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जगभरातील चच्चन्यू जेरूसलेम

जागततक वाता्चपत्रजागतिक वािातापत्र

आपल्ा पृथवीभोवती तिरट्ा िालणारे 
सवगा्चतील देवदयूत !

      लेखक-टोनी अलामो

खंड 17700पॅसटर टोनी अलामो द अलामो तरिश्चन नेशन

(पान २ वर पुढे सुरू)

“दवेाचे रथ वीस हजार 
आहते, हजारो हजार आहते आतण 
प्रभयू  हा त्ांच्ातील एक आह.े” 
(सतोत्रसंतहता ६८:१७). आजच्ा 
उडत्ा तबकड्ा, ज्ांना ्यूएफओ 
महणयून ओळखले जाते त्ा ईश्वराचे 
रथ आहते ह े उिडच आह.े  ्ा 
तबकड्ा महणजे परग्रहावरून 
आलेल्ा काही अनोळखी वसतयू नसयून 
त्ा प्रत्क्ष ईश्वराचे दयूत असतात,  
त्ांनी ईश्वराच्ा का्द्ातवरूद्ध 
आतण मोक्षाच्ा वारसदारांतवरूद्ध 
होणाऱ्ा गुन्हांवर शतकानुशतके  
कडक नजर टेवली आह.े१  

 तहब्ु १:१०-१४ मध्े सांतगतले 
आह,े “ह े प्रभु, सुरुवातीला तयू पृथवीचा पा्ा 
िातलास, आतण आकाश तुझ्ा हाताचे 
काम आह”े: ती संपुष्ात ्ेतील पण तयू सतत 
राहशील, ते कापडासारखे जुने होतील. तयू 
त्ांना अंगरख्ासारखे गुंडाळशील, तयू त्ांना 
कपड्ासारखे बदलशील, पण तयू नेहमी 
सारखाच राहशील, आतण तुझी वर्षे कधीही 
संपणार नाहीत.  त्ाने कधी एखाद्ा दवेदतुाला 
असे महटले आह ेकी माझ्ा उजव्ा हाताशी बस 
[ जे त्ाने केवळ ्ेशु तरिसताला महटले] तोप्यंत 
मी तुझ्ा शत्रुंना तुझ्ा पा्तळी िालतो.  ते 
सव्चजण सेवा करणारे आतमे नवहते का ज्ांना 
मोक्षाच्ा वारसदारांची सेवा करण्ासाठी 
पाठवण्ात आले आह?े”  

ते दवेाचे रथ ( ज्ांना बहुतांश लोक 
्ुएफओ महणतात) नसते तर सेवेसाठी 
पाठवलेल्ा आतम्ांना संतांच्ा सतकमायंवर 
आतण दजु्चनांनी पृथवीवर केलेल्ा भ्रष्ाचारावर 
दर ददवशी चोतवस तस लक्ष ठेवणे कसे शक् 
झाले असते?  संतांना आशीवा्चद दणे्ासाठी 

आतण दषु्ांना ताकीद, शाप दणे्ासाठी, त्ांचा 
ना्नाट करण्ासाठी कोणत्ा दवेदयूताला 
कधी पृथवीवर पाठवा्चे ह ेईश्वराला  जरी तो 
सव्चज्ानी असला तरी, कसे समजले असते? 

उदा. उतपतति ३२:१२ मध्े ईश्वर जेकबला 
महणाला, ज्ाला त्ाने नंतर इस्ताएल नाव ददले 
“मी तुझे भले करीन; मी तुझी संतती वाढवीन 
आतण ती समुद्ाच्ा वाळयू इतकी करीन; ती 
मोजता ्ेणार नाही एवढी ती करीन.”  तरी 
दखेील राजा डतेवहडने जेवहा इस्ता्लच्ा सव्च 
पुत्रांची संख्ा मोजा्चे ठरवले तेवहा, त्ाच्ा 
मनांत का् होते ह े ईश्वराला मातहत होते. 
्ाची सुरुवात अशी झाली.  पतहले इततवृति 
२१:१-२  सांगते की,  “सैतान इस्ता्लच्ा 
तवरोधात उभा रातहला आतण त्ाने डतेवहडला 
इस्ता्लमधील  लोकांची संख्ा मोजण्ासाठी 
तचथावले. [दवेाने महटले होते की त्ांची 
संख्ा मोजता ्ेणार नाही कारण ते अगतणत 
आहते (तहब्ु ११:१२)]   डतेवहडने, जोएबला 
आतण लोकांच्ा राज्कत्ायंना [नेत्ांना]

महटले, “जा, आतण दतक्षणेतील 
बीरशेबापासयून ते उतिरेतील 
दानप्यंत इस्ता्लमधल्ा सव्च 
लोकांची संख्ा मोजा, आतण मला 
सांग महणजे मला ते दकती आहते ते 
कळयू शकेल.” जसे इवहने मनापासयून 
सैतानाच्ा आज्ेचे पालन केले 
त्ाचप्रमाणे राजा डतेवहडने 
दखेील मनापासयून सैतानाच्ा 
आज्ेचे पालन केले, आतण त्ांनी 
मनापासयून महटले,  “मी सववोच्च  
पदावरच्ा  ईश्वराप्रमाणे  बनेन, 
आतण ईश्वराला जशी संख्ा 
मातहती आह े तशीच मला पण 
ती मातहती होईल.” जर अ ॅडम 

