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नवीन
महतववाची मवाहहती

फरवार झवालेलवा पोप
टोनी अलवामो

१९९०मध्े हलहहलेलवा लेख

जॉन पॉल II, कॅथहलक नवाझी दसुऱ्वा जवागहतक ्धुदवातील गुनहगेवार
(पीएलओचे प्रमुख ्वासर अरवाफत ्वांच्वाबरोबर वरील फोटोमध्े ददसत आहते.)

सन१९४०च्वा सुरूववातीलवा, (सवा्नवाईडचे उतपवादन 
करणवाऱ्वा )१ आ्.जी. फवाबबेन केहमकलस कंपनीच्वा एकवा 
तरूण पोलंडववासी हवके्त्वाने, ऑसचहवझमध्े उप्ोगवांत 
आणण्वासवाठी नवाझींनवा सवा्नवाईड हवकले. त्वाने ् वा कंपनीत 
सवा्नवाईड ववा्ू त्वार करणवारवा केहमसट महणूनसुधदवा 
कवाम केले होते. ्वाच हवषवारी सवा्नवाईड ववा्ूमुळे 
ऑसचहवझच्वा मध्भवागी असलेल्वा संहवार छवावणीमध्े 
लवाखो ज्ू आहण इतर लोकवांनवा आपले प्रवाण गमववावे 
लवागले. ्ुद्ध संपल्वानंतर आपलवा जीव ववाचवण्वासवाठी 
त्वाने कॅथहलक चच्चमध्े ( पंथवामध्े) आश्र् घेतलवा आहण 
१९४६ च्वा शेवटी त्वालवा प्रीसट महणून नेमण्वात आले. 
आहण १९५८ मध्े त्वाची पोलंडचवा सववा्चत तरूण हबशप 
महणून नेमणूक झवाली. आधीच्वा पोपची तीस ददवसवांच्वा 
कवारकीददीनंतर हत्वा झवाल्वानंतर त्वाने पोप जॉन पॉल 
II२ (सध्वाचवा पोप, १९९०) महणून पोपपद ग्रहण केले.  
आहण आतवा तो अमेररकेतील एक संघटनवा - ज्ू फेडरेशन 

आहण “कलट अवेअरनेस नेटवक्च ” शवाखवा हन्ंहरित करतो. 
कलट अवेअरनेस नेटवक्च द्वारे हरिश्चन व इतर लोकवांचे 
अपहरण केले जवाते व त्वांचवा बुद्धीभ्ंश (ब्ेनवॉशशंग) केलवा 
जवातो. पोपचे कलट अवेअरनेस नेटवक्च  महणजे जणू दसुऱ्वा 
महवा्ुधदवात हहटलरने कॅथहलक धम्च वगळतवा, इतर धम्च 
महणजे, ज्ू, हरिश्चन, इ.नवा नष्ट करण्वासवाठी बनवलेल्वा 
“हमहनसट्ी ऑफ कलट”ची३ सुधवाररत आवृत्ीच हो्. हहटलर 
व S.S.सहहत त्वाचे सव्च कम्चचवारी कॅथहलक होते व त्वांची 
इचछवा: “जग केवळ कॅथहलक लोकवांसवाठीच” अशी होती.

पोपच्वा कवाही उच्च पदसथ अहधकवाऱ्वांनी (गुनहगेवारवांनी 
सुद्धवा) खऱ्वा ज्ू संसथवांशी मैरिीचे नवाटक केले. ज्ू लोकवांनवा 
असे फसवण्वाचे कवारण महणजे कॅथहलक धमवा्चचवा आहण 
कॅथहलक-म् जगतवाचवा आहण सं्ुक्त पंथवाचवा अहधक 
हवसतवार वहवाववा. त्वांचवा मुख् उदे्श महणजे ज्ू आहण खऱ्वा 
हरिश्चन लोकवांशी खोटी मैरिी करून त्वांनवा खोटी आहमषे 
दवाखवणे,  ज्ू आहण हरिश्चन संघटनवांमध्े ववाद हनमवा्चण 

१आ्.जी.फवाबबेन केहमकल कं.चे अहधकवारी, आहण हम्चन गोररंग, हनेररच हहममलर आहण ररनहवाड्च हहेरिच ् वा हतघवानंी हमळून “ज् ूलोकवावंर उपवा्”. शोधनू कवाढलवा. (ज् ूलोक सपंवून 
टवाकण्वासवाठी कुठल्वा प्रकवारच्वा ववा्चेू उतपवादन करून त्वाचवा ववापर करवा्चवा) २ टे्जनस पीस, एच.डब्ु आम्चब्ुसटर, बीचहसट्च प्रेस, पृष् े३४५-३४७; आ्.जी.
फवाब्बेन, आर. सवासुले, बोनी आहण गेअर, पृष् े१२८-१२९; वॉल सट्ीट अँड द रवाईज ऑफ हहटलर, ए.सी. सट्टन, ७६ प्रेस; वलड्च वॉचस्च इंटरनॅशनल, “द ब्ुसेल टेपस”; 
्ुधद आहण फॅहसझम हवरोधवातील मवाहहतीचे जवाळे, टेप “ऑसचहवझ पोप”; वॉज जोनसटवाऊन अ सी.आ्.ए. मेहडकल एकसपररमेंट - मवा्केल हमअस्च, पवान ५४५ ३ द वहरॅटकन’ज 
होलोकॉसट, एवरो मॅनहटन, पृष् ३२-१०४  
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करून त्वांच्वामधे फूट पवाडणे व जगवांतील ज्ू लोकवांहवरूधद 
आहण खऱ्वा हरिश्चन व्यक्ततींबद्ल हतरसकवारवाचे ववातवावरण 
हनमवा्चण करणे, ज्वामुळे जगभरवांतील सव्च लोक खऱ्वा 
हरिश्चन आहण  ज्ू लोकवांच्वा हवरोधवांत जवातील आहण 
त्वांचवा संहवार करण्वाची मवागणी करतील व मग संपूण्च 
जगभर फक्त नवाझी कॅथहलक लोकवांचे वच्चसव रवाहहल. ्वा 
सैतवानी एक-जगती् लोकवांनी त्वांची एक जगत, कॅथहलक, 
नवाझी सत्ेची इचछवा थवांबवली नवाही. त्वांचे प्रचवार ्ंरि 
“मीहड्वा पोपवर” आहण त्वाच्वा रवाक्षसी एक-जगत 
चच्च आहण ्ु.एन. वर सतुती सुमनवांचवा वषवा्चव करतवात 
आहण खऱ्वा हरिहश्चन आहण ज्ू लोकवांनवा कमी लेखतवात 
आहण सरकवारी संसथवा खऱ्वा हरिश्चन आहण ज्ू लोकवांनवा 
हवास्वासपद, घटनवाबवाह्य आहण बनवावट कवा्दवांच्वा आधवारे 
रिवास दतेवात. गुनहगेवारवांनवा आहण खोटवारड्वा लोकवांनवा पैसे 
चवारून खऱ्वा मूलतत्वववादी हरिश्चन चच्चहवरूद्ध आहण 
त्वांच्वा हनशवाण्वावर असलेल्वा इतर संसथवांहवरूद्ध सवाक्ष 
दवा्लवा लवावतवात. ज्वा नवाझी कॅथहलक चच्चने लवाखो 
हरिश्चन व ज्ू लोकवांनवा तसेच इतर अनेकवांनवा संपवून 
टवाकल्वाचे हसद्ध झवाले आह े त्वा नवाझी कॅथहलक चच्चच्वा 
अहधकवारी पदवांच्वा क्मववारीमध्े खऱ्वा हरिश्चन व्यक्ती, ज्ू 
हशक्षक ककंववा इतर कोणतीही खरी ज्ू व्यक्ती कशी कवा् 
सवामील होवू शकते ह े समजणे कठीण आह.े ज्ू हशक्षक 
मोश शोनदफलड महणतवात, “आमहवालवा ् वा पहवरि भूमीवरून 
हद्पवार करण्वात आले त्वा ददवसवापवासून, कॅथहलक चच्च 
आमच्वासवाठी पृथवीवरील सव्च रवाजवांपक्षवा ववाईट ठरले आह.े 
इहतहवासवाच्वा व्यवासपीठवावर ्वा चच्चच्वा सव्च पवा्ऱ्वा ज्ू 
लोकवांच्वा रक्तवाने मवाखलेल्वा होत्वा.” मोश शोनदफलड 
्वांनी असेही महटले, “सव्च जम्चनव्यवाप्त दशेवांमध्े कॅथहलक 
लोकवांद्वारे ज्ू लोकवांची हनद््च पणे हत्वा करण्वात आली व 
तसे करण्वासवाठी त्वांनवा कॅथहलक धम्चगुरंूनी उत्ेजन ददले 
होते. ते सव्चजण धमवाांध कॅथहलक होते आहण त्वांनवा ज्ू 
लोकवांचे रक्त हपण्वाची तहवान लवागली होती, जी सहजपणे 
शमवतवा ्ेणे अशक् होते.”४ 

