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Libro 06000Pastor Tony Alamo

Pagiwarnak para iti Lubong

(Maituloy iti panid 2)

Namaga a Tultulang
sinurat ni

Tony Alamo
Ti propeta iti Daan a Tulag a ni Ezekiel ket naikkan iti sirmata a nagtaud iti Dios. Nakitana 

ti tanap a napnoan kadagiti namaga a tultulang a mangireprepresenta iti naespirituan a pan-
nakatay dagiti Israelita ken iti lubong. Impadto ti sirmata ti umuna a yaay ni Cristo, ti panan-
gikasabana iti ebanghelyo, ken ti resultana, ti umuna a panagungar manipud iti pannakatay 
agingga iti agnanayon a biag dagiti amin a mamati “Iti Sao ti Apo.”1

Kinuna ti Dios ken ni Ezekiel, “Anak ti tao, mabalin kadi nga agbiag dagitoy a tul-
tulang?” (Mabalin kadi nga agbiag dagiti natay a naespirituan?) Simmungbat ni Eze-
kiel ket kinunana, “Apo, sika ti nangaramid kadakuada ket sika laeng ti makaammo.”2  

1 Ezek. 36:1, 4   2 Ezek. 37:3, orig. Heb.   3 Ezek. 37:4-5, orig. Aramaic   4 Ezek. 37:11   5 Gen. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Ex. 19:6, 32:10, Sal. 22:27, Isa. 2:2, Juan 11:51-52, Ara. 
10:34-35, Ef. 1:10, Heb. 8:8-12, 1 Ped. 2:9-10, Pal. 5:9, 14:6 ken adu pay   6 Juan 15:1, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Pal. 7:4   7 1 Ped. 2:9   8 Rom. 15:12, 1 Cor. 15:15, 16, Col. 2:12, 3:1, 1 Tes. 4:16, 
Pal. 20:5-6  9 Mat. 13:39, kap. 24, 1 Cor. 15:24, Heb. 9:26, 1 Ped. 4:7   
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Pastor Tony Alamo—litrato 1986

TESTIMONIO NI TONY ALAMO

Nagtimek manen ti Dios iti propeta ket 
imbagana, “Agpadtoka kadagitoy a tul-
tulang ket ibagam kadakuada, O namaga a 
tultulang, denggenyo iti Sao ti Dios. Ibaga 
iti Apo a Dios kadagitoy a tultulang; kitae-
nyo, aramidek ti anges a sumrek kadakayo 
ket agbiagkayo.”3

Ammo ti Israel a naan-anay a nada-
daelda kas nasion.4 Agingga tatta nga 
aldaw nabingay-bingayda nga awan nam- 
namana. Ngem imbaga ti Dios ken ni 
Ezekiel a mangpatanur iti sabali a nasion 
a dakdakkel ngem ti immuna nga Israel, 
ti Israel a saan a nagsarsardeng iti panag-
basolna. Ti maikadua nga Israel ket tattao 
manipud iti tunggal nasion iti lubong,5 
dagiti nabatbati kadagiti napili a Judio 
ken riniwriwriw a Hentil a naisugpon iti 
Pudno a Puon (Cristo).6 Naindaklanto 
ken nasantoan a nasion dagiti napagungar 
iti agnanayon a biag manipud iti natay a 
biag iti basol.7 Saandanto pulos a mabin-
gay a bumusor iti Dios. Daytoy ti umuna 
a panagungar babaen iti mamagungar a 
pannakabalin ni Cristo.8

Idi 1964, sakbay iti umuna a pana-

gungarko babaen ken Cristo, siak, ni 
Bernie Hoffman, a maaw-awagan met a 
Tony Alamo, ket am-ammo iti kaaduan 
gapu iti kinamanagbasol ken iti saan a 
nadiosan a panagbiagko. Naan-anay nga 
awan pannakaammok maipapan iti Dios. 
Awan ti pannakaammok nga adda gayam 
Dios. Para kanyak dagiti sasao ti Dios ket 
pinarpartuat ken sarsarita laeng. Saan ko 
a maawatan nu apay a patien dagiti tattao 
ti Dios wenno ti Anakna. Saan ko patpa-
tien dagiti mangibagbaga a mamatida iti 
Dios, gapu ta hipokritoda. Agbasbasolda 
a kas kaniak ken mabalin a nakarkaroda 
pay ngem siak. Ammok daytoy ta dati a 
kadwak ida kadagiti ar-aramidenda. Ag-
papadakami a natay, namaga a tultulang. 
Mabusorak no adda mangpadas a mang-
konbertir kanyak iti Kristianismo gapu ta 
para kaniak ti Biblia ket pagsaysayangan 
laeng iti oras. Awan oras ti biagko para iti 
panagay-ayam ken inuugma nga istoria.

Iti marketing industry maibilbilangak 
kas #1. Siak ti responsable iti nababalligi 
a karera iti adu a sikat iti entero a lubong 
a kumakanta ken artista, kasta met iti 

naballigi a promosion iti sumagmamano 
a pangbalay a produkto. Ti kaalasan a 
bangungot ko idi ket iti nangkonbertir 
kaniak ken nagipawaras kadagiti baba-
saen a maipapan iti ebanghelyo ni Jesus 
kadagiti sulsuli dagiti eskinita, iti agbibiag 
iti maysa a skid row mission, mangikaska-
saba iti ebanghelyo ken mangur-urnos iti 
pila a panganan dagiti mabisbisin a tattao.

Idi katengngaan ti 60’s ti lubong ket 
saan unay a nasayaat para kaniak. Saan 
ko a kayat dagiti droga wenno dagiti 
nadudungrit a tattao nga addaan iti galad 
a kas kadagiti baboy. Ken kabusor ko 
met ti ar-aramiden iti hippie movement 
iti Hollywood, iti Sunset Strip, ken iti 
lubong. No para kaniak, saanak a santo. 
Kinaagpaysuananna, awan bibiangko no 
ania kadagiti ar-aramiden dagiti tattao no 
maipapan iti panagbasol, basta saanda nga 
iparayag iti sangoanan dagiti pamilya nga 
addaan annak. Para kaniak ti lubong ket 
nalpasen, natay, namaga, makapasarua, 
ken nasipnget.9 Kinaagpaysuananna awan 
ti uray aniaman a banag nga addaan 
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pategna. Patiek a dagiti dadduma a tattao 
ti lubong ket ammoda met a kas kaniak, 
ket agdrogada tapno maitarayanda iti 
kinapudnona. Dagiti iglesia ket napnoan 
kinahipokrito; ti tunggal maysa ammona 
daytoy a banag. Ti entero a lubong ket 
natay iti basol ken panagsalungasing.10 
Ti lubong ket maysa a nalawa a tanap a 
napunno iti namaga a tultulang, kas iti 
banag a nakita ni Ezekiel.11