आतण ईवहने ईश्वराची आज्ा पाळली नाही 
ककंवा त्ाचे महणणे ऐकले नाही महणयून  ईश्वर 
त्ांच्ावर इतका रागावला होता, की त्ाने 
पृथवीवरील प्रत्ेक  जीवाला, मृत्यू, नरक आतण 
आगीच्ा तळ्ात तचरंतन जळत रहाण्ाचा 
शाप ददला असेल तर तो अशा अवजे्बद्दल आतण 
पापाबद्दल तसेच सैतानाच्ा आज्ेचे पालन 
केल्ाबद्दल डतेवहडला कसा सोडील?२ ईश्वर 
माणसांमध्े भेदभाव करत नाही.३ जर त्ाने  
अ ॅडम आतण ईवहला त्ाची अवज्ा केल्ाबद्दल 
शाप ददला असेल  आतण राजा डतेवहडला, जो 
त्ाचा अत्ंत लाडका होता, त्ालाही त्ाची 
अवज्ा केल्ाबद्दल शाप ददला असेल तर 
त्ाची अवज्ा केल्ाबद्दल तो तुमहाला आतण 
मला आतण इतर सवायंना नक्ीच शाप दईेल.४

जेवहा डेतवहडने जोएबला ईस्ता्लमधील 
लोकांची संख्ा मोजा्ला सांतगतले तेवहा 
जोएबने डेतवहडला महटले,  “इथे जेवढे 
लोक असतील त्ांची संख्ा शंभर पटीने 
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(पान १ वरून पुढे सुरू)
वाढवणे प्रभुला शक् आह,े परंतयू ह े प्रभयू, ते 
सव्च लोक तुमचेच सेवक आहते नवह े का? 
असे असताना प्रभुला ्ा गोष्ीची का् गरज 
आह?े इस्ता्लवर अततक्मण करण्ास तो का 
कारणीभयूत होईल? तरीदेखील, राजाचे शबद 
जोएबपेक्षा वरचढ ठरले. ते पाहून जोएब 
तेथयून तनियून गेला आतण पयूण्च इस्ता्ल प्रवास 
करून जेरूसलेम ्ेथे पोहोचला. मग जोएबने 
डेतवहडला  लोकांची संख्ा सांतगतली.  आतण 
इस्ताएलमधील लोकांची संख्ा अकरा 
लक्ष [१,१००,०००] होती ज्ांनी हातात 
तलवारी िेतल्ा होत्ा; आतण जुडाहमधील 
तलवारी हातात िेतलेल्ा लोकांची संख्ा 
चार लक्ष सतिर हजार [४७०,०००] होती. 
परंतु त्ाने लेवी आतण बेंजातमन  ्ांची त्ा 
लोकांत गणना केली नाही कारण राजाचा 
शबद जोएबसाठी िृणासपद होता [जसा तो 
इश्वरासाठी देखील होता] 

“आतण ईश्वराला ्ाचा राग आला; त्ामुळे 
त्ाने इस्ता्लवर हलला केला. तेवहा डतेवहडने 
ईश्वराला म्हटले, “मी महापाप केले आह,े कारण 
मी असे कृत् केले. पण मी तुला आता नम्र 
तवनंती करतो की तुझ्ा सेवकातील भेदभाव  
दयूर कर. मी खरोखरचं मयूख्चपणाने वागलो 
आह.े  आतण ईश्वर डतेवहडच्ा तसद्धपुरूर्ाला 
[संदषे्ट्ाला] महणाला जा डतेवहडला सांग, मी 
तुला तीन गोष्ी दते आह े[ तीन शाप- त्ापैकी 
एकाची तनवड कर]: त्ाeपैकी एकाची तनवड 
कर महणजे मी तुला त्ाप्रमाणे करू शकेन. 
त्ानुसार गॅड डतेवहडकड े गेला आतण त्ाने 
ते तीन शाप डतेवहडला ऐकवले: तीन वर्षे 
दषु्काळ; ककंवा तुझे शत्रयू तुझा नाश करून, 
तुझ्ापुढे तनियून जातील त्ा िटनेसाठी ३ 
मतहन्ांचा अवधी; ककंवा ईश्वरी् कोपाचे तीन 
ददवस, ज्ामध्े सव्चत्र हाहाकार माजेल आतण 
ईश्वराचा दयूत इस्ता्लच्ा सव्च दकनाऱ्ांवरती 
तवनाश िडवयून आणेल. आता मला सांग की 
ज्ाने मला इथे पाठवले त्ाला तुझा कोणता 
संदशे दवेयू.  आतण डतेवहड गॅडला महणाला, 
“मी खयूप मोठ्ा अडचणीत सापडलो आह,े 
मला ईश्वराच्ा हातात सोपव ले जाऊ द े
कारण ईश्वर अत्ंत द्ाळयू आह,े  परंतु मला 
माणसांच्ा हातात पडयू दवेयू नको.

