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વોલ્યુમ ૦૬૦૦૦પાદરી ટોની અલામો

(પાના ૨ ઉપર ચાલ)ુ

ટોની અલામો

જયુની વસિયત (ઓલ્ડ ટેસટામેનટ) ના પયગબંર એઝેકીલને ભગવાન તરફથી એક િદંર્શન પ્ાપત 
થયેલયુ,ં તેમા ંતેમણે સકૂા હા્ડકાઓની એક ખીણ જોઈ કે જે ઈઝરાયલ અને દયુ સનયાની આધયાત્મક સન-
જજીવતાને રજૂ કરતી હતી, િદંર્શનમા ંઈસયુના પ્થમ આગમનની આગાહી કરવામા ંઆવી હતી, તેમનો 
ગોસપેલનો ઉપદેર અને પરરણામ જે લોકો ‘ઈશ્વરની દયુ સનયા’ ને માને છે તેમના માટે િનાતન એવા 
મ ૃ્ ્યુથી જીવન સયુધીના પયુનરયુ્થાનની આગાહી િદંર્શનમા ંથઇ હતી. ૧

ભગવાને એઝેકીલને કહયુ,ં “માણિના ંપયુત્ર, શયુ ંઆ હા્ડકાઓ જીવી રકે છે?” (શયુ ંપેલા આધયાત્મક રીતે 
મતૃ વયક્તઓ જીવી રકે ખરી?) એઝેકીલે કહયુ ં“ભગવાન, તમે જ  તેને બનાવયા છે તે આ વાત જાણે છે.”૨
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પાસટર ટોની અલામો—ફોટો ૧૯૮૬

ટોની અલામોનયુ ંપ્માણ

ભગવાન પયગબંરને એમ કહતેા બોલયા 
કે “ આ હાડકાઓ ્સાથ ે ્સબંધં ધરાવતી 
ભવવષયવાણી અને તેમને કહ ેછે, , હ ેસકૂા 
હાડકાઓ, ભગવાનના શબ્ો ્સાભંળો. આ 
રીતે ભગવાને આ હાડકાઓને કહુ,ં જુઓ હુ ં
તમારી અં્ર શ્ા્સને પ્રવશે કરાવુ ંછ ંઅને 
તેથી તમે જીવશો જ.”3

ઈઝરાયલને ખબર હતી કે એક રાષટ્ર 
તરીકે ત ેતટૂી ગયલેુ ંહત ુ.ં૪ આજના ર્વ્સ 
સધુી તઓે વનરાશાજનક રીતે વવભાજીત થઇ 
રહા ં છે. પરંત ુ ભગવાને એઝેકીલને કહુ ં
હત ુ ં કે તઓે જુના ઈઝરાયલ કરતા વધારે 
મોટંુ બીજુ ંરાષટ્ર ઊભુ ંકરશ ેકે જે પાપ કરતા 
અટકશ ેનહીં. બીજુ ંઇઝરાયલ એ દુવનયાના 
્રેક રાષટ્રમાથંી આવલેા લોકોનુ ં હશ,ે૫ જે 
ચ ૂટંાયલેા યહુ્ ીઓ અન ેઈશ ુ ખ્રિસતના રંગે 
રંગાયેલા ખ્બન યહૂ્ ી લોકોનુ ં હશ.ે૬ તે 
પાપના મતૃ જીવનમાથંી ્સનાતન જીવન 
સધુી આગળ આવલેા લોકોનુ ં એક મહાન 
પવવત્ર રાષટ્ર હશ.ે ૭ તઓેને ઈશ્રની વવરૂધધ-
મા ંક્ારેય વવભાજીત કરવામા ંઆવશ ેનહી, 
પનુરુથાનની તાકાત દ્ારા થયેલ આ પ્રથમ 
પનુરુતથાન  હત ુ.ં૮

૧૯૬૪ મા ંઈશ ુખ્રિસત દ્ારા મારા પ્રથમ 
પનુરુતથાન  પહલેા ં હુ ં બનની હોફમેન કે જે 

ટોની અલામો તરીકે પણ જાણીતો છ ં તે 
પાપાચાર અને નાસસતકતા માટે ખબૂ જાણીતો 
હતો અને ઇશ્ર અંગેના કોઈપણ જાતના 
જ્ાનથી વખં્ચત હતો. ઈશ્રનુ ં અસસતતવ છે 
તે અંગે મને કોઈ જ જ્ાન ન હત ુ.ં ઈશ્ર 
શબ્ો એ મારા માટે કાલપવનક કથાઓ અને 
્ંતકથાઓ ્સમાન હતા અને લોકો ઈશ્ર કે 
તેના ્સતંાનમા ંકેવી રીતે માની શકતા હશ ે
તે હુ ં ક્ી ્સમજી શકતો ન હતો. જે લોકો 
એમ કહતેા કે તેઓ ઇશ્રમા ં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 
આ્સપા્સ ફરતો હતો. અમે બધા જ એક 
વનજનીવ, સકૂા હાડકાઓના ઝૂમખા ં જેવા 
હતા. જો કોઇપણ વયસકત મને ખ્રિસતી ધમ્મમા ં
બ્લવા પ્રયતન કરતી તો હુ ં ગસુ્સે થતો 
કારણ કે મારા માટે બાઇબલ એ ્સમયનો 
બગાડ હતો. હુ ં જે જીવન વવતાવતો તેમા ં
મારી પા્સે  રમતો કે પરીઓની વાતા્મઓ 
માટે કોઇ જ ્સમય રહતેો નહીં.

માકકેટીંગ ઉદ્ોગમા ંમન ે# ૧ ગણવામા ં
આવતો હતો. ઘણા વવશ્પ્રવ્સધધ ગાયકો 
અને અખ્ભનતેાઓની ્સફળ કારરક્દીઓ માટે 

તમેજ અનકે જાણીતી ઘરેલુ ં ઉતપા્નોના 
્સફળ પ્રારંભ માટે હુ ં જવાબ્ાર હતો. મારંુ 
્સૌથી ખરાબ દુઃસવપન તયારે એ હત ુ ંજાણે હુ ં
બ્લાઈ ગયો  હતો અન ેશરેીના ખણેૂ ઉભીને 
ઈશ ુઅંગેના ધમમોપ્ેશ પવત્રકાઓ વહેંચવી, 
પછાત વવસતારમા ંરહવે ુ,ં ધમમોપ્ેશનો ઉપ્ેશ 
આપવો અન ે ભખૂયા લોકોને ભોજન માટે 
લાઈનમા ંગોઠવવા, વગેરે કરવા લાગયો.

૬૦ ના ્શકના મધય ભાગમા ં જગત 
મને એટલુ ં બધ ુ ્સારૂ જણાત ુ ં ન હત ુ.ં મને 
કેફી દ્રવયો કે અધમ વવચાર ્સરણીવાળા 
ગં્ ા માણ્સો ગમતા ન હતા. અન ે હીપપી 
ગવતવવવધ હોખ્લવડુ ્સન્સટે બલેુવાર્ અને 
જગતને જે અ્સર કરી રહી હતી તેન ેહુ ંવધ-
ક્ારતો હતો. જો મારી પોતાની વાત કરૂ ંતો, 
હુ ંકોઈ ્સતં ન હતો. જયા ંસધુી પાપ કે અધમ 
કાયમો કરવાની બાબત છે, તો, જયા ંસધુી તઓે 
બાળકો ્સાથનેા પરરવારો ્સામ ેતને ુ ંપ્ર્શ્મન 
ન કરે તયા ંસધુી હુ ંતનેી નોંધ લેતો ન હતો. 
મારા માટે જગત પણૂ્મ થયેલુ ં મતૃ, શષુક, 
ઘણૃા ઉતપન્ન કરનારૂ ંઅન ેભાવવવહીન હત ુ.ં૯ 
કોઈપણ બાબતનુ ંહવ ેકંઈ વવશષે મલૂય રહુ ં
ન હત ુ.ં હુ ંજાણ ુછ ંકે દુવનયાના અનય લોકો 
મારી જેમ જ આ બાબતન ેજાણતા હતા અને 

સવશ્વ િમાચાર પત્ર

ન્યુ જેરૂિલેમ ચચજીિ વલ્ડ્શવાઇ્ડ
અલામો ક્ીશ્ચન નેરન

સનસમમિત
સકૂા હા્ડકાઓ
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(પાના ૧ ઉપર ચાલુ)

તનેી વાસતવવકતામાથંી બચવા માટે કેફી 
દ્રવયો લેતા હતા. ચચમો ્ંભથી ભરેલા હતા; 
તમેજ ્રેક વયસકત એ બાબત જાણતી હોય 
તમે લાગત ુહત ુ.ં ્સમગ્ર જગત, તેના પાપો 
અન ે દુષ્ૃતયોમા ં મતૃ પડયુ ં હત ુ.ં ૧૦ ્સમગ્ર 
જગત શષુક હાડકાઓની એક વવશાળ ખ્ખણ 
જેવુ ં હત ુ,ં એક્મ એઝેકીલની કરવત કે 
આરી જેવુ.ં ૧૧

ખબૂજ અલૌરકક રીત ેહુ ંબેવલની હીલ્સમા ં
જી્સ્સને મળયો. કોઈપણ વયસકત ક્ાચ 
તનેી કલપના ન કરી શકે કે હુ ં તયારે કેટલો 
ભયભીત થયલેો અન ેતમે છતા ંખશુ હતો 
કે જયારે ભગવાન ેમારી ્સમક્ષ એ પરુવાર 
કયુ્મ હત ુ ં કે તઓે અને તેમનો પતુ્ર હકીકત-
મા ંઅસસતતવ ધરાવતા હતા. તેમના અદ્દ્વતય 
પવવત્ર આતમાનો અનભુવ કરીને હુ ંરોમાખં્ચત 
થઈ ઉઠ્ો હતો અને તેમનો શસકતશાળી 
અવાજ મારા શરીરના ્રેક ભાગમા ં પ્ર્સ-
યમો હતો જાણે કે હુ ં એક ફીલટર હોઉ અને 
શબ્ો મારી આગળ અને પાછળથી આરપાર 
પ્સાર થતા હોય. તેમની હાજરી ભવય અને 
હ ૂફં ્ેનારી હતી. ભગવાનના હાથની શસકત-
શાળી પકડ હોય તમે તમેના આતમાએ મારા 
ઉપર જોરથી ્બાણ મકૂયુ ંહત ુ.ં અને તેમના 
શબ્ોએ મન ેકહુ ંહત ુ ંકે, તારા પોતાના પગ 
ઉપર ઉભો થા અન ેઆ ખડંમા ંરહલેા લોકોને 
ભગવાન ઈસ ુ ખ્રિસત વવશ ેજણાવ અને કહ ે
કે તઓે આ પથૃવી ઉપર પાછા ફરી રહા 
છે, અનયથા ત ુ ં ચોક્્સપણે મતૃય ુ પામીશ. 
જયારે તમેનો આતમા મારી ઓફી્સમા ં્ાખલ 
થયો અન ેમારી ઉપર ્બાણ કયુ્મ તયારે મને 
તમેની અવણ્મનીય, અગમય અને હતી.૧૨ 
તઓે ્રેક અણ ુઅને પરમાણ ુહતા. તેઓ 
હવા હતા. તેઓ ભતૂકાળમાનંી ્રેક બાબત 
જાણતા હતા અન ેભવવષયમા ં જે બનવાની 
છે,૧૩ ત ે્ રેક બાબત જાણતા હતા. હુ ંમ ૂઝંાયો 

