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बायबलच्या जुन्या करारातील प्रेषित, इझेकिएल याला ईश्वराकडू न दृष्टांत मिळाला. त्या दृष्टांतात
त्याला वाळलेल्या ,कोरडया अस्थींनी भरलेले एक दरीचे खोरे दिसले. जे इस्त्राएल आणि संपूर्ण जग
अध्यात्मिकरित्या मृत पावल्याचे प्रतिक होते. या दृष्टांतामधून येशू पहिल्यांदा अवतरणार याचे भाकित
के ले गेले होते, व ख्रिस्ताचे गॉस्पेलचे प्रवचन आणि त्याचे फलित म्हणून जे कोणी “ईश्वराच्या शब्दावर
विश्वास ठे वतात त्या सर्वांचे मृत्यूपासून शाश्वत जीवनाकडे पुनरूत्थान करणे”१
ईश्वराने इझेकिएलला म्हटले, “हे मानवपुत्रा ,या अस्थी परत जिवंत होऊ शकतील का? अध्यात्मिकरित्या
मृत पावलेल्यांना पुनर्जिवित करता येईल का? इझेकिएल म्हणाला “ “हे प्रभू, ते तुलाच ठाऊक आहे.” २ ईश्वर

पुन्हा प्रेषिताशी बोलला आणि म्हणाला, “या
अस्थिंबाबतची भविष्यवाणी ऐकवून त्यांना
म्हण, हे वाळलेल्या अस्थींनो,ईश्वराचा संदश
े
ऐका.” देवदूताने तसे सांगितल्यावर ईश्वराने त्या
वाळलेल्या अस्थिंना म्हटले, “मी तुमच्यामध्ये
प्राण फुं कत आहे,तुम्ही पुन्हा जिवंत व्हाल.” ३
इस्त्राएलला माहित होते की एक राष्ट्र
म्हणून ते संपूर्णपणे लोप पावले होते. ४ आजही
हे राष्ट्र विभाजित असून ते पुन्हा एक होण्याची
आशा दिसत नाही. परं तु ईश्वराने इझेकिएलला
म्हटले,की मी पहिल्या इस्त्राएलपेक्षा एक मोठे
राष्ट्र निर्माण करीन,कारण पहिले इस्त्राएल
पापे करणे सोडू न देणार नाही. दुसऱ्या
इस्त्राएलमध्ये जगातील प्रत्येक राष्ट्रातील लोक
असतील, ५ त्यात निवडक ज्यूंचे अवशेष आणि
खऱ्या द्राक्षवेलीवर (ख्रिस्त)कलम के ल्याप्रमाणे,
असंख्य बिगर ज्यु लोक असतील. ६ पापाच्या
मृत जीवनातून, चिरकाल जीवनासाठी जिवंत
के लेल्या लोकांचे ते एक महान व ,पवित्र राष्ट्र
असेल. ७ ते कधीच ईश्वराविरूध्द जाणार
नाहीत.येशूच्या पुनरूत्थान सामर्थ्यातून
झालेले हे पहिले पुनरूत्थान होते. ८
१९६४ मध्ये, ख्रिस्ताकडू न माझे पुनरूत्थान
होण्यापूर्वी मी,बर्नि हॉफमॅन,म्हणजेच आत्ताचा
टोनी अलामो एक अत्यंत पापी आणि अनीतिने

वागणारा मनुष्य होतो आणि मला ईश्वराबद्दल
अजिबात ज्ञान नव्हते. ईश्वर अस्तित्वात असतो
याबद्दलही मला काहीच माहिती नव्हती.
ईश्वराची वचने माझ्या दृष्टीने भाकडकथा
आणि काल्पनिक गोष्टी होत्या आणि लोक
ईश्वर किं वा त्याच्या पुत्रावर कसे काय विश्वास
ठे वतात हेच मला समजत नव्हते. आमचा
ईश्वरावर विश्वास आहे, असे म्हणणाऱ्या
लोकांवरही माझा विश्वास नव्हता कारण ते
सर्वजण ढोंगी होते.त्या सर्वांनी माझ्या इतकीच
किं वा माझ्याहून जास्त पापे के ली होती.मला
हे माहित होते कारण मी बरेचदा त्यांच्या
सहवासात असायचो. आम्ही सर्वजण जणूकाही
मृत, वाळलेल्या अस्थी होतो. त्यातही कु णी जर
मला ख्रिश्चन धर्माकडे वळवायचा प्रयत्न के ला
तर मी संतापत असे कारण बायबल वाचणे
म्हणजे वेळ वाया घालवणे असे मला वाटत
असे. मी ज्या पध्दतीने जीवन जगत होतो
त्या जीवनांत परीकथांसाठी किं वा खेळांसाठी
अजिबात वेळ नव्हता.
विपणन(मार्के टिंग) उद्योगांत मी पहिल्या
क्रमांकावर होतो. कितीतरी जागतिक
किर्तीच्या गायकांना आणि अभिनेत्यांना
मी त्यांच्या व्यवसाय क्षेत्रांत यशस्वी के ले
त्याचप्रमाणे घरगुती वापरासाठी असलेल्या