“महणयून मग ईश्वराने इस्ता्लमध्े 
हाहाकार माजवला: आतण इस्ता्लमधील 
सतिर हजार लोक मृत्यूमुखी पडले. मग 
ईश्वराने जेरूसलेमवर हलला करण्ासाठी  एक 
दवेदयूत पाठवला [एक उडती तबकडी आतण ती 
चालवणार केवळ एकच दवेदयूत]: आतण जेवहा 
तो [दवेदयूत] जेरूसलेमचा तवनाश करत होता 
तेवहा ईश्वर त्ा तवनाशाकड ेपहात होता आतण 
त्ाला ् ा वाईट कृत्ांचा पश्चाताप झाला आतण 

ईश्वराने दवेदयूताला [पहारेकऱ्ाला ] महटले, 
पुरे झाले, आता तुझा हात थांबव. त्ानंतर 
तो दवेदयूत ऑरनान जेबयूसीटच्ा, शेतातील 
खळ्ापाशी जाऊन थांबला. डतेवहडने डोळे 

वर करून पातहले तेवहा त्ाला दवेाचा संदषे्ा 
सवग्च आतण पृथवी ्ांच्ा मध्े जेरूसलेमच्ा 
ददशेने तलवार रोखयून उभा असलेला ददसला.

“त्ानंतर डेतवहड आतण इस्ता्लमधील 
इतर ज्ेष्ठ मंडळींनी, ज्ांनी गोणपाट 
पटरधान केले होते [्ाचा अथ्च ते उपवास करत 
होते] त्ांचे चेहरे जतमनीवर टेकवले.   आतण 
डेतवहडने ईश्वराला महटले, “त्ा लोकांची 
गणना करण्ाची आज्ा देणारा मीच नवह ेका? 
मी पाप केले असयून खरोखरच दषु्पणा केला 
आह;े परंतु ्ा गरीब मेंढ्ांची का् चयूक? 
त्ांनी का् पाप केले आह?े  ह ेईश्वरा मी तुला 
प्राथ्चना करतो की तुझा हात माझ्ावर आतण 
माझ्ा वतडलांच्ा िरावर उगारला जावा  
परंतु ्ा इतर लोकांना संहारामुळे ्ेणारे 
द:ुख भोगा्ला लागयू न्े.  त्ा सवायंना पीडा 
होऊ देऊ नको. मग ईश्वराच्ा संदेष्ट्ाने 
गॅडला (पे्रतर्ताला)  आज्ा ददली की त्ाने 
डेतवहडला जाऊन  सांगावे की त्ाने ऑरनान 
जेबयूसाईटच्ा खळ्ामध्े ईश्वराला अप्चण 
करण्ासाठीच्ा वसतयू ठेवण्ासाठी एक वेदी 
बांधावी. गॅडच्ा सयूचनेनुसार डेतवहडने तशी 
पतवत्र वेदी त्ार केली.

“ऑना्चनने मागे वळयून पातहले, तेवहा 
त्ाला तो देवदयूत ददसला; तेवहा ऑना्चन 
आतण त्ाच्ा चार मुलांनी सवत:ला लपवले.  
[ज्ाप्रमाणे आजचे लोक, त्ांना उडत्ा 
तबकड्ा, ्ुएफओ, ईश्वराचे संदेष् ेत्ांच्ावर 
दफरताना ददसल्ावर लपतात, ्ा उडत्ा 
तबकड्ा काही दसुऱ्ा ग्रहावरून आलेल्ा 
नसतात परंतु सवगा्चतयून आलेल्ा असतात!] 
ऑना्चन गवहाची मळणी करत होता. जेवहा 
त्ाने डेतवहडला ्ेताना पातहले तेवहा तो 
खळ्ातयून बाहरे आला आतण त्ाने डेतवहडला 
वंदन केले.  [जेवहा ऑना्चनने देवदयूताला ् ेताना 
पातहले आतण नंतर डेतवहडकडे पातहले तेवहा 
त्ाला देवदयूत आतण डेतवहड ्ा दोिांमध्े 
काहीतरी तवलक्षण दवुा असल्ाचे जाणवले.  
ऑना्चन िाबरला आतण त्ाने डेतवहडसमोर 