હતો કારણ કે મન ેખબર હતી કે મ ેઅગાઉ 
કરેલ ્રેક ્ૃતયન ેતઓે જાણતા હતા. તયાર-
બા્ તેઓએ મને બતાવયુ ંકે સવગ્મ અન ેનક્મ 
ચોક્્સપણે અસસતતવ ધરાવ ેછે. મને ખબર 
હતી કે તેમણે જે કહુ ંત ેહુ ંના કરૂ ંતો હુ ંઆ 
બેમાથંી કયા ંસથાનમા ંજવાનો હતો. અને તે 
સથાન સવગ્મ નહોત ુ.ં 

જો કે તો પણ તે બાબત મને ભયભીત 
કરનારી હતી,૧૪ તે બાબત જાણવી પણ 
અ્ભતુ હતી કે ઈશ્ર વાસતવવક અને 
જીવતં છે અને પયગબંરો અને પ્રેરરતોએ 
તેમના વવશે જણાવલે બાબતો વાસતવવક 
અને જીવતં હતી. સવગ્મ, પથૃવી તેમજ તેમા ં
રહલેી બધી જ બાબતોનુ ંતેમને ્સર્જન કયુ્મ 
તયારથી આજ સધુી તે ્સહજે પણ બ્લા-
યેલ નથી.૧૫ મને તરત જ એ બાબતની 
જાણ થઈ હતી કે મારે હમંેશા તેમનો ડર 
રાખવો જોઈએ, તેમની પ્ર્સશંા અને આ્ર 
કરવો જોઈએ તેમજ તેમને ચાહવા જોઈએ 
અને તેમની ્સેવામા ં હાજર રહવે ુ ં જોઈએ. 
મેં જાણયુ ં કે મારા જીવનનો અથ્મ જીવન 
જીવવાની ઈચછાથી વવશષે છે, અને મારે 
તેમના માટે કષટ વઠેવા કે તેમના માટે મ્તુય ુ
પણ પામવુ ંપડે તો તે કામ હષ્મ અને પરુા 
આનં્  ્સાથ ેકરવાનુ ંછે.૧૬

ઈશ્રે ત ે ઓફી્સમાથંી મન ે મકુત કયા્મ 
બા્ મેં તમેને પછુવાનુ ંશરૂ કયુ્મ હત,ુ “તમે 
મારી પા્સ ે શુ ં કરાવવા ઈચછો છો ? તમે 
જણાવો તો કોઈપણ બાબત હુ ંકરીશ.” મને 
કોઈ જવાબ ન મળયો તથેી મ ેઅનમુાન કયુ્મ 
કે હુ ંચચ્મ તરફ જાઉ તેવુ ંતઓે ઈચછે છે. મેં 
ધાયુ્મ કે ્સૌથી મોટંુ હોય ત ે્સૌથી શ્ષેઠ હોય, 
તેથી હુ ંતયા ંગયો, અને મને તયા ંતઓે જડયા 
નહીં. તયારબા્ હુ ંઅનય ચચમોમા ંગયો પરંત ુ
તેઓ આ પકૈીના કોઇ ચચ્મમા ંપણ ન હતા. 
તયારબા્ લાબંી ્ ાઢીઓ અન ેધાવમમિક પોશાક 
્સાથ ેડાહા અન ેઈશ્રીય ્ેખાતા માણ્સોના 
કવરવાળા ખ્ચત્રો ્સાથનેી ચોપડીઓ મેં 
વાચંી. પરંત ુમન ેજાણવા મળયુ ં કે પસુતકો 
ખોટા હતા. કારણ કે તઓે જણાવતા હતા 
કે ઈશ્રથી ડરવાની જરૂર નથી, ૧૭ ઈશ્ર 
લોકોને ડરાવતો નથી અન ે નક્મમા ં ગયા 
વવના તમે પાપ કરી શકો છો હુ ંતનેા જેવા 
ઈશ્રની બાબતથી ખ્ચંવતત ન હતો. ૧૮ હુ ંમને 
જે ડરાવતા હતા ત ેઈશ્ર અંગેની વવગતો 
જાણવા ખ્ચવંતત હતો. એવા ઈશ્ર કે જેણે મને 

સવગ્મ અન ેનક્મ બતાવયા હતા,૧૯ અનય કોઈ 
વયસકત મારી પા્સનેા કરાવી શકે એવુ ંકંઈક 
એ મારી પા્સ ે કરાવતા હતા, એવી કંઈક 
બાબત કે જે કરવાની મેં ક્ારેય ઈચછા રાખી 
ન હતી.

મેં ક્ારેય એવુ ંવવચાયુ્મ ન હત ુ ંકે ્સતયને 
બાઈબલમાથંી શોધી શકાય તેમ હત ુ ંકારણ 
કે આવા ઘણા બધા પસુતકો આ્સપા્સ હતા. 
મેં અનભુવયુ ંહત ુ ંકે એવી કોઈપણ બાબત કે 
જેની પાછળ ્સામાનય જનતા જતી હોય તે 
કોઈ વવચક્ષણ બાબત ન હોઈ શકે, કારણ કે 
હુ ંમાનતો હતો કે લોકો બધા જ મખૂ્મ હતા. 
છેવટે મેં બાઈબલ વાચવાનુ ંશરૂ કયુ્મ અને 
તેમા ંમોક્ષ માટેના આયોજનને શોધી કાઢયુ ં
અને શાશ્ત જીવન માટેની સચૂનાઓ શોધી 
કાઢી કે જે જણાવતી હતી કે ખ્રિસતી ધમ્મમા ં
કેવી રીતે આગળ વધવુ ંઅને તેમના (ઈસ ુ
ખ્રિસત) માટે આધયાતતમક રીતે મહતવના 
આતમાના વવજેતા બનવુ.ં૨૦ 

જયારે ્સૌપ્રથમ મેં બાઈબલ વાચંવાનુ ં
શરૂ કયુ્મ તયારે મેં મારી ઉપર ્બાણ કરતી 
ઈશ્રની એજ તાકાતને અનભુવી હતી કે 
જે મેં બેવખ્લલિ હીલ્સની ઓફી્સમા ંઅનભુવી 
હતી. તયારબા્ ઈશ્રે મને સવગ્મ અને નક્મના 
અનય દ્રશયો બતાવયા હતા.૨૧ હુ ંઈશ્ર ્સમક્ષ 
પોકારી ઉઠયો, હ ે ઈશ્ર, મને નક્મમા ં ન 
મોકલશો ! તયારબા્ મેં સવગ્મ જોયુ ં અને 
સવગ્મની શાવંતનો અનભુવ કયમો.૨૨ જો કે હુ ં
આધયાતતમક રીતે અંધ, ખલુલો અને મામલૂી 
હતો તો પણ મેં ઈશ્રને કહુ ંકે જો હુ ંહમંેશ 
માટે આ સવગનીય શાવંતનો માત્ર અનભુવ 
કરી શ્ંુ તો હુ ં અંધ, ખલુલો અને નજીવો 
બની રહવેા ઈચછક રહીશ. મેં એકવાર ફરી 
નક્મને જોયુ ંઅને ફરીથી ઈશ્ર ્સમક્ષ પોકારી 
ઉઠયો કે મારા પર ્યા અને ક્ષમા આપો. 
તયારબા્ વપતા, પતુ્ર અને પવવત્ર આતમાની 
તાકાત મારા નશ્ર શરીરમા ં ્ાખલ થઈ 
હતી.૨૩ ઈસ ુ ખ્રિસત મા ં મારી શ્ધધા અને 
મારા માટે તેમણે આપેલ લોહી વડે અને 
ઈશ્રના જે શબ્ો મેં ્સાભંળયા અને માનયા 
હતા તેમા ં મારી શ્ધધા વડે, ૨૪ મેં આજ 
ર્વ્સ સધુી કરેલા ્રેક પાપ મારા આતમા-
માથંી મકુત થયા  હોવાનો મેં અનભુવ કયમો 
હતો,૨૫ મેં પવવત્ર અને વનમ્મળ અનભુવૂત કરી 
હતી.૨૬ કંઈક ખબૂ અ્ભતૂ મારી ્સાથ ેબનયુ ં
હત ુ ંઅને તે મારી તરફ અને મારા માટે ઈસ ુ
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ખ્રિસત  દ્ારા કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ,ં "ઈઝરા-
યલનુ ંપવવત્ર કામ."૨૭ પાપથી મકુત થવા 
માટે અને આ નવી તાકાત ધરાવવા માટે 
હુ ંઘણો ખશુ હતો કે જે નવી તાકાતે મને 
પાપકમ્મ કરવાથી દૂર રાખયો હતો અને જે 
બાબત હુ ં ્સમગ્ર જગતને કહવેા માગંતો 
હતો જેથી કરીને તેઓ પણ તેમને જાણી 
શકે અને શાશ્ત જીવન જીવી શકે.

