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जागतिक वािातापत्रजागतिक वािातापत्र

सवगाताि घडणारी आश्चर्ये आतण तर्ाांचर्ा 
पृथवीवर दिसणाऱर्ा खुणा 

           लेखक टोनी अलामो

(पान २ वर पुढे सुरू)

आकाशाि उडतर्ा िबकड्ा 
पातिलर्ाचे लाखो लोकाांनी 
साांतगिले आि.े उडतर्ा िबकड्ा 
अतसितवाि असिाि ि ेनाकारणर्ाचे 
कािीिी कारण नािी कारण तर्ा 
खरोखरच अतसितवाि असिाि.  

र्ेशूचर्ा तशषर्ाांनी तर्ाला 
तवचारले “आमिाांला साांगा की 
र्ा गोष्ी कधी िोिील? िुमिी 
परि र्ेणर्ाचा आतण जगाचा 
शेवट िोणर्ाचा काळ जवळ 
आला आि े ि े आमिी कोणतर्ा 
घटनाांवरून ओळखावे? आतण 
र्ेशूने उत्तर दिले आतण िो तर्ाांना 
मिणाला  कोणीिी िुमिाांला 
फसवू नर्े  मिणून सावध असा. कारण 
असे अनेक आििे की जे माझर्ा नावाने 
र्ेिील आतण िे मिणिील, मी तरिसि आि,े’ 
आतण िे पुषकळ लोकाांना फसविील. िुमिी 
लढार्ाांबद्दल आतण लढार्ाांचर्ा अफवाांबद्दल 
ऐकाल .[वेबसटर तडकशनरीनुसार, र्ुद् े
मिणजे भर्ानक साथीचे रोग, पीडा; 
जर्ाला अपार्कारक समजले जािे असे 
कािीिी; जर्ामुळे मृतर्ू िोणर्ाची शकर्िा 
असिे; जे समाजासाठी घािक असिे] 
पण तर्ामुळे िुमिी तर्ाांना तभऊ नका. र्ा 
गोष्ी घडलर्ाच पातिजेि. िरी इिकर्ाि 
शेवट जवळ र्ेणार नािी.   िोर्, एक राष्ट्र 
िसुऱर्ा राष्ट्रावर उठेल. अनेक ठठकाणी 
भूकां प व िषुकाळ र्ेिील.   [वािळे, पूर, 
लढार्ा, िषुकाळ, रोग] आतण भूकां प 
िोिील. पण र्ा सवता गोष्ी मिणजे वेिनाांची 

सुरूवाि िोर्. “िुमचे िाल करणर्ाकठरिा 
िे िुमिाला धरून ििेील व िुमिास तजवे 
मारिील आतण माझर्ा नावामुळे सवता राष्ट्र े
िुमचा [तरिसिाचर्ा आतमर्ाने पुनजतानम 
झालेले] द्षे करिील.  तर्ावेळी पुषकळजण 
अडखळिील, एकमेकाांस धरून ििेील 
व एकमेकाांचा द्षे करिील” (मत्तर् २४ 
:३-१०).१ “तिरसकार” र्ा शबिाचा अथता 
बेवसटरचर्ा तडकशनरीनुसार असा आि,े 
“िसुऱर्ा व्यक्तींबद्दल मनाांि िीव्र नावड 
असणे ककां वा तर्ाांचर्ाबद्दल वाईट इच्ा 
करणे, व तर्ा व्यक्तींना टाळावेसे वाटणे. 
[जसे की, ईश्वराचा तिरसकार करणे, 
बार्बलचा तिरसकार करणे, तरिश्चनाांचा 
तिरसकार करणे]” 

ऍपॉसटल पीटरने जोएलचर्ा 
भतवषर्वाणीला िजुोरा ििे मिटले आि े

“सवगाांि  आश्चर्ये घडिील आतण 
पृथवीवर तर्ाचर्ा खणुा उमटिाना 
दिसिील.” (कृतर् े२:१९). िमुिाला 
मातिि आि े का की सवगातािील 
सांरचनमेधर् ेप्रचांड प्रमाणाांि बिल 
घडलेले आििे? िसचे, आकाशाांि 
दिसणाऱर्ा उडतर्ा िबकडर्ा 
मिणजे वेगळे कािी नसनू, ईश्वरी 
कोपाचा वषाताव पृथवीवर करून िी 
नष् करणर्ाआधी पृथवीवर नजर 
ठेवणारे िवेििू आििे?  पथृवीवरील 
पापी लोकाांवर क्ोधाचा वषाताव 
करणर्ासाठी ईश्वरान े निेमीच 
तर्ाचे ििूििूपाठवले आििे.२   

उतपतत्त ६:६-७ मधर्े 
साांतगिले आि ेकी, मिणून पृथवीवर मनषुर् 
तनमाताण केलर्ाबद्दल परमेश्वराला वाईट 
वाटले;  आतण िो मनाि फार ि:ुखी झाला; 
िवेिा िो मिणाला, मी मािीपासनू उतपन्न 
केलेलर्ा मानवास नष् करीन; िसचे माणस,े 
पश,ू सरपटणारे प्राणी, व आकाशािील पक्ी 
र्ा सवाांचा मी नाश करीन कारण र्ा सवाांना 
उतपन्न केलर्ाचे मला ि:ुख िोि आि.े” 

र्ेशूने मत्तर् २४:३७-३९मधर्े मिटले, 
“नोिाचर्ा दिवसाि िोिे तर्ाप्रमाणे 
मनुषर्ाचर्ा पुत्राचे र्ेणे िोईल. मिापूर 
र्ेणर्ाअगोिर लोक खाि-पीि िोिे. लोक 
लग्न करीि िोिे. लग्न करून ििे िोिे. नोिा 
जिाजाि जाईपर्ताि लोक र्ा गोष्ी करीि 
िोिे. तर्ाांना मािीि नवििे की कािी िरी 
घडणार आि.े परांिु नांिर पूर आला आतण सवता 
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(पान १ वरून पुढे सुरू)
लोक मरून गेले. मनुषर्ाचा पुत्र आलर्ावर 
असेच िोईल.” ईश्वराला र्ा गोष्ीचा इिका 
पश्चािाप झाला िोिा की, तर्ाने नोिा 
तजवांि असिाना, मानवाची तनरमतािी केली, 
आतण तर्ाने  सवि: व आपलर्ा िवेििूाांचर्ा 
सिायर्ाने र्ा पृथवीवरील अगिी लिानाांि 
लिान गोष्टींचािी तवनाश घडवून आणला 
व र्ा तवनाशकारी सांिारािून फक् नोिा, 
तर्ाची पत्ी व तर्ाचे िीन मुलगे आतण 
तर्ाांचर्ा बार्का र्ाांना ईश्वराने वाचवले. 
िुमिाला असे वाटि नािी का की  ईश्वर  
पुनिा एकिा असाच सांिार घडवून आणेल 
कारण नोिाचर्ा काळािील लोकाांपेक्ा 
आत्ताचर्ा काळािील लोक अतधक पापी 
आििे, िोर् ना?  

मतिला िवेििू नावाचा प्रकारच नािी. 
ईश्वराचे सवता िवेििू पुरूष आििे. उडतर्ा 
िबकडर्ा चालवणारे सवता िवेििू पुरूष 
रूपाांिच असिाि व पृथवीवरील  सवता 
बऱर्ावाईट घडामोडटींवर तर्ाांचे बारीक 
लक् असिे. व सांपूणता पृथवीवर लवकरच 
जो सांिार िोणार आि े तर्ाची झलक िे 
आपलर्ाला िाखवि असिाि. ईश्वराने 
चाांगलर्ा ििूाांचर्ा सिायर्ाने पृथवीवरील 
मानवािील सैिानाची कामे नष् केली 
आििे, जसे सोडोम व गोमोराि आतण 
धमताग्ांसथािील इिर अनेक सथळे.३ 

ईश्वराने प्रकटीकरणाद्ारे  सधर्ाचर्ा 
पृथवीचर्ा िुस्ऱर्ा व शेवटचर्ा 
तवनाशाबाबि साांगीिले की, ििू पृथवीचा 
सांपूणता तवनाश िोईपर्ांिशेवटचर्ा चौिा 
पीडा पसरविील.४  

प्रकटीकरण ८:२, ९:२१ चर्ा मधून ि े
साांगिे “आतण मी साि िवेििूाांना िवेासमोर 
उभे असलेले पातिले. तर्ाांना साि कणये 
दिले िोिे. िसुरा िवेििू आला आतण 
वेिीजवळ उभा रातिला. र्ा िवेििूाकड े
सोनेरी धुपाटणे िोिे, आतण राजासनाचर्ा 
समोर सोनर्ाचर्ा वेिीवर सवता पतवत्र 
जनाांचर्ा प्राथतानाांसि धूप ठेवणर्ाकठरिा 
तर्ाचर्ाजवळ पुषकळ धूप दिला िोिा. 
धुपाचा धूर िवेििूाचर्ा िािािून  पतवत्र 
जनाांचर्ा प्राथतानाांसि िवेासमोर वर चढला.   
मग िवेििूाने धुपाटणे घेऊन, वेिीवरील 
अग्नीने िे भरले व िे पृथवीवर टाकले िेविा 
तवजा चमकू लागलर्ा. मेघाांचा गडगडाट व 

इिर आवाज झाले.  आतण भूकां प झाला.  
मग  जर्ा साि िवेििूाांजवळ कणये िोिे िे 
आपापले कणये वाजतवणर्ास तसद् झाले.   

“पतिलर्ा िवेििूाने कणाता वाजतवला आतण 
रक्तमतरिि गारा व अतग्न उतपन्न िोवून 
तर्ाांची पृथवीवर वृतष् झाली; िेविा पृथवीचा 
एक िृिीर्ाांश भाग आतण एक िृिीर्ाांश 
झाड ेव सवता तिरवे गवि जळून गेले.   

