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જુની વસિયત (ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ) ના પયગંબર એઝેકીલને ભગવાન તરફથી એક સંદર્શન પ્રાપ્ત
થયેલ,ં ુ તેમાં તેમણે સ ૂકા હાડકાઓની એક ખીણ જોઈ કે જે ઈઝરાયલ અને દુનિયાની આધ્યાત્મિક નિુ ા પ્રથમ આગમનની આગાહી કરવામાં આવી હતી, તેમનો
ર્જીવતાને રજૂ કરતી હતી, સંદર્શનમાં ઈસન
ગોસ્પેલનો ઉપદે શ અને પરિણામ જે લોકો ‘ઈશ્વરની દુનિયા’ ને માને છે તેમના માટે સનાતન એવા
ુ ીના પન
ુ રુત્થાનની આગાહી સંદર્શનમાં થઇ હતી. ૧
મ ૃત્યુથી જીવન સધ
ુ , શ ંુ આ હાડકાઓ જીવી શકે છે ?” (શ ંુ પેલા આધ્યાત્મિક રીતે
ભગવાને એઝેકીલને કહ,્યું “માણસનાં પત્ર
ૃત
મ વ્યક્તિઓ જીવી શકે ખરી?) એઝેકીલે કહ ્યું “ભગવાન, તમે જ તેને બનાવ્યા છે તે આ વાત જાણે છે .”૨

ભગવાન પયગંબરને એમ કહેતા બોલ્યા
કે “ આ હાડકાઓ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી
ભવિષ્યવાણી અને તેમને કહે છે , , હે સ ૂકા
હાડકાઓ, ભગવાનના શબ્દો સાંભળો. આ
રીતે ભગવાને આ હાડકાઓને કહ્યું, જુઓ હુ ં
તમારી અંદર શ્વાસને પ્રવેશ કરાવું છું અને
તેથી તમે જીવશો જ.”3
ઈઝરાયલને ખબર હતી કે એક રાષ્ટ્ર
તરીકે તે ત ૂટી ગયેલ ું હત.ું ૪ આજના દિવસ
સુધી તેઓ નિરાશાજનક રીતે વિભાજીત થઇ
રહ્યાં છે . પરં ત ુ ભગવાને એઝેકીલને કહ્યું
હત ું કે તેઓ જુના ઈઝરાયલ કરતા વધારે
મોટું બીજુ ં રાષ્ટ્ર ઊભું કરશે કે જે પાપ કરતા
અટકશે નહીં. બીજુ ં ઇઝરાયલ એ દુનિયાના
દરે ક રાષ્ટ્રમાંથી આવેલા લોકોનુ ં હશે,૫ જે
ચટાયે
ં ૂ લા યહદ
ુ ીઓ અને ઈશુ ખ્રિસ્તના રં ગે
રં ગાયેલા બિન યહદ
ૂ ી લોકોનુ ં હશે.૬ તે
પાપના મ ૃત જીવનમાંથી સનાતન જીવન
સુધી આગળ આવેલા લોકોનુ ં એક મહાન
પવિત્ર રાષ્ટ્ર હશે. ૭ તેઓને ઈશ્વરની વિરૂધ્ધમાં ક્યારે ય વિભાજીત કરવામાં આવશે નહી,
પુનરુથાનની તાકાત દ્વારા થયેલ આ પ્રથમ
પુનરુત્થાન હત.ું ૮
૧૯૬૪ માં ઈશુ ખ્રિસ્ત દ્વારા મારા પ્રથમ
પુનરુત્થાન પહેલાં હુ ં બર્ની હોફમેન કે જે

ટોની અલામો તરીકે પણ જાણીતો છું તે
પાપાચાર અને નાસ્તિકતા માટે ખ ૂબ જાણીતો
હતો અને ઇશ્વર અંગેના કોઈપણ જાતના
જ્ઞાનથી વંચિત હતો. ઈશ્વરનુ ં અસ્તિત્વ છે
તે અંગે મને કોઈ જ જ્ઞાન ન હત.ું ઈશ્વર
શબ્દો એ મારા માટે કાલ્પનિક કથાઓ અને
દં તકથાઓ સમાન હતા અને લોકો ઈશ્વર કે
તેના સંતાનમાં કેવી રીતે માની શકતા હશે
તે હુ ં કદી સમજી શકતો ન હતો. જે લોકો
એમ કહેતા કે તેઓ ઇશ્વરમાં માને છે તેમને
હુ ં માની શકતો ન હતો, કારણ કે તેઓ ઢોંગી
હતા. તેઓ એટલા બધા પાપ કરતા હતા,
અથવા મારા કરતા વધારે પાપ કરતા હતા.
હુ ં આ વાત જાણતો હતો કારણ કે હુ ં તેમની
આસપાસ ફરતો હતો. અમે બધા જ એક
નિર્જીવ, સ ૂકા હાડકાઓના ઝૂમખાં જેવા
હતા. જો કોઇપણ વ્યક્તિ મને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં
બદલવા પ્રયત્ન કરતી તો હુ ં ગુસ્સે થતો
કારણ કે મારા માટે બાઇબલ એ સમયનો
બગાડ હતો. હુ ં જે જીવન વિતાવતો તેમાં
મારી પાસે રમતો કે પરીઓની વાર્તાઓ
માટે કોઇ જ સમય રહેતો નહીં.
માર્કે ટીંગ ઉદ્યોગમાં મને # ૧ ગણવામાં
આવતો હતો. ઘણા વિશ્વપ્રસિધ્ધ ગાયકો
અને અભિનેતાઓની સફળ કારકિર્દીઓ માટે

તેમજ અનેક જાણીતી ઘરે લ ું ઉત્પાદનોના
સફળ પ્રારં ભ માટે હુ ં જવાબદાર હતો. મારંુ
સૌથી ખરાબ દુઃસ્વપ્ન ત્યારે એ હતું જાણે હુ ં
બદલાઈ ગયો હતો અને શેરીના ખ ૂણે ઉભીને
ઈશુ અંગેના ધર્મોપદે શ પત્રિકાઓ વહેંચવી,
પછાત વિસ્તારમાં રહેવ,ું ધર્મોપદે શનો ઉપદે શ
આપવો અને ભ ૂખ્યા લોકોને ભોજન માટે
લાઈનમાં ગોઠવવા, વગેરે કરવા લાગ્યો.
૬૦ ના દશકના મધ્ય ભાગમાં જગત
મને એટલું બધુ સારૂ જણાત ું ન હત.ું મને
કેફી દ્રવ્યો કે અધમ વિચાર સરણીવાળા
ગંદા માણસો ગમતા ન હતા. અને હીપ્પી
ગતિવિધિ હોલિવુડ સનસેટ બુલવ
ે ાર્ અને
જગતને જે અસર કરી રહી હતી તેને હુ ં ધિક્કારતો હતો. જો મારી પોતાની વાત કરૂં તો,
હુ ં કોઈ સંત ન હતો. જ્યાં સુધી પાપ કે અધમ
કાર્યો કરવાની બાબત છે , તો, જ્યાં સુધી તેઓ
બાળકો સાથેના પરિવારો સામે તેન ુ ં પ્રદર્શન
ન કરે ત્યાં સુધી હુ ં તેની નોંધ લેતો ન હતો.
મારા માટે જગત પ ૂર્ણ થયેલ ું મ ૃત, શુષ્ક,
ઘ ૃણા ઉત્પન્ન કરનારૂં અને ભાવવિહીન હત.ું ૯
કોઈપણ બાબતનુ ં હવે કંઈ વિશેષ મ ૂલ્ય રહ્યું
ન હત.ું હુ ં જાણુ છું કે દુનિયાના અન્ય લોકો
મારી જેમ જ આ બાબતને જાણતા હતા અને
(પાના ૨ ઉપર ચાલુ)
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ટોની અલામોન ંુ
પ્રમાણ
(પાના ૧ ઉપર ચાલુ)

