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(पान २ वर पुढे सुरयू)

त्ा ददवशी प्ेतित 
एलीशाचा सेवक पहाटे लवकर 
उठला होता आति त्ाने 
बतितले की ज्ा नगरात 
तो आति एलीशा मुक्ाम 
करीत होते त्ाला तसरर्न 
सैन्ाने चौहोबाजयूने िेरले 
होते. िाबरून, तो एलीशाला 
महिाला, “सवामी! आता 
आपि का् करा्चे? [दसुर्ा 
शबदांत, आपि ह्ा संकटातयून 
कसे तजवंत बाहरे पडयू शकयू ?] 
मग एलीशाने  आपल्ा 
नोकराला सांतगतले,] तभऊ 
नको: कारि आपल्ाजवळ 
ज े (बळ)  आह ेते त्ांच्ापेक्ा जासत आह.े 
एलीशाने [परमेश्वराजवळ] प्ार्चना केली, 
परमेश्वरा, मी तुझी प्ार्चना करतो, कृप्ा 
त्ाच ेडोळे उिड महिज ेत्ाला नीट ददसले. 

मग परमेश्वराने त्ा तरूिाचे डोळे 
उिडले, त्ाने पातहले: आति, तो बितो 
तर का्, डोंगरावर सव्चत्र िोड ेहोते आति 
एलीशाच्ा सभोवती आगीने भडकलेले रर  
होते “(२  राजे ६ : १५ -१७ ).

ज्ा सैन्ाला  ककंवा ज्ा परमेश्वराच्ा 
्जमानाला आपल्ा सेवकाला 
दाखतवण्ाची ईश्वराला एलीशाने तवनंती 
केली होती ह े तेच सैन् ककंवा दवेाचे 
्जमान होते ज्ांनी ्रीहोच्ा भभंती 
उधवसत केल्ा होत्ा (्होशवा ६ :२० ). 
्ा प्कारे ्होशवा ्रीहो ्ेरे परमेश्वराच्ा 
सैन्ाच्ा सेनापतीला भेटले:  “आति असे 
झाले की, ्होशवा ्रीहो शहराजवळ होता 
तेवहा त्ाने डोळे वर करून पातहल ेअसता 

त्ाला त्ाच्ासमोर उभा ठाकलेला एक 
मनुष् ददसला. त्ाच्ा हातात तलवार 
उपसलेली होती मग ्होशवा त्ाच्ा जवळ 
गेला आति त्ाला तवचारले तुमही आमच्ा 
बाजयूने आहात की आमच्ा शत्रयूच्ा? आति 
तो महिाला, नाही; फक्त परमेश्वराचा [ 
्ेशयूचा पयूव्च अवतार] सेनापती महियून मी 
्ेरे आलो आह.े आति ह े ऐकयू न ्होशवाने 
जतमनीवर डोके टेकवयून त्ाला अतभवादन 
केले आति तवचारले, माझ्ा सवामीची 
त्ाच्ा सेवकाला का् आज्ा आह?े आति 
परमेश्वराच्ा सैन्ाचा सेनापती ्होशवाला 
महिाला, तयू तुझ्ा पा्ातयून पादत्रािे काढ 
कारि जेरे तयू उभा आहसे ती पतवत्र जागा 
आह.े मग ्होशवाने आपल ेजोड ेकाढले.

“ आता ्रीहो पयूि्चतः बंद झाला होता 
त्ाच ेकारि इस्ाएलची मुले होती: त्ामुळे 
कुिीही बाहरे जा्चे नाही आति कुिी आत 
्ा्चे नाही. 

[कारि त्ांना माहीत होते 
की परमेश्वर इस्ाएलसोबत 
होता आति त्ांना ह े दखेील 
मातहत होते की परमेश्वर 
त्ांचा नाश करिार होता.] 

आति परमेश्वर ्होशवाला 
महिाला, ‘पाहा, तुझ्ा हातात 
्रीहो शहरासह त्ाचा राजा 
आति शयूर सैतनक ददले आहते 
आति तुमही ्ोदध्ांनो, तुमही 
नगराला चौहो बाजयूंनी वेढा 
िाला, आति नगराभोवती 
एक प्दतक्िा िाला. असे सहा 
ददवस करा. [्रीहोच्ा पापी 
लोकांना त्ांचा संपयूि्च नाश 

करण्ापयूववी िाबरतवण्ासाठी असे करण्ात 
आल.े] आति सात ् ाजक परमेश्वराच्ा पतवत्र 
करारकोशाच्ा पुढे मेंढांच्ा भशंगापासयून 
त्ार केलेली सात रिभशंग वाजवत जातील: 

सातव्ा ददवशी आपि शहराभोवती सात 
फेर्ा िाला, ्ाजक तुतार्ा वाजवतील. 
आति ते रिभशंग फंुकयू न दीि्च आवाज 
काढतील आति जेंवहा तुमहाला रिभशंगाचा 
आवाज ऐकयू  ्ेईल तेवहा, सव्च लोक मोठ्ाने 
ओरडतील; आति तसे केल्ाने शहराची 
तटबंदीची भभंत कोसळयून पडले 

[ह े परमेश्वराच्ा सैन्ाच्ा अदशृ् 
शक्तीद्ारे साधले जाईल] आति लोक सरळ 
आत िुसतील.

“आति नयूनाचा मुलगा ्होशवा ्ाने 
सव्च ्ाजकांना बोलावले आति त्ांना 
महिाला, हा कराराचा कोश घ्ा आति 
तुमही सात ्ाजकांनो परमेश्वराच्ा पतवत्र 

पॅसटर टोनी आति सुसान अलामो ्ांचे आंतरराष्टी् टेतलवहीजन 
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(पान १ वरयून पुढे सुरयू)
करारकोशापुढे मेंढांच्ा भशंगाचे सात 
रिभशंगे िेऊन समोर चालत राहा. आति 
तो लोकांना महिाला, तनिा, आति शहराला 
फेर्ा िाला आति ज्ाच्ा कड े शस्त्र आह े
त्ाला परमेश्वराच्ा पतवत्र करार कोशापुढे 
चाला्ाला द्ा. आति ्होशवाने लोकांना 
सांतगतल्ानंतर सात रिभशंगांनी सुसज्ज 
सात [ज्यू] ्ाजक परमेश्वरापुढे चाल ुलागल े
आति तुतारी वाजवयू लागल े आति त्ांच्ा 
मागयून पतवत्र करार कोश ्ेत होता. आति 
सशस्त्र सैन् तुतारी वाजवत असलेल्ा 
्ाजकाच्ा पुढे  जात होती. आति लोक 
पतवत्र करारकोशामागयून आल,े ्ाजक 
चालत होते आति तुतार्ा वाजवत होते. मग 
्होशवाने आज्ा ददली, ‘तुमही ओरडयू नका, 
अगर  आपसात बोलयून कोित्ाही प्कारचा 
गोंगाट करू नका, तुमच्ा तोंडातयून एकही 
शबद  बाहरे तनिता कामा न्े, जोप््चनत मी 
तुमहाला ओरडा्ला सांगत नाही तोप्यंत 
ओरडयू नका पि मी जेंवहा तुमहाला आज्ा 
दईेन; तेंवहा तुमही ओरडा.

“मग परमेश्वराच्ा पतवत्र करारकोशाने 
शहराला प्दतक्िा िातली, एकदा 
प्दतक्िा िालयून ते छाविीवर आल े आति 
छाविीमध्े रात्र काढली. आति ्होशवा 
पहाटे उठला आति ्ाजकांनी परमेश्वराचा 
पतवत्र करारकोश उचलयून िेतला. आति सात 
रिभशंगे िेऊन सज्ज असलेले सात ्ाजक 
परमेश्वराच्ा पतवत्र करार कोशापुढे चालयू 
लागल े आति तुतारी वाजवयू लागले: आति 
सशस्त्र सैन् ्ाजकाच्ा पुढे  जात होते आति 
त्ांच्ा मागयून पतवत्र करार कोश आति 
्ाजक तुतारी िेवयून पुढे जात होते. दसुर्ा 
ददवशी सुद्ा असाच क्रम सुरु होता आति 
एकदा शहराला प्ददतक्िा मारली आति ते 
छाविीत परतले: असेच त्ांनी ओळीने सहा 
ददवस केले.

“आति सातवा ददवस उजाडला आति त्ा 
ददवशी ते पहाटे लवकर उठले, आति नेहमी 
प्मािे त्ांनी नगराला प्ददक्िा िातली, 
फरक एवढाच की त्ा ददवशी त्ांनी त्ा 
शहराभोवती सात प्दतक्िा मारल्ा. सातव्ा 
वेळी ् ाजक तुतारी वाजवयून प्दतक्िा िालत 
असतांना, ्होशवा त्ा लोकांना महिाला, 
आता ओरडा; कारि परमेश्वराने तुमहाला ह े
नगर ददले आह.ेह ेनगर शातपत होईल  आति 
्ातील सव्च वसतु परमेश्वरामध्े समातवष्ट 
होतील. सव्च काही नष्ट होईल फक्त रहाब ही 

वेश्ा आति ततच्ा िरामध्े असिारे लोक 
जगतील, कारि ततने आमही पाठतवलेल्ा 
हरेांना लपतवले होते. तुमही लोकहो, तुमही 
्ा शातपत वसतुं पासयून सवतःला दयूर ठेवा, 
अन्रा तुमही सुद्ा शातपत वहाल. जर तुमही 
शातपत वसतु िेतली, तर इस्ाएलची छावनी 
शातपत होईल, आति तेरील लोकांना त्रास 
होईल. पि सोन्ाचांदीच्ा तसेच तांब्ा-
लोखंडाच्ा सव्च वसतयू परमेश्वराच्ा आहते: 
त्ा परमेश्वराच्ा भांडारात जमा केल्ा 
पतहजेत. जमा“्ाजकांनी रिाभशंगे वाजवली 
तेवहा लोकांनी ती ऐकयू न मोठ्ाने ज्िोि 
केला: आति लोकांनी तुतार्ांचा आवाज 
ऐकला आति मोठ्ाने ज्िोि केला तेवहा 
तटबंदी कोसळली [ईश्वराचा ्जमान आति 
इश्वराच्ा ्जमानाचा कप्ान ्ांनी ह ेसाध् 
केले], आति इस्ाएल लोक सरळ नगरात 
िुसले. त्ांनी नगराचा पाडाव केला.” 
(जोशुआ :५:१३-६:२०) 

हनोखाच्ा पुसतकात, महान संदषे्टा 
हनोख ्ाने पहारेकर्ांबद्दल भाकीत केले 
आह.े ह े पहारेकरी ईश्वराचे दवेदयूत आहते, 
आति परमेश्वराचे सवगवी् ्जमान आहते.
त्ांच्ाबद्दल कधी कधी असे सांतगतले जाते 
की ते परमेश्वराचे पृथवीवरील असलेल्ा 
पतवत्र लोकांचे पालक दवेदयूत आहते. 