िसुऱर्ा िवेििूान ेतर्ाचा कणाता वाजतवला, 
िवेिा अग्नीन े जळि असलेलर्ा मोठ्ा 
डोंगरासारख ेकािीिरी समुद्ाि टाकले गेले; 
आतण समुद्ािील एक ििृीर्ाांश रक् झाले.  
आतण समुद्ािील एक ििृीर्ाांश जीव मेले. 
आतण एक ििृीर्ाांश जिाजे नष् झाली.  

“तिसऱर्ा िवेििूाने तर्ाचा कणाता 
वाजतवला िेविा मशालीप्रमाणे पेटलेला 
एक मोठा िारा आकाशािून पडला.  िो 
िारा नदाांचर्ा एक िृिीर्ाांश भागावर 
पडला [आतण असे घडणर्ाआधी, ईश्वराचे 
िवाई सैनर् मिणजे उडतर्ा िबकडर्ा, 
जर्ाांना सामानर्पणे र्ुएफओ मिटले 
जािे तर्ा पृथवीवरचर्ा सवता भ्रष्ाचारावर 
लक् ठेवून िोतर्ा आतण दकळसवाणर्ा 
िषु् माणसाांवर ईश्वरी कोपाचा वषाताव 
करिाना तर्ाांना आनांि तमळि िोिा.] आतण 
झऱर्ाांचर्ा एक िृिीर्ाांश भागावर पडला. 
तर्ा िाऱर्ाचे नाव कडूिवणा आतण एक 
िृिीर्ाांश पाणर्ाचा कडुिवणा झाला. आतण 
तर्ा पाणर्ाने पुषकळ माणसे मेली कारण िे 
कडू झाले िोिे.  

चौथर्ा िवेििूाने तर्ाचा कणाता वाजतवला; 
िेविा सूर्ाताचर्ा एक िृिीर्ाांश भागावर 
आघाि झाला. चांद्ाचर्ा एक िृिीर्ाांश 
भागावर व िाऱर्ाांचर्ा एक िृिीर्ाांश 
भागावर आघाि झाला. तर्ाांचा िृतिर्ाांश 
अांधकारमर् विावा आतण दिवसाचर्ा िसेच 
रात्रीचर्ाति िृिीर्ाांशाि प्रकाश दिसू नर्े 
मिणून असे झाले िोिे.  

“मी पातिले िेविा एक िवेििू 
अांिराळाचर्ा मधर्भागी उडिाना िषृ्ीस 
पडला; तर्ास मोठ्ाने असे मिणिाना मी 
ऐकले: जे िीन िवेििू कणाता वाजवणार 
आििे तर्ाांचर्ा कणर्ाांचर्ा िोणाऱर्ा धवनीने 
पृथवीवर रािणाऱर्ा लोकाांवर अनथता, अनथता, 
अनथता र्ेणार. [र्ा धमताग्ांथािून असे समजिे 
की िवेाचर्ा सवता िवेििूाांना-भतवषर्ाि कार् 
िोणार आि ेिे मातिि आि.े पृथवीवरचर्ा 
वाईट, िषु् लोक मात्र अजूनिी र्ावरून 
कािीिी धडा तशकि नािीि!]. 

“पाचव्या िवेििूाने तर्ाचा कणाता 
वाजतवला, िेविा मी आकाशािून एका 
िाऱर्ाला, पृथवीवर पडिाना पातिले. 
तर्ाचर्ाजवळ अथाांग डोिाची दकलली 
िणेर्ाि आली. तर्ाने अथाांग डोि उघडला 
िेविा मोठ्ा भट्ीिून धूर र्ावा िसा तर्ा 
डोिािून धूर वर चढला. डोिािून र्ेणाऱर्ा 
धुरामुळे सूर्ता आतण आकाश काळे झाले.   
मग धुरािून टोळ तनघून पृथवीवर उिरले. 
तर्ाांना पृथवीवरील ववांचवासारखी शक्ी 
िणेर्ाि आली.  टोळाांना साांगणर्ाि आले 
िोिे की तर्ाांनी गविाला, कोणतर्ािी 
तिरवळीला ककां वा झाडाांना उपद्व करू 
नर्े. िर, जर्ा लोकाांचर्ा कपाळावर 
िवेाचा तशक्ा मारणर्ाि आला नसेल 
तर्ाांना मात्र उपद्व करावा.  [लोक असे 
मिणिाि की नव्या करारापेक्ा जुनर्ा 
करारामधर्े ईश्वर अतधक रागीट आि,े ि े
तवतचत्र नािी का? इथे मात्र िसे दिसि 
नािी.] तर्ाांना तजवे मारणर्ाचे तर्ाांचर्ाकड े
सोपतवले नवििे िर फक् पाच मतिने पीडा 
िणेर्ाचे सोपतवले िोिे; तर्ापासून िोणारी 
पीडा ववांचू माणसाला नाांगी मारिो िेविा 
तर्ाला िोणाऱर्ा पीडसेारखी िोिी. तर्ा 
दिवसाि माणसे मरणाची सांधी शोधिील 
िरी तर्ाांना मरण र्ेणार नािी; मरणर्ाची 
उतकां ठा धरिील िरी मरण तर्ाांचर्ापासून 

३ जेन. १९ :१२-२५  ४ रेव.८:७-१३, ९:१-१९, ११:१९, 
१४:१५-२०, १५:१, ५-८, १६:१-१२, १७-२१  

वझांबाबवे

सवगाताि घडणारी आश्चर्ये आतण तर्ाांचर्ा
पृथवीवर दिसणाऱर्ा खुणा

तप्रर् मिोिर्,
रेतडओ आदरिका टू र्ा कार्ताक्मान ेमाझर्ा समुिार्ािील अनके जणाांना आशचेा 

दकरण िाखवला आि.े मी जेविा पतिलर्ाांिा िा कार्ताक्म ऐकला िवेिा मी खपू 
भारावून गेलो आतण मी माझर्ा कुटुांतबर्ाांना िा कार्ताक्म ऐकणर्ासाठी बोलवले. ि-े
विापासनू आमचे जीवन पूणता बिलून गेले आि.े गॉसपेलचा सांपूणता आदरिकेमधर् ेप्रसार 
केलर्ाबद्दल धनर्वाि. ईश्वर आपणास र्ोगर् बक्ीस िईेल अशी प्राथताना करिो. 

कृपर्ा िमुचर्ा जवळ असलेले कुठलेिी लेखी सातितर् असले िर ि ेमला पाठव-
णर्ाची कृपा करावी.  तर्ामुळे माझी अधर्ाततमक प्रगिी िोणर्ास मिि िोईल.
आपला आभारी,
तवनसटन टाांबवाड       बुलावार्ो, वझांबाबवे
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िरू पळेल. [जुनर्ा करारामधर्े मरण कधीिी 
अशा भर्ानक पद्िीने िणेर्ाि आले नवििे. 
तवचार करा – िुमिी र्ाचर्ा बाजुने ककां वा 
र्ाचर्ा तवरूद् मि िवेू शकि नािी कारण 
ईश्वर मिान हुकुमशिा आि,े िो नेिमीच 
कार्ातालर्ाि असणार आि,े जगािील 
लोकाांना िे आवडो अथवा न आवडो. र्ाि 
राजदकर् अचूकिा नािी आतण लोकशािी 
नािी केवळ धमतासत्ता!] र्ुद्ासाठी िर्ार 
असलेलर्ा घोड्ाांसारखे टोळ दिसि 
िोिे. तर्ाांचर्ा डोकर्ाांवर तर्ाांनी सोनेरी 
मुगुटासारखे कािी घािले िोिे. तर्ाांचे चेिरे 
मनुषर्ाांचर्ा चेिऱर्ासारखे दिसि िोिे. 
तर्ाांचे केस त्रिर्ाांचर्ा केसाांसारखे िोिे. 
तर्ाांचे िाि वसांिाचर्ा िािाांसारखे िोिे.  
तर्ाांस उर्रिाणे िोिी जी लोखांडी 
तचलखिासारखी दिसि िोिी आतण 
तर्ाांचर्ा पांखाांचा आवाज र्ुद्ाि वेगाने 
धावणाऱर्ा अनेक घोडर्ाांचर्ा रथासारखा 
िोिा. तर्ाांना ववांचवासारखर्ा शेपट्ा 
व नाांगर्ा िोतर्ा. लोकाांना पाच मतिने 
वेिना िणेर्ाची तर्ाांचर्ा शेपटीि िाकि 
िोिी. टोळाांचा एक राजा िोिा. िा राजा 

अथाांग डोिाचा ििू िोिा. र्हूिी भाषेि 
तर्ाचे नाव अबद्दोन, आतण ग्ीक भाषेि 
तर्ाचे नाव अपुललोन (तवधवांसमूलक) िोिे.  