Nasarakak ni Jesus iti maysa nga opi-
sina idiay Beverly Hills iti saan a gagangay 
a wagas. Awan siguro iti makailadawan 
no kasano ti pannakakigtotko ngem 
napalalo ti ragsakko gapu ta ti Dios 
pinaneknekanna kaniak nga Isuna ken 
iti Anakna ket pudno nga adda. Marag-
sakanak launay iti pannakaeksperiensiak 
iti nakakaskasdaaw nga Espiritu Santona 
ken iti pannakadengngegko iti mannak-
abalin a bosesna a nangsaret iti tunggal 
paset iti bagik a kasla ketdin maysaak 
a pagsagatan, a sinaretnak iti saona iti 
agpadpada a pasango ken palikod. Ti pre-
sensiana ket nagloriaan ken makapabara. 
Ti Espirituna ket naiparabaw a sidadagsen 
kaniak kas iti napigsa a petpet iti ima ti 
Dios. Ken imbagana iti saona kaniak nga 
“Agtakderka iti sakam ket ibagam kadagiti 
tattao iti daytoy a kwarto iti maipapan ken 
ni Apo Jesu-Cristo, nga agsubli manen 
Isuna ditoy lubong, aramidem wenno 
sigurado a matayka.” Idi ti Espirituna ket 
immay idiay opisina ken kinonbiktarnak, 
naikkanak iti puot maipapan iti saan a 
mayebkas ken naindaklan a kinalaingna.12 
Isuna ti tunggal atom ken molekiul. Isuna 
ti angin. Ammona amin a banag mani-
pud iti napalabas ken iti amin a banag a 

mapasamak pay laeng iti masakbayan.13 
Mababainak gapu ta ammok nga ammona 
amin a banag nga inar-aramidko. Idi 
kuan impakitana kaniak a ti Langit ken 
Impierno ket pudpudno nga adda. Am-
mok no sadinno iti papanak no saanko 
nga aramiden iti ibagbagana…ket saan a 
ti Langit.

Uray no nakabutbuteng daytoy para 
kaniak,14 nagsayaat met a maammoan a 
ti Dios ket pudno ken sibibiag ken pudno 
ti amin a banag nga imbaga dagiti prop-
eta ken apostoles a kinasiasinona. Saan a 
pulos a nagbalbaliw Isuna manipud kadi-
giti aldaw a pinarsuana dagiti langlangit, 
ti daga, ken amin nga adda kadagitoy.15 
Ammokon a sigud a kankanayon a pag-
butngak, raemek, respetuek, ayatek, ken 
pagserbiak Isuna. Ammok nga agbalinak 
a sipapalubos nga agbiag, maidadanes, 
ken matay a para Kenkuana, ken aramidek 
a siraragsak, nga addaan iti naan-anay a 
rag-o.16

Kalpasan a ti Dios winayawayaannak 
iti dayta nga opisina, rinuggiak a sinal-
saludsod Isuna, “Ania ti kayatmo nga 
aramidek? Aramidek iti aniaman nga 
ibagam.” Awan ti naawat ko a sungbat, isu 
a binalabalak a pagayatanna a mapanak 
iti simbaan. Pinampanunotko a ti kadak-
kelan siguro ket isu ti kamayatan; isu a 
napanak idiay, ngem saan ko a nasapulan 
Isuna. Ngarud, napanak kadagiti daddu-
ma a simbaan, ngem awan latta Isuna 
kadagidiay. Ngarud, nagbasaak kadagiti 
libro nga addaan litrato iti sangoananna. 
Litrato dagiti lallaki a kasla mamasirib 
ken nadiosan. Addaanda iti atitiddug 
a barbas ken badbado a pangrelihion. 
Ngem ammok a kamali dagiti libro ta 
imbagada a saan koma a pagbutbutngan 
iti Dios,17 a saan a butbutngen iti Dios 
dagiti tattao, ken mabalinmo iti agbasol 
ket saan ka a mapan idiay Impierno.18 
Saan ko a pagdanagan iti Dios a kasta; 
Ti pagdanagak ket iti pannakabirokko iti 
Dios a nakapabuteng kaniak,19 ti Dios a 
nangipakita kaniak iti Langit ken Impier-
no, ti nakaaramid kaniak a mangaramid 
iti banag nga awan iti makaipaaramid 

kaniak, iti banag a saan ko kayat nga 
aramiden.

Saan ko a napampanunot a ti kina-
pudno ket masarakan gayam iti Biblia 
gapu ta nakaad-aduda launay iti aglawlaw. 
Iti panagriknak aniaman nga aramiden 
wenno patien iti kaadduan ket saan nga 
ismarte wenno nainsiriban, gapu ta patiek 
nga amin a tao ket stupido wenno neng-
neng. Iti kamauddianan, rinugiak met 
laeng a binasa iti Biblia ket nasapulak di-
toy ti plano ti pannakaisalakan ken dagiti 
pagsurutan para iti biag nga agnanayon a 
nangisuro no kasano ti dumakkel kenni 
Cristo ken no kasano ti naespirituan a 
panagbalin a dakkel a mangisalakan iti 
kararua (soul-winner) para Kenkuana.20

Idi damdamok a rinuggian iti 
panagbasa iti Biblia, nariknak daydi 
isu met laeng a pannakabalin ti Dios a 
nangkonbiktar kaniak idiay opisina idiay 
Beverly Hills. Idi kuan pinakitaannak 
iti Dios kadagiti sirmata iti Langit ken 
Impierno.21 Nagsangitak iti Dios, “Apo, 
saannak nga ibabaon idiay Impierno!” Idi 
kuan, nakitak iti Langit ken nariknak iti 
kappia ti Langit.22 Uray no bulsekak a nae-
spirituan, lamolamo, ken bassit, imbagak 
iti Dios a sipapalubosak nga agtalinaed a 
bulsek, lamolamo, ken awan pategna basta 
marikriknak daytoy nailangitan a kappia 
iti agnanayon. Nakitak manen ti Impi-
erno iti naminsan pay a daras ket imkisak 
manen iti Dios para iti kaasi ken pam-
makawanna. Idi kuan, ti pannakabalin iti 
Ama, Anak, ken ti Nasantoan nga Espiritu 
ket simrek iti mortal a bagik.23 Babaen iti 
pammati ken ni Jesus ken iti darana nga 
intedna kaniak, ken babaen iti pammati 
kadagiti sasao iti Dios a nangngegko ken 
pinagtulnogak,24 nariknak a ti tung-
gal basol a naaramidko ket naikkat iti 
kararuak.25 Nariknak a nadalusak ken 
nasudi.26 Adda nasayaat launay a banag a 
napasamak, ket naaramid kaniak ken para 
kaniak babaen kenni Cristo Jesus, “ti Na-
santoan iti Israel.”27 Nagragsakak launay 
iti pannakawayawayak manipud iti basol 
ken iti pannakagun-odko iti daytoy baro 
a pannakabalin a mangyadayo kaniak iti 
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13 Sal. 44:21, 94:11, Isa. 46:9-10, 1 Cor. 3:20, 1 Juan 3:20, Pal. 21:6, 22:13   14 Gen. 35:5, Lev. 26:16, Job 31:23, Jer. 32:21, 
Ezek. 32:32, 2 Cor. 5:11   15 Gen. 1:1, Mal. 3:6, Ara. 4:24, 2 Cor. 5:11, Heb. 13:8   16 Sal. 5:11, 35:19, Isa. 51:11, 61:10, Juan 
16:33, Ara. 2:28, 20:24, Rom. 12:8, 15:13, 2 Cor. 8:12   17 Gen. 22:12, Sal. 112:1, Prov. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Eccl. 7:18   
18 Prov. 8:36, Ezek. 18:2, 4, Pal. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 Gen. 2:17, 6:7, 9, 13, Ex. 20:5, 32:33, 34:7, Ezek. 3:18, 18:20, 
Mat. 8:12, 22:13, Marc. 16:16, Pal. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15   20 Juan 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Pal. 14:18   21 Isa. 5:14, 14:9, 
Luc. 16:22-31, Ara. 7:55-56, Pal. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 Rom. 5:1, Ef. 2:14, Fil. 4:7, Col. 
3:15, 1 Tes. 5:23, 2 Tes. 3:16   23 Lev. 26:11-12, Juan 14:16, 2 Cor. 6:16, 1 Ped. 2:5, 1 Juan 3:24   24 Hab. 2:4, Mat. 17:20, Luc. 
7:50, Ara. 20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal. 2:16, 3:11, Ef. 2:8, 3:17, Heb. 10:38   25 Marc. 14:24, Juan 
6:53, Ara. 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Ef. 1:7, 2:13, Col. 1:14, 20, Heb. 9:12, 14, 22, 1 Ped. 1:18-19, Pal. 1:5, 5:9   26 Heb. 10:19-22, 
1 Juan 1:7, Pal. 1:5, 7:14   27 Sal 89:18, Ara. 3:13-14   