झुकयू न त्ाला अतभवादन केले.] तेवहा डेतवहड 
ऑना्चनला महणाला ्ा खळ्ातील थोडीशी 
जागा मला दे महणजे मला त्ामध्े ईश्वरासाठी 
वेदी त्ार करता ्ेईल. ्ासाठी मी तुला पयूण्च 
मोबदला देईन; लोकांची पीडांपासयून सुटका 
होईल. ऑन्चनने डेतवहडला महटले,“मी तुला 
हवी ती जमीन देण्ास त्ार आह,े ह ेराजा, 
तुझ्ा दषृ्ीने जे ्ोग् असेल त्ासाठी तयू ्ा 
जतमनीचा वापर करू शकतोस. मी तुला ह े
बैलसुधदा, ईश्वराला बळी देण्ासाठी देईन. 
शेतीची लाकडी अवजारे लाकयू डफाट्ासाठी 
वापरा्ला देईन आतण मटणाच्ा पदाथायंचा 
नैवेद् त्ार करण्ासाठी,त्ासाठी लागणारे 
गहू सुधदा देईन.  राजा डेतवहड ऑना्चनला 
महणाला, मला ह े सारे काही मोफत नको, 
कारण जे सारे तुझे आह े ते िेऊन मला ते 
ईश्वराला अप्चण करा्चे नाही. पण मी 
तनतश्चतच त्ासाठीची ककंमत द्ा्ला त्ार 
आह.े त्ानंतर डेतवहडने ऑन्चनला ६०० 
सोन्ाच्ा मोहोरा ददल्ा आतण त्ाच्ाकडयून 
ईश्वरासाठी वेदी करण्ासाठी जागा िेतली.  
डेतवहडने ततथे पतवत्र वेदी बांधयून प्रभयूला 
अग्ीत भाजलेल्ा पदाथायंचा नैवेद् दाखवला 
आतण शांतीसाठी प्राथ्चना केली आतण ईश्वराचा 
धावा केला; आतण त्ाने [ईश्वराने] वेदीवर 
सवगा्चतयून अग्ी पाठवयून त्ाला उतिर ददले 
आतण देवदयूताला आज्ा केली की त्ाने आपली 
तलवार पुनहा म्ानांत ठेवयून द्ावी.

“ज्ा वेळी डेतवहडने पातहले की 
ईश्वराने,ऑना्चन जेबयूसाईटमधल्ा 
खळ्ातील, त्ाने बांधलेल्ा पतवत्र वेदीवर 
आपले अतसततव दाखवले आह,े तेवहा त्ाने 
ततथे बळी ददला. ईश्वराच्ा तातपुरत्ा 
वासतव्ासाठी, मोझेसने रानटी भागात प्रभयूचे 
तनवाससथान बनवले होते आतण प्रभयूला अग्ीत 
भाजलेल्ा पदाथायंचा नैवेद् दाखवता ्ावा 
्ासाठी  तगबरॉन ्ेथील उंच प्रदेशांत मोझेसने 
वेदी बांधली होती. परंतु ईश्वराची चौकशी  
करण्ासाठी  डेतवहड तेथे जाऊ शकला 
नाही कारण: त्ाला ईश्वराच्ा संदेष्ट्ाच्ा 
हातामध्े असलेल्ा तलवारीची तभती  वाटत 
होती.” (इततवृति २१:३-३०). बा्बलमध्े 
अनेक टठकाणी सांतगतले आह े की ईश्वर 

मलावी

आपल्ा पृथवीभोवती तिरट्ा
िालणारे सवगा्चतील देवदयूत !

तप्र् बंधयू, 
ईश्वराच्ा नावे आपल्ाला शभेुच्ा! मला तमुहाला सागंा्चे आह ेकी तमुही पाठवलेले पास्चल 

अगदी गरजेच्ा वेळी पोहोचले. आमही थानतडझी टे्डडगं सेंटर ् थेे, त्ातील सातहत्ाचे वाटप केले, 
आतण ततथे अनके लोकानंी ्शेयूचा, आपला ईश्वर महणयून सवीकार केला. आमेन!  आमही तवनतंी 
करतो की कृप्ा बा्बलच्ा, द मसीहा आतण वाता्चपत्राच्ा आणखी काही प्रती, वाटपासाठी 
आपण तन:सकंोचपणे पाठवाव्ात. 

त्ाचप्रमाणे आमच्ा गटसदस्ासंाठी टी शट्च दखेील पाठवावेत.
आमही सारेजण पॅसटर टोनी अलामो आतण त्ाचंी तमतनसट्ी ज्ा पटरतसथतीतयून जात आह े

त्ामधयून बाहरे ्णे्ासाठी आमही नहेमीच प्राथ्चना करतो.
ईश्वरकृपेन ेआपला,
इवहानस नौतल्ा              डलंबे, मलावी
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त्ाच्ा संदेष्ट्ांचा उप्ोग शाप देण्ासाठी 
आतण तवनाश करण्ासाठी करतो५. 

वृधद प्रेतर्त नाहम ्हांना, आजच्ा 
काळातील सव्ंचतलत वाहनांबद्दल आतण 
आजच्ा महामागायंबद्दल आधीच ज्ान झाले 
होते.  नाहम २:४ ने महटले, “रथ रसत्ांतयून 
मोकाटपणे धावत आहते. चौकांमधयून ते 
पुढे-मागे कसेही पळत आहते. ते जळत्ा 
मशालीप्रमाणे ककंवा टठकटठकाणी तळपणाऱ्ा 
तवजेप्रमाणे ददसत आहते. रसत्ातयून रथ 
बेफाम चालले आहते, सडकांवर ते एकमेकांवर 
आदळत आहते, ते मशालीसारखे ददसत आहते, 
ते तवजेसारखे धावत आहते.”