“पतिला अनथता िोवून गेला आि;े पिा, 
ह्ानांिर आणखी िोन अनथता िोणार 
आििे.  नांिर सिाव्या िवेििूाने तर्ाचा 
कणाता वाजतवला. िेविा मी िवेासमोर 
असलेलर्ा सोनेरी वेिीवरील चार 
वशांगामधून झालेली एक वाणी मी ऐकली; 

जर्ाचर्ाकड े कणाता िोिा तर्ा सिाव्या 
ििूाला िी वाणी मिणाली, “फराि (र्ुरेिटस) 
निीवर बाांधून ठेवलेले चार िवेििू मोकळे 
कर.” पृथवीवरील एक िृिीर्ाांश लोकाांना 
मारणर्ासाठी नेमलेली घठटका दिवस, 
मतिना व वषता ह्ासाठी िर्ार केलेले ि े
चार िवेििू सोडणर्ाि आले.  घोडिळाची 
सांखर्ा  वीस कोटी िोिी; िी तर्ाांची सांखर्ा 
मी ऐकली. माइर्ा िषृ्ानिाि मी घोड े
आतण घोड्ाांवर असलेले सवार पातिले, िे 
अशाप्रकारे दिसि िोिे: तर्ाांस अतग्न, नीळ 
व गांधक ह्ाांचर्ा रांगाांची उर्रिाणे िोिी. 
घोड्ाांची मसिके वसांिाचर्ा मसिकासारखी 
दिसि िोिी; घोड्ाांचर्ा िोंडाांिून अतग्न, 
धूर व गांधक र्ेि िोिे.  घोडर्ाांचर्ा िोंडािून 
र्ेणाऱर्ार्ा िीन पीडा - अतग्न, धूर व गांधक 
र्ामुळे पृथवीवरील एक िृिीर्ाांश लोक 
मारले गेले.  [आज पृथवीवर साि अबज 
लोक आििे िसेच तर्ावेळेस असिील िर 
आतण र्ा अनथातामुळे तर्ापैकी एकिृिीर्ाांश 
मारले गेले असिील िर आिापर्ांचर्ा 
इतििासामधर्े एकावेळी मारलर्ा गेलेलर्ा 
लोकाांचा िा सवाताि मोठा आकडा असेल.
िरीिी, नोिाचर्ा काळाांि, पूरामधर्े दकिी 
लोक मेले ि े आपलर्ाला मातिि नािी....
मात्र, आपलर्ाला ि ेमातिि आि ेकी नोिा व 
तर्ाचर्ा कुटुांबािील व्यक्ी असे एकूण आठ 
व्यक्ी वगळिा कोणीिी र्ा पुरािून वाचू 
शकले नािी.५]  घोड्ाांची शातक् तर्ाांचर्ा 
िोंडाि िशी तर्ाांचर्ा शेपटीिसुद्ा िोिी. 
तर्ा शेपट्ा सापासारखर्ा असून तर्ाांना 
िांश करणर्ासाठी डोके िोिे. िे लोकाांना 
उपद्व करीि असि.  तर्ा पीडाांमुळे 
जे मारले गेले नािीि अशा बाकीचर्ा 
माणसाांनी आपलर्ा िािचर्ा कृतर्ाांतवषर्ी 
पश्चात्ताप केला नािी; मिणजे सैिानाांची व 
जर्ास पाििा, ऐकिा व चालिा र्ेि नािी 
अशा सोनर्ाचर्ा, रुपर्ाचर्ा, तपिळेचर्ा, 
िगडाचर्ा व लाकडाचर्ा मूितींची पुजा 
करणे तर्ाांनी सोडले नािी.    आतण तर्ाांनी 
केलेलर्ा नरितर्ा, चेटके, जारकमता व चोऱर्ा 
ह्ाबद्दलिी पश्चात्ताप केला नािी.” 

प्रकटीकरण ११:१४-१९: “िसुरा अनथता 
िोवून गेला आि.े पािा तिसरा अनथता 
लवकर िोणार आि.े सािव्या िवेििूाने 
तर्ाचा कणाता वाजतवला. िेविा सवगाताि 
मोठ्ाने आवाज झाले. िे आवाज मिणाले:  
जगाचे राजर् आिा आमचर्ा प्रभुचे व 
तर्ाचर्ा तरिसिाचे झाले आि.े आतण िो 
र्ुगानु-र्ुगे राजर् करील. िेविा िवेासमोर 
आपलर्ा आसनाांवर बसलेले चोवीस वडील 
उपड ेिोवून िवेाला नमन करून मिणाले: 

सवतासमथता प्रभु िवेा, िूच एक आिसे की 
जो िू आिसे व िोिास, िुझे मिान सामथर्ता 
वापरुन सत्ता चालतवणर्ास सुरुवाि 
केलीस मिणून आमिी िुझे आभार मानिो. 
राष्ट्र े क्ोधातवष् झाली; िुझर्ा क्ोधाची 
वेळ आली आिा मेलेलर्ा माणसाांचा नर्ार् 
करणर्ाची वेळ आली आि.े िुझे सेवक, 
ििू, र्ाांना बक्ीस िणेर्ाची वेळ आली 
आि.े आतण िुझर्ा पतवत्र लोकाांना बतक्स 
िणेर्ाची वेळ आली आि.े जे लिानथोर 
लोक िुझर्ा नावाची तभिी बाळगिाि, 
तर्ाांना बतक्स िणेर्ाची वेळ आली आि.े 
जे पृथवीचा नाश करिाि, तर्ाांचा नाश 
करणर्ाची वेळ आली आि.े  मग िवेाचे 
सवगातािील मांदिर उघडणर्ाि आले. िेविा 
िेथे कराराचा कोश दिसला आतण तवजा 
चमकू लागलर्ा. गोंगाट, गडगडाट, भूकां प 
व गारपीट झाली” 

ईश्वराचे िवाई सैनर् मिणजे उडतर्ा 
िबकडर्ा आिा, मानवी कृतर्ाांबाबिचा 
अांिीम तनणतार् िणेर्ासाठी पृथवीवर नजर 
ठेवून आििे. िुमिाला वाटि असेल िर 
खुषाल िसा, पण र्ा उडतर्ा िबकडर्ा 
मिणजे खरोखरच ईश्वराचे िवेििू आििे. 
लाखो लोकाांनी तर्ाांना पातिले आि ेआतण िे 
कािी इिर ग्िावरून आलेले नािीि. जेविा 
जेविा ईश्वर कािी तनमाताण करिो, सैिान 
तर्ाची हुबेहुब प्रतिकृिी  करून िशीच 
िसुरी तनरमतािी करार्चा प्रर्त् करिो. 
परांिु सैिानाला तर्ाची हुबेहुब प्रतिकृिी  
करिा र्ेणे अशकर्  आि.े सैिान उडतर्ा 
िबकडर्ाांचा आभासी िषृ्ाांि पाठविो. 
तर्ा िबकडर्ा चालवणाऱर्ा राक्साांना 
बेढब शरीर व खूप मोठे डोके असलर्ाचे 
िाखविो. ईश्वराचर्ा िवेििुाांनी ईश्वराला 
आतण ईश्वराचर्ा शासनाला – जे वन 
वलडता गवनतामेंट, र्ुनार्टेड नेशनस ककां वा 
नर्ु वलडता ऑडतार नािी - तवरोध करणाऱर्ा 
सवता लोकाांसि पृथवी नष् करणर्ापूववी ईश्वर 
तर्ाची िवाई सेना तर्ासथळी पाठविो र्ा 
वसिुतसथिीची िुमिी चेष्ा उडवावी र्ासाठी 

(पान ४ वर पुढे सुरू)५ जेन. ७:११-२३, १ पीट. ३:२०  

तमसौरी
तप्रर् बांधु भतगनटींनो,

ईश्वराचर्ा नावे आपणास अनके शभुचे्ा! 
ईश्वराचर्ा कृपेन ेिमुिी सवताजण कुशल असाल 
अशी आशा आि.े  ईश्वरकृपने ेमी सरुतक्ि आि.े 
आपण मला लेखी सातितर् पाठवलर्ाबद्दल 
मी आपला अतर्ांि आभारी आि.े पसॅटर टोनी 
अलामो र्ाांची साक् “कोरडर्ा असथी” खपूच 
वाचनीर् आि.े रिीमांिीचे आतण प्रतसधिीचे 
आरु्षर् सोडून िो तजवांि ईश्वराची सवेा 
करणर्ासाठी तर्ान ेरिीमांिी आतण प्रतसद्ीचा 
तर्ाग केला ि ेखपू उललेखनीर् आि.े  

जर तर्ाांचर्ासारखी आणखी कािी 
माणसे असिी िर र्ा िशेाची तसथिी 
नक्ीच चाांगली असली असिी.  पॅसटर 
अलामो ि ेखरोखरच एक मिान िशेभक् 
आििे. मला तर्ाांचर्ाबद्दल अजून कािी 
जाणून घर्ार्ला आवडले. आपण तर्ाांचर्ा-
बद्दल आणखी लेखी सातितर् पाठवले िर 
बरे िोईल. आपण जे कािी करि आिाि 
तर्ाबद्दल आभारी आिोि.  
आपला, 
ठरचडता बाऊां डस बोन टेरी, एम.ओ

अलामो तमतनसट्ी ऑन लाईन
www.alamoministries.com

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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र्ा खोट्ा प्रतिकृिी िर्ार केलर्ा जािाि.  
नर्ु वलड ऑडतार सैिानाचे शासन आि.े 
रोममधील खोट्ा प्रेतषिाद्ारे श्वापिावर 
अमल चालवला जािो आतण तर्ाचर्ावर 
सैिानाचर्ा आतमर्ाचे तनर्ांत्रण असिे.६ 
विठॅटकन ि ेसैिानाचे सथान.७ ईश्वराने इिर 
कोणतर्ािी गृिावर माणसे ककां वा िसुरे 
कोणिेिी जीव िर्ार केले नािीि. तर्ाने 
इिर गृिावर जीव तनमाताण केले आििे असे 
जर लोक समजि असिील िर िो तर्ाांचा 
मुखतापणा आि!े   

१६:२१ द्ारे, प्रकटीकरण १५:५मधून 
असे साांगीिले आि ेकी, “नांिर मी पातिले 
िेविा साक्ीचर्ा मांडपाचे सवगातािील मांदिर 
उघडले: 

आतण [अांतिम] साि पीडा आणणारे 
साि िवेििू मांदिराबािरे आले. तर्ाांनी 
सवच् चमकिार िागाचे कपड ेघािले िोिे. 
तर्ानी तर्ाांचर्ा ्ािीवर सोनर्ाचर्ा पट्ृर्ा 
बाांधलर्ा िोतर्ा.  मग साि िवेििूाांना चार 
[सवगातािील] प्राणर्ाांपैकी एकाने साि सोनेरी 
वाट्ा दिलर्ा. र्ुगानुर्ुगे तजवांि असणाऱर्ा 
िवेाचर्ा क्ोधाने तर्ा वाट्ा भरलर्ा िोतर्ा.  
आतण िवेाचर्ा िेजामधून व पराक्मामधून 
तनघालेलर्ा धुराने मांदिर भरले.  आतण 
कोणीिी साि िवेििूाांचर्ा [अांतिम] साि 
पीडा सांपेपर्ांि मांदिराि प्रवेश करु शकले 
नािी. मग मी मांदिरािून एक मोठा आवाज 
ऐकला.  िो साि िवेििूाांना मिणाला, जा, 
पृथवीवर िवेाचर्ा रागाचर्ा साि वाट्ा 
ओिा.  पतिला िवेििू गेला आतण तर्ाने 
जतमनीवर तर्ाची वाटी ओिली. िेविा सवता 
लोकाांना जर्ाांचर्ावर श्वापिाचे तचनि िोिे 
आतण जे तर्ाचर्ा प्रतिमेची पूजा करीि िोिे 
तर्ाांना अतिशर् कुरुप आतण वेिना िणेारे 
फोड आले.  