दवेदयूतांमध्े वाईट दवेदयूत आति चांगल े
दवेदयूत सुद्ा आहते. प्कटीकरि १२ : ४  
मध्े संतगतल्ाप्मािे ्ा दवेदयूतांपैकी एक 
तृती्ांश दवेदयूत-वाईट दवेदयूत असयून त्ांचा 
नेता सैतान आह े ज्ाच्ासोबत त्ांना  
सवगा्चच्ा बाहरे हाकलयून ददले होते.(लयूक 
१० :१८ ). पि लक्ात ठेवा, दोन तृतत्ांश 
चांगल े दवेदयूत दवेाच्ा सेवेत आहते. एक 
तृती्ांश वाईट दवेदयूत, फक्त वाईटच नसयून 
ते अततश् वाईट आहते. 

प्कटीकरि १२ : ३  मध्े 
सांगीतल्ाप्मािे, “मग सवगा्चत दसुरा 
चमतकार ददसयू लागला; आति एक भलामोठा 
लाल ड्गॅन [राक्स] ज्ाला सात डोकी होती 
... “सात डोकी महिज े सात पव्चत [रोम, 
इटलीचे ] आहते ज्ावर एक  स्त्री बसलेली  
आह े“(प्कटीकरि १७ : ९ ). ही बाई खोटी 
संदतेष्ट, खोटे चच्च आह,े संप्दा् आह,े वहरॅटकन 
नावाच्ा पशुची प्मुख, रोमन कॅरतलक, 
समभलंगी, मुलांचा  तवन्भंग करिारी चच्च 
आह.े प्कटीकरि १२ : ३  मध्े पुढे असे 
सांगण्ात आल ेआह ेकी ्ा सात डोक्ांना 
दहा भशंगे आह.े ही दहा भशंगे दहा ्ुरोतप्न 
दशेांचे प्ततक आहते ज ेअलप कालावधीसाठी 
रोमच्ा वहरॅटकन (्यूएन, न्यू वलड्च ऑड्चर) 
ला शक्ती दतेात (अतलकडचेा दशे ग्ीस आह)े  
ह्ा दशेांनी सैतानाच्ा न्ु वलड ऑड्चसोबत, 
ककंवा एक –जगत शासनासोबत ्ुती केली 

आह.े“ . . . आति त्ाच्ा डोक्ावरील सात 
मुकुट [ह े सात मुकुट सैतानाच्ा न्ु वलड 
ऑड्चरच ेप्तततनतधतव करतात सात खंडावर, 
दसुर्ा शबदांत, संपयूि्च जगावर तातपुरते 
राज् करतात.].” १  

“आति त्ाच्ा शेपटाने सवगा्चतयून एक 
तृती्ांश तारे काढले [तारे ह ेदषु्ट दयूत आहते.२  

प्कटीकरि १:२० च्ा नुसार तारे दवेदतुाचे 
प्ततक आहते], 

 आति [ड्गॅन, सैतान] ने [एक तृती्ांश दषु्ट  
आति दयूष्ट दयूत] ्ांना पृथवीवर टाकले: आति 
ड्गॅन [राक्स) त्ा स्त्री समोर उभा रातहला 
[तजच्ा मुकुटामध्े १२ तारे आहते]. ही 
(स्त्री) तरिसताची वधयू आह,े न्यू ्रुशलेम आह,े 
ज ेपृथवीवरील तरिसताच ेशबदशः शरीर आह,े 
खरे इस्ाएल आह,े ज ेखरे तरिसती आहते,  ज े
कधीही कॅरतलक नवहते, ज्ांचा ईश्वराच्ा 
तनवडलेल्ा लोकंसोबत, ज्ुंसोबत उद् 
झाला. ज ेराष्ट तरिसताला त्ांचा मोक् महियून 
सवीकारतील त्ा सव्च राष्टांच्ा लोकांसाठी 
आता ईश्वराने मोक्ाची द्ारे उिडली आहते]” 
(प्कटीकरि १२ : ४ ). 

प्कटीकरि १२.४ सांगते की ही स्त्री  
(तरिसताच ेशरीर) ततच्ा मुलाला, जो तरिसत 
होता, जनम दणे्ास त्ार होती. ही त्ा 
काळाची गोष्ट आह े जेंवहा  सैतान राजा 
हरेोद व त्ाच्ा  सैन्ाच्ा माध्मातयून, 
तरिसताला त्ाच्ा जनमाच्ा वेळी आति 
/ ककंवा पुढील दोन विा्चप्यंत त्ाची हत्ा 
करण्ासाठी तो इस्ाएल समोर उभा होता3. 
कारि तरिसत काल आति आजही राजांचा 
राजा आति सवामींचा सवामी, ्ा जगाचा 
तारिहार आह,े ज ेत्ाला त्ांचा तारिहार 
आति आतधकारी महियून सवीकारतील 
त्ाचं्ा आतम्ांना वाचवयून तो सैतानाचे 
का््च नष्ट करेल.४ कोलोतस्नस २ :१५ मध्े 
तवशद केल्ाप्मािे तरिसताने ् ा ब्रमहांडातील 
सत्ाधीशांना आति शक्ततींना आवहान दवेयून 
आति त्ांना हरवयून त्ांच ेउिडपिे प्दश्चन 
केले. “  

ह े  शेवटचे ददवस आहते. ५ पृथवी 
परमेश्वराच्ा सैन्ाने भरली आह,े आति 
आकाश परमेश्वराच्ा हवाई दलाने भरल े
आह.े ह े ्ुएफओ आहते ज्ांना संपयूि्च 
जगभरातील लाखो लोकांनी पातहले आह.े्ा 
जगातील लोक परमेश्वराचे वचन (बा्बल) 
बद्दल अज्ानी असल्ामुळे, ते ्ा उडिार्ा 
वसतयूंना इतर ग्हांपासयून आललेे एतल्न 
आहते असे समजतात. जेंवहा आपिास  
बा्बल, समजते, तेवहा ्ा जगातील लोक 
कसे फसवल ेगेले आहते ते आपिास कळते, 
कारि ्ा “उडत्ा तबकड्ा”, ज्ांना 
सामान्तः ्ुएफओ महितात, ते इतर 
ग्हांवरून आललेे नाहीत. ते “पहारेकरी” 

    ३  मत्् . २ :१ -१८   २  इसा . १४ :१२ -१७ , मत्् . २५ :४१ , ल्यूक १० :१८ , २  पेट. २ :४ , ज्यूड  ६ , रेव . १२ :३ -४ , ७ -९     १  डनॅ . २ :४० , ७ :१९ -२५ , रेव . १३ :२ -८ , १४ :८ , चैप. १७ , १८ :२ -२४
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परमेश्वराचे दवेदयूत आहते, तरिसत पृथवीवर 
पुनहा परत ्ेण्ाच्ा अगदी अगोदर ते 
पृथवीच ेसववेक्ि करीत आहते. ह ेपहारेकरी 
तनवाड्ासाठी सज्ज होत आहते. 

प्कटीकरि १६:१ सांगते, “मग मी त्ा 
मंददरातयून एक मोठा आवाज ऐकला जरेे 
सात दवेदयूतांना उद्ोधन केले जात होते, तुमही 
आपल्ा मागा्चने जा, आति पृथवीवर दवेाच्ा 
रागाच्ा सात वाट्ा ओता.”  दानीएल 
४ :१३ मध्े  तवशद केल्ाप्मािे , “ एक 
पहारेकरी [एक दवेदयूत] आति पतवत्र व्तक्त 
सवगा्चतयून खाली आला” आति त्ाने गरव्चष्ठ 
राजा नबुखद्सेसरवर परमेश्वराचे तनवाड़ा 
आिला, हाच तो गरव्चष्ट राजा जो दानीएल ४ 
:३० मध्े महितो की “ह ेतेच महान बॅतबलॉन 
नवह ेका ज ेमी राज्ाच्ा िरासाठी  [दवेाच्ा 
सामथ्ा्चऐवजी] माझ्ा शतक्तसामथ्ा्चने 
आति [ दवेाच्ा सनमानाऐवजी] माझ्ा 
महानतेच्ा सनमानार्च बांधलेले आह?े” 

परमेश्वरान े पहारेकर्ाला राजा 
नबुखद्सेसरच्ा तवरुद् ज्ा तनवाड्ाची 
अंमलबजाविी करण्ासाठी सांतगतले आह े
ते असे: “त्ाचे शबद [अजयूनही] [गरव्चष्ठ] 
राजाच्ा तोंडातच होते की आकाशवािी 
झाली,  ह ेराजा नबुखद्सेसर, ह ेतुला उदे्दशयून 
सांतगतलेले आह;े तुझे राज् तुझ्ापासयून दयूर 
झाले आह.े आति ते [पहारेकरी]  तुला तुझ्ा 
लोकांपासयून दयूर हाकलतील  आति तयू वन् 
पशयूंबरोबर वासतव् करशील: 

ते तुला गुरांप्मािे गवत खा्ला 
भाग पाडतील आति आति तुला धडा 
तशका्ला सात पावसाळे (सात विवे) जावे 
लागतील. मग तुला समजयून चुकेल की 
परातपर देवाचेच मािसांच्ा राज्ांवर 
प्भतव असते व तो त्ाच्ा इचछेनुसार त्ा 
त्ा लोकांवर कृपा कररत  असतो. त्ाच 
क्िी आकाशवािीने सांतगतल्ाप्मािे 
नबुखद्सेसरला लोकांपासयून दयूर हाकलल्ा 

गेले, आति गुरांप्मािे त्ाला गवत खावे 
लागले, त्ाचे शरीर आकाशातील दवान े
ओले झाले होते, केस गरुडाच्ा पंखासारखे, 
त्ाची नखे पक्ांच्ा  नख्ांसारखी झाली 
होती (दानीएल ४ : ३१ -३३). 