10 Ef. 2:1, 5, Col. 2:13  11 Ezek. 37:1  12 Num. 24:16, 1 Sam. 
2:3, Job 21:22, Sal. 32:8, Prov. 2:6, 3:20, 9:10, Luc. 1:77, Rom. 
11:33, 1 Cor. 1:25, 2:16, 3:19, 2 Cor. 4:6    
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California
Patgek a Pastor Alamo,

Insurat ko daytoy a surat nga addaan 
iti pigsa ti Nasantoan nga Espiritu, ken iti 
kumpleto a pakigubat a kabal, ti Kabal ti 
Dios (Ef. 6:10-17). Kadagitoy laeng, babaen 
iti naespirituan a panagdakkel ken iti pan-
nakigimong iti kabsat iti armada ti Dios, 
dadduma a kinapudno ken palimed iti Bib-
lia ket naipakaawat babaen iti Nasantoan 
nga Espiritu. Ammok a ti Dios isagsaganana 
tatta dagiti pinilina, ket nakitak manipud 
iti panid ti publikasionmo. Masapol nga 
ibagak a ti Dios inyumayna kaniak iti ba-
basaen a sinuratmo iti napateg nga oras idi 
a kasapulak a maammoan dagiti sigurado 
a kinapudno. Dakkel ti panagraemko iti 
ministeriom. Sika ket nasudi a kinapudno, 
saan a nabalkot iti asukar, a mangibagbaga 
kaniak kadagiti nararaman nga aspeto ti 
propesia. Pangngaasim ta ibilangdak iti 
sensus dagiti miembrom ken ikabildak 
iti listaanyo ti surat, tapno mabalinak iti 
dumakkel iti Espiritu Santo, a naarmasan 
iti espada iti kinapudno ti Dios. Adattuyak 
pagbaludan ti estado, isu a saandak nga 
ik-ikkan kadagiti hard-bound a liblibro. 
Saanko a mabaelan ti agidonar iti pondo, 
ngem ti kararagko para iti mannakabalin 
a ministeriom ket iti panagrang-ay nga ad-
daan iti kumpleto a pannakaipasdek. 
Napudno kenka,
B.L.                                  Corcoran, California

Ni Associate Minister M.C. iti Nakristianoan a Ministri ni Tony Alamo nga agiwarwaras 
kadagiti pagiwarnak ni Pastor Alamo—idiay Democratic Republic ti Congo

28 Rom. 8:37, 1 Juan 4:3-4   29 Col. 2:10   

(Maituloy iti panid 8)

panagbasol, ti banag a kayatko nga ibaga 
iti entero a lubong tapno maam-ammoda 
met Isuna ken maaddaanda iti biag nga 
agnanayon.

Uray iti kaaddak iti ministerio a para 
kenni Cristo manipud 1964, mariknak 
a dagitoy naespirituan a pata ket 
maibuybuyat manipud Langit kadagitoy 
iti naminsan ket namagmaga launay a 
tultulang iti tunggal tiempo a basbasaek 
ti Biblia. Ti Sao ti Dios inkabilna dagiti 
naespirituan a pennet kadagitoy namaga 
iti naminsan a tultulang, kinalupkopanna 
ida iti lasag ken kudil iti naespirituan a ka-
bal. Iti tunggal Sao ti Dios ket nakarkaro 
nga insugponna ni Cristo ditoy pusok. 
Mariknak pay laeng ti tunggal Sao ti Dios 
a mangiang-anges iti anges ti Nasantoan 
nga Espiritu ditoy kararuak, mangmang-
ted kaniak iti pannakabalin nga agtakder 
ken mangsebseb iti amin nga umap-apoy 
a pana ni Satanas nga impanana kaniak 
kadagiti naglabas a tawtawen. Maam-
amoak iti naun-uneg a wagas iti tunggal 
aldaw a “nasursurok tayo pay ngem 
dagiti konkistador” ken Cristo Jesus,28 ken 
sitayo ket “kumpleto Kenkuana.”29 Ken 
ammok met nu kasano ti kinapategna ti 
panangsurot iti tunggal Sao ni Jesus, Isuna 
a nangibaga, sumagmamano a tiempo 
sakbay ti pannakaipangatona idiay Langit 
babaen iti ulep, “Mapan kayo iti amin a 

Patgek a Pastor Alamo, ay-ayatek ken 
inted ti Dios a Pastor,

Parabur, kaasi ken kappia manipud 
iti Ama ken ni Cristo Jesus nga Apotayo 
ti maadda koma kenka ken iti ministe-
riom. Pagyamanak iti Dios, a nagserbiak 
manipud 1994. Siak ket ebanghelista 
ditoy Musoma, Tanzania. Agtrabtraba-
hoak para iti pannakapalawa iti ministe-
riok iti entero a nasion, ken uray pay iti 
ruar ti Tanzania. Kinaagpaysoananna, 
Pastor, saanko pulos a nangnangngeg 
iti boses mo uray ti sermonmo, wenno 
uray ti rupam, ngem babaen iti babasaen 
nga insuratmo a maaw-awatko, nabasak 
dagiti nagmamayat a mensahe kas iti 
“Namaga a Tultulang,” Ti Mesias ken 
“Ti Talon ti Dios,” nga insuratmo, Pas-
tor Tony Alamo, ti kaendaklanan nga 
internasional a mangaskasaba. Babaen 
kadagitoy a babasaen, naammoak 
ken naawatak iti agdama ken 
masakbayan a pakaseknam mai-
papan iti iglesia, nga isu iti bagi 
ni Cristo. Siak ken dagiti katra-
bahoak iti Apo ken dagiti barbaro 
a namati, nga immawat ken ni 
Cristo babaen kadagiti babasaen 
a sinuratmo, binuomi iti gimong 
a maaw-awagan a, Believer Com-
munity Church (B.C.C.). Kayatmi 
nga idanon iti ministeriom iti 