“िसुऱर्ा िवेििूाने तर्ाची वाटी समुद्ावर 
ओिली. मग समुद् मेलेलर्ा माणसाचर्ा 
रक्ासारखा झाला. समुद्ािील प्रतर्ेक 
जीवधारी प्राणी मेले.  

तिसऱर्ा िेवििूाने तर्ाची वाटी नदा व 
झऱर्ाांवर ओिली. िेविा नदा व झऱर्ाांचे 
रक् झाले. मग मी पाणर्ाचर्ा िेवििूाला 
ि ेबोलिाना ऐकले, जो िू आिसे व िोिास 
जो िू पतवत्र आिसे आतण रािशील तर्ा 
िू असा नर्ार्तनवाडा केला मिणून िू 

नर्ार्ी आिसे. लोकाांनी िुझर्ा पतवत्र 
लोकाांचे रक् साांडले. िुझर्ा ििूाांचे 
रक् साांडले. आिा िू तर्ा लोकाांना रक् 

पर्ावर्ास दिले आिसे. कारण िे र्ाच 
पात्रिेचे आििे.  तर्ानांिर मी वेिीमधून 
एकाला असे बोलिाना ऐकले की, प्रभु 
िेवा सवतासमथाता, िुझा नर्ार् खरा आतण 
र्ोगर् आि.े 

चौथर्ा िवेििूाने तर्ाची वाटी सूर्ातावर 
ओिली. तर्ाला लोकाांना अग्नीने करपवून 
टाकणर्ाची शक्ी दिली िोिी.  भर्ांकर 
अशा उषणिेमुळे लोक करपून गेले.  तर्ा 
पीडाांवर जर्ाला िाबा आि े तर्ा िवेाचर्ा 
नावाची लोकाांनी वनांिा केली.  पण लोकाांनी 
पश्चात्ताप करणर्ाचे नाकारले व िवेाचे 
गौरव करणर्ाचे नाकारले.  

पाचव्या िवेििूाने तर्ाची वाटी 
श्वापिाचर्ा वसांिासनावर [रोमचर्ा 
विठॅटकनवर] ओिली. आतण श्वापिाचर्ा 
राजर्ावर अांधार पसरला.  वेिनाांमुळे लोक 
तर्ाांचर्ा तजभा चावि िोिे.  तर्ाांना वेिना 
िोि िोतर्ा व फोड आले िोिे. तर्ामुळे 
तर्ाांनी सवगाताचर्ा िवेाची वनांिा केली आतण 
आपलर्ा कृतर्ाांबद्दल पश्चात्ताप केल नािी. 
(अगिी आजचर्ाप्रमाणे)  

सिाव्या िवेििूाने तर्ाची वाटी फराि 
निीवर ओिली. आतण पूवयेकडून र्ेणाऱर्ा 
राजाांसाठी रसिा िर्ार विावा र्ासाठी 
निीिील पाणी आटून गेले.

िेविा मी िीन अशुद् आतमे जे 
बेडकासारखे दिसि िोिे िे पातिले. िे 
ड्गॅनचर्ा (सैिान) मुखािून बािरे आले.    

श्वापिाचर्ा (तरिसितवरोधी, एक जगि 
शासन, र्ुएन, रोममधील नर्ु वलड ऑडतारचे 
मुखर्ालर् मिणजेच विठॅटकन) मुखािून 
बािरे आले, खोट्ा ििूाचर्ा (विठॅटकन 
रोमन कॅथतलक पांथ) मुखािून बािरे 
आले. कारण िे सैिानाचे आतमे आििे, 
िे चमतकार िखविाि, िे पृथवीवरील 
सवता राजाांकड े जािाि व तर्ाांना सवतासमथता 
िवेाचर्ा मोठ्ा दिवसाचर्ा लढाईसाठी 
एकत्र जमविाि. 

“पािा, जसा चोर र्ेिो िसा मी र्ेईन. 
आपण नग्न असे चालू नर्े. आपली लज्ा 
लोकाांसमोर दिसू नर्े मिणून जो जागा 
रािील आतण आपले कपडे [तर्ाची मुक्ी८] 
िर्ार ठेविो िो धनर्. मग िषु् आतमर्ाांनी 
इब्ी भाषेि जर्ाला िमतातगिोन मिटले 
जािे तर्ाठठकाणी सवता राजाांना एकत्र 
आणले. मग सािव्या िेवििूाने तर्ाची 
वाटी िवेि ओिली. िेविा सवगाताचर्ा 
मांदिरािून वसांिासनाजवळून मोठा आवाज 
आला. िो मिणाला, झाले मग तवजा 
चमकू लागलर्ा. गोंगाट, गडगडाट व 
फार प्रचांड भूकां प झाला. लोक पृथवीवर 
असलर्ापासून असला प्रचांड भूकां प कधी 
झालाच नवििा. मिान शिर िीन भागाि 
तवभागले गेले. राष्ट्राांिील शिरे कोसळली: 
आतण िेव मिान बाबेलला तवसरला 
नवििा. तर्ाने तर्ाांचर्ा भर्ांकर रागाचर्ा 
द्ाक्रसाचा पेला बाबेलला दिला. प्रतर्ेक 

(पान ३ वरून पुढे सुरू)

६ डनॅ.२:४०, ७:१९-२५, १२:१,रेव.१३:२-८, १४:८, १६:१३-
१४,  १९-२०, १७:१-९, १८:२-२४  ७ रेव. १३:१-१२, १७:१-९  

८ मॅथर्ू. ८:१०-१२,१३:३७-४३, ४७-५०, २२:८-१४, 
२४:४२-५१, २५:१-१३, लर्कु ९ : २३-२६,६२, १२:३५-
४८,१४ :१५1-३५, रोम. ८:३५-३९, २कोर. ५ :१-४,रेव. 
३:१-३, ८-२२

टोगो

टोनी अलामो तमतनसट्ीमधील  तप्रर् पॅसटरना माझा नमसकार. २३ फेब्वुारी, २०१३ 
रोजी मला एक पासताल तमळाले. तर्ाि रिेंच बार्बलचर्ा िीन प्रति, पाच मतसिा पुसिके, 
िोन टी-शटता आतण लेखी सातितर्ाचर्ा िजारो प्रति िोतर्ा. ि ेसातितर् तजथे पोिोचणे 
जरुरी आि ेतिथे लवकर पोिोचवणर्ासाठी आमिी आवशर्क ि ेप्रर्त् करू. टोगोमधील 
माझे सिकारी, तर्ाांचर्ा शभेुच्ा आपणाांस िणेर्ास आतण आतमर्ाचर्ा मुक्ीसाठी आपलर्ा 
सद्ावनदे्दल धनर्वाि िणेर्ास साांगि आििे. 

र्ेशू तरिसिाचे आतशवाताि आपणा सवाांना लाभोि, आमेन! इथे टोगोमधर्े आमचर्ा 
खूप साऱर्ा गरजा आििे. शकर् असलर्ास आमिाला रिें च बार्बल गॉसपेल सातितर् 
आणखी मोठर्ा प्रमाणाांि पाठवि रिा कारण िे सातितर् तमळालर्ाबरोबर लोक तवरेने 
तर्ाची मागणी करिाि व िे सांपून जािे. लोकाांना टोगो र्ेथील, पाद्ी अलामो, र्ाांचे 
तरिसिी सातितर् अजूनिी खूप वाचावेसे वाटिे. लोकाांना वाचणर्ासाठी भरपूर सातितर् 
िवे आि,े टोगोमधील अलामो पॅसटरांचे  गॉसपेल सातितर्. ि मतसिा ि ेपूसिक वाचून 
अनेक वाचक आपले जीवन र्ेशू तरिसिाचर्ा सेवेि समरपताि करार्ला िर्ार झाले 
आििे. 
सौजनर्पूणता आपला,
अचाउ कोकुऊ                   टोगो अलामो तमतनसट्ी, टोगो. 