त्म्च्ा ४ :१६ मध्े परमेश्वर त्म्च्ाला 
सांगतो, “तुमही ही बाब राष्टांना सांगा; पाहा, 
्रुशलेमच्ा लोकांत ही बातमी पसरवा की 
पहारेकरी दरुवरच्ा दशेातयून ्ेतात, आति 
्हूदाच्ा शहरांच्ा तवरुद् बोलतात.” 
्हूदाच्ा शहरांतवरुद् जासत राग आह.े
कारि ते आज दखेील ्ेशयूला त्ांचा मसीहा 
महियून सवीकारा्ला त्ार नाहीत आति ते 
त्ाला आजप्यंत नाकारत आहते. 

माझा तवश्वास आह े की ्ा जगात 
असलेला जवळजवळ प्त्ेक व्तक्त UFOs 
(अज्ात उडिार्ा वसतयूं)चे दश्चन होण्ाच्ा 
लाखो िटानांशी पररतचत आह,े परंतु ते 
UFOs नाहीत. ते परमेश्वराचे पहारेकरी 
ककंवा देवदयूत आहते, जे अगदी परमेश्वराच्ा 
तनवाड्ापयूववी, जगाच्ा अंतापयूववी, काळ 
संपण्ापयूववी जगाच्ा शेवटच्ा काही 
ददवसात पृथवीचे सववेक्ि करीत आहते. 
हा करुिाम्ी परमेश्वर (पृथवीच्ा) 
तवनाशाच्ा अगदीपयूववी , प्त्ेकाला 
शेवटच्ा वेळेच्ा शेकडो भतवष्वाण्ा, 
तचनह े आति चमतकार, जसे त्ांच्ा 
तराकतरत उडिार्ा बश्ांमध्े बसयून 
पृथवीचे सववेक्ि करिारे पहारेकरी, ईश्वराचे 
देवदयूत, ह े सव्च पहारेकरी पाहण्ासाठी 
सवायंना परवानगी देत आह.े जोएलचे पुसतक 
्ाबद्दल भतवष् वत्चतवते, ६जसे प्ेतितांची 
कृत्े ् ा पुसतकात अपॉसटल पीटर सांगतात: 
परमेश्वर महितो “आति शेवटच्ा ददवसात 
असे िडेल की, मी माझ्ा आतम्ाचा सव्च 
मानवजातीवर विा्चव करीन: आति तुमची 
मुले आति तुमच्ा कन्ा भाकीत करतील, 
तुमच्ा तरुिांना दषृ्टांत होईल, आति 

तुमच्ा वृद्ांना तवशेि सवप्े पडतील: 
त्ावेळी मी माझा आतमा माझ्ा सेवकांवर, 
आति दासींवर ओतीन ; आति ते भाकीत 
करतील: आति मी वर आकाशात चमतकार 
दाखवीन आति खाली पृथवीवर तचनह े
दाखवीन; सव्चत्र रक्त, अतनि आति दाट धयूर 
पसरेल: परमेश्वराचा महान आति गौरवी 
ददवस ्ेण्ापयूववी सयू््च अंधारामध्े बदलला 
जाईल आति चंद्र रक्तासारखा होईल: आति 
असे होईल की, जे जे लोक परमेश्वराचे नाव 
िेतील व त्ाची प्ार्चना करतील त्ा सवायंच े
रक्ि  होईल  “(प्ेतितांची कृत्े २ : १७ 
-२१).

पहारेकरी, महिजचे सवगा्चतील दवेदयूत, 
आति आपि लोक ज े तरिसती आहोत 
(करोतलकस नवह)े, आपला संबंध आह ेकारि 
आमहा दोिांनाही परमेश्वराने तनमा्चि केले 
आह.ेपरमेश्वराने दवेदयूत तनमा्चि केले, आति 
परमेश्वराने आपल्ाला सुद्ा तनमा्चि केले 
आह.े ्ा जगात चांगली मािसं आहते, 
आति  वाईट मािसं सुद्ा आहते, कारि 
आपल्ापैकी फार कमी लोक परमेश्वराची 
आज्ा पाळतात.७ प्रम जॉन २:३-४ : “आति 
्ाद्ारे आपल्ाला मातहत होईल जर आपि 
त्ाची  आज्ावचने पाळली तर समजावे 
की आपि त्ाला जाितो,” जी व्क्ती असे 
महिते की मी परमेश्वर जाितो आति त्ाची 
आज्ावचने पाळत नाही, अशी व्तक्त लबाड 
आह,े आति ततच्ा बोलण्ामध्े मध्े सत् 
नाही” 

काही लोक फुशारकी मारतात की ते 
परमेश्वरावर प्ेम करतात. तरातप, त्ांच्ा 
दनैंददन जीवनात, ते दवेाच्ा हाकेला उत्र 
दते नाही, उलट त्ाच्ा हाकेकड े दलु्चक् 
करतात. काही लोक महितात की जेंवहा ते 
भावनावेगाने उतसुक असतात फक्त तेंवहाच 
ते परमेश्वरावर  प्ेम करतात. उदाहरिार्च, 
जेंवहा त्ांना  तसनेमा पाहाण्ाची, ककंवा 
दयूरदश्चन का््चक्रम पाहाण्ाची, क्रीडा 
सामना, ककंवा संगीत मैदफल पाहण्ाची 
इचछा होते तेवहा,  त्ांच े अंतम्चन त्ांना 
जाण्ापासयून रोखते, पि तरीही ते जातात. 
त्ांना कळत असते की त्ांनी कोितेही मोठे 
पाप करू न्े, पि ते त्ा गौि गोष्टी समजयून 
त्ांचा तवचार करीत नाहीत. सेवा प्ार्चना 
करताना, ते अगदी तनक्यून सांगतात की त्ांना 
परमेश्वराच्ा चैतन्ाने  सपश्च केला आह.े ्ा 
प्कारे सवतःला तरिसती महिविारे अनेक जि 
आहते. वासततवक पहाता, परमेश्वरावर ्ा 
प्कारे प्ेम करिे तनरर्चक आह८े.

एखादी तवतशष्ट भतगनी परमेश्वराबद्दल 
इतकी उतकंरठत असयू शकते की दहा भावांची 
एकतत्रत उतकंठा देखील ततच्ा परमेश्वराप्ती 

(पान ४ वर पुढे सुरयू)

तप्् धममोपदशेक टोनी अलामो,
धममोपदशेक तवलहतेलमना रॉमसला (लॉडरडल लेक मध्े, फलोररडा) ततचा पॅकेज 

तमळाला. बा्बल अभ्ास गटातील सव्च तस्त्र्ांनी बसयून “दवेाचे लषकर आति हवाई 
दल” वाचले. त्ा महिाल्ा की त्ांनी ्ा सातहत्ापासयून जे काही  तशकले ते एवढा 
विा्चपासयून सव्च धममोपदशेकांचे  प्वचन ऐकयू न सुद्ा तशकले नवहते (बर्ाच काळापासयून 
त्ांनी त्ांचे प्वचन ऐकले नाही). त्ा सवायंनी सातहत्ाचा आनंद िेतला आति आता 
ते सीडी ऐकत आहते. त्ा महिाल्ा टोनी सारखे  कोिीही तवश्ेिि करू शकत नाही. 
त्ा महिाल्ा की कृप्ा सीडी आति सातहत् पाठवत रहा. त्ांनी आमहाला कळवले 
की ते एकत्र ्ेवयून प्ार्चना करतात, आति ते टोनी आति त्ाच्ा चच्चसाठी प्ार्चना 
करीत  आहते. त्ांनी पुनहा सातहत् आति सीडीबद्दल नवीनतम मातहती कळवत 
रहाण्ाची तवनंती केली आह.े ततने ततच्ा तीन सवछंदी नातवंडांना, ज्ांना अनेक 
विवे उपदशे करण्ात आला आह,े ्ेशयूच्ा मागा्चवर परत आिण्ासाठी चच्चने प्ार्चना 
करावी अशी तवनंती केली आह.े