૧૯૬૪ થી ઈસ ુખ્રિસત માટે મતં્રી મડંળ 
મા ંરહા બા્ પણ ્રેક વખતે હુ ંબાઈબલ 
વાચં ુ તયારે આ એક વખતના ખબૂ શષુક 
હાડકાઓની અં્ર સવગ્મમાથંી આધયાતતમક 
આનં્  રેડવામા ંઆવતુ ંહોવાનુ ંહુ ંઅનભુવ 
કરી રહો છ.ં ઈશ્રના શબ્ોએ આધયા-
તતમક કવચના મા્ંસ અને તવચા ્સાથ ે
તેમને આવરી કે ્ોરતા એક વખતના આ 
શષુક હાડકાઓની આ્સપા્સ આધયાતતમક 
તાકાત મકેુલ છે. ઈશ્રના ્રેક શબ્ે ઈસ ુ
ખ્રિસતનુ ંમારા હ્ર્યમા ંવધ ુઉંડે આરોપણ 
કયુ્મ છે. હુ ંહજુ પણ ઈશ્રના ્રેક શબ્નો 
પવવત્ર આતમાનો શ્ા્સ મારા આતમાની 
અં્ર બહાર જતા અનભુવી શ્ુ છ ંકે જે 
મને વષમોથી ્સેતાને મારી તરફ ફેંકેલી 
બધી ્સળગતી બરછીઓનુ ં શમન કરવા 
અને ઉભો રહવેા મને શસકત આપે છે. હુ ં
્રેક ર્વ્સે વધ ુ પણૂ્મ રીતે એ જાણ ુ છ ં
કે, “અમે વવજેતાઓથી વવશેષ છીએ,૨૮ 

ઈસ ુ ખ્રિસતના ખ્રિસતી ધમ્મમા,ં અને અમે 
તેમનામા ંપણૂ્મ છીએ.”૨૯ અને હુ ંએ વાત 
પણ જાણ ુછ ંકે ઈસ ુખ્રિસતના ્રેક શબ્ને 

વપ્રય પા્રી અલામો, મારા વપ્રય અને 
ઈશ્ર્ત પા્રી,
વપતા અને આપણા ભગવાન તજ્સ્સ ક્ાઈ-
્સના આવશવા્મ્, ્યા અને શાવંત તમારા 
ઉપર અને તમારા પા્રી મડંળ ઉપર 
રહ.ે હુ ંઈશ્રનો આભાર માનુ ંછ ંકે જેમની 
મે ૧૯૯૪ થી ્સેવા કરી છે, હુ ં મ્ુસોમા, 
તાનઝાવનયામા ં ઈશનુા બોધવચનોના 
ગ્રથંોનો એક લેખક છ.ં હુ ં ્સમગ્ર ્ેશમા ં
મારા પા્રી મડંળનો વવસતાર કરવાની 
ર્શામા ંકામ કરી રહો છ,ં અને તાનઝા-
વનયાની બહાર પણ તેનો વવસતાર થાય 
તે ર્શામા ંપ્રયતનશીલ છ.ં વારુ, પા્રી, 
મેં તમારો અવાજ કે ઉપ્ેશ ્સાભંળેલ 
નથી કે તમારો ચહરેો જોયેલ નથી, પરંત ુ
તમારા ્સારહતય મારફત કે જે હુ ં ચોક્-
્સપણે, મેળવુ ંજ છ ંઅને શષુક હાડકાના 
અંશો "ધ મવ્સહા" અને ઈશ્રનુ ંખેતર કે 
જે તમારા દ્ારા લખાયેલ છે તેના સું્ ર 
્સં્ ેશાઓ અંગે વાચં ુ છ,ં તમે એટલે કે 
પા્રી ટોની અલામો, ્સૌથી મહાન આંત-
રરાષટ્રીય વકતાછો આ ્સારહતયો દ્ારા મને 
ચચ્મ વવશનેી તમારી વત્મમાન અને 
ભવવષયની ખ્ચંતા વવશ ેજાણવા અને 
્સમજવા મળયુ ં છે. ચચ્મ કે જે ઈસ ુ
ખ્રિસતના ધમ્મની એક ્સસંથા છે મે 
અને મારા અનય ્સહકાય્મકરો તેમજ 
નવા ધમાાંતરણ કરેલ વયસકતઓ કે 
જેમણે તમારા ્સારહતય દ્ારા ઈશ ુખ્રિ-
સતને સવીકારેલ છે. અમે ખ્બલીવર 
કોમયવુનટી ચચ્મ તરીકે ઓળખાતી 

(B.C.C.)  એક ફેલોશીપની રચના કરેલ છે 
અમે તમારા પા્રી મડંળનો પવૂ્મ આરરિકા-
મા ંખા્સ કરીને તાનઝાવનયામા ંફેલાવો કરવા 
ઈચછીયે છીએ અને તેનો અંતરરયાળ ગામોમા ં
વવકા્સ અને ફેલાવો કરવા માગંીએ છીએ. 
પા્રીજી, અમને તમારી મ્્ની જરૂર છે 
જો તમે અમને લાઉડ સપીકરો, એક જનરેટર 
તેમજ નવા ધમાાંતરણ કરેલ વયસકતઓ માટે 
બાઈબલ ગ્રથંો અને આ ધમમોપ્ેશ પા્રી 
મડંળમા ં અમારી જરૂરરયાત પરૂી પાડવા 
માટે ઉપ્ેશોનુ ં ્સારહતય પરુૂ ંપાડી શકો તો 
અમે આ કામ કરી શકીએ તેમ છીએ. આ 
દ્ારા પ્રભનુા તમારા ઉપર અ્સીમ આવશવા્મ્ 
ઉતરશ.ે તમારા પા્રી મડંળ ઉપર ઈશ્ર 
આવશવા્મ્ વર્સાવે અને કરેલ ્સારા કાય્મ 
માટે તમારા આધયાતતમક જીવનની ઉન્નવત 
કરે. તમારા હકારાતમક જવાબની અમે ક્ર 
કરીએ છીએ અને આતરુતાથી રાહ જોઈએ 
છીએ.
ક્ાઇસટ તમારો, 
ઓ.ઈ.એમ.
તાનઝાવનયા, પવૂ્મ આરરિકા.

તાનઝાસનયા

વપ્રય પા્રી અલામો,
હુ ંઆ પત્ર પવવત્ર આતમાની તાકાત ્સાથ ે

અને ઈશ્રના કવચ ્સાથ ે પણૂ્મ લડાઈની 
સસથવતમા ં લખ ુ છ(ંઇપીએચ.૬:૧૦-૧૭). 
હાલમા ં આધયાતતમક વવકા્સ અને ઈશ્ર ની 
્સેનામા ં એક ભાઈ ્સાથનેી ફેલોશીપ દ્ારા 
બાઈબલના અમકુ ્સતયો અને રહસયો પવવત્ર 
આતમા દ્ારા પ્રગટ કરવામા ંઆવયા છે. મને 
ખબર છે કે ઈશ્ર અતયારે તેની પ્સં્ ગીની 
વયસકતઓને તૈયાર કરી રહો છે અને મે તમારા 
પ્રકાશનનુ ં એક પાન ુ જોયુ.ં હુ ં ચોક્્સ એમ 
કહીશ કે જયારે મારે અમકુ ્સતયો જાણવાની 
જરૂર પડી તયારે એવા મહતવના ્સમયે ઈશ્રે 
તમારા ્સારહતયને મારી ્સમક્ષ લાવલે છે. 
તમારા પા્રી મડંળથી હુ ં્સવવશેષ પ્રભાવવત 
છ.ં તમે ્ુ્રતી ્સતય છો, ખાડંનુ ંપડ ચડાવલે 
નહીં, કે જે મને ભવવષય કથનના બધા જ ર્સ-
પ્રચરુ પા્સાઓ જણાવ ેછે. ્ૃપા કરીને તમારા 
્સભયની ગણતરીમા ં મારી ગણતરી કરજો 
અને તમારા પત્રવયવહારની યા્ીમા ં મને 
મકૂજો જેથી હુ ં પવવત્ર આતમામા ં વવક્સી શ્ંુ 
અને ઈશ્રની ્સતયની તલવારથી ્સજજ બની 
શ્ંુ. હુ ંરાજયની કે્મા ંછ,ં તેથી ્સખત રીતે 
બધંાયેલા પસુતકો મહરેબાની કરીને નહીં. હુ ં
નાણાકીય ્ાન કરી શકવા ્સક્ષમ નથી પરંત ુ
તમારા ્સપંણૂ્મ પા્રી મડંળ ્સાથ ેઉન્નવત કરવા 
માટેની મારી પ્રાથ્મનાઓ તમારી ્સાથ ેછે.
વનષઠાપવૂ્મક આપનો, 
બી.એલ.
કોકમોરન, કેખ્લફોવનમિયા

કેલીફોસનમિયા
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(B) આઇ્સેયા ૫૩
(9) મસિહાની અનયો વતી ભોગવવાની 

પી્ડાઓ, આઇિેયા ૫૩-૪-૬,૮,૧૦-૧૨:
ચોક્્સપણે તણેે આપણા દુઃખો ્સહયા 

છે અન ેઆપણી પીડાઓ લીધી છે. આપણા 
પાપો કે દુષ્ૃતયો માટે તે ઘાયલ કે જખમી 
થયા હતા. આપણા પાપો  માટે તેન ેઝૂડવામા ં
આવયો હતો, આપણી શાવંતની વશક્ષા તેના 
ઉપર હતી. અને તેના ્સોળના વનશાનોથી 
આપણન ે રૂઝ આવી છે. ઈશ્રે આપણા 
બધાના પાપ નો ભાર તેના ઉપર મકૂયો છે. 
મારા માણ્સોના પાપો માટે ત ેભયાવહ રીત ે
ઘવાયલે હતો. તમ ેપાપ માટે અપ્મણ કરાયેલ 
એક વસત ુ તરીકે તનેા આતમાન ે બનાવશો. 
ત ેતેઓના અનયાયો ્સહન કરશ.ે તેણે ઘણા 

લોકોના પાપન ે્સહન કયા્મ.
આ પ્રકરણની અ્સાધારણ હકીકત 

મ્સીહાની બીજાના વતી ભોગવલે અવેજીમા ં
અપ્મણ થયેલી બાબતો છે. આ અ્ભતૂ પ્ર-
કરણ માત્ર બાર પસંકતઓ  ધરાવે છે. છતા ં
પણ ચૌ્ વખત બધા જ માનવીય પાપ 
માટે બીજા વતી ભોગવાતા બખ્લ્ાનના વ્સ-
ધધાતંને જાહરે કરે છે. ્સપંણૂ્મ વવભાગ આ 
વવચારથી છલકાય છે. અને ભગવાન ઈસ ુ
ખ્રિસતે “આપણા માટે… પાપ વોહયા્મ”. (૨ 
્સીઓઆર. ૫: ૨૧) અને “આપણા પાપો 
માટે મતૃય ુપામયા” (૧ ્સીઓઆર. ૧૫:3). 
તયા ંસધુી રહસય ઉકેલાયુ ંનહોત ુ.ં

જેહાવાહ ે આપણા ંવીતકો પોતા પર લઇ 
લીધા.ં (આઈએ્સએ. ૫ 3: ૬),  મવ્સહા ્ૈવવ 

ઉધધારક હતો કે જેના ઉપર વનણ્મયના 
બધા જ ્સળગતા કીરણો પડયા હતા 
કે જે માનવ જાત ઉપર પડયા હોત. 
ઈસ ુ ખ્રિસતના અવેજી પ્રાયવશ્ચત દ્ારા 
ઈશ્રની ્ૃપા કેટલી અ્ભતૂ છે. તેથી 
વધસથભં તેજ ક્ષણે ઈસ ુખ્રિસતનુ ં્સૌથી 
ગહન અપમાન બનયુ,ંછતા ં પણ તેની 
્સવમોચય કીવતમિ- અને મનષુયોને મોક્ષ 

આણવાનુ ંએક વનધા્મરરત માધયમ.
જયારે ઈસ ુ ખ્રિસત આવયા તયારે તમેણે 

વધ સથભં ઉપર પ્રાયવશ્ચત કરતા તમેના મોત 
દ્ારા આ મવ્સહામય આગાહીઓ પણૂ્મ કરી 
હતી: જેણે વકૃ્ષ ઉપર તમેણે તેના પોતાના ં
શરીરનો ભોગ આપીને આપણા પાપોની 
રકમંત ચકૂવી  હતી. (૧ પીઈટી. ૨:૨૪).