(रिें चमधनू अनवुादिि) 

सवगाताि घडणारी आश्चर्ये आतण तर्ाांचर्ा
पृथवीवर दिसणाऱर्ा खुणा
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बेट पळून गेले. आतण पवताि पूणतापणे नष् 
झाले. लोकाांवर आकाशािून गाराांचा 
वषाताव झाला. र्ा प्रतर्ेक गारा सुमारे १०० 
पाउां ड वजनाचर्ा िोतर्ा, र्ा गाराांचर्ा 
पीडाांमुळे लोकाांनी िेवाची वनांिा केली 
कारण िी पीडा खरोखरच मिाभर्ांकर 
िोिी.” (प्रकटीकरण १६:१४-२१)

तरिश्चन राजर् िसेच जगािील 
सवतासामानर् जनिेला, अिशृर् राजर्ाबाबि, 
िवेििूाांचर्ा राजर्ाबाबि मािीिी िोणर्ाची 
खूप गरज आि.े िवेििू चाांगलर्ा व वाईट 
अशा िोनिी प्रकारचे असिाि. चाांगले 
िवेििू ि े ईश्वराचे ििू असिाि आतण 
तर्ाांना “पिारेकरी” असे मिटले जािे. िे  
िुमचर्ा व आमचर्ा प्रतर्ेक कृिीकड े लक् 
ठेवून असिाि आतण िुमिी व आमिी बोलि 
असलेला प्रतर्ेक शबि िे ऐकि असिाि. 

उतपतत्तमधर्े, कुटुांबप्रमुख, अब्ािमने 
तर्ाचर्ा सेवकाला आज्ा दिली की तर्ाने 
अब्ािमचे मूळ गाव, मेसोपोटेतमर्ा र्ेथे 
जाऊन तर्ाचा मुलगा आर्झॅकसाठी वधू 
शोधून आणावी.  तर्ाने आपलर्ा सेवकाला 
मिटले, “सवगवीचर्ा जर्ा परमेश्वर िवेाने 
मला माझर्ा बापाचर्ा घरािून, माझर्ा 
जनमभूमीिून आणले आतण मला शपथपूवताक 

मी ऑसटे्तलर्ामधर् ेजनमलो 
आतण मोठा झालो. माझे 
आईवडील धारमताक वृत्तीचे 
नविि े व तनतश्चिच तरिश्चन 
नविि.े मला तरिश्चन धमाताबद्दल 
कधीिी तशकार्ला तमळाले 
नािी.  मी अपुऱर्ा दिवसाांचा 
जनमलो आतण िरीिी तजवांि 
आि े तर्ामुळे मी सवि:ला 
भागर्शाली समजिो. मला 
थोडर्ा प्रमाणाांि सरेेब्ल 
पालसी(मेंिचूा तवकार) आतण 
स्ार्ूांचर्ा तवकाराची लागण झालेली िोिी.
मी िवेिा अगिी लिान िोिो आतण माझर्ा 
तमत्राचर्ा घरी िोिो. ि ेखपू ठळक आि ेपरांिू  
माझर्ा सवगातािील िरूचर्ा घरी जाईपर्ांि मला 
ि ेपणूताि: आठवणार नािी.....

माझर्ा तमत्राकड े मुलाांसाठी असलेले 
तचत्ररुपािले बार्बल कॉतमक िोि.े 
तर्ामधर् ेमाझर्ासारखा एक लिान मुलगा 
िोिा. तर्ाला कारन े उडवले िोि.े िो 
सार्कल चालवि िोिा आतण ईश्वर 
तर्ाला बरे करणार िोिा की नािी ि ेमला 

आठवि नािी, पण परांिु 
तर्ा पुसिकाचर्ा पानावर 
कोपऱर्ाि र्शे ू तरिसिाची 
आकृिी िाखवलेली िोिी.
मी मिटलर्ाप्रमाणे, ि े
ठळक िोि,े आतण ईश्वराने 
मला जाणीव करून दिली 
की सवता कािी ठठक िोणार 
आि.े िो मुलगा जर बरा 
झाला असिा िर खपूच 
्ान झाले असि.े आतण 
जरी तर्ाला मृतर् ू आला 

असिा िरी िो सवगाताि गेला असिा. िोनिी 
पठरतसथिटींमधर् े तर्ाचा लाभच झाला 
असिा.तर्ा क्णी मला जाणीव झाली की 
र्शे ू तरिसि िाच मागता, सतर् आतण जीवन 
आि.ेतर्ामुळे मला पुनजतानमाचा अनभुव 
नसला िरीिी, मला अस ेवाटले आतण मी 
मिणालो की मी तरिश्चन िोिो. 

माझर्ा पालकाांनी एका नवीन राजर्ाांि 
सथातर्क विार्चे ठरवले, तजथे माझर्ा 
वतडलाांचा जनम झाला िोिा. तर्ानांिर 

लचलान जॉनसन र्ाांची साक्

(पान ६ वर पुढे सुरू)
(पान ८ वर पुढे सुरू)

साांतगिले की िा िशे मी िुझर्ा सांििीला 
िईेल. िो िुझर्ापुढे आपला ििू [तर्ाचा 
पिारेकरी] पाठवील आतण िू िेथूनच 
माझर्ा मुलासाठी नवरी आण. (उतपतत्त 
२४:७) आतण ईश्वराने तर्ाचर्ा िवेििूाला, 
तर्ा सेवकाचर्ा अगोिर पाठवले, सेवकाला 
बेथुएलची ििा वषाताची कनर्ा ठरबेका 
आढळली ि बुक ऑफ जेशेर प्रकरण २४, 
श्ोक ४० नुसार तिचे वर् ििा वषये िोिे. 
आतण ि बुक ऑफ जेशेर प्रकरण २४, 
श्ोक ४५ नुसार, आर्झॅकचे वर् ४० वषये 
िोिे. उतपतत्त २५:२० मधर्े िखेील र्ाची 
पुष्ी केली आि.े ठरबेकाला आर्झॅकद्ारे 
इ्रिाएल जनमाला आला. तिने इसाऊ आतण 
जेकब र्ा िोघाांना जनम दिला. मिातनर्म 
र्ेथे जेकबची ईश्वरासोबि झालेलर्ा 
मललर्ुद्ामधर्े सरशी झाली िेविा ईश्वराने 
जेकबचे नाव बिलून तर्ाला इ्रिाएल असे 
नाव दिले (उतपतत्त ३२:२४-२८) 

ईश्वराचर्ा ििूान े इ्रिाएल राष्ट्राला 
िाांबड्ा समुद्ािनू कोरड्ा जागेवर 
नलेे, आतण र्ा घटनपूेववी, ईश्वराचा िरू 
इतजतपशर्न लोकाांची ्ावणी व इ्रिाएल 
िशेाचर्ा मधर् ेआला व इ्रिाएल र्ा िशेाचर्ा 
मागे गेला. (एकसोडस १४:१५-२०). 

उतपतत्त १९:१ मधर्े साांतगिले आि,े 
“तर्ा दिवशी सांधर्ाकाळी िे िोन िवेििू 
सिोम नगराि आले.”  उतपतत्त १९:१२-१३ 
मधर्े साांतगिले आि,े िे िोन पुरुष (िवेििू) 
लोटला मिणाले, “िुझर्ा कुटुांबािील व 
नातर्ािील इिर कोणी लोक मिणजे िुझे 
जाांवई, मुलगे, मुली दकवाां इिर नािेवाईक 
र्ा नगराि आििे कार्? िसे कोणी 
असिील िर तर्ाांना आिा िाबडिोब र्ा 
सथानािून बािरे काढा:  कारण आमिी (ििू) 
र्ा नगराचा नाश करणार आिोि. ि ेनगर 
दकिी वाईट आि ेिे परमेश्वराने ऐकले आि े
आतण मिणून तर्ाने आमिाला र्ा नगराचा 
नाश करणर्ासाठी पाठवले आि.े” सोडोम 
आतण गोमराि आतण तर्ाचर्ा आजूबाजूची 
शिरे नष् करणर्ासाठी केवळ िोन िवेििू 
िोिे (उतपतत्त १९:१२-२९) आतण 
सेन्नाचेठरबने जेविा आपले सैनर् दकिी शूर 
आतण सामथर्ताशाली आि ेअसे इ्रिार्लला 
गवाताने साांगीिलर्ानांिर सांपूणता सैनर् नष् 
करणर्ासाठी फक् एकच िवेििू पुरेसा 
िोिा.  २ राजे १९:३५ मधर्े साांतगिले आि े
की, “तर्ा रात्री असे झाले की, परमेश्वराचा 
ििू बािरे पडला [एक िवेििू]  आतण 
तर्ाने अशुराांचर्ा ्ावणीिली एक लक् 
पांचर्ाऐशी िजार [१८५,०००]: माणसे 
मारली. सकाळी लोक उठून पाििाि िर 
सवतात्र प्रेिाांचा खच पडलेला.” 

केवळ एका िवेििूाने सांपूणता इतजप्तचर्ा 
सैनर्ाला नष् करुन टाकले आतण एका 
िवेििूाने सेन्नाचेठरबचर्ा पूणता  सैनर्ाचा 
नाश केला. 

साि िवेििू सांपूणता पृथवीला नष् करून 
टाकिील. शेकडो र्ुएफओ, ईश्वराचर्ा 
िवेििूाांनी चालवलेलर्ा उडतर्ा िबकडर्ा 
नजरेला पडलर्ास लोकाांनी दकिी 
घाबरार्ला पातिजे? 