તેની વાસ્તવિકતામાંથી બચવા માટે કેફી
દ્રવ્યો લેતા હતા. ચર્ચો દંભથી ભરે લા હતા;
તેમજ દરે ક વ્યક્તિ એ બાબત જાણતી હોય
તેમ લાગત ુ હત.ું સમગ્ર જગત, તેના પાપો
અને દુષ્કૃત્યોમાં મ ૃત પડયું હત.ું ૧૦ સમગ્ર
જગત શુષ્ક હાડકાઓની એક વિશાળ ખિણ
જેવું હત,ું એકદમ એઝેકીલની કરવત કે
આરી જેવુ.ં ૧૧
ખ ૂબજ અલૌકિક રીતે હુ ં બેવર્લી હીલ્સમાં
જીસસને મળ્યો. કોઈપણ વ્યક્તિ કદાચ
તેની કલ્પના ન કરી શકે કે હુ ં ત્યારે કેટલો
ભયભીત થયેલો અને તેમ છતાં ખુશ હતો
કે જ્યારે ભગવાને મારી સમક્ષ એ પુરવાર
કર્યુ હત ું કે તેઓ અને તેમનો પુત્ર હકીકતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. તેમના અદ્વિતિય
પવિત્ર આત્માનો અનુભવ કરીને હુ ં રોમાંચિત
થઈ ઉઠ્યો હતો અને તેમનો શક્તિશાળી
અવાજ મારા શરીરના દરે ક ભાગમાં પ્રસર્યો હતો જાણે કે હુ ં એક ફીલ્ટર હોઉ અને
શબ્દો મારી આગળ અને પાછળથી આરપાર
પસાર થતા હોય. તેમની હાજરી ભવ્ય અને
હફ
ં ૂ દે નારી હતી. ભગવાનના હાથની શક્તિશાળી પકડ હોય તેમ તેમના આત્માએ મારા
ઉપર જોરથી દબાણ મ ૂકયું હત.ું અને તેમના
શબ્દોએ મને કહ્યું હત ું કે, તારા પોતાના પગ
ઉપર ઉભો થા અને આ ખંડમાં રહેલા લોકોને
ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જણાવ અને કહે
કે તેઓ આ પ ૃથ્વી ઉપર પાછા ફરી રહ્યા
છે , અન્યથા ત ું ચોક્કસપણે મ ૃત્યુ પામીશ.
જ્યારે તેમનો આત્મા મારી ઓફીસમાં દાખલ
થયો અને મારી ઉપર દબાણ કર્યુ ત્યારે મને
તેમની અવર્ણનીય, અગમ્ય અને હતી.૧૨
તેઓ દરે ક અણુ અને પરમાણુ હતા. તેઓ
હવા હતા. તેઓ ભ ૂતકાળમાંની દરે ક બાબત
જાણતા હતા અને ભવિષ્યમાં જે બનવાની
ંૂ
છે ,૧૩ તે દરે ક બાબત જાણતા હતા. હુ ં મઝાયો
૧૦ ઇપીએચ. ૨:૧, ૫, કોલ. ૨:૧૩ ૧૧ ઇઝેક. ૩૭:૧ ૧૨ નં.
૨૪:૧૬, ૧ સામ. ૨:૩, જોબ ૨૧:૨૨, પીએસ. ૩૨:૮, પ્રોવ. ૨:૬,
૩:૨૦, ૯:૧૦, લ્યુક ૧:૭૭, રોમ. ૧૧:૩૩, ૧ કોર. ૧:૨૫, ૨:૧૬,
૩:૧૯, ૨ કોર. ૪:૬
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હતો કારણ કે મને ખબર હતી કે મે અગાઉ
કરે લ દરે ક કૃત્યને તેઓ જાણતા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ મને બતાવ્યું કે સ્વર્ગ અને નર્ક
ચોક્કસપણે અસ્તિત્વ ધરાવે છે . મને ખબર
હતી કે તેમણે જે કહ્યું તે હુ ં ના કરૂં તો હુ ં આ
બેમાંથી કયાં સ્થાનમાં જવાનો હતો. અને તે
સ્થાન સ્વર્ગ નહોત.ું
જો કે તો પણ તે બાબત મને ભયભીત
કરનારી હતી,૧૪ તે બાબત જાણવી પણ
અદભુત હતી કે ઈશ્વર વાસ્તવિક અને
જીવંત છે અને પયગંબરો અને પ્રેરિતોએ
તેમના વિશે જણાવેલ બાબતો વાસ્તવિક
અને જીવંત હતી. સ્વર્ગ, પ ૃથ્વી તેમજ તેમાં
રહેલી બધી જ બાબતોનુ ં તેમને સર્જન કર્યુ
ત્યારથી આજ સુધી તે સહેજ પણ બદલાયેલ નથી.૧૫ મને તરત જ એ બાબતની
જાણ થઈ હતી કે મારે હંમેશા તેમનો ડર
રાખવો જોઈએ, તેમની પ્રસંશા અને આદર
કરવો જોઈએ તેમજ તેમને ચાહવા જોઈએ
અને તેમની સેવામાં હાજર રહેવ ું જોઈએ.
મેં જાણ્યું કે મારા જીવનનો અર્થ જીવન
જીવવાની ઈચ્છાથી વિશેષ છે , અને મારે
તેમના માટે કષ્ટ વેઠવા કે તેમના માટે મ્રુત્યુ
પણ પામવું પડે તો તે કામ હર્ષ અને પુરા
આનંદ સાથે કરવાનુ ં છે .૧૬
ઈશ્વરે તે ઓફીસમાંથી મને મુકત કર્યા
બાદ મેં તેમને પુછવાનુ ં શરૂ કર્યુ હત ુ, “તમે
મારી પાસે શું કરાવવા ઈચ્છો છો ? તમે
જણાવો તો કોઈપણ બાબત હુ ં કરીશ.” મને
કોઈ જવાબ ન મળ્યો તેથી મે અનુમાન કર્યુ
કે હુ ં ચર્ચ તરફ જાઉ તેવ ું તેઓ ઈચ્છે છે . મેં
ધાર્યુ કે સૌથી મોટું હોય તે સૌથી શ્ષરે ્ઠ હોય,
તેથી હુ ં ત્યાં ગયો, અને મને ત્યાં તેઓ જડયા
નહીં. ત્યારબાદ હુ ં અન્ય ચર્ચોમાં ગયો પરં ત ુ
તેઓ આ પૈકીના કોઇ ચર્ચમાં પણ ન હતા.
ત્યારબાદ લાંબી દાઢીઓ અને ધાર્મિક પોશાક
સાથે ડાહ્યા અને ઈશ્વરીય દે ખાતા માણસોના
કવરવાળા ચિત્રો સાથેની ચોપડીઓ મેં
વાંચી. પરં ત ુ મને જાણવા મળ્યું કે પુસ્તકો
ખોટા હતા. કારણ કે તેઓ જણાવતા હતા
કે ઈશ્વરથી ડરવાની જરૂર નથી, ૧૭ ઈશ્વર
લોકોને ડરાવતો નથી અને નર્કમાં ગયા
વિના તમે પાપ કરી શકો છો હુ ં તેના જેવા
ઈશ્વરની બાબતથી ચિંતિત ન હતો. ૧૮ હુ ં મને
જે ડરાવતા હતા તે ઈશ્વર અંગેની વિગતો
જાણવા ચિંતિત હતો. એવા ઈશ્વર કે જેણે મને

સ્વર્ગ અને નર્ક બતાવ્યા હતા,૧૯ અન્ય કોઈ
વ્યક્તિ મારી પાસેના કરાવી શકે એવું કંઈક
એ મારી પાસે કરાવતા હતા, એવી કંઈક
બાબત કે જે કરવાની મેં ક્યારે ય ઈચ્છા રાખી
ન હતી.
મેં ક્યારે ય એવું વિચાર્યુ ન હત ું કે સત્યને
બાઈબલમાંથી શોધી શકાય તેમ હત ું કારણ
કે આવા ઘણા બધા પુસ્તકો આસપાસ હતા.
મેં અનુભવ્યું હત ું કે એવી કોઈપણ બાબત કે
જેની પાછળ સામાન્ય જનતા જતી હોય તે
કોઈ વિચક્ષણ બાબત ન હોઈ શકે, કારણ કે
હુ ં માનતો હતો કે લોકો બધા જ મ ૂર્ખ હતા.
છે વટે મેં બાઈબલ વાચવાનુ ં શરૂ કર્યુ અને
તેમાં મોક્ષ માટે ના આયોજનને શોધી કાઢયું
અને શાશ્વત જીવન માટેની સ ૂચનાઓ શોધી
કાઢી કે જે જણાવતી હતી કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં
કેવી રીતે આગળ વધવું અને તેમના (ઈસુ
ખ્રિસ્ત) માટે આધ્યાત્મિક રીતે મહત્વના
આત્માના વિજેતા બનવુ.ં ૨૦
જ્યારે સૌપ્રથમ મેં બાઈબલ વાંચવાનુ ં
શરૂ કર્યુ ત્યારે મેં મારી ઉપર દબાણ કરતી
ઈશ્વરની એજ તાકાતને અનુભવી હતી કે
જે મેં બેવર્લિ હીલ્સની ઓફીસમાં અનુભવી
હતી. ત્યારબાદ ઈશ્વરે મને સ્વર્ગ અને નર્કના
અન્ય દ્રશ્યો બતાવ્યા હતા.૨૧ હુ ં ઈશ્વર સમક્ષ
પોકારી ઉઠયો, હે ઈશ્વર, મને નર્કમાં ન
મોકલશો ! ત્યારબાદ મેં સ્વર્ગ જોયુ ં અને
સ્વર્ગની શાંતિનો અનુભવ કર્યો.૨૨ જો કે હુ ં
આધ્યાત્મિક રીતે અંધ, ખુલ્લો અને મામ ૂલી
હતો તો પણ મેં ઈશ્વરને કહ્યું કે જો હુ ં હંમેશ
માટે આ સ્વર્ગીય શાંતિનો માત્ર અનુભવ
કરી શકું તો હુ ં અંધ, ખુલ્લો અને નજીવો
બની રહેવા ઈચ્છુક રહીશ. મેં એકવાર ફરી
નર્કને જોયુ ં અને ફરીથી ઈશ્વર સમક્ષ પોકારી
ઉઠયો કે મારા પર દયા અને ક્ષમા આપો.
ત્યારબાદ પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માની
તાકાત મારા નશ્વર શરીરમાં દાખલ થઈ
હતી.૨૩ ઈસુ ખ્રિસ્ત માં મારી શ્રધ્ધા અને
મારા માટે તેમણે આપેલ લોહી વડે અને
ઈશ્વરના જે શબ્દો મેં સાંભળ્યા અને માન્યા
હતા તેમાં મારી શ્રધ્ધા વડે, ૨૪ મેં આજ
દિવસ સુધી કરે લા દરે ક પાપ મારા આત્મામાંથી મુક્ત થયા હોવાનો મેં અનુભવ કર્યો
હતો,૨૫ મેં પવિત્ર અને નિર્મળ અનુભ ૂતિ કરી
હતી.૨૬ કંઈક ખ ૂબ અદભ ૂત મારી સાથે બન્યું
હત ું અને તે મારી તરફ અને મારા માટે ઈસુ
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ખ્રિસ્ત દ્વારા કરવામાં આવ્યું હત,ું "ઈઝરાયલનુ ં પવિત્ર કામ."૨૭ પાપથી મુકત થવા
માટે અને આ નવી તાકાત ધરાવવા માટે
હુ ં ઘણો ખુશ હતો કે જે નવી તાકાતે મને
પાપકર્મ કરવાથી દૂ ર રાખ્યો હતો અને જે
બાબત હુ ં સમગ્ર જગતને કહેવા માંગતો
હતો જેથી કરીને તેઓ પણ તેમને જાણી
શકે અને શાશ્વત જીવન જીવી શકે.
૧૯૬૪ થી ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે મંત્રી મંડળ
માં રહ્યા બાદ પણ દરે ક વખતે હુ ં બાઈબલ
વાંચ ુ ત્યારે આ એક વખતના ખ ૂબ શુષ્ક
હાડકાઓની અંદર સ્વર્ગમાંથી આધ્યાત્મિક
આનંદ રે ડવામાં આવત ું હોવાનુ ં હુ ં અનુભવ
કરી રહ્યો છ.ું ઈશ્વરના શબ્દોએ આધ્યાત્મિક કવચના માંસ અને ત્વચા સાથે
તેમને આવરી કે દોરતા એક વખતના આ
શુષ્ક હાડકાઓની આસપાસ આધ્યાત્મિક
તાકાત મુકેલ છે . ઈશ્વરના દરે ક શબ્દે ઈસુ
ખ્રિસ્તનુ ં મારા હ્રદયમાં વધુ ઉંડે આરોપણ
કર્યુ છે . હુ ં હજુ પણ ઈશ્વરના દરે ક શબ્દનો
પવિત્ર આત્માનો શ્વાસ મારા આત્માની
અંદર બહાર જતા અનુભવી શકુ છું કે જે
મને વર્ષોથી સેતાને મારી તરફ ફેંકેલી
બધી સળગતી બરછીઓનુ ં શમન કરવા
અને ઉભો રહેવા મને શક્તિ આપે છે . હુ ં
દરે ક દિવસે વધુ પ ૂર્ણ રીતે એ જાણુ છું
કે , “અમે વિજેતાઓથી વિશેષ છીએ,૨૮
ઈસુ ખ્રિસ્તના ખ્રિસ્તી ધર્મમાં, અને અમે
તેમનામાં પ ૂર્ણ છીએ.”૨૯ અને હુ ં એ વાત
પણ જાણુ છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તના દરે ક શબ્દને
(પાના ૮ ઉપર ચાલુ)