वाहने आतण महामागायंबद्दलचे ह े वण्चन 
महणजे काळाचा अंत जवळ आल्ाची 
भतवष््वाणी आह.े 

इतर कोणत्ाही ग्रहावर ककंवा ईश्वर 
तनरम्चत इतर कोणत्ाही सथळी जीवसृष्ी 
नाही,महणयूनच उडत्ा तबकड्ा ककंवा 
उडणाऱ्ा इतर अनोळखी वसतयू परग्रहाहून ्ेत 
असतात असे मानणे ह े बुधदीला अतजबात न 
पटणारे आह ेआतण चुकीचे आह,े ्ा तबकड्ा 
सवगा्चतयून ्ेत असतात. 

ईश्वराला, इतर कोणत्ाही गोष्ींपेक्षा 
त्ाच्ावर श्रधदा, तवश्वास असा्ला हवा 
असतो आतण जेवहा आपण त्ाच्ा आज्ा-
वचनाचें पालन करत नाही तवेहा, आपण 
त्ाच्ावर तवश्वास ठेवत नसल्ाचे त्ाला 
कळत.े ईश्वरान े त्ाच्ा सवगा्चबद्दल आतण 
पृथवीबद्दल बोलताना अस े शबद उदगारले 
आहते. उतपतति, १:१४-१५ मध् े महटले आह,े 
“मग दवे बोलला “ददवस आतण रात्र ही वेगळी 
करण्ासाठी आकाशात ज्ोतत होवोत [इथे 
पृथवीवर, इतर कोणत्ाही गृहावर नवह]े आतण 
त्ा तवशरे् तचनह,े आतण तवशरे् मेळावे, ऋतयू, 
ददवस, आतण वर्षे दाखतवणाऱ्ा होवोत. [पुनहा, 
इथे पृथवीवर, इतर कोणत्ाही गृहावर नवह]े   
पृथवीला [ मंगळ, गुरू, मक्ु्चरी, ककंवा इतर 
कोणत्ाही गृहावर नवह]े प्रकाश दणे्ासाठी 
आकाशात त्ा ज्ोतत होवोत.” आतण तस ेझाले.    

अस े समजयू नका की सध्ा जो भ्रष्ाचार 
आतण डहसंाचार सरुू आह े त्ापासयून तमुचा 
बचाव होईल उलट ्ा गोष्ी तमुही तजला 
“माता पृथवी” महणता त्ावर अतधकच वाढत 
जातील.  तमुहाला इतर कोणत्ाही ग्रहावर 
राहा्ला जा्ला तमळेल अस े समजयू नका, 
कारण इतर कोणत्ाही ग्रहावर जीवसषृ्ी 
तजवंत राहू शकत नाही. तमुहाला पथृवीवर 
शातंी तमळयू शकणार नाही कारण आपण भ्रष् 

लोक आहोत, आतण आपल्ा हृद्ातं 
ईश्वराला सथान नसल्ान े आपण नहेमीच 
भ्रष् राहू. कृपा करून, ्एुफओ, उडत्ा 
तबकड्ा, पहारेकरी, सदंषे््ट् े ह े दसुऱ्ा 
गृहावरून आलेले असतात ही खळुचट 
कलपना तमुच्ा डोक्ातयून काढयून टाका. 
तमुही जर अशा खोट्ा गोष्ींवर तवश्वास 
ठेवत असाल तर, ईश्वरान े तमुच्ासाठी 
पाठलेल्ा भ्रमाचा तो पटरणाम आह,े 
ज्ाचा उललेख त्ान े२ थेससलनीकाकरासं 
२: ८-१२ मध् ेकेला आह.े “आतण मग तो 
दषु् [ सतैान, तरिसततवरोधक] प्रकट होईल. 
प्रभ ु्शेयू त्ाला आपल्ा मुखातील श्वासान े
मारुन टाकील आतण प्रभु जेवहा त्ाच्ा 
्णे्ाच्ा वेळी मोठ्ा वैभवान ेप्रकट होईल 
तवेहा तो त्ाचा नाश करील. दषु्ाचे ्णेे 
सतैानाच्ा सामथ्ा्चन े[सतैानाची कमकुवत 
आतण उसनी ितेलेली ताकद] होईल आतण 
त्ाच्ा ्णे्ाबरोबर खोटे चमतकार [जसे 
दवेदयूत ककंवा उडत्ा तबकड्ा परग्रहावरून 