(૧૦) મસિહા સવેચછાએ પી્ડા િહન કરરે 
અને ફરરયાદ કયા્શ સવના, આઇિેયા ૫૩:૭:

“તે કચડાયેલ અને પીરડત હતો તેમ 
છતા ં પણ તેણે તેનુ ં મોઢંુ ખોલયુ ં નહોત ુ:ં 
તેમને એક ઘટેાના ં બચચાનંી જેમ કતલ 
કરવા લાવવામા ંઆવ ે છે અને જેમ ઘટેા ં
પોતાના ઉન કાઢનારની આગળ મુગંા રહ.ે 
તેમ તેમણે પોતાને ્ોવષત ઠરાવનારની 
આગળ પોતાનુ ંમોઢંુ  ખોલયુ ંનહોત ુ.ં”

અનય પીડા વેઠનારાઓ ગણગણાટ કે 
ફરરયા્ કરવાનુ ંચાલ ુરાખે છે, ખા્સ કરીને 
જયારે તેમની ્સાથ ે અનયાય થાય છે - 
પરંત ુ આવુ ં પીડા વઠેતા મવ્સહામા ં બનયુ ં
નહોત ુ.ં આપણા “પાપોને ્સહન” કરવાના 
તેના વનધા્મરરત કાય્મ માટે તેને સવૈચચછક રીતે 
તેની જાતને રજૂ કરી હતી. અને કતલ માટે 
એક ઘટેાના બચચા તરીકે ગયો હતો, ઉચચ-
તમ બાબતમા ંઅને ભવય શાવંતમા ંમવ્સહા 

૧ દૈસવ લેખક તેને આટલી વધયુ વખત રજૂ કરીને આ ફકરામાથંી બીજાના વતી િહવેાની પી્ડાના પ્ાયસશ્ચતના સિધધાતંને દૂર કરવા માટે કોઈપણ કૌરલય કે જ્ાન માટે તેને અિભંવ બનાવે છે, અને 
સવરૂપોની બાબતે એકદમ ભભન્ન અને તો પણ એક િમાન કે જે એક સથાનમા ંિફળ થાય છે. તેને 

ભારતના ટોની અલામો રક્શ્ચન પા્રી 
મડંળના ભારતીય બધંઓુ તરફથી શભેુ-
ચછાઓ અન ે નમસકાર. પવવત્ર બાઈબલ 
અને “ધ મ્સીહા” ્સહીતના અમકુ અનય ્સા-
રહતયને જયારે મેં મળેવયા તયારે હુ ં ખબૂજ 
આનં્ ી અન ેત ેમાટે તમારો આભારી બનયો 
હતો. પ્રાથ્મનાભરી રીત ે હુ ં અન ે મારા રક્-
શ્ચન ભાઈઓ જેઓ અંગે્રજી જાણે છે તમેને 
મોક્ષનુ ં્સાચુ ંઆયોજન વવતરરત કરી રહા 
છીએ અન ે જેઓ અંગે્રજી જાણતા નથી 
અને ગામડાઓમા ંરહ ેછે તેમના માટે આ 
અનોખા ્સારહતયને અમારી માતભૃાષા-
મા ંભાષાતંર કરવા માટે પણ પ્રયતન કરી 
રહા છીએ. મોટી ્સખંયામા ંલોકો, બ્સ અને 
ઓટો રીક્ષાના ડ્ાઈવરો,હાઈસ્ુલ, મડેીકલ 
અને એનજીનીયરીંગના વવદ્ાથનીઓ અન ેફે-
કટરીમા ંના કામ્ારો અન ેનોકરી્ાતાઓ, 
વશક્ષકો અને એવા બધા જ માણ્સો એ ભારે 
ર્સ ્સાથ ેત ેમળેવલે છે. તેઓ આ ્સારહતય-
ની ્ ૃપાના ભાગી્ાર બનયા છે કે જે ્સારહતય 
મોક્ષનો ્સાચો રસતો કે આયોજન લઈન ે
આવ ેછે. અમારા શહરેમા ંતમારા ્સારહતય 
દ્ારા ઘણા લોકો એ ઈસ ુ ખ્રિસતન ે તેમના 
વયસકતગત ઉધધારક તરીકે પ્રાપત કયા્મ છે. 
તમારી મલૂયવાન પ્રાથ્મનાઓમા ં અમારા 

ભારત

પા્રી અલામોની ગવતશીલ, આતમાને જીતી લેત ુ ંપસુતક મવ્સહા વહેંચતા બ્રધર ટી.આર. —
રાજામનુદ્રી, ભારત 

આ પાદરી અલામોના પયુસતક “ધ મસિહા”માથંી લીધેલ
એક અવતરણ કે ઉતારો છે:

સપ્નટમા ંિૌથી મહાન ચમ્કાર:

મસિહાની નોંધ
બાઈબલના ભસવષય કથન મયુજબ બધા જ

પયગબંરો  તેમના િાક્ી છે (એકટિ ૧૦.૪૩). 
પયુસતકના વોલ્યુમમા ંતે બાબત મારા સવરે લખાયેલ છે. 

(િાલમ ૪૦:૭, હીબ્યુિ ૧૦:૭).

પા્રી મડંળનો સવીકાર કરો તેમના (ઈસ ુ
ના) બગીચામા ંઆ્રણીય, આપનો ્ેસવક 
આપનો વવશ્ાસુ
પા્રી એન.ટી.
રાપંાચોડાવરમ મડંલ
ભારત
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ચરમ્સીમાની પીડા ્સહન કરશે કારણ કે 
જેહોવા તેવુ ં ઈચછે છે અને અહીં આપણે 
અનતં પૈગામના અગાઢ રહસયને વનરખીએ 
છીએ.

નવા ટેસટામેનટમા,ં જયારે ઈસ ુ ખ્રિ-
સતીને ફટકારવામા ં આવ ે છે, ખોટી રીતે 
આરોપ મકુવામા ં આવ ે છે, દુરવયવહાર 
કરવામા ંઆવ ે છે, હા્ંસી ઉડાડવામા ંઆવ ે
છે, થ ૂકંવામા ંઆવ ે છે, અતયાચાર ગજુાર-
વામા ંઆવ ે છે,  ચાબખા ંમારવામા ંઆવ ે
છે, વશક્ષા કરવામા ંઆવ ેછે. અને વધસતભં 
ઉપર ચડાવવામા ં આવે છે, તયારે તેમના ં
તરફથી રોષની કોઈ જ જવાળા હતી નહી, 
તેના ઉપર પગલા લેનારાઓ ્સામે કોઈ જ 
્ોષારોપણ નહીં, કોઈ જ મોટી  ફરરયા્ 
નહી, વ્સવાય એક પ્રાથ્મના. 

ઘણા ખોટા ્સાક્ષીઓ તેમની ્સમક્ષ ઉપ-
સસથત થયા બા્, ઉચચ પા્રીએ કહુ,ં“તે 
કશોજ જવાબના આપયો ? પરંત ુઈસ ુખ્રિસતે 
તેની શાતંી જાળવી રાખી”. (એમએટીટી. 
૨૬:૫૯-૬૩).

વધ સથભંની પીડાઓ જયારે ્સહન કરતા 
હતા તયારની ઈસનુી પ્રાથ્મના અહી છે: (હ ેવપતા, 
તેમને માફ કર, કારણ કે તઓેએ જાણતા નથી 
કે તેઓ શુ ંકરી રહા છે) (લયકુ ૨૩:૩૪).

આ આખી પ્રરક્યા એટલી બધી વવખ્ચત્ર 
છે, પ્ર્ૃવત અને માનવ અનભુવ પ્રતયે એટલી 
વવરોધાભા્સી છે કે વયસકત વવખ્ચત્ર ભવવષય 
કથન અને તેની વધ ુનોંધપાત્ર પણૂ્મતાની 

(પાના ૬ ઉપર ચાલ)ુ

તેના પ્રાથ્મના મડંળો પૈકીના થોડાક ્સાથ ેપા્રી માઈક ની આવ્વુત નુ ંપા્રી અલામોના 
આતમાને જીતનારા ્સારહતયને મેળવ ેછે. અને રાજા જેમ્સની આવ્વુત નુ ંબાઈબલ ટોમી 
અલામોના રરસસત પા્રી મડંળ પા્સેથી મેળવ ેછે.- સલુેજા, નાઈજીરીયા. 

ચોવીિ કલાકની પ્ાથ્શના અને મારહતીની લાઈન - ૦v૧૧(૬૬૧)૨૫૨-૪૩૬૨

ર્શામા ંપણ બનંે દ્ારા ધયાન ખેંચાયા વવના 
આશ્ચય્મ ચરકત કે ચોકી ગયા વવના પોતાની 
જાતને રોકી શકે તેમ નથી.

(૧૧) જયારે મસિહાને કેદમાથંી અને 
ચયુકાદામા ંમાટેલાવવામા ંઆવયો ્યારે તેના 
મયુકદમાની બાબત લ્ડવા માટે મિીહા 
કોઈપણ વકીલ ધરાવરે નહીં, તેની સનદદો-
ષતા જાહરે કરવા માટે કોઈ સમત્ર ધરાવરે 
નહીં, આઇિેયા:૮:

“તેને કે્માથંી અને ચકુા્ામાથંી: લઈ 
આવવામા ંઆવયો હતો તયારે તેની વન્મોષ-
તાને કોણ જાહરે કરશ?ે” 

“જીવન માટેના મકુ્માઓમા”ં ્સેનહ-ે
ડ્ીનમા ંએવા લોકોને બોલાવવાનો રરવાજ 
હતો કે જેઓ આરોપીની તરફેણમા ં હોય 
તેવી કોઈપણ બાબત જાણતા હોય તેવા 
લોકો આગળ આવ ે અને તેને જાહરે કરે. 
આ બાબતનુ ંનાઝારેથના ઈસનુા મકુ્મામા ં
પાલન કરવામા ંઆવયુ ંન હત ુ ંપરંત ુકંઈક 
વધ ુ અંશ,ે ્સેનહડે્ીનમા ં તેમના પોતાના 
ધારાઓની બાબતે ઘોર વવરોધાભા્સ-
મા ંઅને હક્ અને વનષપક્ષતાના બધા જ 
ધોરણો વવરૂધધ ખલુલા વવરોધાભા્સમા ં હત ુ ં
તે પહલેા તેના ઉતાવળા(અવવચારી) બના-
વટી(ખોટા) મકુ્માની પ્રરક્યાઓ થઈ હતી.