Tanzania

Daya ti Afrika, kangrunaanna iti Tanzania, 
ken iti iabante ken ipalawa kadagiti nasu-
linek a luglugar. Kasapulan mi ti tulongmo, 
pangaasim, Pastor. No mabalinmo nga ited 
kadakami dagiti loudspeakers, generator, 
kasta met kadagiti Biblia kadagiti bar-
baro a namati ken uray dagiti babasaen 
a mangisuro tapno mangsabet kadagiti 
kasapulanmi iti daytoy a gospel ministry 
ken native evangelism. Babaen iti daytoy, ti 
Dios ket bendisionannaka a siwawadwad. 
Bendisionan koma iti Apo ti ministeriom 
ken itag-ayna iti naespirituan a biagmo 
gapu iti nasayaat nga aramid nga inreng-
pasmo. Apresiarenmi, ken siaanus nga 
urayenmi iti positibo a sungbatmo.
Kadwam ken Cristo, 
O.E.M.                           Tanzania, East Africa
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(B) Isaias 53 (katuloy)
(9) Ti Mesias ken ti PANAGRIGATNA 

ITI LUGAREN DAGITI SABALI, Isaias 
53:4-6, 8, 10-12:

“Pudno a binaklayna dagiti liday 
TAYO ken inawitna dagiti ladingit 
TAYO….Nasugsugat Isuna gapu kadagiti 
labsing TAYO, nadungiaran Isuna gapu 
iti kinadangkes TAYO: ti dusa a pakaikap-
piaan TAYO ket naipatay KENKUANA; 
ken gapu kadagiti SAPLITNA naagasan 
TAYO...Ti APO impatayna KENKUANA 
ti kinadakes tayo amin…Ta ti labsing 
dagiti TATTAOK ti gapu a nadusa…Ar-
amidemto ti kararuana a daton para iti 

basol.” “Baklayennanto dagiti LABSING-
DA…Binaklayna iti basol ti adu.”1

Ti kadakkelan a kinapudno iti daytoy 
a kapitulo ket iti mangibagi a panagrigat 
ti Mesias iti lugaren dagiti sabali. Daytoy 
nakakaskasdaaw a kapitulo ket naglaon 
laeng iti sangapulo ken dua a bersikulo, 
ngem inwaragawagna iti namin-sangapulo 
ken uppat a daras a ti doktrina a sakrifisio a 
mangibagi iti amin a basol ti sangkataoan. 
Ti entero a paset (Isa. 52:13-53:12) ket aglu-
pluppias iti daytoy a kapanpanunutan, ket 
saan a pulos a nasolbar iti misterio agingga 
a ni Apo Jesus ket “naaramid…a basol para 
kadatayo” (2 Cor. 5:21) ken “natay a para 

kadagiti basbasoltayo” (1 Cor. 15:3).
Ni Jehova “impatayna Kenkuana 

ti kinadakes tayo amin” (Isa. 53:6). Ti 
Mesias ket isu ti nadiosan a Mannub-
bot a nagdissoan iti amin a rayray ti 
ukom a nasken nga agdisso koma iti 
sangkataoan. Anian a nakakaskasdaaw 
ti grasia ti Dios babaen iti substitusion-

al a panangkalob (atonement) ni Cristo! 
Isu a ti krus ket nagbalin, iti naminsan, nga 
isu ti kaunegan a pannakaibabain ni Cristo, 
ngem isu met ti kangatoan a gloriana—ken 
iti naikeddeng a wagas iti pannakaiyumay 
iti pannakaisalakan kadagiti tattao.

Idi immay ni Apo Jesus, pinatungpalna 
dagitoy a padto maipapan iti Mesias ba-
baen iti mamagkalub (atoning) a panna-
katayna idiay krus: “A babaen iti bukodna 
a bagi binaklayna dagiti basbasol tayo iti 
bukodna a bagi iti kayo” (1 Ped. 2:24).

(10) Ti Mesias ket agrigat a SIPAPA-
LUBOS ken awan rekreklamona, Isaias 
53:7:

“Isuna ket naparparigat, ken Isuna ket 
nagsagaba, ngem saanna inluklukat iti ngi-
watna: Isuna ket naiyumay a kas kordero 
iti pagpartian, ken kas nagumel a karnero 
iti sangoanan ti mangpukis Kenkuana, 
kasdiay met a saanna nga inluklukat iti 
ngiwatna.”

Dagiti dadduma a nagrigrigat ket 
kadawyan nga agtantanabutob wenno 
agrekreklamo, kangrunaanna no saan a 
nainkalintegan ti pannakatratoda—ngem 

1 Ti Nadiosan nga Autor inaramidna nga imposible a maikkat wenno madadael ti aniaman a kapanpanunotan wenno adal daytoy doktrina a mangibagi a pannakakalub (vicarious atonement) manipud iti 
daytoy a bersikulo. Inaramid na daytoy babaen iti masansan a panangiparangna ditoy ken iti panangbaliw-baliwna iti pormana uray no isu met laeng ti kaipapananna. Gapu iti daytoy, ti makapagballigi iti 
maysa a paset ket mapilit a mangsango manen iti sabali a banda.

Kablaaw ken pammadayaw manipud 
kadagiti kakabsat iti India iti Nakris-
tianoan a Ministri ni Tony Alamo ditoy 
India. Nagragsak ken nagyamyamanak 
idi naawatko dagiti Nasantoan a Biblia 
ken dagiti dadduma a babasaen kanay-
onna ti, Ti Mesias. Sikakararag kami, 
siak ken dagiti Kristiano a kakabsatko 
ket agiwarwaras iti “Ti Pudno a Plano ti 
Pannakaisalakan” kadagidiay a makaawat 
iti Ingles, ken padpadasenmi met nga 
ipatarus daytoy naidumduma a babasaen 
iti pagsasaomi para kadagidiay a saan a 
makaawat iti Ingles ken dagiti agnanaed 
iti away. Dakkel a bilang ti tattao, drayber 
kadagiti bus ken kotse, dagiti hi-skul, 
dagiti estudyante iti kinaenhinyero ken 
medico, dagiti trabahador ken empleyado 
iti paktoria, dagiti mamaestro, ken amin 
nga immawat nga addaan interes ket 
mabenbendisionan babaen iti daytoy a 
babasaen a naglaon iti pudno a plano iti 
pannakaisalakan. Adu a tattao ti nan-
gawat ken ni Jesu-Cristo kas personal 
a Mannubbotda babaen iti babasaem 
ditoy siudadmi. Pangaasiyo ta itag-ayyo 

INDIA

Ni kabsat a T.R. nga agiwarwaras iti dinamiko, ken pang soul-winning a libro ni 
Pastor Alamo, Ti Mesias—Rajahmundry, India

Daytoy ket paset manipud iti libro ni Pastor Alamo a Ti Mesias.
Ti Kadakkelan a Mirakulo a Naiprinta: 

ti Record 
Ti Mesias

Segun iti Propesia ti Biblia
“KENKUANA ited amin dagiti propeta iti saksida” (Aramid 10:43). 