आलेल्ा असतात ककंवा इतर ग्रहावंर जीवसषृ्ी 
आह,े आतण ततथे गेल्ास तमुही पृथवीवरच्ा 
दरुाचारापासयून आतण भ्रष्ाचारापासयून सवत:चा 
बचाव करू शकाल.] तचनह ेआतण अदभतु गोष्ी 
िडतील.   आतण जे नरकाच्ा वाटेवर आहते 
त्ाचं्ातवरुद्ध प्रत्के प्रकारची दषु्ता फसवणयूक 
[उदा. समडलंगी तववाह करणे चुकीचे नाही, 
गभ्चपात करणे, खयून करणे चुकीचे नाही, ६ 
समलैंतगकता७, तववाह बा्ह सबंंध८, व्तभचार 
करणे९ चुकीचे नाही, अंमली पदाथायंचे सवेन 
करणे, दारू तपणे१० चुकीचे नाही. दसुऱ्ाचं्ा 
व्गंावर हसणे, त्ाचंा उपहास करणे चुकीचे 
नाही११, चोरी करणे१२, ईश्वराची डनदंा 
करणे चुकीचे नाही१३, ईश्वरावर मनापासयून, 
अंत:करणपयूव्चक पे्रम न करणे चुकीचे नाही.१४, 
ईश्वराची सवेा न करणे आतण लोभीपणा दाखवणे 
चुकीचे नाही१५]  वहावी महणयून तो आणील, 
कारण त्ानंी सत्ावर पे्रम करण्ाचे नाकारले. 
्ासाठी की त्ाचें तारण होणे शक् वहावे.   
 आतण ्ा कारणासाठी दवेान ेत्ानंा भ्रम पडले 
अस े केले. ्ासाठी की, जे खोटे [जस े्एुफओ 
परग्रहावरून ्तेात, जणयू काही इतर ग्रहावर 
जीवन आह]े आह ेत्ावर त्ानंी तवश्वास ठेवावा. 
आतण त्ानंी सत्ावर तवश्वास ठेवला नाही तर 
दषु्तते आनदं मानला, त्ानंा तशक्षा तमळावी.”  

उतपतति १ मध्े का् सांतगतले आह े ते 
पाहु्ा: “ईश्वराने दोन मोठ्ा ज्ोतत तनमा्चण 
केल्ा. ददवसावर सतिा चालतवण्ासाठी 
मोठी ज्ोतत [सयू््च] आतण रात्रीवर सतिा 
चालतवण्ासाठी लहान ज्ोतत, [चंद्] आतण 
त्ाने तारेही तनमा्चण केले.   ईश्वराने त्ा ज्ोतत 
पृथवीवर [इतर कोणत्ाही ग्रहावर नवह]े 
प्रकाश पाडण्ासाठी आतण ददवसावर आतण 
रात्रीवर सतिा चालतवण्ासाठी आकाशात 
ठेवल्ा. त्ा ज्ोतींनी प्रकाश आतण अंधार 
वेगळे केले. आतण दवेाने पातहले की ह ेचांगले 
आह.े (उतपतति १:१६-१८) 

आता तमुही कोणत्ा गोष्ींवर तवश्वास 
ठेवाल? जे चागंले आह े त्ावर की जे वाईट 
,अपप्रवृतिींनी भरलेले आह े त्ावर? ईश्वराने 
आपल्ाला पृथवीवरच्ा िाणीपासयून तनमा्चण 
केले ् ावर तमुही तवश्वास ठेवाल की शास्तज्ावंर ? 
तमुही ईश्वरावर तवश्वास ठेवाल की काब्चन डटेटंग 
्तं्रावंर?   दसुऱ्ा शबदात सागंा्चे महणजे, 
ईश्वराच्ा महणण्ाप्रमाणे ्ा जगाची तनरम्चती 
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अलामो तमतनसट्ी ऑन लाईन

भारत
तप्र् बंधयू आतण भतगनींनो, तमुहाला हारद्चक 
शभेुच्ा ! आज आमहाला तमुचे सरेुख सातहत् 
तमळाले. 

आमहाला खयूप आनदं झाला आह े कारण 
माझ्ा बाततिसमा सवेेबाबतचे फोटोसधुदा 
तमुच्ा वाता्चपत्रातं ्ापयून आलेले आहते.  
तमुच्ा प्राथ्चनारूपी पाटठंब्ामुळे, आमही ४, 
५ आतण ६ माच्च रोजी गरॉसपेलची तशकवण 
दणेाऱ्ा सभा ्शसवीपणे  पार पाडल्ा. 
त्ाबाबतचे फोटो मला तमुहाला पाठवा्चे 
आहते.  ्ा बैठकामंधयून आमही ईश्वराच्ा 
शक्ीबद्दल प्रबोधन केले. ्ा बैठकातंयून अनके 
डहदंयू लोकानंीसधुदा मुक्ीबद्दलची, ईश्वराची 
्ोजना जाणयून िेतली.  