आमच्ा २४-तास प्ार्चना आति मातहती लाईनपासयून

 ७  मत्् . ७ :१३ -१४ , २१ -२३ , ल्यूक १३ :२३ -३०   ८  मत्् . ७
    :२१ -२३ , चैप . २५
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असलेल्ा उतकंठे पेक्ा कमी पडेल. जेंवहा 
ती परमेश्वरावर प्ेम करण्ाबद्दल बोलत े
तेवहा श्ोत्ांच्ा डोळ्ात अश्ु ्ेतात. 
तरी आश्च््चकारकपिे, अशी बहीि जेंवहा 
रागवते तेवहा कोिीही ततचा राग आवरू 
शकत नाही. नैसरग्चक जीवन कालपतनक 
जीवन (असे जीवन जे ईश्वरी् नाही 
आह.े एके ददवशी,  जे सव्च काही नैसरग्चक 
जीवनाशी तनगडीत आह े  ते सव्च संपुष्टात 
्ा्ला हवे. आपला उतसाह, आपला खोटा 
ककंवा बनावटी आवेश, परमेश्वराबाबतचे 
आपले बनावटी प्ेम, आति परमेश्वराप्तत 
खोटी सेवा ह े  सव्च नैसरग्चक आति दैवी 
िटक नसलेले आति असत् आह ेह ेसपष्टपिे 
ददसण्ासाठी आपल्ाला ईश्वराचा सपश्च 
होिे गरजेचे आह.े 

आपल्ाकड ेसटीलच्ा आति तपतळाच्ा 
भींतीचे दकतीही रर असयू दते, बाहरेच े
प्वेशद्ार असो वा नसो,  मध्भागी असलेले 
द्ार असो वा नसो  ककंवा आंतररक द्ार 
असो ककंवा नसो,  ह े सव्च  एक एक करून 
आतील चतैन्ानुसार परमेश्वराकड े उिडिे 
आवश्क आह.े त्ानंतर आपल्ा लक्ात 
्ेईल की आपल्ा उतसाह आति उमेद व्क्त 
करण्ात आपि प्त्क् परमेश्वरालाच पाहू 
शकत नाही .  ्ोहान १५. २  मध्े नमयूद 
केल्ा प्मािे, जेंवहा परमेश्वर आपिाला 
एवढा प्मािात प्ेररत ककंवा सपश्च करतो 
की त्ाची आपल्ा अंतरंगातयून प्मातिकपिे 
सुटका होवयू शकेल  तेंवहाच आपिाला पुषकळ 

फळं तमळतील. जीवनाच्ा अंतरंगातयूनच 
झाडावर फळं ्ेतात. 

ज्ा लोकांचा संबंध दषु्ट दयूतांशी आह ेती 
वाईट मािसं आहते. पि लक्ात घ्ा, दषु्ट 
दयूतां पेक्ा दैवी देवदयूतांची संख्ा अतधक 
आहते. जेंवहा सीरर्न सैन्ांनी त्ांना 
िेरले होते, तेंवहा एलीशाने ह े आपल्ा  
सेवकाला दाखतवले. एलीशाने ईश्वराला 
त्ाच्ा सेवकाचे डोळे उिडण्ासाठी 
तवनंती केली जेिेकरून  तो पाहू शकेल की  
त्ाच्ा आति एलीशा सोबत असिारे दयूत 
ह ेसीरर्न सैन्ांसोबत असलेल्ा दतुांपेक्ा 
जासत आहते. आगीने धगधगत असेलेल्ा 
ररांनी  [परमेश्वराचा ्जमान] एलीशा 
[आति त्ाचा सेवका] भोवती वेढा िातला 
होता” ज्ा प्मािे परमेश्वराच्ा राज्ाचा 
्जमान आज पहारेकर्ांसोबत आह,े 
आपल्ाला िेरून आपले संरक्ि करीत  
आह,े इरे पृथवीवर प्त्ेकजि जे-जे काही 
बोलत आह े आति करत आह े ते पाहात 
आह.े (२  राजे ६ :१७) . –ईश्वराच्ा 
पहारेकर्ांद्ारे ह े सव्च सव्चत्र िडत आह े
सवगा्चमध्े उडत्ा तबकड्ांद्ारे आति 
पृथवीवर पहारेकर्ांद्ारे – ईश्वराच्ा 
सैन्ाच्ा आति हवाई दलाद्ारे.९  

आता वळे आली आह े की ्ा जगातील 
प्त्के व्क्तीन े त्ाच्ा पापाबंद्दल पश्चात्ाप 
करावाआति त्ाच्ा अतं:करिान,े 
आतमा, मन, आति सामथ्ा्चने 
परमेश्वराची आराधना करावी जी पतहले 
आति सवा्चत महत्वाचे आज्ावचन 
आह.े१० लवकरच पयूववेकडील आकाश 
मानवाच्ा पतु्राच्ा तचनहान े भरलेले 
असले. ्ा िटनचेी व्ाख्ा करिारे 
अनके श्ोक बा्बलमध्े  आहते.  
त्ापकैी एक मत््चा चोतवसाव्ा 

पाठात आह.े आिखी एक ्श्ाच्ा पाठात 
आह.े  आिखी एक प्कटीकरिाचा सहावा 
पाठात आह.े 

मत्् २४ : ३० -५१ सांगते , “आति 
मग आकाशात मनुष्ाच्ा पुत्राचे तचनह 
ददसयून ्ेईल: आति तेंवहा जगातील सव्च 
लोक शोक करा्ला लागतील आति 
त्ानंतर ते मनुष्ाच्ा पुत्राला (्ेशुला) 
सवगा्चच्ा ढगांतयून आपल्ा शक्ती आति 
वैभवातनशी ्ेतांना बितील आति तो 
तुतारीचा मोठ्ा आवाजासोबत त्ाच्ा 
दयूतांना  [परमेश्वराचा ्जमान, पहारेकरी] 
पाठवील, आति ते त्ाच्ा तनवडलेल्ा 
लोकांना चार ददशांपासयून आति 
आकाशाच्ा एका टोकापासयून ते दसुर्ा 
टोकांप्यंत एकत्र करतील. 

आता अंतजराच्ा झाडापासयून बोध 
तशका, जेंवहा अंजीराच्ा फांद्ा नाजयूक 
असतात तेवहाच त्ांना फांद्ांना पाने फुटयू 
लागतात

व आपल्ाला कळते की उनहाळा जवळ 
्ेत आह.े तसेच तुमही ह े सव्च बिाल तेंवहा 
तुमहाला कळेल की अंत काळ जवळ आला 
आह,े अगदी दाराप्यंत पोहोचला आह.े

मी तुमहांला खरं  सांगतो,  ्ा गोष्टी 
पयूि्च होईप्यंत ही तपढी नाहीशी होिार 
नाही. सवग्च आति पृथवी नाहीशी होतील 

(पान ३ वरयून पुढे सुरयू)

परमेश्वराचे 
लषकर 

आति हवाई दल
(पाहरेकरी)

www.alamoministries.com
अलामो तमतनसट्ी ऑनलाईन

केतन्ा

पेरू
(सपॅतनशमधयून अनवुाददत)

ईश्वर तुमहाला आशीवा्चद देवो, टोनी अलामो 
तमतनसट्ी, मला तुमहाला सांगावसे वाटते की ईश्वराच्ा 
गौरवासाठी, आमही आता एका नवीन चच्चसोबत 
आहोत. ह ेचच्च सुललाना ्ेरयून तीन तासाच्ा अंतरावर 
आति तपउराच्ा जवळ सेचुरा  नावाच्ा जागी आह े 
तेरे २३ प्ौढ आति ३३ मुले आहते. आमही वै्तक्तक 
कामासाठी गेलो आति आपले सातहत्ाचे िरो-
िरी  तवतरि केले आति अनेकांनी त्ांचे तशक्ि सुरु 
ठेवण्ाची इचछा व्क्त केली. काल आमही भेटलो आति 
त्ा बैठकीत बरेच लोक  आले.  त्ांनी प्भुला सवीकारले 
आति आता  आमही  आठवड्ातयून तीन वेळा भेटिार 
आहोत. ईश्वराचा ज्ज्कार असो.  प्भयू ्ेशयू लवकरच 
्ेत आह.े
एँतड्स  चीरोक तसलवा
टोनी अलामो तमतनसट्ी 
सलुलाना, परेू

तप््  टोनी अलामो,                      
आपला सव्चशे्ष्ठ आति शतक्तशाली प्भु आति तारिहार ्शेयू तरिसताच्ा 

नावान े नमसकार. मला आपिाला कळवतानंा आनदं होतो की आपि आमहाला 
पाठवलेल्ा अलामो सातहत्ाचे आमही  शहरभर  तवतरि कररत आहोत. आमही 
प्त्केाकड ेपोहोचत आहोत,  त्ाचे रक्ि  झालेले असो वा नसो, आति गेल्ा एक 
मतहन्ापासयून आमही बतितले दक १५ लोक तारले गेले आहते आति त ेआमच्ा  
चच्च मध्े सहभागी झाले आहते. ् ा व्ततररक्त, आमहाला तमुही पाठतवलेले तडसेंबर 
२१ रोजीचे पॅकेज तमळाले आह.े आमही आपिास अतधक सातहत् आति बा्बल 
पाठतवण्ाची तवनतंी करून आपले आभार मानतो. परमेश्वर तमुहाला आशीवा्चद दवेो. 
आमही आमच्ा धममोपदशेकासाठी ईश्वराकड ेप्ार्चना करतो  कारि आमहाला ठाऊक 
आह ेदक प्ार्चनचे्ा माध्मातयून सव्च गोष्टी शक् आहते.  
प्भयूच्ा  सवेमेध् ेआपला                            
धममोपदशेक दलमास मुनोको                 बुनगोमा, केतन्ा

 १०  दउेत . ४ :२९ , ६ :५ , १० :१२ -१३ , ११    ९  २  रॉतन. १६ :९ , जेच  . १ :७ -११ , ४ :१० , ६ :१ -७ , रेव . ७ :१ -३
     :१३ -१४ , १३ :३ -४ , १६ , २० , २६ :१६ , ३० :६ , जोश . २२ :५ , मत््. २२ :३७ -४० , माक्च   १२ :२९ -३१ , ल्यूक १० :२७