“Iti libro naisurat iti maipapan KANIAK” 
(Salmo 40:7, Hebreo 10:7).

ti ministeriomi iti napateg a karkararagyo. 
Toy napnoan panagraem nga adipen iti 
kaubasanna.
Napudno kenka,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal
India
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saan a kasdiay ti nagsagaba a Mesias. Im-
boluntariona nga insubmitar iti bagina iti 
naikeddeng nga akemna a “mangbaklay 
kadagiti basbasol tayo” ken napan a kas 
kordero iti pagpartian. Iti natakneng ken 
naparbeng a kinaulimek iti Mesias ken 
nagandur inggina iti ungto, gapu ta pagay-
atan daytoy ni Jehova. Ken ditoy matan-
awan tayo iti saan a matukod a misterio iti 
saan a marukod nga ayat.

Iti Baro a Tulag, idi ni Jesus a Cristo ket 
naranggasan, naakusar iti saan nga agpay-
so, saan a natrato iti nasayaat, nauy-uyaw, 
natuptupraan, naidadanes, naiduron-
duron, nasapsaplit, ken nailansa iti krus, 
awan ti aniaman a sakit ti nakem, awan ti 
panagpabpabasol a maibusor kadagiti nan-
gipatungpal iti sentensia, awan ti nalaaw a 
panagrirriri, malaksid iti kararag. 

Kalpasan dagiti adu a palso a saksi a 
naiparang maibusor Kenkuana, imbaga 
iti nangato a padi, “Awan kadi ti isung-
batmo?...Ngem ni Jesus pinagtalinaedna iti 
talnana” (Mat. 26:59-63).

Daytoy ti kararag ni Jesus kabayatan 
nga agrigrigat iti tortiur ti pannakaikrus: 
“Ama, pakawanem ida; ta dida ammo ti ar-
aramidenda” (Lucas 23:34).

Daytoy entero a pasamak ket saan a 
(Maituloy iti panid 6)

Ni Pastor Mike Omoasegun kadwana ti dadduma a kongregasionna aw-awatenda 
dagiti babasaen ni Pastor Alamo a pang soul-winning ken iti King James Version a 
Biblia a naggapo iti Nakristianoan a Ministry ni Tony Alamo—Suleja, Nigeria

Linya ti 24-Oras a Panagkararag ken Imformasion—(661) 252-5686

gagangay, maikaniwas launay iti natura 
ken kapadasan ti tao, saan a makaedna ti 
siasinnoman ket matamaanda, makigtot, 
babaen iti saan a gagangay a propesia ken 
karkaron iti sabsabali ken naisingsingayan 
a pannakatungpalna.

(11) Idi naiyapan iti pagbaludan ken 
pagukoman, ti Mesias ket AWANAN 
TAGADEPENSA a mangilaban iti panig-
na, awanan iti gayyem a mangideklara iti 
kinainosentena, Isaias 53:8:

“Naipanaw manipud iti pagbaludan 
ken manipud iti pannakaukom: ken sino ti 
mangideklara iti henerasionna?”

Ti Sanhedrin ket addaan iti kaugalian iti 
“pannakaukom para iti biag” nga ayabanda 
dagidiay adda ammona a maipabor iti 
akusado nga agpasangoda ken ideklarada 
daytoy. Saan a napaliiw daytoy iti pan-
nakaukom ni Jesus a taga-Nazareth, imbes 
ketdi, ti napasamak ket inapurada daytoy 
nga inaangaw a pannakaukom sakbay a ti 
Sanhedrin ket madlaw ti garapalan a pan-
angkontradiktarna iti bukodda a paglinte-
gan ken maibusor iti amin a pagbasaran iti 
kusto ken kinalehitimo.

Ni Jesus ket simmango nga agmaymaysa 
ken awan ti tagadepensana iti sangoanan 

dagiti korap a herarkia dagiti Judio ken 
dagiti representante iti kadakkelan a pan-
nakabalin dagiti Hentil iti entero a lubong 
iti dayta a panawen. Awan uray maysa a 
tao ti nagparang nga agtakder a maipaay 
iti lugarenna. Liniputan ni Judas Isuna; 
Inlibak ni Pedro Isuna nga addaan kada-
giti sapata; ken dagiti dadduma a disipulo 
“binaybay-anda Isuna ken pinanawanda” 
(Mat. 26:56). Ken adu kadagiti babbai a 
nagministro Kenkuana idi panawen ti 
panagministeriona ket nagtakderda “a 
buybuyaenda Isuna [manipud] iti adayo” 
idi nailansa Isuna idiay krus (Mat. 27:55). 
Iti oras a kadakkelan ti panagkasapulanna, 
iti panagsao ti tao, AWAN URAY MAYSA 
A TAO A NAGTAKDER A KADWANA. 
Pudno, kalpasan daytoy, kalpasan iti 
karigatan nga oras iti panagsagaba a 
nangpipikel iti naburak a bagi, ni Maria 
nga inana, sumagmamano a napupudno 
a babbai, ken ni Juan ti patgenna a desi-
pulo, “nagtakder iti ayan” ti krus; ngem idi 
mannarimaan iti pannakaukomna ken iti 
nasapa nga oras iti pannakailansana idiay 
krus, Isuna ket nabati nga agmaymaysa—
absolutamente nga agmaymaysa. Awan a 

Manipud iti linya tayo 
iti 24-Oras a Panagkararag 

ken Imformasion:
D.R. manipud iti Libraria iti McAl-

lister, Fuller Theological Seminary 
idiay Pasadena, California, timmawag 
ket imbagana nga adda nasapulanna 
a sumagmamano a pagiwarnak iti 
daga ken binasana ida. Kunana a 
magustoanna ida ket kidkiddawenna a 
mainayon koma Isuna iti listaan ti su-
rat. Kunana a kayatna a paw-itantayo 
iti tunggal pagiwarnak ken iti tunggal 
piraso ti babasaen a sinurat ni Pas-
tor Alamo. Kayatna iti maaddaan iti 
koleksion iti amin a babasaen ni Pastor 
Alamo tapno dagiti agsalsaliksik ket 
mabalin nga umay iti librariana ket 
makaadalda iti ad-adu pay a panna-
kaammo maipapan iti Sao ti Dios ken 
Pastor Alamo. Isuna ket magagaran 
launay maipapan iti daytoy. Kunana 
nga ayatenna a punoen iti maysa a 
bukshelfna kadagiti babasaen ni Pas-
tor Alamo. Kunana a ni Pastor Alamo 
agibaga iti banag nga apag-umiso.
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(Katuloy ti panid 5)

pulos iti pakaistoriaan ti lubong nga adda 
ti siasinoman a naan-anay a binaybay-an 
dagiti gagayyem ken patpatgen ti biag a kas 
kenni Jesus.

Ni Jesus ket naaresto, SAAN a babaen 
kadagiti apag-umisu nga oopisyales, ngem 
babaen iti taripnong dagiti nagugulo a tat-
tao, dagiti naaariwawa a tattao: “iti adu a 
tattao nga addaan iti kampilan ken bas-
ton, manipud iti kangrunaan a papadi ken 
panglakayen dagiti tattao” (Mat. 26:47). 
Uray ni Jesus kinomentaranna iti saan a 
panagsisinnurot dagiti wagasda: “Rimwar 
kay kadi a maibusor iti agtatakaw nga ad-
daan kayo iti kampilan ken baston tapno 
matiliwdak? Agtugtugawak nga inaldaw a 
kadwayo a mangisursuro iti templo, ngem 
saandak a tiniltiliw. Ngem maaramid amin 
dagitoy tapno dagiti Nasantoan a Surat da-
giti propeta ket matungpalda” (Mat. 26:55-
56).