इथे आमही सव्च जण पॅसटर टोनी अलामो 
्ाचं्ा आरोग्ासाठी आतण त्ाचं्ा 
तमतनसट्ीसाठी प्राथ्चना करत आहोत.  ईश्वर 
सवायंना सखुी ठेवो.
तमुचा बंधयू,
सरॉलमन राजयू कोला.
आंध्र प्रदशे, भारत
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६००० वर्ायंपयूववी झाली ्ावर  तमुही तवश्वास 
ठेवाल की नातसतक लोकाचं्ा महणण्ानसुार ह े
जग लाखो, ककंवा कोटी वर्ायंपयूववी तनमा्चण झाले 
्ावर तवश्वास ठेवाल?  जे लोक ईश्वराचा शबद, 
बा्बलऐवजी खोट्ा गोष्ींवर तवश्वास ठेवत 
असतील त्ाचं्ावर भ्रमाचा पटरणाम झाला 
आह ेआतण त े तधक्ारले गेले आहात.१६ तमुही 
अशा भ्रमामध् ेनसावेत अशी आशा आह.े  जर 
तमुहाला वाचा्चे असले  ईश्वर महणजेच तपता, 
पुत्र आतण पतवत्र आतमा आतण ज्ानंी ईश्वराचा 
पयूत्र ्शेयू तरिसताद्ारे ईश्वरावर तवश्वास ठेवला 
त्ाचं्ासमवेत अनतंकाळ सवगा्चमध् े वासतव् 
करा्चे असले तर खाली ददलेली प्राथ्चना महणा:

हा पयूण्च प्रदशे सव्च लोकानंा व खास करून 
जे लोक समडलगंी सबंंध आतण स्ती समडलगंी 
सबंंध चालयू ठेवण्ाची तशफारस करतात त्ा 
सव्च अनीतीचे धड ेतशकवणाऱ्ा लोकानंा, ईश्वर 
खरोखरचं अतसततवात असतो ्ाची साक्ष दतेो. 
ह ेसव्च पातहल्ाबर तमुहाला समजेल की ईश्वर 
ही काही उगाच थट्ा मसकरी करत नाही. तो जे 
सागंतो त ेसत् असत.े ८ आता वेळेचा अंत झाला 
आह ेमहणयूनच जेवहा तमुही खाली ददलेली प्राथ्चना 
महणाल तवेहा त्ा प्राथ्चनचेी मसकरी करू नका: 

“ह ेप्रभयू  आतण ह ेईश्वरा, माझ्ा आतम्ावर, 
एका पाप्ावर द्ा कर.१७ माझा तवश्वास आह ेकी 
्शेयू तरिसत हा तजवंत ईश्वराचा पुत्र आह.े१८ माझा 

तवश्वास आह ेकी त्ान ेमाझी आधीची सव्च पापे 
माफ वहावीत ्ासाठी तो सळुावर मृत्यू पावला 
आतण सवत:चे मौल्वान रक् साडंले. १९ माझा 

तवश्वास आह े दक ईश्वरान े पतवत्र आतम्ाच्ा 
शक्ीद्ारे ्शेयूला मृतावसथेतयून उठवले आह,े२० 
आतण ईश्वराच्ा उजव्ा बाजयूला बसयून तो ्ा 
क्षणाला माझ्ा पापाचंा कबुलीजबाब आतण ही 
प्राथ्चना ऐकत आह.े२१ ह े्शेयू तरिसता, मी माझ्ा 
हृद्ाचे दार उिडयून तलुा माझ्ा हृद्ात ्णे्ाचे 
आमंत्रन दते आह.े२२ त ुमाझ्ाऐवजी कॅवलरी ्थेे 
कु्सावर जे रक् साडंलेस त्ा मौल्वान रक्ाने 
माझी सव्च िाणेरडी पाप े धवुयून काढ. २३ ह े ्शेयू 
तरिसता, तयू मला दयूर करणार नाहीस आतण माझ्ा 
सव्च पापानंा माफ करशील आतण माझ्ा आतम्ाला 
वाचवशील. ह ेमला मातहत आह ेकारण तझुा शबद 
महणजेच बा्बल तस ेसागंत२े४. तझुा शबद सागंतो 
की तयू कोणालाही दयूर लोटणार नाहीस आतण 
त्ामध ेमाझाही समावेश होतो.२५ महणयूनच मला 
मातहत आह े की तयू माझी प्राथ्चना ऐकली आहसे 
मला मातहत आह े की तयू माझ्ा हाकेला उतिर 
ददले आह े आतण मला मातहत आह े की तयू मला 
वाचवले आहसे.२६ ह े ्शेयू तरिसता, माझा आतमा 
वाचवल्ाबद्दल मी तझेु आभार मानतो आतण तझुी 
आज्ा मानयून आतण ् ापुढे आणखी कोणतहेी पाप न 
करून माझी कृतज्ता व्क् करतो२७

मुक्ी तमळाल्ानतंर, तपता पतु्र व पतवत्र 
आतम्ाच्ा नावान े पाण्ात पयूण्चपणे बुडवयून, 
आपण बाततिसमा घ्ाव्ाचा आह२े८ बा्बलचा नीट 
सखोलपणे अभ्ास करा आतण त ेजे सागंत ेत ेकरा.२९

प्रभयूला वाटत े की तमुही इतरानंा तमुच्ा 
मुक्ीबद्दल सागंावे. आपण धमवोपदशेक टोनी 
अलामोच्ा गरॉसपेल दणेाऱ्ा सातहत्ाचे तवतरक 
होऊ शकता. आमही त ेआपल्ाला मोफत दऊे. 
आमही आपणास ह ेसातहत् मोफत दवुे. अतधक 
मातहतीसाठी आमहाला करॉल करा ककंवा ई-मेल 
करा. हा सदंशे इतरापं य्ंत पोहचवा.