૨૭ સાલ્મ ૮૯:૧૮, એક્ટ્સ ૩:૧૩-૧૪
જોહ્ન ૪:૩-૪ ૨૯ કોલ. ૨:૧૦

૨૮ રોમ. ૮:૩૭, ૧

તાન્ઝાનિયા

પ્રિય પાદરી અલામો, મારા પ્રિય અને (B.C.C.) એક ફેલોશીપની રચના કરે લ છે
ઈશ્વરદત પાદરી,
અમે તમારા પાદરી મંડળનો પ ૂર્વ આફ્રિકાપિતા અને આપણા ભગવાન જિસસ ક્રાઈ- માં ખાસ કરીને તાન્ઝાનિયામાં ફેલાવો કરવા
સના આશિર્વાદ, દયા અને શાંતિ તમારા ઈચ્છીયે છીએ અને તેનો અંતરિયાળ ગામોમાં
ઉપર અને તમારા પાદરી મંડળ ઉપર વિકાસ અને ફેલાવો કરવા માંગીએ છીએ.
રહે. હુ ં ઈશ્વરનો આભાર માનુ ં છું કે જેમની પાદરીજી, અમને તમારી મદદની જરૂર છે
મે ૧૯૯૪ થી સેવા કરી છે , હુ ં મુસોમા, જો તમે અમને લાઉડ સ્પીકરો, એક જનરે ટર
તાન્ઝાનિયામાં ઈશુના બોધવચનોના તેમજ નવા ધર્માંતરણ કરે લ વ્યક્તિઓ માટે
ગ્રંથોનો એક લેખક છું. હુ ં સમગ્ર દે શમાં બાઈબલ ગ્રંથો અને આ ધર્મોપદે શ પાદરી
મારા પાદરી મંડળનો વિસ્તાર કરવાની મંડળમાં અમારી જરૂરિયાત પ ૂરી પાડવા
દિશામાં કામ કરી રહ્યો છું, અને તાન્ઝા- માટે ઉપદે શોનુ ં સાહિત્ય પુરૂં પાડી શકો તો
નિયાની બહાર પણ તેનો વિસ્તાર થાય અમે આ કામ કરી શકીએ તેમ છીએ. આ
તે દિશામાં પ્રયત્નશીલ છું. વારુ, પાદરી, દ્વારા પ્રભુના તમારા ઉપર અસીમ આશિર્વાદ
મેં તમારો અવાજ કે ઉપદે શ સાંભળે લ ઉતરશે. તમારા પાદરી મંડળ ઉપર ઈશ્વર
નથી કે તમારો ચહેરો જોયેલ નથી, પરં ત ુ આશિર્વાદ વરસાવે અને કરે લ સારા કાર્ય
તમારા સાહિત્ય મારફત કે જે હુ ં ચોક્ક- માટે તમારા આધ્યાત્મિક જીવનની ઉન્નતિ
સપણે, મેળવું જ છું અને શુષ્ક હાડકાના કરે . તમારા હકારાત્મક જવાબની અમે કદર
અંશો "ધ મસિહા" અને ઈશ્વરનુ ં ખેતર કે કરીએ છીએ અને આત ુરતાથી રાહ જોઈએ
જે તમારા દ્વારા લખાયેલ છે તેના સુદર
ં
છીએ.
સંદેશાઓ અંગે વાંચ ુ છું, તમે એટલે કે ક્રાઇસ્ટ તમારો,
પાદરી ટોની અલામો, સૌથી મહાન આંત- ઓ.ઈ.એમ.
રરાષ્ટ્રીય વકતાછો આ સાહિત્યો દ્વારા મને તાન્ઝાનિયા, પ ૂર્વ આફ્રિકા.
ચર્ચ વિશેની તમારી વર્તમાન અને
ભવિષ્યની ચિંતા વિશે જાણવા અને
સમજવા મળ્યું છે . ચર્ચ કે જે ઈસુ
કે લીફોર્નિયા
ખ્રિસ્તના ધર્મની એક સંસ્થા છે મે
પ્રિય પાદરી અલામો,
અને મારા અન્ય સહકાર્યકરો તેમજ
હુ ં આ પત્ર પવિત્ર આત્માની તાકાત સાથે
નવા ધર્માંતરણ કરે લ વ્યક્તિઓ કે
અને ઈશ્વરના કવચ સાથે પ ૂર્ણ લડાઈની
જેમણે તમારા સાહિત્ય દ્વારા ઈશુ ખ્રિસ્થિતિમાં
લખુ
છું(ઇપીએચ.૬:૧૦-૧૭).
સ્તને સ્વીકારે લ છે . અમે બિલીવર
હાલમાં આધ્યાત્મિક વિકાસ અને ઈશ્વર ની
કોમ્યુનિટી ચર્ચ તરીકે ઓળખાતી
સેનામાં એક ભાઈ સાથેની ફેલોશીપ દ્વારા

ટોની અલામો — ક્રીશ્ચન મીનીસ્ટ્રીસ સહયોગી મંત્રી એમ.સી., પાસ્ટર અલામોના
સમાચારપત્રોને વિતરીત કરતા — કોંગોનુ ં લોકશાહી પ્રજાસત્તાક રાજય.
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બાઈબલના અમુક સત્યો અને રહસ્યો પવિત્ર
આત્મા દ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે . મને
ખબર છે કે ઈશ્વર અત્યારે તેની પસંદગીની
વ્યક્તિઓને તૈયાર કરી રહ્યો છે અને મે તમારા
પ્રકાશનનુ ં એક પાનુ જોયુ.ં હુ ં ચોક્કસ એમ
કહીશ કે જ્યારે મારે અમુક સત્યો જાણવાની
જરૂર પડી ત્યારે એવા મહત્વના સમયે ઈશ્વરે
તમારા સાહિત્યને મારી સમક્ષ લાવેલ છે .
તમારા પાદરી મંડળથી હુ ં સવિશેષ પ્રભાવિત
છું. તમે કુદરતી સત્ય છો, ખાંડનુ ં પડ ચડાવેલ
નહીં, કે જે મને ભવિષ્ય કથનના બધા જ રસપ્રચુર પાસાઓ જણાવે છે . કૃપા કરીને તમારા
સભ્યની ગણતરીમાં મારી ગણતરી કરજો
અને તમારા પત્રવ્યવહારની યાદીમાં મને
મ ૂકજો જેથી હુ ં પવિત્ર આત્મામાં વિકસી શકું
અને ઈશ્વરની સત્યની તલવારથી સજ્જ બની
શકું. હુ ં રાજયની કેદમાં છું, તેથી સખત રીતે
બંધાયેલા પુસ્તકો મહેરબાની કરીને નહીં. હુ ં
નાણાકીય દાન કરી શકવા સક્ષમ નથી પરં ત ુ
તમારા સંપ ૂર્ણ પાદરી મંડળ સાથે ઉન્નતિ કરવા
માટે ની મારી પ્રાર્થનાઓ તમારી સાથે છે .
નિષ્ઠાપ ૂર્વક આપનો,
બી.એલ.
કોર્કોરન, કેલિફોર્નિયા