कितीतरी प्रसिध्द
उत्पादनांची विक्री
वाढवण्यात मी यशस्वी झालो. त्या वेळचे
माझे सर्वात भयानक दिवास्वप्न म्हणजे मला
ख्रिस्ती धर्म स्वीकारावा लागला आहे आणि
मी रस्त्याच्या कोपऱ्यात उभा राहून येशु
ख्रिस्ताबाबतची पत्रके वाटतो आहे,एखाद्या
मिशनमधे जुनाट खोलीत रहात आहे, येशु
ख्रिस्ताबाबत प्रवचने देत फिरत आहे आणि
भुकेलेल्या लोकांना जेवण मिळावे यासाठी
त्यांच्या रांगा लावतो आहे.
वर्ष ६०-६५ च्या दरम्यान माझ्या नजरेला
हे जग अगदी वाईट दिसायला लागले होते.
मला अंमली पदार्थ किं वा डु करासारखे घाणेरडे
जीवन जगणारे लोक आवडेनासे झाले. हिप्पी
लोकांनी हॉलीवूडमधे,सनसेट स्ट्रिप आणि
जगामधे सुरू के लेल्या धुमाकू ळाबाबत मला
तिरस्कार वाटू लागला. माझ्याबाबत बोलायचे
झाले तर मीही कोणी संत नव्हतो. लोक पापे
करीत पण त्याबाबत माझे काहीही म्हणणे
नव्हते व जोपर्यंत ते आपल्या पापांचे प्रदर्शन
मुलब
े ाळे असलेल्या कोणत्याही कु टुंबासमोर
करत नाहीत तोपर्यंत कशाला वाईट वाटून घ्यावे
असे माझे मत होते. माझ्या दृष्टीने जग संपले
होते, मृत,कोरडे,घृणा येण्यासारखे आणि उजाड
(पान २वर पुढे सुरू)
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टोनी अलामो
यां च ी साक्ष
(पान १ वरून पुढे सुरू)
झाले होते. ९ कशालाच काही अर्थ उरला नव्हता
अन सर्व काही संपल्यातच जमा झाले होते.
मला असे वाटते की माझ्याप्रमाणे जगातील
इतर लोकांनाही ही गोष्ट माहित होती आणि या
सत्यापासून स्वत:ला दूर ठे वण्यासाठी ते अंमली
पदार्थांच्या आहारी गेले होते. चर्चंमधूनसुध्दा
ढोंगीपणाला ऊत आला होता आणि ही गोष्टही
सर्वांना माहिती होती. संपर्ण
ू जगच जणू
स्वत:च्या पापांमधे आणि अपराधांमधे मृत
झाले होते. १० इझेकिएलने पाहिल्याप्रमाणे हे
जग म्हणजे वाळलेल्या,कोरडया अस्थींचे एक
मोठे खोरे बनले होते. ११
येशश
ू ी माझी भेट बेव्हर्ली हिल्स येथील
कार्यालयांत अत्यंत अलौकिक रित्या झाली.
जेव्हा ईश्वराने तो व त्याचा पुत्र खरोखरच
अस्तित्वात आहेत असे जेव्हा मला सिध्द करून
दाखवले तेव्हा एकीकडे मला अत्यंत आनंद
झाला तर दुसरीकडे माझे मन भितीने थरकापू
लागले. त्या तेजोमय, पवित्र आत्म्याचे
अस्तित्व जाणवून व ईश्वराचा बुलद
ं आवाज
ऐकू न मी रोमांचित झालो. ईश्वराचा तो
बुलद
ं आवाज माझ्या शरीराच्या रोमारोमांत
भिनला. ईश्वराचे अस्तित्व अतिशय तेज:पुज
ं
आणि दिलासादायक होते. ईश्वराने आपल्या
मजबूत हातांनी
कवटाळल्याप्रमाणे त्या
तेजस्वी आत्म्याचा भार माझ्या शरीरावर आला
ईश्वराने मला म्हटले, “स्वत:च्या पायांवर उभा
रहा आणि या खोलीमधे असलेल्या लोकांना
प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल सांग.आणि असेही सांग
की तो पृथ्वीवर पुन्हा अवतरणार आहे, व तु तसे
के ले नाहीस तुझा मृत्यू अटळ आहे.” जेव्हा त्या
तेजस्वी आत्म्याने कार्यालयांत येऊन त्याच्या
शक्तीशाली सामर्थ्याचा भार माझ्या शरीरावर
घातला तेव्हा मला त्याच्या अविश्वसनीय,
अकथनीय,आणि अमर्याद बुध्दिमतेची जाणीव
ूं भरून राहिला
झाली. १२ तो माझ्या अणूरेणत
होता आणि हवेप्रमाणे त्याचे अस्तित्व सर्वत्र
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जाणवत होते.त्याला भूतकाळातले सर्व काही
माहित होते अन भविष्यात काय होईल
याबद्दल सुध्दा ! १३ मला शरमल्यासारखे झाले
होते कारण मला कळू न चुकले की मी जे जे
काही के ले होते ते सर्व काही त्याला माहित
आहे. स्वर्ग आणि नरक हे दोन्हीही अस्तित्वात
असतात हे नंतर त्याने मला दाखवून दिले. मला
कळू न चुकले की मी जर त्याने सांगितल्याप्रमाणे
काही के ले नाही तर मृत्यूनंतर मी कु ठे जाईन
.....निश्चितच स्वर्गात तर नव्हेच.
या गोष्टीने जरी मी हादरून गेलो होतो,
तरी १४ ईश्वर खरा आणि जिवंत असतो आणि
प्रेषितांनी आणि ऍपॉस्टल यांनी त्याच्याबद्दल
जे जे सांगितले आहे तो तसा असतो हे
पाहून मला खूप छान वाटले. स्वर्गाच्या
निर्मितीपासून, ते या पृथ्वीच्या आणि
तिच्यावरील सर्व गोष्टींची निर्मिती करे पर्यंत
तो तसाच राहिलेला होता,त्याच्यामधे
काहीही बदल झालेला नव्हता.१५ मला लगेच
कळू न चुकले की मला नेहमीच त्याच्याविषयी
आदर व प्रेम वाटेल,मी त्याला नेहमीच मान
देईन आणि तरीही मला त्याची भिती वाटेल,
पण तरीही मी त्याची सेवा करे न. मला हे ही
लक्षांत आले की मला त्याच्यासाठी जगण्यात,
त्याच्यासाठी सतावले जाण्यात किं वा
त्याच्यासाठी मरण्यात आनंद होईल.आणि मी
हे सारे स्वखुषीने करे न. १६
ईश्वराने जेव्हा मला त्या कार्यालयातून मला
बाहेर सोडले तेव्हा मी त्याला विचारले, “ हे
ईश्वरा मी काय करावे असे तुला वाटते आहे? तू
जे काही म्हणशील ते करायला मी तयार आहे.”
मला काहीच उत्तर ऐकू आले नाही,म्हणून
मी अंदाज के ला की ईश्वराला मी चर्चमध्ये
जायला हवे आहे. मला वाटले की सर्वात मोठया
चर्चमध्ये जावे कारण ते सर्वोत्तम असेल. म्हणून
मी तिथे गेलो पण ईश्वर तिथे नव्हताच. मग
मी इतर सर्व चर्चमधून फिरलो पण मला
तो कु ठे च भेटला नाही. मग मी ईश्वरासमान
थोर असणाऱ्या, आणि त्याच्या प्रमाणेच लांब
दाढी व वेष धारण के लेल्या सत्पुरूषांची चित्रे
मुखपृष्ठावर असणाऱ्या पुस्तकांचे
वाचन
करायला सुरूवात के ली पण मला लक्षांत आले
की ही पुस्तके चुकीचा संदश
े देणारी होती कारण
त्यात म्हटले होते की ईश्वराला घाबरू नये, १७
ईश्वर लोकांना धमकावत नाही आणि पापे करून
सुध्दा तुम्हाला नरकांत न जावे लागणे शक्य
आहे.१८ असा ईश्वर सापडावा अशी माझी आस
नव्हती तर ज्या ईश्वराने मला धमकावले होते

तो सापडण्याची तळमळ मला लागून राहिली
होती.१९ ज्या ईश्वराने मला स्वर्ग आणि नरक
दोन्ही दाखवले,आणि जे इतर कोणीही करायला
लावले नाही ते करायला लावले व मला जे
कधीच करायचे नव्हते ते करायला लावले (त्या
ईश्वराच्या शोधांत मी होतो.)
मला असे कधीच वाटले नव्हते की हे
सत्य बायबलमधे उलगडले असेल कारण
आजूबाजूला अनेक प्रकारचे बायबल
उपलब्ध असलेले दिसते. मला वाटत होते
की सर्वसाधारण लोक ज्यामागे धावतात,जे
वाचतात त्या वाचनसाहित्यामधे इतके
उपयुक्त किं वा महत्वाचे ज्ञान कधीच असणार
नाही कारण सर्वसाधारण लोक अत्यंत मूर्ख
असतात अशीच माझी समज होती. शेवटी
जेव्हा मी बायबल वाचायला घेतले आणि
त्यात मला मुक्तीसाठीचा मार्ग सापडला आणि
चिरं तर जीवनासाठीच्या सूचनाही सापडल्या,
ज्यामध्ये,येशु ख्रिस्ताच्या शिकवणुकीचे पालन
करून जीवन कसे जगावे,आणि येशूकरिता
,अध्यात्मिकरित्या,अनेकांचे आत्मे कसे जिंकावे
याबाबतचे भरपूर मार्गदर्शन मिळाले.२०
जेव्हा मी पहिल्यांदा बायबल वाचायला
सुरूवात के ली तेव्हा मला पूर्वीचाच अनुभव
पुन्हा आला म्हणजे मला असे वाटले की बेव्हर्ली
हिल्समधील कार्यालयात जसा ईश्वराच्या
सामर्थ्याचा भार माझ्या अंगावर आला होता
तसाच भार बायबल वाचताना आला. मग
ईश्वराने मला स्वर्ग आणि नरक याबाबतचे
इतर दृष्टांत दिले२१ आणि ते पाहून मी जोराने
ओरडत ईश्वराला म्हटले, “नको नको ईश्वरा,
मला नरकात नको पाठवूस!” २१ मग मी स्वर्ग
पाहिला आणि तिथल्या विलक्षण शांतीचा
अनुभव घेतला.२२ जरी मी अध्यात्मिक रित्या
अंध, उघडावागडा आणि क्षुद्र होतो,तरी मी
ईश्वराला म्हटले की जर या स्वर्गीय शांतीचा
अनुभव मला चिरकाल मिळणार असेल तर
असाच अंध,उघडावागडा आणि क्षुद्र रहाण्याची
माझी तयारी आहे. मी पुन्हा एकदा नरक
पाहिला आणि ईश्वराला याचना के ली की त्याने
माझ्यावर दया करावी व मला माफ करावे.
त्यानंतर प्रभूच,े त्याच्या पुत्राचे आणि पवित्र
आत्म्याचे महान सामर्थ्य माझ्या मर्त्य शरीरांत
आले. २३ माझ्या प्रभूवरील विश्वासामुळे
आणि त्याने माझ्यासाठी सांडलेल्या रक्तामुळे
आणि ईश्वराच्या वचनांवरील माझ्या
विश्वासामुळे,आणि त्यांचे पालन के ल्यामुळे, २४
माझे प्रत्येक पाप धुवन
ू निघाल्याप्रमाणे झाले