ઈસનુા ઈસનુ ેભ્રષટ યહુ્ ી વયવસથાતતં્ર 
્સમક્ષ અન ે ત ે ્સમયના પથૃવી ઉપરની 

્સૌથી મોટી યહુુ્ ી ન હોય તવેી વયસકતની 
્સત્ાના પ્રવતવનવધઓ ્સમક્ષ એકલુ ં અને 
બચાવ વગર હાજર થવાનુ ંહત ુ.ં તેનો પક્ 
લેવા માટે એક પણ વયક્ત હાજર થઈ ન 
હતી. જુડા્સ ે તને ે ્ગો ્ીધો હતો; પીટરે 
્સોગં્  ઉપર તનેો ઈનકાર કયમો હતો, અને 
અનય વશષયોએ “તનેે તયજી ્ીધો હતો, અને 
ના્સી ગયા હતા” (એમએટીટી. ૨૬:૫૬), 
અન ે સ્તીઓ પૈકીની ઘણી સ્તીઓ કે જેઓ 
તનેા મતં્રીમડંળ ્રવમયાન હતી અને તનેા 
સધુી ્સહાય પરુી પાડતી હતી તઓે દૂર ઉભી 
રહીને જોતી રહી. કે જયારે તેમન ેવધ સથભં 
ઉપર જડીને શહી્ કરવામા ં આવયા હતા 
(એમએટીટી ૨૭:૫૫). તેની િૌથી મોટી જરૂ-
રરયાતની કલાકના િમયમા ંમાનવીય રીતે 
કહીએ તો કોઈપણ વયક્ત તેની પ્ડખે ઉભી 
રહી ન હોતી. ્સતયતો એ છે કે પાછળથી 
પીડાના થકાવનારા કલાકોએ તનેા ભાગેંલા 
શરીરન ેજડ બનાવી ્ીધા બા્ તનેી માતા 
મરેી, થોડી વફા્ાર સ્તીઓ અને તનેો વપ્રય 
વશષય જોન વધસતભંની “બાજુમા ંઉભા રહા 
હતા”; પરંત ુતનેા મકુ્મા ્રવમયાન અને 
તનેા ક્રુ્સારોહણના પ્રારંખ્ભક કલાકો ્રવમ-
યાન તને ેએકલો મકૂી ્ેવામા ંઆવયો હતો, 
્સપંણૂ્મપણે એકલો. દુવનયાના ઈવતહા્સમા ં

પા્સાડેના, કેખ્લફોવનમિયામા ં આવલે મ-ે
કેલીસટર લાઈબે્રરી, ફુલર વથયોલોજીકલ, 
્સમેીનરેીમાથંી ડી. આર. એ ફોન કયમો અને 
જણાવયુ ંહત ુકે જમીન ઉપરથી તમેન ેથોડા  
્સમાચાર પત્રો મળયા હતા અને તમેણે તનેે 
વાચંયા હતા, તમેણે જણાવયુ ંકે તઓેને તે 
ગમયા હતા અને પોતાને પત્ર વયવહારની 
યા્ી ઉપર મકૂવા વવનતંી કરી રહા છે. 
તમેણે જણાવયુ ંહત ુકે અમ ેપા્રી અલામો 
એ લખેલ ્રેક અનય ્સારહતય અન ે્રેક 
્સમાચાર પત્ર તમેન ેમોકલીએ તો તેઓને 
ત ેગમશ.ે તેઓ પા્રી અલામોના ્સારહ-
તયના ્સપંણૂ્મ ્સગં્રહન ે મળેવવા માગેં છે 
જેથી ્સશંોધનકારો ઈશ્ર શબ્ અને પા્રી 
અલામો અંગે વધ ુજાણવા માટે તનેી લા-
ઈબે્રરીમા ંઆવી શકે. તઓે આ અંગે ખબૂજ 
રોમાખં્ચત હતા. તઓેએ જણાવયુ ં હત ુ ં કે 
તઓે તમેની પસુતકની અભેરાઈઓમાથંી 
એક અભેરાઈ માત્ર પા્રી અલામોના 
્સારહતય વડે જ ભરી ્ેવા માગેં છે. તમેણે 
જણાવયુ ંહત ુકે પા્રી અલામો તને ેત ેજે 
રીતની છે તે રીત ેજણાવ ેછે. 

અમારી ચોવીિ કલાકની પ્ાથ્શના 
અને મારહતીની લાઈનમા:
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કોઈપણ વયસકતને વમત્રો અન ેચાહનારી વય-
સકતઓએ જી્સ્સની જેમ આટલી ્સપંણૂ્મ રીત ે
ક્ારેય તયજયો ન હતો. 

ઈસ ુખ્રિસતની યોગય અવધકારી દ્ારા ધર-
પકડ કરવામા ં આવી ન હતી પરંત ુ એક 
ટોળા, તોફાની લોકોના એક ્સમુ્ ાય દ્ારા 
તેમની ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી. “મખુય 
પા્રીઓ અન ેલોકોમા રહલેા વડીલોમાથંી 
એક મોટી માત્રામા ં તલવારો અન ે ્ંડાઓ 
્સાથ”ે (મટે્ટ. ૨૬:૪૭). ઈસ ુખ્રિસત ેપણ તેમના 
વલણની અ્સગંતતા ઉપર અખ્ભપ્રાય આપયો 
હતો: “શુ ંતમ ેએક ચોર ્સમજીન ેતલવારો 
અને ્ંડાઓ ્સાથ ે મને લઈ જવા માટે 
બહાર નીકળયા છો ? હુ ં ્રરોજ મં્ ીરમા ં
બોધ આપતા ્સમય ે તમારી ્સાથ ે બે્સતો 
હતો અને તમ ેમારા ઉપર કોઈ પકડ રાખી 
ન હતી. પરંત ુઆ બધ ુએવી રીત ેકરવામા ં
આવયુ ંહત ુ ં કે પયગબંરોના ધમ્મગ્રથંોન ેપણૂ્મ 
કરી શકાય” (એમએટીટી. ૨૬:૫૫ - ૫૬).

ખોટા ્સાક્ષીઓન ે “તને ે મતૃયનુી ્સજા 
અપાવવા” (એમએટીટી. ૨૬:૫9),  તનેી 
વવરૂધધ જુબાની આપવાની માટે લલચાવવા 
કે ફોડવામા ંઆવયા હતા. અન ેતનેો મકુ્મો 
રાવત્રના ્સમયે ચલાવવામા ંઆવયો હતો કે જે 
બાબત ગેરકાય્ે્સર હતી.

રોમન અ્ાલતમા ં જયારે પાઈલેટે વનર-
થ્મક રીત ેતેમન ેનયાવયક રીત ે્ોવષત ઠેરવવા 
માટેનુ ંકારણ શોધયુ ંતયારે તેણે લોકોને પછુય ુ
હત ુ ંકે, “તનેે શુ ંદુષકમ્મ કયુ્મ હત ુ ં?” એક માત્ર 
જવાબ તને ે મળયો હતો ત ે ટોળાનો અતા-
રકકિક ધોંધાટ કે ્ેકારો હતો, તેઓના નતેાઓ 
દ્ારા આગળ ધરાયલે, “તેને વધસથભં ઉપર 
જડી ્ેવા ્ો.. તનેે વધસથભં ઉપર જડી ્ેવા 
્ો” (એમએટીટી ૨૭:૨૩). તયારબા્ જયારે 
પાઈલેટે જોયુ ં કે બચુધધ અને નયાયના શબ્ો 
્સહજે પણ ફાવયા નથી. અન ે એક ખરાબ 
“ધાધંલ ધમાલનુ”ં વાતાવરણ થઈ રહુ ં છે 
તયારે તણેે આ બાબતમાથંી ધીમેથી પોતાના 
હાથ ધોઈ લીધા અન ે ઈસ ુ ખ્રિસતને તેમની 
તરફ ફેરવી ્ીધા કે જેથી તેઓ તનેે વધસથભં 
ઉપર જડી મારી નાખે (એમએટીટી ૨૭:૨૨-
૨૬). ્સપંણૂ્મ ઈવતહા્સની તવારીખમા ંનયાયની 
્સૌથી વધ ુખરાબ વવફળતા હતી.

પરંત ુ ઈસ ુ ખ્રિસતની વન્મોષતા પાઈલેટ 
દ્ારા માત્ર પ્રમાખ્ણત જ કરવામા ંઆવી ન 
હોતી-“મન ે તનેામા ં કોઈ જ ્ોષ જણાતો 
નથી” (જોહ્ન ૧૯:૬)- પરંત ુવડીલોના મ્સીહી 
પયગંબર દ્ારા પણ જણાવાય ુહત ુ ંકે: “તણેે 
કોઈ જ રહ્ંસા કરી ન હતી, કે તનેા મખુમા ંકોઈ 
છેતરવપડંી ન હોતી” (આઇએ્સએ ૫૩:૯). 

ધ મસિહા
વપ્રય પા્રી ટોની અલામો 

તમને આ પત્ર લખતા મને ખબૂ જ 
આનં્  થાય છે. તમને કેમ છે પા્રી? 
હુ ંઆશા રાખ ુછ ં કે ્સવ્મશસકતમાન ઈશ્-
રની ્ૃપાથી તમે ્સારા હશો. મેં તમારા 
વવશ્ ્સમાચારપત્ર “નેતાઓ અને ્ંતક-
થાઓ” વાચંયો. ચમતકારીક રીતે ઈશ્રે તે 
મને વાચંવા મળે તે રીતે વયવસથા કરી 
આપી. તેને વાચંયા બા્ હુ ંખબૂજ ધનય 
બની અને તમને લખવાની ઈચછા થઈ. 
ખોવાયેલ અને અસરુખ્ક્ષત બનેલા લોકો 
સધુી અ્ભતૂ ્સં્ ેશાઓ પહોંચાડવા માટે 
હુ ં તમારો આભાર માનુ ં છ.ં જેથી કરીને 
ઈસ ુખ્રિસતની પવવત્રતા તેમના જીવનમા ં
રચાઈ શકે. તમારા ્સારહતય મારફત, 
ઘણા લોકો ઈસ ુખ્રિસતની પવવત્રતા સધુી 
પહોંચયા છે. અને શેતાન કે પાપમાથંી 
ઉગારવામા ં આવયા છે. આવથમિક રીતે, 
શારીરરક રીતે અને આધયાતતમક રીતે 
ઈશ્રની તમારી ઉપર ્ૃપા વર્સે. 