Dagiti palso a saksi ket binayadanda 
tapno agsaksida a maibusor Kenkuana 
“tapno mapapatayda Isuna” (Mat. 26:59), 
ken inukomda Isuna iti rabii, daytoy ket 
ilegal.

Iti korte dagiti Romano, idi ni Pilato 
ket nagsapul iti awan kaes-eskanna a gapu 
ti nainkalintegan a pannakakondenana, 
sinaludsodna kadagiti tattao, “Ania ti da-
kes nga inaramidna?” Ti laeng sungbat a 
naalana ket dagiti saan a nainkalintegan a 
pukkaw dagiti reprep a tao, nga insugsug 
dagiti papanguloda, “Bay-am a mailansa 
Isuna iti krus…Bay-am a mailansa Isuna 
iti krus” (Mat. 27:22-23). Idi a ni Pilato ket 
nakitana a dagiti sasao ti rason ken husti-
sia ket saanda a denggen ken idi a ti na-
karo a “gulo” agbubuo, sikakapsut nga inu-
gasanna iti imana maipapan iti pasamak 
ken inyawatna ni Jesus kadakuada tapno 
mailansada Isuna iti krus (Mat. 27:22-26). 
Daytoy ti kaalasan a pannakaiggem iti hus-
tisia iti entero a lanad ti pakaistoriaan.

Ngem ti kinainosente ni Cristo ket 
saan laeng a ni Pilato ti nangpasingked—
“Awan masarakak a basol Kenkuana” (Juan 
19:6)—ngem uray pay ti nabayag a propeta 
nga agsasao iti maipapan iti Mesias: “Awan 
violente nga inaramidna, wenno allilaw 
nga inyebkas ti ngiwatna” (Isa. 53:9).

TI MESIAS Zambia
Patgek a Pastor Tony Alamo,

Naragsakak launay a mangisurat 
kenka daytoy a surat. Kumusta ka, Pas-
tor? Namnamaek babaen iti parabur ti 
Naindaklan a Dios, a nasayaatka. Bina-
sak iti Pagiwarnakmo a para iti Lubong 
a “Dagiti Papangulo ken Fabula,” ti Dios 
impalubosna a masarakak a namirako-
loan.  Kalpasan a nabasak, nabenbendi-
sionanak launay, ket tinarigagayak a 
suratanka. Pagyamananka kadagiti 
nasasayaat a mensahe a mangab-abot 
kadagiti napukaw ken dagiti saan a 
naisalakan tapno ni Cristo ket maporma 
kadagiti biagda. Babaen iti babasaem, 
adu dagiti tattao a naabot para kenni 
Cristo, ken nawayawayaanda manipud 
iti demonio. Paraburannaka koma ti 
Dios a naekonomiaan, napisikalan ken 
naespirituan.

Pastor, maysaak a babai, nakiasawa, 
lima a tawenen ti napalabas. Intedko iti 
biagko kenni Jesu-Cristo dua a tawenen 
ti napalabas, ket ti Apo manangaasi 
launay kaniak. Addaanak iti sirmata a 
mangikasaba iti pudno nga ebanghelyo 
ni Jesus iti dadduma. Kas maysa a babai 
ditoy Afrika, naikawar kami iti adu a 
siglo gapu kadagiti tradisional a pam-
mati, isu a tarigagayak launay nga ited 
ti biagko iti Apo. Pastor, agkiddawak 
kadagiti Biblia, libro, pagiwarnak, 
dagiti mensahe ti Dios iti CDs, ken adu 
a babasaen tapno mangtulong kaniak a 
mapan ken agsaksi kadagiti napukaw a 

karkararua. Kamaudiananna, kayatko 
iti agkiddaw kadagiti materiales a para 
iti panagadal ti Biblia ken kankanta iti 
CDs.
Kenka kenni Cristo,
L.M.                                        Isoka, Zambia

Patgek a Pastor Tony Alamo,
Naragsak ken napudno a kablaaw 

kenka iti nagan ti Apotayo a Jesu-Cris-
to. Pagyamanak iti Dios gapu iti biagmo 
ken iti wagas a plinanona a mangusar 
iti kasayaatan a pannakaisaknap iti Sao 
tapno maabotna dagiti suli ti lubong 
tapno dagiti biag ket maisalakanda. Pas-
tor Alamo, Sir, maysaak a pagano sakbay 
a naisalakanak kadagiti dakes a bam-
banag babaen iti katrabahoak, ken idi 
a binasak ti mensahem iti pagiwarnak, 
inaramidna ti pusok nga umisu, ket 
siguradoak a ti Dios ket balbaliwanna ti 
biagko. Naawatak a sigud a ti Dios kay-
atna nga ikabil kadatayo ti kinalintegna. 
Pastor Alamo, dumawdawatak iti may-
sa wenno dua a Biblia iti Ingles para 
kaniak ken iti gayyemko tapno mabasa-
mi iti Sao ti Naindaklan a Dios. Ti kap-
pia koma iti Apotayo ket maadda kenka 
ken iti espiritum. Pagyamanak launay 
dagiti naanus ken manangikano a tattao 
a sumungbat kadagitoy kiddawko.
Agyamanak. 
G.N.                                    Kitwe, Zambia

Mexico
Mararaem launay a Pastor Alamo,

Ti babasaem nadanonna uray iti lugar nga ayanko, a naglaon kadagiti 
interesante a menmensahe ken testimonio manipud iti nadumaduma a 
paset ti lubong. Awan duaduana, ti Dios us-usarennaka a sipipigsa tapno 
ti mensahe iti pannakaisalakan ket maidanun iti tunggal tao. Addaak iti 
pagbaludan iti uneg ti pito ken kagudua a tawen gapu iti panangibiahe iti 
marijuana. Iti uneg ti dua a tawen a kaaddak ditoy, ti Dios inmanifestarna 
ti Sarilina iti naisingsingayan launay a wagas iti miserable a panagbiagko. 
Namnamaek a mawayawayaanak iti daytoy a tawen, ken kayatko a 
maammoan no mapaw-itannak iti librom a, Ti Mesias ken dadduma pay 
a babasaen a makatulong iti pannakakonbertir dagiti annakko a lallaki.  
M.A.                                                                                Monclova, Coahuila, MexicoNaituloy iti pagiwarnak libro 06100
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Ghana
Naayat ken naanus  a Pastor,

Maragsakanak ta impaw-itmo kaniak 
dagiti newslettersmo. Naawatko iti ka-
hon ti pagiwarnakmo idi napalabas a do-
mingo. Patgek nga adipen ti Apo, dagiti 
tattao ket kontentoda launay a mangbasa 
kadakuada. Dagiti gagayyemmi iti away, a 
kankanayon nga ibingbingayanmi kadagiti 
sagotmi ken bisbisitaenmi para iti panag-
kararag a gimong, ket saan a makaidna a 
mangbasa kadagitoy ken dadduma a kara-
rua ket naparegta babaen iti panangbasada 
kadagiti sursurat a naggapo iti dadduma. 
Maragsakankami launay ken kayatmi iti 
agpakaasi kenka nga ikabilnakami iti lista-
an ti surat tapno mapaw-itandakami kada-
giti materiales a maipapan iti ebanghelio. 
Kasapulanmi iti sumagmamano a Biblia, 
dagiti babasaem, ken maragsakan kami 
met nga umawat kadagiti sursuro mani-
pud iti ministeriom. 