१३ पीएस. ४४ :२१ , ९४ :११ , इसा. ४६ :९ -१० , १ कोर. ३ :२० , १ जॉन ३ :२० , रेव्ह. २१ :६ , २२ :१३ १४ जन. ३५ :५
, लेव. २६ :१६ , जॉब ३१ :२३ , जेर. ३२ :२१ , इझेक. ३२ :३२ , २ कोर. ५ :११ १५ जन.1:1, माल. ३ :६ ,अॅ:क्टस ४ :२४ , २
कोर. ५ :११ , हिब.. १३ :८ १६ पीएस. ५ :११ , ३५ :१९ , इसा. ५१ :११ , ६१ :१० , जॉन १६ :३३ , अॅक
् ्टस २ :२८ , २० :२४
, रोम. १२ :८ , १५ :१३ , २ कोर. ८ :१२ १७ जन. २२ :१२ , पीएस. ११२ :१ , प्रोव्ह. १३ :१३ , १४ :१६ , २८ :१४ , ३१ :३०
, इसीसीएल. ७ :१८ १८ प्रोव्ह. ८ :३६ , इझेक. १८ :२ , ४ , रेव्ह. १९ :२० , २० :१० , १४ , १५ , २१ :८ १९ जन. २ :१७ , ६
:७ , ९ , १३ , इ एक्स. २० :५ , ३२ :३३ , ३४ :७ , इझेक.. ३ :१८ , १८ :२० , मॅथ्यू ८ :१२ , २२ :१३ , मार्क १६ :१६ , रेव्ह. २ :५
, १६ , २२ -२३ , ३ :३ , २० :१५ २० जॉन ४ :३५ -३६ , १५ :५ , ८ , १५ -१६ , रेव्ह. १४ :१८ २१ इसा. ५ :१४ , १४ :९ ,
ल्युक १६ :२२ -३१ , अॅक्ट्स ७ :५५ -५६ , रेव्ह. ४ :१ -११ , १४ :१० -११ , १५ :१ -४ , २० :१० , २१ :२ -५ , १० -२७ , २२ :१
-५ २२ रोम ५ :१ , इफ. २ :१४ , फिलिप. ४ :७ , कोल. ३ :१५ , १ थिस. ५ :२३ , २ थिस. ३ :१६ २३ लेव. २६ :११ -१२
, जॉन १४ :१६ , २ कोर. ६ :१६ , १ पीटर २ :५ , १ जॉन ३ :२४ २४ हॅब. २ :४ , मॅथ्यू. १७ :२० , ल्युक ७ :५० , अॅक्ट्स २०
:२१ , २६ :१८ , रोम. १ :१७ , ३ :२८ , ५ :२ , १० :१७ , ११ :२० , गॅल. २ :१६ , ३ :११ , इफ. २ :८ , 3: १७ , हिब. १० :३८
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आणि माझा आत्मोध्दार झाल्याप्रमाणे मला
वाटू लागले. २५ मला अतिशय स्वच्छ व शुध्द
झाल्यासारखे वाटू लागले.२६
माझ्या जीवनांत काहीतरी अप्रतिम
घटना घडली होती आणि ती प्रभू
येशूने,
“इस्त्राएलामधल्या
पवित्र
आत्म्याने”माझ्यासाठी
घडवून
आणली
होती. २७ पापांतून मुक्त झाल्यामुळे मला खूप
मोकळे मोकळे वाटत होते आणि स्वत:ला
पापांपासून दूर ठे वण्याचे हे नवीन सामर्थ्य
प्राप्त झाल्यामुळे मला खूप आनंद झाला होता.
मला साऱ्या जगाला हे सारे सांगायचे होते
जेणेकरून सर्वांना प्रभू येशूबद्दलचे ज्ञान मिळे ल
आणि त्यांना अक्षय आयुष्य मिळे ल.
१९६४पासून ख्रिश्चन मंत्रालयात असून
देखील, जेव्हा जेव्हा मी बायबल वाचतो
तेव्हा तेव्हा एके काळी कोरड्या असलेल्या
या अस्थींमध्ये स्वर्गातून अध्यात्मिक सत्व
ओतले जात आहे असे वाटतेकोणे एके काळी
वाळक्या झालेल्या या अस्थींमध्ये ईश्वराच्या
वचनांनी अध्यात्मिक स्नायुच
ं े वेष्टन घातले आहे
आणि अध्यात्मिक त्वचा आणि अध्यात्मिक
मांसाच्या आवरणाने त्यास जणू चिलखत
घातल्याप्रमाणे मजबूत के ले आहे. ईश्वराचा
प्रत्येक शब्दामुळे ख्रिस्ताचे माझ्या हृदयातील
स्थान अधिकाधिक दृढ होत चालले आहे. मला
अजूनही असे जाणवते की ,ईश्वर वचनांद्वारे त्या
पवित्र आत्म्याचे श्वास माझ्या आत्म्यांत प्रवेश
करत आहेत आणि वर्षोनवर्षे माझ्यावर हल्ला
(पान ८ वर पुढे सुरू)
२५ मार्क १४ :२४ , जॉन ६ :५३ , अॅक्ट्स २० :२८ , रोम. ३
:२५ , ५ :९ , इफ. १ :७ , २ :१३ , कोल. १ :१४ , २० , हिब.
९ :१२ , १४ , २२ , १ पीटर. १ :१८ -१९ , रे व्ह. १ :५ , ५ :९
२६ हिब. १० :१९ -२२ , १ जॉन १ :७ , रे व्ह. १ :५ , ७ :१४
२७ साल्म ८९ :१८ , अॅक्ट्स ३ :१३ -१४

टां झ ानिया

परमेश्वराकडू न आम्हाला मिळालेले प्राणप्रिय पॅस्टर अलामो,
आपल्यावर व आपल्या मंत्रालयावर,आपला ईश्वर, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृ पा
राहू दे. प्रभू येशू आपल्यावर नेहमी ,दया
दाखवू दे आणि आपल्याला व आपल्या
मंत्रालयात नेहमी शांती नांद ू दे. १९९४
पासून मी ज्या ईश्वराच्या सेवेत आहे त्या
ईश्वराचे मी आभार मानतो. मी मुसोमा,
टांझानिया येथील, एक ख्रिश्चन मत प्रचारक आहे. मी आमच्या ख्रिश्चन मंत्रालयाचा विस्तार देशभर देशाबाहेर करायच्या
प्रयत्नात आहे. पॅस्टर महोदय, मी तुमचा
आवाज ऐकलेला नाही व तुमची प्रवचनेही ऐकलेली नाहीत व तुमचा चेहरासुध्दा बघितलेला नाही परं तु मी तुम्ही
लिहिलेले साहित्य नियमित वाचतो ज्यामध्ये, तुम्ही आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वक्ते,
टोनी अलामो यांनी लिहिलेल्या “वाळलेल्या अस्थी,” , “मसीहा” आणि “ईश्वराचे शेत या सारख्या उत्तम संदेश
देणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या
लेखन साहित्यामधून मला तुमची
चर्चबाबतची वर्तमान व भविष्यकाळातील आस्था समजून आली.
आम्ही तुमच्या लेखनसाहित्यामधून ख्रिस्ताचा स्वीकार के ला आहे
आणि एक अनुयायी गट तयार
के ला आहे ज्याचे नाव “बिलिव्हर्स कम्युनिटी चर्च” (बी.सी.सी)
आहे. आम्ही अशी अपेक्षा करतो

टोनी अलामो ख्रिश्चन मिनिस्ट्रीशी संलग्न मंत्री एम.सी., हे पॅस्टर टोनी
अलामोंची वार्तापत्रे वाटताना--- कॉंगो लोकतांत्रिक गणराज्य

3

की आपण आपल्या मंत्रालयाचा प्रसार पूर्व
आफ्रिके मध्ये (खास करून टांझानिया)पर्यंत
आणि दूरदूरच्या खेडेगावापर्यंत व्हावा.
पॅस्टर महोदय आम्हाला आपली मदत
हवी आहे. कृ पा करून आम्हाला ईश्वराच्या
शब्दाच्या प्रचारासाठी व चांगल्या प्रसारासाठी लाऊडस्पीकर, जनरे टर, तसेच नव्याने
बचावलेल्यांसाठी बायबलच्य़ा प्रति व शिकवण्यासाठीचे साहित्य इ.पाठवल्यास मी
आपला अत्यंत आभारी होईन. या कार्यासाठी ईश्वर आपल्याला भरभरून आशीर्वाद
देवो आणि आपल्या मंत्रालयाला भरभरून आशीर्वाद मिळोत आणि या चांगल्या
कामामुळे आपली अध्यात्मिक प्रगती भरभरून होवो हीच ईश्वराजवळ प्रार्थना. आपण
लवकरांत लवकर व होकारार्थी उत्तर द्याल
याची वाट पहात आहे.
ख्रिस्ताच्या सेवेत असलेला तुमचाच,
ओ.ई.एम.
टांझानिया, पूर्व आफ्रिका

कॅ लिफॉर्निया

प्रिय पॅस्टर अलामो,
मी हे पत्र पवित्र आत्म्याच्या बळावर , ईश्वर
शक्तीचे कवच धारण करून आपल्याला लिहित
आहे.(इफिसकरांस ६ :१० -१७). अलिकडेच
अध्यात्मिक प्रगतीतून आणि ईश्वराच्या सैन्यातील एका बंधचु ्या सोबतीतून ,बायबलमधील
काही गुपिते पवित्र आत्म्याच्या माध्यमातून
उघडकीस आली आहेत. मला माहित आहे की
ईश्वर काही व्यक्तींना निवडू न, सेवस
े ाठी तयार
करत आहे. आणि अशा वेळी माझ्या नजरेसमोर
तुमचे लेखन साहित्य आले, मी असेच म्हटले
पाहिजे की ईश्वराने ते लेखन साहित्य माझ्यासमोर योग्य वेळी आणले कारण त्यातून मला
जे काही सत्य जाणून घ्यायचे होते ते उघडकीस
आले . मी आपल्या ख्रिश्चन मंत्रालयामुळे अत्यंत
प्रभावित झालो आहे. तुम्ही म्हणजे भविष्यवाणीबाबतची चांगली बाजू ऐकवणारी,साखर
लावलेली कडू औषधाची गोळी नाही तर एक
संपर्ण
ू कडवे सत्य आहात, कृ पया आपले वार्तापत्र मिळणाऱ्यांच्या यादीत माझे नाव घालावे,
आणि ईश्वराची,सत्यरूपी तलवार माझ्या हाती
येईल जेणक
े रून मी पवित्र आत्म्यामध्ये वाढेल.
सध्या मी राज्य कै दीगृहांत असल्याने मला कडक
व जाड कव्हरांची पुस्तके कृ पया पाठवू नयेत. मी
सध्या देणगी देण्याच्या परिस्थितीत नाही परं तु
आपल्या मंत्रालयाचा विकास भरभरून व्हावा
यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करीत आहे.
प्रामाणिकपणे आपलाच,
बी.एल.
कॉरकोरन ,कॅ लिफॉर्निया,

