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व्हॅटिकन स्वत:ला ह्मगौरीप्रमाणे हनष्ा् ्व 
भोळी  असल्ाचे दाख्वते ्रंतु बा्बलनुसार ती 
एक ्वेश्ा, “स्वावात दषु्ट ्वेश्ा” आ्,े एक ्ंथ आ्.े 
(रेव्. १९ :२)१ ती अमेटरकेसह्त स्ववा दशेांतील 
सरकारी संसथांच्ा शाखांचा उ््ोग आ्ल्ा 
हश्ा्ांसारखा करून दषु्ट्णे ्वागते (जसा 
ह्मगौरीने आ्ल्ा बुिक्ांचा उ््ोग केला 
्ोता).शासनाकडून अहिकाहिक सत्ा हमळत 
गेल्ा्वर तसेच अहिकाहिक हन्ंत्रण करण्ाची 
मुभा हमळाल्ा्वर ती ्ुन्ा ह्मगौरीचे गोंडस 
रू् िारण करून मागे र्ाते ज्ा्ोगे हतच्ा स्ववा 
्वाईि कामहगरीसाठी शासनालाच जबाबदार ्व 
दोषी ठर्वले जा्वे.

कारण: रोमन कहॅ थोहलक नसलेल्ा प्रत्ेकाला 
त्रासदा्क आहण हनबबंिक ठरतील, त्ांना 
बदनाम आहण उध्वसत करतील अशा का्दांची 
अंमलबजा्वणी करणे ्व रोमन कहॅ थहलक नसलेल्ा 
स्ववा प्रकारच्ा कल्नां्वर हनबबंि आणणे जेणेकरून ती सैतानी राणी (दषु्ट 
्वेश्ा) म्णून राज् करू शकेल. 

सं्ूणवा जगातील सरकारां्वर तसेच चचवा्वर आ्लेच हन्ंत्रण असा्वे 
्ी व्हॅटिकनची फार ्ू्ववी ्ासूनची इच्ा! आहण म्णूनच हतने आ्ल्ा 
प्रहशहषित, उतसा्ी आहण समर्वात भा्वनेने काम करणाऱ्ा ्व जेज्ुइि 
सदस् असलेल्ा साथीदारांसम्वेत जगाला आहण अमेटरकेच्ा सरकारला 
सर्वाणीप्रमाणे ह्वळखा घालून ग्रसत केले आ् ेआहण त्ाचा  ्टरणाम म्णून 
आता सं्ुक्त राष्ट्र (जे हतनेच हनमावाण केले ्ोते)२, हतच्ाच हन्ंत्रणाखाली 
आ्.े व्ाईि ्ाऊस, काँग्रेस, प्रत्ेक राज्, सांहघक, नागरी ्व सामाहजक 
सरकारी संसथा, आ् आर एस, एफ बी आ्, अमेटरकन सरकारचा कामगार 
ह्वभाग, ्वटरष्ठ न्ा्ाल्, न्ा्व्य्वसथा, सैन्दल, राज्ाचे कें द्रि् ्व इतर 
्ोहलस दल, इतकेच नव् ेतर आंतरराष्ट्री् बँक व्य्वसथा ्व फेडरल टरझ्ववा 
्ंत्रणा (हजचे इल्ुहमनाटि ्व अगेनिर असे ना्व आ्)े, माद्फ्ा, कामगार 
संघिना३ आहण बहुतेक स्ववा बातम्ांची प्रभा्वी प्रसार माध्मे हतच्ाच 
अहि्त्ाखाली आ्ते.

्ी सैतानी चचवा (व्हॅटिकन), ्ू.एस.च्ा घिनेच्ा जागी हतच्ा स्वतःचे 
एक-जगती्, सैतानी का्द े(कहॅ नन लॉ) आणण्ाच्ा बेतात आ् ेज्ाद्ारे 
“दांहभक” लोकांना (कुणी्ी जो रोमन कहॅ थहलक ना्ी) ्मसदनास ्ाठ्वले 
जाईल. अमेटरकेचे राष्ट्राध्षि जॉजवा ्वॉशशंगिन ्ांचे प्रमुख स्ाय्क आहण 
स्कारी जनरल लाफा्ेिे ्ांनी भह्वष््वाणी केली ्ोती की, “जर किी 
अमेटरकन माणसांचे स्वातंत्् नष्ट झाले तर ते रोमन कहॅ थहलक सैतानी 
चचवाच्ा ्ारिीच्ा (्ो्च्ा) ्ाताने रसातळाला जातील.”४ 

्न्ास ्वषाबं्ू्ववी रोमन कहॅ थहलक आचवाहबश् हगलरॉ् ्ांनी ऑसटे्हल्ा 
्ेथे भाषण द्दले ्ोते. त्ांनी त्ा भाषणात ्वणवान केलेल्ा सह्वसतर 
्ोजनांनी अंहतम िप्ा गाठल्ाचे आज आ्णास द्दसत आ्:े

“रोमन कहॅ थहलकचे बोि्वाक् रोमन कहॅ थहलक लोकांसाठी 
के्वळ आ्ण ् े आ्.े आ्ण स्ववा दांहभक लोकांना (रोमन 
कहॅ थहलक नसलेल्ांना) हन्वडणूकीमध्े ्र्वलेच ्ाह्जे. चचवाचे 
फादर (्ो्) म्णतात की स्ववा नकाराथवी (अस्वीकृत) डा्व्ेच 
जी्वघेणे ठरतात. ्ह्वत्र ह्त्ाची – ्ो्ची मागणी आ् ेकी, स्ववा 

आ् आर एस, एफ बी आ्, अमेटरकेतील लेबर हड्ािवामेंि (कामगार ह्वभाग), माद्फ्ा आहण कामगार संघिना ् ेव्हॅटिकनचा 
भाग आ्ते का? 

्ो् स्ववा सरकारी संसथाचा तसेच व्हॅटिकनचा स्वावात ्वटरष्ठ अहिकारी आ् ेका?

्ो्ची गुह्ते
सा्ववाजहनक से्वांमध्े ल्वकरच   १०० %    
लोक रोमन कहॅ थहलक असले ् ाह्जेत. जेव्ा 
ज्ू, प्रोिेसिंि ककं्वा इतर ्ाखंडी लोकां्ेषिा 
रोमन कहॅ थहलक लोकांना गु्चू््णे अहिक 
सरकारी नोकऱ्ां्वर घेतले जाईल तेव्ा 
कुठला्ी संश् हनमावाण ्ोणार ना्ी ्ाची 
काळजी घेतली ्ाह्जे.”

व्हॅटिकन द्ारा द्कतीतरी लाख लोकांची 
्त्ा झाली आ्,ेअसे प्रभु म्णतो (प्रकिीकरण 
१८ :२४  ) आहण इहत्ासात ्ाची नोंद 
आ्.े  ्ुरो्मध्े रोमन कहॅ थहलक लोकांनी, 
्ा भल्ामोठ्ा सैतानी चचवाने त्ासणीच्ा 
ना्वाखाली    ६८   दशलषि लोकांना अिू केले, 
त्ांचा ्ळ केला गेला ्व त्ांची ्त्ा केली.५ 

सेंि बाथथोलोम्ु द्द्वस ्त्ाकांडामध्े द्कमान 
१०० ,०००    प्रोिेसिंि लोकांची ्त्ा करण्ात 
आली.६  राष्ट्राध्षि अब्ा्म शलंकन ्ांनी ्ा 

नागरी ्ुधदासाठी ्ो्ला ्ुढील शबदांत दोषी ठर्वले:
“जेज्ुइि सदस्ांच्ा अभरि ्व गुप्त प्रभा्वाहश्वा् ् े ्ुधद 

किीच शक् झाले नसते. आमची भूमी हतच्ा उमदा ्ुत्रांच्ा 
रक्ताने रक्तरंहजत झाली आ् े् ास के्वळ रोमन कहॅ थहलक ् ंथ अथावात 
्ो् जबाबदार आ्.े शलंकन ्ुढे म्णाले, “ मी स्वावात उदात्, 
ह्वशाल आहण उच्च स्वरू्ाच्ा ह्व्वेकस्वातंत््ाचा ्ुरसकतावा आ्,े 
मात्र जो््बंत ्ो् ्व त्ाचे अनु्ा्ी, त्ांच्ा स्ववा काउंहसलस, 
िमवा्वेत्े आहण िमवासूत्र का्द े ्ाद्ारे मला सांगतात की त्ांचा 
ह्व्वेक त्ांना संिी हमळताच माझ्ा ्त्ीस जाळण्ाची, माझ्ा 
मुलांचा गळा घोिण्ाची आहण माझा गळा का्ण्ाची आज्ा 
दतेो, तो््बंत मी ्ो्, त्ाचे अनु्ा्ी, रोमन कहॅ थहलक लोक 
्ांना ह्व्वेकस्वातंत्् द्ेवू शकत ना्ी.”   

अब्ा्म शलकंन ्ानंी व्हॅटिकनची कृषणकृत् े बरेच ्वळेा उघडकीस 
आणल्ामुळे, त्ान ेस्वतःच भाकीत केल्ाप्रमाणे, त्ाचंी ्त्ा करण्ात आली. 
्ो् त्ाचें जेज्ईुिद्ारे, रोमच्ा आजे्नसुार त्ाचंी ् त्ा करण्ात आली.८   आहण 
शलकंनच्ा ्ेवळे्ासनू आत्ा््बंत व्हॅटिकनमि ेका्ी्ी फरक ्डलेला ना्ी.

जॉन एफ. केनेडी ्ांची प्राणघातक चूक

जेव्ा जॉन केनेडी ्ांना व्हॅटिकनद्ारा प्रश्न ह्वचारण्ात आला 
्ोता “आ्ण रोमन कहॅ थहलक चचवाच्ा का्दांबरोबर र्ाल की ्ू.एस.
च्ा घिनेबरोबर?” तेsव्ा त्ांनी त्ांना उत्र द्दले, “मी ्ू.एस.च्ा 
घिनेबरोबर रा्ीन.”९  ्ी राष्ट्राध्षि केनडी ्ांच्ासाठी प्राणघातक  
घोडचूक  ठरली. रोमने त्ांच्ा ्त्ेची आज्ा द्दली आहण नंतर जेज्ुईिने 
त्ाप्रमाणे हन्ोजन करून, राष्ट्राध्षि शलंकनप्रमाणेच त्ांचीदखेील ्त्ा 
केली. त्ाचप्रमाणे केनेडी ्ांच्ा हत्ेमागे कुणाचा ्ात आ् े ् े ज्ांना 
माह्त ्ोते त्ांची दखेील ्त्ा करण्ात आली.

जेव्ा अमेटरकेमध्े ् ा ् त्ेचा त्ास करण्ासाठी ओरड सुरू झाली तेव्ा 
मुख् न्ा्ाहिश अलवा ्वॉरेन (जे व्हॅटिकनचे कोलंबस गुप्त सैहनकी संघिनेचे 
सदस् ्ोते) ्ांची त्ासकामासाठी हन्ुक्ती करण्ात आली.  त्ांनी खू् 
दतुोंडी्णा ्व द्फर्वाद्फर्व केली -  त्ांच्ाकडून ् ेअ्हषितच ्ोते. आहण 

लेखक िोनी अलामो
१९८३ मध्े हलह्लेले
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बराच काळ घेतल्ानंतर, त्ासप्रद्क््ा थांब्वली. ्ो्ने म्िल्ाप्रमाणे, 
“नकाराथवी कृती जी्वघेण्ा ठरतात”. राष्ट्राध्षि केनेडी ् ेअब्ा्म शलंकन 
्ांचे ह्वदाथवी आहण थोर चा्ते ्ोते. आहण अब्ा्म शलंकनला जे मा्ीत 
्ोते ते केनेडींनादखेील मा्ीत ्ोते.

दसुरे म्ा्ुधद ज्ामध्े ३०  दशलषिाहून अहिक माणसे मृत्ूमुखी 
्डली (स्ा दशलषि ज्ू - ्ोलोकासि),१०  त्ा ्ुधदाची आखणी ्व ्ुधदाला 
्ुरसकृत करणे व्हॅटिकनद्ारे करण्ात आले. ह्िलर, मुसोहलनी आहण फँ्को 
् ेस्ववाजण रोमन कहॅ थहलक ् ंथाचे११  सदस् ् ोते  - त्ांना जग हजकां्चे ् ोते 
ते ्ेशूसाठी नव् ेतर हरिसतह्वरोिी व्हॅटिकनसाठी.

मध् ्व द. अमेटरकेतील अशांतता, सैतानी चचवाकडून  प्रहशषिण घेतलेल्ा 
कहॅ सट्ो१२ ्ांनी क्ुबात ्व सं्ूणवा कहॅ टरहब्न ्ेथे केलेले कू्र अत्ाचार ्व 
लेबहॅनॉन आहण आ्लबंड मिील आजची अहतरेकी कृत्े ्ी स्ववा व्हॅटिकनचीच 
कृषणकृत्े आ्ते. आता तुम्ाला कळले असेल की ईश्वराने रोमन कहॅ थहलक 
सैतानी चचवाला ्ृथ्वी्वरील स्ववा दषुकृत्ांची जननी का म्िले आ्.े 
(प्रकिीकरण १७ :५)?

व्हॅटिकनला ् े माह्त ्ोते की दसुरे म्ा्ुधद घड्वून आणण्ात 
व्हॅटिकनचा ्ात आ् े् ेबऱ्ाच लोकांना समजले ्ोते. म्णूनच लोकांचे 
लषि दसुरीकड े ्वेिून घेण्ासाठी त्ांनी जॉन बचवा सोसा्िी उघडण्ाची 
खेळी खेळली आहण लोकांचे लषि खऱ्ा गुन्गेाराकड े (व्हॅटिकनकड)े ्वळू 
न्े म्णून साम््वादाकड े्वळ्वले (साम््वादाला सुधदा व्हॅटिकनच ्ुरसकृत 
करते.) आहण ्ी खेळी अत्ंत ्शस्वी ठरली.