પા્રી, હુ ંપાચં વષ્મ અગાઉ પરણેલી 
એક યવુાન સ્તી છ.ં બે વષ્મ પહલેા મેં 
મારૂ ંજીવન ઈસ ુખ્રિસતને ્સમવપમિત કયુ્મ છે 
અને પ્રભ ુમારા પ્રતયે ્ૃપાવતં રહા છે. 
મારી પા્સે અનયો ્સમક્ષ ઈસ ુ ખ્રિસતના 
્સાચા ધમમોપ્ેશનુ ંભાષણ કરવાની એક 
દ્રષષટ છે. આરરિકાની સ્તીઓ તરીકે અમે 
રૂરઢગત ્ંતકથાઓના કારણે ્સ્ીઓથી 
બધંનોમા ંરહલે છીએ તેથી યથાથ્મ રીતે 
હુ ંઈશ્રની ્સેવામા ંમારી જાતને ્સમવપમિત 
કરવા ઈચછ છ.ં ભલૂા પડેલા આતમાઓ 
પા્સે જવા અને પ્રતયક્ષ મારહતી મેળવવા 
માટે મને મ્્ કરવા બાઈબલ, પસુતકો, 
્સમાચાર પત્રો, ઈશ્રના ્સં્ ેશાઓ ટેપ 
ઉપર મોકલવા હુ ં વવનતંી કરી રહી છ.ં
છેલલે ટેપ ઉપર બાઈબલનો અભયા્સ 

અને ગીતો માટેની ્સામગ્રીઓ મોકલવા-
ની વવનતંી કરવાનુ ંમને ગમશ.ે
રરસત મા ંઆપની,
એલ. એમ.
ઈ્સોકા, ઝાચમબયા

વપ્રય પા્રી ટોની અલામો, 
આપણા ઈશ્ર ઈસ ુખ્રિસતના નામે મારા 

સખુ્ અને વનષઠા પવૂ્મકના અખ્ભવા્-
નો. તમારા જીવન માટે હુ ંપ્રભનુ ેઆભાર 
માન ુછ ંઅન ેતમેના શબ્ો  ઉતમ રીતે 
પ્ર્સાર કરવા માટે તમેણે આયોજીત કરેલ 
રીત માટે હુ ંઈશ્રનો આભાર માન ુછ ં કે 
જેથી કરીન ે તે વવશ્ના ખણેૂ ખણૂાઓમા ં
પહોંચી શકયો જેથી જીં્ગીઓન ેબચાવી 
શકાઈ. પા્રી અલામો, મારા ્સહકમનીઓ 
દ્ારા ખરાબ બાબતોમાથંી મને બચાવ-
વામા ંઆવયો તે પહલેા હુ ંએક ધમ્મવવહો-
ણો હતો. અને જયારે ્સમાચાર પત્રમા ંમેં 
તમારો ્સં્ ેશ વાચંયો તયારે તેણે મારા હ્ર-
્યને ખળભળાવી મકૂયુ ંઅન ેમન ેખાતરી 
છે કે પ્રભ ુમારંુ જીવન બ્લી રહો છે મને 
ઝડપથી ્સમજાઈ રહુ ં છે કે ઈશ્ર તનેી 
્સચચાઈ અમારી અં્ર નાખવા ઈચછી 
રહો છે. પા્રી અલામો હુ ં મારા વમત્ર 
અન ે મારા માટે ્સવ્મશસકતમાન ઈશ્રના 
શબ્ન ેવાચંવા માટે અંગે્રજીમા ંએક કે બે 
બાઈબલો માગંી રહો છ.ં આપણા ઈશ્રની 
શાવંત તમારી ્સાથ ેરહ ેઅન ેતમારા આતમા 
્સાથ ેરહ.ે તમારી ભલાઈ માટે અન ેજેમણે 
વવનતંીઓનો જવાબ આપયો હતો ત ેવવચા-
રવતં વયસકતઓનો હુ ંખબૂજ આભારી છ.ં 
આભાર
કીટવે, ઝાચમબયા

ખબૂજ પ્ર્સશંા પામેલા પા્રી અલામો,
તમારૂ ્સારહતય હુ ંજે જગયામા ંછ ંતયા ંપણ પહોંચય ુછે, કે જે ્સારહતય ખબૂજ 

ર્સપ્ર્ ્સં્ ેશાઓ અને વવશ્ના જુ્ા જુ્ા ભાગોમાથંી મેળવાયેલ પ્રમાણો 
ધરાવ ેછે. વનશકંપણે, ઈશ્ર મજબતૂ રીતે તમારો ઉપયોગ કરી રહા છે. જેથી 
મરુકત અંગેનો તેમનો ્સં્ ેશ ્રેક માનવ જીવ સધુી લાવી શકાય. ગાજંા (મે-
રીવાનાના) પરરવહન માટે હુ ં્સાડા્સાત વષ્મથી જેલમા ંરહો છ.ં અહીં છેલલા 
બે વષમો ્રવમયાન, એક્મ અ્સાધારણ રીતે મારા લાચાર અસસતતવ ્સમક્ષ 
પ્રભએુ તેમને રજૂ કયા્મ છે. આ વષષે મકુત થવાની મને આશા છે અને તમે મને 
પસુતકો મોકલશો કે કેમ તે જાણવાનુ ંમને ગમશ.ે મારા પતુ્રોના ધમાાંતર માટે 
“ધ મ્સીહા” અને અનય ્સારહતય કે જે મ્્રૂપ બની શકે તેમ હત ુ.ં  
એમ.એ.          મોનકલોવા, કોહઈુલા, મેસક્સકો

્સમાચારપત્ર વોલયમુ ૦૬૧૦૦ મા ંચાલુ

ઝામ્બયા

મેક્િકો
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ઘાના
વપ્રય અને ્યાળુ પા્રી,

તમે મને તમારા ્સમાચાર પત્રો મોકલયા 
છે તેથી હુ ંઘણો રોમાખં્ચત થયો હતો. ગયા 
અઠવાડીયે મને તમારા ્સમાચાર પત્રોનુ ં
એક બોક્ષ મળયુ ંહત ુ.ં ઈશ્રના પયારા ્સેવક, 
લોકો તેમને વાચંીને એક્મ ્સતંષુઠ થયા 
હતા, ગામડામા ં રહતેા અમારા વમત્રો કે 
જેમની ્સાથ ે અમે અમારી ભેટો વહેંચીએ 
છીએ અને તેમની મલુાકાત લઈએ છીએ 
તેઓ તેને વાચંવા માટે આતરુ હતા. અને 
અમકુ જીવાતમાઓ અનયો પા્સેથી પત્રો 
વાચંીને પનુ:જીવવત બનયા છે. અમે એક્મ 
ખશુ છીએ અને અમને ઈશનુા ધમમોપ્ેશ-
ની ્સામગ્રીઓ મોકલવા માટે તમારા પત્ર-
વયવહારની યા્ી ઉપર અમને મકુવા અમે 
તમને વવનતંી કરીએ છીએ. અમારે થોડી 
બાઈબલ, તમારા ્સારહતયની જરૂર છે, અને 
તમારા પા્રી મડંળ પા્સેથી ઉપ્ેશો કે 
બોધ મળશ ેતો અમે આનરં્ત થઈશુ ંઅમે 
તમારા માટે, તમારા વપ્રય પતુ્ર ્સાયોન માટે 
અને તમારા પા્રી મડંળમાનંી એવી બધી 
જ વયસકત કે જેઓ તમારી ્સાથ ે કામ કરે 

પાદરી અલામોને પત્રો
ટોગો

્સપંણૂ્મ વાચંયા બા્ તમને એ કહવેા માટે 
હુ ંએક્મ રોમાખં્ચત છ ં કે છેવટે મે ઈશ ુ
ખ્રિસતને મેં મારા અંગત ઉધધારક તરીકે 
સવીકાયા્મ છે અને તે સવીકાર કયમો છે કે 
તેઓ મારા માટે આવયા અને વધસતભં 
ઉપર મતૃય ુપામયા હતા. અગાઉ, હુ ંઈશ્રને 
ન જાણતી દુવનયામા ંહતો કે જેમા ંતેમના 
પતુ્ર મવ્સહા અંગે પણ હુ ં કંઈ જાણતો ન 
હતો. પરંત ુ તમારૂ ં ્સારહતય વાચંયા બા્ 
હુ ંહવે જાણ ુછ ંકે હુ ંખોવાયેલો હતો પરંત ુ
હવે જડી ગયો છ,ં હુ ંઅંધકારમા ંહતો પરંત ુ
્સવ્મશસકતમાન ઈશ્રે મને પ્રકાશમા ંલાવી 
્ીધો. હુ ં તેથી ફરીથી એક ખ્રિસતી તરીકે 
જનમયો છ,ં અને જીવતં ઈશ્રનો એક પતુ્ર 
છ.ં અતયારે મારી પા્સે બાઈબલ નથી અને 
જો શકય હોય તો મને એક મોકલશો. અને 
તમારી પસુસતકા “ધ મવ્સહા” પણ મોકલા-
વશો. ઈશ્રને ્સારી રીતે ્સમજવામા ં જે 
મને મ્્ કરી શકે તેવા કોઈપણ અનય 
પસુતકો પણ જો તમે મને મોકલશો તો હુ ં
તેની ક્ર કરીશ. હુ ં હવે કોફોરીડુઆમા ં
આવેલ પેનટેકોસટલ ચચ્મમા ં હાજરી આપ ુ
છ.ં તમે જે શભુ કાય્મ કરી રહા છો તેના 
માટે ઈશ્ર  તમારા ઉપર અવતશય ્ૃપા 
વર્સાવે. આપનો વવશ્ાસ,ુ
ડી.એફ.                 કોફોરીડુઆ, ઘાના