भारत
अध्यात्मिक ज्ञानाचा खजिना बाळगणारे आमचे
प्राणप्रिय बंधू आणि नेत,े रेव्हरंड टोनी अलामो,
टोनी अलामो ख्रिश्चन मंत्रालय भारतीय
(विभाग)येथील बांधवांकडू न आपल्याला
नमस्कार आणि शुभेच्छा! मला जेव्हा
पवित्र बायबलच्या व द मसीहा सारख्या
अध्यात्मिक पुस्तकांच्या या प्रती देण्यात
आल्या तेव्हा मी अतिशय आनंदी व
कृ तज्ञ झालो. ज्या लोकांना इं ग्रजी येते,
त्यांच्यासाठी व इं ग्रजी जाणत नसलेल्या व
आपल्या मातृभाषेत या लेखनाचे भाषांतर
करणाऱ्यांसाठी व खेडग
े ावांमध्ये रहाणाऱ्या
सर्वांसाठी मी व माझे ख्रिश्चन बांधव तुमच्या
साहित्याचे वाटप करून मुक्तीसाठीचा
खरा मार्ग दाखवत आहोत. बस व ट्रक
वाहन चालक,कामगार व कारखान्यांचे
मालक,इं जिनिअरिं ग व वैद्यकीय अभ्यासक्रम
शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी, इ.सर्वजण, ज्यांनी
मुक्तीबाबतचा खरा मार्ग सापडण्याच्या या
लेखन साहित्यामधे रस घेऊन त्याबद्दलची
पोचपावती दिली त्या सर्वांना आशीर्वाद
मिळाले आहेत. तुमचे वाचन साहित्य
मिळाल्यानंतर आमच्या शहरातल्या बऱ्याच
लोकांनी येशू ख्रिस्त आपला वैयक्तिक
उद्धारकर्ता असल्याची पावती दिली. कृ पा
करून तुमच्या बहुमोल प्रार्थनेमध्ये आमच्या

बंधू टी.आर., पॅस्टर टोनी अलामों यांचे , मन जिंकणारे , प्रभावशाली पुस्तक, “द मसीहा”च्या
प्रति वाटताना--- राजामुंद्री ,भारत.

मंत्रालयाचा समावेश नेहमी करत रहा.
ईश्वराच्या द्राक्षमळ्यातील,आपला
आदरणीय सेवक
आपला विश्वासू,
पॅस्टर एन.टी
रामपंचमद्वार मंडळ
भारत

पॅस्टर अलामोंचे पुस्तक “द मसीहा” या पुस्तकातील काही भाग पुढे दिला आहे.
छापील लेखनातील सर्वात मोठा चमत्कार
नोंदी

मसीहाच्या

बायबलच्या भविष्यवाणीनुसार
“ सर्व प्रेषित त्याच्याविषयी साक्ष देतात” (अॅक्ट्स१० :४३).
“ग्रंथपटात माझ्याबद्दल असे लिहून ठे विले आहे”
(स्तोत्रसंहिता४० :७ , इब्री लोकांस १०:७)

ब) ईसाईहा ५३ (continued)
(९ ) मसीहाला प्रतिनिधीरूपाने भोगावे
लागलेले क्लेश ईसाईह ५३ :४ -६ , ८ , १० -१२ :
(९ ) मसीहाला प्रतिनिधीरूपाने भोगावे
लागलेले क्लेश ईसाईह ५३ :४ -६ , ८ , १० -१२ :
“नक्कीच त्याने जन्मापासून आमच्या व्यथा
त्याच्याकडे घेतल्या असणार आणि त्याने आमची
दु:खे झेलली असणार...... आमच्या अपराधांमळ
ु े
तो जखमी झाला, आमच्या अनैतिकतेमळ
ु े त्याला
खरचटले. आमच्या शांतीसाठी त्याने शिक्षा
भोगली आणि त्याच्या पट्टयांमळ
ु े आमच्या
जखमा भरून आल्या. आमच्या सर्वांचे अन्याय
प्रभूने त्याच्या झोळीत टाकले..... माझ्या
माणसांच्या अन्यायांमळ
ु े त्याला ग्रस्त करण्यात
आले..... “ते सारेजण त्यांची पापे धुवन
ू

निघण्यासाठी त्याचा आत्मा प्रसादरूपाने अर्पण
करतील.” “ तो त्यांचे अपराध, अन्याय सहन
करेल ....तो अनेकांची पापे उघडी करेल.”1
या पाठातील सर्वात उठू न दिसणारी सत्य
माहिती म्हणजे, मसीहाने दुसऱ्यांच्या हाल
अपेष्टांचे प्रतिनिधित्व करणे. या अतिशय सुद
ं र
असलेल्या पाठांत के वळ बारा अनुवाक्ये आहेत,
मात्र सर्व मानवाच्या पापासाठी मसीहाच्या
पर्यायी त्यागाचे तत्व चौदा वेळा घोषित
के ले आहे ( यशया. ५२ :१३ -५३ :१२ ) या
पूर्ण भागामध्ये या संकल्पनेवरच जोर दिला
असून, प्रभू येशू “आमच्यासाठी पापी झाला
(२ करिंथकरास. ५ :२१ ) आणि “आमच्या
पापांसाठी मृत्यू पावला” (१ करिंथकरास. १५
:३ )तेव्हा हे रहस्य उलगडले .

जेहोवा “आम्हा सर्वांचे पाप ईश्वराने
त्याजवर लादिले. (यशया५३:६ ). मसीहा
म्हणजे एक दिव्य उध्दारकर्ता होता,
ईश्वराची दंडस्वरूप तेजस्वी किरणे जी
पापी माणसांवर पडायला हवी होती,ती
त्याच्यावर पडली. येशु ख्रिस्ताच्या पर्यायी
प्रायश्चित्तातून ईश्वराची कृ पा किती
विलक्षण आहे ! म्हणूनच येशल
ू ा ज्या
सूळावर चढवण्यात आले तो सूळ येशचू ्या घोर
मानखंडनेचा प्रतिक बनला ------ व तरीही
त्याच्या सर्वोच्च गौरवाचे रूप व मनुष्याला
मुक्ती मिळवून देण्यासाठी नियुक्त के लेले
माध्यम स्वरूप म्हणून समजला जाऊ लागला.
जेव्हा प्रभू येशू या जगांत आला, तेव्हा
त्याने मसीहाबाबतची ही भविष्यवाणी
स्वत:ला सूळावर चढवून, मृत्यूदंड देऊन पूर्ण
के ली: “ त्याने स्वत: तुमची आमची पापे स्वदेही
वाहून खांबावर नेली.” (१ पेत्र २ :२४ ).
(10) मसीहा स्वत:च्या इच्छेने त्रास
भोगेल व त्याबद्दल कोणतीही तक्रार करणार
नाही. यशया ५३ :७ :
“त्याचे हालहाल के ले तरी त्याने ते सोशिले,
आपले तोंडसुद्धा उघडले नाही, वधावयास नेत
असलेल्या कोकराप्रमाणे, लोकर कातरणाऱ्यापुढे
गप्प राहणाऱ्या मेंढराप्रमाणे, तो गप्प राहीला;
त्याने आपले तोंड उघडले नाही.”
सामान्यत: कु ठल्याही प्रकारचा त्रास सहन
करणाऱ्या-विशेषत:ज्या व्यक्तींना अन्यायाची
किं वा अयोग्य वागणूक दिली जाते त्या व्यक्तीं
कु रकु र करतात किं वा तक्रार करतात ,— पण
असे त्रास भोगणाऱ्या मसीहाने मात्र कु ठलीही
कु रकु र किं वा तक्रार के ली नाही.
त्याने स्वेच्छेने त्याला ज्या कामासाठी नियुक्त
के ले होते, त्या कामासाठी म्हणजे “आमची पापे