5

पि माझी वचने नाहीशी होिार नाहीत ... 
जे नोहाच्ा काळी िडले तसेच मनुष्ाच्ा 
पुत्राच्ा (्ेशुच्ा) आगमना सम्ी िडेल. 
ज्ाप्मािे महाप्ल् ् ेण्ाच्ा अगोदरच्ा 
ददवसात लोक खाऊन तपऊन मौज मजा 
कररत होते, लनि करीत होते आति (आपल्ा 
मुलां-मुलींचे) लनि आ्ोतजत कररत होते  
ह े सव्च  नोहा आपल्ा बोटीत तशरेप्यंत 
चालले  

आति प्ल् ्ेण्ापयूववी आति त्ांना 
पुराने वाहून नेण्ापयूववी ्ाबद्दल कुिालाही 
मातहती नवहती; तसेच मनुष्ाच्ा पुत्राच्ा 
आगमनाच्ा वेळी  होईल ... महियून सतक्च  
रहा: कारि परमेश्वर कोित्ा िटकेस 
अवतरेल ्ाबद्दल तुमहाला माहीत नाही. 
आपि ह े लक्ात ठेवा्ला हवे की चोर 
रात्रीच्ा कोित्ा प्हरी ्ेिार आह े ह े
िरमालकास माहीत असते तर त्ाने पाळत 
ठेवली असती, आति त्ाचे िर फोडले गेले 
नसते. महियून तुमही दखेील त्ार असले 
पातहजे कारि तुमही कधी तवचारही केला 
नसेल त्ा सम्ी  मनुष्ाचा पुत्र ्ेईल. मग 
तवश्वासयू आति सुज् सेवक कोि आह,े ज्ाला 
त्ाच्ा सवामीने त्ाच्ा िराचा राज्कता्च 
नेमले आह,े ्ोग् हगंामाध्े त्ांना मांस 
दणे्ासाठी? असा सेवक खरोखर महान 
आह ेजो त्ाच्ा मालकाला िरी आल्ावर 
त्ाच्ावर सोपतवलेली जवाबदारी पार 
पाडतांना आढळेल. महियून मी तुमहांला खरं  
सांगतो:  अशा  सेवकाची िरमालक आपल्ा 
सव्च मालमत्ेची दखेरेख करण्ासाठी 

नेमियूक करेल. पि जर त्ा सेवकात वाईट 
तवचार ्ेत असेल आति त्ाने मनात महटले 
असेल की माझा मालक ्ेण्ास फार तवलंब 
लावतो; आति त्ाचा राग महियून तो 
त्ाच्ा सहकारी सेवकांना मारहाि करत 
असेल आति खावयून आति  दारू तपऊन 
मसत झाला असेल ;तर त्ा िराचा मालक 
त्ा सेवकाला आपल्ा ्ेण्ाची वेळ न 
सांगता अशा वेळी ्ेईल दक तो रंगे हार 
सापडले आति त्ाला िरातयून हाकलयून 
लावेल आति त्ाला दांतभकांसोबत तशक्ा 
भोगावी लागेल: आति अश्ा लोकांचे खुप 
हाल आति अपेष्टा होतील (ते रडतील आति 
सवतःवरच दात खातील)” 

प्भु आपल्ाला  भरपयूर तचनह े
दाखवतो, आति  जर आपि त्ांच्ाकड े
लक् ददले तर, बेसावध राहिार नाही.  
्ेरे आिखी एक साक्ातकार आह ेज्ावर 
आपि आपले मन कें दद्रत केले पातहजे 
कारि हा साक्ातकार  आपल्ाला वाटते 
त्ापेक्ाही लवकर प्त्क्ात ्ेिार 
आह.े “मी सवगा्चचे दार उिडलेले पातहले 
[हा ईश्वराने दाखतवलेला अंत काळाचा 
आिखी एक साक्ातकार आह]े, आति तेरे 
एक पांढरा िोडा बतितला; त्ा िोड्ावर 
बसलेल्ाचे नाव ‘तवश्वासयू आति खरा’ असे 
होते; आति  तो न्ा्ाने तनवाडा करतो 
आति न्ा्ाने लढाई करतो. त्ाचे डोळे 
अनिीच्ा ज्ोतीसारखे तेवत होते,  

आति त्ाच्ा डोक्ावर अनेक मुकुट होते; 
आति त्ाचे तलतखत नाव होते ज े त्ाच्ा 

खेरीज इतर कुिालाही मातहत नवहते. त्ाने 
आपल्ा अंगात रक्तामध्े तभजतवलेला झगा 
िातला होता. त्ा सवाराचे नाव “दवेाचा 
शबद” असे आह.े 

पहारेकरीसवचछ आति पांढरे शुभ्र कपड े
िातलेले सवगा्चतील सैन् पांढर्ा िोड्ांवर 
बसयून त्ाच्ा मागे ्ेत होते [हा प्भयू आति 
त्ाच े्जमान, पहारेकरी आहते ].

त्ाच्ा तोंडातयून एक धारदार तरवार ् ेते 
तजच्ाने तो राष्टांना नमवील, आति लोखंडी 
दडंाने [दवेाचे वचन] तो त्ांच्ावर सत्ा 
गाजवील.  सव्चसमर्च दवेाच्ा अतीकोपाची 
द्राक्े तो द्राक्कंुडामध्े तुडवील. आति 
त्ाच्ा वस्त्रावर आति त्ाच्ा मांडीवर 
‘राजांचा राजा’ आति ‘प्भयूंचा प्भु’ ह ेनाव 
तलतहलेले आहते [हा ्ेशयू आह ेआपला प्भु.] 
“(प्कटीकरि १९ : ११ -१६ ). 

आपि सध्ा ्ा काळाचा अंत होण्ास 
उरलेल्ा  शेवटच्ा काही तमतनटांत जगत 
आहोत. जगाच्ा अंताची सव्च तचनह ेददसत 
आहते. एक जगत रिीसत तवरोधी सरकारचे 
राज् सध्ा चालयू आह.े परमेश्वराचा 
वैमातनक तवभाग विा्चनुविा्चपासयून का््चरत 
आह,े आति करोडो लोकांनी त्ांना 
(उडिार्ा  तबकड्ा,  पहारेकरी, दवेदयूत,  
ईश्वराचे शाही हवाई दल ) पातहले आह.े 
रोममधील पोप न्यू वलड्च ऑड्चर  दकती 
छान आह े ्ा बद्दल बढाई मारत आह.े ह े
जग तसुनामी, भरतीच्ा लाटा, भयूकंप, सव्च 
प्कारचे पलेग, रोगराई, गोंधळलेले राष्ट,े 

माझे नाव सटीवहन वेडले  आह.े मी ऑकटोबर 
२०१२ च्ा अखरेीस ५९ विा्चचा झालो. मी ७  
नोवहेंबर, १९७१ रोजी रोजी ्शे ु तरिसताला 
माझा वै्तक्तक रक्िकता्च महियून सवीकारले. 
त्ावेळी नकुताच एक आठवड्ापयूववी  मी 
१८  विा्चचा झालो. त्ावेळी जर तरिसताने 
माझ्ा आ्षु्ात प्वेश केला नसता तर 
आपि कदातचत खपु वि्चपयूववीच माझ्ा 
मृत्यूची बातमी वाचली असती आति तमुही 
एका  व्क्तीच्ा जीवनात ईश्वराच्ा सामथ््च 
आति क्मतमुेळे झालेल्ा पररवत्चनाबद्दलची 
ही साक् वाचयू शकला नसता. मी १९७१ च्ा 
वसतं ऋतयूमध्े हा्सकयूलची परीक्ा उत्ीि्च 
केल्ानतंर, मला कॉलेजमध् े प्वेश िणे्ाची 
महतवाकाकं्ा नवहती. मी एक दातंभक तहपपी 
होतो. मी माझ्ा काही तमत्रासंोबत सनॅ 
फ्ातनससको, कॅतलफोरन््च ाप्यंत कारन े दफरत 
रातहलो, त्ानतंर, मी लोकानंा तवनतंी करून 
त्ाचं्ा गाड़ीमध् े बसयून  फॅ्नतसस ् पासनु 

बोलडर, कोलोरॅडोप््चनत आति नतंर पुनहा 
कॅतलफोरन््च ापासयून लॉस एंजेलसप््चनत प्वास 
करा्चो. 

मी ज्ा एका तमत्रासोबत प्वास केलेला 
होता त्ाच्ा आईचे, बेवहरली तहलस मध्े 
एक फार मोठे आति सुदंर िर होत.े ततन ेतरेे 
राहण्ासाठी नोकरी लागेप्यंत आति िर तमळे 
प्यंत तरे े राहण्ासाठी आमहाला आमंतत्रत 
केले होत.े ततचे िर फार सुदंर होत;े त्ािरात 
जलतरि तलाव होत े आति शॉभपगं (खरेदी 
) करण्ासाठी आति आमहाला सव्ंपाक 
करून दणे्ासाठी एक बाई दखेील होती. 
वासततवक पहाता सटु्ी िालतवण्ासाठी ते 
एक आलहाददा्क रठकाि होत.े पि तरेील 
वासतव् माझ्ा आ्षु्ातील अत्तं कष्टी 
काळ होता. मला पयूि्चपि े हरवल्ासारखे 
आति माझ्ा आ्षु्ात आशा नसल्ा सारख े
वाटत होत.े जीवनाचा अर्च आति उदे्दश 
्ासबंंधी माझ्ा मनातील आति चैतन्ातील 

सटीवहन वेडेल ्ांची साक्

(पान ६ वर पुढे सुरयू)

(पान ८ वर पुढे सुरयू)

अतवरत गोंधळ काहीही करता जाईना.  मला 
अडकलेल्ा सारख े वाटा्चे. मला अर्चपयूि्च 
जीवन पातहजे होत ेज्ामुळे मी इतरानंा मदत 
करू शकलो असतो. 

