॅस्टर ्टोनी 
अलामोचया गॉसपेल सातहतयाचे तविरक होऊ 
शकिा. आमही िे आपलयाला मोफि दऊे. 
अतधक मातहिीसाठी आमहाला ई मेल ककंवा 
फोन करा व हा संदशे इिरांपयांिही पोचवा.

जर िुमहाला येशूचया आदेशानुसार, ह ेजग 
वाचले जावे असे वा्टि असेल िर ईश्वराला 
एकूि उतपन्नाचा एक दशांश भाग (्टायत्स) 
आति प्साद अपताि करा. ईश्वराने मह्टले, 
“मिुषय देवाला ठकवील काय? िुमही िर 
मला ठकतवले आह;े असे महिून िुमही महििा 
आमही कोितया बाबिीि िुला ठकतवले आह?े 
दशमांश (्टायत्स) आति अपतािे यासंबंधाने. 
िुमही एका शापाने शातपि झाला आहाि: 
कारि िुमही आति या पूिता राष्ट्राने आति [संपूिता 
जगाने] मला लु्टले आह.े सेनाधीश परमेश्वेर 
महििो, माझया मंकदराि अन्न असावे महिून 
सगळा दशमांश (्टायत्स-िुमचया एकूि 
उतपन्नाचा दहावा तहससा) िुमही भांडाराि 
आिा महिजे मी आकाशकपा्ेट उघडून जागा 
पुरिार नाही एवढा आशीवाताद िुमहाकररिा 
वरितािो की नाही यातवियी माझी प्िीिी 
पाहा. यजमानांचा ईश्वर असेही महििो, 
“मी िुमचया भलयासाठी भक्षकाला फ्टके 
देईन महिजे िो िुमचया जतमनीवरील 
फळांचा नाश करिार नाही आति िुमचया 
बागेिील द्ाक्षलिांचे फळ अकाली गळिार 
नाही आति सवता देश िुमहाला नशीबवान 
समजिील कारि िुमची जमीनीवर समृधदी 
असेल.” (मालाखी ३: ८ -१२).

्टोनी अलामो 
यांची साक्ष

कृपया अत धक मात हि ीसाठ ी व िुमहाला रस वा्ूट शकेल अशा इिर त वियांवर ील लेखनसात हतयासाठ ी आमचयाश ी संपकता  करा.
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य.ूएस.मध ील जया व्यक् तीं, आपले िन, मन, हृदय, िाकद व आतमा अपूतान ईश्वराच ी सेवा करि ील, अशा व्यक् तींना जगभराि ील, 
्टोन ी अलामो त रिश्चन त मत नत सरिज, अश ी जागा पुरविे क ी त ज्े जगणयासाठ ी आवशयक तया सवता गोष ी त मळि ील

नयूयॉकता  शहरांि दर मंगळवार ी रात्र ी ८  वा. व इिर र ठकाि ी प्तयेक रात्र ी सेवा आयोत जि करणयाि येिाि.अत धक मात हि ी-
साठ ी कृपया (९०८ ) ९३७ -  ५७२३  या क्र.वर फोन करा.

प्तयेक से वेनंिर जेवि क दले जाईल.
त रिश्चन पॅस्टर अलामो यांन ी त लत हलेले पुसिक “द मस ीहा” मागून घया. यामधय ेजुनया करारामध ील  ३३३ चयावर गोष ींिून त रिसिाबाबिचा पुरावा क दला आह.े
धमवोपदेशक अलामो यांचया लेख ी सात हतयाचे वा्टप करून लोकांच ी आतमोन्नि ी करिारे सेवक महिून काम करा.  

आमचे सवता लेख ी सात हतय व ऐकणयाचे संदेश ,त शस पंग शुलकासह,  त न:शुलक पाठवले जािाि.
जर तयासाठ ी  कुि ी िुमचयाकडून पैसे घेि असेल िर कृपया पुढ ील क्र. वर फोन करा. (६६१ ) २५२ -५६८६    कलेक्ट.

या लेख ी सात हतयाद्ा रे मुक् ीसाठ ी खरा मागता कोििा हे दाखवले जाि.े (प्े त ििांच ी कृतये४ :१२ ).
हे सात हतय फेकू नका. कृपया दुसऱया कोिाला िर ी िे वाचायला द्ा.

जे कोि ी दुसऱया देशांमधये असि ील तयांन ी कृपया हे सात हतय तयांचया देशांि ील बोल ी भािांमधये अनुवाक दि करावे.
जर आपि हे सात हतय पुनहा प्कात शि करिार असाल िर कृपया खाल ील कॉप ीराई्ट व रत जसरेिशनचा समावेश करा.
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