१हा ईश्वरी अवतार असलेला लेखक या परिच्छेदातून,पर्यायी प्रायश्चिताबाबतचे तत्व पुन्हा पुन्हा विविध प्रकारे व विविध रूपांत सांगून ही शिकवण देत आहे की हे तत्व वगळणे अशक्य आहे आणि जर एखाद्या
व्यक्तीने तसा प्रयत्न करून ती त्यामध्ये यशस्वी झाली तरी त्या व्यक्तीला दुसऱ्या एखाद्या ठिकाणी नक्कीच या तत्वाला सामोरे जावे लागते.
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प्रार्थना व माहितीकरता, आमच्या चोवीस
तास चालू असणाऱ्या लाईनवरून:

पाद्री माइक ऑमासेगन,त्यांच्या काही साथीदारांसोबत, पाद्री अलामोंचे आत्म्याला संतुष्ट करणारे लेखनसाहित्य आणि राजा जेम्सने के लेले बायबलचे रूपांतर टोनी
अलामों ख्रिश्चन विभाग—सुलेजा,नायजेरिया येथून घेत असताना,
स्वत:च्या अंगावर घेण्याच्या कामासाठी,”
खाटिकापुढे उभे रहाणाऱ्या मेंढराप्रमाणे
स्वत:ला हवाली के ले. अतिशय उदार व
दिलदार शांततन
े े मसीहा त्या भयंकर यातनांचा
त्रास सहन करेल कारण तशी जेहोवाची इच्छा
आहे. इथेच आपल्याला अद्यापि न उलगडलेल्या
अथांग प्म
रे ाचे रहस्य उलगडते.
नव्या करारामध्ये असे सांगितले आहे
की, जेव्हा येशू ख्रिस्ताचे ताडण करण्यात ला
मारण्यात येत होते, त्याच्यावर खोटे आरोप
लावण्यात येत होते, त्याला वाईट रितीने
वागवण्यात येत होते, त्याच्यावर थुंकण्यात
येत होते,त्याचा उपहास के ला गेला त्याला
सतावले गेले,त्याला चाबकाचे फटके मारण्यात
आले आणि सुळावर चढवण्यात आले तेव्हा
त्याने थोडीसुध्दा नाराजी दाखवली नाही
किं वा त्याच्या मारे कऱ्यांवर दोषारोपण के ले
नाही किं वा जोरजोरात तक्रारही के ली नाही.
के ली ती फक्त ईश्वराची प्रार्थना !.
ज्यावेळी त्याच्या विरोधातले बरे चसे
साक्षीदार समोर उभे राहिले तेव्हा वरिष्ठ
धर्मगुरूं नी म्हटले, “त्यांना तू काहीच
प्रतिक्रिया दाखवली नाहीस?”.... पण तरीही
येशू न बोलता शांतपणे बसून राहिला.
(मत्तय२६:५९ -६३ ).
सुळावर चढवले गेल्यावर, त्या यातना
भोगताना येशन
ू े म्हटलेली प्रार्थना: “हे पितामह,
त्यांना माफ करा; कारण ते काय करत आहेत हे
त्यांचे त्यांनाच समजत नाही.” (ल्युक२३ :३४).

ही सर्वच प्रक्रिया इतकी असामान्य आहे,
निसर्गाच्या व मनुष्य अनुभवाच्या इतकी उलट
आहे की कु णीही या अजब भविष्यवाणीमुळे
व त्याहून अधिक म्हणजे त्याच्या उल्लेखनीय
पूर्तिमुळे प्रभावित किं वा थक्क झाल्याशिवाय
रहात नाही.
(११) जेव्हा तुरूं गातून आणि
न्यायनिवाडयाच्या प्रक्रियेतन
ू मसीहाला बाहेर
काढण्यात येईल, तेव्हा मसीहासाठी, त्याची
बाजू घेऊन वाद घालणारा कोणीही कै वारी
नसेल आणि,त्याचा निरपराधीपणा जाहीर
करणारा कोणीही मित्र नसेल, यशया ५३ :८ :
“त्याला तुरूं गातून आणि न्यायनिवाडयाच्या
प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले:आणि
त्याच्या वंशाबद्दल कोण घोषणा करे ल?”
प्राचीन ज्यू कायद्याच्या महासभेमध्ये “
ट्रायल्स फ़ॉर लाईफ” म्हणजे जीवनासाठीच्या
खटल्यामध्ये अशी रीत प्रचलित होती की
ज्या कोणालाही दोषी व्यक्तीच्या चांगल्या
बाजूबद्दल काही माहिती असेल तर त्याने
पुढे येऊन तसे जाहीर करावे. परं तु नाझारे थ
येथील येशूच्या खटल्याच्या वेळी मात्र ही रीत
पाळण्यात आली नाही. परं तु नाझरथज्यू
कायद्याच्या
महासभेमध्ये
त्याच्यावर
घाईघाईने,उपहासात्मक व खोटया रितीने
चालवलेल्या खटल्याबाबतची कार्यवाही मात्र
त्यांच्या नियमांच्या पूर्णपणे विरूध्द असून
धादांत खोटी होती आणि नि:पक्षपातीपणाच्या

श्री.डी.आर.,मॅकालिस्टर लायब्ररी,
फु लर धर्मशास्त्र विद्यालय,पॅसाडेना,
कॅ लिफोर्निया यांनी फोन करून सांगितले
की त्यांना एक दोन वार्तापत्रे जमिनीवर
पडलेली आढळली व ती त्यांनी उचलून
वाचली असता त्यांना ती खूप आवडली.
आणि त्यांनी आपल्यालाही ते वार्तापत्र
पाठवावे अशी विनंती के ली. त्यांनी असेही
म्हटले की त्यांना प्रत्येक वार्ता पत्र आणि
पॅस्टर अलामो यांनी लिहिलेले प्रत्येक लेखन
साहित्य पाठवण्यात यावे. त्यांना पॅस्टर
अलामो यांच्या सर्व लेखन साहित्याचा
संग्रह करायचा आहे,जेणक
े रून त्यांच्या
वाचनालयांत येणाऱ्या अभ्यासकांना पॅस्टर
अलामो तसेच ईश्वराचे वचन म्हणजेच
बायबल बद्दल अधिकाधिक जाणून घेता
येईल. श्री.डी.आर या सर्व गोष्टींसाठी
अत्यंत उत्सुक झालेले दिसत होते. त्यांनी
असेही म्हटले की त्यांना एक कपाट भरून
पॅस्टर अलामो यांच्या साहित्याचा संग्रह
करायला आवडेल. ते म्हणतात की पॅस्टर
अलामो,ईश्वराची शिकवण खरोखर जशी
आहे तशीच शिकवतात.
सर्व मानकांच्या उलट होती म्हणजेच त्यात
अजिबात नि:पक्षपातीपणा नव्हता. येशूला
कु णाचाही पाठींबा न मिळता त्या भ्रष्टाचारी
ज्यू अधिकारश्रेणीतील व्यक्तींसमोर आणि
पृथ्वीवर त्या वेळी प्रचलित असणाऱ्या,व
सर्वात मोठया शक्तीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या
बिगर ज्यूं समोर त्याला एकटयानेच उभे रहावे
लागले.
त्याच्यी बाजू घेणारी एकही व्यक्ती तिथे
नव्हती. ज्युडासने त्याचा घात के ला; पीटरने
शपथा घेऊन त्याला नकार दिला;आणि इतर
शिष्य “त्याला सोडू न गेल,े आणि फरार
झाले” (मत्तय. २६ :५६ ). आणि त्याच्या
विभागातील इतर खूप स्त्रिया,ज्यांनी त्याला
मदत के ली होती, त्या सर्वजणी, येशल
ू ा
सुळावर चढवल्यावर, “फक्त दुरून पहात
राहिल्या” (मत्तय. २७ :५५ ). माणूस म्हणून
बोलताना असे सांगता येईल की त्याच्या अत्यंत
जरूरीच्या वेळी, एकही व्यक्ती त्याच्या बाजूने
उभी राहिली नाही. हे खरे आहे की, जेव्हा
भयानक क्लेश सहन के ल्यानंतर जेव्हा त्याचे
छिन्न झालेले शरीर आघात सोसून सोसून
अत्यंत बधीर झाले तेव्हा त्याची आई मेरी,
काही विश्वासू स्त्रिया व जॉन नावाचा त्याचा
प्राणप्रिय शिष्य “सुळाच्या बाजूला” येऊन उभे
राहिले. परंतु संघर्ष करते वेळी आणि सुळावर
चढवण्याच्या काळांत बराच वेळ तो एकटाच
(पान ६वर पुढे सुरू)

चोवीस तास, प्रार्थना आणि माहिती देणारी लाईन—(६६१ )२५२ -४३६२
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द मसीहा
(पान ५ वरून पुढे सुरू)