जगातील प्रत्के प्रमुख अहतरेकी सघंिनानंादखेील व्हॅटिकनच ्रुसकृत 
करत.े ्ाचे कारण अहतरेकी सघंिना ज्ा अनाकलनी्, ह्व्वकेशनू्, द:ुखद 
घिना घड्वनू आणतात त्ाबद्दलच्ा ह्वचारामंध् े  लोकानंा गंुत्वनू ठे्वणे 
्व त्ाच्वळेी व्हॅटिकन स्वत: जगभरच्ा शासनव्य्वसथानंा अप्रभा्वशाली 
करण्ाचा प्र्त् करत असत ेजेणेकरून ्ो्ची स्ववा जगा्वर सत्ा ्ईेल ्व स्ववा 
जगा्वर त्ानंा आ्ले प्रभुत्व गाज्वता ्ईेल.अहतरेकींबाबतच्ा बातम्ानंा 
प्रहसद्ी हमळत ेतवे्ा व्हॅटिकनन ेअमेटरकेच्ा घिनचेी तत्ेव न ्ाळल्ाच्ा 
आहण लोकां् ासनू त्ाचें िारमवाक स्वाततं्् ह्रा्वल्ाच्ा घिनाचं्ा (लोकानंा 
तरंुुगात िाकणे, शाळा ्व चचवा बंद ठे्वणे इ.) बातम्ानंा हततके म्त्व ्वाित ना्ी,  
्ी अत्तं िक्ादा्क बाब आ्.े ्ा कारणासाठीच व्हॅटिकनला आ्ले सरकार 
्व आ्ला िमवा ्ा्वर जगभरात हन्तं्रण करण्ास ््व ेआ्.े अहतरेकी्णा 
हजतका अहिक ह्वहचत्र, अनाकलनी् ककं्वा गूढ असले हततके अहिक चागंले. 
व्हॅटिकनची प्रभा्वशाली प्रसारमाध्मे सधुदा तमु्ाला ्ाच गोष्टींच्ा 
ह्वचारामंध् ेहखळ्वनू ठे्वतात. मात्र आता लोकानंा त्ाचं्ा का्व्ा धदतींबद्दल 
समजून आल्ामुळे आता त ेल्वकरच प्रसार माध्मे ्व अमेटरकेचे राष्ट्राध्षि 
्ाचं्ास् (जे नकुतचे त्ानंा सामील झाले आ्ते) द्शत्वाद थाबं्वा्ची 
मोह्म ्ाती घतेील (जो त्ानंी स्वत:च सरुू केला आ्)े आहण लोकाचं्ा 
मनातं ह्वश्वास हनमावाण करतात की त ेस्वत: अहतश् चागंले, अगदी द्ेवमाणसे 
आ्ते आहण ्ासारख्ा कृतींना त्ानंी किी्ी ्ाठींबा द्दलेला नव्ता (ताजी 
घडामोड: िेरी ्ैवि ्ाचं्ा लेबहॅनॉन ्थेील ्वािाघािी)

हजम जोनस ्ा रोमन कहॅ थहलक जेज्ुईि िमवागुरूच्ा स्ा्काने 
हरिश्चन असल्ाचे भास्वले तेव्ा त्ाचा आहण त्ाच्ा साथीदारांचा ्वि 
व्हॅटिकनद्ारे करण्ात (ह्वष दऊेन नव्)े आला. ् े कु्र कृत् करण्ाचे 
कारण म्णजे माघार घेणाऱ्ा हनर्राि हरिश्चनांकड ेजगाने संश्दषॄ्टीने ्व 
संकुहचत नजरेने ््ा्वे.१३ 

“्रमेश्वर ्ुढील स्ा गोष्टींचा हतरसकार करतो ्व ्ुढील सात 
गोष्टींनी ईश्वराच्ा मनांत घृणा हनमावाण ्ोते: गर्ववाष्ठ्णा, खोिे 
बोलणारी जीभ, हनर्रािांचे रक्त सांडणारे ्ात, दषु्ट कल्नांना 
थारा दणेारे अंत:करण, खोड्ा, कुरा्ती काढण्ासाठी ्ुढे 
असणे, खोिे बोलणारा साषिीदार आहण बंिूभा्व न जो्ासता 
भा्वाभा्वांमध्े/लोकांमध्े ्वादा्वादी हनमावाण करणे” (नीहतसूत्रे 
६ :१६ -१९ ).  (ईश्वराला न आ्वडणाऱ्ा ् ा स्ववा गोष्टींचे मूतवीमंत 
रू् म्णजे सैतानी व्हॅटिकन ्ो्)

तुमच्ा किी लषिात आले आ् े का की, व्हॅटिकनने ्ू.एस.चे कसिम 
्व आसथलांतर हन्ंहत्रत केल्ामुळे थडवा हडग्री सुरषिेमिून गेल्ाहश्वा् 
(शोित्ास, रडार इ.) आ्ण ्ा दशेाच्ा बा्रे जाऊ शकत ना्ी. ्रंतु 

१९६० च्ा दशकात जेज्ुईि व्हॅटिकन-प्रहशहषित टिमोथी हलअरी१४ 

्ाने आ्ल्ा दशेाच्ा ्ु्वकांना अमली ्दाथाबंचे व्यसन ला्वले, तेव्ा 
्ू.एस.च्ा कसिम ्व आसथलांतर ह्वभागाला, माद्फ्ा द्ारे (जे आ्ल्ा 
गैरव्य्व्ारांनी हमळ्वलेला काळा ्ैसा ्ैसा व्हॅटिकनद्ारे ल््वतात) ्ा 
एकेकाळी चांगल्ा असलेल्ा दशेात प्र्वेश करणारे ्जारो ्ाऊंड ्वजनाचे 
नशीले ्व अंमली ्दाथवा मात्र द्दसू शकले ना्ीत. म्णूनच कदाहचत अब्ा्म 
शलंकन ्ांनी म्िले ्ोते, “मला अमेटरकेच्ा हषितीजा्वर एक काळाकुट्ट ढग 
्ेताना द्दसतो आ् े्व तो रोमकडून ्ेत आ्”े१५ 

ज्ा हरिसतह्वरोिीने ्ा दरुाचार केला आहण रक्त्ात घड्वून आणला 
हतच्ाबद्दल बा्बल का् म्णते ते ््ा:

“आहण मी त्ा स्तीला (व्हॅटिकनला) ्ाह्ले जी संतांचे 
आहण ्ेशुच्ा शह्दांचे रक्त प्राशन करून तरवा झाली ्ोती: 
आहण जेव्ा मी हतला ्ाह्ले, मी खू् ह्वसम्चद्कत झालो” 
(प्रकिीकरण १७ :६).

“हतने स्वत:चे द्कती उदाहत्करण केले आ्,े आहण आनंद घेत 
मसत राह्ली आ्,े हतला ते्वढा ्ळ आहण द:ुख दा: ती स्वत:शी 
म्णत असते, “मी राणी आ्,े कोणी ह्वि्वा स्ती ना्ी आहण मी 
कुठले्ी द:ुख झेलणार ना्ी.”  (प्रकिीकरण १८ :७).

“्ा [शासन्द्ती] एकाच ह्वचार ्द्तीने काम करतात आहण त्ा 
स्ववा आ्ली सत्ा ्व ताकद ्शुच्ा ्ाती सु्ुदवा करतील.” म्णजेच, 
्ा सैतानाची शक्ती लाभलेल्ा एक-जगती् शासन ्द्हत - ज्ामध्े 
राज् आहण कें रि शासन, नागरी आहण सामाहजक संसथाचा अंतभावा्व 
्ोतो, व्हॅटिकनच्ा आज्ेचे ्ालन करून ्ी शक्ती हरिसत ह्वरोिींच्ा 
्ाती सु्ूदवा करतील (प्रकिीकरण१७ :१३ ).

्ेशू हरिसत ्ृथ्वी्वर ्ेण्ा्ू्ववीच्ा आहण जगाचा नाश ्ोण्ा्ू्ववीच्ा 
्ा बा्बलच्ा बुक ऑफ टरह्वहलशन मिील का्ी शे्विच्ा खुणा आ्ते. 
ईश्वराने ्ाण्ाने१६  ् ेजग नष्ट केले आहण सोडाम ्व गोमोरा्ाला आग 
्व गंिकाचा१७  ्वा्र करून जाळून िाकले. ्ा दोन्ी ्वेळी ईश्वराने, ्ुढे 
्ेणाऱ्ा ह्वनाशाबद्दल भाकीत करण्ासाठी आ्ले दतू ्ाठ्वले ्ोते. आज 
तो अत्ंत द्ाळू ईश्वर स्ववा रोमन कहॅ थहलक लोकांना सांगतो, “माइ्ा 
लोकांनो, हतच्ातून बा्रे ्ा ्ासाठी की हतच्ा ्ा्ात तुमचा ्वािा 
असू न्े ्ासाठी की तुमच्ा्वर हतच्ा कोणत्ा्ी ्ीडा ्ेऊ न्ेत.” 
(प्रकिीकरण१८ :४ ). जर तुम्ी ईश्वराच्ा बाजूने असाल ्व ईश्वराच्ा 
्ह्वत्र आतम्ाने शाश्वत हज्वनाची इच्ा तुमच्ामध्े जागृत केली असेल 
तर ईश्वराची आज्ा माना ्व व्हॅटिकनच्ा ह्वळख्ातून बा्रे ्डा. असे न 
करणे म्णजे ्रमेश्वराची अनुज्ा करणे ठरेल आहण आज्ा्ालन न करणे 
म्णजे ्ा सुधदा चेिकीणीचा अहभचारच ठरेल१८.

बऱ्ाचश्ा व्हॅटिकन राज् ्व कें रि सरकारच्ा एजंसींनी उदा. 
आ्आरएस, ओएसएचए, अमेटरकन कामगार ह्वभाग, कामगार संघिनांनी 
शेकडो व्य्वसा् ्व उदोगांचा ् ळ करून ्व त्ांना द्द्वाळखोर करून आ्ल्ा 
दशेाचा आरथवाक कणा मोडला आ्.े१९ ्ामुळेच लाखो अमेटरकन लोक बेकार 
झाले आ्ते ्व भुकेने मरत आ्ते. ्रंतु व्हॅटिकन मिील उदोगांना मात्र 
कुठला्ी त्रास ना्ी. उलि ते आणखीनच समृद् ्ोत चालले आ्ते कारण ते 
सरकारी एजंसी चाल्वतात. हरिसतह्वरोध्ाला जेव्ा नरकात जा्ची ्वेळ 
्ेईल त्ाबद्दल ईश्वर का् म्णतो ते ््ा:

“लोक तझु्ाकड ेहनरखनू ् ा्तील ्व तझु्ाबद्दल ह्वचार करतील. 
त ू एक कले्वर आ्से ् े त े ्ा्तील आहण म्णतील, “्थृ्वी्वर 
सगळीकड ेज्ान ेप्रचंड भ् हनमावाण केले ्ोत ेतो (हरिसतह्वरोिी ) 
्ाच का? ज्ान ेश्राचंा ह्वध्ंवस करून स्ववा जहमनीचे ्वाळ्विं केले 
तो ्ाच मनषु् का?  (्श्ा१४:१६ -१७).

फेडद्ारे व्हॅटिकन गुलाम कामगार ्ा्वण्ांना ह्र्वा कंदील

व्हॅटिकनच्ा अनेक बड्ा कामिंदातील एक मोठा उदोग म्णजे “दारू 
्व ्वाईन” कारखान्ांत काम करणाऱ्ा गुलाम कामगारांच्ा ्ा्वण्ा.्ा 
्जारो दशलषि डॉलरच्ा उदोगांना कोणत्ा्ी कामगार समस्ा ना्ीत 
कारण हतथल्ा कामगारांना बेका्दशेीर्णे मोफत राब्वून घेण्ात ्ेते 
(्जारो रोमन कहॅ थहलक सािू). ्ा कें रि सरकारच्ा संसथा आ्ले श्रम 

१०  इनफॉरमेशन पलीज अलमहॅनहॅक, १९८२ , ्ृ. ९८    ११  समोकसक्ीनस् , जहॅक हचक, ्ृ. १९    १२  समोकसक्ीनस् , जहॅक हचक, ्ृ. ३५  १३  डबल क्ॉस, हचक ्हबलकेशनस,   १४  ्ीबीएस लेि नाईि इंिरवहू ह्वथ टिमोथी हलअरी, 
जुलै १९८३    १५  ५०  इ्सवा इन द चचवा ऑफ रोम, चालस्वा  हचहनके्, ्ृ. ५१०  (मूळ ह्वसताटरत प्रत १८८६ , ्ीडीएफ स्वरु्ात उ्लबि, ्ृ. ३५९ )   १६  जन. चहॅ. ६ -७    १७  जन. १९ :२४ -२५    १८  आ् सहॅम. १५ :२३    
१९  द व्हॅटिकन हबली्नस, अव्रो, महॅन्हॅिन, ्ृ. २१४ -२१५    
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आ्ल्ा द्ेवाला, आ्ल्ा ह्त्ाला, आहण आ्ल्ा उद्ारकत्ावाला, प्रभु 
्ेशु हरिसताला स्वेच्ेने दणे्ाची स्वलत इतर कोणाला्ी दणेारा ना्ी 
कारण रोमच्ा मते आ्ण स्ववाजण (रोमन कहॅ थहलक नसलेले) ्ाखंडी 
आ्ोत. हरिश्चनब्दसवा२०   ला सेले ्व बेनेहडकिाइन दारू ्व ्वाईन कारखाने 
(गुलाम कामगार ्ा्वण्ा) ्व ना्ा व्हॅली, कहॅ हलफोरनवा्ा ्ासून ते न्ू्ॉकवा  
राज्ा््बंत त्ांच्ा कं्न्ाची/संसथाची कामगारांना मोफत्णे ्वा्रून 
भरभराि ्ोते ्व कामगारांना मोफत राब्वून घेतल्ाबद्दल त्ांना कें रि 
सरकारकडून कुठला्ी उ्रि्व ककं्वा जाच ्ोत ना्ी. 

व्हॅटिकनचे आ् आर एस आहण अमेटरकेतील लेबर हड्ािवामेंि (कामगार 
ह्वभाग) आता घिनेने घालून द्दलेल्ा चचवा ्व राज्शासनाला ्वेगळे 
ठे्वणाऱ्ा का्दशेीर रेषेचे प्रत्ेक प्रकारे उललंघन करत आ्ते. आहण 
मूलभूत असलेल्ा स्ववा हरिश्चन चचवा ्व शाळांचा नाश करण्ाचा प्र्त् 
करत आ्ते. त्ातील एक रीत म्णजे त्ांची करातून ्वगळण्ाची स्वलत 
काढून घेणे.  अमेटरकेच्ा घिनेच्ा ्व अमेटरकेच्ा ह्वरोिात असलेल्ा 
आ् आर एस ्ा संघिनेने स्ववा साम््वादी संसथाना मात्र अंतगवात म्सूल 
कोड क्. ५०१(क)३   खाली करांतून मुक्त ्ोण्ाची स्वलत द्दली आ् े
्व त्ांना द्दलेला ्ा स्वलतीचा दजावा त्ांच्ाकडून काढून घेण्ाचा त्ांनी 
किी्ी प्र्त् केला ना्ी.२१ आ् आर एस ्ा रोमच्ा ्वसूली संघिनेने असे 
सुहनहश्चत केले  आ् ेकी रोमन कहॅ थहलक सैतानी चचवा आहण त्ांच्ाशी संलग्न 
असलेले (्वन-्वलडवा चचवा) िारमवाक संसथा म्णून काम करणाऱ्ा संसथाना 
अमेटरकेत, त्ांच्ा करोडो अबज डॉलसवाच्ा व्य्वसा्ासाठी मालमत्ा कर 
ककं्वा कुठल्ा्ी प्रकारचा कर भरा्वा लागणार ना्ी.२२    ् ी ् ोजना अंतगवात 
म्सूल कोडच्ा ह्व. ८९२  च्ा तरतूदीखाली करण्ात आली. व्हॅटिकन ्ा 
एकमे्व िमवा आ् ेज्ाला दर्वषवी कें रि सरकारद्ारे ्जारो दशलषि डॉलसवाची 
मदत त्ांच्ा संकुहचत कहॅ थहलक शाळांसाठी हमळते.२३  ्ी सारी मदत तुम्ी 
भरत असलेल्ा करांमिून केली जाते. हबश् हगलरॉ्ने म्िल्ाप्रमाणे, 
“आ्ण एकिेच आ्ल्ा रोमन कहॅ थहलक बंिूसाठी असणार आ्ोत” आहण 
“आ्ण स्ववा ्ाखंडी लोकांना ्र्वलेच ्ाह्जे.”