ભારત
ભારતના ટોની અલામો ક્રિશ્ચન પાદરી
ુ
મંડળના ભારતીય બંધઓ
તરફથી શુભ-ે
ચ્છાઓ અને નમસ્કાર. પવિત્ર બાઈબલ
અને “ધ મસીહા” સહીતના અમુક અન્ય સાહિત્યને જ્યારે મેં મેળવ્યા ત્યારે હુ ં ખ ૂબજ
આનંદી અને તે માટે તમારો આભારી બન્યો
હતો. પ્રાર્થનાભરી રીતે હુ ં અને મારા ક્રિશ્ચન ભાઈઓ જેઓ અંગ્રેજી જાણે છે તેમને
મોક્ષનુ ં સાચું આયોજન વિતરિત કરી રહ્યા
છીએ અને જેઓ અંગ્રેજી જાણતા નથી
અને ગામડાઓમાં રહે છે તેમના માટે આ
અનોખા સાહિત્યને અમારી માત ૃભાષામાં ભાષાંતર કરવા માટે પણ પ્રયત્ન કરી
રહ્યા છીએ. મોટી સંખ્યામાં લોકો, બસ અને
ઓટો રીક્ષાના ડ્રાઈવરો,હાઈસ્કુલ, મેડીકલ
અને એન્જીનીયરીંગના વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકટરીમાં ના કામદારો અને નોકરીદાતાઓ,
શિક્ષકો અને એવા બધા જ માણસો એ ભારે
રસ સાથે તે મેળવેલ છે . તેઓ આ સાહિત્યની કૃપાના ભાગીદાર બન્યા છે કે જે સાહિત્ય
મોક્ષનો સાચો રસ્તો કે આયોજન લઈને
આવે છે . અમારા શહેરમાં તમારા સાહિત્ય
દ્વારા ઘણા લોકો એ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેમના
વ્યક્તિગત ઉધ્ધારક તરીકે પ્રાપ્ત કર્યા છે .
તમારી મ ૂલ્યવાન પ્રાર્થનાઓમાં અમારા

પાદરી અલામોની ગતિશીલ, આત્માને જીતી લેત ું પુસ્તક મસિહા વહેંચતા બ્રધર ટી.આર. —
રાજામુન્દ્રી, ભારત

પાદરી મંડળનો સ્વીકાર કરો તેમના (ઈસુ
ના) બગીચામાં આદરણીય, આપનો સેવક
આપનો વિશ્વાસુ
પાદરી એન.ટી.
રાંપાચોડાવરમ મંડલ
ભારત

આ પાદરી અલામોના પસુ ્તક “ધ મસિહા”માંથી લીધેલ
એક અવતરણ કે ઉતારો છે :

પ્રિન્ટમાં સૌથી મહાન ચમત્કાર:

મસિહાની નોંધ

ુ બ બધા જ
બાઈબલના ભવિષ્ય કથન મજ
પયગંબરો તેમના સાક્ષી છે (એકટસ ૧૦.૪૩).
યુ માં તે બાબત મારા વિશે લખાયેલ છે .
પસુ ્તકના વોલ્મ
(સાલ્મ ૪૦:૭, હીબ્ રુસ ૧૦:૭).
(B) આઇસેયા ૫૩
(9) મસિહાની અન્યો વતી ભોગવવાની
પીડાઓ, આઇસેયા ૫૩-૪-૬,૮,૧૦-૧૨:
ચોક્કસપણે તેણે આપણા દુઃખો સહયા
છે અને આપણી પીડાઓ લીધી છે . આપણા
પાપો કે દુષ્કૃત્યો માટે તે ઘાયલ કે જખ્મી
થયા હતા. આપણા પાપો માટે તેને ઝૂડવામાં
આવ્યો હતો, આપણી શાંતિની શિક્ષા તેના
ઉપર હતી. અને તેના સોળના નિશાનોથી
આપણને રૂઝ આવી છે . ઈશ્વરે આપણા
બધાના પાપ નો ભાર તેના ઉપર મ ૂકયો છે .
મારા માણસોના પાપો માટે તે ભયાવહ રીતે
ઘવાયેલ હતો. તમે પાપ માટે અર્પણ કરાયેલ
એક વસ્તુ તરીકે તેના આત્માને બનાવશો.
તે તેઓના અન્યાયો સહન કરશે. તેણે ઘણા

લોકોના પાપને સહન કર્યા.
આ પ્રકરણની અસાધારણ હકીકત
મસીહાની બીજાના વતી ભોગવેલ અવેજીમાં
અર્પણ થયેલી બાબતો છે . આ અદભ ૂત પ્રકરણ માત્ર બાર પંક્તિઓ ધરાવે છે . છતાં
પણ ચૌદ વખત બધા જ માનવીય પાપ
માટે બીજા વતી ભોગવાતા બલિદાનના સિધ્ધાંતને જાહેર કરે છે . સંપ ૂર્ણ વિભાગ આ
વિચારથી છલકાય છે . અને ભગવાન ઈસુ
ખ્રિસ્તે “આપણા માટે… પાપ વોહર્યા”. (૨
સીઓઆર. ૫: ૨૧) અને “આપણા પાપો
માટે મ ૃત્યુ પામ્યા” (૧ સીઓઆર. ૧૫:3).
ત્યાં સુધી રહસ્ય ઉકેલાયું નહોત.ું
જેહાવાહે આપણાં વીતકો પોતા પર લઇ
લીધાં. (આઈએસએ. ૫ 3: ૬), મસિહા દૈ વિ

ઉધ્ધારક હતો કે જેના ઉપર નિર્ણયના
બધા જ સળગતા કીરણો પડયા હતા
કે જે માનવ જાત ઉપર પડયા હોત.
ઈસુ ખ્રિસ્તના અવેજી પ્રાયશ્ચિત દ્વારા
ઈશ્વરની કૃપા કેટલી અદભ ૂત છે . તેથી
વધસ્થંભ તેજ ક્ષણે ઈસુ ખ્રિસ્તનુ ં સૌથી
ગહન અપમાન બન્યું,છતાં પણ તેની
સર્વોચ્ય કીર્તિ- અને મનુષ્યોને મોક્ષ
આણવાનુ ં એક નિર્ધારિત માધ્યમ.
જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા ત્યારે તેમણે
વધ સ્થંભ ઉપર પ્રાયશ્ચિત કરતા તેમના મોત
દ્વારા આ મસિહામય આગાહીઓ પ ૂર્ણ કરી
હતી: જેણે વ ૃક્ષ ઉપર તેમણે તેના પોતાનાં
શરીરનો ભોગ આપીને આપણા પાપોની
કિંમત ચ ૂકવી હતી. (૧ પીઈટી. ૨:૨૪).
(૧૦) મસિહા સ્વેચ્છાએ પીડા સહન કરશે
અને ફરિયાદ કર્યા વિના, આઇસેયા ૫૩:૭:
“તે કચડાયેલ અને પીડિત હતો તેમ
છતાં પણ તેણે તેન ુ ં મોઢુ ં ખોલ્યું નહોત:ું
તેમને એક ઘેટાનાં બચ્ચાંની જેમ કતલ
કરવા લાવવામાં આવે છે અને જેમ ઘેટાં
પોતાના ઉન કાઢનારની આગળ મુગ
ં ા રહે.
તેમ તેમણે પોતાને દોષિત ઠરાવનારની
આગળ પોતાનુ ં મોઢુ ં ખોલ્યું નહોત.”ું
અન્ય પીડા વેઠનારાઓ ગણગણાટ કે
ફરિયાદ કરવાનુ ં ચાલુ રાખે છે , ખાસ કરીને
જ્યારે તેમની સાથે અન્યાય થાય છે પરં ત ુ આવું પીડા વેઠતા મસિહામાં બન્યું
નહોત.ું આપણા “પાપોને સહન” કરવાના
તેના નિર્ધારિત કાર્ય માટે તેને સ્વૈચ્છિક રીતે
તેની જાતને રજૂ કરી હતી. અને કતલ માટે
એક ઘેટાના બચ્ચા તરીકે ગયો હતો, ઉચ્ચતમ બાબતમાં અને ભવ્ય શાંતિમાં મસિહા

૧ દૈ વિ લેખક તેને આટલી વધુ વખત રજૂ કરીને આ ફકરામાંથી બીજાના વતી સહેવાની પીડાના પ્રાયશ્ચિતના સિધ્ધાંતને દૂ ર કરવા માટે કોઈપણ કૌશલ્ય કે જ્ઞાન માટે તેને અસંભવ બનાવે છે , અને
સ્વરૂપોની બાબતે એકદમ ભિન્ન અને તો પણ એક સમાન કે જે એક સ્થાનમાં સફળ થાય છે . તેને
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અમારી ચોવીસ કલાકની પ્રાર્થના
અને માહિતીની લાઈનમા:

તેના પ્રાર્થના મંડળો પૈકીના થોડાક સાથે પાદરી માઈક ની આવ્રુતિ નુ ં પાદરી અલામોના
આત્માને જીતનારા સાહિત્યને મેળવે છે . અને રાજા જેમ્સની આવ્રુતિ નુ ં બાઈબલ ટોમી
અલામોના રિસ્તિ પાદરી મંડળ પાસેથી મેળવે છે .- સુલેજા, નાઈજીરીયા.
ચરમસીમાની પીડા સહન કરશે કારણ કે
જેહોવા તેવ ું ઈચ્છે છે અને અહીં આપણે
અનંત પૈગામના અગાઢ રહસ્યને નિરખીએ
છીએ.
નવા ટે સ્ટામેન્ટમાં, જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તીને ફટકારવામાં આવે છે , ખોટી રીતે
આરોપ મુકવામાં આવે છે , દુરવ્યવહાર
કરવામાં આવે છે , હાંસી ઉડાડવામાં આવે
છે , થકવામાં
ંૂ
આવે છે , અત્યાચાર ગુજારવામાં આવે છે , ચાબખાં મારવામાં આવે
છે , શિક્ષા કરવામાં આવે છે . અને વધસ્તંભ
ઉપર ચડાવવામાં આવે છે , ત્યારે તેમનાં
તરફથી રોષની કોઈ જ જવાળા હતી નહી,
તેના ઉપર પગલા લેનારાઓ સામે કોઈ જ
દોષારોપણ નહીં, કોઈ જ મોટી ફરિયાદ
નહી, સિવાય એક પ્રાર્થના.
ઘણા ખોટા સાક્ષીઓ તેમની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા બાદ, ઉચ્ચ પાદરીએ કહ્યું,“તે
કશોજ જવાબના આપ્યો ? પરં ત ુ ઈસુ ખ્રિસ્તે
તેની શાંતી જાળવી રાખી”. (એમએટીટી.
૨૬:૫૯-૬૩).
વધ સ્થંભની પીડાઓ જ્યારે સહન કરતા
હતા ત્યારની ઈસુની પ્રાર્થના અહી છે : (હે પિતા,
તેમને માફ કર, કારણ કે તેઓએ જાણતા નથી
કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે ) (લ્યુક ૨૩:૩૪).
આ આખી પ્રક્રિયા એટલી બધી વિચિત્ર
છે , પ્રકૃતિ અને માનવ અનુભવ પ્રત્યે એટલી
વિરોધાભાસી છે કે વ્યક્તિ વિચિત્ર ભવિષ્ય
કથન અને તેની વધુ નોંધપાત્ર પ ૂર્ણતાની