पोप जॉन पॉल II सवारख्वा दषु्ट लोकवांनी शेकडो 
वषवाांपवासून अनेक लोकवांचवा बुद्धीभ्ंश (ब्ेनवॉश) करून 
त्वांनवा अहतश् अभद्र, खोटे प्रेहषत आहण त्वांच्वा भ्वानक 
नवाझी धमवा्चच्वा झोंबी प्रकवारच्वा पंथ पूजेमध्े सवामवावून 
घेतले. ्वा बुद्धीभ्ंश (ब्ेनवॉश) केलेल्वा कॅथहलक लोकवांच्वा 
“पोप हवाच ईश्वर आह”े ्वा दढृ समजूतीलवा दरू करणे 
अहतश् कठीण आह.े केवळ रवाजवा जेमसच्वा बवा्बल 
मधील ्ेशु हरिसतवाचे गॉसपेल शोचनी्, अधवारम्चक गुप्त 
पंथ व त्वाचे पुढवारी ्वांच्वा अज्वान व सैतवानी भीतीच्वा 
रवाक्षसी जवादचूवा प्रभवाव नष्ट करू शकते आहण केवळ त्वाद्वारे 
मवानवी आतमे ईश्वरवाचवा पूरि ्ेशु हरिसतवावरील हवश्ववासवातून 
हजवंत ईश्वरवाची पूजवा करण्वासवाठी व त्वाची भीती 

बवाळगण्वासवाठी मूक्त होवू शकतवात. महणूनच वहरॅटकन 
बवा्बलवर हवश्ववास ठेवणवाऱ्वा मूळ ततवववादवांशी कडवाडून 
भवांडतवात. कवारण त्वांनवा मवाहहत आह े की ्ेशू हरिसतवाचे 
गॉसपेल ह ेत्वांच्वापवासून बचवाव करण्वाचे एकमेव सवाधन 
आह.े

वहरॅटकनच्वा छुप्वा संघटनवांचवा पवाठींबवा कवाढून घेणे
संतप्त झवालेले ज्ू नवागररक पोपच्वा ज्ू फेडरेशनचवा 

पवाठींबवा कवाढून घेत आहते. ज्ू हशक्षक अब्वाहम कूपर, 
सवा्मन हवसेंथवाल सेंटरचे सह-अध्क्ष, ्वांनी आ्ोगवाच्वा 
पदवाचवा रवाजीनवामवा ददलवा आह.े ज्ू फेडरेशनचे PLO ्वा 
पोप जॉन पॉल IIच्वा गुप्त संघटनेबरोबर लवागेबवांधे आहते 
ह े समजल्वावर इतर ज्ू नेत्वांनीदखेील ्वाचे अनुकरण 
केले (लॉस एंजलस टवाईमस,१८ मवाच्च१९९०, पवान १बी. 
मॅहथस शवाझवानोव ह्यवांचवा लेख). 

आज ओटो एंब्ोस हवा पोपच्वा अनके कॅथहलक नवाझी 
नवाझी अपरवाध्वापैंकी एक आह.े ओटोलवा दसुऱ्वा जवागहतक 
महवा्धुदवामध् ेअपरवाधी ठरवण्वात आले होत.े (न्रेुमबग्च 
्थेील ट्वा्लमध्े दोषी ठरवण्वात आले) व त्वालवा आठ 
वषवाांच्वा तरंुूगववासवाची हशक्षवा ददली होती. परंत ुप्रत्क्षवात 
त्वान े गुलवामीसवाठी आहण अनके व्यक्ततींचवा खनू केल्वाच्वा 
आरोपवाखवाली फक्त तीन वषवाांची सजवा भोगली.५ “हमडी्वा 
पोप” पोप जॉन पॉल II सतत खोटी हवधवान ेकरत असतो, 
जस ेकी “दसुऱ्वा महवा्दु्धवातील  ज् ूलोकवाबंद्ल मलवा ववाईट 
ववाटत”े मवारि पोपलवा खरोखरच तस ेववाटत असत ेतर त्वानंी 
इस्तवा्ललवा एक सवतरंि दशे महणून कवा मवान्तवा ददली नवाही? 
(खरे तर ् वा नवाझी ् दु्ध अपरवाध्वालवा, धमवा्चचे ढोंग करणवाऱ्वा 
पोपलवा कवा् ववाटत ेत्वालवा कवाहीच ककंमत नवाही.)

हवा धोकवादवा्क, धमवाांध, आहण सवत:च्वा कौतुकवाची 
हवाव असलेलवा, पंथ नेतवा, इस्तवा्लचवा त्वाच्वा इस्तवा्ल 
नवाववाने नवह े तर “पॅलेसटवाईन” नवाववाने उललेख करतो. 
्वाचे कवारण महणजे त्वालवा PLO बद्ल ववाटणवारे 
अत्ंहतक पे्रम व हजवहवाळवा हो्. वहरॅटकन (सैतवानवाच्वा 
चच्च) लवा ज्ू लोकवांबद्ल नेहमीच हतरसकवार आहण द्षे 
ववाटत आलवा आह े्वाचे कवारण ज्ू लोकवांचे ईश्वरवाबरोबर 
जवळचे नवाते आह ेआहण बवा्बल हलहहण्वासवाठी ईश्वरवाने 
ज्ू लोकवंाचीच हनवड केली होती. (जुनवा व नववा करवार 
दोनही.) आहण मसीहवालवा, तवारणहवारवालवा जगवासमोर 
आणण्वासवाठीसुधदवा त्वाने ज्ू लोकवांचीच हनवड केली 
होती. ्वामुळे सैतवान आहण त्वाचे वहरॅटकन चच्च ्वांनी 
ज्ू व हरिश्चन( अध्वाहतमक ज्ू) ्वांनवा शेकडो वषवाांपवासून 
आजतवागवा्त संपूण्चपणे नष्ट करून टवाकण्वाचवा प्र्त्न करत 
आले आहते. रोम ककंववा पॅलेसटवाईन नवह ेतर, इस्तवा्ल हीच 
खरी पहवरि भूमी आह ेआहण ईश्वरवाने ज्ू लोकवंानवाच ही 
भूमी ददली आह.े पोपलवा, ्ूएनलवा ककंववा इतर कोणत्वाही 

४ होलोकॉसट हवहहकटमस अक्जू, रबबी मोश ेशोनदफलड पषृ् १४ व १६ ५ वलड्च वॉचस्च इंटर नॅशनल, “द ब्ुसेल टेपस”; जे. बोरक्च न द्वारवा हलहहलेले द क्वाईम अ ॅंड पहनशमेंट ऑफ 
आ्.जी फवाबबेन; ् ुधद आहण फॅहसजम हवरोधवातील मवाहहतीचे जवाळे, टेप “ऑसचहवझ पोप”; डीलस-सी. मोक अँड वही. वहगवा्च, १९८४, क्वाऊन प्रकवाशन; बॅटल क्वा्, हडसे.१९८३; 
डलेी न्ूज, जवाने.१०, १९८०- “दअेर इज कॉपपोरेट हवा्पोक्सी ऑन नवाझी कनेकशनस”- लेखक, डनॅ डॉफ्च मॅन  ६ आ्.जी.फवाबबेन, आर. सवासुले, बोनी आहण गेअर; 
वलड्च वॉचस्च इंटरनॅशनल, “द ब्ुसेल टेपस”; ्ुधद आहण फॅहसजम हवरोधवातील मवाहहतीचे जवाळे, टेप “ऑसचहवझ पोप”; वॉज जोनसटवाऊन अ सी.आ्.ए. मेहडकल एकसपररमेंट? 
- मवा्केल हमअस्च, पृष् े१७, १८, १९, व ३२ 
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कॅथहलक नवाझी अपरवाधी गटवालवा नवहे. बवा्बलमध्े असे 
नमूद केले आह े की जे कोणी ज्ू (ईश्वरवाने हनवडलेले 
लोक) लोकवांपवासून इस्तवा्ल हहरवावून घेतील त्वांच्वावर 
ईश्वरवाचवा कोप होईल आहण ते नवाश पवावतील. (झेक. 
१२:२-३,९, रवाजवा जेमसची आवृहत्). ईश्वरवाने सवत: ्वा 
भूमीलवा इस्तवा्ल ह ेनवाव ददले आहण तेच  ज्ू रवाष्टवाचे नवाव 
आह ेव नेहमी असेल. मी वहरॅटकन ककंववा त्वांचवा सं्ुक्त पंथ 
ककंववा ्ु.एन. ्वा कोणवालवाही सैतवान महणूनच ओळखतो 
आहण ज्वा कोणवालवा ईश्वरवाचे आहशववा्चद हवे आहते 
तो सुधदवा वहरॅटकन, त्वांचवा सं्ुक्त पंथ ककंववा ्ु.एनलवा 
सैतवान महणूनच ओळखतो. वहरॅटकन कवाही हवधी करून 
वरवरपणे हरिश्चहनटीचे नवाटक करते मवारि असे हवधी 
हरिश्चहनटीमध्े नवाहीतच; त्वाचप्रमवाणे हरिश्चहनटीचे ततवे 
आहण कवा्बे वहटॅीकनमध्े आढळत नवाहीत. कॅथहलक धम्च 
हवा हरिश्चहनटीची नक्कल आह,े आहण धम्चगं्रथ अभ्वासलेल्वा 
हवद्वान मंडळींनवा कॅथहलक धम्च आहण हरिश्चहनटी ्वामध्े 
अहजबवात सवाम् ववाटत नवाही. ईश्वरवाकडे जे जे कवाही आह े
त्वाची नक्कल (बनवावट) सैतवानवाकडे आह.े महणूनच आपण 
सतक्च  असले पवाहहजे.  