व्हॅटिकनने रहश्न ्ुराणमत्वादी चचवाचा नाश करण्ासाठी साम््वादी 
्षिाची मदत घेतली तर नाझी ्षिाची मदत घेऊन स्ववा ज्ूंना ्व त्ांची 
प्राथवानागृ् े काढून िाकण्ाचा प्र्त् केला (कारण व्हॅटिकन म्णते की ते 
सोडून स्ववाच जण - रोमन कहॅ थहलक नसलेले - ्ाखंडी आ्ते)

आ्आरएस — रोमन सैतानी चचवाची, ्वसूली करणारी संसथा

रोमन कहॅ थहलक सैतानी चचवाच्ा जेज्ुईिने इल्ुहमनाटि ्व अगेनिर 
असे ना्व असलेली आंतरराष्ट्री् बँकींग ्द्ती सुरू केली२४  (मात्र त्ा 
करता ज्ू लोकांना जबाबदार ठर्वले) रोमचे घोष्वाक् म्णजे, “जो 
्ैशाची हतजोरी सांभाळेल तो देश चाल्वेल”. व्हॅटिकनने रोमन कहॅ थहलक 
नसलेल्ांची ्काल्ट्टी करण्ासाठी सरकारी त्ासणी (्ुद्) सुरू 
केली आहण त्ांच्ा बँकातून देशांना कजपे द्दली जेणेकरून लढण्ासाठी 
त्ांच्ाज्वळ ्ुरेसे ्ैसे उरतील. आम्ी मूखवा्णाने ्ा सैतानी चचवाच्ा 
्ंथाला आमच्ा देशात ्ेण्ाची ्र्वानगी द्दली.   (आ्आरएस  ्ी 
संसथा फक्त रोमलाच उत्रे देते).

ईश्वराच्ा बा्बलमिील का्दानसुार, दर ्न्ास ्वषाबंनी, ज्ा कजावाची 
्रतफेड करता ्ते ना्ी, अशा कजावाला मुक्त केले जात े म्णजेच त्ा 
कजाव्ा ासनू सिुका केली जात.े ्ा ्वषावाला ज्हुबली ्वषवा अस ेसमजले जात.े 
(ले्वी्२५:१०).रोमन ्थंाचा, मृत् ूआहण बंिनाबाबतचा का्दा झुगारून 
दऊेन आ्ण ्रत ईश्वर ्व त्ाचा ्तु्र ्शेनु ेसाहंगतलेल्ा का्दाकड े्वळू 
्ा आहण ज्हुबली ्वषवा साजरे करू्ा. ्ी कजपे सतैानान े (रोमन कहॅथहलक 
्थंान)े आ्ल्ाला त्रास दणे्ासाठी ्व आरथवाक बंिनात अडक्वनू ठे्वण्ासाठी 
हनमावाण केली आ्ते. ्ी लढाई आ्ण सरुू केली नव्ती आहण आ्ल्ाला 
ती नको्ी ्ोती आहण आ्ण ्सै ेउिार घतेले नव्त.े मग त्ासाठी त्रास 
का भोगा्चा? ्ा स्ववा त्ासण्ा (्दु्)े रोमन कहॅथहलक सतैानी चचवाद्ारे 
केल्ा ्ोत्ा जेणेकरून ्ा जगामध् ेएकाच चचवाचे, एकाच शासन्धदतीचे ्व 
एकाच प्रसारमाध्माचे ्वचवास्व राह्ल.२५ 

व्ॅंकु्वर ्ेथील ्वन ्वलडवा चचवाच्ा अहि्वेशना्वेळी आमच्ा का्ी 
स्व्ंसे्वकांना हतथे समशलंगी संबंिांच्ा बाजूने असलेले लेखी साह्त् ्व 
बुथ तसेच जादिूोण्ाच्ा  बाजूने  असलेले लेखी साह्त् ्व बुथ, तसेच दारू 
ह्ऊन तरवा झालेले लोक आहण ईश्वराला न आ्वडणाऱ्ा  द्कतीतरी गोष्टी 
हतथे ्ोताना द्दसल्ा, ज्ांची ्ा “्वैहश्वक” जगताचा स्वावात मोठा संप्रदा् 
्वा््वा करतो. ्ा स्ववा गोष्टी ्ाहून आमच्ा स्व्ंसे्वकांना िक्ाच बसला. 
् ेसैतानी लोक सत् जगाची - म्णजेच ्वाईिा्ासून फारकत,  ईश्वरप्रहत 
सम्वाण२६ ्ाची हशक्वण दणेाऱ्ांना संप्रदा् असे संबोितात.  मात्र ते एक 
जगती् संसथेची ्व त्ा ्ंथाच्ा नेत्ाची म्णजेच ्ो्ची ्ुजा करतात.

तो ह्वरोि करील आहण ज्ाला ईश्वर म्िले जाते स्वत:ला त्ा 
स्ववा गोष्टीं्ेषिा उच्च करील. त्ाला (ल्वकरच ् ोणाऱ्ा ् ो्ला) द्ेव 
ककं्वा उ्ासना करण्ाची कोणती्ी एखादी ्वसतु असे म्णतील. 
्ेथ््बंत की तो द्ेवाच्ा मंद्दरात (जेरूसलेम ्ेथे) जाईल आहण 
शसं्ासना्वर बसेल आहण तो स्वत:ला द्ेव (ल्वकरच) असे जा्ीर 
करील. (II थेससलनीकाकरांस २ :४ )

दषु्टाचे ्ेणे सैतानाच्ा सामथ्ावाने ्ोईल आहण त्ाच्ा 
्ेण्ाबरोबर खोिे चमतकार, हचन् ेआहण अदभुत गोष्टी घडतील. 
आहण जे नरकाच्ा ्वािे्वर आ्ते त्ांच्ाह्वरुद् प्रत्ेक प्रकारची 
दषु्टता फस्वणूक व्ा्वी म्णून तो आणील.” (II थेससलनीकाकरांस 
२ :९ -१०)

ते अदबीने ्वाकून त्ाच्ा अंगठीचे ्व ्ा्वलांचे चंुबन घेतात.२७  आहण 
त्ाला “्ह्वत्र ्वडील” असे संबोितात. मात्र बा्बलमध्े असे करण्ास 
मनाई आ्.े२८   आम्ी- जे इश्वराची आज्ा ् ाळतो ्व त्ाच्ा चैतन्ात प्र्वेश 
करतो - त्ांना संप्रदा् असे ना्व द्ेवून त्ांनी शक्तो अषिम् ्ा् केले आ् े
– ते म्णजे ्ह्वत्र आतम्ाची शनंदा जे ्ा ्व ्ेणाऱ्ा जगात किी्ी माफ 
केले जाणार ना्ी (मत्् १२ :३१ -३२). ्ण सैतान त्ाची शचंता करत 
ना्ी कारण त्ाने ्ह्वत्र आतम्ाची आिीच शनंदा केली आ्.े

रानिी ्शुची खुण

सैतानाला असे ्वािते की तुम्ी जनमभर त्ाच्ाबरोबर नरकात हखत्त 
्डा्वे२९  आहण असे ्ोण्ासाठी त्ाने राज् ्व कें रि सरकारी संसथांसोबत 
का् कारसथान रचले आ् े ते ््ा: तुम्ाला का्ी खरेदी ककं्वा ह्वक्ी 
करा्ची असल्ास तुमच्ा ्ाता्वर ककं्वा क्ाळा्वर हचन् उमिून 
घ्ा्चा सरकारी का्दा अंमलात आणला जाईल (् ेकाम कदाहचत लेसर 
द्करणांच्ा स्ाय्ाने केले जाईल म्णजे ते हचन् द्दसणार ना्ी.) ईश्वर 
्ा हचन्ाला “्शुची खुण” असे ना्व दतेो (प्रकिीकरण १९ :२०). व्हॅटिकन 
मात्र ्ा खुणेला शांती, प्रेम एकता, बंिुतेचे हचन् असे गोंडस ना्व दईेल. 
मात्र ईश्वर म्णतो की आ्ण ्ी खुण स्वीकारली तर आ्ण नरकात जाऊ 
(प्रकिीकरण १४ :९ -११ ).

्ो्, ऊफवा  स्वथोच्च बॉस ्व त्ाच्ा राज् ्व कें रि सरकारी संसथांचे 
म्णणे ् ेकी जर आ्ण ्ी खुण स्वीकारले ना्ी तर आ्ल्ा्वर बह्षकार 
िाकला जाईल (आ्ण खरेदी ककं्वा ह्वक्ी करू शकणार ना्ी). ज्ाप्रमाणे 
त्ा ईश्वराने हसन्ाई ्वाळ्वंिातील ह्ब्ू मुलांचे चाळीस ्वषपे ्ोषण केले 
त्ाचप्रमाणे तो माझे्ी ्ोषण करेल ्ासाठी मी ईश्वरा्वर ह्वश्वास ठे्वीन. 
ईश्वर त्ाच्ा्वर ह्वश्वास ठे्वणाऱ्ा आहण ्ो् ्व त्ाच्ा राज् ्व कें रि 
सरकारी संसथा ्व खुणेला प्रहतरोि करणाऱ्ां्वर भरभरून कृ्ा करील.

जगातील इतर नेत्ांप्रमाणेच राष्ट्राध्षि रेगनला सुधदा व्हॅटिकनद्ारे 
फस्वण्ात आले आ्.े ्  ेत्ांनी अचानक्णे ् ू.एस.च्ा राजदतूाला रोमच्ा 
्ा मोठ्ा ्वेश्ागृ्ात (जे ्ा सैतानी चचवाचे का्ावाल् ्व स्ववासािारण 
मुख्का्ावाल् आ्)े ्ाठ्वा्च्ा खेळी्वरूनच समजून ्ेते.

श्री. राष्ट्राध्षि, तुम्ी ्ा सैतानी चचवाकडून प्रहशषिण घेणाऱ्ा, ्वन-
्वलडवा चचवाच्ा मंत््ांसोबत खू् ्वेळ घाल्वताना द्दसता आहण ते तुम्ाला 
खरोखरच अत्ंत ्वाईि सलले देत असतात. व्हॅटिकनकडून हमळणारा 
्ैसा आहण प्रचंड ्ाठींब्ामुळे तुम्ी असे करत आ्ात का? के्वळ 
्ैशांसाठी ्व तात्ुरत्ा सत्ेसाठी, तुम्ाला स्वत:ला आहण आ्ल्ा 

२०  द व्हॅटिकन हबली्नस, अहॅहव्रो महॅन्हॅिन, ्ृ. १८२    २१  २१   १९८७  ््बंत स्ववा साम््वादी  संसथांना करमाफी ्ोती. आता ,मात्र माझ्ा लेखनामुळे त्ांनी स्ववा साम््वादी ्षिांची करमाफी रद्द केली आ्.े ्रंतु व्हॅटिकन 
साम््वादांनी लोकतंत्र ्व लोकशा्ी्वादांचे रू् िारण करून सरकारमध्े आ्ले सथान इतके मजबूत  केले आ् ेकी त्ांना आता कर माफीची गरजच उरलेली ना्ी. त्ांच्ा “खोट्ा िमवादा्ी” गिांना आहण कहॅ थहलक शाळांना ्व 
उच्च ्वगाबंतील इतर कहॅ थहलक साम््वादी संसथांना   दणे्ात ्ेणाऱ्ा द्कत्ेक हबहल्न डॉलसवा  सरकारी अनुदाने दणे्ात ्ेतात, ते ्वेगळेच!   २२  व्हॅटिकन ्ुएसए, हननो लोबे लो, ्ृ. ८७    २३  व्हॅटिकन ्ुएसए, हननो लोबेलो, 
्ृ. ७९  २४  व्हॅटिकन ्ुएसए, हननो लोबेलो, ्ृ. ४५ -४७    २५  डहॅन. चहॅ. ७ , ८ :२३ -२५ , II हथस. २ :३ -१२ , रेव्. १२ :१२ -१७ , चहॅ. १३ , १४ :८ -११ , १५ :२ , १६ :१३ -१४ , १६ , १९ , चहॅ. १७ , १८ , १९ :१ -३ 
, ११ -२१ , २० :१ -४ , ७ -१०    २६  ्ीएसए. ९७ :१० , रोम. १२ :९ , I कॉर. १० :२१ , II कॉर. ६ :१४ -१८ , एफ. ५ :३ -१२ ,. जास४ :४  , आ्  जॉन १:५ -६    २७  द क्ा्हसस ऑफ चचवा अँड सिेि १०५० -१३०० 
, ब्ा्न टिएनवी प्रेंिाईस ्ॉल, ्ृ. ४९    २८  महॅथ्ू. २३ :९   २९  आ्. ्ेि. ५ :८ , रेव्. १२ :११ -१२    
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देशाला हरिसतह्वरोिकांशी सामील करून तुम्ी तुमचा हचरंतन आतमा 
ह्वका्ला काढणार का?

ईश्वर ह्वचारतो, “मनुष्ाने स्ववा जग हमळह्वले ्व हचरंतन आतम्ाचा 
नाश करून घेतला तर त्ाला का् लाभ?” (माकवा  ८ :३६). असे केल्ाने 
तुम्ी हज्वंत इश्वरासोबत मोठ्ा अडचणीत ्ाल. ्ा िोका िाळा्चा 
असेल तर सरळ मागे द्फरा, ् ोग् द्दशेने चला आहण स्ववा लोकांसमोर तुमचा 
बदललेला हनणवा् सांगा म्णजे ईश्वराला आहण साऱ्ा जनतेला्ी तुमची 
भूहमका नक्ी का् आ् ेते समजेल.

