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Siam a bulan idi sakbay ti aldaw ti
umuna a Paskua, ti pannakaiyanak ni
CRISTO. Ti DIOS, kas kadawyanna, ket
nakatugaw iti tronona idiay LANGIT.1
“Ket impakitana [ti anghel ti APO] caniac [Juan, ti Apostol] ti maysa a carayan ti danum ti BIAG, a sumilsilap a cas
iti sarming (naliknaw a kasla kristal).”
Ibaga ti Genesis 1:7, “Ket ti DIOS inaramidna ti tangatang [nga isu ti namagsina iti nagbaetan dagiti danum iti langit
ken danum ti daga], ket insinana dagiti
danum nga adda iti baba ti tangatang,
cadagiti danum nga adda iti rabaw ti
tangatang [dagitoy danum nga adda iti
ngatoen ti tangatang ket ti ESPIRITU
SANTO, ti danum ti BIAG, nga ibabaon ti DIOS iti tunggal namati ken ni
CRISTO2]: ket naaramid [ken kasta pay
laeng] a casta.”
Manen, daytoy a danum ket saan
pulos a natulawan, ngem nasudi ken
“sumilsilap a cas iti sarming (naliknaw
a kasla kristal) a rummuar iti trono ti
DIOS ken iti CORDERO, ket agayus. Iti
tengnga ti calzada sadiay, ket iti agsum-

bangir nga igid daydi carayan, adda
daydi cayo ti BIAG, nga adda sangapulo ket dua a kita ti bungana, nga agbunga iti binulan; ket dagiti bulbulong
daydi cayo maipaayda iti pannacaagas
dagiti pagpagarian” (Paltiing 22:1-2).
Daytoy a karayan, a nangipasngay
ken ni JESUS iti tiyan ni Maria, ket isu
met laeng a karayan a mangipasngayto
ken ni JESUS a kaduana ti AMA babaen iti ESPIRITU iti tunggal mamati
ken ni CRISTO iti masakbayan.3 Daytoy isu met laeng nga ESPIRITU ket ti
karayan a mangpagungar iti tunggal
maysa manipud patay iti maudi nga aldaw,4 dadduma iti agnanayon a BIAG,
ken iti dadduma iti agnanayon a bain
ken pannakailunod (Daniel 12:2, Paltiing 20:6).
Saritaen ti Paltiing 14:10-11 ti maipapan kadagiti agsagabanto iti agnanayon
a didigra: “Isu met uminumto iti arac ti
pungtot ti DIOS, nga adda a naisagana
nga awan aniaman a lalaocna iti copa ti
pungtotna; ket matuocto iti apuy ken
azufre, iti imatang dagiti santo nga an-
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gelna, ken iti imatang ti CORDERO:
Ket ti asuc ti tutuocda agpangpangato
iti agnanayon; ket awan ti panaginanada iti aldaw ken rabii dagiti agrucbab iti
animal [ti animal ket ti U.N. ti Vatica,
one world government, a maaw-awagan New World Order, a binuo ni Cecil
Rhodes] ken iti ladawanna ken uray siasino nga umawat iti marca ti naganna.”
Siasinoman a mainaig iti daytoy nadiabloan a dakes a gobierno, a kabusor ti
DIOS, ket nasken nga agbabawi a dagus
iti daytoy a basol, santo maiyanak a mabalbaliwan iti ESPIRITU, ti karayan ti
(Maituloy iti panid 2)
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TI PASKUA KET
PANNAKAISALAKAN
(Katuloy ti panid 1)
BIAG, ken rugianna ti agtrabaho para
iti APO.
Manen, isagsagana ti DIOS nga ibaon ti bugbugtong nga ANAKNA manipud iti trono ti DIOS iti tiyan ni Maria,
babaen iti ESPIRITU SANTO, ti karayan ti BIAG, tapno agbalin kas umuna
a DIOS-TAO (ti maudi nga Adam).
“Casta met nga adda a naisurat: Ti
umuna a tao, ni Adam, immay nagbalin
a cararua a sibibiag; ngem ti maudi nga
Adam, nagbalin a maysa nga ESPIRITU
a MAMBIAG” (1 Corinto 15:45). Daytoy ket tapno maikkat ti sangkataoan
iti maikadua a gundaway nga umimbag
manipud iti biag a basol, manipud iti
petpet ni Satanas, ken manipud iti agnanayon idiay Impierno, iti Danaw nga
Apoy ken asufre.5
Ni CRISTO, nga isu ti SAO TI DIOS,
ket nasken a maiyanak iti lasag iti naiduma a wagas manipud iti siasinoman.
ISUNTO ket tao, ngem awanto ti basolna gapu ta maiyanak ISUNA babaen iti
ESPIRITU SANTO, ti karayan ti BIAG
manipud iti trono ti sibibiag a DIOS.6
Nasken nga agayus pababa ti MESIAS
ti DIOS manipud Langit tapno agbalin
nga ANAK ti DIOS iti tiyan ti balasang
a birhen.7 Ni Maria manipud iti pakasaritaan ket naammoan kas agarup 9
wenno 10 ti tawenna iti kanito ti imakulada a panangiyinawna ken ni JESUS iti
tiyanna.
Adda ti pannakaibuyat ti ESPIRITU
SANTO ti DIOS iti dayta a kanito iti
entero a lubong a nagtalinaed agingga
iti agdama. Daytoy a pannakaibuyat ti
ESPIRITU SANTO ket impadto ni profeta Joel idiay Joel 2:28-31: “Kalpasanna, ibuyatkonto ti ESPIRITUK iti amin
a tao. Ipakaammonto dagiti annakyo
ti mensahek; agdarepdepto dagiti lallakayyo, ket agparmatanto dagiti lal-
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Madaydayaw ti Apo. Namnamaek a
nasayaatkayo ken Cristo. Naragsakak
unay a mangibingay iti kapadasak iti
Dios ken iti panagdaliasatko iti ebanghelyo. Inaldaw a dumakdakkeltayo ken
ni Cristo ken padpadakkelentayo dagiti tattao iti Diostayo. Kadagitoy laeng
a napan ti Alamo teammi iti maysa a
panagdaliasat para iti Ebanghelyo ket
naballigi ti pannakaisaknapna. Sininga
ni Satanas ti dadduma kadagiti programami ken nagaramid kadagiti pakarikotan iti finansial, ngem pinarmekmi
babaen iti kararag. Adu ti milagro nga
inaramid ti Espiritu Santo ti Dios. Maysa
a tao iti iglesia iti daan a panagbiagna
ket nagpatakder kadagiti templo ken
estatwa, ngem itan nakombertir ken ni
Jesus. Regular nga um-umay isuna iti
iglesia ken nagbalin a managkarkararag. Isaksaknapmi ti babasaen ken testimonio ti Pastortayo a Tony Alamo iti
adu a tattao. Makainspirar para kadagiti
tattao ti mangammo ken ni Jesus.
Agyamanak unay iti panangtedyo
kaniak iti gundaway a mangisaknap iti