मेरवानोच्वा दहक्षणेलवा जेनोआ व रोम ही बंदरे होती. 
वहरॅटकनने ्ेथून नवाझींनवा, अमेररकेलवा जवाण्वासवाठी मदत 
करण्वासवाठी आवश्क असणवारी बोटीसवाठीची, बनवावट 
कवागदपरिे हमळवून ददली. ्ुधदवातील हजवारो कॅथहलक 
नवाझी अपरवाध्वांनवा आहण गुप्तहरेवांनवा बचवाववासवाठी 
अमेररकेमध्े व इतर देशवंामध्े जवाण्वासवाठी कॅथहलक 
चच्चद्वारे मदत करण्वात आली.६ ्ुधदवातील नवाझी 
कॅथहलक अपरवाध्वांनवा हवातवाळण्वासवाठी, वहरॅटकनने ज्वा 
प्रमुख एजनसींची नेमणूक केली होती, त्वामध्े कॅथहलक 
लोकवांनवा सहवा्तवा देणवारवा रोममधील संसथवाचवा एक गट 
होतवा व ्वा गटवाद्वारे फरवार होऊन शरणवाथदी आलेले लोक 
कोणत्वा देशवांतून आले आहते ह े पवाहून त्वाप्रकवारे मदत 
केली जवात होती. उदवा. रेवहरंड जटुलेहवहस्सने क्. सहवा, 
वहवा्वा ल्ुकोलो ्ेथे हलथुएहन्नसनवा मदत केली तर 
पवाद्री गॅलोव ्वाने क्. तेहतीस वहवा्वा देई पॅररऑन ्ेथे 
हगेंरी्न लोकवांनवा मदत केली, मॉहनसन्ॉर द्रॅगोनोहवक 
आहण मॅगजेरेक ्वांच्वावर इहनसटट्ूट डी सेंट जेरोहनमस 
्ेथे क्ोएहश्वाच्वा लोकवांनवा मदत करण्वाची जबवाबदवारी 
होती. इत्वादद.७   तेवहवा हमलवान मवादफ्वासोबत असलेल्वा 
कवाडदीनल कवासवारोली, (आतवा वहरॅटकन रवाज्वाचे सहचव) 
्वांनी नवाझी कॅथहलक कसवा्वांनवा पळून जवाण्वास मदत 
केली. ्ुधदवातील नवाझी कॅथहलक अपरवाधी व्यक्ततींनवा 
हवाँगकवँाग, मध् पूव्च देशवंात, द. अमेररकवा आहण जगवात 
इतर रठकवाणी बचवाववासवाठी पळून जवाण्वासवाठी जॉन पॉल 
II ्वांनी खोटे पवासपोट्च त्वार करण्वात मदत केल्वाचे 
आढळून आले. त्वाचप्रमवाणे, जॉन पॉल II हवा हमलवान 
मवादफ्वा, संघटीत गुनहगेवारी आहण सी. आ्. ए. सोबत 

कवाम करणवाऱ्, मोंटीनी ्वांचवा बगलबच्चवा होतवा. हवाच 
मोंटीनी पुढे जवाऊन पोप पॉल VI८ बनलवा.

कॅथहलक ् ुएनसवाठी अमेररकेवर हन्ंरिण आणण्वाच्वा 
एस.एस.च्वा मुख् ्ोजनेत सहभवागी असलेली एक 
प्रमुख व्यक्ती महणजे कॅथहलक नवाझी ररनहवाड्च गेहलेन 
ही हो्. तो सवत: गे्रट जम्चन जनरल सटवाफमधील एक 
सदस् होतवा. अमेररकेची C.I.A. त्वार करण्वामवागे 
ररनहवाड्च गेहलेनने मोठे ्ोगदवान ददले होते व त्वामध्े 
मवाजी ओ.एस.एस. (ऑदफस ऑफ सटॅ्टेहजक सरव्चसेस), 
F.B.I., S.S. व S.D. एजंटस कवाम करत होते. (S.D. 
हवा S.S.चवा गुप्त मवाहहती गोळवा करणवारवा हवभवाग होतवा 
व त्वाची सथवापनवा ्वा हहमलर नवाववाच्वा आणखी एकवा 
कॅथहलक व्यक्तीने केली होती). हो्, अधबे अमेररकन होते 
तर अधबे जम्चन कॅथहलक नवाझी होते. ्वा मवाजी कॅथहलक 
नवाझी जनरललवा C.I.A चे सहसंसथवापक महटले गेले 
आह.े९  I.R.S. ह े वहरॅटकनसवाठी कर गोळवा करणवारी 
संसथवा आह.े 

अनेक फरवारी नवाझीं व्यक्ती आहण त्वांची मुले 
आतवा अमेररकेच्वा बहुतवांश सरकवारी संसथवांमधून, 
उदोगधंदवांमधून व प्रसवारमवाध्मवांमधून उच्च पदवांवर 
असल्वाचे ददसते.

७ बलोबॅक , हरिसतोफर हसमपसन, पवान १७९  ८ वलड्च वॉचस्च इंटरनॅशनल, “द ब्ुसेल टेपस”; ्ुधद आहण फॅहसजम हवरोधवातील मवाहहतीचे जवाळे, टेप “ऑसचहवझ पोप”; ९ वॉज 
जोनसटवाऊन अ सी.आ्.ए. मेहडकल एकसपररमेंट?,मवा्केल हमअस्च,पवान-१९. १० चच्च अ ॅंड सटेट, सपटें.१९८६,पृष् े१७ व १८  

रोनवालड रीगनने अमेररकेच्वा न्वा््ंरिणेलवा भ्ष्ट केले
एकवा कॅथहलक भोजन समवारंभवाच्वा वेळी, रोनवालड 

रीगनने गववा्चने सवांहगतले की त्वाने शेकडो कॅथहलक (नवाझी) 
न्वा्वाधीशवांनवा अमेररकेच्वा न्वा्व्यवसथेमध्े हन्ुक्त 
आहण सथवाहपत केले आह१े० व त्वातील एक जज अक्च नसवास 
्ेथे कवा््चरत आह.े न्वा्वाधीश अननॉलड, ्वांनी मवाच्च १९९० 
मध्े त्वांच्वा न्वा्वाल्वांत, बेकवा्दशेीरपणे आपल्वा 
चच्चलवा सवाक्ष दणे्वाची परववानगी ददली नवाही; आमच्वा 
चच्चहवरूद्धचे सव्च आरोप, नेहमीप्रमवाणेच, बनवावट होते. 
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सरकवारने गुनहगेवारवांनवा, वेश्वांनवा, खोट्वा सवाक्षीदवारवांनवा 
तसेच अंमली पदवाथवाांचे सेवन करणवाऱ्वा व्यसनी व्यक्ततींनवा, 
पैसे चवारून आमच्वा हवरुधद सवाक्ष दवा्लवा लवावली. अथवा्चतच 
त्वामुळे आमही हवा खटलवा हरलो. (सध्वा त्वाबवाबत अपील 
सुरू आह)े. ज्ू लोकवांचवा सव्चनवाश तेवहवा जसवा होतवा तसवाच 
आत्वाही सुरू आह.े दसुऱ्वा महवा्ुधदवाच्वा वेळी ज्वाप्रमवाणे 
जम्चनीमध्े ज्ू लोकवांचवा सव्चनवाश केलवा होतवा तसे आत्वाही 
अमेररकेमधे व जगवांत इतर सव्चरि सुरू आह.े कॅथहलक 
नवाझींनी कवा्दवात बदल करण्वासवाठीची ्ोजनवा आखली 
होती. त्वांनवा सव्च बेकवा्दशेीर गोष्टींनवा कवा्दशेीरपणवाची 
मवान्तवा हमळवून घ्वा्लवा हवी होती. सध्वा ्ू.एस. 
मध्े आहण जगवामध्े जसे सरकवार आहण पोहलस द्वारे 
हन्ंहरित रवाज् आह ेतसेच रवाज् त्वांनवा हनमवा्चण करवा्चे 
होते. कॅथहलक नसलेल्वा ककंववा वन वलड्च चच्चचे सदस् 
असलेल्वा कोणत्वाही व्यक्तीलवा आज न्वा्वाल्ीन खटलवा 
शजंकणे दकती कठीण जवाते ह े तुमहवालवा मवाहहतच असेल. 
(त्वांनी आपल्वा मुलवांनवा हहरवावून घेतले आह.े) 