श्री राष्ट्राध्षि, ्ेशूचे ना्व घेऊन मी नम्र्णे ्ा गोष्टी तुम्ाला सांगतो 
आ्.े आता आ्ण काळाच्ा शे्विी आलो आ्ोत. आता आ्ण का् आ्ोत 
् ेलोकांना समज्वून सांगण्ाची ्वेळ आलेली आ्.े बा्बल म्णते की जो 
्वागदडं तुच् लेहखतो तो ् शुसमान असतो (नीहतसूत्रे१२ :१).श्री. राष्ट्राध्षि, 
जगातील स्ववा  राजांना ्व अध्षिांना एक द्द्वस हन्वाड्ाला सामोरे जा्वे 
लागणार आ् ेआहण तो हन्वाडा ल्वकरच ्ेत आ्.े

सच्ची इस्ता्ली व्यक्ती ईश्वरा्वर ह्वश्वास ठे्वते

मी कोणी ईश्वराबाबतचा अभ्ास करणाऱ्ा ह्वदा्ीठातली व्यक्ती 
ना्ी. मी एक सच्चा इस्ता्ली माणूस आ् ेजो ्ेशूच्ा रक्तांत न्ा्लेला 
आ् ेआहण ्ह्वत्र आतम्ाने ्टर्ूणवा आ्.े आहण ्ेशूला सुळा्वर लिक्वणे, 
थडग्ातून ् ुनरजवा्वीत करणे, हज्वंत करून ् ुन्ा ् ृथ्वी्वर ् ाठ्वणे ् ासंबंिीचे 
प्र्वचन दणे्ासाठी ईश्वराने मला ्ृथ्वी्वर ्ाठ्वले आ्.े३० आहण ् ेप्र्वचन 
दणे्ासाठी  स्वगावातून मला ्ूणवा ्र्वानगी हमळालेली आ्.े 

खरी इस्ता्ली अशी व्यक्ती असते जी ईश्वरा्वर सं्ूणवा्णे ह्वश्वास ठे्वते 
मात्र बहुतेक ज्ू लोक ईश्वरा्वर ह्वश्वास ठे्वत ना्ीत कारण ते बा्बलच्ा 
जुन्ा करारातील मसी्ाबाबतच्ा ३०० लेखी श्ोकांना नाकारून ते 
मसी्ाचे अहसतत्व नाकारतात. का्ी इस्ता्ली व्यक्तींनी ्ा ्ंथाचा (रोमन 
कहॅ थहलक्वादी) स्वीकार केला आ्.े व्हॅटिकनला त्ांनी ज्ू का्द े हशषिक 
म्णून काम करा्ला ््वे ्ोते म्णजे मग त्ांना इस्ता्लाच्ा नेसेिमध्े 
गुप्त्रे म्णून काम करता आले असते. ्ातील का्ी रोमन ्ंथातील ज्ू 
का्द ेहशषिक आज गुप्त्रे म्णून काम करत आ्ते.

्ोलंड ्ा दसुऱ्ा म्ा्ुधदांत, स्वावात शक्तीशाली व्हॅटिकन हन्ंहत्रत दशे 
्ोता.  व्हॅटिकनला तेव्ा आहण आता्ी जर खरोखरच ज्ूबद्दल इतके प्रेम 
आ् ेतर मग ्ी ्ोलंडमध्े ज्ू लोकांची ्त्ा करण्ाची ्र्वानगी का 
दणे्ात आली? व्हॅटिकनचे जगभरातील ज्ु लोकां्वर राज् करण्ाची इच्ा 
आ्,े ्रंतु ते असे भास्वतात की अशी इच्ा त्ांची नसून ज्ु लोकांची 
आ्.े ्व ज्ूच्ा ह्वरोिात असलेले दसताऐ्वज “प्रोिोकॉल ऑफ द एलडसवा 
ऑफ हझ्ोन” ्वर बना्वि स्ी का केली? व्हॅटिकनच्ा  आंतरराष्ट्री् बँकसवा, 
इल्ुहमनािी ्व अगेंिर ्ांच्ा ्ोजनांसाठी आम्ा ज्ू लोकांना का दोषी 
ठर्वण्ात आले?३१ आहण जर ्ा ज्ू ह्वरोिी, रोमन कहॅ थहलकचा ्ंथ ज्ू 
लोकां्वर खरोखरच इतके प्रेम करत असेल तर इस्ता्ली नेसेिमध्े असलेले 
गुप्त्रे ज्ू का्दा हशषिक असल्ाचे का भास्वतात? ईश्वर म्णतो:

“ते माझ्ा लोकांना चुकीच्ा मागावा्वर जाण्ासाठी उदुक्त 
करतात आहण मग त्ांच्ा चांगल्ा मागावाचे रसते बंद करतात”. 
(्श्ा३ :१२).

मसी्ा ्ुन्ा अ्वतारण्ाची ्वेळ आता आली आ्,े म्णूनच ्श्चाता् 
करा ककं्वा नष्ट व्ा,३२ म्णजेच मसी्ाचा आहण प्रा्हश्चताचा स्वीकार 
करा, म्णजेच, त्ाने तुमच्ा ्ा्ांसाठी३३ जे रक्त सांडले त्ाचा स्वीकार 
करा आहण तुम्ी तसे न केल्ास तुम्ी  नरकात जाल३४ 

हरिसत्वोरोिक ्व त्ांचा ्ंथ ्ांच्ाशी असलेल्ा संबंिांमुळे आहण 
त्ांच्ा्वर सतुहतसुमने उिळत असल्ामुळे बरेचसे िारमवाक नेते लाखो 
लोकांना नरकाच्ा ्वािे्वर नेत आ्ते.  ते ्व त्ांच्ा संसथाना रोमकडून 
भरघोस मोबदला हमळतो. कारण त्ांनी त्ांच्ा अनु्ा्ांद्ारे, संश् न 
्ेईल अशा प्रकारे, ्जारो अज्ानी लोकांना सैतानाच्ा ्वैहश्वक चचवाच्ा 
्वािेकड े नेले आ् े .ज्ांची भह्वष्ातली ्ोजना आ् े की ्ा अज्ानी 
लोकांमध्े बंिुत्व, शांती, प्रेम ्व अध्ाहतमक तेज रूज्वण्ाऐ्वजी ्व 
हरिश्चनांचे स््ोगी बन्वण्ाच्ा ना्वाखाली सैतानाच्ा ्शुत्वाच्ा खुणा 
हनमावाण करणे.३५   ”लोक स्ज्णे व्हॅटिकनच्ा ्ा ्ंथाच्ा ह्वभाजनांमध्े 

फसले जातात कारण त्ांना ्वािते की व्हॅटिकन ्ोग् कामहगरी करत 
आ्ते.” (ईश्वराच्ा शबदांचे जसेच्ा तसे ्ालन केले ना्ी) म्णूनच 
ईश्वराने म्िले की तो, “त्ांना अहतश् मोठा भ्रम ्ोऊ दा, की ते खोि्ा 
गोष्टीं्वर ह्वश्वास ठे्वतील: ्व जे सत्ा्वर ह्वश्वास ठे्वणार ना्ीत आहण 
ज्ांना अ्ोग् ्व चुकीच्ा गोष्टींमिून आनंद हमळतो ते नरकात जातील. 
[हरिसतह्वरोिांत उभारलेले गि]” (II थेससलनीकाकरांस २:३ -१२).

्ा खोि्ा नते्ानंा रोमन कहॅथहलक लोकाचंा ्सैा आहण राजकारणात्ले 
सं् कवा  आ्वडतात.कारण ्ा मुळे त्ानंा दशेातल्ा ्व ्रदशेातंल्ा टिव्ी्वर 
झळकण्ची सिंी हमळत े्व िेहलहव्जन ्वाह्न्ा, ह्वदा्ीठे, खडेगेा्व आहण 
इतर व्य्वसा्ामंिनू त्ाचें ना्व झळकत ेआहण जे हरिश्चन फेलोहश् असल्ाचे 
भास्वतात त्ाचं्ा सगंतीत रा्णाऱ्ाकंडून त्ानंा त्ाचं्ासाठी तात्रुत ेका 
्ोईना ्ण ्ोिेस ेसाम्राज् उभे करण्ाची सिंी हमळत.े  ईश्वर म्णतो:

“जर तुम्ी श्रीमंत ्ोण्ासाठी लबाडी केलीत तर तुमची 
सं्त्ी ल्वकरच  ना्ीशी ्ोईल आहण तुमची सं्त्ीच तुम्ाला 
मरणाचा मागवा दाख्वील” (नीहतसूत्रे२१:६ ).

्ी नतेमंेडळी ्ो्च्ा ्दाची ्वा््वा करून त्ाला ्ाठींबा्ी दतेात. 
त े ्वरचे्वर रोममिल्ा ्ो्ला भेितात ्व रोमन कहॅथहलक िमवागुरंूना 
त्ाचं्ा सामाहजक का्वाक्मामंध्े सामील करू घतेात तसचे त्ानंा िीव्ी्वर 
झळकण्ाची लाज ्वाित ना्ी अन ् रेहडओ प्रसारणामध् े त्ाचंी भाषणे  
ऐकू ्तेात.राष्ट्राध्षि रेगनन े आ्ल्ा दशेाला हरिसत ह्वरोिात म्णजेच 
व्हॅटिकनकड े घ्ेवनू जाण्ाची चळ्वळ सरुू केली आ् े त्ा चळ्वळीला ते 
उत्जेन दतेात.त े व्हॅटिकनच्ा ्वाढीला ्ाठींबा दतेात तर व्हॅटिकन त्ानंा 
्ाठींबा दते ेकारण त ेएकसारखचे आ्ते (खोिारड)े तमु्ी त्ानंा ओळखता 
(िीव्ी ्वर स्ज्णे बघ ूशकता) आहण त्ानंा ्ाहून तमु्ाला लगेच समजेल 
की त ेकोण आ्ते.

आिंळे्णाने त्ांचे अनु्ा्ी ्ोणाऱ्ांसाठी प्राथवाना करा कारण ते खोिे 
बोलण्ात ह्वश्वास ठे्वतात, ज्ाने का्ीच फा्दा ्ोत नसतो (ह्मवा्ा ७ 
:८) आहण ते आंिळ्ा नेत्ांसाठी, जे खरे बोलणार ना्ीत: त्ांनी आ्ल्ा 
जीभेला खोिे बोलणे हशक्वले आ् े  (ह्मवा्ा९:५ ), जे आ्ल्ा आंिळ्ा 
अनु्ा्ांचे नेतृत्व करतात, त्ांचेबद्दल ्ेशू हरिसत म्णतो, की ते दोघे ्ी 
खडड्ात ्डतील. (ल्ुक६:३९  ). ्ेशू हरिसताने असे्ी महिले आ्:े

“खोिे बोलणाऱ्ांना अग्नीने ्व गंिकाने िगिगणाऱ्ा 
तळ्ामध्े जागा हमळेल.आहण ते स्वगावात जाणार ना्ीत.” 
(प्रकिीकरण२१ :८). ्रंतु “कुत्रे चेिकी, जादिूोणा करणारे, 
व्यहभचारी, मूरतवा्ूजा करणारे, आहण हनरहनराळ्ा रीतीने 
लबाडीकरणारे ्व लबाड बोलणारे बा्रे रा्तील” कारण ते त्ा 
सैतानाप्रमाणेच आ्ते, ज्ाने ईव्ला फस्वले आहण आता स्ववा 
जगाला फस्वत आ् े(स्ववा मृत्ू खोिे्णा्ासूनच सुरू झाले.)३६

्ेशू हरिसत जगांत शांती आणण्ासाठी आला नव्ता तर 
तो तल्वार घेऊन आला ्ोता (महॅथ्ू.१०:३४ ).तो आ्ल्ाला 
चांगले ्व ्वाईि, काळोख ्व प्रकाश, खोिे्णा ्व खरे्णा ्व ्ेशू 
हरिसताचे शरीर आहण हरिसत ह्वरोिकांचे शरीर ्ांच्ातील फरक 
दाख्वण्ासाठी आला ्ोता. त्ाने म्िले “माझ्ा मेंढ्ांना माझा 
आ्वाज ओळखता ्ेतो, ते इतर कुणाच्ा सूचना ्ाळणार ना्ीत. 
(्ो्ान ०:३-५, प्रकिीकरण १४:४ ). तुम्ाला ् ेशूचा आ्वाज ऐकू 
्ेतो की ्ो्चा? तुम्ी ्ेशूची मेंढी आ्ात की हरिसतह्वरोिात 
असणाऱ्ांची बकरी?३७  तुम्ाला सत् (द्ेवाचा शबद)ऐका्ला 
आ्वडते की असत् गोष्टी?

तमुच्ा ्कैी बऱ्ाच जणानंी जण ्ा ससंथानंा अथव्ा रु्वठा करून 
हरिसतह्वरोिकानंा ्ाठींबा द्दला आ्.े हखसताला ्ाठींबा दा, हरिसतह्वरोिकानंा 
नव् े ना्ीतर तमु्ी सधुदा, खोिे्णाला ्ाठींबा द्दल्ामुळे ,हरिसतह्वरोिात 
असणाऱ्ाबंरोबर नरकात जाल. व्हॅटिकनचे गुप्त एजंि जे हरिश्चन असल्ाचे भास्वनू 
्वगे्वगेळ्ा प्रोिेसिंि चचवामध्े जाऊन, जेरूसलेम मध् ेहरिसतह्वरोिी लोकासंाठी 
(सोलोमनचे दऊेळ) दऊेळ बािंण्ासाठी ्सै ेगोळा करतात आहण अज्ानी हरिश्चन 
ज्ानंा ् ेअ्ोग् ्वाित ना्ी त े्ी ईव्प्रमाणेच फसले जात आ्ते  ्व खऱ्ा 
हरिश्चन का्ावासाठी ्सै ेन दतेा अशा कारणासंाठी ्सै ेदते आ्ते. ्शेनू ेम्िले, 
“ज्ान नसल्ामुळे माझ्ा लोकाचंा नाश ्ोतो आ् े[नरकातं जा]” ( ्ोशे्  ४:६ ).

३०  महॅथ्ू. १० :७ -८ , २८ :१८ -२० , माकवा  १६ :१५ -२० , ल्ुक २४ :४६ -४८  अहॅ:कटस्  १ :८ -११ , १० :३८ -४३ , I कॉर. १ :१७ -२४ , २ :१ -५ , ९ :१६ -१७ , कोल. १ :२५ -२९ , II टिम. ४ :१ -२   ३१  ए ह्सिरी 
ऑफ द ्वलडवा, ह्ु थॉमस, ्ा्वार रो, 498; जमवानी 1866-1945, गॉडवान ए. के्ग ऑकसफडवा, ्ृ. pg. ८४    ३२  जोएल २ :२८ -३२ , महॅथ्ू. २४ :३ -५१ , ल्ुक २१ :७ -३६ , II टिम. ३ :१ -५ , I ्ेि. ४ :७ , रेव्. ६ :१२ -१७ , 
१४ :६    ३३  महॅथ्ू.  २६ :२८, रोम. ३ :२२ -२६ , ५ :८ -२१ , कॉल. १ :१३ -१४ , २० -२३ , ह्ब्ू. ९ :११ -१४ , १० :५ -१७    ३४  प्रो्व. १५ :२४ , महॅथ्ू. ३ :१२ , १३ :२४ -३० , ३७ -४३ , ४७ -५० , २२ :१३ -१४ 
, २४ :४२ -४४ , ४८ -५१ , ल्ुक ३ :१७ , ६ :१९ -३१ , १३ :२६ -२८ , रेव्. २० :११ -१५    ३५  रेव्. १३ :१५ -१८ , १४ :८ -११ , १५ :२ , १६ :१ -२ , १९ :२० , २० :४   ३६  जन. ३ :४ -५    ३७  महॅथ्ू. २५ :३१ 
-४६ , जॉन १० :१ -१६ , २६ -२८    
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जेव्ा द्ेवाचा शबद हशक्वला जातो तेव्ा रोमन कहॅ थहलक प्र्वकत्ांना 
राग ्ेतो आहण ते म्णतात “ह्वश्वास बसत ना्ी की आज्ी लोक द्षेभा्व, 
्ू्ववाग्र्, घृणा इ.बद्दल हशक्वतात.” ् ण ् ा व्हॅटिकनच्ा दतूांच्ा म्णण्ाचा 
खरा अथवा असा आ् ेकी त्ांचा ह्वश्वास बसत ना्ी की आज्ी असे का्ी 
लोक आ्ते की जे ईश्वराच्ा खऱ्ा हशक्वणीबाबत ्व सत्ाबाबत प्र्वचन 
दतेात आहण ्ा जगांत असे्ी का्ी लोक आ्ते ज्ांच्ाकड े सैतानाचे 
(त्ांचे) ह्तळ उघड े ्ाडण्ाची श्मंत आ्.ेिमावाचा त्ाग करणारी 
सांप्रदाह्क चचवा, जीव्हॅटिकनमध्े ह्वहलन झाली आ्ते, ती म्णतात की, 
“बा्बलमध्े कुठे्ी ईश्वर ककं्वा त्ाचा ्ुत्र ्ेशू हरिसत, उलि उत्रे दते 
ना्ी ककं्वा त्ाच्ा मुलांना अशी आज्ा दते ना्ी की त्ांनी उलि उत्रे 
दा्वीत.”