माझ्ा आसपासच्ा परीतसरतीन े मी 
फार व्तरत झालो होतो, सव्चत्र भ्रष्टाचार, 
औदासीन्, गुनहगेारी आति हत्ाकाडं बियून 
मी हताश झालो होतो. मला शातंम् जीवन 

सटीवहन वेडले ्ाचंी साक्
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जगा्चे होत े आति वाटले कॅतलफोरन््च ामध्े 
तहपपी चळवळीत सातमल वहावे  जेिकेरून मी 
शोधत असलेल्ा प्शाचंी उत्रे मला तमळतील. 
मला वाटत होत ेकी अमली पदार्च जस ेहशीश, 
एलएसडी िऊेन आति इतर तवभ्रम उतपन्न 
करिारे गद्च िवेयून मला तीव्र इचछा असलेले 
अंतज्ा्चन तमळेल ज्ाद्ारे मला माझ्ा जगण्ाचे 
कारि शोधण्ासाठी मदत होईल. मला एक 
नऊ-त-ेपाच चाकरीबद् जीवन जगा्चे 
नवहत,े तशवा् अस ेकुत्री आति माजंरे असिारे 
िर सदु्ा नको होत े ज्ाच्ा सभोवताली 
कंुपि असले, कुठलेच भतवष् नाही. मला 
खरोखर जीवनाचा अर्च जाियून िणे्ाची इचछा 
होती. गद्च ितेल्ामुळे माझ्ा मानतसकतवेर 
पररिाम झाला आति माझा समजयूतदारपिा 
तहरावयून गेला.  मला वाटले मी वेडा होिार 
आति त्ाबद्दल शकंा वाटण्ाचे कारि नवहत.े 
पि मला अस ेजगिे नको होत;े तशवा् माझे 
सगंोपन सदु्ा अस ेझाले नवहत.े 

मी माझ्ा जीवनाची सरुवातीची वि्च 
परदशेात िालतवली. माझे वडील टोदक्ो, 
जपानमध् े  आंतरराष्टी् वा्एमसीएत  
काम करीत होत,े आति आमही न चुकता दर 
रतववारी एका नॉन-तडनॉतमनशेनल चच्चमध्े 
प्ार्चनसेाठी उपतसरत राहत होतो. मला नहेमी 
तशकतवले गेले होत ेदक आमही तरिसती आहोत, 
आति नहेमी इतरानंा मदत करण्ासाठी, 
मानवतावादी असल्ाचे  तशकवले गेले होत.े 
मला मातहती होत े की तरिसमस आति इसटर 
तवशिे सि होत,े पि त्ाचंा सातंाकलॉज ककंवा 
इसटर बनीशी (ससा) काहीही सबंंध नवहता. 
लहान मुलापं्माि े  माझा  तवश्वास होता की 
्ा जगात एक तनमा्चिकता्च, ईश्वर आह ेज्ाने 
सव्चकाही तनमा्चि केले आह ेज्ात माझा सदु्ा 
समावेश आह.े मला ्शेयू तरिसतावर रक्िकता्च 
महियून तवश्वास ठेवा्ला तशकवले गेले होते 
आति तरी दखेील ्शेयू तरिसताबद्दल मला 
काहीही मातहत नवहत.े माझ्ा आ्षु्ात पाप 
न करण्ाची ककंवा त्ाचा प्ततकार करण्ाची 
शक्ती उरली नवहती. तशवा् मी जेंवहा मागे 
वळयून पाहतो तर मला कळत ेकी सरुवातीला 
जेंवहा मी ज्ा चच्चमध्े जात होत े तरे े मला 
पाप का् आह े्ाबद्दल तशकवले गेले नवहत.े 
मी “आतम्ाचा पुनज्चनम” नावाची  सजं्ा कधीच 
ऐकली नवहती आति त्ा कोित्ाही चच्चमध्े 
अशी वेदीच्ा हाकेची प्रा जेरे आतम्ाचे 
रक्ि केल्ा जात े त े मी बतितले नवहत.े ते 
माझ्ा सारखचे आध्ाततमकरीत्ा मृत होत.े  

मी शाळेत दहावीला जात होतो तेंवहा 

आमचे कुटंुब अमेररकेला परत आलो. मला पुनहा 
आध्ाततमकरीत्ा मृत वहा्चे नवहत.े माझ्ा 
आजयूबाजयूच्ा अनके िडामोडी चालयू होत्ा 
काही जि अमली पदारायंच्ा आहारी जात 
होत.े मी मात्र माझ्ा अंतम्चनात तवतवध प्श 
जस ेजीवन, मृत्यू, अनतंकाळ, जीवनाचा उदे्दश 
अश्ासारख्ा प्शाचंी उत्रे शोधयू लागलो 
होतो.  मी पयूववेकडील धमायंवर, गयूढ धम्च, मयूळ 
अमेररकन भारती् धम्च, अनके ततवज्ानावर, 
कम्ुतनसट, समाजवाद, भाडंवलशाही, 
लोकाचं्ा कलपना आति आदशायंवर आति अनके 
तवि्ावंर पुसतके वाचयू लागलो. मी बा्बल 
वाचा्चो, पि त्ा वेळी, माझ्ात ईश्वराचे 
चैतन् नवहत ेआति महियून त ेमला कळा्चे 
नाही. मी परमेश्वराच्ा सातनध्ात ्णे्ासाठी 
अनके प््ोग केले जस े उच्ार,  ्ोग सराव,  
जंगलातयून चालत जाि ेफुलावंर पाऊल न ठेवता 
जंगल वारी करिे, पि त्ाचा काहीच उप्ोग 
झाला नाही. माझ्ा जीवनातील अंतग्चत 
पोकळी का्मच होती. कशाचाही उप्ोग 
होत नवहता. त्ावेळी मला मातहत नवहत,े पि 
आता मला कळत ेकी प्भयू माझ्ाशी असा का 
वागत होता आति मला अश्ा रठकािी आियून 
माझे गव्चहरि करून मला प्भ ु्शेयूला आपला 

रक्िकता्च महियून सवीकारा्ला लावा्चे होत.े 
ईश्वरान ेइतर सव्च प्ा््च  सपंवण्ाची अनमुती 
ददली. कदातचत ईश्वराला तमुच्ाशी वागतानंा 
्ाप्कारे वागावे लागले नसले, पि त्ाला 
माहीत होत े की मला शुद्ीवर आिण्ासाठी 
तोच एकमेव माग्च होता. त्ान े मला ्ा 
उदे्दशासाठीच कॅतलफोरन््च ाला आिले होत.े 
ईश्वरान ेमला सधुारण्ाचे काम सरुु केले होत,े 
पि मला त ेअद्ापप य्ंत माहीती नवहत.े

हॉतलवयूड, कॅतलफोरन््च ाला आपि गेलात तर 
हॉलीवयूडच्ा पररसरात  आपि २००पाऊल पढेु 
जात नाहीत तर आपल्ाला कोिीतरी अशी 
व्क्ती भटेेल जी  तमुहाला टोनी आति ससुान 
अलामो तरिश्चन फाउंडशेनच्ा महान का्ा्चबद्दल 
साक् दईेल. तमुही त्ा परीसरात जेर ेजेरे जाल 
तरेे तरेे तमुहाला अस ेलोक आढळतील. मी जेवहा 
जेवहा  हॉतलवयूडला गेलो, कामाच्ा शोधात ककंवा 
वेळ िालवत, तवेहा त ेमला सव्चत्र आढळा्चे; 
गॉसपेल  पतत्रका वाटा्चे आति त्ाचं्ा 
चच्चमध् े सवेा प्ार्चनसेाठी लोकानंा आमंतत्रत 

(पान ५ वरयून पुढे सुरयू)

स्टीव्हन वेडेल ्ांची साक्

अलामो मंत्राल्ाचे 
बाधंव आति भतगनी 
नरसयंग होमसमध् ेवृद् 
रतहवाशाचंी सवेा करीत 
असतानंा
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करा्चे. त े ईश्वरासाठी उतसाहान े पररपयूि्च 
होत.े त्ानंी मला अनके वेळा परमेश्वराबद्दल 
साक् ददली आति इतर लोकापं्माि े चच्चमध्े 
्णे्ाचे आमंत्रि ददले, पि मी वारंवार त्ाचें 
आमंत्रि नाकारले. मी माझ्ा सवत: च्ा  
तवचारात एवढा मनि होतो दक इतराकंडयून 
्शेयूबद्दल ऐकण्ासाठी मी त्ार नवहतो. मात्र 
अनके वेळा जेवहा ददवसाचा सिंि्च सपंा्चा 
आति रात्र वहा्ची आति तवेहा मला एकातंात 
असताना ्ा तरिसती लोकानंी सातंगतलेल्ा 
परमेश्वराबद्दलच्ा गोष्टींची  आठवि वहा्ची, 
बा्बलमध् ेसातंगतलेल्ा पतवत्र शास्त्र, त्ात 
तलतहलेल्ा गोष्टी, अनतंकाळचे जीवनाचे पतवत्र 
शास्त्र,  आति नरकाबद्दलच्ा  गोष्टी  मला 
आश्च््चचदकत कररत असत. बाहरेून  सतैान 
मला त्ाच्ाकड े ओढत होता, पि आतयून 
परमेश्वर माझी प्ौढी तछन्नतवतछन्न कररत होता. 
एका दपुारी, ईश्वरान े सरुू केलेल्ा िटनाचं्ा 
मातलकेचा अंत केला. मला वाटले दक माझ्ा 
आ्षु्ात काहीतरी िडत होत ेपि त ेखरोखर 
का् होत े त े मला मातहत नवहत.े मी पुनहा 
त्ाददवशी हॉलीवयूडच्ा पररसरात गेलो पि 
चच्चच्ा बंधयू बतहिींना शोधण्ासाठी नवह ेतर 
उलट, मी त्ानंा टाळण्ाचा  प््त्न करीत होतो.