दसुरे महवा्ुधद अजूनही संपलेले नवाही व आपण 
शजंकलेलोही नवाही. (आपण पूवदी एक लढवाई शजंकलो 
होतो पण ह े ्ुधद नक्कीच शजंकलो नवाही.) जर तुमही 
समजत असवाल की आपण ह े्ुधद शजंकलो व ह े्ुधद आतवा 
संपलेले आह ेतर तुमही त्वांनवा हवे असल्वाप्रमवाणे त्वांनी 
रचलेल्वा ढोंगवालवा फसलवा आहवात. जपवान आहण जम्चनीच्वा 
दशेवातील अथ्चव्यवसथेकड े पहवा आहण आपल्वा दशेवातील 
अथ्चव्यवसथेकड े एक नजर टवाकवा, जगवामध्े जे जे कवाही 
सनमवाननी् व सभ् मवानले जवाते त्वाच्वा होत असलेल्वा 
नवाशवाकड े पहवा, हवा सव्च वहरॅटकनने ्ुधदवातील कॅथहलक 
नवाझी अपरवाध्वांनवा आपल्वा दशेवांत ्ेऊन रवाहण्वासवाठी 
ददलेल्वा खोट्वा ओळखपरिवांचवा पररणवाम आह.े ्ुधदवातील 
्वा कॅथहलक नवाझी अपरवाध्वांनी आपले सरकवार, आपली 
चच्च, आपल्वा शवाळवा, आपली कुटंुबे, आपली मुले, आपलवा 
अहभमवान, प्रवामवाहणकपणवा आहण नैहतकतवा आहण आपली 
दशेभक्ती ह े सवारे धुळीलवा हमळवले आह े आहण आतवा ते 
मलवा आहण मी ज्वा ज्वा चच्चमधून उपदशे करतो त्वा सव्च 
चच्चनवा नष्ट करण्वाच्वा मवागे लवागले आहते. ्वाचे कवारण 
आपण सवारे हमळून त्वांची कवारसथवाने उघड करत आहोत 
आहण आपण ्ेशू हरिसतवाच्वा गॉसपेलची हशकवण दते 
आहोत ज्वाचवा ते हतरसकवार करतवात. प्रसवारमवाध्मे त्वांच्वा 
अहवश्वसनी् बनवावट कथवांद्वारे आहण भ्म पसरवून त्वांनवा 
मदत करतवात. (अथवा्चत ह ेत्वांचे कवामच आह ेआहण ते त्वांनवा 
चवांगले जमते.) 

गुनहगेवार हपसवाट पोप जॉन पॉल II ने महटले, “तुमही 
केलेल्वा पवापवांबद्ल क्षमवा मवागवा्लवा ईश्वरवाजवळ जवाऊ 
नकवा, तर मवाझ्वाकड े्वा.”११ (असे बोलणे महणजे खरीखुरी 
ईश्वरशनंदवाच आह.े - ल्ुक ५:२१). हवा कॅथहलक पंथवांचवा 
धोकवादवा्क नेतवा आहण त्वाचे अनु्वा्ी असे मवानतवात 
की पोप जॉन पॉल II हवा सवत:च ईश्वर आह.े परंतु तो 

तर हजवंत ईश्वरवाच्वा पूण्चत: उलट आह.े त्वालवा सवत:लवा 
सैतवानवाने पछवाडले आह.े आपले सरकवारही सैतवानवाचेच 
सरकवार आह.े वन वलड्च चच्च ह ेसुधदवा सैतवानवाचेच चच्च आह े
आहण ्वा अत्ंत महतववाच्वा हवष्वांबवाबत (वहरॅटकनचे 
सरकवारवरील हन्ंरिण) सत् हशकवण्वास नकवार दणेवारे 
सव्च संप्रदवा् सैतवानवाचे खोटे प्रेहषत आहते.

कॅथहलक लोकवंाद्वारे हन्हंरित केली गेलेली 
सरकवार्रंिणवा आहण चच्च आज हपसवाट झवाले आहते 
(आहण ही गोष्ट बवा्बलमध्ेही पडतवाळून पहवातवा ्ईेल). 
्वाच हपसवाट हवकृत लोकवानंी दसुऱ्वा महवा्धुदवातं सहवा 
दशलक्ष हनषपवाप ज् ूआहण लवाखो हरिश्चन व इतर धमदी् 
(कॅथहलक वगळतवा) लोकवंानवा मवारून टवाकले.

११ लॉस एंजेलस टवाईमस, हडसे.१२, १९८४.   १२ न्ू ्ॉक्च  टवाईमस, एहप्रल १४,१९९०.  

अध्क्ष बुश ह ेत्वापैकी एक आहते
ह े परिक छवापल्वानंतरची आणखी अदवावत मवाहहती: 

अध्क्ष बुश त्वांच्वा बॉसची (पोपची) बवाजू घ्वा्लवा गेले 
आहण त्वाने जे हवधवान केले ते भवाबड्वा लोकवांनवा चदकत 
करणवारे होते; ते जे महणवाले त्वाचवा अथ्च असवा: “नवाझी 
्ुधदवाच्वा अपरवाध्वांनवा मवाफ करून टवाकू ्वा”१२ त्वांनी 
असे महटले ्वाचे कवारण ते सुधदवा त्वा अपरवाध्वांपैकी एक 
आहते व पोपचे सववा्चथवा्चने सहवाय्क असून सैतवानवाचे नवाझी 
कॅथहलकचे वन वलड्च संप्रदवा् होण्वाचे हवकृत सवप्न पूण्च 
करण्वासवाठी त्वांनी सवत:लवा समरप्चत केले आह.े बवा्बलने 
महटले आह ेकी शेवटच्वा ददवसवांत असे घडले आहण तसेच 
घडले. ईश्वरवाचवा शबद (बवा्बल) सपष्टपणे सवांगतो की, 
सैतवान ककंववा त्वाच्वा कोणत्वाही एंजललवा ईश्वर कधीही 
मवाफ करणवार नवाही. (ररवहीलेशन १४:१०-११, २०:१०). 
जुन्वा व नव्यवा करवारवामध्े ह ेसवातत्वाने हलहहलेले आह ेव 
त्वाबद्ल कवाहीच ववाद नवाही. ईश्वरवालवा ही गोष्ट आपल्वा 
हृद्वावर, आतम्वावर आहण मनवावर कोरवा्ची आह,े पवापे 
करणवाऱ्वा ज्वा सववाांनवा मवाफ केले आह ेत्वांनी पुनहवा कधीही 
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पवापे करू न्ेत. जर ्वा कॅथहलक नवाझी अपरवाध्वांनवा 
पश्चवातवाप झवालवा व त्वांनी आणखी पवापे न करवा्चे ठरवले 
तर ईश्वर त्वांनवा मवाफ करेल. ( जॉन ५:१४, ८:११), पण 
ह ेसपष्टच आह ेकी कॅथहलक नवाझींनवा अहजबवात पश्चवातवाप 
झवालेलवा नवाही कवारण ते त्वांच्वा वहडलवांनी, आजोबवांनी 
व पणजोबवांनी केलेली कृत्ेच करत आहते. अजूनही ते 
खून, छळ, खोटे बोलणे, आहण जगवांत जे जे कवाही चवांगले 
व शोभनी् आह े त्वाचवा नवाश करण्वाच्वा मवागे आहते. 
मनुष्वाने पवापवांनवा मवाफ करणे महणजे जणू ईश्वरशनंदवाच 
करणे हो्. ( ल्ुक ५:२१). एकमेकवांहवरूधद केलेले अपरवाध 
मवाफ करण्वाची आमहवालवा आज्वा ददली आह ेपरंतु पवाप (दहवा 
आज्वावचनवांचे पवालन न करणे) मवाफ करण्वाची परववानगी 
आमहवालवा नवाही (I जॉन५:१६). फक्त ईश्वरच त्वाचवा पूरि 
्ेशू हरिसतवाच्वा रक्तवाद्वारे पवाप मवाफ करू शकतो. आपण 
जर दवेवाचे सथवान घेऊ शकलो आहण ् वा कॅथहलक नवाझीं ् ुधद 
अपरवाध्वांनवा त्वांनी केलेल्वा लवाखो प्रवाणघवातक पवापवांनवा 
मवाफ करू शकलो तर आपल्वालवा आपल्वा तुरंूगवाचे दरववाजे 
उघड े ठेववावे लवागतील आहण प्रत्ेक खुन्वालवा मोकळे 
सोडून दवावे लवागेल आहण आपल्वालवा त्वांनवा त्वांची खोटी 
ओळख हमळवून दवावी लवागेल, ज्वामुळे त्वांनवा कॅथहलक 
नवाझींप्रमवाणे गुप्तपणे त्वांची कवारववाई सुरू ठेवतवा ्ेईल 
आहण ते कोण आहते ह ेकोणवालवाच कळणवार नवाही.

नवाझीं कॅथहलक नरसंहवार सुरू ठेवण्वामध्े रवाष्टवाध्क्ष 
बुश आहण त्वाचे संपूण्च प्रशवासन सहभवागी असल्वासंबंधीचे 
भरपुर पुरवावे आमच्वाकड ेआहते. 

पुढे कवाही नवाझी ्ुधद अपरवाध्वांबद्लची मवाहहती आह,े 
ज्वांनी बुशच्वा अध्क्षी् मोहहमेलवा पवारठंबवा ददलवा; ते 
सव्चजण हत्वा, मृत्ू घडवून आणण्वासवाठीच्वा कटवांतून 
आहण अहतरेकी कवारववा्वांत सवामील झवाले होते. त्वांनवा 
बंदकुतींच्वा बदल्वात अंमली पदवाथवाांचवा व्यवापवार करण्वाबद्ल 
पकडले गेले आह.े हनकवारवागववा, अंगोलवा, अफगवाहणसतवान, 
आहण कंबोहड्वा मध्े ्ुद्ध सुरू ठेवण्वासवाठी ्वा बंदकुवा 
ववापरल्वा गेल्वा. 