होता—पूर्णपणे एकटा. जगाच्या इतिहासांत
असे कधीच घडले नाही की येशू प्रमाणे एखाद्या
व्यक्तीला तिच्या मित्रमंडळींनी आणि जीवलग
व्यक्तींनी पूर्णपणे एकटे सोडू न दिले होते.
येशूला अटक करण्यात आली,ती योग्य
अधिकाऱ्यांकडू न नव्हे तर खालच्या वर्गातील,
जमावाकडू न: “मुख्य याजक, मोठा जमाव
तलवारी व सोटे घेऊन आले होते. लोकांचे
वडीलजन
यांनी
त्यांना
पाठविले
होते.”(मत्तय२६ :४७ ). येशूने सुध्दा त्यांच्या
पध्दतीमधील विसंगतीवर भाष्य के ले, “तुम्ही
सारे लोक तलवारी आणि सोटे घेऊन,चोराला
पकडायला यावे असे समजून मला पकडायला
आलात? मी रोज तुमच्याबरोबर प्रार्थनागृहांत,
तुम्हाला शिकवण्यासाठी येत होतो पण तेव्हा
तुम्ही मला पकडण्याचा बेत आखला नाहीत.
पण प्रेषितांनी लिहून ठे वलेल्या वचनांची
पूर्ती व्हावी म्हणूनच हे सारे के ले गेले असावे.”
(मत्तय२६ :५५ -५६ ). “त्याला मृत्यू यावा”
म्हणून खोटया साक्षीदारांना त्याच्या विरूध्द
साक्ष देण्यासाठी दुष्प्रेरित के ले गेले होते.
(मत्तय. २६ :५९ ),आणि रात्रीच्या वेळी
त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न के ला गेला,जी
बेकायदेशीर गोष्ट होती.
योग्य रितीने
येशूला
अपराधी
ठरवल्याबद्दल जेव्हा गवर्नर पिलाताला
शोधून आणून
व्यर्थच,रोमन कोर्टामध्ये
उभे के ले तेव्हा गवर्नर पिलाताने लोकांना
विचारले, “त्याने कोणत्या वाईट गोष्टी के ल्या
होत्या?” त्याला मिळालेले उत्तर म्हणजे
काही नेतेमंडळींच्या आग्रहाखातर लोकांनी
अविवेकीपणे आरडाओरडा के ला आणि म्ह्टले,
“त्याला सूळावर चढू दे,..... त्याला सूळावर
चढू दे,” (मत्तय. अटॅ. २७ :२३ ). जेव्हा गवर्नर
पिलाताने येशूच्या शिक्षेची कारणे पाहिली
आणि जेव्हा त्याला कु ठलीच गोष्ट न्यायाला
धरून न होताना दिसली आणि अत्यंत वाईट
प्रकाराने हल्लकल्लोळ होत असल्याचे जेव्हा
त्याला दिसून आले तेव्हा त्याने कमकु वतपणे
या प्रकरणातून हात झटकले आणि येशूकडे
पाठ फिरवून म्हटले की त्यांना ह्वे असल्यास
ते येशूला सूळावर चढवू शकतात. (मत्तय.
२७ :२२ -२६ ). इतिहासाच्या नोंदीमध्ये
अन्यायाबाबतचे हे सर्वात वाईट उदाहरण
आहे असे म्हणता येईल. (मत्तय. २७ :२२
-२६ ). परं तु ख्रिस्ताच्या निरपराधीपणाला
के वळ गवर्नर पिलातानेचनेच पाठींबा दिला
होता असे नाही-- “ मला त्याचामधे एकही
दोष सापडला नाही.” (योहाना१९ :६ )— तर
प्राचीन मसीही प्रेषितानेही म्हटले होते: “त्याने
कु ठल्याही प्रकारचे हिंसक कृ त्य के ले नव्हते
किं वा त्याच्या मुखांत फसवणूक करण्याची
भाषा नव्हती. (यशया. ५३ :९ ).

वार्तापत्र खंड ०६१०० मध्ये पुढे सुरू
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प्रिय पॅस्टर टोनी अलामो,
हे पत्र तुम्हाला लिहिताना मला अतिशय
आनंद होतो आहे. आपण कसे आहात?
देवाच्या दयेने व कृ पेने आपण बरे असाल
अशी आशा करते. मी तुमचे वार्तापत्र, “नेते
आणि पौराणिक कथा” वाचले. खरे तर
देवाचा चमत्कार म्हणूनच ते माझ्या
वाचनांत आले. ते वाचल्यानंतर मला
स्वत:ला खूप आशीर्वाद मिळाल्याप्रमाणे
वाटले व तुम्हाला पत्र लिहावे अशी मला
इच्छा झाली. दीन दुबळयांना, जीवनांत वाट
चुकलेल्या आणि सुखांना वंचित झालेल्या
व्यक्तींपर्यंत इतके सुंदर संदश
े पाठवण्याबद्दल
मी आपली आभारी आहे. आता या लोकांना
येशू ख्रिस्तापर्यंत पोहोचायचा मार्ग दिसेल.
तुमच्या लेखन साहित्यामुळे अनेक लोकांना
येशू ख्रिस्तापर्यंत पोहोचायचा मार्ग दिसलेला
आहे आणि ते सैतानाच्या तावडीतून सुटलेले
आहेत. ईश्वर आपली अध्यात्मिक आणि
आर्थिक उन्नती करो आणि आपली प्रकृ ती
नेहमी चांगली राहो हीच ईश्वराला प्रार्थना.
पॅस्टरसाहेब,मी एक तरूण स्त्री आहे
.माझा विवाह पाच वर्षांपूर्वी झाला .दोन
वर्षांपूर्वी मी ठरवले की माझे सारे आयुष्य
येशूच्या सेवेत घालवायचे आणि ईश्वराने
माझ्यावर कृ पा के ली. मला येशूच्या खऱ्या
गॉस्पेल बद्दल इतरांना प्रवचन देण्याचे
कौशल्य अवगत आहे. पारं पारिक खोटया
रुढींमुळे,आफ्रिके तील एक स्त्री म्हणून शेकडॊ
वर्षे आम्हाला गुलामगिरीच्या बंधनांत
अडकवून ठे वले गेले होते म्हणूनच मी
ईश्वरचरणी स्वत:चे आयुष्य समर्पित करायचे
ठरवले. पॅस्टरसाहेब ,मी आपल्याला विनंती
करते की आपण मला बायबलच्या प्रति,
वार्तापत्रे, टेपरे कॉर्डवर असलेले ईश्वरी संदश
े
आणि इतर साहित्य पाठवून द्यावे ज्याचा
उपयोग मी दीन दुबळयांसाठी,जीवनांत वाट

चुकलेल्या आणि सुखांना वंचित झालेल्या
व्यक्तींसाठी करू शके न. एक शेवटची विनंती
म्हणजे आपण बायबलच्या अभ्यासासाठीचे
साहित्य आणि टेपवर गाणी पाठवून द्यावीत.
ख्रिस्ताच्या सेवेत असलेली तुमचीच,
एल.एम.
आयसोका,झांबिया.
प्रिय पॅस्टर टॊनी अलामो,
तुम्हाला आनंदी व सुखी जीवन लाभो
यासाठी आपला ईश्वर येशू ख्रिस्त,यांचेकडू न
भरभरून शुभेच्छा !! तुमच्या जिवनासाठी
आणि आयुष्ये बचावली जावीत यासाठी
तुमच्याद्वारे ईश्वराचा शब्दाचा संपूर्ण जगात
प्रसार करण्यासाठी ईश्वराने ज्याप्रकारे
नियोजन के ले आहे त्याबद्दल मी परमेश्वराचे
आभार मानतो. पॅस्टर अलामोसाहेब, माझ्या
सहकाऱ्याने मला वाईट गोष्टींपासून वाचवले
त्यापूर्वी माझा कोणत्याही धर्मावर विश्वास
नव्हता. जेव्हा मी बातमीपत्रातला तुमचा
संदश
े वाचला तेव्हा माझे हृदय परिवर्तन
झाले आणि मला खात्री झाली की ईश्वर
माझ्या आयुष्यात बदल घडवून आणत आहे.
मला लगेच समजले की ईश्वराची ईच्छा आहे
की त्याचे सदाचरण आपण आपल्या अंगी
बाणवावे. पॅस्टर अलामोसाहेब, ईश्वराचे
संदश
े वाचण्याकरता,मला माझ्या मित्रांसाठी
व स्वत:साठी बायबलच्या एक-दोन इं ग्लिश
प्रती हव्या आहेत. आपल्याबरोबर व आपल्या
आत्म्याबरोबर ईश्वराची शांती सतत राहू
दे. आपल्या दयाळू पणाबद्दल आभार आणि
आमच्या विनंतीची दखल घेऊन उत्तरे
देणाऱ्या, त्या तत्वज्ञ व्यक्तींना धन्यवाद.
आपला आभारी,
जी.पी.		
जी. एन.किटवे, झांबिया