्ोग असा िडयून आला की माझी एका 
ईश्वराची साक् दिेार्ा भतगनीशी भटे झाली.  
ततन ेमला गॉसपेलची एक पतत्रका ददली आति 
सा्कंाळी चच्चमध् े्णे्ाचे आमंत्रि ददले. मी 
वेळ मारून िणे्ाच्ा उदे्दशान ेततला काहीतरी 
सागंावे महियून महिालो, “मी तवचार कररन”.  
ततन े पटकन उत्र ददले, ती महिाली, “मी 
खरोखरच तवचार केला असता कारि अस ेअसयू 
शकत ेदक ही शवेटची वेळ असले जेंवहा ईश्वराचा 
तमुच्ाशी काही ििे ेदिे ेअसयू शकेल”. ततच्ा 
अश्ा महिण्ान े मी इतका प्भातवत झालो 
दक ततन ेइतर काहीही महटले असत ेतर त्ाचा 
एवढा प्भाव झाला नसता. नतंर सवत: दवेालाच 
माझ्ाशी काहीही ििे ेदिे ेनसले ्ा तवचारान े
मी व्तरत झालो. ्ा तवचाराचा माझ्ावर 
एवढा मोठा प्हार झाला दक एक टन तवटा जरी 
माझ्ावर आदळल्ा असत्ा तरी त्ाचा एवढा 
मोठा आिात झाला नसता.  ्ा तवचाराने 
मला जागच्ाजागी राबंवले. मी वेडसर होतो 
पि एवढाही नाही दक मी ईश्वरावाचयून राहू 
शकलो असतो. ईश्वरान े मला एकटे सोडावे 
अशी माझी कधीही इचछा नवहती. ्ामुळे  मी 
फार िाबरलो. मी आधीच खयूप द:ुखी होतो. मी 
हॉलीवयूडच्ा रसत्ान ेखाली चालत गेलो आति 
एका बाजयूच्ा रसत्ावर आलो, तरेे अनके मोठी 
िरे आति बाजयून ेमोठे उिड ेआवार होत.े मी 
आवारात बसलो आति बसच्ा जाण्ाची वेळ  
होईप्यंत वाट पाहत होतो, आति जेवहा बस मधे 

लोक चढतानंा बतितले मी बस तजर ेउभी होती 
तरेे गेलो आति बसच्ा आत तशरलो आति 
आसनसर झालो. सौगुस ्रेील चच्च प्यंतचा 
प्वास अगदी लाबं होता पि तरी दखेील मला 
िरी असल्ासारख े वाटत होत.े एक तरिसती 
बाधंव त्ाच्ा तगटारवर गॉसपेलची गािी गात 
होता आति बसमधील इतर सव्च लोक त्ाची  
सार दते होत.े हा सव्च प्कार मला त्ा वेळी फार 
तवतचत्र वाटत असला तरी मला खयूप शातं वाटत 
होत.े जेंवहा आमही चच्चमध्े  पोहोचलो तवेहा, 
बसन े आलेल्ा सव्च अततरींना आत ्णे्ास  
आति सवेा प्ार्चनसेाठी  बसण्ास सातंगतले 
गेले. मी ्ाआधी अशा चच्चमध्े कधीही 
गेलेलो नवहतो.  मी ्ा आगोदर इतर चच्चमध्े 
उपतसरत राहून अनभुवलेली मृत भावना ्ा 
चच्चमध् ेनवहती. सवेा प्ार्चनचे्ा वेळी ह ेबंधयू 
आति बतिनी जोरजोरान े  गॉसपेलची गािी 
गात होत.े त ेआपले हात वर करून परमेश्वराची 
सततुी कररत होत.े अस ेभासत होत ेकी चच्चमध्े 
त्ा रात्री प्त्केजि त्ाचं्ा जीवनात ईश्वराने 
िडतवलेल्ा  सकारातमक बदलाबद्दल  साक् 
दते होता. काही लोक माझ्ा सारख े गदु्चले 
होत,े काही नवहत.े काही जि तरंुूगवार्ा 
करून आलेले होत;े काही लोक समाजाच्ा 
अत्तं खालच्ा पातळीचे होत ेतर काही लोक 
उच्भ्रयू होत.े त ेलोक माझ्ासारखचे दखुी आति 
हरवलेले होत.े आता त्ा सवायंनी तरिसताला 
त्ाचं्ा रक्िकता्च महियून िोतित केले. ्ापुढे  
त ेहरवलेले  नवहत,े तर  सापडलेले होत.े त्ानंी 
त्ा रात्री सवेा प्ार्चन ेमध् ेजे काही सातंगतले 
होत ेत ेमाझ्ा अंतर आतम्ाला हवे होत.े मला 
त ेजीवन हवे होत,े पि तरीही अनके गोष्टींबद्दल 
मला खात्री नवहती.  माझे रक्ि होऊ न्े 
महियून सतैान त्ाच्ा शवेटच्ा प््त्नात माझ्ा 
मनामध् ेलाखो शकंा उपतसरत करीत होता. 

बा्बलमध्े सातंगतले आह,े  “प्भ ु्शेयूवर 
तवश्वास ठेव आति तझु ेरक्ि होईल “ त्ा रात्री 
जेंवहा मी वेदीच्ा हाकेच्ा आमंत्रिातनतमत् 
गेलो, तेंवहा मी अनभुवले दक माझ्ावरची  
सतैानाची पकड सलै झाली होती. मी त्ा 
रात्री जमलेल्ा भक्ताचं्ा समोर गुडि ेटेकवयून 
प्भयूवर तवश्वास ठेवला आति माझे रक्ि झाले ! 
ईश्वराचा ज्ज्कार असो! ईश्वरान ेमाझ्ावर 
नहेमीच सं् म आति द्ा परमेश्वराची सततुी 
असो ! माझा पुनहा जनम झाला होता! मला 
वाटले की परमेश्वर त्ा रात्री माझ्ा हृद्ात 
तशरत होता आति  मी सदु्ा त्ाला मला सोडयून 
जाऊ दिेार नवहतो.  सवेा प्ार्चना केल्ानतंर मी 
प्ार्चना कक्ात गेलो आति मला खात्री पटली दक 
ईश्वर सवगा्चत राहतो आति त्ान े माझी काळजी 
केली होती आति माझ्ा प्ार्चनलेा उत्र ददले 
होत ेतह अत्तं सातंवनापयूि्च अनभुयूती होती. ्ा 

साठी तरिसतान ेसवतःचे रक्त वाहून ककंमत अदा 
केली. सवतः हुतातम् पतकरले जेि ेकरून आपि 
जगयू शकयू .त्ान ेमला त्ा रात्री अश्ा रठकािी 
आिले की मी त ेकधीच तवसरू शकिार नाही. 
्ा नतंर समुारे दोन आठवड्ाच्ा समुारास 
त्ान े पतवत्र आतम्ाचा बातप्समा ददला. ्ा 
अनभुवानतंर कुिी जर मला पटवयून सातंगतले 
असत े की ईश्वर अतसततवात नाही तर मी 
त्ावर अतजबात तवश्वास ठेवला नसता. ईश्वर 
तजवंत आह े आति तो सदवै तजवंत राहील. 
ईश्वरान े मला पापमुक्त केले आति तो तमुहाला 
दखेील पापमुक्त करू शकतो. मी तवेहापासयून 
्ा मंत्राल्ा माफ्च त तरिसताकड े हजारो लोक 
आिल्ा गेलेले पातहले आह.े अनके लोकानंा 
ईश्वराच्ा सामथ्ा्चन े त्ाचं्ा आजार आति 
व्ाधीपासयून बरे होतानंा मी पातहले आह.े मी 
बर्ाच लोकाचें उधवसर जीवन (माझ्ासारख)े 
पुनहा अर्चपयूि्च होतानंा बतितलेले आह.े मी माझे 
तरिसती जीवन ्ा जगातील इतर कोित्ाही 
गोष्टीसाठी बदलिार नाही. 

टोनी आति ससुान अलामो  ्ाचं्ा वापर 
करून परमेश्वरान े तरिसतामध् े नवीन जीवन 
शोधण्ासाठी जीवनाच्ा प्त्के के्त्रापासयून  
हजारो लोक आिले आह.े त ेदोिेही फार तन: 
सवारवीपिे सवेा करा्चे. त्ानंी त्ा सवेेच्ा 
मोबदल्ात कोिालाच काहीही  मातगतले 
नाही त्ाचंी फक्त एकच अपेक्ा होती की 
आमही परमेश्वराची सवेा करावी. १९८२ मध्े 
ससुान नहेमीसाठी प्भयूकड े वासतव्ास गेल्ा 
आति तवेहापासयून टोनी  दररोज गॉसपेल सागंत 
आहते. त्ाचें का््च अजयूनही सरुु आह.े मी आति 
इतर अनके लोक त्ा दोिाचें खयूप ऋिी आहोत 
कारि त्ाचं्ात ईश्वराप्ती उतसाहच नवहता 
तर त ेइतर गरजयू लोकाचं्ा मदतीसाठी, त्ानंा 
मदत पोहोचण्ासाठी  दवेाच्ा  साक्ीदारानंा 
रसत्ावर पाठवीत असत, तशवा् त्ानंी जागा 
सदु्ा  ददली जेरे माझ्ासारख ेअनके लोक एक 
पतवत्र, शदु् जीवन जगयू शकतील आति ह्ा 
दषु्ट जगाच्ा व्वहाराशी काहीही ििे े दिेे 
नसले. ईश्वराचा ज्ज्कार असो! जर आपि 
ही साक् वाचत असाल आति अद्ाप पापमुक्त 
झालेले नसाल , तर प्तीक्ा करू नका. ्शेयू 
तरिसत ्ा जगाचा खरा तारिारा आह,े आति 
तो आपिास जे जे पातहजे असले त ेसव्चकाही 
दऊे शकतो. त्ान ेमला वाचवले,  त्ान ेमला 
आनदं व्क्त करण्ासाठी, जगण्ासाठी आति 
मरण्ासाठी उदे्दश ददला आह.े तो तमुच्ासाठी 
सदु्ा हचे करू शकतो. वाट पाहू नका. आजच 
त्ाला आपल्ा अंत: करिात प्वेश करण्ाची 
तवनतंी करा ! 
ईश्वराचा ज्ज्कार असो, 
सटीवहन वेडले
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छळ आति ्ा प्कारच्ा शेकडो शापांनी 
ग्सत  आहते. 