लवाझलो पॅसटर हवा ररपहबलकन हरेरटेज ग्रुप कवाउंहसलचवा 
संसथवापक आहण महतववाचवा सदस्. तो हगंेरीतील हवहवध 
चळवळींमध्े भवाग घेतलेलवा आहण कॅथहलक नवाझींशी 
संबंहधत अनेक गटवांचवा कवा््चकतवा्च होतवा. दसुऱ्वा जवागहतक 
महवा्ुधदवांत पॅसटर हवा अॅरो क्ॉस नवाववाच्वा हगंेरीच्वा 
कॅथहलक नवाझीं पक्षवासमवान असलेल्वा एकवा ्ुववा संघटनेचवा 
सदस् बनलवा.

हनकोलस नवाझवारेंको: कॅथहलक नवाझी कोसॅक एसएस 
हवभवागवातील अहधकवारी आहण आतवा जीओपी कोसॅक 
हवभवागवाचवा अहधकवारी. तो ज्ू लोकवांनवा सवतःचवा 
वैचवाररक शरिू मवानतो व अजूनही अमेररकेतील कॅथहलक 
नवाझींच्वा संघटनवातील सदक्् सदस् महणून तो कवाम 
करत आह.े 

फलोरर्न गवालडवाऊ: कॅथहलक आ्न्च गवाड्चचवा सदस् 
आहण ्ु.एस. मध्े कॅथहलक आ्न्च गवाड्चसवाठी पूव्च दकनवारवा 
मुख् हनवडकतवा्च 

जेरोम ब्ेंटर: कलेवलँड ्थेील उदोगपती, ज्वान े्.ुएस. 
मध्े टे्बशलकंवा मृत् ुछवावणी रक्षक इवहनॅ डमेजँजक ्वाचवा 
बचवाव करण्वासवाठी मुख् भूहमकवा पवार पवाडली. डमेजँजक 
हवा गेल्वा हहववाळ्वामध् ेइस्तवाएलमध्े सवामुहहक हत्वासंवाठी 
दोषी हसद्ध झवालेलवा कॅथहलक नवाझी गुनहगेवार आह.े पॅरट्क 
बुचवानन, ब्ेंटरचवा एक कट्टर सह-कवा््चकतवा्च, वहवाईट हवाऊसचवा 
मवाजी कम्हुनकेशन सचंवालक होतवा. त्वान ेनवाझी कॅथहलकवानंवा 
दशेवातंनू कवाढून टवाकण्वाच्वा हवरोधवात मम्चभेदी लेख हलहहले. 

्वा मवाणसवानंी रवाष्टवाध्क्ष हनकसन आहण रीगन ्वानंवा 
त्वाचं्वा अध्क्षी् मोहहमेलवासधुदवा मदत केली होती आहण 
ही ्वादी न सपंणवारी आह,े त्वामध् ेशकेडो हजवारो व्यक्ततींची 
नवावे घतेवा ्तेील.१३

आतवा तुमहवालवा ह ेसमजवा्लवा सोपे जवाईल की रवाष्टवाध्क्ष 
बुश मवाझ्वा व मवाझ्वा चच्चहवरूद्ध कवारसथवाने कवा थवांबवत 
नवाहीत? खरेतर ते आमच्वाहवरूधदचे त्वांचे धम्च्ुधद 
आणखीनच तीव्र करत आहते. गेली२५ वषबे ्वा कॅथहलक 
नवाझींचवा छळ मी व आमचे चच्च सहन करतो आहोत.

पोप जॉन पॉल II च्वा आज्ेनुसवार बुशचे प्रशवासन 
हतसऱ्वा जगवांतील दशेवांमध्े C.I.A.च्वा मवाध्मवातून 
बवाहुल्वांप्रमवाणे असणवारे कॅथहलक हुकूमशहवा त्वार करत 
आह.े (रवाष्टवाध्क्ष बुश ् वांनी १९७६ व १९७७ मध्े ् वा कू्र 
वहटॅीकनसवाठी अमेररकेमध्े C.I.A. चे नेतृतव केले.

आतवा ह ेउघड झवाले आह,े आहण तुमही सुधदवा ्वाबवाबतीत 
सवावध रवाहहले पवाहहजे की, कलट अवेअरनेस नेटवक्च  हवा 

एक संप्रदवा् (पंथ) आह ेआहण तो नवाझी जम्चनीच्वा 
“हमहनसट्ी ऑफ कलटस”चे कवा््च पुढे नेतो आह.े!! 

पोपच्वा कुप्रहसधद “कलट अवेअरनसे नटेवक्च ”च्वा 
बऱ्वाचशवा सदस्वानंवा अटक झवाली आह ेआहण त्वानंवा हललवा, 
अपहरण, बलवातकवार, छळ, आहण इतर बऱ्वाच गुनह्यवाखंवाली 
अपरवाधी ठरवले गेले आह.े पोप जॉन पॉल II व रवाष्टवाध्क्ष 
बुश, वहवाईट हवाऊसमधील सव्च पदवाहधकवारी आहण त्वाचं्वा 
कॅथहलक हन्हंरित सरकवारी एजनसी, सभवासद रॉबट्च डोल,१४ 

आहण त्वाचंी पत्नी एहलझवाबेथ ( वहरॅटकनच्वा श्रम हवभवागवाची 
प्रमुख) ह े् वा “कलट अवेअरनसे नटेवक्च ”चवा व ज् ूफेडरेशनचवा 
खपू अहभमवान बवाळगतवात ( ही ज् ूफेडरेशन  ज् ूलोकवंानी 
बनलेली नसनू पूण्चपणे कॅथहलक लोकवाचंी आह)े१५  कवारण 
त े बेकवा्दशेीर आहण गुनहगेवार न्वा्वाल्वामंधनू हरिश्चन 
चच्चलवा रिवास दतेवात, आहण पोपद्वारवा, रवाष्टवाध्क्षवादं्वारवा केल्वा 
गेलेल्वा खोट्वा आरोपवाचं्वा आहण छळवाच्वा हवरोधवात न्वा् 
हमळवण्वास लढण्वासवाठी ्वा चच्चनवा हजवारो डॉलस्च खच्च 
करवावे लवागतवात, कवारण ्वा न्वा्वाल्वातले न्वा्वाधीशही 
कॅथहलकच असतवात.

१३ ओलड नवाझीज् , द न्ू रवाईट अ ॅनड द रीगन एडहमहनसटे्शन, रूस बेलवांट; ्ुधद आहण फॅहसजम हवरोधवातील मवाहहतीचे जवाळे, द बुश कँपेन-फॅहससटस ऑन बोड्च 
१४ ट्वानसदक्पट ऑफ प्रोशसंशडगं, कॉग्रेसनल इनफरमेशन हमरटंग ऑन द कलट फेनॉमेनन इन द ् ुनवा्टेड सटेटस, इन १९७६ ऍनड अलसो ऑन फेब. ५, १९७९, चे्रमन, हसनेटर 
रॉबट्च डोल १५  कलटस अ ंॅड कॉहनसके्नससे, रॅचेल एंहरिस; नेलड, टोनी अलवामो 
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आजच्वा ्ू.एस.मधल्वा न्वा्वाधीशवांचे महणणे आह,े 
की जे कवाही बेकवा्दशेीर होते ते आतवा कवा्दशेीर 

आह,े चवाळीस वषवाांपूवदी न्ुरेमबग्च ्ेथील तपवासणीच्वा 
वेळीसुधदवा हचे ततव उघड झवाले होते. 

न्ुरेमबग्च तपवासणीच्वा दसतऐवजवांमधून ह े ददसून ्ेते 
की कॅथहलक नवाझी न्वा्व्यवसथेमधील न्वा्वाधीशवांची 
संरचनवा, अमेररकेतील आजच्वा व्यवसथेप्रमवाणेच ददसते 
(बेकवा्दशेीर कवा्द ेकवा्दशेीर करणे). जोसेफ गोबेलसच्वा 
हवधवानवामध्े ह ेरंगवून सपष्ट करण्वात आले आह.े (जोसेफ 
गॉबेलस ह े हहटलरच्वा हुकुमशवाही अमलवाखवाली कवाम 
करणवारे वहटॅीकनचे उच्च पदवावरील कॅथहलक नवाझी प्रचवार 
प्रशवासक होते. गोबेलसचे हवधवान असे होते, “आमही 
कवा्दशेीरपणे ववागलो ते आमचे अहसततव कवा्दशेीर 
करण्वासवाठी नवह े तर आमची सत्वा ववाढवण्वासवाठी, 
आमही कवा्दशेीरपणे आमची सत्वा प्रवाप्त केली, ती ्वा 
कवारणवासवाठी की आमहवालवा कधीही बेकवा्दशेीर कृत् करू 
शकण्वाची मुभवा हमळवावी.”१६ 

आपण आज ज्वा एक जगत शवासनवाच्वा दहुन्मेध् ेरहवात 
आहोत त्वा दहुन्लेवा बवा्बल “रिगॅनकडून शक्ती प्रवाप्त झवालेले 
श्ववापद” अस ेसबंोधत.े बवा्बल महणत ेकी हवा रिगॅन महणजे 
सतैवान आह ेआहण ज्वा सतैवानवान,े ज्वा चच्चलवा आपली शक्ती 
हमळवून ददली आह ेत ेवहरॅटकनचे चच्च आह.े सतैवानवाची चच्च, 
वहटॅीकन सोडून इतर चच्चचवा नवाश करण्वासवाठी एक जगत 
शवासनवाचवा ववापर करत,े कवारण सतैवानवालवा ईश्वर महणून 
त्वाची सवत:ची पूजवा करून घ्वा्लवा हवी असत े आहण 
लोकवावंरही तशी बळजबरी करवावी लवागत.े आमही खरे 
हरिश्चन लोक सतैवानवाची सत्वा मवानत नवाही आहण त्वाच्वा 
हन्रंिणवाखवाली रवाहणे आमहवालवा मवान् नवाही. महणून तो 
क्ोधी सतैवान त्वाच्वा सतैवानी शवासकी् ससंथवा आहण 
सतैवानवाच्वा खोट्वा चच्चमधनू आमच्वाशी लढत असतो.