बा्बलमध्े — जेनेहसस ्ुसतका्ासून ते टरह्वलेशनच्ा ्ुसतका््बंत 
— ईश्वर, त्ाचा मुलगा ्ेशू, द्ेवाचे लोक, प्रेहषत, हशष्, ऍ्ॉसिल ्ांनी 
ज्ा ज्ा ्वेळी सैतानाचे खोिे तत्व त्ांच्ा मागाबंत आले त्ा त्ा प्रत्ेक 
्वेळी सैतानाला प्रत्ुत्र द्दल्ाचे आढळते.३८ ्ेशूने आम्ाला बचा्वासाठी 
्व हरिसताच्ा हशक्वणीचे-गॉस्ेलचे जतन करण्ासाठी तल्वार म्णजेच 
ईश्वराचा शबद ्वा्रून, शौ्वा ्व उतसा्ाने सैतानाला प्रत्ुत्र दणे्ाची 
आज्ा द्दली आ्.े३९ आम्ाला सैतानाच्ा खोि्ा कृतींना (इश्वराचा शबद 
द्फर्वणे) प्रत्ुत्र दणे्ाची आज्ा द्दली आ्.े्ेशू हरिसताने माउंि ऑफ 
िें्िेशन ्वर सैतानाला जसे प्रत्ुत्र द्दले ्ोते त्ाचप्रमाणे आम्ाला्ी 
सैतानाच्ा खोि्ा कृतींना (श्वराचा शबद द्फर्वणे) प्रत्ुत्र दणे्ाची आज्ा 
द्दली आ्.े (मत््४:३ -११)

“्ह्वत्र आतमाद्ारे” ्ॉल ्ांनी म्िले, “इश्वराच्ा शबदाचा उ्देश 
कर, सं्ूणवा शबदाचा” (II तीमथथाला४:२). हरिसतह्वरोध्ांसंबंिीची, खोिे 
पे्रहषत, उलि उत्रे देणे, टिका करणे, आहण ना्संती दशवा्वणे ्ासंबंिीची 
्वचने ्वगळू नका. ् ेशू हरिसताने म्िले की आ्ण हज्वंत ईश्वराच्ा तोंडातून 
बा्रे ्डलेल्ा प्रत्ेक शबदाचे ्ालन करतो म्णजेच (स्वगावात जातो) 
(मत्् ४ :४). ्ाचा अथवा ्ा की हरिसतह्वरोध्ांबाबतचे शबद, खोि्ा 
पे्रहषतांबाबतचे शबद इ., कारण ्ेशूने म्िले आ् ेकी जेव्ा आ्ल्ाला 
सत् माह्त असते (स्ववा सत्, प्रत्ेक शबद), तेव्ा ते सत् आ्ल्ाला मुक्त 
करते (्ो्ान८ :३२). ्ण हरिसत ह्वरोध्ांना आहण खोि्ा पे्रहषतांना 
तुम्ी मुक्त झालेले नको असते कारण त्ांचा स्वामी सैतान आ् ेज्ाला 
लोकांना बंिनात अडक्वून ठे्वा्ला आ्वडते. जर त्ांना लोकांना बंिनात 
अडक्वून ठे्वा्ला आ्वडले नसते तर मग त्ांना ईश्वराच्ा ्वचनांबाबतची 
सं्ूणवा हशक्वण (जी तुम्ाला सैताना्ासून मुक्त करते) द्दल्ास राग का 
्ेतो? आहण ते जर सैतानाचे अनु्ा्ी नसतील तर मग ईश्वराच्ा सं्ूणवा 
्वचनांच्ा प्र्वचनाला ते ्वाईि, द्षे, ्ू्ववाग्र्, दजुाभा्व का म्णतात? 

हरिसत ह्वरोिी आहण त्ाचे खोिे प्रेहषत म्णतात की आ्ण ईश्वर 
से्वेशी संबंहित कोणते्ी का्वा अत्ंत आ्वडीने करू न्े. त्ांचे म्णणे ् ेकी 
ईश्वराची आज्ा ् ाळणे, प्र्वचन दणेे आहण ईश्वराच्ा शबदांचे आ्वडीने ् ालन  
करणे ्ा् आ्.े ्ण हरिसताच्ा टरह्वलेशन ्ुसतकामध्े, ्ेशूने आ्ल्ाला 
ने्मी उतसा्ी र्ाण्ाची आज्ा द्दली आ् ेअन्था तो आ्ल्ाला त्ाच्ा 
मुखातून थुंकून बा्रे फेकेल. (प्रकिीकरण(३ :१६). उतसा् आहण िीि्णा 
(तीव्र आ्वड) ् ेईश्वर ्व त्ा्वर अहभषेक करणाऱ्ांचे दोन हन्म आ्ते. 
आ्ण ईश्वरासाठी जे कोणते्ी का्वा करू ते ्ूणवा मना्ासून, आ्वडीने ्व 
उतसा्ाने, करण्ाची आज्ा ईश्वराने द्दली आ् े (कलससैकरांस ३:२३) 
(मत््२२ :३७  ) आहण जर लोकांना ईश्वराच्ा शबदांचा (ककं्वा त्ा्ैकी 
कोणत्ा्ी एका शबदाचा) राग ्ेत असेल तर ते (जंगली श्वा्दांप्रमाणे) कू्र 
आ्ते असे ईश्वर सांगतो.  आहण  ईश्वर असे्ी सांगतो की त्ाच्ा शबदांचा 
राग ्ेणे ककं्वा त्ाचे शबद हझडकारणे म्णजे ्ा् आ्.े४०   ईश्वराचे शबद 
नाकारणे म्णजे ्ेशू हरिसताला नाकारणे आहण फक्त ईश्वराच्ा ्वचनांचे 
्ालन केल्ानेच (ह्वश्वास ठे्वल्ानेच) आ्ला बचा्व ्ोऊ शकतो. “्ेशू 
हरिसता्वर [ईश्वराचा शबद] ह्वश्वास ठे्वा आहण तसे केल्ास तुमचा बचा्व 
्ोईल” (प्रेहषतांची कृत्े १६ :३१).

व्हॅटिकनन े माद्फ्ाचं्ा माफवा त ्ह्ल्ादंा अहश्ल साह्त्, ्वशे्ा्वतृ्ी, 
अंमली ् दाथवा, दारू हलकर  ् ाचें उत्ादन ्व ह्वक्ी ् ा सारख्ा गोष्टींना चालना 

दऊेन ्ा दशेातील नहैतकता नष्ट केली आहण आता िमव्ा रा्णतचे्ा खोि्ा 
कृत्ाचं्ा ना्वाखाली, ्ा बाबीं्वर हनबबंि आणून व्हॅटिकन, आ्ली स्वतःची 
्ा दशेातं ्व जगभर हनमावाण केलेली आहण आ्ली ्वाईि कृत् ेझाकू ् ्ात आ्.े

आ्ण अहतश् चांगले, शुधद, सभ् ्व िमवा्रा्ण आ्ोत ्  ेभास्वण्ाचा 
्ा ्ा सैतानी चचवाचा, फस्वा का्वेबाज मागवा आ्.े त्ाचप्रमाणे जगभरा्वर 
सेंसॉरहश् करण्ाचा  ्ा त्ांचा ्ह्ला प्र्त् आ्.े४१ ्ा सेंसॉरहश्चा 
दसुरा उदे्दश म्णजे हतला ज्ा ्धदतीने बा्बलची हशक्वण दा्ची आ्-े 
जी बा्बलच्ा ् ूणवात: ह्वरूद् आ्-े त्ाचा अ््वाद ्वगळता बा्बल सह्त 
स्ववा भाषण हन्ंहत्रत करणे.४२  हतला माह्त आ् ेकी ्ा जगाला हतच्ा 
सैतानी मागावाने काम करण्ाच्ा ्द्तींची कल्ना ना्ी आहण ् ेजग - 
ज्ाला ्ाची कल्ना ना्ी की ्ा स्ववा बीभतस्णा ्व कांड हतनेच हनमावाण 
केले आ् े- हतची प्रशंसा करेल आहण ्ा ्ू्ववाहन्ोहजत “उदात्” कृत्ासाठी 
हतची ्ूजा करेल.  हतच्ाबाबत ्व ती अ्वलंब करत असलेल्ा मागाबंबाबत 
अज्ानी असलेल्ा प्रत्ेकाला भुरळ ्ाडून ईश्वरा्ासून दरू नेण्ासाठी ्व 
स्वत:कड ेआकरषवात करण्ासाठी ् ेकेले जाईल.

्ा आंिळ्ा लोकांसाठी हतची भह्वष्ातील ्ोजना म्णजे नकवा . द:ुख 
ने्मी कुणाची तरी साथसंगत शोिते आहण सैतान ्व त्ाच्ा अनु्ा्ांची 
स्वत: एकिेच जळून खाक ्ोण्ाची इच्ा ना्ी. त्ा नरकातल्ा ्ातना 
त्ांच्ासंगे अनंत काळ भोगण्ासाठी त्ांना तुम्ी ् ्वे आ्ात.४३  तुम्ाला्ी 
तेच ््वे आ् े का जे त्ांना तुमच्ासाठी घडा्ला ््वे आ्?े का ्ेशूने 
तुमच्ासाठी जे बन्वले आ् ेते म्णजे - स्ववा ्वाईि गोष्टी, फस्वणूक आहण 
कोणत्ा्ी प्रकारच्ा दखुा्ती्ासून दरुा्वा आहण त्ाच्ासोबत हचरंतन 
टिकणारा आनंद ् ेतुम्ाला ््वे आ्?े४४ 

्ोग् मागावाने ईश्वराबरोबर र्ा

्ा षिणभंगुर जी्वनासाठी, जे अहतश् ्ोिे आ्,े जगू नका.४५   

ह्वश्वाच्ा हनमावात्ाने ्व राज्कत्ावाने  तुमच्ासाठी जी ्ोजना बन्वली 
आ् ेती जाणून घे्वून तुमच्ा हचरंतन भह्वष्काळाचे हन्ोजन करा आहण 
्ा सैतानी ्ंथाने, ्ा जगा्वर सैतानाने ्व रोमन कहॅ थहलक ्ंथाने राज् 
करण्ाची जी अथवा्ीन ्व संकुहचत ्ोजना आखली आ् े हतचा स्वीकार 
करू नका.४६ जर तुम्ी असे केले ना्ी तर तुम्ीदखेील - जो स्वत:ला ्ा 
भुतला्वरील ईश्वराचा िमथोदशेेक, “ईश्वर” म्ण्वून घेतो त्ा सैतानाइतकेच 
- सैतानी ्वृत्ीचे ्व उमवाि असल्ाचे समजून ्ेईल. फार उशीर ्ोण्ाआिी 
- ताबडतोब ईश्वराबरोबर ्ोग् मागावाने जोडले जा. (जसा सैतानाला फार 
उशीर झालेला आ्)े. नरकांतून त्ाचा ्ेणारा िूर ने्मीकटरता ्वर ्ेत 
रा्ील. (प्रकिीकरण १४.११  ).

“ईश्वर म्णतो, ्ा आ्ण एकत्र ्े्वून बुद्ी्वाद करू. जर 
तुमची ्ा्े रक्तरंहजत असतील तर ती ह्मासारखी ि्वल ्ोऊन 
जातील आहण तुम्ी जरी अहतरक्तरंहजत ्ा्े केली असतील 
तरी ती लोकरीसारखी शुभ्र ्ोऊन जातील, ्ेशूच्ा रक्ताच्ा 
माध्मातून. (्श्ा१:१८ ).

ईश्वरान ेआ्ल्ा्वरील पे्रमामुळे, त्ाचे ज्ा्वर अत्ाहिक पे्रम ् ोत ेत्ाला 
(त्ाच्ा ्तु्राला) आ्ल्ाकटरता मरण्ासाठी ्ाठ्वले. ्शेचेू आ्ल्ा्वर 
इतके पे्रम ् ोत ेकी त्ान,े आ्ली ् ा् ेितुली जा्वीत ्व आ्ल्ाला माफ केली 
जा्वीत ्ासाठी स्वत:चे रक्त साडूंन प्राण अ्वाण केले ्व स्वत:चे रक्त साडंले.४७ 
आ्ण जर, ईश्वर आ्ल्ा्वर करत असणाऱ्ा पे्रमाइतके, ईश्वरा्वर ्व त्ाचा 
्तु्र ्शे्ुवर पे्रम करत अस,ू तर आ्ण आ्ली ्ा् े ्व जी्वन जगण्ाचा 
आिीचा दषु्ट मागवा सोडून द्ेव,ू  ईश्वराचा शबद अचूक्णे हशकू आहण त्ाची 
सत् े्ा जगाला- ज्ाला आता््बंत खोिे सागंण्ात आले ्ोत े– सागुं. असे 
केल्ास त्ानंा ईश्वरान े ्व त्ाच्ा ्तु्रान े जे ए्वढ्ा मोकळे्णान े द्दलेले 
जी्वन आनदंान ेजगता ्ईेल.  ्ण त्ानंा एखादा प्र्वचनकाराहश्वा् कसे 
मा्ीत ्ोईल? (एखादा न्वहशक्ा प्र्वचनकार नव् ेतर  ज्ान ेईश्वराच्ा 
स्ववा मागाबंचा अभ्ास केला आ् ेअशा प्र्वचनकार)?४८

“्ण तुम्ी जर नकार द्दला आहण बंड ्ुकारले, तर तल्वार 
तुम्ाला खाऊन िाकील; कारण ्रमेश्वराच्ा तोंडचे ् े ्वचन 
आ्.े” (्श्ा१:२०).