तमुही एकतर चागंले आहात  ककंवा 
वाईट११. तमुहाला एकतर आपला तारिहार 
महियून तरिसत प्ाप् होईल, ककंवा तमुही त्ाला 
नाकाराल. खपु उशीर होण्ापयूववी आपि त्ाला 
तनवडा. आपि अनतं काळापासयून केवळ एक 
श्वास दयूर आहात, हृद्ाच्ा एका ठोकाच्ा 
अतंरावर आहात  .१२   तमुच्ा आतमासाठी 
ही प्ार्चना महिा. मग पाण्ात पयूि्चपि ेबडुयून 
तपता, पतु्र आति पतवत्र आतम्ा13 च्ा नावाने 
बातप्समा करून घ्ा. राजा जेमसचे बा्बल व 
त्ाच्ा मराठी आवृत्ीचा अभ्ास करा आति 
आज्ावचनाचें पालन करा.१४ परमेश्वराच्ा 
शदु् चतैन्ात माग्चसर वहा१५  

ह ेप्भयू  आति ह ेईश्वरा, माझ्ा आतम्ावर, 
एका पाप्ावर द्ा कर.१६ माझा तवश्वास 
आह े की ्शेयू तरिसत हा तजवंत ईश्वराचा पतु्र 
आह.े१७ माझा तवश्वास आह े की त्ान े माझी 
आधीची सव्च पापे माफ वहावीत ्ासाठी तो 
सळुावर मतृ्यू पावला आति सवत:चे मौल्वान 
रक्त साडंले. १८  माझा तवश्वास आह े दक 

ईश्वरान े पतवत्र आतम्ाच्ा शक्तीद्ारे ्शेयूला 
मतृावसरेतयून उठवले आह,े१९ आति ईश्वराच्ा 
उजव्ा बाजयूला बसयून तो ्ा क्िाला माझ्ा 
पापाचंा कबुलीजबाब आति ही प्ार्चना ऐकत 
आह.े२० ह े ्शेयू तरिसता, मी माझ्ा हृद्ाचे 
दार उिडयून तलुा माझ्ा हृद्ात ्णे्ाचे 
आमंत्रि दते आह.े२१ त ुमाझ्ाऐवजी कॅवलरी 
्रे े कु्रसावर जे रक्त साडंलेस त्ा मौल्वान 
रक्तान े माझी सव्च िािरेडी पापे धवुयून काढ. 
२२ ह े्शेयू तरिसता, तयू मला दयूर करिार नाहीस 
आति माझ्ा सव्च पापानंा माफ करशील आति 
माझ्ा आतम्ाला वाचवशील. ह ेमला मातहत 
आह ेकारि तझुा शबद महिजेच बा्बल तसे 
सागंत२े३. तझुा शबद सागंतो की तयू कोिालाही 
दयूर लोटिार नाहीस आति त्ामध े माझाही 
समावेश होतो.२४ महियूनच मला मातहत आह े
की तयू माझी प्ार्चना ऐकली आहसे मला मातहत 
आह ेकी तयू माझ्ा हाकेला उत्र ददले आह ेआति 
मला मातहत आह ेकी तयू मला वाचवले आहसे.२५ 
ह े ्शेयू तरिसता, माझा आतमा वाचवल्ाबद्दल 
मी तझु ेआभार मानतो आति तझुी आज्ा मानयून 
आति ्ापढेु आिखी कोितहेी पाप न करून 
माझी कृतज्ता व्क्त करतो.२६

मुक्ती तमळाल्ानतंर, तपता पतु्र व 
पतवत्र आतम्ाच्ा नावान े पाण्ात पयूि्चपिे 
बुडवयून, आपि बातप्समा घ्ाव्ाचा आह२े७ 
बा्बलचा नीट सखोलपि े अभ्ास करा 
आति त ेजे सागंत ेत ेकरा.२८

प्भयूला वाटत े की तमुही इतरानंा तमुच्ा 
मुक्तीबद्दल सागंावे. आपि धममोपदशेक टोनी 
अलामोच्ा गॉसपेल दिेार्ा सातहत्ाचे तवतरक 
होऊ शकता. आमही त ेआपल्ाला मोफत दऊे. 
आमही आपिास ह ेसातहत् मोफत दवुे. अतधक 
मातहतीसाठी आमहाला कॉल करा ककंवा ई-मेल 
करा. हा सदंशे इतरापं य्ंत पोहचवा.

जर तमुहाला ्शेयूच्ा आदशेानसुार, ह ेजग 
वाचले जावे अस ेआपल्ाला वाटत असले तर 
ईश्वराला टा्तरस आति प्सादापासयून वंतचत 
ठेवयू नका. ईश्वरान ेमहटले, मनषु् दवेाला ठकवील 
का्? तमुही तर मला ठकतवले आह;े अस ेमहियून 
तमुही महिता आमही कोित्ा बाबतीत तलुा 
ठकतवले आह?े दशमाशं (टा्तरस) आति अप्चिे 
्ासबंंधान.े तमुही एका शापान ेशातपत झाला 
आहात: कारि तमुही आति ्ा पयूि्च राष्टाने 
आति [सपंयूि्च जगान]े मला लुटले आह.ेसनेाधीश 
परमेश्वर महितो, माझ्ा मंददरात अन्न असावे 
महियून सगळा दशमाशं (टा्तरस-तमुच्ा एकयूि 
उतपन्नाचा दहावा तहससा) तमुही भाडंारात आिा 
महिजे मी आकाशकपाटे उिडयून जागा पुरिार 
नाही एवढा आशीवा्चद तमुहाकररता वरि्चतो की 
नाही ्ातवि्ी माझी प्तीती पाहा. तमुच्ा 
भयूमीच्ा तपकाची नासाडी होऊ न् ेमहियून ते 
खाऊन टाकिार्ास मी तमुहासाठी धमकावीन; 
तमुच्ा बागेतील द्राक्लताचें फळ अकाली 
गळिार नाही अस े सनेाधीश ईश्वर महितो.” 
(मलाखी ३ :८ -१२ )

(पान ५ वरयून पुढे सुरयू)

परमेश्वराचे 
लषकर 

आति हवाई दल
(पाहरेकरी)

कृप्ा अत धक मात हत ीसाठ ी व तुमहाला रस वाटयू शकेल अशा इतर त वि्ांवर ील लेखनसात हत्ासाठ ी आमच्ाश ी संपक्च  करा.
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्यू.एस.मध ील ज्ा व्क्त तीं, आपले तन, मन, हृद्, ताकद व आतमा अपयू्चन ईश्वराच ी सेवा करत ील, अशा व्क्त तींना जगभरात ील, 
टोन ी अलामो त रिश्चन त मत नत सट्ज, अश ी जागा पुरवते क ी त जरे जगण्ासाठ ी आवश्क त्ा सव्च गोष्ट ी त मळत ील

न्यू्ॉक्च  शहरांत दर मंगळवार ी रात्र ी ८  वा. व इतर र ठकाि ी प्त्ेक रात्र ी सेवा आ्ोत जत करण्ात ्ेतात.अत धक मात हत ी-
साठ ी कृप्ा (९०८ ) ९३७ -  ५७२३  ्ा क्र.वर फोन करा.

प्त्ेक से वेनंतर जेवि द दले जाईल.
त रिश्चन पॅसटर अलामो ्ांन ी त लत हलेले पुसतक “द मस ीहा” मागयून घ्ा. ्ामध् ेजुन्ा करारामध ील  ३३३ च्ावर गोष्ट ींतयून त रिसताबाबतचा पुरावा द दला आह.े
धममोपदेशक अलामो ्ांच्ा लेख ी सात हत्ाचे वाटप करून लोकांच ी आतमोन्नत ी करिारे सेवक महियून काम करा.  

आमचे सव्च लेख ी सात हत् व ऐकण्ाचे संदेश ,त शभ पंग शुलकासह,  त न:शुलक पाठवले जातात.
जर त्ासाठ ी  कुि ी तुमच्ाकडयू न पैसे िेत असेल तर कृप्ा पुढ ील क्र. वर फोन करा. (६६१ ) २५२ -५६८६    कलेकट.

्ा लेख ी सात हत्ाद्ा रे मुक्त ीसाठ ी खरा माग्च कोिता हे दाखवले जात.े (पे् त ितांच ी कृत्े४ :१२ ).
हे सात हत् फेकयू  नका. कृप्ा दुसर्ा कोिाला तर ी ते वाचा्ला द्ा.

जे कोि ी दुसर्ा देशांमध्े असत ील त्ांन ी कृप्ा हे सात हत् त्ांच्ा देशांत ील बोल ी भािांमध्े अनुवाद दत करावे.
जर आपि हे सात हत् पुनहा प्कात शत करिार असाल तर कृप्ा खाल ील कॉप ीराईट व रत जसटे्शनचा समावेश करा.
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