आहण शवेटी हवा दतै्वाप्रमवाणे असलेलवा पोप, दशेवाचे शवासन 
आहण चच्च प्रत्केवालवा, रवाज्हनष्चेे प्रहतक महणून, कपवाळवावर 
ककंववा हवातवावर एक हचनह घणे्वास भवाग पवाडतील आहण आदशे 
दतेील की-—जे कोणी अस ेकरण्वास नकवार दतेील, त्वानंवा खरेदी 
ककंववा हवक्ी करणे शक् होणवार नवाही. (ररहवलेशन १३:१६-
१७) आहण जे कोणी त्वा श्ववापदवाच्यवा (ह्यवा सतैवानी सरकवारच्वा) 
प्रहतमेची पूजवा करण्वास नकवार दतेील  त्वानंी मेलेच पवाहहजे. 
(ररवहीलेशन १३:१५). ईश्वरवाचवा शबद (बवा्बल) सवागंत ेकी 
जे कोणी कपवाळवावर ककंववा हवातवावर सतैवानवाचे हचनह घतेील 
त ेकवा्मचे नरकवात जळतील. (ररवहीलेशन १४:९-११). ्वा 
सव्च गोष्टींमुळे ईश्वरवाच्वा सतंमंडळींनवा, जर सवगवा्चत जवाण्वाची 
इचछवा असले तर त्वानंी सरकवारलवा, ्वा खोट्वा चच्चलवा आहण 
त्वाचं्वा अपरवाधी सतैवानी नते्वानंवा नकवार दणेे आहण त्वानंवा 
हवरोध करण्वाहशववा् दसुरवा प्वा््च  नवाही.

भूहमगत होणे:
ईश्वरवाच्वा खऱ्वा वचनवाची (बवा्बलची) हशकवण 

देवून ्वा सैतवानी पंथवाबरोबर लढवाई सुरू ठेवण्वासवाठी 

मलवा सध्वा जसे भूहमगत वहवावे लवागले आह ेत्वाचप्रकवारे 
अनेक हरिश्चन भूहमगत होतील. आत्वा ्वा क्षणवालवा, 
मी ईश्वरवाच्वा पे्रमवामधून, जे ्ेशु हरिसतवामध्े आह,े 
तुमवाच्वाप्ांत पोहोचून तुमहवालवा धोक्वाची सूचनवा 
देण्वासवाठी आहण हवनंती करण्वासवाठी आलो आह े की 
तुमही सववाांनी ्वा सृष्टी व सवगवा्चचवा हनमवा्चतवा असलेल्वा 
ईश्वरवासमोर तुमही केलेल्वा पवापवांबद्ल क्षमवा मवागवावी 
आहण जगवातील एकमेव सत् महणजेच ्ेशु हरिसतवाच्वा 
गॉसपेलवर श्रद्धवा ठेववावी. ्ेशू हरिसत तुमहवा कॅथहलक 
लोकवांनवा, वन वलड्चलवा आहण ्ुनवा्टेड चच्चमधील 
लोकवांनवा सवामील करतो, ज्वांनवा तुमही पूजवा करत आहवात 
तेथील पदवानुक्मवाहवष्ी कवाहीच मवाहीत नवाही. तुमही 
जर खरोखरच ईश्वरवावर पे्रम करत असवाल, तर तुमही 
कॅथहलक लोक, वन वलड्च आहण ्ुनवा्टॆड चच्चचे लोक 
ईश्वरवाच्वा आजे्नुसवार ववागवा, “हतच्वा (वहरॅटकनच्वा) 
हवळख्वातून बवाहरे पडवा, हतच्वा पवापवांमध्े सहभवागी 
होऊ नकवा आहण हतलवा जडलेल्वा रोगवाने तुमही पीहडत 
होऊ नकवा.” (ररवहीलेशन १८:४). ्वा ्ुगवातले फवार 
थोडे ददवस हशललक आहते. “प्रेहषत दवानीएलने एकवा 
ओसवाडीच्वा अमंगळ गोष्टीहवष्ी सवांहगतले की, तुमही 
अशी अमंगळ गोष्ट पहवाल तेवहवा पहवरि जवागी उभे रहवा” [ 
ईश्वरवाच्वा इचछेप्रमवाणे सव्च कवाही करवा- ईश्वरवाच्वा इचछेचे 
आकलन व ज्वान केवळ ककंग जेमसच्वा बवा्बलमध्ेच (व 
त्वाच्वा मरवाठी अनुववादवामध्ेच) आढळून ्ेते. (तुमही 
लोक जे ह ेववाचवाल ते ्वाचवा अथ्च समजून घ्वा). कवारण 
जगवाच्वा आरंभवापवासून आले नवाही आहण पुढे कधीही 
्ेणवार नवाही असे मोठे संकट त्वाकवाळी ्ेईल. आहण 
ईश्वरवाने ते ददवस कमी केले नवाही तर कोणवाही मणुष्वाचवा 
हनभवाव लवागणवार नवाही; परंतु हनवडलेल्वांसवाठी ते कमी 
केले जवातील. त्वावेळेलवा मनुष्वाच्वा पुरिवाच्वा ्ेण्वाचे 
हचनह आकवाशवात ददसेल. तेवहवा जगवातील सव्च लोक शोक 
करतील. मनुष्वाच्वा पुरिवालवा सव्च जण मेघवावर आरूढ 
होवून परवाक्मवाने व मोठ्वा ददमवाखवाने ्ेतवानवा पवाहतील. 
(मॅथ्ू २४;१५ २१,२२ व ३०). ज्वांचवा बचवाव झवालवा 
नवाही असे केहवलववाणे लोक कवा् महणतवात ते पहवा, 
“आमही ह े पहवा्लवा शजंवत रवाहहलो - शवांततवा आहण 
सुरहक्षततवा!!” पण ईश्वरवाचे वचन (बवा्बल कवा् सवांगते? 
“जेवहवा लोक महणतील, “शवांततवा आहण सुरहक्षततवा, 
तेवहवाच त्वांच्वावर अचवानक हवनवाश ओढवेल, ज्वाप्रमवाणे 
गभ्चवती हस्तलवा अचवानक वेदनवा होतवात; व मग ते सूटू 
शकणवार नवाहीत!” (I थेसवालोहन्नस ५:३). 

मवाझ्वा हप्र् लोकवांनो, (तुमही कोणत्वाही धमवा्चचे, 
वंशवाचे असवाल), ्ेशू ्वा जगवांत केवळ तुमच्वा व 
मवाझ्वामुळे अवतरलवा कवारण आपण आपली ववाट 
चुकलो होतो आहण सैतवानवाच्वा अधीन झवालो होतो. 
पण ज्वाप्रमवाणे मी व इतर शेकडो हरिश्चन सैतवानवाच्वा 
बंधनवांतून मुक्त झवाले आहते त्वाचप्रमवाणे तुमहीसुधदवा 

१६ ट्वा्लस ऑफ वॉर दक्हमनलस, न्रेूमबग्च हमहलटरी रट्ब्नुलस,खडं III, पृष् ४१.
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्वा बंधनवातून आतवा लगेच मुक्त होऊ शकवाल, त्वासवाठी 
तुमही जेथे कोठे असवाल त्वा रठकवाणी एकवांतवात नतमसतक 
होवून त्वा ईश्वरवाचे आववाहन करवा ज्वाचवा तुमहवालवा 
लवकरच सवामनवा करवाववा लवागणवार आह.े ्ेशू आपल्वा 
सववाांनवा सैतवानवापवासून मुक्त करतो आहण आपल्वालवा 
सव्च कवाही सवांगतो- कवा् चूक, कवा् बरोबर आह,े ववाईट 
गोष्टींच्वा अंधवारवापवासून दरू नेऊन तो चवांगल्वा गोष्टींचवा 
प्रकवाश दवाखवतो आहण मुक्तीच्वा ववाटेकडे नेतो. वडील 
महणजे ईश्वर आहण त्वांचवा पुरि ्ेशू ्वा दोघवांनी आपली 
खूप कवाळजी घेतली आहण आपल्वा पवापवांसवाठी सवत: 
प्रवा्हश्चत घेण्वासवाठी सवत:चे मौल्ववान रक्त सवांडून 
त्वाने ह ेहसद्ध केले. त्वा दोघवांची वचने आपण न पवाळणे 
हवा केवढवा अहवचवारीपणवा आह.े तुमही त्वाच्वा रक्तवाचवा 
तुमच्वा आतम्वावर श्रद्धनेे सवीकवार केलवा तर तुमचवा 
बचवाव होईल. महणूनच कृपवा करून ही प्रवाथ्चनवा महणवा 
आहण पुनहवा आपली ववाट चुकू नकवा. तुमही कवा मृत्ु 
ओढवून घेत आहवात? (इझेदकल,१८:३१). ्ेशू हरिसत 
महणजेच जीवन आह.े (जॉन १४:६).