मे क्सि को
प्रशंसनीय पॅस्टर अलामोसाहेब,
आपले साहित्य मी ज्या ठिकाणी राहतो तेथेदेखील पोहचले आहे, त्यामध्ये
अतिशय मजोरं जक संदेश आणि जगातील विविध भागातून मिळालेले प्रमाण
आहेत. ईश्वर तुमच्या माध्यमातून जोरदारपणे,मुक्तीबद्दलचा त्याचा संदेश
प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोचवत आहे यात शंकाच नाही. मला अफू ची ने-आण
करण्य़ाबद्दलची सजा म्हणून साडेसात वर्षे तुरूं गात डांबले आहे. इथल्या
शेवटच्या दोन वर्षांत ईश्वराने अतिशय असामान्य प्रकारे त्याला स्वत:ला
माझ्या दीन आस्तित्वाशी प्रकट के ले. या वर्षी मला तुरूं गातून सोडू न देतील
अशी आशा आहे. तुम्ही मला तुमचे पुस्तक मसीहा आणि इतर साहित्या
पाठवू शकाल का ज्यामुळे माझ्या मुलांना पापापासून मुक्तीकडे वळवण्यास
मदत होईल.
एम.ए.					
मॉनक्लोवा कोवाहुलिया, मेक्सिको
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पॅस्टर अलामोंना लिहिलेली पत्रे
घाना
भरभरून आशीर्वाद मिळू देत. कृ पया आपण

प्राणप्रिय आणि दयाळू पॅस्टर,
आपण मला आपली वार्तापत्रे पाठवत
आहात हे पाहून मी अतिशय उल्हसित झालो
आहे. मला मागच्या आठवडयात आपल्या
बातमी पत्रांचा एक गठ्ठा मिळाला. ईश्वराच्या
प्रेमळ सेवका, आपले लेखन वाचून लोकांना
खूप समाधान वाटले. खेडेगावातील आमची
मित्रमंडळी, ज्यांना आम्ही नेहमी आमच्या
भेटवस्तूंतील हिस्सा देतो ,आणि प्रार्थनांच्या
वेळी त्यांना भेटतो ती सर्वच मंडळी आपले
लेखन वाचण्यासाठी आतूर झाली असतात.
काही लोकांना आपले लेखन वाचून नव्याने
आयुष्य जगायला उमेद मिळाली. आम्हाला
खूप आनंद झाला आहे आणि आम्ही तुमच्या
ईश्वराचा शब्द म्हणजेच बायबलची शिकवण
देणाऱ्या वार्तापत्र वाटण्याच्या यादीत आमचे
नाव समाविष्ट करण्याची आपल्याला विनंती
करत आहोत. आम्हाला बायबलच्या काही
प्रती हव्या आहेत, आपले लेखनसाहित्य हवे
आहे तसेच आपल्या मंत्रालयाकडू न आम्हाला
बायबलबाबत
शिकवण मिळाल्यास
आम्हाला आनंद होईल. आम्ही आपल्यासाठी
,आपला पुत्र सायन व इतर सर्वजण जे
तुमच्या बरोबर काम करतात त्यासर्वांसाठी
प्रार्थना करतो की हे ईश्वर आपल्या सर्वांना

न ा य जे र ि य ा

प्रिय पॅस्टरपॅस्टर,
प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आपल्याला शुभचे ्छा
व आशीर्वाद. आमेन! आपण मागच्यावेळी पाठवलेली वार्तापत्रे मी सगळ्यांना वाटली आणि ती
वाचून लोकांच्या आयुष्यात कसे बदल होत आहेत
हे पाहून मी अचंबित झालो आहे.त्यांनी मनापासून
प्रभू येशच
ू ी सेवा करायचे ठरवले आहे आणि त्यापैकी
काही जण आपल्याला पत्रे लिहिणार आहेत. मी
आपल्याला विनंती करतो की ईश्वराच्या शब्दाचा,
त्याच्या गॉस्पेलचा प्रचार करण्यासाठी तसेच माझ्या
कु टुंबियांना, मित्रमंडळींना व इतर लोक ,ज्यांना हे
साहित्य वाचण्यात रस आहे व प्रभू येशब
ू द्दल आणखी
जाणून घ्यायचे आहे त्या सर्वांकरिता म्हणून आपण
मला “द मसीहा” या पुस्तकाच्या २५ प्रति तसेच
आपली १५० विविध वार्तापत्रे, बायबलच्या काही
प्रती आणि इतर काही लेखनसाहित्य जरूर पाठवावे
अशी आपल्याला विनंती मला इथे नायजेरियामधे,
आपल्या मंत्रालयाचा एक विभागप्रमुख म्हणून काम
करायची इच्छा आहे व त्यासाठी काय करावे लागेल
हे कृ पया सांगावे. मी हे पाहिले आहे की आपल्यावर
आणि आपल्या मंत्रालयावर प्रभू येशच
ू ी कृ पा आहे
आणि त्या कृ पेचा लाभ घेऊन मी ही माझे आयुष्य
प्रभूच्या सेवत
े घालवू इच्छितो. आपल्याकडू न लवकर
उत्तर यावे ही अपेक्षा आहे ईश्वराच्या सेवत
े ,
आपला
आर.एम.
पोर्ट हारकोर्ट, नायजेरिया

आमच्यासाठी सुध्दा प्रार्थना करा. प्रार्थनेमुळे
ईश्वराचे शक्तिशाली हात काम करू लागतात.
प्रार्थनेशिवाय आपले आयुष्य म्हणजे “एकाच
जागेवर फिरणारे चाक जणू”.
आमचे
स्वयंसेवक विद्यार्थी जे ईश्वराच्या कार्यासाठी,
दूर खेडेगावांतून किं वा डोगंराळ भागातून
फिरतात त्यांच्यासाठी कृ पया प्रार्थना करा.
त्यांचे धैर्य, प्रेम व विश्वास वाढावा यासाठी
कृ पया आपण प्रार्थना करावी ही विनंती.
ईश्वर आपल्याला भरभरून आशिर्वाद देवो.
आणि तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभून तुमचे
आयुष्य शांतीपूर्ण व भरभराटीचे होऊ दे हेच
आमचे ईश्वराकडे मागणे आहे.
ख्रिस्ताच्या प्रेमात,
ए.एस. 			
आक्रा, घाना

प्रिय पॅस्टर टोनी अलामो,
आपले “द मसीहा” नावाचे पुस्तक व
दहा वार्तापत्रे पाठवल्याबद्दल धन्यवाद! या
साहित्यामुळे मला अध्यात्म विषयाची ओळख
झाली. या साहित्यामुळे माझ्या आयुष्यामध्ये
अध्यात्मिक जागृती आणि ईश्वराच्या कार्यासाठी
नवीन उत्साह निर्माण झाला. त्यानंतर जेव्हा
मी लोकांना भेटायला गेलो त्यांनी आनंद
व्यक्त के ला कारण ते ईश्वराच्या आत्म्यामध्ये
पुनर्जिवित झाले होते आणि तुमची
वार्तापत्रे वाचल्यामुळे त्यांचे चांगले
चालले होते. या लोकांना ही वार्तापत्रे
वाचायला हवी आहेत तरी कृ पया मला
दीडशे वार्तापत्रे व बायबलच्या काही
प्रती पाठवाव्यात. नव्याने बचावलेल्या
लोकांना त्या उपयोगी ठरतील. आपण
मला हे वाचनसाहित्य पाठवाल
त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.
ईश्वराचे अनमोल संदश
े आमच्यापर्यंत
विश्वासूपणाने पोचवण्याबद्दल पुन्हा
एकदा धन्यवाद. ईश्वर आपल्याला
भरभरून आशीर्वाद देवो. विश्वास असेल
तर आपण पर्वतही हलवू शकतो.
ख्रिस्ताच्या सेवेतली आपली मुलगी,
टी.ओ. 		
कु मासी, घाना
प्रिय पॅस्टर,
मी आपल्याला घाना येथून
शुभेच्छा देत आहे. मी आपले “द
मसीहा” नावाचे पुस्तक वाचले आणि