દિશામાં પણ બંને દ્વારા ધ્યાન ખેંચાયા વિના
આશ્ચર્ય ચકિત કે ચોકી ગયા વિના પોતાની
જાતને રોકી શકે તેમ નથી.
(૧૧) જ્યારે મસિહાને કેદમાંથી અને
ચકુ ાદામાં માટે લાવવામાં આવ્યો ત્યારે તેના
ુ દમાની બાબત લડવા માટે મસીહા
મક
કોઈપણ વકીલ ધરાવશે નહીં, તેની નિર્દોષતા જાહેર કરવા માટે કોઈ મિત્ર ધરાવશે
નહીં, આઇસેયા:૮:
“તેને કેદમાંથી અને ચુકાદામાંથી: લઈ
આવવામાં આવ્યો હતો ત્યારે તેની નિર્દોષતાને કોણ જાહેર કરશે?”
“જીવન માટે ના મુકદમાઓમાં” સેનહેડ્રીનમાં એવા લોકોને બોલાવવાનો રિવાજ
હતો કે જેઓ આરોપીની તરફેણમાં હોય
તેવી કોઈપણ બાબત જાણતા હોય તેવા
લોકો આગળ આવે અને તેને જાહેર કરે .
આ બાબતનુ ં નાઝારે થના ઈસુના મુકદમામાં
પાલન કરવામાં આવ્યું ન હત ું પરં ત ુ કંઈક
વધુ અંશે, સેનહેડ્રીનમાં તેમના પોતાના
ધારાઓની બાબતે ઘોર વિરોધાભાસમાં અને હક્ક અને નિષ્પક્ષતાના બધા જ
ધોરણો વિરૂધ્ધ ખુલ્લા વિરોધાભાસમાં હત ું
તે પહેલા તેના ઉતાવળા(અવિચારી) બનાવટી(ખોટા) મુકદમાની પ્રક્રિયાઓ થઈ હતી.
ઈસુના ઈસુને ભ્રષ્ટ યહદ
ુ ી વ્યવસ્થાતંત્ર
સમક્ષ અને તે સમયના પ ૃથ્વી ઉપરની

પાસાડેના, કેલિફોર્નિયામાં આવેલ મેકેલીસ્ટર લાઈબ્રેરી, ફુલર થિયોલોજીકલ,
સેમીનેરીમાંથી ડી. આર. એ ફોન કર્યો અને
જણાવ્યું હતુ કે જમીન ઉપરથી તેમને થોડા
સમાચાર પત્રો મળ્યા હતા અને તેમણે તેને
વાંચ્યા હતા, તેમણે જણાવ્યું કે તેઓને તે
ગમ્યા હતા અને પોતાને પત્ર વ્યવહારની
યાદી ઉપર મ ૂકવા વિનંતી કરી રહ્યા છે .
તેમણે જણાવ્યું હતુ કે અમે પાદરી અલામો
એ લખેલ દરે ક અન્ય સાહિત્ય અને દરે ક
સમાચાર પત્ર તેમને મોકલીએ તો તેઓને
તે ગમશે. તેઓ પાદરી અલામોના સાહિત્યના સંપ ૂર્ણ સંગ્રહને મેળવવા માંગે છે
જેથી સંશોધનકારો ઈશ્વર શબ્દ અને પાદરી
અલામો અંગે વધુ જાણવા માટે તેની લાઈબ્રેરીમાં આવી શકે. તેઓ આ અંગે ખ ૂબજ
રોમાંચિત હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે
તેઓ તેમની પુસ્તકની અભેરાઈઓમાંથી
એક અભેરાઈ માત્ર પાદરી અલામોના
સાહિત્ય વડે જ ભરી દે વા માંગે છે . તેમણે
જણાવ્યું હતુ કે પાદરી અલામો તેને તે જે
રીતની છે તે રીતે જણાવે છે .
સૌથી મોટી યુહદ
ુ ી ન હોય તેવી વ્યક્તિની
સત્તાના પ્રતિનિધિઓ સમક્ષ એકલું અને
બચાવ વગર હાજર થવાનુ ં હત.ું તેનો પક્ષ
લેવા માટે એક પણ વ્યક્તિ હાજર થઈ ન
હતી. જુડાસે તેને દગો દીધો હતો; પીટરે
સોગંદ ઉપર તેનો ઈન્કાર કર્યો હતો, અને
અન્ય શિષ્યોએ “તેને ત્યજી દીધો હતો, અને
નાસી ગયા હતા” (એમએટીટી. ૨૬:૫૬),
અને સ્ત્રીઓ પૈકીની ઘણી સ્ત્રીઓ કે જેઓ
તેના મંત્રીમંડળ દરમિયાન હતી અને તેના
સુધી સહાય પુરી પાડતી હતી તેઓ દૂ ર ઉભી
રહીને જોતી રહી. કે જ્યારે તેમને વધ સ્થંભ
ઉપર જડીને શહીદ કરવામાં આવ્યા હતા
(એમએટીટી ૨૭:૫૫). તેની સૌથી મોટી જરૂરિયાતની કલાકના સમયમાં માનવીય રીતે
કહીએ તો કોઈપણ વ્યક્તિ તેની પડખે ઉભી
રહી ન હોતી. સત્યતો એ છે કે પાછળથી
પીડાના થકાવનારા કલાકોએ તેના ભાંગલ
ે ા
શરીરને જડ બનાવી દીધા બાદ તેની માતા
મેરી, થોડી વફાદાર સ્ત્રીઓ અને તેનો પ્રિય
શિષ્ય જોન વધસ્તંભની “બાજુમાં ઉભા રહ્યા
હતા”; પરં ત ુ તેના મુકદમા દરમિયાન અને
તેના ક્રુસારોહણના પ્રારં ભિક કલાકો દરમિયાન તેને એકલો મ ૂકી દે વામાં આવ્યો હતો,
સંપ ૂર્ણપણે એકલો. દુનિયાના ઈતિહાસમાં
(પાના ૬ ઉપર ચાલુ)
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ધ મસિહા
(પાના ૫ ઉપર ચાલુ)

કોઈપણ વ્યક્તિને મિત્રો અને ચાહનારી વ્યક્તિઓએ જીસસની જેમ આટલી સંપ ૂર્ણ રીતે
ક્યારે ય ત્યજયો ન હતો.
ઈસુ ખ્રિસ્તની યોગ્ય અધિકારી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી ન હતી પરં ત ુ એક
ટોળા, તોફાની લોકોના એક સમુદાય દ્વારા
તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. “મુખ્ય
પાદરીઓ અને લોકોમા રહેલા વડીલોમાંથી
એક મોટી માત્રામાં તલવારો અને દંડાઓ
સાથે” (મેટ્ટ. ૨૬:૪૭). ઈસુ ખ્રિસ્તે પણ તેમના
વલણની અસંગતતા ઉપર અભિપ્રાય આપ્યો
હતો: “શું તમે એક ચોર સમજીને તલવારો
અને દંડાઓ સાથે મને લઈ જવા માટે
બહાર નીકળ્યા છો ? હુ ં દરરોજ મંદીરમાં
બોધ આપતા સમયે તમારી સાથે બેસતો
હતો અને તમે મારા ઉપર કોઈ પકડ રાખી
ન હતી. પરં ત ુ આ બધુ એવી રીતે કરવામાં
આવ્યું હત ું કે પયગંબરોના ધર્મગ્રંથોને પ ૂર્ણ
કરી શકાય” (એમએટીટી. ૨૬:૫૫ - ૫૬).
ખોટા સાક્ષીઓને “તેને મ ૃત્યુની સજા
અપાવવા” (એમએટીટી. ૨૬:૫9),
તેની
વિરૂધ્ધ જુબાની આપવાની માટે લલચાવવા
કે ફોડવામાં આવ્યા હતા. અને તેનો મુકદમો
રાત્રિના સમયે ચલાવવામાં આવ્યો હતો કે જે
બાબત ગેરકાયદે સર હતી.
રોમન અદાલતમાં જ્યારે પાઈલેટે નિરર્થક રીતે તેમને ન્યાયિક રીતે દોષિત ઠેરવવા
માટેન ુ ં કારણ શોધ્યું ત્યારે તેણે લોકોને પુછયુ
હતું કે, “તેને શું દુષ્કર્મ કર્યુ હતું ?” એક માત્ર
જવાબ તેને મળ્યો હતો તે ટોળાનો અતાર્કિક ધોંધાટ કે દે કારો હતો, તેઓના નેતાઓ
દ્વારા આગળ ધરાયેલ, “તેને વધસ્થંભ ઉપર
જડી દે વા દો.. તેને વધસ્થંભ ઉપર જડી દે વા
દો” (એમએટીટી ૨૭:૨૩). ત્યારબાદ જ્યારે
પાઈલેટે જોયું કે બુધ્ધિ અને ન્યાયના શબ્દો
સહેજ પણ ફાવ્યા નથી. અને એક ખરાબ
“ધાંધલ ધમાલનુ”ં વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે
ત્યારે તેણે આ બાબતમાંથી ધીમેથી પોતાના
હાથ ધોઈ લીધા અને ઈસુ ખ્રિસ્તને તેમની
તરફ ફેરવી દીધા કે જેથી તેઓ તેને વધસ્થંભ
ઉપર જડી મારી નાખે (એમએટીટી ૨૭:૨૨૨૬). સંપ ૂર્ણ ઈતિહાસની તવારીખમાં ન્યાયની
સૌથી વધુ ખરાબ વિફળતા હતી.
પરં ત ુ ઈસુ ખ્રિસ્તની નિર્દોષતા પાઈલેટ
દ્વારા માત્ર પ્રમાણિત જ કરવામાં આવી ન
હોતી-“મને તેનામાં કોઈ જ દોષ જણાતો
નથી” (જોહ્ન ૧૯:૬)- પરં ત ુ વડીલોના મસીહી
પયંગબર દ્વારા પણ જણાવાયુ હત ું કે: “તેણે
કોઈ જ હિંસા કરી ન હતી, કે તેના મુખમાં કોઈ
છે તરપિંડી ન હોતી” (આઇએસએ ૫૩:૯).