उडतर्ा िबकडर्ा मिणजे नर्ूर्ॉकता , नर्ू 
जसवी, नर्ू  ऑरलतानस, लुईतसर्ाना, जॉपतलन, 
तमससूरी, ििैी, इांडोनेतशर्ा व आतण 
जपान िी ठठकाणे नष् करणर्ासाठी दिलेले 
धोकर्ाचे इशारे आििे. िे जगभरािील 
शेकडो अनर्  ठठकाणे नष् करार्लािी 
तनघाले आििे. ईश्वर जगाांिील तवतवध 
ठठकाणे आतण मानवजाि नष् करणर्ासाठी 
तर्ाचे िवेििू पाठवि आि.े 

मत्तर् २४:२१-२२ मधर् ेसाांतगिले आि,े 
“कारण तर्ाकाळी फार पीडा र्िेील. जगाचर्ा 
आरांभापासनू कधीिी झाली नािी आतण पुनिा 
कधी िोणार नािी अशी पीडा तर्ा काळी 
भोगावी लागेल.  आणखी, िवेान े ि े दिवस 

िमातानो लचलान जॉनसन
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लवकरच माझर्ा आईवडीलाांचा घटसफोट 
झाला. माझर्ा वतडलाांना अस े वाटले की 
माझर्ा आईन े माझा सांभाळ केलर्ास मला 
चाांगले वािावरण तमळणार नािी. मिणून 
तर्ाांनी मला एका बोरडांग सकूलमधर् े ठेवले. 
मला ि ेखपू अवघड गेले कारण मला आईपासनू 
लाांब जावे लागले आतण  तर्ा शाळेची तशसि 
सतैनकी शाळेप्रमाणे कडक िोिी.

िी शाळा रिीमांिाांचर्ा मुलाांसाठी असलेली 
एक खासगी शाळा िोिी. माझर्ा आईला 
वाटले िोि ेकी िी शाळा माझर्ासाठी चाांगली 
ठरेल तर्ामुळे मी तिथे रातिलो. मी तरिश्चन 
आि े अस े मी साऱर्ाांना साांगि अस े आतण 
जरी मी कोणिीिरी पापर्ाची प्राथताना मिणि 
अस,े िरी मला वाचवणर्ासाठी कोणीच 
मिि केली नािी. ि े ककां ग जेमसचे बार्बल 
मात्र वाचि िोि े आतण आमिी सांगीिाचर्ा 
साथीवर श्ोक मिणि अस.ू जर्ा लोकाांनी िे 
तरिश्चन असलर्ाचे कधीिी भासवले नािी, 
मी तर्ाांचर्ापेक्ा दकिीिरी अतधक वाईट 
पापे करि िोिो. ि े पुनजतानमाबद्दल बोलि 
नविि,े ईश्वराचर्ा पतवत्र आतमर्ाचर्ा मागे 
जाणर्ाबद्दल बोलि नविि.े िो एक ससुांघठटि 
धमता िोिा.  कोणतर्ािी तवदाथर्ातान ेि ेतरिश्चन 
आििे अस ेमिटले िर —िो जीवन बिलवून 
टाकणारा अनभुव नवििा िर केवळ एका खळू 

असलर्ासारखा अनभुव िोिा.  मिणून मी 
शाळा सोडली. र्ा शाळेिले माझे कािी तमत्र 
ऑसटे्तलर्ािील वेगान े वाढणाऱर्ा चचतामधर् े
जाि िोि,े परांि ूि ेमोठ्ा चचतापैकी एक िोिे 
कारण . कारण र्ा चचतामधर् ेिमुिी ईश्वराला 
तभले पातिजे ककां वा तर्ाचर्ा आज्ावचनाांचे 
पालन केले पातिजे अशी तशकवण दिली जाि 
नवििी. तिथे “तरिश्चन”  बासकेटबॉल िोिा, 
“तरिश्चन सफता  बोरडांग” िोि े  आतण र्थु गु्प 
िखेील िोिा. तर्ामुळे मी चचतामधर् े जाऊ 
लागलो, परांि ू अनके चुकीचर्ा कारणाांसाठी 
आतण उरलेला आठवडाभर मला िवे िे 
करणर्ासाठी. मिणून मी िी तर्ा चचतामधर् े
जाऊ लागलो.  तर्ानी पापाचर्ा िीव्रिबेद्दल 
कधीिी प्रवचन दिले नािी.  िमुिी वेगळे 
असार्ला पातिजे, पतवत्र असार्ला पातिजे 
ककां वा जगापासनू वेगळे असार्ला पातिजे र्ा 
मुद्दावर कधीिी जोर दिला नािी.  

चचताचर्ा सांकलपननेसुार साक् िणेे 
मिणजे आधी िमुचर्ा कामामधर् े ककां वा 
व्यवसार्ामधर् ेर्शसवी िोणे  आतण मग जेविा 
िमुिाला शकर् िोईल िवेिा  साक् िणेे िोर्. 
मी चुकीचर्ा लोकाांचर्ा सिवासाांि आलो, 
आतण चचतामधील र्ा लोकाांचर्ा मि िोि ेकी, 
आर्षुर्भर मेिनि करणर्ाि कािी अथता नािी, 
आिाच मजा केली पातिजे. मिणून मग मी 
नोकरी सोडली. तर्ामुळे माझर्ा पालकाांना 

खपू राग आला.  असचे कािी दिवस गेले व 
तर्ानांिर मग मी बिल मिणून अमेठरकेला 
र्ार्चे ठरवले.िे १९८६ सालचा तरिसमसचा 
कालावधी िोिा.  मी इथे आलो आतण केवळ 
इकडतेिकड ेप्रवास केला. मी खपू अध:पािी 
िोि चाललो िोिो आतण सवता प्रकारची पापे 
करि िोिो.  िरीिी मी मिणि िोिो की मी 
तरिश्चन आि.े ि ेअस ेिीन मतिन ेचालले.  

मी िवेिा तमर्ामी र्थेे िोिो, तजथे 
पॅसटर अलामो र्ाांचे चचता आि.े तर्ा दिवशी 
समुद्दकनाऱर्ावर भटकून परि र्िे िोिो 
व माझर्ा िािाि तबअरची बाटली िोिी.  
आतण रसतर्ावर तरिश्चन तमतनसट्ीचे िोन बांधू 
िरवलेलर्ा आतमर्ाांचा शोध घिे िोि.े  िे 
माझर्ाकड े आले व तर्ाांनी तवचारले की मी 
तरिश्चन आि ेका मी िोर् मिटले. तर्ाांनी मला 
तवचारले की, “ि ूईश्वराचर्ा सवता आज्ावचनाांचे 
पालन करिोस का?” मला “नािी” मिणावे 
लागले.  तर्ाांनी मला मिटले की िझुी अशी 
पापे िलुा नरकाचर्ा अग्नटींि घऊेन जािील....
ि े सारे मला काल घडलर्ासारखचे आठवि 
आि.े तर्ाांनी मला तवचारले की िलुा चचतामधर् े
सवेा करणर्ासाठी र्ार्चे का, मिणून मी 
तर्ाांचर्ासोबि सवेेसाठी गेलो.  िी सवेा एका 
्ोटर्ा साधर्ा घरामधर् ेिोिी,- खपू मोठे घर 
नविि.े  

मी माझे जीवन ईश्वराला समरपताि 
करार्चे ठरवले. सवेेनांिर मला खपू सवच् 
झालर्ासारख े वाटले. र्ा तमतनसट्ीबाबिची 

(पान ५ वरून पुढे सुरू)

लचलान जॉनसन र्ाांची साक्

झाांतबर्ा 
तप्रर् बांधनूो,

र्ेशू तरिसिाचर्ा, आपलर्ा मतसिाचर्ा 
नावे आपणास अतभवािन. माझे कुटुांब, 
भक्गण आतण मी आनांिाि आिोि. आपण 
सवता खुशाल असाल अशी प्राथताना करिो. 
पॅसटर टोनी अलामो र्ाांना आरोगर् व 
ईश्वराचे सांरक्ण लाभो र्ासाठी मी प्राथताना 
करिो. आपण पाठवलेले पासताल मला 
शुक्वारी तमळाले. आपलर्ा मििीबद्दल 
आभारी आि.े र्ेशू तरिसि िा सैधिाांतिक 
आतण व्याविाठरक तरिश्चनिेचा मुखर् 
आधार आि.े 

पतवत्रीकरण आतण समथतानचर्ा र्ोगर् 
ज्ान प्राप्तीसाठी, तरिसिाबाबिचे र्ोगर् 
ज्ान असणे अतर्ावशर्क आि.े केवळ र्ेशू 
तरिसिाचे नाव घेिलर्ासच आपलर्ाला 
तचरांिन आनांिाचर्ा प्रवेशद्ारािून प्रवेश 
तमळू शकिो. जर आपण केवळ आपलेच 
नाव  घेऊन तर्ा प्रवेशद्ारापाशी आलो िर, 
आपण िरवून जाऊ, आतण आपलर्ाला तर्ा 
प्रवेशद्ारािून आि प्रवेश तमळणार नािी. 