વહાલા પા્રી ટોની.
“ધ મ્સીહાના” વશષ્મકવાળંુ તમારૂ ંપસુતક 

વત્ા ્્સ ્સમાચારપત્રો મને મોકલવા 
માટે તમારો આભાર. ્સામગ્રી મારા 
જીવનમા ંઈશ્રના કાય્મ માટે આધયા-
તતમક જાગવૃત અને એક નવો ઉત્સાહ 
લાવી છે. મેં થોડા ્સમાચારપત્રો મારા 
ખ્રિસતી વમત્રોને આપયા હતા કે જેઓ 
શ્ધધાની બાબતમા ં ઠંડા હતા અને 
જયારે મેં તેઓની મલુાકાત લીધી 
તયારે તેઓ બધાએ ખબૂજ આનં્  
વયકત કયમો હતો. કારણ કે તેઓ બધા 
તેમના જીવાતમાની રીતે પનુજનીવવત 
થયા હતા અને તમારા ્સમાચારપત્રો-
ના વાચંનના પરરણામે ્સારૂ ંકાય્મ કરી 
રહા છે. આ લોકો ્સમાચાર પત્રો પ્ર-
તયેની ભખૂ ધરાવ ેછે. તેથી ્ૃપા કરીને 
મને લગભગ ૧૫૦ જેટલા ્સમાચા-
રપત્રો અને નવી ધમાાંતર થયેલી 
વયસકતઓ કે જેમને તેની ્સખત જરૂર 
છે માટે થોડી બાઈબલ મોકલાવશો 
તમે તે મને મોકલાવશો તો હુ ંતમારો 
ખબૂજ આભારી બનીશ. ઈશ્રના 
શબ્નો ્સમધૃધ બોધ કે જે તમે બહાર 
આપવા માટે ખબૂ વફા્ાર છો તેના 
માટે તમારો આભાર. ્સવ્મ શસકતમાન 
ઈશ્ર તમારા ઉપર ્ૃપા વર્સાવવા-
નુ ં ચાલ ુ રાખે. શ્ધધા પવ્મતોને પણ 
હલાવી શકે છે. 
ખ્રિસત મા ંતમારી પતુ્રી, 
ટી.ઓ.                  ્ુમા્સી, ઘાના

છે તેમના માટે પ્રાથ્મના કરીએ છીએ પ્રભ ુ
તમારા ઉપર પષુકળ રીતે ્ૃપા વર્સાવ.ે 
્સૌપ્રથમ અને બધી રીતે અમારા માટે પ્રા-
થ્મના કરો. પ્રાથ્મના ્સવ્મશસકતમાન ઈશ્ર-
ના શસકતશાળી હાથોને ધમુાવ ે છે. પ્રાથ્મના 
વવના આપણે માત્ર આપણો ્સમય બરબા્ 
કરી રહા છીએ.” અમારા વવદ્ાથની સવય્ંસ-ે
વકો માટે પ્રાથ્મના કરવા વવનતંી કે જેઓ 
દૂરના ગામો સધુી અને પવ્મતો સધુી પ્રભનુા 
કાય્મ માટે જાય છે. તેમને હીંમત, શ્ધધા 
અને પ્રેમ પ્રાપત થાય તે માટે પ્રાથ્મના કરો. 
ઈશ્રનુ ં મનોબળ તમારૂ ં માગ્મ્શ્મક અને 
આગેવાન બને. તમારા ઉપર અ્સીમ ્ૃપા 
વર્સાવવાનુ ંતેને યા્ આવ.ે અમે ઈશ્રને 
પ્રાથ્મના કરીએ છીએ કે તમારૂ ંજીવન લાબં,ુ 
શાવંતપણૂ્મ અને ્સમધૃધ બને.
પ્રભનુા પ્રેમમા ંતમારો પ્રેમાળ, 
એ.એ્સ.                       એક્ા, ઘાના

ક્ાઈસટમા ંરહલે વપ્રય વયસકત,
તમારો પત્ર મળેવીને અમે ખબૂ ખશુ 

થયા છીએ. તમે મોકલેલ ્સારહતય માટે 
અમ ેખબૂજ ખશુ છીએ. હકીકતમા ંતેના 
દ્ારા ઈશ્ર કાય્મ કરી રહો છે. તમારી 
પસુસતકાઓ દ્ારા ઈશ્ર આવલે લગભગ 
૧૫ જીવાતમાઓના હ્ર્ય અમ ેજીતયા છે 
અન ેઅમ ેપ્રાથ્મના કરીએ છીએ તમારા 
બધા ઉપર પ્રભ ુઅ્સીમ ્ૃપા વર્સાવ.ે

્સીડીઓની બાબતમા ંઅમારે તેમની 
જરૂર પડશ ેઅન ેનવી ધમાાંતર થયલેી 
વયસકતઓ માટે બાઈબલની જરૂર પડશ.ે 
અતયારે જે રીતની સસથવત છે તે મજુબ 
અમન ેત ેપો્સાઈ શકે તમે નથી. ટોગો 
એક એક્મ ગરીબ ્ેશ છે

ઈસટર ઝબેંશ માટે ્સીડીઓ અન.ે 
બાઈબલ પ્રાપત કરવા માટે અમ ેરાહ 
જોઈશુ.ં 

ઈસ ુ ખ્રિસતના નામ,ે ્ૃપાવતં રહો, 
આમીન
આ્રણીય હનેરી જેમ્સ      લોમ, ટોગો

વપ્રય પા્રી
ઘાનામાથંી બધી જ તરફથી હુ ંતમને 
શભેુચછાઓ મોકલાવી રહો છ.ં “ધ 
મવ્સહાના” વશષ્મકવાળંુ તમારૂ ં્સારહતય 

૭

વપ્રય પા્રી, 
ઈશ્ર ઈસ ુ ખ્રિસતના નામ ની શભુેચછાઓ. 

તમે મને મોકલાવલે છેલલો ્સમાચાર પત્ર 
વહેંચી ્ેવામા ં આવેલ છે, અને તે લોકોના 
જીવનમા ંજે પરરવત્મનો આણી રહો છે તે તરફ 
હુ ંઆશ્ચય્મ અનભુવી રહો છ,ં અને તેઓ તેમના 
્સપંણૂ્મ હ્ર્ય ્સાથ ેઈશ્રની ્સેવા કરવાનુ ંવચન 
આપી રહા છે, અને કેટલાક લોકો તમને 
લખવાનુ ંવચન આપી રહા છે. “ધ મવ્સહા”ના 
વશષ્મકવાળા પસુતકની ૨૫ નકલો અને તમારા 
અલગ અલગ ્સમાચાર પત્રોની ૧૫૦, થોડી 
બાઈબલ અને કોઈપણ અનય ્સારહતય ઈશ ુ
ખ્રિસતના ધમમોપ્ેશના વવતરણમા ં મને મ્્ 
કરવા મોકલવાની વવનતંી કરવા ઈચછ છ ં
અને વમત્રો, પરીવારના ્સભયો અને અનય ર્સ 
ધરાવતા લોકો કે જેઓ ઈશ્ર ઈસ ુખ્રિસત અંગે 
વધ ુજાણવા ઈચછા ધરાવતા હોય તેમના માટે 
મોકલવા ઈચછા ધરાવ ુછ.ં હુ ં હકીકતમા ંઅહીં 
નાઈજીરીયામા ં તમારા પા્રીઓ પૈકીનો એક 
પા્રી બનવા માગં ુછ.ં હુ ંએ જાણવા માગં ુછ ંકે 
તેના માટે શનેી જરૂર છે. મેં જોય ુછે કે ઈશ્રના 
હાથ તમારા જીવન અને પા્રી મડંળ ઉપર 
છે, અને તે અખ્ભષેકવવવધમા ંઅને તમારા જીવન 
અને પા્રી મડંળ ઉપર ઈશ્રની જે ્ૃપા છે. 
તેમા ંઆવવાનુ ં મને ગમશ.ે તમને ્સાભંળવા 
અને જવાબ મેળવવા આશાભરી રીતે રાહ 
જોતો. 
ઈશ્રમા ંતમારો,
આર.એમ.            પોટ્મ હારકોટ્મ , નાઈજીરીયા 

નાઈજીરીયા
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(પાના ૩ ઉપર ચાલ)ુ
અન્ુસરવો કેટલો મહતવનો છે, કે જેમણે 
વા્ળમા ં તેમના સવગા્મરોહણની થોડી 
ક્ષણો પહલેા ંકહુ ંહત ુ ંકે“તમે ્સમગ્ર વવશ્મા ં
જાઓ,અને ્રેક જીવ ્સમક્ષ ગોસપેલનો 
ઉપ્ેશ આપો.”૩૦ (્રેક સષુક હાડકાઓને 
ઉપ્ેશ આપો કે જે હાડકાઓ આધયાતતમક 
રીતે મતૃ છે જેથી તેઓ ઈશ્રના શબ્ને 
્સાભંળી શકે”૩૧).

“તે કે જે માને છે અને જેને ખ્રિસતી ધમ્મની 
ર્ક્ષા આપવામા ં આવ ે છે. તેને બચાવી 
લેવામા ંઆવશ.ે પરંત ુજે ઈશ્રમા ંમાનતો 
નથી તેને નરકમા ંનાખવામા ંઆવશ.ે” ૩૨

જો તમે મારી જેમ હો અને નરકમા ંજવા 
ન માગંતા હોવ પરંત ુ તેના બ્લે નક્મથી 
બચવા ઇચછતા હોવ તો પછી આ પ્રાથ્મના 
ઈશ્રને કહો:

હ ેમારા ઈશ્વર અને સવાસમ  મયુજ પાપીના 
આ્મા ઉપર દયા રાખજો.૩૩ હયું માનયુ છં 
કે ઈસયુ ભરિસત એ જીવતં પ્ભયુનયુ ં િતંાન 
છે.૩૪ હયું જાણયુ છં કે તેઓ વધ સથભં ઉપર 
મ ૃ્ ્યુ પા્યા અને મારા અગાઉના બધા જ 
પાપોની ક્મા માટે તેમણે તેમનયુ ં રકંમતી 
લોહી વહવે્ડાવ્યુ ં હત યુ.ં૩૫ મને ખબર છે કે 
ઈશ્વરેએ પસવત્ર આ્માની રક્ત વ્ેડ ઈસયુ 
ભરિસતને મતૃ અવસથામાથંી જગા્ડયા છે,૩૬ 