जर तुमहाला ्ेशयूच्ा आदेशानुसार, ह े
जग वाचले जावे असे आपल्ाला वाटत 
असेल तर ईश्वराला टा्तथस आतण 
प्रसादापासयून वंतचत ठेवयू नका. ईश्वराने 
महटले, मणुष्् देवाला ठकवील का्? 
तुमही तर मला ठकतवले आह;े असे महणयून 
तुमही महणता आमही कोणत्ा बाबतीत 
तुला ठकतवले आह?े दशमांश (टा्तथस) 
आतण अप्चणे ्ासंबंधाने. तुमही एका शापाने 
शातपत झाला आहात: कारण तुमही आतण ् ा 
पयूण्च राष्टाने आतण [संपयूण्च जगाने] मला लुटले 
आह.ेसेनाधीश परमेश्वर महणतो, माझ्ा 
मंददरात अन्न असावे महणयून सगळा दशमांश 
(टा्तथस-तुमच्ा एकयू ण उतपन्नाचा दहावा 
तहससा) तुमही भांडारात आणा महणजे मी 
आकाशकपाटे उिडयून जागा पुरणार नाही 
एवढा आशीवा्चद तुमहाकटरता वरर््चतो की 
नाही ् ातवर््ी माझी प्रतीती पाहा. तुमच्ा 
भयूमीच्ा तपकाची नासाडी होऊ न्े महणयून 
ते खाऊन टाकणाऱ्ास मी तुमहासाठी 
धमकावीन; तुमच्ा बागेतील द्ाक्षलतांचे 
फळ अकाली गळणार नाही असे सेनाधीश 
ईश्वर महणतो.” (मलाखी ३ :८ -१२ )

(पान ३ वरून पुढे सुरू)

आपल्ा पृथवीभोवती तिरट्ा
िालणारे सवगा्चतील देवदयूत !

कृप्ा अत धक मात हत ीसाठ ी व तुमहाला रस वाटयू शकेल अशा इतर त वर््ांवर ील लेखनसात हत्ासाठ ी आमच्ाश ी संपक्च  करा.
टोन ी अलामो, जागत तक पॅसटर, टोन ी अलामो त रिश्चन त मन ीसट् ीज वलड्चवाईड, पोसट बरॉकस २९४८ , हरॉत लवयूड, कॅ. ९००७८ 

प्राथ्चना व मात हत ीकट रता २४ तास उपलबध: (६६१ ) २५२ -५६८६   •  फॅकस (६६१ ) २५२ -४३६२
www.alamoministries.com  •  taoffice@alamoministries.com

्यू.एस.मध ील ज्ा व्क् तीं, आपले तन, मन, हृद्, ताकद व आतमा अपयू्चन ईश्वराच ी सेवा करत ील, अशा व्क् तींना जगभरात ील, 
टोन ी अलामो त रिश्चन त मत नत सट्ज, अश ी जागा पुरवते क ी त जथे जगण्ासाठ ी आवश्क त्ा सव्च गोष् ी त मळत ील

न्यू्रॉक्च  शहरांत दर मंगळवार ी रात्र ी ८  वा. व इतर ट ठकाण ी प्रत्ेक रात्र ी सेवा आ्ोत जत करण्ात ्ेतात.अत धक मात हत ी-
साठ ी कृप्ा (९०८ ) ९३७ -  ५७२३  ्ा क्.वर फोन करा.

प्रत्ेक से वेनंतर जेवण द दले जाईल.
त रिश्चन पॅसटर अलामो ्ांन ी त लत हलेले पुसतक “द मस ीहा” मागयून घ्ा. ्ामध् ेजुन्ा करारामध ील  ३३३ च्ावर गोष् ींतयून त रिसताबाबतचा पुरावा द दला आह.े
धमवोपदेशक अलामो ्ांच्ा लेख ी सात हत्ाचे वाटप करून लोकांच ी आतमोन्नत ी करणारे सेवक महणयून काम करा.  

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

्ा लेख ी सात हत्ाद्ा रे मुक् ीसाठ ी खरा माग्च कोणता हे दाखवले जात.े (पे्र त र्तांच ी कृत्े४ :१२ ).
हे सात हत् फेकयू  नका. कृप्ा दुसऱ्ा कोणाला तर ी ते वाचा्ला द्ा.

जे कोण ी दुसऱ्ा देशांमध्े असत ील त्ांन ी कृप्ा हे सात हत् त्ांच्ा देशांत ील बोल ी भार्ांमध्े अनुवाद दत करावे.
जर आपण हे सात हत् पुनहा प्रकात शत करणार असाल तर कृप्ा खाल ील करॉप ीराईट व रत जसटे्शनचा समावेश करा.
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