Patgek a Pastor, 
Kablaawanka iti nagan iti Apo a Jesu-

Cristo. Amen. Ti naudi a pagiwarnak nga 
impaw-itmo kaniak ket naiwarasen, ken 
masdaawak kadagiti panagbalbaliw nga 
iyum-umayna kadagiti biag dagiti tattao, 
ken nagkarida a pagserbianda iti Dios iti 
amin a pusoda, ken ti dadduma ket nagkari 
a suratandaka. Kayatko iti agkiddaw iti 25 
a kopya iti libro a napauloan iti, Ti Mesias, 
ken 150 nga agduduma a pagiwarnakmo, 
sumagmamano a Biblia, ken uray aniapay 
a dadduma a babasaen a makatulong 
kaniak iti panangibingay ko iti ebanghelio 
ken para iti gagayyem, miembro ti familia 
ken dadduma nga interesado a tattao a 
mangayat a mangammo pay iti ad-adu 
maipapan iti Apo a Jesu-Cristo. Tarigagayak 
launay iti agbalin a maysa kadagiti minis-
trom ditoy Nigeria. Kayatko a maammoan 
no kasano ti agbalin. Nakitak a ti ima ti Dios 
ket adda iti biagmo ken iti ministeriom, 
ket kayatko iti maisilpo iti dayta a pam-
mulot ken parabur nga adda iti biagmo 
ken iti ministeriom. Agurayak a sinanama a 
makangngegak ken makaawatak manipud 
kenka.
Para kenka iti Apo,
R.M.                                    Port Harcourt, Nigeria

Nigeria

sursurat kenni Pastor alamo Togo

pud pay ditoy Ghana. Kalpasan a binasak 
ti babasaem a napauloan iti, Ti Mesias, 
magagaranak a mangibaga kenka nga iti 
kamaudiananna inawatkon ni Jesu-Cristo 
kas personal a Mannubbotko ken isu im-
may ken natay idiay krus para kaniak. Iti 
napalabas, addaak iti lubong ket saanko 
nga am-ammo iti Dios, uray pay ti maipa-
pan iti Anakna, ti Mesias, ngem kalpasan a 
naleppas ko a binasa iti babasaem, naam-
moak a siak ket napukaw ngem tattan 
nasarakanen, addaak iti sipnget, ngem ni 
Apo Dios inyapannak iti lawag. Maysaa-
kun ngarud a nayyanak a nabalbaliwan, 
maysa a Kristiano, ken anak iti sibibiag a 
Dios. Iti agdama, awan ti Bibliak, ket nu 
mabalin, paw-itandakman iti maysa, ken 
uray pay ti bassit a librom a, Ti Mesias. 
Nu mapaw-itannak pay ti uray aniaman 
a dadduma a libro a makatulong kaniak 
a mangam-ammo iti Dios a naan-anay, 
apresiarek launay dayta. Umat-atendarak 
tattan iti iglesia a Pentecostal idiay Ko-
foridua. Ti Apo a Dios bendisionannaka 
koma iti nawadwad gapu iti nasayaat nga 
aramid nga ar-aramidem.
Napudno kenka,
D.F.                                     Koforidua, Ghana

Ikararagdaka, iti ayatem nga anak, ni 
Sion, ken amin a makipagtrabaho kenka 
iti ministeriom. Ti Dios paraburannaka a 
sibubuslon. Umuna ti amin ken iti amin 
a wagas ikararagdakami. Ti kararag ga-
rawenna iti napigsa ken mannakabalin 
nga ima ti Naindaklan a Dios. No awan ti 
kararag, “kasla saysayangen tayo laeng ti 
oras tayo.” Pangaasiyo ta ikararagyo dagiti 
boluntario nga estudiante tayo, a mapma-
pan kadagiti adayo nga aw-away ken bam-
bantay para iti trabaho ti Apo. Ikararagyo 
isuda a maaddaanda iti kired, pammati 
ken ayat. Ti Espiritu koma ti Dios ti man-
giturong kenka ken pangulom. Malagip-
naka koma a bendisionan a sibubuslon. 
Ikararagmi iti Dios a maaddaanka iti atid-
dug a biag, kappia ken kinarang-ay.
Mangipatpateg kenka iti panagayat ni 
Cristo,
A.S.                                            Accra, Ghana

Patgek a Pastor Tony,
Agyamanak kenka iti panan-

gipaw-it mo kaniak iti librom nga 
addaan Paulo a, Ti Mesias, pakaira-
manan iti sangapulo a pagiwarnak. 
Dagiti materiales ket nangiyumay iti 
naespirituan a puot ken baro a regget 
a para iti trabaho ti Dios iti biagko. 
Intedko iti dadduma a pagiwarnak 
kadagiti Kristiano a gagayyemko 
a naglammiis iti pammati, ket idi 
binisitak isuda, inyebkasda amin 
iti nalaus a rag-o kas aminda ket 
naparegta iti Espiritu ken nasayaat-
dan kas resulta iti panangbasada iti 
pagiwarnakmo. Dagitoy a tattao ket 
mabisinda para iti pagiwarnak, isu 
a paw-itandakman ti agarup 150 
a pagiwarnak ken sumagmamano 
a Biblia para kadagiti barbaro a 
nakonbertir nga agkasapulan launay. 
Agyamanak launay ta ipaw-itandak. 
Agyamanak iti nabaknang a sur-
suro ti Sao ti Dios a napudno nga 
it-itedmo. Ti Naindaklan a Dios 
ituloyna koma a bendisionannaka. Ti 
pammati garawenna ti bantay.
Toy anakmo a babai kenni Cristo, 
T.O.                               Kumasi,  Ghana

Patgek a Pastor,
Ipawpaw-itko ti kablaawko mani-

Patgek ken Cristo,
Maragsakan kami launay a 

makaawat iti suratmo. Maragsakan 
kami launay iti babasaen nga 
impaw-itmo. Ti Dios ket pudno nga 
agtrabtrabaho babaen iti daytoy. 
Adda naisalakan nga agarup 15 a 
kararua nga immay ken ni Cristo 
babaen kadagiti babassit a librom 
ket ikarkararagmi a ti Dios bendis-
ionannakayo amin a sibubuslon.

Maipapan kadagiti CDs, kasapu-
lanmi ida ken Ti Biblia para kada-
giti barbaro a nakonbertir. Dagitoy 
a bambanag, iti agdama, ket saanmi 
a mabaelan a bayadan. Ti Togo ket 
napanglaw launay a nasion.