“ह े प्रभू  आहण ह े ईश्वरवा, मवाझ्वावर, एकवा पवापी 
मवाणसवावर द्वा कर.३३  मवाझवा हवश्ववास आह ेकी ् ेशू हरिसत 
हवा हजवंत ईश्वरवाचवा पुरि आह.े३४  मवाझवा हवश्ववास आह ेकी 
तो सुळवावर मृत्ू पवावलवा आहण त्वाने मवाझ्वा आधीच्वा 
सव्च पवापवांनवा मवाफ करण्वासवाठी सवत:चे रक्त सवांडले.३५  
मवाझवा हवश्ववास आह े दक ईश्वरवाने पहवरि आतम्वाच्वा 
शक्तीचवा उप्ोग करून मृत अवसथेतून ्ेशूलवा हजवंत  
केले३६  आहण ईश्वरवाच्वा उजव्यवा बवाजूलवा ज्वाचे सथवान 
आह,े तो प्रभु ्ेशु ्वा क्षणवालवा मवाझी प्रवाथ्चनवा आहण मवाझवा 
पवापवांचवा कबुलीजबवाब ऐकत आह.े३७   ह े ्ेशू हरिसतवा, 
मी मवाझ्वा हृद्वाचे दवार उघडून तुलवा मवाझ्वा हृद्वात 
बसण्वासवाठी आमंहरित  करतो.३८ तु मवाझ्वाऐवजी 
कवालवहरॅी ्ेथे कु्सवावर जे रक्त सवांडलेस त्वा मौल्ववान 
रक्तवाने मवाझी सव्च घवाणेरडी पवापे धुवून कवाढ.३९ ह े्ेशू 
हरिसतवा, तू मलवा दरू करणवार नवाहीस आहण मवाझ्वा सव्च 
पवापवांनवा मवाफ करून मवाझ्वा आतम्वालवा ववाचवशील. ह े
मलवा मवाहीत आह ेकवारण तुझवा शबद महणजेच बवा्बल 
तसे सवांगते४०. तुझे वचन सवांगते की तू कोणवालवाही दरू 
लोटणवार नवाहीस आहण त्वामधे मवाझवाही समवावेश होतो.४१ 
महणूनच मलवा मवाहहत आह ेकी तू मवाझी प्रवाथ्चनवा ऐकली 
आहसे मलवा मवाहहत आह े की तू मवाझ्वा हवाकेलवा उत्र 
ददले आह ेआहण मलवा मवाहहत आह ेकी तू मलवा ववाचवले 
आहसे.४२ ह े्ेशू हरिसतवा, मवाझवा आतमवा ववाचवल्वाबद्ल 
मी तुझे आभवार मवानतो आहण तुझी आज्वा मवानून आहण 
्वापुढे कोणतेही आणखी पवाप न करून मवाझी कृतज्तवा 
व्यक्त करतो.४३  

्ेशु महणतो की, मुक्ती हमळवाल्वानंतर, हपतवा पुरि व 
पहवरि आतम्वाच्वा नवाववाने पवाण्वात पूण्चपणे बुडवून, आपण 
बवाहप्तसमवा घ्वाव्वाचवा आह.े४४ बवा्बलचवा नीट सखोलपणे 
अभ्वास करवा आहण ते जे सवांगते ते करवा.४५  

प्रभूलवा ववाटते की तुमही इतरवांनवा तुमच्वा मुक्तीबद्ल 
सवांगवावे. आपण पॅसटर टोनी अलवामोच्वा गॉसपेल सवाहहत्वाचे 
हवतरक होऊ शकतवा. आमही ते आपल्वालवा मोफत दऊे. 
अहधक मवाहहतीसवाठी आमहवालवा ई मेल ककंववा फोन करवा व 
हवा संदशे इतरवांप्ांतही पोचववा.

जर तुमहवालवा ्ेशूच्वा आदशेवानुसवार, ह ेजग ववाचले जवावे 
असे ववाटत असेल तर ईश्वरवालवा एकूण उतपन्वाचवा एक दशवांश 
भवाग (टवाइथस) आहण प्रसवाद अप्चण करवा. ईश्वरवाने महटले, 
“मनुष् दवेवालवा ठकवील कवा्? तुमही तर मलवा ठकहवले 
आह;े असे महणून तुमही महणतवा आमही कोणत्वा बवाबतीत 
तुलवा ठकहवले आह?े दशमवांश (टवाइथस) आहण अप्चणे 
्वासंबंधवाने. तुमही एकवा शवापवाने शवाहपत झवालवा आहवात: 
कवारण तुमही आहण ्वा पूण्च रवाष्टवाने आहण [संपूण्च जगवाने] 
मलवा लुटले आह.े सेनवाधीश परमेश्वेर महणतो, मवाझ्वा 
मंददरवात अन् असवावे महणून सगळवा दशमवांश (टवाइथस-
तुमच्वा एकूण उतपन्वाचवा दहवाववा हहससवा) तुमही भवांडवारवात 
आणवा महणजे मी आकवाशकपवाटे उघडून जवागवा पुरणवार नवाही 
एवढवा आशीववा्चद तुमहवाकररतवा वरष्चतो की नवाही ्वाहवष्ी 
मवाझी प्रतीती पवाहवा. ्जमवानवांचवा ईश्वर असेही महणतो, 
“मी तुमच्वा भल्वासवाठी भक्षकवालवा फटके दईेन महणजे तो 
तुमच्वा जहमनीवरील फळवांचवा नवाश करणवार नवाही आहण 
तुमच्वा बवागेतील द्रवाक्षलतवांचे फळ अकवाली गळणवार नवाही 
आहण सव्च दशे तुमहवालवा नशीबववान समजतील कवारण 
तुमची जमीनीवर समृधदी असेल.” (मवालवाखी ३: ८ -१२).

द्षेवाची खबर दणेे महणजे द्षेभवाव पसरवणे नवहे
प्रत्ेक दशेवांतील रवाज् व कें द्र सरकवारी संसथवा, त्वांच्वा 
प्रसवार मवाध्मवांतील बवातम्वा व न्वा्व्यवसथवा रोमच्वा 
सूचनवांवरून नक्कीच असे महणतील की “फरवार पोप” ह े
“हतरसकरणी्” लेखन आह ेआहण मी तुमचवा शरिू आह े
असेही ते सवांगतील. पण पॉलने बवा्बलमध्े जे सवांहगतले 
आह ेतेच मी सवांगतो. महणूनच “मी खरे बोलत असल्वाने 
तुमचवा शरिू आह ेअसे मवानले जवावे कवा?” (गॅलेहश्ंस 4:16). 
जेणेकरून लोकवांची सैतवानी पोपच्वा हतरसकरणी्, 
हुकुमशवाही व रूर नेतृतववापवासून व जवागहतक सत्ेपवासून 
सुटकवा होईल, ते रोमन कॅनन ततववांऐवजी आमच्वा 
पहवरि अमेररकन रवाज्घटनेचे अनुसरण करतील (जो 
अमेररकतील कवा्दवा दखेील आह)े आहण जेणेकरून सव्च 
दशेवांच्वा लोकवांची पशुच्वा खुणेपवासून व नरकवातील 
आगीपवासून सुटकवा होईल – अशवाप्रकवारचे सत् सवांगणे 
्वाचवा अथ्च द्षे पसरवणे होतो कवा्? ्ेशूने महटले की 