laki nga agtutuboyo. Iti dayta a tiempo,
ibuyatkonto ti ESPIRITUK uray pay
kadagiti adipen, lalaki man wenno babai. Iti dayta nga aldaw, agipakitaakto
kadagiti ballaag iti tangatang ken ditoy
daga. Addanto pannakaibuyat ti dara,
addanto apuy ken asimbuyok. Agsipngetto ti init, ket lumabbaganto ti bulan
a kas iti dara sakbay a dumteng ti naindaklan ken nakabutbuteng nga aldaw
ni YAHWEH.” Namnamaen ti tunggal maysa ti panagparang ti MESIAS ti
DIOS iti dayta a kanito.
Ni JESUS ti umuna a tao a naiyanak
iti karayan ti BIAG (ti ESPIRITU SANTO). Tapno iti siasinoman ket agtalinaed a naisalakan wenno agtultuloy
a maisalakan ken adda iti ESPIRITU
SANTO, nasken nga uminom iti karayan ti BIAG ken mangan manipud iti
kayo ti BIAG iti kankanayon iti tunggal
aldaw.8 Nasken met a kanem ti bulong ti
kayo ti BIAG iti tunggal aldaw para iti

Ebanghelyo a kadwayo.Nagadu ti tattao
nga agdawdawat kaniak iti ad-adu pay
a babasaen nga addaan kadagiti bersikulo tapno iwarasda. Masdaawak kadagiti milagro ti Dios.
Agkarkararagkami para iti nadaras
a pannakawaya-waya ni Pastor Alamo.
Iti inaldaw a kararagmi, ikararagmi a
mawaya-wayaan isuna iti nagan ti Dios
a makaammo iti amin a banag. Saanna
pulos nga ibati dagiti tattaona. Addakami ditoy tapno maipakaammo ti Saona.
Ti laeng banag nga adda kadatayo iti
daytoy a lubong ket ti Saona. Saan pulos nga mapaay, isu a saantayo a mapukawan iti pammati, ken saantayo koma
a salungasingen ti Sao ti Dios.
Pangaasiyo ta mangipaw-it kayo
iti sumagmamano a Biblia ken libro.
Makapabileg dagitoy iti teammi tapno
agaramid pay iti ad-adu a bambanag
para iti Dios. Madaydayaw ti Apo. Pangaasiyo ta mangipaw-it kayo pay iti adadu a babasaen ken Biblia tapno mapabileg ti teamko. Agyamanak.
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, India