Kumita kami iti masakbayan a 
maalami dagiti CDs ken Biblia para 
iti “Easter Crusade.” Agtalinaedka a 
nabendisionan iti nagan ni Jesus, 
Amen.
Rev. Henry James              Lome, Togo
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(Katuloy ti panid 3)

lubong, ket ikasabayo ti naimbag a damag 
iti amin a parsua.”30 (Agkasabakayo iti 
tunggal namaga a tulang, kadagidiay a 
natay a naespirituan tapno “mangngegda 
ti Sao ti Apo.”31) 

“Isuna a mamati ken mabautisaran ket 
maisalakanto; ngem isuna a saan a mamati 
ket mailunodto.”32

No kasla ka kaniak ket saan mo a kayat 
ti mailunod, no di ket iti maisalakan, nga-
rud ibagam daytoy a kararag iti Dios:

APOK ken DIOSKO, maasi Ka kadi iti 
kararuak a managbasol.33 Mamatiak a ni 
JESU-CRISTO ket isu ti ANAK ti sibib-
iag a DIOS.34 Mamatiak a natay ISUNA 
idiay crus ken imbuyatna iti napateg a 
DARANA para iti pannakapakawan iti 
amin a napalabas a basolko.35 Mamatiak 
a ti DIOS pinagungarna ni JESUS ma-
nipud iti patay babaen iti pannakabalin 
ti NASANTOAN NGA ESPIRITU,36 
ken agtugtugaw ISUNA iti makan-
nawan nga ima ti DIOS ket iti agdama 
a dengdenggenna iti panangikonfesarko 
iti basolko ken iti daytoy a kararag.37 
Ilukat ko ti ruangan daytoy pusok, 
ket AWISENKA ditoy pusok, APO 

JESUS.38 Ugasam amin dagiti narugit a 
basolko babaen iti napateg a dara nga 
IMBUYATMO iti lugarko iti krus idiay 
Kalbario.39 SAANNAKTO a paglikudan, 
APO JESUS; PAKAWANEMTO dagiti 
basolko ken isalakanmo iti kararuak. 
Ammok gapu ta ti SAOM, ti Biblia, 
isu ti ibagana.40 Ibaga ti SAOM a SAA-
NMONTO a paglikudan iti siasinoman, 
ket mairamanak dita.41 Ngarud, ammok 
a NANGNGEGNAK, ken ammok a 
SINUNGBATANNAK, ken ammok a 
naisalakanakon.42 Agyamanak KENKA, 
APO JESUS, iti panangisalakanmo 
ditoy kararuak, ket ipakitak iti pana-
gyamanko babaen iti panagtulnogko 
kas AGMANDARKA ken babaen iti 
saankon a panagbasol.43

Kalpasan ti pannakaisalakan, ni 
Jesus imbagana nga agpabautisarka iti 
naan-anay a pannakaipabatok iti danum, 
iti nagan ti AMA, ken ti ANAK, ken ti 
ESPIRITU SANTO.44 Adalem ti Santa 
Biblia [ti Ingles a King James Version] ken 
aramidem no ania ti ibagana.45

Ti APO kayatna nga ibagam iti daddu-
ma ti pannakaisalakanmo. Mabalinmo ti 
agbalin a tagawaras kadagiti babasaen a 
maipapan iti Ebanghelyo nga insurat ni 
Pastor Tony Alamo. Ipaw-itmi ti babasaen 
kenka nga awan bayadna. Agtawag wenno 
ag-email ka kanyami para iti ad-adupay 

nga impormasyon. Ibingaymo daytoy a 
mensahe iti dadduma.

No kayatmo ti lubong a maisalakan, 
kas inmandar ni JESUS, saanmo ngarud a 
taktakawan ti DIOS kadagiti KUKUANA 
nga apagkapullo ken datdaton. Kuna ti 
DIOS, “Takawan kadi ti tao iti DIOS? 
Ngem TAKTAKAWANDAK. Ngem 
ibagayo, sadinno ti nangtakawanmi 
KENKA? Kadagiti apagkapullo ken dat-
daton. Nailunod kayo iti lunod: gapu ta 
TINAKAWANDAK, uray pay daytoy buo 
a nasion [ken daytoy buo a lubong]. Yegyo 
amin dagiti apagkapullo [ti apagkapullo 
ket iti 10% iti amin a pastrekmo] iti kama-
lig, tapno addanto ti karne [Naespirituan 
a makan] iti BALAYKO [naisalakan a 
karkararua], ken PADASENDAK iti 
daytoy, kuna ti APO dagiti BUYBUYOT, 
no saankonto nga ilukat kenka dagiti 
tawtawa ti Langit, ken ibuyatko kenka ti 
bendision, nga awanto ti kwarto a maka-
laon a mangawat iti daytoy. Ken ungtakto 
ti mangdadael para kadakayo, ket saan-
nanto a dadaelen dagiti bunga ti dagayo; 
uray pay dagiti ubasyo saanda nga ited 
ti bungada sakbay iti panawenna, kuna 
ti APO dagiti BUYBUYOT. Ken amin 
dagiti nasion ket awagandakanto a na-
bendisionan: ta sikanto ket makaay-ayo 
a daga, kuna ti APO dagiti BUYBUYOT” 
(Malakias 3:8-12).

Kontaken dakami para iti ad-adupay nga imformasion wenno babasaen iti dadduma a topiko nga ayan ti interesmo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linya ti 24-Oras a Panagkararag ken Imformasion: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Ti Sangalubongan a Nakristianoan a Ministri ni Tony Alamo ket mangipaay iti lugar a mabalin a pagtalinaedan nga addaan kadagiti bambanag a 

nasken iti panagbiag para kadagidiay adda iti lokasion ti U.S. a pudno nga agtarigagay nga agserbi iti APO iti amin a puso, kararua, panunot ken pigsa.
Dagiti Gimong a maar-aramid iti Siudad ti New York Tunggal Martes iti 8 P.M. ken iti dadduma a lokasion iti rinabii.

Tawagan (908) 937-5723 para iti imformasion.  ADDA MAIDASAR A MAKAN KALPASAN TI TUNGGAL GIMONG.
Dawatem iti libro ni Pastor Alamo, Ti Mesias, a mangiparang ken ni Cristo manipud iti Daan a Tulag iti nasurok a 333 a padto.

Makipagtrabahoka iti panagapit iti kararua babaen iti panangiwarasmo kadagiti babasaen a sinurat ni Pastor Alamo. 
Amin dagiti babasaen ken dedenggen a mensahe ket awan bayadna, agramanen ti pannakaibusonna.

Nu adda ti agpabpabayad kadakayo, tawagam daytoy a numero (661) 252-5686 collect.

LINAON DAYTOY A BABASAEN TI PUDNO A PANGGEP TI DIOS A PANANGISALAKAN (Aramid 4:12).
SAAN MO NGA IBELBELLENG, IPASAM ITI SABALI.

Kadakayo nga adda iti dadduma a nasion, awisendakayo a mangipatarus iti daytoy a babasaen iti bukodyo a pagsasao. 
Nu iprintayo manen, inayunyo daytoy a kalintegan iti kopya ken pannakairehistro:

© Kalintegan iti kopya Nobyembre 1995, 2012, 2013, 2014   Amin a kalintegan naited World Pastor Tony Alamo   ® Pannakarehistro Nobyembre 1995, 2012, 2013, 2014
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