३३  सवा. ५१ :५ , रोम. ३ :१० -१२ , २३   ३४ मॅथ्ू. २६ :६३ -६४ , २७ :५४ , ल्ुक १ :३० -३३ , जॉन ९ :३५ -३७ , रोम. १ :३ -४    ३५  अॅकटस ४ :१२ , २० :२८ , रोम. ३ :२५ , १  
जॉन१ :७ , रेवह. ५ :९   ३६  सवा. १६ :९ -१० , मॅथ्ू. २८ :५ -७ , मवाक्च  १६ :९ , १२ , १४ , जॉन २ :१९ , २१ , १० :१७ -१८ , ११ :२५ , अ ॅकटस २ :२४ , ३ :१५ , रोम . ८ :११ , १  कोर. 
१५ :३ -७    ३७  ल्ुक २२ :६९ , अॅकटस २ :२५ -३६ , हहब. १० :१२ -१३  ३८  १  कोर. ३ :१६ , रेवह. ३ :२०   ३९  एदफ. २ :१३ -२२ , हहब. ९ :२२ , १३ :१२ , २० -२१ , १  जॉन १ 
:७ , रेवह. १ :५ , ७ :१४    ४०  मॅथ्ू २६ :२८ , अॅकटस २ :२ १ , ४ :१२ , एदफ. १ :७ , कोल. १ :१४    ४१  मॅथ्ू. २१ :२२ , जॉन ६ :३५ , ३७ -४०  रोम. १० :१३     ४२  हहब. ११ :६   
४३  जॉन ५ :१४ , ८ :११ , रोम. ६ :४ , १  कोर. १५ :१० , रेवह. ७ :१४ , २२ :१४  ४४  मॅथ्ू. २८ :१८ -२० , जॉन ३ :५ , अॅकटस २ :३८ , १९ :३ -५  ४५  ड्ुट. ४ :२९ , १३ :४ , २६ 
:१६ , जोश १ :८ , २२ :५ , २  रटम. २ :१५ , ३ :१४ -१७ , जेमस १ :२२ -२५ , रेवह. ३ :१८
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खरे बोलणे महणजे प्रेम करणे आहण ् ेशूने आमहवालवा आज्वा 
केली आह ेकी आमही दशेोदशेी दफरून सत् कवा् आह े
्वाची हशकवण दवावी. कवारण ्ेशूने महटले आह,े “मग 
सत् कवा् आह ेह ेतुमहवांलवा समजेल. आहण सत् तुमहवांलवा 
मुक्त करील.” (्ोहवान ८:३२) आमच्वा मनवातील हवचवार 
हरिसतवाच्वा हवचवारसरणीशी जुळतवात महणूनच हरिसतवाने 
जे कवाही केले तेच आमही करतो. ् ेशू त्वाच्वा हशष्वांनवा दषु्ट 
चच्च आहण सरकवारवांबद्ल सवावधवान करतो आहण त्वांनवा 
हनक्षूण सवांगतो की “सवांभवाळवा, परूश्वांचे (चच्चचवा) खमीर 
(पवापीपणवा) व हरेोदवाचे (सरकवारचवा) खमीर (पवापीपणवा) 
्वापवासून सवावध रवाहवा.” (मवाक्च  ८:१५). तुमहवालवा मी 
ककंववा पोप ्वा दोघवांपैकी केवळ एकवावरच हवश्ववास 
ठेववाव लवागेल. तुमच्वाजवळ असलेले ककंग जेमसचे 
बवा्बल (आहण त्वाचवा मरवाठी अनुववाद) ववाचून पहवा 
महणजे तुमचे तुमहवालवाच कळेल की आमच्वा दोघवांपैकी 
कोण बरोबर आह!े ईश्वरवावर हवश्ववास ठेववा. आपण ह े
दसुरे महवा्ुधद संपवून टवाकू्वा. आहण ते ही आत्वाच, 
तवाबडतोब! जर आपल्वालवा अमेररकेसवाठी रवाष्टवाध्क्ष, 
प्रशवासन आहण न्वा्वाल्ीन व्यवसथवा हवी असेल, तर 
ज्वा सववातंत््वाच्वा संकलपनेवर, आपल्वा दशेवाची घटनवा 
आधवाररत आह,े त्वावर हवश्ववास ठेवणवारी व्यक्ती हमळवाली 
पवाहहजे. ही ९०च्वा दशकवातील वषबे आहते. ईश्वरवाकड े
परत जवाऊ्वा; हरिसतवाचवा नवेपणवा. शहवाणपणवा, शुहचतवा 
आहण अनुशवासन ्वाकड े परत जवाऊ्वा. जे आपणवास 
सत् सवांगतील आहण ज्वांच्वाकड े सववाांसवाठी न्वा्, 
हनववाडवा आहण समवानतवा आह ेअसे रवाष्टवाध्क्ष, प्रशवासन 
आहण न्वा्वाल्ीन व्यवसथवा हनवडू्वा; आपणवापवासून 

सत् लपवणवाऱ्वांनवा नकवार दवेू्वा. हो्, शहवाणपणवा, 
शुहचतवा आहण अनुशवासन ्वाकड े परत जवाऊ्वा. आहण 
सैतवानवाच्वा हरिसतहवरोधी, हवनवाशकवारी ततववांपवासून 
आहण धोरणवांपवासून सुटकवा करून घेवु्वा. ज्वा कोणवालवा 
असे करवा्लवा आवडले त्वालवा मी मदत करेन. आहण 
मलवा खवारिी आह ेकी अमेररकेतील इतर लवाखो लोकवांनवा 
आहण इतर दशेवांतील लोकवांनवाही असेच ववाटते, ईश्वरवाने 
आमहवालवा आज्वा ददली आह ेकी ईश्वरवाच्वा वचनवाहवरूधद 
(बवा्बलहवरूद्ध) सवत:ची सतुती करणवाऱ्वा प्रत्ेक 
कवाळोखम् सत्ेलवा, हवचवारसरणीलवा नष्ट व परवाभूत 
करवा (II कोर.१०:३-५). आहण मलवा मवाहहत आह े की 
आपण तसे केले आह.े पण ्ेशू हरिसत पुनहवा पृथवीवर 
अवतवार घेईप्ांत आपल्वालवा ह ेप्र्त्न चवालू ठेवणे जरूरी 
आह.े “आहण जो कोणी शेवटप्ांत रटकेल, त्वालवा ईश्वर 
ववाचवेल.” (मॅट. २४:१३) आपण ह े सवारे लोक, एकरि 
्ेऊन संघरटत झवालो तरच आपलवा बचवाव होईल, आपण 
जर आपसवांत भवांडून वेगळे झवालो तर आपलवा नवाश 
अटळ आह.े आहण तुमही सवारे ज्ू लोक, ज्वांचे शरीर 
मवाझ्वासवारखेच आह े व तुमही जेवहवा महणतवा, “पुनहवा 
कधीही नवाही” तेवहवा ह े गवांभी्वा्चने महणवा. जोप्ांत 
आपल्वालवा आपलवा शरिु कोण आह ेह ेमवाहहत नसते तो 
प्ांत आपल्वालवा लढवावे कसे ह ेसमजत नसते. पण आतवा 
आपल्वालवा आपलवा शरिु कोण आह ेह ेमवाहहत झवाले आह.े 
“पुनहवा कधीही नवाही”– टोनी अलवामो.

टोनी अलवामो, जवागहतक पॅसटर, प्रचवारक, लेखक, आहण 
कॅथहलक पंथ आहण त्वांचे अनेक गुप्त हवभवाग आहण सरकवारी 
एजनसींबवाबतची मवाहहती असणवारवा तज् अभ्वासक.

कृप्वा अह धक मवाह हत ीसवाठ ी व तुमहवालवा रस ववाटू शकेल अशवा इतर ह वष्वांवर ील लेखनसवाह हत्वासवाठ ी आमच्वाश ी संपक्च  करवा.
टोन ी अलवामो, जवागह तक पॅसटर, टोन ी अलवामो ह रिश्चन ह मन ीसट् ीज वलड्चववाईड, पोसट बॉकस २९४८ , हॉह लवूड, कॅ. ९००७८ 

प्रवाथ्चनवा व मवाह हत ीकर रतवा २४ तवास उपलबध: (६६१ ) २५२ -५६८६   •  फॅकस (६६१ ) २५२ -४३६२
www.alamoministries.com  •  taoffice@alamoministries.com

्.ूएस.मध ील ज्वा व्यक्त तीं, आपले तन, मन, हृद्, तवाकद व आतमवा अपू्चन ईश्वरवाच ी सेववा करत ील, अशवा व्यक्त तींनवा जगभरवात ील, 
टोन ी अलवामो ह रिश्चन ह मह नह सट्ज, अश ी जवागवा पुरवते क ी ह जथे जगण्वासवाठ ी आवश्क त्वा सव्च गोष्ट ी ह मळत ील

न्ू्ॉक्च  शहरवांत दर मंगळववार ी रवारि ी ८  ववा. व इतर र ठकवाण ी प्रत्ेक रवारि ी सेववा आ्ोह जत करण्वात ्ेतवात.अह धक मवाह ह-
त ीसवाठ ी कृप्वा (९०८ ) ९३७ -  ५७२३  ्वा क्.वर फोन करवा.

प्रत्ेक से वेनंतर जेवण द दले जवाईल.
ह रिश्चन पॅसटर अलवामो ्वांन ी ह लह हलेले पुसतक “द मस ीहवा” मवागून घ्वा. ्वामध् ेजुन्वा करवारवामध ील  ३३३ च्वावर गोष्ट ींतून ह रिसतवाबवाबतचवा पुरवाववा द दलवा आह.े
धमपोपदेशक अलवामो ्वांच्वा लेख ी सवाह हत्वाचे ववाटप करून लोकवांच ी आतमोन्त ी करणवारे सेवक महणून कवाम करवा.  

आमचे सव्च लेख ी सवाह हत् व ऐकण्वाचे संदेश ,ह शश पंग शुलकवासह,  ह न:शुलक पवाठवले जवातवात.
जर त्वासवाठ ी  कुण ी तुमच्वाकडून पैसे घेत असेल तर कृप्वा पुढ ील क्. वर फोन करवा. (६६१ ) २५२ -५६८६ कलेकट.

्वा लेख ी सवाह हत्वाद्वा रे मुक्त ीसवाठ ी खरवा मवाग्च कोणतवा हे दवाखवले जवात.े (पे्र ह षतवांच ी कृत्े४ :१२ ).
हे सवाह हत् फेकू नकवा. कृप्वा दुसऱ्वा कोणवालवा तर ी ते ववाचवा्लवा दवा.

जे कोण ी दुसऱ्वा देशवांमध्े असत ील त्वांन ी कृप्वा हे सवाह हत् त्वांच्वा देशवांत ील बोल ी भवाषवांमध्े अनुववाद दत करवावे.
जर आपण हे सवाह हत् पुनहवा प्रकवाह शत करणवार असवाल तर कृप्वा खवाल ील कॉप ीरवाईट व रह जसटे्शनचवा समवावेश करवा.
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