સમાચારપત્ર વોલ્યુમ ૦૬૧૦૦ માં ચાલુ

ઝામ્બિયા

પ્રિય પાદરી ટોની અલામો
તમને આ પત્ર લખતા મને ખ ૂબ જ
આનંદ થાય છે . તમને કેમ છે પાદરી?
હુ ં આશા રાખુ છું કે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની કૃપાથી તમે સારા હશો. મેં તમારા
વિશ્વ સમાચારપત્ર “નેતાઓ અને દં તકથાઓ” વાંચ્યો. ચમત્કારીક રીતે ઈશ્વરે તે
મને વાંચવા મળે તે રીતે વ્યવસ્થા કરી
આપી. તેને વાંચ્યા બાદ હુ ં ખ ૂબજ ધન્ય
બની અને તમને લખવાની ઈચ્છા થઈ.
ખોવાયેલ અને અસુરક્ષિત બનેલા લોકો
સુધી અદભ ૂત સંદેશાઓ પહોંચાડવા માટે
હુ ં તમારો આભાર માનુ ં છું. જેથી કરીને
ઈસુ ખ્રિસ્તની પવિત્રતા તેમના જીવનમાં
રચાઈ શકે. તમારા સાહિત્ય મારફત,
ઘણા લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તની પવિત્રતા સુધી
પહોંચ્યા છે . અને શેતાન કે પાપમાંથી
ઉગારવામાં આવ્યા છે . આર્થિક રીતે,
શારીરિક રીતે અને આધ્યાત્મિક રીતે
ઈશ્વરની તમારી ઉપર કૃપા વરસે.
પાદરી, હુ ં પાંચ વર્ષ અગાઉ પરણેલી
એક યુવાન સ્ત્રી છું. બે વર્ષ પહેલા મેં
મારૂં જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તને સમર્પિત કર્યુ છે
અને પ્રભુ મારા પ્રત્યે કૃપાવંત રહ્યા છે .
મારી પાસે અન્યો સમક્ષ ઈસુ ખ્રિસ્તના
સાચા ધર્મોપદે શનુ ં ભાષણ કરવાની એક
દ્રષ્ટિ છે . આફ્રિકાની સ્ત્રીઓ તરીકે અમે
રૂઢિગત દં તકથાઓના કારણે સદીઓથી
બંધનોમાં રહેલ છીએ તેથી યથાર્થ રીતે
હુ ં ઈશ્વરની સેવામાં મારી જાતને સમર્પિત
કરવા ઈચ્છુ છું. ભ ૂલા પડેલા આત્માઓ
પાસે જવા અને પ્રત્યક્ષ માહિતી મેળવવા
માટે મને મદદ કરવા બાઈબલ, પુસ્તકો,
સમાચાર પત્રો, ઈશ્વરના સંદેશાઓ ટે પ
ઉપર મોકલવા હુ ં વિનંતી કરી રહી છું.
છે લ્લે ટે પ ઉપર બાઈબલનો અભ્યાસ

અને ગીતો માટે ની સામગ્રીઓ મોકલવાની વિનંતી કરવાનુ ં મને ગમશે.
રિસ્ત માં આપની,
એલ. એમ.
ઈસોકા, ઝામ્બિયા
પ્રિય પાદરી ટોની અલામો,
આપણા ઈશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે મારા
સુખદ અને નિષ્ઠા પ ૂર્વકના અભિવાદનો. તમારા જીવન માટે હુ ં પ્રભુને આભાર
માનુ છું અને તેમના શબ્દો ઉતમ રીતે
પ્રસાર કરવા માટે તેમણે આયોજીત કરે લ
રીત માટે હુ ં ઈશ્વરનો આભાર માનુ છું કે
જેથી કરીને તે વિશ્વના ખ ૂણે ખ ૂણાઓમાં
પહોંચી શકયો જેથી જીંદગીઓને બચાવી
શકાઈ. પાદરી અલામો, મારા સહકર્મીઓ
દ્વારા ખરાબ બાબતોમાંથી મને બચાવવામાં આવ્યો તે પહેલા હુ ં એક ધર્મવિહોણો હતો. અને જ્યારે સમાચાર પત્રમાં મેં
તમારો સંદેશ વાંચ્યો ત્યારે તેણે મારા હ્રદયને ખળભળાવી મ ૂકયું અને મને ખાતરી
છે કે પ્રભુ મારંુ જીવન બદલી રહ્યો છે મને
ઝડપથી સમજાઈ રહ્યું છે કે ઈશ્વર તેની
સચ્ચાઈ અમારી અંદર નાખવા ઈચ્છી
રહ્યો છે . પાદરી અલામો હુ ં મારા મિત્ર
અને મારા માટે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરના
શબ્દને વાંચવા માટે અંગ્રેજીમાં એક કે બે
બાઈબલો માંગી રહ્યો છ.ું આપણા ઈશ્વરની
શાંતિ તમારી સાથે રહે અને તમારા આત્મા
સાથે રહે. તમારી ભલાઈ માટે અને જેમણે
વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો હતો તે વિચારવંત વ્યક્તિઓનો હુ ં ખ ૂબજ આભારી છ.ું
આભાર
કીટવે, ઝામ્બિયા

મેક્સિકો

ખ ૂબજ પ્રસંશા પામેલા પાદરી અલામો,
તમારૂ સાહિત્ય હુ ં જે જગ્યામાં છું ત્યાં પણ પહોંચ્યુ છે , કે જે સાહિત્ય ખ ૂબજ
રસપ્રદ સંદેશાઓ અને વિશ્વના જુદા જુદા ભાગોમાંથી મેળવાયેલ પ્રમાણો
ધરાવે છે . નિશંકપણે, ઈશ્વર મજબ ૂત રીતે તમારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે . જેથી
મુકિત અંગેનો તેમનો સંદેશ દરે ક માનવ જીવ સુધી લાવી શકાય. ગાંજા (મેરીવાનાના) પરિવહન માટે હુ ં સાડાસાત વર્ષથી જેલમાં રહ્યો છું. અહીં છે લ્લા
બે વર્ષો દરમિયાન, એકદમ અસાધારણ રીતે મારા લાચાર અસ્તિત્વ સમક્ષ
પ્રભુએ તેમને રજૂ કર્યા છે . આ વર્ષે મુક્ત થવાની મને આશા છે અને તમે મને
પુસ્તકો મોકલશો કે કેમ તે જાણવાનુ ં મને ગમશે. મારા પુત્રોના ધર્માંતર માટે
“ધ મસીહા” અને અન્ય સાહિત્ય કે જે મદદરૂપ બની શકે તેમ હત.ું
એમ.એ.					
મોનક્લોવા, કોહઈ
ુ લા, મેક્સિકો
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પાદરી અલામોને પત્રો

ઘાના

પ્રિય અને દયાળુ પાદરી,
તમે મને તમારા સમાચાર પત્રો મોકલ્યા
છે તેથી હુ ં ઘણો રોમાંચિત થયો હતો. ગયા
અઠવાડીયે મને તમારા સમાચાર પત્રોનુ ં
એક બોક્ષ મળ્યું હત.ું ઈશ્વરના પ્યારા સેવક,
લોકો તેમને વાંચીને એકદમ સંત ુષ્ઠ થયા
હતા, ગામડામાં રહેતા અમારા મિત્રો કે
જેમની સાથે અમે અમારી ભેટો વહેંચીએ
છીએ અને તેમની મુલાકાત લઈએ છીએ
તેઓ તેને વાંચવા માટે આત ુર હતા. અને
અમુક જીવાત્માઓ અન્યો પાસેથી પત્રો
વાંચીને પુન:જીવિત બન્યા છે . અમે એકદમ
ખુશ છીએ અને અમને ઈશુના ધર્મોપદે શની સામગ્રીઓ મોકલવા માટે તમારા પત્રવ્યવહારની યાદી ઉપર અમને મુકવા અમે
તમને વિનંતી કરીએ છીએ. અમારે થોડી
બાઈબલ, તમારા સાહિત્યની જરૂર છે , અને
તમારા પાદરી મંડળ પાસેથી ઉપદે શો કે
બોધ મળશે તો અમે આનંદિત થઈશું અમે
તમારા માટે , તમારા પ્રિય પુત્ર સાયોન માટે
અને તમારા પાદરી મંડળમાંની એવી બધી
જ વ્યક્તિ કે જેઓ તમારી સાથે કામ કરે