३८  महॅथ्ू ४ :३ -११ , १६ :२१ -२३ , रेव्. २२ :१८ -१९    ३९  एफ. ४ :२७ , ६ :१७ , II थेस. २ :१४ -१५ , II टिम. १ :१३ , िा्िस ३ :१० , ह्ब्ू. ४ :१२ , जास. ४ :७    ४०  इझेक. २० :२१ -२४ , झेक. ७ :११ -१३ 
, जास. २ :१० -११ , I जॉन ३ :४    ४१  चचवा अँड सिेि, भाग. ३७ , नं. १ , जहॅन. १९८४ , ्ृ. १६    ४२  द व्हॅटिकन एं्ा्र, हननो लाबेलो, ्ृ. ६८    ४३  महॅथ्ू. २२ :१३ , २५ :३० -४६ , माकवा  ९ :४३ -४४ , ल्ुक ३ :१७ 
, II थेस. १ :१ -९ , II ्ेि. २ :४ , ९ , रेव्. १४ :१० -११    ४४  इसा. ६४ :४ , I कॉर २ :९ , रेव्. ७ :१६ -१७ , २१ :३ -४ , २२ -२७ , २२ :१ -५    ४५  ्ीएसए. १०३ :१५ -१८ , जॉन १२ :२५ , जास. १:९ -१२ , I 
जॉन २ :१५ -१७    46 डहॅन. ७ :७ -११ , २३ -२६ , रेव्. १४ :८ , १६ :१० -११ , १७ :१५ -१८ , चहॅ. १८ ,१९ :२०    ४७  महॅथ्ू. २६ :२८ , अ हॅकटस्  १३ :३८ -३९ , ह्ब्ू. ९ :२२ , २६ , I जॉन १ :७    ४८ रोम. १० :१४    
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जर तुम्ाला तुमचा बचा्व व्ा्वा असे ्वाित असेल तर कृ््ा ् ी प्राथवाना 
म्णा आहण तुमचा बचा्व ्ोईल: 

“् ेप्रभू  आहण ् ेईश्वरा, माझ्ा आतम्ा्वर, एका ्ाप्ा्वर द्ा कर.४९ 
माझा ह्वश्वास आ् ेकी ्ेशू हरिसत ्ा हज्वंत ईश्वराचा ्ुत्र आ्.े५०  माझा 
ह्वश्वास आ् े की त्ाने माझी आिीची स्ववा ्ा्े माफ व्ा्वीत ्ासाठी 
तो सुळा्वर मृत्ू ्ा्वला आहण स्वत:चे मौल््वान रक्त सांडले.५१  माझा 
ह्वश्वास आ् ेद्क ईश्वराने ्ह्वत्र आतम्ाच्ा शक्तीद्ारे ्ेशूला मृता्वसथेतून 
उठ्वले आ्,े५२  आहण ईश्वराच्ा उजव्या बाजूला बसून तो ्ा षिणाला 
माझ्ा ्ा्ांचा कबुलीजबाब आहण ्ी प्राथवाना ऐकत आ्.े५३ ् े्ेशू हरिसता, 
मी माझ्ा हृद्ाचे दार उघडून तुला माझ्ा हृद्ात ्ेण्ाचे आमंत्रन दते 
आ्.े५४  तु माझ्ाऐ्वजी कहॅ ्वलरी ् ेथे कु्सा्वर जे रक्त सांडलेस त्ा मौल््वान 
रक्ताने माझी स्ववा घाणेरडी ्ा्े िु्वून काढ.५५  ् े्ेशू हरिसता, तू मला दरू 
करणार ना्ीस आहण माझ्ा स्ववा ्ा्ांना माफ करून माझ्ा आतम्ाला 
्वाच्वशील. ् ेमला मा्ीत आ् ेकारण तुझा शबद म्णजेच बा्बल तसे 
सांगते.५६  तुझा शबद सांगतो की तू कोणाला्ी दरू लोिणार ना्ीस आहण 
त्ामिे माझा्ी समा्वेश ्ोतो.५७   म्णूनच मला माह्त आ् ेकी तू माझी 
प्राथवाना ऐकली आ्से मला माह्त आ् ेकी तू माझ्ा ् ाकेला उत्र द्दले आ् े
आहण मला माह्त आ् ेकी तू मला ्वाच्वले आ्से.५८ ् े्ेशू हरिसता, माझा 
आतमा ्वाच्वल्ाबद्दल मी तुझे आभार मानतो आहण तुझी आज्ा मानून 
आहण ्ा्ुढे कोणते्ी आणखी ्ा् न करून माझी कृतज्ता व्यक्त करतो.५९

्ेशु म्णतो की, मुक्ती हमळाल्ानंतर, ह्ता ्ुत्र ्व ्ह्वत्र आतम्ाच्ा 
ना्वाने ्ाण्ात ्ूणवा्णे बुड्वून, आ्ण बाहप्तसमा घ्ा्व्ाचा आ्.े६० 

बा्बल सोसा्िी ऑफ इंहड्ा, बंगलोर द्ारे प्रकाहशत बा्बल मराठी 
आ्वृत्ी सखोल्णे ्वाचा नीि आहण ते   जे सांगते ते करा.६१

प्रभु सांगतो की तुम्ी इतरांना तुमच्ा मुक्तीबद्दल सांगा्वे. आ्ण ्हॅसिर 
िोनी अलामोच्ा गॉस्ेल साह्त्ाचे ह्वतरक ्ोऊ शकता. आम्ी आ्णस 
् े साह्त् मोफत द्ेवु. अहिक माह्तीसाठी आम्ाला कॉल करा ककं्वा 
ई-मेल करा. ्ा संदशे इतरां््बंत ्ो्च्वा

जर तुम्ाला ्ेशूच्ा आदशेानुसार, ् ेजग ्वाचले जा्वे असे आ्ल्ाला 
्वाित असेल तर ईश्वराला िा्हथस आहण प्रसादा्ासून ्वंहचत ठे्वू नका. 
ईश्वराने म्िले, मणुष् द्ेवाला ठक्वील का्? तुम्ी तर मला ठकह्वले आ्;े 
असे म्णून तुम्ी म्णता आम्ी कोणत्ा बाबतीत तुला ठकह्वले आ्?े 
दशमांश (िा्हथस) आहण अ्वाणे ्ासंबंिाने. तुम्ी एका शा्ाने शाह्त 
झाला आ्ात: कारण तुम्ी आहण ्ा ्ूणवा राष्ट्राने आहण [सं्ूणवा जगाने] मला 
लुिले आ्.ेसेनािीश ्रमेश्वेर म्णतो, माझ्ा मंद्दरात अन् असा्वे म्णून 
सगळा दशमांश (िा्हथस-तुमच्ा एकूण उत्न्ाचा द्ा्वा ह्ससा) तुम्ी 
भांडारात आणा म्णजे मी आकाशक्ािे उघडून जागा ्ुरणार ना्ी ए्वढा 
आशी्वावाद तुम्ाकटरता ्वरषवातो की ना्ी ्ाह्वष्ी माझी प्रतीती ्ा्ा. 
तुमच्ा भूमीच्ा ह्काची नासाडी ्ोऊ न्े  म्णून ते खाऊन िाकणाऱ्ास 
मी तुम्ासाठी िमका्वीन; तुमच्ा बागेतील रिाषिलतांचे फळ अकाली 
गळणार ना्ी असे सेनािीश ईश्वर म्णतो.” (मलाखी३ :८ -१२ ).

्जमानांचा ईश्वर असे्ी म्णतो, “मी तुमच्ा भल्ासाठी भषिकाला 
फिके दईेन म्णजे तो तुमच्ा जहमनी्वरील फळांचा नाश करणार ना्ी 
आहण तुमच्ा ्वेली्वर ्वेळेच्ा आिी फळे लागू दणेार ना्ी आहण स्ववा दशे 
तुम्ाला नशीब्वान समजतील कारण तुमची जमीनी्वर समृधदी असेल.” 
(मलाखी३ :८ -१२ ).

्ो्बाबतची आणखी का्ी गुह्ते खाली द्दली आ्ते

व्हॅटिकन इतके गूढ आ् ेकी बऱ्ाचश्ा िमवागुरंूना, नन आहण त्ांच्ा 
्ारिीच्ा कहनष्ठ ्ातळी्वरचे सदस्, कें रि सरकारच्ा कहनष्ठ सतरां्वर काम 
करणाऱ्ा सदस्ांना, ् ेसुधदा माह्त नसते की ते जगातल्ा स्वावात मोठ्ा 
सैतानी चचवाचा एक ह्ससा आ्ते आहण अंमली ्दाथवा, ्वेश्ाव्य्वसा्, 
अश्ील साह्त्, दारू आहण काळा बाजार ्ा आहण प्रत्ेक घाणेरडी 
कृत्ाचे मूळ  व्हॅटिकन ्व हतच्ा सरकारी एजंसीमध्े आढळू शकते. 
62्ा मोठ्ा गिाला, रोमन कहॅ थहलक सैतानी चचवाला सोडणारे म्णतात, 

व्हॅटिकनचे ६८% ्ारिींना समशलंगी संबंि, लेहसब्न संबंि आहण व्यहभचार 
इ.साठी दोषी ठर्वले जाऊ शकेल. ्ा स्ववा कृत्ांना ईश्वराने ्ूणवात: मनाई 
केली आ् ेआहण जर त्ा स्वाबंना ्ा कृत्ांबाबत ्श्चाता् झाला ना्ी ते 
नरकात जातील.६३ फार ्ू्ववी्ासून अनेक  नाम्वंत लोकांनी व्हॅटिकनला 
“भ्रष्टाचाराचे गिार” असे ना्व द्दले आ्.े”

व्हॅटिकनमध् ेबरीच ्वषपे काम केलेल्ा, ्ा िारमवाक गिाच्ा एका उच्च 
सतरी् जेज्ईुि ् ारिीन,े जो फक्त ् ो्ला उत्रे दणे्ास जबाबदार ् ोता, मला 
सागंीतले की जेव्ा आजचा ् ो् जॉन ् ॉल II, ् ा क्ाका्व, ् ोलंड ् थेे िमवागुरू 
म्णून काम करत ्ोता तवे्ा कारखान्ातील बऱ्ाचशा कामगाराचं्ा 
मनातं त्ाच्ा ह्वष्ी (जॉन ्ॉल II) ह्वष्ी राग हनमावाण झाला ्ोता ्व 
बऱ्ाचशा कामगारानंा अस े्वाित ् ोत ेकी त्ाला मारून िाका्व ेआहण त्ाने 
ज्वळ्ास्ी द्फरकू न् ेआहण तो त्ाचं्ा ज्वळ्ास आलेला द्दसला तर 
आम्ी त्ाच्ा्वर तलेकि शचधं्ा फेकून मारत अस ुअस ेत ेकामगार म्णत, 
कारण त्ानंा अस ेसमजले ्ोत ेकी तो ्ो् बनण्ा््ूववी ल्ान मुलाचें लैंहगक 
शोषण करत ्ोता.  त्ा कामगारानंी असे् ी सागंीतले की तो (आताचा जॉन 
्ॉल II )समशलगंी आ् े्ा्वरूनच नव्या व्हॅटिकन कें रि सरकारचे हन्म ्व 
का्द ेसमशलगंी सबंंिाबाबत भेदभा्व न करणारे आ्ते अस ेद्दसनू ्ते.े

्ो् जॉन ्ॉल II ्ानंी िमवागुरू असताना पे्रम (्वासना) ्ा्वर एक ्सुतक 
हलह्ले ज्ामध् ेहसगमंड फ्ॉईड ्ा ज् ूिमवी् व्यक्तीच्ा उद्ाराचंा ्नु्ा 
्नु्ा उललेख केलेला आढळला जणू का्ी त ेएक ्ह्वत्र लेखन ्ोत.े  हसगमंड 
फ़ॉईड ्ा ज् ू िमवी् माणसान,े रोमन कहॅथहलक िमवा स्वीकारलेला ्ोता. 
एक अत्तं कामह्वकृत व्यक्ती म्णून स्ववा जगाला तो माह्त आ्.े “्ा्” 
्व “अ्रािी्णा”सारख े् ेशबद दरू करण्ासाठी सतैानान,े व्हॅटिकनचे एक-
जगती् सरकार, चचवा ्व माध्मे ्ाचं्ा मदतीन ेतसचे, सं् णूवा मानसशास्ती् 
षेित्रान ेत्ाला मोठे केले. व्हॅटिकनन ेआज आहण भूतकाळात दखेील ईश्वराच्ा 
मणुष्ासोबतच्ा द्ैवी व्य्व्ारा्वरील श्रद्ा स्वीकारणाऱ्ा लोकानंा ्वडे्ाचं्ा 
ससंथामंध्े िाकण्ासाठी ्ा मानसशास्तज् ्व मानसो्चार तज्ाचंा उ््ोग 
केला.  जो ईश्वराच्ा ्वचनादं्ारे ्ा ्थंाचे- ज्ाला ईश्वरान ेटरह्वलेशनमध्े 
्वशे्ा म्िले आ्-े ह्तळ उघड े्ाडतो,  आहण जो ईश्वराच्ा प्रत्के ्वनचाचे 
्ालन करतो,  ज्ामि,े मृत व्यक्तीला जीह्वत करणे, आजारी व्यक्तींना बरे 
करणे, सतैानाचंा हिक्ार करणे, ्नुजवानम घणेे, सतैानाला (टरहव्लेशनमिील 
्वशे्ा) प्रहतकार करून उघड े्ाडणे ्ा ्शेचू्ा आज्ाचंा समा्वशे ्ोतो, त्ा 
स्वाबंची हखलली उड्वण्ाचे काम  मानसशास्तज् ्व मानसो्चार तज् आहण 
व्हॅटिकनची भारीभक्म प्रसार माध्मे सतत करत असतात. जॉन ्ॉल II ्व 
फ्ॉईडमि ेसारखाच ह्वकृत्णा भरलेला ्ोता, अस ेत्ान ेस्वतःच त्ाच्ा 
्सुतकातं म्िले आ्.े

आता त्ाचा ् णूवा उतकषवा झाल्ामुळे (रोमन कहॅथहलक सतैानी चचवाचा आहण 
कें रिी् सरकारी ससंथाचंा शासक म्णून) तो आता त्ाला ्वािेल तस ेका्द े
बन्व ूशकतो. आहण त्ाच्ा स्वप्ातील कल्ना आ्ण ् णूवा कराव्यात ् ासाठीचे 
अस ेका्द ेबन्वतो, ज्ाद्ारे ् ्ुवक ् ्ुवतींना कॉलेजच्ा ्वसहतगृ्ातं सामाईक 
स्वच्तागृ् े्वा्रा्वी लागतील. जेव्ा मनषु्जाती्वर, का्दाद्ारे त्ाच्ा 
ह्वचारिारां् णे ्वागण्ाची सक्ती केली जात ेतवे्ा त्ाच्ा ह्वकृत मनाला 
आनदं ्ोतो. ह्वकृती आहण मृत्सूबंंिीचे ् ेन्वीन रोमन कहॅ नन का्द,े गृ् 
आहण श्री ह्वकास ह्वभाग आहण हशषिण ह्वभाग ्ा त्ाच्ा दोन कें रिी् 
सरकारी ससंथानंी लागू केले आ्ते.६४  ् ेअगदी अहिकृतटरत्ा केले गेले आ् े
अस े्वाित ेआहण व्हॅटिकनन ेिारण केलेल्ा ह्मगौरीच्ा हनष्ा् भोळ्ा 
प्रहतमेप्रमाणेच त्ाचे ् ेकृत् सधुदा ल्ून राह्ले आ्.े

ईश्वर आहण सैतान ्ांच्ामिील अध्ाहतमक लढाईमुळे आ्ण खू् 
आनंदी ्व उतसा्ी ्ोतो कारण ्ेशूने म्िले आ्,े “स्वगावामध्े तुमच्ासाठी 
एक भले मोठे बहषिस आ् ेकारण त्ांनी तुमच्ा आिीच्ा प्रेहषतांना खू् 
्ळले ्ोते”. (मत््५ :१२ ) आ्ण जगातील मूलभूत ्व स्वावात शहक्तशाली 
हरिश्चन संसथा आ्ोत. (आहण आ्ल्ाला त्ाचा अत्ंत अहभमान आ्)े.