आपण व्यथताच िार ठोठावि राहू. आपण 
जर र्ेशूचर्ा नावाने आलो, िर िो पासपोटता 
आि े आतण आपणास प्रवेश तमळेल आतण 
आपण जगाल. केवळ तरिसिाचर्ा रक्ाची 
खूण आपलर्ाला तवनाशापासून वाचवू 
शकिे. रतववारी, मी वचांगाला तजलह्ािील, 
बार्बल वे तमतनसटरीजमधर्े प्रवचन दिले. 
मी जोशुआ १:१-९ मधील “धैर्तावान आतण 
सामथर्ताशाली विा” असा सांिशे दिला. 
भक्गण धममोपिशे ऐकार्ला उतसुक 
िोिे. सेवेनांिर मी पॅसटर अलामो गॉसपेल 
सातितर् िीन ठठकाणचर्ा चार चचतामधर्े 
वाटले. गॉसपेल सातितर् तमळालर्ावर 
पॅसटर आनांिी झाले. र्ा सातितर्ामधर्े र्ेशू 
तरिसिाचर्ा माधर्मािून मुक्ीची र्ोजना 
साांतगिली आि.े 

िरमर्ान, पॅसटर लेझरस कुलूलु नगोसा 
फामता नावाचर्ा ग्ामीण भागाांि प्रवचन 
िेणर्ास गेले जेथे बार्बल वे तमतनसटरीची 
आणखी एक चचता आि.े  तिथे तर्ाांनी 

गॉसपेल सातितर्ाचे िेखील वाटप केले, 
मात्र तर्ाची मागणी अजूनिी आि.े  

ईश्वराचर्ा िर्ने े जर आपणाकड े सांसाधने 
असिील िर सोलवेझी रोडवरील चचताना मिि 
करणर्ासाठी आणखी गॉसपले सातितर् पाठवावे. 
आपलर्ा मििीकरिा मी निेमीच आपला 
आभारी रािीन. िमुचर्ा गॉसपेल सातितर्ाने 
अनकेाांची अांि:करणां वजांकली आििे. भक्गणाांना 
माझर्ा शभेुच्ा कळवा. आपण मला लवकरच 
उत्तर पाठवाल अशी अपेक्ा आि.े 
तरिसि सवेेिील आपला सिकारी,
आर्सन पोलेनी                कॉपरबेलट, 
झाांतबर्ा 

िाजा कलम: मी उरलेले गॉसपेल सातितर् 
पॅसटर मॉरल मुसोंडा र्ाांचेकड े नलेे, जे 
वुसाकाईल आतण चाांबोलीचर्ा वसाििटींमधर्े 
कार्ता करि आििे. र्ा कृिीमुळे अतधकातधक 
लोकाांचे तरिसि धमाताचर्ा बाजून े मन 
वळि आि.े  तर्ामुळे अनके लोकाांचे आतमे 
तरिसिाकड ेवळि आििे.
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एक अतिशर् चाांगली गोष् मिणजे, तर्ाांनी 
मला साांगीिले दक जर मी र्ा तमतनसट्ीमधर्े 
िाखल झालो, िर माझर्ा सवता गरजा 
भागवलर्ा जािील. मला अशाप्रकारचर्ा 
चचताचर्ा वािावरणाची गरज िोिी ि े
ईश्वराला मािीि िोि,े कारण मी जर इथे 
आलो नसिो िर मी अशा लोकाांपैकी असलो 
असिो जे पापर्ाची प्राथताना मिणिाि आतण 
परि पापे करिाि.  

िो१९८७चा एतप्रल मतिना िोिा 
आतण िवेिापासनू मी र्ा तमतनसट्ीमधर्े 
काम करि आि.े तमतनसट्ीमधर् े मी अनके 
सवेाांसाठी गेलो आि,े सांपूणता िशेभर प्रवास 
करून प्रवचण ििे व अलामोंचर्ा गॉसपेल 
सातितर्ाचे वाटप केले आि.े मी अनके 

प्रकारचर्ा कामाांिले कौशलर् आतमसाांि 
केले आि.े पसॅटर टोनी अलामो, माझे 
चाांगले तमत्र झाले आििे आतण तर्ाांनी मला 
अधर्ाततमकठरतर्ा खपू मिि केली आि.े

िी तरिश्चन तमतनसट्ी एखादाचर्ा 
आतमर्ासाठी खरोखर सुरतक्ि आि.े   
ईश्वराने मला ि े सथळ दिलर्ाबद्दल मी 
खूप आनांिी आि े अनर्था मी सवि: 
तरिश्चन मिणून घेणाऱर्ा लोकाांसारखी 
झाली असिी जर्ाांना असे वाटिे की 
िे रोगर् मागाताने सवगाताकडे जाि आििे 
मात्र धमताग्ांथानुसार िे नरकाचर्ा 
वाटेवर असिाि.  मी ईश्वराचे आतण 
पॅसटर टोनी अलामो, िसेच तरिश्चन 
तमतनसट्ीमधील सवता बांधू भतगनी जर्ाांनी 
मला र्ोगर् मागता िाखवला, आतण माझर्ा  
आर्ुषर्ाि चाांगला बिल घडवून आणला 
तर्ा सवाांचे अतर्ांि आभार मानिो आतण 
तर्ाांची िारीफ करिो.

कर्ुबा

केतनर्ा 

रतशर्ा

तप्रर् बांध ूपॅसटर अलामो, 
आपलर्ा मनाचर्ा सवता इच्ा पुऱर्ा िोवोि अशी मी ईश्वरचरणी प्राथताना 

करिो. आपणाांस नवीन वषाताचर्ा शभेुच्ा!  
मी आपला अतर्ांि आभारी आि ेकारण  शवेटी मला िव्या असलेलर्ा सीडी 

आतण “टोनी अलामो” टी-शटता मला तमळाले. तर्ामुळे मला आनांि झाला आि.े 
पॅसटर बऱर्ाच जणाांना िमुचे वािातापत्र आतण ि मसीिा ि ेपुसिक तमळाले आि,े 
अनकेाांवर तर्ाचा प्रभाव पडला आि,े तर्ामुळे अनकेाांना र्शे ूतरिसिाबद्दल सपष् 
व  तवशाल ज्ान तमळाले.  िमुचर्ा वािातापत्रामुळे बऱर्ाच आतमर्ाांचा उतसाि 
वाढला आतण तर्ाांचे जीवन उजळून तनघि.े आमिाला प्रवचनासाठी अतधक 
अवधी व अतधक सवािांत्र् िवे आि.े परांि ुआमिी िचे करू, जर्ाचा  मागता ईश्वर 
िाखवेल. आमिी सारे िमुचर्ासाठी सिि प्राथताना करि असिो. मागे पडू नका. 
आपले काम सरुू ठेवा. ईश्वराचे आपलर्ावर पे्रम आि.े  “सावध आतण जागरुक 
असा” कारण िमुचा वैरी जो सिैान िो गजताना करीि दफरणाऱर्ा वसांिासारखा 
कोणाला तगळावे मिणून सगळीकड ेदफरिअसिो. 

तर्ाचा तवरोध करा आतण िमुचर्ा तवश्वासाि खांबीर रािा. 
कारण िमुिाला मािीि आि ेकी, जगभर असलेलर्ा बांध-ूभतगनटींना अशाच 

प्रकारचे ि:ुख सिन करावे लागले, जस े िमुिी सधर्ा अनभुवीि आिाि.  
(१पीटर ५:८-९). 
माझे आपलर्ावर खपू प्रमे आि!े 
आपला डाय ेमेडतलडर्ास                  िवाना, कर्बुा

नमसकार,
िमुचर्ा तवचाराांवर आधाठरि िसिपत्रकाांबद्दल 

खपू आभारी आि.े 
मी िी पत्रके बार्बलसोबि पडिाळून पातिली 

आतण ि ेखरोखरच सतर् आि!े आिा माझािखेील 
िोच तवश्वास आि.े ििुदैवान,े रतशर्ामधर् े तवश्वास 
ठेवणे खपू अवघड आि.े तर्ापकैी कािी पत्रके मी 
आतमर्ाांचा शोध घणेाऱर्ाांना वाटली, परांि ु मी 
वाईट लोकाांचर्ा िावडीि सापडलो आतण तर्ाांनी 
मला झोडपले कारण मी ि ेसतर् साांगि िोिो. 
मी आपलर्ा पत्राांस उत्तर बऱर्ाच काळानांिर ििे 
आि ेतर्ाबद्दल क्मसव! 

मी एक गरीब माणूस आि े व माझर्ाकड े
इांटरनटेची सोर् नािी.सधर्ा मी अतिशर् 
कठीण पठरतसथिीमधनू जाि आि ेकारण मला 
नोकरी नािी व तर्ामुळे मला रोजचे जेवण 
तमळणे  मुषकील झाले आि.े कृपर्ा आपण 
माझर्ासाठी प्राथताना कराल का? मी िमुिाला 
पुढचे पत्र लवकरच पाठवार्चा प्रर्त् करेन. 
मला बातप्तसमाबद्दल जाणून घर्ार्चे आि.े 
िमुचा रतशर्ािील तमत्र,
मॅतकसम आर.

पाद्ी के.एस.मनोिर (डाव्या बाजूला 
वरिी आतण खाली उजव्या बाजूला) आांध्र 
प्रिशे,तवशाखापट्णम्,भारि र्थेे  पसॅटर 
अलामो, तलतखि मन वजांकणारे करणारे 
सातितर् वाटि असिाना.

तप्रर् टोनी अलामो, ,
मला िुमचे प्रसारण ऐकार्ला तमळाले 

र्ाबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानिो. 
मी आपलर्ा कार्ताक्मािून अनेक गोष्ी 
तशकलो. िुमिी, जगावे कसे, आतण पे्रम कसे 
करावे आतण आरोगर् व कुटुांब अशा गांभीर 

गोष्टींबद्दल बोलिा. ईश्वराने िुमचर्ा माधर्मािून 
मला, माझर्ा कुटुांबाला आतण माझर्ा पालकाांना 
वाचवले आि.े मला कािी उपर्ुक् तरिश्चन वाचन 
सातितर् पाठवा. 
ईश्वराचर्ा पतवत्र नावान,े
सार्मन गुगी                 नर्ाहुरूरू, केतनर्ा

दफतलपाईनस
माझर्ा प्रवासाि सिभागी झालर्ाबद्दल मी अतर्ांि 

आभारी आि.े माझर्ा अधर्ाततमक गरजा पूणता करणर्ाि 
िमुचर्ा कार्ताक्माचा मोठा सिभाग आि.े िमुचर्ा 
आशचेर्ा सांिशेामुळे आराम व दिलासा तमळाला आतण 
सांकटाांना िोंड ििे पढेु जाणर्ाची पे्ररणा तमळाली. 
बरेचिा अशी पठरतसथिी र्िे ेकी माझा धीर खचिो 
परांि ुअशा वेळी मला िमुचा सांिशे आठविो की मी 
जर माझर्ा ईश्वरावर तवश्वास ठेवला िी वेळ िखेील 
तनघनू जाईल. पुनिा एकिा धनर्वाि. आतणआतमर्ाांना 
वाचवणर्ाचे मिान कार्ता काम असचे सरुू ठेवा. 
आपला तवश्वास,ू
जोसतेलन ओगार्ॉन, 
के्झॉन तसटी, दफतलपाईनस