નાઈજીરીયા

પ્રિય પાદરી,
ઈશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ ની શુભેચ્છાઓ.
તમે મને મોકલાવેલ છે લ્લો સમાચાર પત્ર
વહેંચી દે વામાં આવેલ છે , અને તે લોકોના
જીવનમાં જે પરિવર્તનો આણી રહ્યો છે તે તરફ
હુ ં આશ્ચર્ય અનુભવી રહ્યો છું, અને તેઓ તેમના
સંપ ૂર્ણ હ્રદય સાથે ઈશ્વરની સેવા કરવાનુ ં વચન
આપી રહ્યા છે , અને કેટલાક લોકો તમને
લખવાનુ ં વચન આપી રહ્યા છે . “ધ મસિહા”ના
શિર્ષકવાળા પુસ્તકની ૨૫ નકલો અને તમારા
અલગ અલગ સમાચાર પત્રોની ૧૫૦, થોડી
બાઈબલ અને કોઈપણ અન્ય સાહિત્ય ઈશુ
ખ્રિસ્તના ધર્મોપદે શના વિતરણમાં મને મદદ
કરવા મોકલવાની વિનંતી કરવા ઈચ્છુ છું
અને મિત્રો, પરીવારના સભ્યો અને અન્ય રસ
ધરાવતા લોકો કે જેઓ ઈશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્ત અંગે
વધુ જાણવા ઈચ્છા ધરાવતા હોય તેમના માટે
મોકલવા ઈચ્છા ધરાવુ છું. હુ ં હકીકતમાં અહીં
નાઈજીરીયામાં તમારા પાદરીઓ પૈકીનો એક
પાદરી બનવા માંગ ુ છું. હુ ં એ જાણવા માંગ ુ છું કે
તેના માટે શેની જરૂર છે . મેં જોયુ છે કે ઈશ્વરના
હાથ તમારા જીવન અને પાદરી મંડળ ઉપર
છે , અને તે અભિષેકવિધિમાં અને તમારા જીવન
અને પાદરી મંડળ ઉપર ઈશ્વરની જે કૃપા છે .
તેમાં આવવાનુ ં મને ગમશે. તમને સાંભળવા
અને જવાબ મેળવવા આશાભરી રીતે રાહ
જોતો.
ઈશ્વરમાં તમારો,
આર.એમ.
પોર્ટ હારકોર્ટ, નાઈજીરીયા

છે તેમના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ
તમારા ઉપર પુષ્કળ રીતે કૃપા વરસાવે.
સૌપ્રથમ અને બધી રીતે અમારા માટે પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરના શક્તિશાળી હાથોને ધુમાવે છે . પ્રાર્થના
વિના આપણે માત્ર આપણો સમય બરબાદ
કરી રહ્યા છીએ.” અમારા વિદ્યાર્થી સ્વયંસ-ે
વકો માટે પ્રાર્થના કરવા વિનંતી કે જેઓ
દૂ રના ગામો સુધી અને પર્વતો સુધી પ્રભુના
કાર્ય માટે જાય છે . તેમને હીંમત, શ્રધ્ધા
અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય તે માટે પ્રાર્થના કરો.
ઈશ્વરનુ ં મનોબળ તમારૂં માર્ગદર્શક અને
આગેવાન બને. તમારા ઉપર અસીમ કૃપા
વરસાવવાનુ ં તેને યાદ આવે. અમે ઈશ્વરને
પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમારૂં જીવન લાંબ,ુ
શાંતિપ ૂર્ણ અને સમ ૃધ્ધ બને.
પ્રભુના પ્રેમમાં તમારો પ્રેમાળ,
એ.એસ.
એક્રા, ઘાના
વહાલા પાદરી ટોની.
“ધ મસીહાના” શિર્ષકવાળું તમારૂં પુસ્તક
વત્તા દસ સમાચારપત્રો મને મોકલવા
માટે તમારો આભાર. સામગ્રી મારા
જીવનમાં ઈશ્વરના કાર્ય માટે આધ્યાત્મિક જાગૃતિ અને એક નવો ઉત્સાહ
લાવી છે . મેં થોડા સમાચારપત્રો મારા
ખ્રિસ્તી મિત્રોને આપ્યા હતા કે જેઓ
શ્રધ્ધાની બાબતમાં ઠંડા હતા અને
જ્યારે મેં તેઓની મુલાકાત લીધી
ત્યારે તેઓ બધાએ ખ ૂબજ આનંદ
વ્યકત કર્યો હતો. કારણ કે તેઓ બધા
તેમના જીવાત્માની રીતે પુનર્જીવિત
થયા હતા અને તમારા સમાચારપત્રોના વાંચનના પરિણામે સારૂં કાર્ય કરી
રહ્યા છે . આ લોકો સમાચાર પત્રો પ્રત્યેની ભ ૂખ ધરાવે છે . તેથી કૃપા કરીને
મને લગભગ ૧૫૦ જેટલા સમાચારપત્રો અને નવી ધર્માંતર થયેલી
વ્યક્તિઓ કે જેમને તેની સખત જરૂર
છે માટે થોડી બાઈબલ મોકલાવશો
તમે તે મને મોકલાવશો તો હુ ં તમારો
ખ ૂબજ આભારી બનીશ. ઈશ્વરના
શબ્દનો સમ ૃધ્ધ બોધ કે જે તમે બહાર
આપવા માટે ખ ૂબ વફાદાર છો તેના
માટે તમારો આભાર. સર્વ શક્તિમાન
ઈશ્વર તમારા ઉપર કૃપા વરસાવવાનુ ં ચાલુ રાખે. શ્રધ્ધા પર્વતોને પણ
હલાવી શકે છે .
ખ્રિસ્ત માં તમારી પુત્રી,
ટી.ઓ.
કુમાસી, ઘાના
પ્રિય પાદરી
ઘાનામાંથી બધી જ તરફથી હુ ં તમને
શુભેચ્છાઓ મોકલાવી રહ્યો છ.ું “ધ
મસિહાના” શિર્ષકવાળું તમારૂં સાહિત્ય
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ટોગો
ક્રાઈસ્ટમાં રહેલ પ્રિય વ્યક્તિ,
તમારો પત્ર મેળવીને અમે ખ ૂબ ખુશ
થયા છીએ. તમે મોકલેલ સાહિત્ય માટે
અમે ખ ૂબજ ખુશ છીએ. હકીકતમાં તેના
દ્વારા ઈશ્વર કાર્ય કરી રહ્યો છે . તમારી
પુસ્તિકાઓ દ્વારા ઈશ્વર આવેલ લગભગ
૧૫ જીવાત્માઓના હ્રદય અમે જીત્યા છે
અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારા
બધા ઉપર પ્રભુ અસીમ કૃપા વરસાવે.
સીડીઓની બાબતમાં અમારે તેમની
જરૂર પડશે અને નવી ધર્માંતર થયેલી
વ્યક્તિઓ માટે બાઈબલની જરૂર પડશે.
અત્યારે જે રીતની સ્થિતિ છે તે મુજબ
અમને તે પોસાઈ શકે તેમ નથી. ટોગો
એક એકદમ ગરીબ દે શ છે
ઈસ્ટર ઝબ
ું શ
ે માટે સીડીઓ અને.
બાઈબલ પ્રાપ્ત કરવા માટે અમે રાહ
જોઈશુ.ં
ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે, કૃપાવંત રહો,
આમીન
આદરણીય હેનરી જેમ્સ
લોમ, ટોગો

સંપ ૂર્ણ વાંચ્યા બાદ તમને એ કહેવા માટે
હુ ં એકદમ રોમાંચિત છું કે છે વટે મે ઈશુ
ખ્રિસ્તને મેં મારા અંગત ઉધ્ધારક તરીકે
સ્વીકાર્યા છે અને તે સ્વીકાર કર્યો છે કે
તેઓ મારા માટે આવ્યા અને વધસ્તંભ
ઉપર મ ૃત્યુ પામ્યા હતા. અગાઉ, હુ ં ઈશ્વરને
ન જાણતી દુનિયામાં હતો કે જેમાં તેમના
પુત્ર મસિહા અંગે પણ હુ ં કંઈ જાણતો ન
હતો. પરં ત ુ તમારૂં સાહિત્ય વાંચ્યા બાદ
હુ ં હવે જાણુ છું કે હુ ં ખોવાયેલો હતો પરં ત ુ
હવે જડી ગયો છ,ું હુ ં અંધકારમાં હતો પરં ત ુ
સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરે મને પ્રકાશમાં લાવી
દીધો. હુ ં તેથી ફરીથી એક ખ્રિસ્તી તરીકે
જનમ્યો છ,ું અને જીવંત ઈશ્વરનો એક પુત્ર
છ.ું અત્યારે મારી પાસે બાઈબલ નથી અને
જો શકય હોય તો મને એક મોકલશો. અને
તમારી પુસ્તિકા “ધ મસિહા” પણ મોકલાવશો. ઈશ્વરને સારી રીતે સમજવામાં જે
મને મદદ કરી શકે તેવા કોઈપણ અન્ય
પુસ્તકો પણ જો તમે મને મોકલશો તો હુ ં
તેની કદર કરીશ. હુ ં હવે કોફોરીડુઆમાં
આવેલ પેન્ટેકોસ્ટલ ચર્ચમાં હાજરી આપુ
છ.ું તમે જે શુભ કાર્ય કરી રહ્યા છો તેના
માટે ઈશ્વર તમારા ઉપર અતિશય કૃપા
વરસાવે. આપનો વિશ્વાસુ,
ડી.એફ.
કોફોરીડુઆ, ઘાના