का्ी खोि्ा प्रकाशन संसथा, ज्ा स्वत:बद्दल खोिी ग्वा्ी दतेात 
आहण (का्ी संसथा तर फस्वेहगरी करून बा्बल सुधदा ्ा्तात) ्ेशूची 
्वचने ्ाळत ना्ीत, ्ेशूने महिले ्ोते, “कुठल्ा्ी मनुष्ाबरोबर श्संेने 
्वागू नका आहण त्ा्वर खोिे दोषारो् करू नका” (ल्ुक३ :१४ )त्ांनी 
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्ंथांबाबतच्ा त्ांच्ा ्ुसतकांमध्े आ्ला समा्वेश केला आ्.े त्ांनी 
उघड्णे केलेल्ा खोिारडे्णामुळे आहण ईश्वराच्ा सच््ा का्ावाला ्ुष्टी 
दणे्ासाठी आम्ाला ्ा अभरि प्रकाशन संसथांची त्ासणी करा्वी लागली 
आहण तेव्ा आम्ाला असे आढळून आले की त्ा संसथा जेज्ुईि व्हॅटिकन 
्ंथाकडून चाल्वल्ा जात ्ोत्ा.

तुम्ी माझ्ा लोकांना हचरहडता, दीनांचे तोंड ठेहचता, ् े
का्? (्श्ा३ :१५ ). तुम्ाला ् ेमाह्त आ् ेना की “आ्ण जे 
्व जसे का्ी ्ेरतो तसे फळ आ्ल्ाला   हमळते.” (गलतीकरांस 
६ :७  )?

आहण तुमच्ा दसुऱ्ांबरोबरच्ा ्वाईि / चांगल्ा  ्वागणुकीची 
फळे ्रमेश्वराकडून द्कतीतरी ्िीने जासत प्रमाणांत आ्ल्ाला 
हशषिा ककं्वा बषिीस स्वरू्ांत हमळतात. “सूड घेणे ् ेमाझे काम 
आ्,े मी ् रतफेड करेन,” ईश्वराने महिले आ्,े “मी भर्ाई करेन.” 
(रोमकरांस १२ :१९ , इब्ी लोकांस १० :३० ).

आ्ण आनंदी आ्ोत कारण त्ांनी आ्ल्ाबद्दल जे का्ी खोिेनािे 
सांगीतले आ् ेत्ाबद्दल आ्ल्ाला भर्ाई म्णून ईश्वराकडून मोठे बहषिस 
हमळणार आ्.े (्ेशूने असे म्िले आ्)े. (मत््५ :११ -१२ ).

व्हॅटिकनच्ा कें रि सरकारच्ा एजनसी ्व भारीभक्म प्रसार माध्मांनी 
(संगनमताने) सुधदा स्वगावामध्े आ्ल्ासाठी भर्ूर आनंद ्व बहषिसे 
दणे्ाची तरतूद केली आ् े कारण त्ांनी त्ांच्ाबरोबर आ्ल्ाला्ी, 
खोि्ा आरो्ांखाली न्ा्ाल्ांत खेचले आहण गेले ्ंिरा ्वषपे सतत 
आमच्ा ह्वरूधद बदनामी करण्ाची मोह्म सुरू ठे्वली.६५  त्ास करताना 
आम्ाला असे आढळले की ्ी भारीभक्म प्रसार माध्मे६६  ्व अथावातच 
स्ववा सरकारी संसथा, ज्ांचा उललेख ्ू्ववी करण्ात आला आ्,े गुप्त्णे 
व्हॅटिकनच्ा मालकीच्ा आ्ते ्व त्ांचेद्ारा हन्ंहत्रत आ्ते. ् े ्ेशू 
हरिसता, आम्ी तुझे आभार मानतो आहण तुझी प्रशंसा करतो कारण सत् 
का् आ् े् ेतू आम्ाला दाख्वून द्दले आ्से. आहण का्ी ह्वहशष्ट बहषिसे 
दणे्ाची ्मी द्दलीस. सालहमसि डहेव्ड ्ांनी हलह्ल्ाप्रमाणे:

“्ा ्ृथ्वीचे राजे आहण राज्कतपे, ईश्वराच्ा ्व त्ाच्ा्वर 
प्रेमाचा अहभषेक करणाऱ्ांच्ा ह्वरोिात खलबते करतात आहण 
म्णतात, चला त्ा दोघांचे बंि तोडून िाकू्ा, आहण आ्ल्ाशी 
जुळलेली त्ांची नाळ का्ून त्ांना आ्ल्ा्ासून दरू करू्ा. 
स्वगावामध्े बसलेला तो  [ईश्वर] ्सेल: आहण त्ांची  थट्टा करेल. 
आहण मग तो त्ांच्ा्वर को्ेल आहण मग आ्ली नाराजी व्यक्त 
करून त्ांना मनसता् दईेल.” (सतोत्रसंह्ता२ :२-५ ).

ईश्वराह्वरूधद भांडणाऱ्ांना हमळणारे भ्ानक फळ

ईश्वर,त्ाचा ्तु्र ्शे ूहरिसत, ्ह्वत्र आतमा आहण ईश्वराचे ्ह्वत्र लोक ्ा 
स्वाबंह्वरूधद भाडंणाऱ्ा स्वाबंचा तमुच्ा प्राथवानते समा्वशे करा कारण त ेजर 
ईश्वराशी सतत भाडंत राह्ले तर ईश्वराकडून त्ानंा हमळणारे बहषिसरु्ी 
फळ फार भ्ानक असले. आम्ाला, आमच्ा स्वगावातील ्वहडलापं्रमाणे ्व 
त्ाचा ्तु्र ्शे ू हरिसताप्रमाणे, अस े ्वाित ना्ी की कोणाला्ी नरकात   
जा्व ेलागा्ेव. म्णूनच आम्ी स्ववा लोकानंा ्शे ूहरिसताच्ा ना्वान ेप्राथवाना 
करा्ला सागंतो जेणेकरून ्शे ू हरिसतामध् े त्ानंा  त्ाचंा उधदारकतावा 
हमळेल. आम्ी त्ानंा अिमवी हनषफळ कामे करण्ाऐ्वजी (ज्ाचा ्टरणाम 
म्णून तमु्ी का्म नरक्ातना ्व नरक्वास भोगता) ्शे ूहरिसतासाठी का्ी 
चागंले करा्ला सागंतो. (आमची प्राथवाना सतैानासाठी ककं्वा ज्ानंी ्ह्वत्र 
आतम्ाची शनदंानालसती केली आ् ेत्ाचं्ासाठी नसत,े त्ाचं्ासाठी आम्ी 
प्राथवाना करत ना्ी [I ्ो्ान५ :१६ ]). ्शे ुहरिसतान ेभाकीत केल्ाप्रमाणे 
्ळादरम्ान आमच्ा चचवाचा ह्वसतार झाला आ् ेआहण त ेसामथ्वाशाली 
बनले आ्.े जर ईश्वरान ेजगा्वर इतके पे्रम केले तर आ्ण का  करू न्?े  ् े
लेखन पे्रमान ेहलह्लेले आ् ेजेणेकरून इथून ्ुढे मौल््वान आतमे व्हॅटिकन ्व 
त्ाचं्ा स््ोग्ादं्ारे फस्वले जाणार ना्ीत ्व  त्ानंा रानिी ्शचूी खणू 
हस्वकारा्वी लागणार ना्ी आहण नरकात ्ी जा्व ेलागणार ना्ी.६७

ज्ा प्रत्ेकाने ्ा ्ंथाबाबतचे (रोमन कहॅ थहलक सैतानी चचवा) ्व 
त्ाच्ा स्काऱ्ांबाबतचे  सत् उघडकीस आणले त्ा स्वाबंना ऐहत्ाहसक 
काळा्ासून ते आज््बंत, ्ाखंडी, दषु्ट, िोकेबाज, गुढ आहण िमाबंि इ.ना्वे 

ठे्वली गेली आ्ते आहण त्ांच्ा, मोठ्ा प्रमाणा्वरच्ा चाटरत्् ्नन 
मोह्मेला बळी ्डले आ्ते.

ते असे्ी म्णतात की आम्ाला व्हॅटिकन संश्ाचा मानहसक रोग जडला 
आ्.े ्ण अब्ा्म शलंकन ककं्वा जॉन एफ. केनेडी ्ांना्ी ्ा व्हॅटिकन 
संश्ाचा  मानहसक रोग जडला ्ोता का? आहण आजचे लाखो लोक ज्ांना 
व्हॅटिकन कें रि ्व राज् शासनाकडून ्ळले जाते आहण त्रास द्दला जातो 
आहण नोकऱ्ा नसल्ामुळे ज्ांना उ्ाशी र्ा्वे लागते  नोकऱ्ा ना्ीत 
(का्ीजण तुरंूगामध्े बसले आ्ते कारण ्ोिाची भूक शम्वण्ासाठी 
त्ांना बळजबरीने चोरी करा्वी लागली ्ोती), त्ा स्वाबंना्ी व्हॅटिकन 
संश्ाचा ्ा मानहसक रोग  जडला आ् ेका?

् ेसत् उघडकीस आणल्ामुळे रोमन कहॅ थहलक ्ंथ असे भास्वेल की 
त्ांना (स्ववा लोकांमध्े के्वळ त्ांना) ्वाईि ्वागणूक हमळत आ् े आहण 
भोळे्णाने ह्वचारेल, “आमच्ाबरोबर ् े असे का घडत आ्?े” कारण 
त्ांना माह्त आ् े की ज्ांना त्ांच्ा कुिील कारसथानांबद्दल का्ीच 
माह्ती ना्ी अशा लोकांना त्ांच्ाबद्दल स्ानुभूती ्वािेल (मला मात्र त्ा 
सैतानाबद्दल अहजबात स्ानुभूती ्वाित ना्ी.) ईश्वराचा शबद (बा्बल) 
मी हलह्ला ना्ी, मी फक्त त्ाबद्दल प्र्वचने दतेो. ईश्वर चांगल्ाचा  करत 
ना्ी फक्त ्वाईिाचा हतरसकार करतो.६८

व्हॅटिकन आहण हतचे लोक, हनष्ा््णा ्व भहक्तभा्व दाख्वण्ाचा 
स्वथोत्म अहभन् केल्ाबद्दल तसेच उत्म मेक-अ् करून आहण क्डे्ि 
सज्वू्न, बा्रेच्ा जगांत  ह्मगौरीसारखे हनष्ा् भोळे रू् िारण 
केल्ाबद्दल ऑसकरच्ा अहॅकेडमी अहॅ्वॉडवाचे मानकरी व्ा्ला ््वेत. मात्र 
ह्मगौरीच्ा ्वेषाखाली, ्वा्णाऱ्ा सडलेल्ा जखमा आ्ते ज्ामध्े द्कड े
्वळ्वळत आ्ते.  मात्र ्वरकरणी ्सत ती एकीकड ेम्णते, “बंिूनो, माझे 
तुमच्ा्वर प्रेम आ्,े ्ण दसुरीकड े हतच्ाच श्ीदांच्ा रक्ताने माखलेले 
्ात ती आ्ल्ा ्ाठीमागे ल््वते.६९

व्हॅटिकन ने्मी स्वत:चा बचा्व  कसा  करत आली आ् े ्ाचे एक 
उदा्रण इथे दते आ्.े दसुरेम्ा्ुद् (ह्वरूधद िरमवा्ांना नष्ट करण्ाचा 
व्हॅटिकनचा एक प्र्त्) ् राहजत ् ोताना जेव्ा हतने ् ाह्ले  तेव्ा हतने, स्ा 
दशलषि ज्ू लोकांचा ्वि करून झाल्ा्वर, त्वरेने एक ्जार ज्ू लोकांना 
सुरहषित्णे ल््वून ठे्वले आहण मग म्िले की, “आम्ी ज्ू लोकांना संरषिण 
द्दले आम्ी ज्ू लोकां्वर प्रेम करतो.” व्हॅटिकनने प्रत्षिांत का् केले ्ोते 
्ाबाबतचे ् ेसत् आ्.े

अहॅकेडमी अहॅ्वॉडवासबद्दल बोला्चे झाले तर, व्हॅटिकन बऱ्ाच काळा्ासनू 
हसनमेा उदोगातं का्वारत आ्.े७०  ्ॉहल्ूवड्वर तर रोमन कहॅथहलक आघाडीचे 
खू्  ्वचवास्व आ् ेआहण “द सागँ ऑफ बनावाड”े, “गोईंग मा् ्व”े आहण इतर अनके 
हसनमेे सादर करून त्ानंी रोमन कहॅथहलक सतैानी चचवाची सततुी केली आ्.े  
हश्वा् “एलमर गॅंट्ी” सारख्ा हसनमेाला त्ानंी ्ढेु नलेे ज्ामध् े कुटिल 
प्रोिेसिंि िमथो्दशेकानंा दाख्वले आ्.े  तमु्ाला िी.व्ी. ्वरील “ड्हॅगनिे” ्ी 
माहलका आठ्वत ेका? ज्ामध् ेने् मी ्ातात बा्बल घतेलेला, चे्ऱ्ा्वर 
्ास् असलेला आहण ्ोिमाळ्ा्वर आजीचा गळा दाबणारा हरिश्चन 
दाख्वला आ्.े७१ आहण िमवागुरंूची ्ात्र ेने् मीच सनमाहनत, भरघोस मानिन 
घणेाऱ्ा क्ॉसबी आहण बहॅरी द्फटझजेरालड ्ासारख्ा निानंी ्वठ्वली आ्ते. 
व्हॅटिकनन ेआमच्ा्वर मानहसकटरत्ा बऱ्ाच प्रकारे ्वाईि ्टरणाम केला 
आ्.े (्वन ्वलडवा चचवाचे नते ेआहण जगातील स्ववा सरकारानंी).

ह्मगौरीप्रमाणे स्वत:ला भोळी आहण हनर्राि असल्ाचे भास्वून, 
व्हॅटिकन स्वत:च्ा, मातीच्ा ईश्वरी रू्ाला म्णजे सैतानी चचवाच्ा 
ईश्वराला (्ंथाचा नेता ्ो्),  सोनेरी मुलामा चढ्वून ्व प्रसार माध्मांचा 
्वा्र करून, तीन तास सीबीएस ्वर प्रचार करत आ्.े मला माह्त आ् ेकी 
तो तेलकि शचंध्ा फेकून दणे्ाचा प्रसंग नक्ीच लेखनातून ्वगळला असेल.