सपॅतनश भाषवेरून अनवुादिि
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जर कमी ठेवले नसि े िर कोणीच वाचले 
नसि.े परांि ु तर्ाचर्ा तनवडलेलर्ाांमुळे िो िे 
दिवस कमी करील.” िा आिा जगाचा अांि 
आि.े इिराांनी जगाचा अांि आि ेअस ेमिटले 
आतण एक िारीख दिली जणू कािी ईश्वाराने 
तनवडलेली नमेकी वेळ तर्ाांना मािीि िोिी.  
परांि ु मी िस े करि नािी,  परांि ु मी अस े
नक्ी साांगिो की िा शवेट आि.े  िमुिाला 
अस ेवाटि नािी का की िमुचर्ा पापाांबद्दल 
पश्चािाप करणर्ाची  आतण आतमर्ाचर्ा 
नावान े पनुजतानम घणेर्ाची िीच वेळ आि,े  
जर िमुची िशी इच्ा असले, िर िी प्राथताना 
मिणा:

“ि ेप्रभ ू आतण ि ेईश्वरा, माझर्ा आतमर्ावर, 
एका पापर्ावर िर्ा कर.९ माझा तवश्वास 
आि ेकी र्शे ू तरिसि िा तजवांि ईश्वराचा पुत्र 
आि.े१० माझा तवश्वास आि े की तर्ान े माझी 
आधीची सवता पापे माफ विावीि र्ासाठी िो 
सळुावर मृतर् ूपावला आतण सवि:चे मौलर्वान 
रक् साांडले. ११ माझा तवश्वास आि े दक 
ईश्वरान े पतवत्र आतमर्ाचर्ा शक्ीद्ारे र्शेलूा 
मृिावसथेिनू उठवले आि,े१२ आतण ईश्वराचर्ा 
उजव्या बाजूला बसनू िो र्ा क्णाला माझर्ा 
पापाांचा कबुलीजबाब आतण िी प्राथताना ऐकि 

आि.े१३ ि ेर्शे ूतरिसिा, मी माझर्ा हृिर्ाचे 
िार उघडून िलुा माझर्ा हृिर्ाि र्णेर्ाचे 
आमांत्रन ििे आि.े१४ ि ुमाझर्ाऐवजी कॅवलरी 

र्थेे कु्सावर जे रक् साांडलेस तर्ा मौलर्वान 
रक्ान ेमाझी सवता घाणेरडी पाप ेधवूुन काढ. 
१५ ि ेर्शे ूतरिसिा, ि ूमला िरू करणार नािीस 
आतण माझर्ा सवता पापाांना माफ करशील 
आतण माझर्ा आतमर्ाला वाचवशील. ि ेमला 
मातिि आि े कारण िझुा शबि मिणजेच 
बार्बल िस े साांगि१े६. िझुा शबि साांगिो 
की ि ूकोणालािी िरू लोटणार नािीस आतण 
तर्ामध े माझािी समावेश िोिो.१७ मिणूनच 
मला मातिि आि ेकी ि ूमाझी प्राथताना ऐकली 
आिसे मला मातिि आि ेकी ि ूमाझर्ा िाकेला 
उत्तर दिले आि ेआतण मला मातिि आि ेकी िू 
मला वाचवले आिसे.१८ ि ेर्शे ूतरिसिा, माझा 
आतमा वाचवलर्ाबद्दल मी िझेु आभार मानिो 
आतण िझुी आज्ा माननू आतण र्ापढेु आणखी 
कोणििेी पाप न करून माझी कृिज्िा व्यक् 
करिो१९

मुक्ी तमळालर्ानांिर, तपिा पतु्र व पतवत्र 
आतमर्ाचर्ा नावान े पाणर्ाि पूणतापणे बुडवून, 
आपण बातप्तसमा घर्ावर्ाचा आि२े० बार्बलचा 
नीट सखोलपणे अभर्ास करा आतण ि ेजे साांगिे 
ि ेकरा.२१

प्रभूला वाटि ेकी िमुिी इिराांना िमुचर्ा 
मुक्ीबद्दल साांगावे. आपण धममोपिशेक टोनी 
अलामोचर्ा गॉसपेल िणेाऱर्ा सातितर्ाचे 

तविरक िोऊ शकिा. आमिी ि ेआपलर्ाला 
मोफि िऊे. आमिी आपणास ि े सातितर् 
मोफि िवुे. अतधक मातििीसाठी आमिाला 
कॉल करा ककां वा ई-मेल करा. िा सांिशे 
इिराांपर्ांि पोिचवा.

जर िमुिाला र्शेचूर्ा आिशेानसुार, ि े
जग वाचले जावे अस े आपलर्ाला वाटि 
असले िर ईश्वराला टार्तथस आतण 
प्रसािापासनू वांतचि ठेवू नका. ईश्वराने 
मिटले, मनषुर् िवेाला ठकवील कार्? 
िमुिी िर मला ठकतवले आि;े अस े मिणून 
िमुिी मिणिा आमिी कोणतर्ा बाबिीि 
िलुा ठकतवले आि?े िशमाांश (टार्तथस) 
आतण अपताणे र्ासांबांधान.े िमुिी एका शापाने 
शातपि झाला आिाि: कारण िमुिी आतण र्ा 
पूणता राष्ट्रान ेआतण [सांपूणता जगान]े मला लुटले 
आि.ेसनेाधीश परमेश्वर मिणिो, माझर्ा 
मांदिराि अन्न असावे मिणून सगळा िशमाांश 
(टार्तथस-िमुचर्ा एकूण उतपन्नाचा ििावा 
तिससा) िमुिी भाांडाराि आणा मिणजे मी 
आकाशकपाटे उघडून जागा पुरणार नािी 
एवढा आशीवाताि िमुिाकठरिा वरषतािो की 
नािी र्ातवषर्ी माझी प्रिीिी पािा. िमुचर्ा 
भमूीचर्ा तपकाची नासाडी िोऊ नर् ेमिणून 
ि े खाऊन टाकणाऱर्ास मी िमुिासाठी 
धमकावीन; िमुचर्ा बागेिील द्ाक्लिाांचे 
फळ अकाली गळणार नािी अस ेसनेाधीश 
ईश्वर मिणिो.” (मलाखी ३ :८ -१२ )

(पान ५ वरून पुढे सुरू)

सवगाताि घडणारी आश्चर्ये आतण तर्ाांचर्ा
पृथवीवर दिसणाऱर्ा खुणा

कृपर्ा अत धक मात िि ीसाठ ी व िुमिाला रस वाटू शकेल अशा इिर त वषर्ाांवर ील लेखनसात ितर्ासाठ ी आमचर्ाश ी सांपकता  करा.
टोन ी अलामो, जागत िक पॅसटर, टोन ी अलामो त रिश्चन त मन ीसट् ीज वलडतावाईड, पोसट बॉकस २९४८ , िॉत लवूड, कॅ. ९००७८ 
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र्.ूएस.मध ील जर्ा व्यक् तीं, आपले िन, मन, हृिर्, िाकि व आतमा अपूतान ईश्वराच ी सेवा करि ील, अशा व्यक् तींना जगभराि ील, 
टोन ी अलामो त रिश्चन त मत नत सट्ज, अश ी जागा पुरविे क ी त जथे जगणर्ासाठ ी आवशर्क तर्ा सवता गोष् ी त मळि ील

नर्ूर्ॉकता  शिराांि िर मांगळवार ी रात्र ी ८  वा. व इिर ठ ठकाण ी प्रतर्ेक रात्र ी सेवा आर्ोत जि करणर्ाि र्ेिाि.अत धक मात िि ी-
साठ ी कृपर्ा (९०८ ) ९३७ -  ५७२३  र्ा क्.वर फोन करा.

प्रतर्ेक से वेनांिर जेवण द िले जाईल.
त रिश्चन पॅसटर अलामो र्ाांन ी त लत िलेले पुसिक “ि मस ीिा” मागून घर्ा. र्ामधर् ेजुनर्ा करारामध ील  ३३३ चर्ावर गोष् टींिून त रिसिाबाबिचा पुरावा द िला आि.े
धममोपिेशक अलामो र्ाांचर्ा लेख ी सात ितर्ाचे वाटप करून लोकाांच ी आतमोन्नि ी करणारे सेवक मिणून काम करा.  

आमचे सवता लेख ी सात ितर् व ऐकणर्ाचे सांिेश ,त शव पांग शुलकासि,  त न:शुलक पाठवले जािाि.
जर तर्ासाठ ी  कुण ी िुमचर्ाकडून पैसे घेि असेल िर कृपर्ा पुढ ील क्. वर फोन करा. (६६१ ) २५२ -५६८६    कलेकट.

र्ा लेख ी सात ितर्ाद्ा रे मुक् ीसाठ ी खरा मागता कोणिा िे िाखवले जाि.े (पे्र त षिाांच ी कृतर्े४ :१२ ).
िे सात ितर् फेकू नका. कृपर्ा िुसऱर्ा कोणाला िर ी िे वाचार्ला दा.

जे कोण ी िुसऱर्ा िेशाांमधर्े असि ील तर्ाांन ी कृपर्ा िे सात ितर् तर्ाांचर्ा िेशाांि ील बोल ी भाषाांमधर्े अनुवाद िि करावे.
जर आपण िे सात ितर् पुनिा प्रकात शि करणार असाल िर कृपर्ा खाल ील कॉप ीराईट व रत जसटे्शनचा समावेश करा.
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