ટોની અલામોન ંુ
પ્રમાણ
(પાના ૩ ઉપર ચાલુ)
અનુસરવો કે ટલો મહત્વનો છે , કે જેમણે
વાદળમાં તેમના સ્વર્ગારોહણની થોડી
ક્ષણો પહેલાં કહ્યું હત ું કે “તમે સમગ્ર વિશ્વમાં
જાઓ,અને દરે ક જીવ સમક્ષ ગોસ્પેલનો
ઉપદે શ આપો.”૩૦ (દરે ક સુષ્ક હાડકાઓને
ઉપદે શ આપો કે જે હાડકાઓ આધ્યાત્મિક
રીતે મ ૃત છે જેથી તેઓ ઈશ્વરના શબ્દને
સાંભળી શકે ”૩૧).
“તે કે જે માને છે અને જેને ખ્રિસ્તી ધર્મની
દિક્ષા આપવામાં આવે છે . તેને બચાવી
લેવામાં આવશે. પરં ત ુ જે ઈશ્વરમાં માનતો
નથી તેને નરકમાં નાખવામાં આવશે.” ૩૨
જો તમે મારી જેમ હો અને નરકમાં જવા
ન માંગતા હોવ પરં ત ુ તેના બદલે નર્કથી
બચવા ઇચ્છતા હોવ તો પછી આ પ્રાર્થના
ઈશ્વરને કહો:
ુ પાપીના
હે મારા ઈશ્વર અને સ્વામિ મજ
આત્મા ઉપર દયા રાખજો.૩૩ હું માન ુ છું
ુ ંુ સંતાન
કે ઈસ ુ ખ્રિસ્ત એ જીવંત પ્રભન
છે .૩૪ હું જાણ ુ છું કે તેઓ વધ સ્થંભ ઉપર
મ ૃત્યુ પામ્યા અને મારા અગાઉના બધા જ
પાપોની ક્ષમા માટે તેમણે તેમન ંુ કિંમતી
લોહી વહેવડાવ્ યું હત.ંુ ૩૫ મને ખબર છે કે
ઈશ્વરે એ પવિત્ર આત્માની શક્તિ વડે ઈસ ુ
ખ્રિસ્તને મ ૃત અવસ્થામાંથી જગાડયા છે ,૩૬
અને આ ક્ષણે પાપ અને આ પ્રાર્થના અંગે ની
મારી કબ ૂલાતને સાંભળતા તેઓ ઈશ્વરના

જમણી બાજુએ બેસે છે .૩૭ હું મારા હ્રદયના દ્વાર ખોલ ં ુ છું, અને હું મારા હ્રદયમાં પ્રવેશવા તમને આમંત્રણ આપ ુ છું, હે ઈશ્વર
ઈસ ુ ખ્રિસ્ત.૩૮ મારા બધા જ ગંદા પાપોને
ક્રૂસારોહણના સ્થળે વધ સ્તંભ ઉપર મારી
જગ્યાએ તમે વહાવેલ મ ૂલ્યવાન રકતમાં
ધોઈ નાખો.૩૯ ઈશ્વર ઈસ ુ ખ્રિસ્ત તમે મને
બદલી શકશો નહી, તમે મારા પાપોને માફ
કરશો અને મારા આત્માને બચાવશો. હું
જાણ ુ છું કારણ કે બાઈબલ એટલે કે તમારા
શબ્દ આવ ંુ કહે છે .૪૦ તમારા શબ્દ જણાવે
છે કે તમે કોઈને બદલશો નહી અને તેમાં
મારો સમાવેશ થઈ જાય છે .૪૧ તેથી હંુ જાણ ુ
છું કે તમે મને સાંભળ્યો છે અને હું જાણ ુ
છું કે તમે મને જવાબ આપ્યો છે અને હું
જાણ ુ છું કે મને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે .
અને મારા આત્માને બચાવી લેવા માટે હું
તમારો, ઈસ ુ ખ્રિસ્તનો આભાર માન ુ છું.૪૨
ુ બ કામ કરીને અને
અને તમારા આદે શ મજ
હવે પછી પાપ નહી કરીને હું મારી કૃતજ્ઞતા
બતાવીશ.૪૩
મુકિત બાદ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જળ સંસ્કાર
કરાવવામાં આવ્યો હોવાનુ ં કહેવાય છે , કે
જેમાં પિતા, અને પુત્રના નામે અને પવિત્ર
આત્માના નામે સંપ ૂર્ણ રીતે પાણીમાં ડૂબાડવામાં આવે છે .૪૪ ખંતપ ૂર્વક કેજેવી બાઈબલનો અભ્યાસ કરો અને તે જે જણાવે છે .
તે કરો.૪૫
ઈશ્વર તમારા મોક્ષ કે મુકિતની વાત
અન્યોને જણાવો તેવ ું ઈચ્છે છે . તમે પાદરી
ટોની અલામોના ધર્મોપદે શ સાહિત્યના
એક વહેચનાર બની શકો છો. અમે તમને

સાહિત્ય નિશુલ્ક મોકલીશુ.ં વધુ માહીતી માટે
અમને ફોન કે ઈમેઈલ કરો. આ સંદેશાને
કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે વહેંચો.
ઈસુ ખ્રિસ્તના આદે શ મુજબનો તમે
ઈચ્છતા હો કે જગતને બચાવી લેવાય તો
પછી ઈશ્વર પાસેથી તેના ભાગો (દશાંશ કર)
અને અર્પણ કરે લી વસ્તુઓ છીનવી ન લો.
ઈશ્વરે કહ્યું હત ું કે, “શુ ં માણસ ઈશ્વરને લટં ૂ ી
શકે ? તેમ છતાં પણ તમે મને લટં ૂ ી લીધો
છે . પરં ત ુ ત ું જણાવે છે કે, અમે તને કયાં
લુટ્યો છે ? ક્ ષૂદ્ર ભાગો અને ઈશ્વરને અર્પણ
કરાયેલી વસ્તુઓમાં મને એક શ્રાપ સાથે
શાપિત કરવામાં આવ્યો છે , કારણ કે તે મને
લટં ૂ યો છે , આ સમગ્ર રાષ્ટ્રને પણ [અને આ
સમગ્ર દુનિયાને] તારા બધા જ ભાગોને લઈ
આવ. (ભાગ એટલે કે તારી કાચી આવકના
૧૦%) સંગ્રહ ઘર જેવા આ એક સંપ ૂર્ણ રાષ્ટ્રમાં પણ ખાણ ઘર (આત્માઓ બચાવ્યા
છે ) માં માંસ (આધ્યાત્મિક ખોરાક) હોઈ શકે
અને આ સાથે અત્યારે મારી સમક્ષ સાબિત
કર, યજમાનોના ઈશ્વરે જણાવ્યું કે જો સ્વર્ગની બારીઓ હુ ં તારા માટે નહીં ઉઘાડીશ
અને તારા ઉપર આશિર્વાદ નહીં રે ડુ તો તે
મેળવવા માટેની પુરતી જગ્યા રહેશે નહી.
અને હુ ં તારા વતી નાશ કરનારાઓને ઠપકો
આપીશ અને તે તારા મેદાનના ફળોનો નાશ
કરશે નહી કે તારો દ્રાક્ષનો વેલો ખેતરમાં
સમય પહેલા તેના ફળ દૂ ર કરશે કે ફેંકી દે શે
નહીં. યજમાનોના ઈશ્વરે જણાવ્યું. અને બધા
જ રાષ્ટ્રો તને પ્રભુકૃપા વાળો કહેશે કારણ કે
ત ુ એક આહલાદક જમીન હશે. યજમાનોના
પ્રભુએ જણાવ્યું. (માલાચી ૩:૮-૧૨).
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રિસ્ત દર્શાવત ુ પાદરી અલામોનું પુસ ્તક મસ િહા માંગ ો. ૩૩૩ થી વધારે ભવિષ ્ય કથનોમાં પ્રગટ થયેલ ઓલ્ડ ટેસ ્ટામેન ્ટમાંથ ી.
પાદરી અલામોના સાહિત્યના એક વ િતરક બન ીને આત્માઓન ી ફલસિદ્ એક શ્રમિક બને છે.

અમારા બધા જ સાહિત્ય અને ઓડીયો સંદે શાઓ શિપીંગના ખર્ચા સહીત નિશુલ ્ક છે.
જો કોઈપણ વ્યક્તિ તે અંગેન ો તમારી પાસેથ ી ચાર્જ લેવાનો પ્રયાસ કરતી હોય તો (૬૬૧) ૨૫૨- ૫૬૮૬ નંબર ઉપર ફોન કરવા વ િનંતી. Collect call

આ સાહિત્ય મ ુકિત કે મોક્ષના સાચા આયોજનને લઈને આવે છે (પ્રે રિતોનાં કૃત્યો (એક્ટ્સ) ૪:૧૨).
તેને ફેં ક ી દે શ ો નહ ીં, અન ્ય કોઈ વ ્યક ્તિને તે વહેંચજો.

તમારામાંથ ી એવ ી વ ્યક ્તિઓ કે જે અન ્ય દે શ ોમાં છે , તેમને અમે આ સાહિત્યન ંુ તમારી વતનન ી ભાષામાં ભાષાંતર કરવા માટે
ુ : મદ્રુ ણ કરો તો આ કોપ ીરાઈટ અને રજીસ્ટ્રેશનને સાથે જોડવા વિનંત ી:
પ્રોત્સાહ ીત કરીએ છ ીએ. જો તમે તેન ંુ પન
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