टोगो

ख्रिस्ताला प्राणप्रिय असणारे प्रिय पॅस्टर,
आपले पत्र आणि आपण पाठवलेले लेखन
साहित्य मिळाल्यावर खूप आनंद झाला.
खरोखरच आपल्या साहित्यातून ईश्वरच
काम करतो आहे असे वाटते. आपली पुस्तके
वाचून १५ नवीन व्यक्तींनी येशू ख्रिस्ताची
सेवा करायचे ठरवले आहे. आम्ही ईश्वराला
प्रार्थना करतो की आपणा सर्वांना ईश्वराचे आशीर्वाद भरभरून लाभोत. आम्हाला
सीडींचीही गरज भासणार आहे तसेच जे
बचावले आहेत त्यांच्यासाठी बायबलच्या
प्रतिंची गरज भासेल. परंतु टोगो हा अत्यंत
गरीब देश असल्याने आमच्या लोकांना
बायबल विकत घेणे परवडत नाही.
त्यामुळे आम्ही आपणाकडू न ईस्टरच्या सुमारास सीडीं व बायबलच्या प्रतिं
मिळण्याची
वाट पाहू येशूच्या नावाने,
आमेन.
रे व्ह.हेनरी जेम्स
लोम, टोगो
मला सांगण्यास अत्यंत आनंद होत आहे
की सरतेशेवटी मी येशू ख्रिस्ताला माझा
वैयक्तिक उद्धारकर्ता मानायचे ठरवले
आहे. येशू ख्रिस्ताने माझ्यासाठी सुळावर
चढू न आपल्या पुराणांचे बलिदान के ले.
या जगांत जेव्हा मी पूर्वी रहात होतो
तेव्हा मला ईश्वर व त्याचा पुत्र मसीहा
यांच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. परं तु
आपले साहित्य वाचल्यानंतर मला समजले
की मी पूर्वी हरवलो होतो पण आता मी
सापडलो आहे. मी अंधारात होतो परं तु
ईश्वराने मला प्रकाशात आणले आहे. म्हणून
मी पुन्हा ख्रिश्चन म्हणून नव्याने जन्मलो
आहे व आणि जिवंत ईश्वराचा पुत्र म्हणून
जगत आहे.सध्या माझ्याकडे बायबलची
प्रत नाही. कृ पया आपल्याजवळ असल्यास
मला एखादी प्रत पाठवावी तसेच आपले
“द मसीहा हे पुस्तक सुद्धा पाठवावे.
आपल्यजवळ ईश्वराचा संदेश समजावून
सांगणारी इतर पुस्तके असतील व ती सुद्धा
आपण पाठवलीत तर मी आभारी होईन.
मी सध्या कोफोरिडु आ मधील पेंटेकोस्टल
चर्च मध्ये जातो. आपल्या महान कार्यासाठी
ईश्वर आपल्याला भरभरुन आशीर्वाद देवो
हीच प्रार्थना.
आपला विश्वासू
डी.एफ.		
कोफारोडु आ घाना

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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टोनी अलामो
यां च ी साक्ष
(पान ३ पासून पुढे सुरू)
करणाऱ्या सैतानी अग्निबाणांशी मुकाबला करून
समर्थपणे उभे रहाण्याची शक्ती मला या ईश्वरी
वचनांमळ
ु े प्राप्त झाली आहे. दर दिवशी मला हे
अधिकाधिक समजून येते की येशू ख्रिस्तामध्ये
आम्ही “विजेत्यांपेक्षा अधिक काही आहोत” २८
आणि आम्ही “त्याच्यामध्ये संपर्ण
ू आहोत”२९
मला हे ही माहित आहे की येशचू ्या प्रत्येक
शब्दाचे पालन करणे किती मह्त्वाचे आहे ते!
प्रभू येशू जेव्हा ढगांमधून स्वर्गांत प्रवेश करत
होता ,त्यावेळी काही क्षण आधी त्याने म्हटले,
“तू सर्व जगभर फिर आणि प्रत्येक मनुष्याला येशु
ख्रिस्त व गॉस्पेलचे प्रवचन दे.”३० ( अध्यात्मिक
रित्या मृत पावलेल्या प्रत्येक वाळक्या
अस्थीला, प्रवचन दे म्हणजे त्यांना “ईश्वराचा
शब्द (बायबल) ऐकू येऊ लागेल.”३१)
“जो कोणी ईश्वरावर विश्वास ठे वू न व
बाप्तिस्मा करून घेतो त्याचा बचाव होईल व
जो कोणी ईश्वरावर विश्वास ठे वत नाही त्याचा
धिक्कार होईल. ३२ जर तुम्ही माझ्यासारखेच
असाल आणि तुमचा धिक्कार होवु नये असे
तुम्हाला वाटत असेल आणि तुमचा बचाव
व्हावा असे वाटत असेल तर ईश्वराला खाली
दिलेली प्रार्थना म्हणा:
“हे प्रभू आणि हे ईश्वरा, माझ्यावर, एका
पापी माणसावर दया कर. ३३ माझा विश्वास आहे
की येशू ख्रिस्त हा जिवंत ईश्वराचा पुत्र आहे. ३४
माझा विश्वास आहे की तो सुळावर मृत्यू पावला

आणि त्याने माझ्या आधीच्या सर्व पापांना माफ
करण्यासाठी स्वत:चे रक्त सांडले. ३५ माझा
विश्वास आहे कि ईश्वराने पवित्र आत्म्याच्या
शक्तीचा उपयोग करून मृत अवस्थेतून येशल
ू ा
जिवंत के ले ३६ आणि ईश्वराच्या उजव्या बाजूला
ज्याचे स्थान आहे, तो प्रभु येशु या क्षणाला माझी
प्रार्थना आणि माझा पापांचा कबुलीजबाब ऐकत
आहे. ३७ हे येशू ख्रिस्ता, मी माझ्या हृदयाचे
दार उघडू न तुला माझ्या हृदयात बसण्यासाठी
आमंत्रित करतो.३८ तु माझ्याऐवजी कॅ वलरी
येथे क्रु सावर जे रक्त सांडलेस त्या मौल्यवान
रक्ताने माझी सर्व घाणेरडी पापे धुवन
ू काढ.
३९
हे येशू ख्रिस्ता, तू मला दूर करणार नाहीस
आणि माझ्या सर्व पापांना माफ करून माझ्या
आत्म्याला वाचवशील. हे मला माहीत आहे
कारण तुझा शब्द म्हणजेच बायबल तसे सांगते४०.
तुझे वचन सांगते की तू कोणालाही दूर लोटणार
नाहीस आणि त्यामधे माझाही समावेश होतो. ४१
म्हणूनच मला माहित आहे की तू माझी प्रार्थना
ऐकली आहेस मला माहित आहे की तू माझ्या
हाके ला उत्तर दिले आहे आणि मला माहित आहे
की तू मला वाचवले आहेस. ४२ हे येशू ख्रिस्ता,
माझा आत्मा वाचवल्याबद्दल मी तुझे आभार
मानतो आणि तुझी आज्ञा मानून आणि यापुढे
कोणतेही आणखी पाप न करून माझी कृ तज्ञता
व्यक्त करतो. ४३
येशु म्हणतो की, मुक्ती मिळाल्यानंतर,
पिता पुत्र व पवित्र आत्म्याच्या नावाने पाण्यात
पूर्णपणे बुडवून, आपण बाप्तिस्मा घ्यावयाचा
आहे. ४४ बायबलचा नीट सखोलपणे अभ्यास
करा आणि ते जे सांगते ते करा. ४५

प्रभूला वाटते की तुम्ही इतरांना तुमच्या
मुक्तीबद्दल सांगावे. आपण पॅस्टर टोनी
अलामोच्या गॉस्पेल साहित्याचे वितरक होऊ
शकता. आम्ही ते आपल्याला मोफत देऊ.
अधिक माहितीसाठी आम्हाला ई मेल किं वा
फोन करा व हा संदश
े इतरांपर्यंतही पोचवा.
जर तुम्हाला येशूच्या आदेशानुसार, हे जग
वाचले जावे असे वाटत असेल तर ईश्वराला
एकू ण उत्पन्नाचा एक दशांश भाग (टायथिस)
आणि प्रसाद अर्पण करा. ईश्वराने म्हटले,
“मणुष्य देवाला ठकवील काय? तुम्ही तर
मला ठकविले आहे; असे म्हणून तुम्ही म्हणता
आम्ही कोणत्या बाबतीत तुला ठकविले आहे?
दशमांश (टायथिस) आणि अर्पणे यासंबंधाने.
तुम्ही एका शापाने शापित झाला आहात:
कारण तुम्ही आणि या पूर्ण राष्ट्राने आणि [संपूर्ण
जगाने] मला लुटले आहे. सेनाधीश परमेश्वेर
म्हणतो, माझ्या मंदिरात अन्न असावे म्हणून
सगळा दशमांश (टायथिस-तुमच्या एकू ण
उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा) तुम्ही भांडारात
आणा म्हणजे मी आकाशकपाटे उघडू न जागा
पुरणार नाही एवढा आशीर्वाद तुम्हाकरिता
वर्षितो की नाही याविषयी माझी प्रतीती
पाहा. यजमानांचा ईश्वर असेही म्हणतो,
“मी तुमच्या भल्यासाठी भक्षकाला फटके
देईन म्हणजे तो तुमच्या जमिनीवरील
फळांचा नाश करणार नाही आणि तुमच्या
बागेतील द्राक्षलतांचे फळ अकाली गळणार
नाही आणि सर्व देश तुम्हाला नशीबवान
समजतील कारण तुमची जमीनीवर समृध्दी
असेल.” (मालाखी ३: ८ -१२).
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