અને આ ક્ણે પાપ અને આ પ્ાથ્શના અંગેની 
મારી કબલૂાતને િાભંળતા તેઓ ઈશ્વરના  

૩૦ માક્મ ૧૬:૧૫, લયકુ ૧૪:૨૩   ૩૧ ૨ કીંગ્સ ૨૦:૧૬, આઇએ્સએ. ૧:૧૦, જેર. ૨:૪, ઇઝેક.ે ૩૭:૪   ૩૨ માક્શ ૧૬:૧૬, ૨ થે્સ. ૨:૧૨   ૩૩ પીએિએ. ૫૧:૫૧:૫, રોમ. ૩:૧૦-૧૨૧૨, ૨૩   ૩૪ મેટ્ટ. 
૨૬:૬૩-૬૪, ૨૭:૫૪, લયકુ ૧:૩૦-૩૩, જોહ્ન ૯:૩૫-૩૭, રોમ. ૧:૩-૪   ૩૫ એક્ટ્સ ૪:૧૨, ૨૦:૨૮, રોમ. ૩:૨૫, ૧ જોહ્ન ૧:૭, રેવ. ૫:૯   ૩૬ પીએ્સએ. ૧૬:૯-૧૦, મેટ્ટ. ૨૮:૫-૭,  માક્મ ૧૬:૯, ૧૨, ૧૪, 
જોહ્ન ૨:૧૯, ૨૧, ૧૦:૧૭-૧૮, ૧૧:૨૫, એક્ટ્સ ૨:૨૪, ૩:૧૫, રોમ. ૮:૧૧, ૧ કોર. ૧૫:૩-૭   ૩૭ લયકુ ૨૨:૬૯, એક્ટ્સ ૨:૨૫-૩૬, હબે. ૧૦:૧૨-૧૩   ૩૮ ૧ કોર. ૩:૧૬, રેવ. ૩:૨૦   ૩૯ ઇપીએચ. 
૨:૧૩-૨૨, હબે. ૯:૨૨, ૧૩:૧૨, ૨૦-૨૧, ૧ જોહ્ન ૧:૭, રેવ. ૧:૫, ૭:૧૪   ૪૦ મેટ્ટ, ૨૬:૨૮, એક્ટ્સ ૨:૨૧, ૪:૧૨, ઇપીએચ. ૧:૭, કોલ. ૧:૧૪   ૪૧ મેટ્ટ. ૨૧:૨૨, જોહ્ન ૬:૩૫, ૩૭-૪૦, રોમ. ૧૦:૧૩   
૪૨ હબે. ૧૧:૬   ૪૩ જોહ્ન ૫:૧૪, ૮:૧૧, રોમ. ૬:૪, ૧ કોર. ૧૫:૧૦, રેવ. ૭:૧૪, ૨૨:૧૪   ૪૪ મેટ્ટ. ૨૮:૧૮-૨૦, જોહ્ન ૩:૫, એક્ટ્સ ૨:૩૮, ૧૯:૩-૫   ૪૫ ડીઈયટુી . ૪:૨૯, ૧૩:૪, ૨૬:૧૬, જોશ. ૧:૮, 
૨૨:૫, ૨ ટીમ. ૨:૧૫, ૩:૧૪-૧૭, જેમ્સ ૧:૨૨-૨૫, રેવ. ૩:૧૮ 

જમણી બાજયુએ બેિે છે.૩૭ હયું મારા હ્રદય-
ના દ્ાર ખોલયુ ંછં, અને હયું મારા હ્રદયમા ંપ્-
વેરવા તમને આમતં્રણ આપયુ છં, હ ેઈશ્વર 
ઈસયુ ભરિસત.૩૮ મારા બધા જ ગદંા પાપોને  
ક્રૂિારોહણના સથળે વધ સતભં ઉપર મારી 
જગયાએ તમે વહાવેલ મલૂયવાન રકતમા ં
ધોઈ નાખો.૩૯ ઈશ્વર ઈસયુ ભરિસત તમે મને 
બદલી રકરો નહી, તમે મારા પાપોને માફ 
કરરો અને મારા આ્માને બચાવરો. હયું 
જાણયુ છં કારણ કે બાઈબલ એટલે કે તમારા 
રબદ આવયુ ંકહ ે છે.૪૦ તમારા રબદ જણાવે 
છે કે તમે કોઈને બદલરો નહી અને તેમા ં
મારો િમાવેર થઈ જાય છે.૪૧ તેથી હયું જાણયુ 
છં કે તમે મને િાભંળયો છે અને હયું જાણયુ 
છં કે તમે મને જવાબ આપયો છે અને હયું 
જાણયુ છં કે મને બચાવી લેવામા ંઆવયો છે. 
અને મારા આ્માને બચાવી લેવા માટે હયું 
તમારો, ઈસયુ ભરિસતનો આભાર માનયુ છં.૪૨ 

અને તમારા આદેર મયુજબ કામ કરીને અને 
હવે પછી પાપ નહી કરીને હયું મારી કતૃજ્તા 
બતાવીર.૪૩

મરુકત બા્ ઈસ ુ ખ્રિસતનો જળ ્સસંકાર 
કરાવવામા ં આવયો હોવાનુ ં કહવેાય છે, કે 
જેમા ં વપતા, અને પતુ્રના નામે અને પવવત્ર 
આતમાના નામે ્સપંણૂ્મ રીતે પાણીમા ંડબૂા-
ડવામા ંઆવ ેછે.૪૪ ખતંપવૂ્મક કેજેવી બાઈ-
બલનો અભયા્સ કરો અને તે જે જણાવ ેછે. 
તે કરો.૪૫ 

ઈશ્ર તમારા મોક્ષ કે મરુકતની વાત 
અનયોને જણાવો તેવુ ંઈચછે છે. તમે પા્રી 
ટોની અલામોના ધમમોપ્ેશ ્સારહતયના 
એક વહચેનાર બની શકો છો. અમે તમને 

્સારહતય વનશલુક મોકલીશુ.ં વધ ુમાહીતી માટે 
અમને ફોન કે ઈમેઈલ કરો. આ ્સં્ ેશાને 
કોઈ અનય વયસકત ્સાથ ેવહેંચો.

ઈસ ુ ખ્રિસતના આ્ેશ મજુબનો તમે 
ઈચછતા હો કે જગતને બચાવી લેવાય તો 
પછી ઈશ્ર પા્સેથી તેના ભાગો (્શાશં કર) 
અને અપ્મણ કરેલી વસતઓુ છીનવી ન લો. 
ઈશ્રે કહુ ંહત ુ ં કે, “શુ ંમાણ્સ ઈશ્રને લ ૂટંી 
શકે ? તેમ છતા ંપણ તમે મને લ ૂટંી લીધો 
છે. પરંત ુત ુ ં જણાવ ે છે કે, અમે તને કયા ં
લટુ્ો છે ? ક્દૂ્ર ભાગો અને ઈશ્રને અપ્મણ 
કરાયેલી વસતઓુમા ં મને એક શ્ાપ ્સાથ ે
શાવપત કરવામા ંઆવયો છે, કારણ કે તે મને 
લ ૂટંયો છે, આ ્સમગ્ર રાષટ્રને પણ [અને આ 
્સમગ્ર દુવનયાને] તારા બધા જ ભાગોને લઈ 
આવ. (ભાગ એટલે કે તારી કાચી આવકના 
૧૦%) ્સગં્રહ ઘર જેવા આ એક ્સપંણૂ્મ રા-
ષટ્રમા ં પણ ખાણ ઘર (આતમાઓ બચાવયા 
છે) મા ંમા્ંસ (આધયાતતમક ખોરાક) હોઈ શકે 
અને આ ્સાથ ેઅતયારે મારી ્સમક્ષ ્સાખ્બત 
કર, યજમાનોના ઈશ્રે જણાવયુ ં કે જો સવ-
ગ્મની બારીઓ હુ ંતારા માટે નહીં ઉઘાડીશ 
અને તારા ઉપર આવશવા્મ્ નહીં રેડુ તો તે 
મેળવવા માટેની પરુતી જગયા રહશે ે નહી. 
અને હુ ંતારા વતી નાશ કરનારાઓને ઠપકો 
આપીશ અને તે તારા મે્ાનના ફળોનો નાશ 
કરશ ે નહી કે તારો દ્રાક્ષનો વલેો ખેતરમા ં
્સમય પહલેા તેના ફળ દૂર કરશ ેકે ફેંકી ્ેશ ે
નહીં. યજમાનોના ઈશ્રે જણાવયુ.ં અને બધા 
જ રાષટ્રો તને પ્રભુ્ ૃપા વાળો કહશે ેકારણ કે 
ત ુએક આહલા્ક જમીન હશ.ે યજમાનોના 
પ્રભએુ જણાવયુ.ં (માલાચી ૩:૮-૧૨).
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મારહતી માટે (૯૦૮) ૯૩૭- ૫૭૨૩ નબંર ઉપર ફોન કરવા સ વનતંી. દરેક િેવા પછી ભોજન પીરિવામાં આવે છે.
રરસત દરા્શવત યુ પાદરી અલામોનયુ ંપ યુસતક મસ િહા માગંો. ૩૩૩ થી વધારે ભસ વષય કથનોમા ંપ્ગટ થયેલ ઓલ્ડ ટેસટામેનટમાથંી.

પા્ રી અલામોના ્સાર હતયના એક વ વતરક બનીને આતમાઓની ફલવ ્સદ્ એક શ્વ મક બને છે.
અમારા બધા જ ્સાર હતય અને ઓડીયો ્સં્ ેશાઓ વ શપીંગના ખચા્મ ્સહીત વ નશલુક છે.

જો કોઈપણ વયસ કત તે અંગેનો તમારી પા્સથેી ચાર્જ લવેાનો પ્રયા્સ કરતી હોય તો (૬૬૧) ૨૫૨- ૫૬૮૬ નબંર ઉપર ફોન  કરવા વ વનતંી. Collect call
આ િારહ્ય મયુરકત કે મોક્ના િાચા આયોજનને લઈને આવે છે (પે્રરતોનાં કૃ્યો(એ્્ટિ) ૪:૧૨).

તેને ફેંક ી દેરો નહીં, અનય કોઈ વયક ્તને તે વહેંચજો. 
તમારામાથં ી એવી વયક ્તઓ કે જે અનય દેરોમાં છે, તેમને અમે આ િારહ્યનયુ ંતમારી વતનની ભાષામાં ભાષાતંર કરવા માટે 

પ્ો્િાહીત કરીએ છીએ. જો તમે તેનયુ ંપ યુન: મયુદ્રણ કરો તો આ કોપીરાઈટ અને રજીસટે્રનને િાથે જો્ડવા સ વનતંી:
© કોપીરાઈટ નવેમબર ૧૯૯૫, માચ્મ ૨૦૧૨, ૨૦૧૩,૨૦૧૪  બધા હકો આરખ્ક્ષત વલડ્મ પાસટર ટોની અલામો   ® રજીસટડ્મ નવમેબર ૧૯૯૫, માચ્મ ૨૦૧૨, ૨૦૧૩, ૨૦૧૪

ટોની અલામોનયું
પ્માણ
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