रोमन कहॅ थहलक ्ंथामध्े अनेक सुंदर लोक आ्ते, जे श्रीमंत ना्ीत 
ककं्वा अगदी गरीब आ्ते आहण जे उच्च ्दाची मागणी करत ना्ीत. 
खू् जण तर अहतश् ह्वनम्र आ्ते. ् ेस्ववासामान् लोक, रोमन कहॅ थहलक 
्ंथाने-जी चचवा आ् ेअसे त्ांना सांगण्ात आले आ् े- केलेल्ा ्व तो करत 
असलेल्ा  दषु्ट्णाबाबत ्ूणवात: अज्ानी आ्ते. ्रंतु ईश्वराला त्ांच्ा 
अंत:करणाची माह्ती आ् े (तो आ्ल्ा हृद्ाचा ईश्वर आ्)े तो ्ा 
अज्ानी लोकांना म्णतो, “माझ्ा माणसांनो, हतच्ातून बा्रे ्डा” 

६५  व्हॅटिकन इंह्टरअहॅ२हलजम इन द ट्वेंटि्थ सेंच्ुरी, अहॅ व्रो महॅन्हॅिन, ्ृ. १५५   ६६  द डॉक्ुमेंटस्  ऑफ व्हॅटिकन II, ्वॉलिर एम. अहॅबबि, एस. जे. ्ृ३ १९ -३३१ ; व्हॅटिकन इंह्टरअहॅनहलजम इन द ट्वेंटि्थ सेंच्ुरी, अहॅलव्रो 
महॅन्हॅिन, ्ृ. १५० ; द रॉकफेलर फाईल, गहॅरी अहॅबलन, चहॅ. ६ ; नन दअेर कॉल ईि कॉहनस्रसी, गहॅरी अहॅ्लन, चहॅ. 5; कोहलएस्वा  नहॅशनल एनसा्कलोह्हड्ा, १९३६ , एस. ्वी. “इल्ुहमनािी”, कहॅ थहलक एनसा्कलोह्हड्ा, , एस. 
्वी. “इल्ुहमनािी”, “इंगोलसिहॅड”   ६७   रेव्. १३ :१६ -१८ , १४ :९ -११ , १९ :२०    ६८  ्ीएसए. ७ :११ , ४५ :६ -७ , प्रोव्. ८ :१३ , अहॅरमॉस ५ :१५ , रोम. १ :१८ , ह्ब्ू. १ :८ -९    ६९  रेव्. १७ :१ -६ , चहॅ. १८    
७०  व्हॅटिकन ्ुएसए, हननो लोबेलो, ्ृ. २० -२१    ७१  समोकसक्ीनस् , जहॅक हचक, ्ृ. ४६    
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(प्रकिीकरण१८ :४ ). म्णून आ्ण अशी प्राथवाना करू्ा की ते ल्वकरच 
व्हॅटिकनमिून बा्रे ्डतील.

रोमन ्वेश्ागृ् चाल्वणाऱ्ा सैतानी ्वृत्ीच्ा सु्र–बॉसला (्ो्ला) 
आहण त्ांना ताकद्वान बन्वणाऱ्ा स्ववा सरकारांना गंभीर्णे एक आठ्वण 
करून दा्ची आ् ेकी तुमची राज्वि फार काळ टिकू शकणार ना्ी, असे 
ईश्वरानेच सांगीतले आ्.े

“आहण एका घिकेत ह्ा इतक्ा सं्त्ीची राख 
झाली.”(प्रकिीकरण१८ :१७ ).

“हतचा िुर ्ुगानु्ुग ्वर चढत आ्.े” (प्रकिीकरण१९ :३ ).
“तेव्ा मी तीन अशुद् आतमे जे बेडकासारखे द्दसत ्ोते ते 

्ाह्ले. ते प्रचंड सा्ाच्ा मुखातून बा्रेआले. श््वा्दाच्ा 
मुखातून बा्रे आले, खोट्ा संदषेट्ाच्ा मुखातून बा्रे आले. ” 
(प्रकिीकरण१६ :१३ ).

ज्ू िमवागुरू्दाचा अंत कल्वारी ्ेथे झाला.७२  बा्बलमध्े कुठे्ी 
ईश्वराने, ज्ू ्वगळता, इिली, ्ोलंड ककं्वा इतर ्वंशाच्ा लोकांना 
िमवागुरू्दाचे अहिकार द्दले ना्ीत. आहण ज्ूंच्ा बारा जमातीं्ैकी 
फत ले्वी जमातीलाच ईश्वराने िमवागुरू्द सांभाळा्ला सांहगतले आ्.े 
७३  ्ा्वरून असे द्दसून ्ेते की व्हॅटिकन, ् ेबा्बल्वर आिाटरत 
नसलेले आहण काल्हनक जगांत ्वा्वरणारे आ्.े जेव्ा ्ेशूने महिले 
्ोते की, “ते आता सं्ले आ्,े” तेव्ा फक्त ्ेशूच म्ािमवागुरू बनला. 
(्ो्ान १९ :३०).७४ 

व्हॅटिकनला रोम ्ासून जेरूसलेमकड े सथलांतटरत व्ा्चे आ्.े२६  

सपिेंबर, १९७३ रोजी ह्ूसिन क्ॉहनकलने माह्ती द्दली की राजकी् 
सत्ेची ्ा्व असलेल्ा ्नेरी द्कशसंजर ्ाने ्ा ्ंथाला (व्हॅटिकनला) असा 
प्रसता्व दऊेन मदत केली की ज्ा्ोगे “जेरूसलेम एक आंतरराष्ट्री् श्र 
बनेल ्व स्ववा ्ह्वत्र सथानां्वर हन्ंत्रण ठे्वण्ाची जबाबदारी आहण िारमवाक 
प्रशासन ्ो्द्ारे सांभाळली जाईल”.

बा्बलमिे कुठे्ी ्गपेिरीचा (्ा्षिालनाचे काल्हनक टठकाण) ककं्वा 
तश्ाप्रकारच्ा सथळाचा उललेख ना्ी. ्रंतु बा्बल स्ष्ट्णे म्णते की, 
“आहण जसे लोकांना एकदाच मरण ्व नंतर न्ा्ासनासमोर ्ेणे नेमून 
ठे्वलेले असते,” (इब्ी लोकांस९ :२७ ). आहण ईश्वराने महिले, तो एकतर 
स्वगवा असेल ना्ीतर नरक असेल, ्ाव्यहतटरक्त का्ी्ी नसेल.७५  तुम्ी 
तुमचा स्वगावात जाण्ाचा मागवा ह्वकत घेऊ शकत ना्ी ककं्वा नरकांतून बा्रे 
्ेण्ाचा मागवा्ी ह्वकत घेऊ शकत ना्ी.

नव्या करारामध्े  कुठे्ी असे म्िलेले ना्ी की, आ्ण ज्ा प्रकारे 
ह्वश्वास ठे्वतो त्ा प्रकारे इतर लोक ह्वश्वास ठे्वत नसतील तर त्ांना 
मारून िाका्वे. ्रंतु व्हॅटिकन अशा ्त्ेला “्ह्वत्र लढाई असे ना्व दतेे 

आहण त्ाचे समथवान करते ्व असे करून हसधद करते की ती ्ूणवा्णे सैतानी 
चचवा आ् ेजी बा्बलचे अनुसरण करत ना्ी.

्न्ास ्वषाबं्ू्ववी मुख् िमवागुरू हगलरॉ् ्ांनी म्िले ्ोते:
“्ोसि ऑद्फस्वरती आमच्ा कहॅथहलक लोकाचें हन्तं्रण 

असल्ामुळे, ्ोसिह्वभागाला, रोमन कहॅथहलक नसलेल्ा का्ी 
ह्वहशष्ट [्ाखडंी] लोकाचं्ा चळ्वळींबाबतचा आहण का्ी ह्वहशष्ट 
्टरहसथतींबाबतचा ठा्वटठकाणा माह्त आ्.े आहण अशी माणसे 
्ोसि ऑद्फसमध् े आमच्ा हन्तं्रणाखाली, तमुच्ा स्ेवसेाठी, 
असल्ान ेआमचे गुप्त ्ोहलस का्दाचे गुन्गेार म्णून सा्डले 
तरी आम्ाला घाबरा्चे कारण र्ाणार ना्ी.”

्ा सत् माह्ती्वरून ् ेस्ष्ट्णे लषिांत ्ेईल की, सध्ा ्ोसि ह्वभाग 
आमचा घाऊक दराचा दजावा का काढून घेत आ्.े व्हॅटिकन, जे दोन प्रकारचे 
स्वातंत्् गु्चु््णे ह्रा्वून घेण्ाच्ा प्र्त्ात आ् ेते म्णजे आमचे भाषण 
स्वातंत्् ्व िमवा स्वातंत््.्ाबाबतची घिनेने द्दलेल्ा दोन स्वातंत््ाबाबतची 
्मी व्हॅटिकन  गुन्गेारी ्धदतीने दाबून िाकण्ाचा प्र्त् करत आ्ते.  
प्रत्ेक दशेांतील राज् ्व कें रि सरकारी संसथा, त्ांच्ा प्रसार माध्मांतील 
बातम्ा ्व न्ा्व्य्वसथा, रोमच्ा सूचनां्वरून नक्ीच असे म्णतील की 
“्ो्बाबतची गुह्ते” ् े“हतरसकरणी्” लेखन आ् ेआहण मी तुमचा शत्रू आ् े
असे्ी ते सांगतील. ्ण ्ॉलने बा्बलमध्े जे सांहगतले आ् ेतेच मी सांगतो. 
म्णूनच “मी खरे बोलत असल्ाने तुमचा शत्रू आ् ेअसे मानले जा्वे का?” 
(गलतीकरांस४ :१६ ).

जेणेकरून लोकांची सैतानी ्ो्च्ा हतरसकारणी्, हुकुमशा्ी ्व कु्र 
नेतृत्वा्ासून ्व जागहतक सत्े्ासून सुिका ्ोईल, जेणेकरून ते रोमन 
कहॅ नन तत्वांऐ्वजी आमच्ा ्ह्वत्र अमेटरकन राज्घिनेचे अनुसरण करतील 
आहण जेणेकरून स्ववा दशेांच्ा लोकांची ्शुच्ा खुणे्ासून ्व नरकातील 
आगी्ासून सुिका ्ोईल – अशाप्रकारचे सत् सांगणे ्ाचा अथवा द्षे 
्सर्वणे ्ोतो का्? ्ेशूने म्िले की खरे बोलणे म्णजे प्रेम करणे आहण 
्ेशूने आम्ाला आज्ा केली आ् ेकी आम्ी दशेोदशेी द्फरून सत् का् आ् े
्ाची हशक्वण दा्वी.७६   कारण ्ेशूने म्िले आ्,ेमग सत् का् आ् े् े
तुम्ांला समजेल. आहण सत् तुम्ांला मुक्त करील.” (्ो्ान ८ :३२ )

तमु्ी एकतर माझ्ा्वर ना्ीतर ् ो््वर ह्वश्वास ठे्व ूशकता. मी तमु्ाला 
्ो्बाबतची का्ी गुह्त ेउघडी करून सागंीतली आ्ते. ईश्वरान े म्िले 
की ्ो्ची ससंथा,  ९९ % घणृास्द गोष्टींची नव्,े तर ्थृ्वी्वरील प्रत्के 
घणृास्द गोष्टींची जनक आ्.े७७ बा्बल सोसा्िी ऑफ इंहड्ा, बंगलोर 
द्ारे प्रकाहशत बा्बल आ्वतृ्ी ्वाचा म्णजे मी खरे बोलत आ् ेकी  ना्ी 
् ेतमु्ाला समजेल. ईश्वरा्वर ह्वश्वास ठे्वा. “्शे ूहरिसता्वर ह्वश्वास ठे्वा 
म्णजे तमु्ी ्वाचू शकाल.” (पे्रहषताचंी कृत् े १६ :३१ ).

७२  इसा. ५३ :७ , माकवा  १५ :३७ -३९ , ह्ब्.ू २ :१४ -१८ , ३ :१ -४ , ४ :१४ -१६ , ५ :१ -६ , ७ :१९ -२८    ७३  एकस. २८ :१ , ३० :३०    ७४  ह्बू्. २ :१४ -१७ , ३ :१ , ४ :१४ -१५ , ५ :५ -१० , ७ :२६ -२८ , ९ :११ -२८    ७५  रोम. २ :५ -६ 
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्.ूएस.मि ील ज्ा व्यक्त ीं, आ्ले तन, मन, हृद्, ताकद ्व आतमा अ्ूवान ईश्वराच ी से्वा करत ील, अशा व्यक्त ींना जगभरात ील, 
िोन ी अलामो ह रिश्चन ह मह नह सट्ज, अश ी जागा ्ुर्वते क ी ह जथे जगण्ासाठ ी आ्वश्क त्ा स्ववा गोष्ट ी ह मळत ील

न्ू्ॉकवा  श्रांत दर मंगळ्वार ी रात्र ी ८ ्वा. ्व इतर ट ठकाण ी प्रत्ेक रात्र ीच्ा से्वा देण्ात ्ेतात. अह िक माह ्त ीसाठ ी 
कृ््ा (९०८) ९३७ - ५७२३  ्ा क्.्वर फोन करा. प्रत्ेक से्वेनंतर जे्वण द् दले जाईल.

ह रिश्चन िमथो्देशक , श्र ी.अलामो ्ांन ी ह लह ्लेले ्ुसतक “द मस ी्ा” मागून घ्ा. ्ामध्े जुन्ा करारामि ील३३३  च्ा्वर गोष्ट ींतून 
ह रिसताबाबतचा ्ुरा्वा द् दला आ्.े

ह्ॅसिर ह्ॅसिर अलामो ्ांच्ा लेख ी साह ्त्ाचे ्वाि् करून लोकांच ी आतमोन्त ी करणारे से्वक म्णून काम करा. 
आमचे स्ववा लेख ी साह ्त् ्व ऐकण्ाचे संदेश ,ह शश ्ंग शुलकास्,  ह न:शुलक ्ाठ्वले जातात.

जर त्ासाठ ी  कुण ी तुमच्ाकडून ्ैसे घेत असेल तर कृ््ा ्ुढ ील क्. ्वर फोन करा. (६६१) २५२ -५६८६  कलेकि.
्ा लेख ी साह ्त्ाद्ा रे मुक्त ीसाठ ी खरा मागवा कोणता ्े दाख्वले जात.े (अहॅकटस ४ :१२ ).

्े साह ्त् फेकू नका. कृ््ा दुसऱ्ा कोणाला तर ी ते ्वाचा्ला दा.
जे कोण ी दुसऱ्ा देशांमध्े असत ील त्ांन ी कृ््ा ्े साह ्त् त्ांच्ा देशांत ील बोल ी भाषांमध्े अनु्वाद् दत करा्व.े 
जर आ्ण ्े साह ्त् ्ुन्ा प्रकाह शत करणार असाल तर कृ््ा खाल ील कॉ् ीराईि ्व रह जसटे्शनचा समा्वेश करा.
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