pannakapaimbag dagiti nasion, wenno
sigurado a matayka.
Iti Genesis 2:17, imbaga ti DIOS a
ti aldaw a manganka manipud iti kayo
ti pannakaammo iti naimbag ken dakes (ti lubong), “sigurado a matayka.”
No saanka a mangmangan manipud iti
kayo ti BIAG ken umin-inum manipud
iti karayan ti BIAG iti tunggal aldaw,
sigurado a mangmanganka manipud
iti kayo ti pannakaammo iti naimbag
ken dakes, a ti kayatna a saoen sigurado a matayka. Daytoy ket manipud iti
DIOS, ken saan nga agulbod ti DIOS.9
Pinasingkedan ti Hebreo 6:18 daytoy a
kinapudno, imbagana “Saan nga agbalbaliw dagitoy dua: ti kari ti Dios ken
ti sapatana. Gapu kadagitoy, dinatayo
mabalin nga ulboden ti Dios (imposible
nga agulbod ti DIOS kadatayo). Isut’ gapuna a datayo a nagkamang kenkuana,
mapapigsatayo nga agtalinaed a natibker iti namnama nga adda iti masango-

5 Luc. 24:46-47, Juan 12:23-24, Ara. 26:15-18, Rom. 5:6-21, 8:32-34, 1 Cor. 15:45-57, Gal 4:4-5, Ef. kap. 2, Col. 1:12-14, 1 Tes. 1:9-10, Heb. 9:13-15, 1 Ped. 1:3-5, Pal. 1:18 6 Isa.
7:14-15, Rom. 8:3, Fil. 2:6-8, Heb. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, I Ped. 1:18-19, 2:22, I Juan 3:5-6, Pal. 5:1-10 7 Isa. 7:14, Mat. 1:18-25, Luc. 1:26-37 8 Deut. 8:3, Jos. 1:8,
Isa. 55:1-3, Mat. 4:4, 5:6, 26:26-28, Juan 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Pal. 21:6, 22:1-2, 17 9 Num. 23:19, Deut. 7:9-10, 32:4, Jos. 23:14-16, 1 Sam.
15:29, Sal. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Juan 17:17, Rom. 3:4, 1 Tes. 5:24, 2 Tim. 2:13, Tito 1:1-2, Heb. 6:10-19
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anantayo.” Dagitoy dua a saan nga agbalbaliw a banag ket isu ti nasken a pannangantayo manipud iti kayo ti BIAG
iti entero a paset ti tunggal aldaw ken
uminom manipud iti karayan ti BIAG,
nga isu ti ESPIRITU SANTO, iti entero
a paset ti tunggal aldaw.
Ibaga ti Isaias 7:14, “Ngarud, ti APO
a MISMO ti mangted kenka iti pagilasinan. Adtoy, agsikogto ti maysa nga
agtutubo a balasang. Aganakto iti lalaki
ket panagananna iti IMMANUEL” Ken
manen, ibaga ti Isaias 9:6, “Naipasngay
kadatayo ti maysa nga UBING! Adda
UBING A LALAKI a naited kadatayo!
Ket ISUNTO ti mangituray kadatayo!
Maawaganto iti, ‘NAKASKASDAW A
MAMMAGBAGA,’ ‘MANNAKABALIN A DIOS,’ ‘AGNANAYON NGA
AMA,’ ‘PRINSIPE TI KAPPIA.’”
“Iti maikanem a bulan ti sikog ni
Elisabet, imbaon ti DIOS ni Gabriel
nga anghel a mapan iti maysa nga ili ti
Galilea, a managan Nazaret. Naibaon ni
Gabriel iti maysa a birhen a naitulag a
mayasawa iti lalaki [natataengan] nga
agnagan Jose a nagtaud iti kaputotan
ni ari David. Maria ti nagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria

ket kinunana, ‘Kappia koma ti adda
kenka. Agragsakka ta agtaeng ti APO
kenka ket naindaklan ti bendisionna.’
Napalalo ti pannakariribuk ni Maria
iti insao ti anghel. ‘Ania ngata ti kaipapanan daytoy?’ kinunana iti bagina.
Ngem kinuna ti anghel kenkuana: ‘Dika
agbuteng, Maria, ta pinaraburannaka ti
DIOS. Agsikogkanto. Ipasngaymonto ti
maysa a LALAKI, ket panaganamto iti
JESUS. Naindaklanto. Maawaganto iti
ANAK ti KANGATOAN. Pagbalinento
ni APO DIOS nga ari, a kas ken ni David a kapuonanna. Iturayannanto iti agnanayon dagiti kaputotan ni Jacob, ket
dinto agpatingga ti panagarina.’
“Kinuna ni Maria iti anghel: ‘Kasano
a maaramid daytoy idinto a maysaak a
birhen?’ ‘Umayto kenka ti ESPIRITU
SANTO,’ insungbat ti anghel. ‘Salinongannakanto ti pannakabalin ti DIOS.
Daytoy ti gapuna a NASANTOANTO
ti ubing, ket maawaganto iti ANAK ti
DIOS.’” (Lucas 1:26-35).
Adda pay dadduma a 333 a padto
maipapan iti umuna a yaay ni CRISTO
a natungpal iti aldaw ti Paskua ken iti
entero a BIAGNA.10 Adu kadagiti tattao
iti lubong ti makaammo iti sumagma-

10 Ti Mesias Segun iti Padto ti Biblia ni Pastor Tony Alamo
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mano laeng kadagitoy a padto. Uray ti
nadakes nga Ari Herodes naammoanna
ti sumagmamano kadakuada, kas iti
pannakaiyanak ti CRISTO idiay Bethlehem ti Judea. Idi ti nadakes nga Ari
Herodes “Pinaayabanna ngarud dagiti
panguloen a papadi ken mamaestro iti
Linteg ket sinaludsodna kadakuada no
sadino ti pakayanakan ti CRISTO. ‘Iti ili
a Betlehem idiay Judea,’ insungbatda, ‘ta
daytoy ti insurat ti profeta:’ ‘Sika, Betlehem, iti daga ti Juda, Saanka a maudi
kadagiti ili iti Juda; Ta tumaudto kenka
ti maysa a pangulo A mangaywan iti
ILIK (kadagiti TATTAOK) nga Israel.’”
Inayaban ngarud ni Herodes dagiti sangaili ket kinasaritana ida iti nalimed.
Sinaludsodna kadakuada no kaano ti
panagparang ti bituen. Iti kasta, imbaonna ida idiay Betlehem ket imbilinna
kadakuada, “Inkay sapulen a naimbag
ti UBING; no masapulanyo, ipakaammoyonto kaniak tapno innak met agdaydayaw KENKUANA.” Pimmanawda
ket idi addada iti dalan, nakitada manen
daydi bituen a nagparang idiay daya.
Idi makitada, anian a ragsakda, anian
a rag-oda! Indaldalanna ida agingga
(Maituloy iti panid 4)

TI PASKUA KET
PANNAKAISALAKAN
(Katuloy ti panid 3)
a nagsardeng iti ngatoen ti balay nga
ayan ti UBING. Simrekda iti balay ket
nakitada ti UBING ken ni Maria nga
inana. Nagparintumengda a nagrukbab
KENKUANA. Kalpasanna, inruarda
dagiti sagsagutda a balitok, insenso ken
mirra ket indatonda KENKUANA.
“Idi agawidda iti ilida, sabalin a dalan ti nagnaanda ta iti tagtagainep,
pinakdaaran ida ti DIOS a didan agsubli ken ni Herodes. Kalpasan ti ipapanaw dagiti mamasirib, nagparang ken
ni Jose ti maysa nga anghel ti APO, iti
maysa a tagtagainep.’ Kinunana, ‘Bumangonka; inka ipakni dagiti agina idiay Egipto. Agyankayo sadiay agingga’t
ibagak a pumanawkayo. Ta sapulento ni
Herodes ti UBING tapno papapatayna.’
Bimmangon ni Jose, innalana dagiti
agina ket nagrubbuatda iti dayta a rabii
a napan idiay Egipto. Nagyanda sadiay
agingga’t ipapatay ni Herodes. Naaramid daytoy tapno matungpal ti insao ti
APO babaen iti profeta, ‘Manipud Egipto inayabak ti ANAKKO.’
“Napalalo a pungtot ni Herodes idi
madlawna a sinikapan dagiti mamasirib.
Iti kasta, imbilinna a mapapatay amin
nga ubbing a lallaki nga agtawen iti dua
wenno nababbaba iti ili a Betlehem ken
kadagiti kabangibangna. Naibatay daytoy nga aramid iti kinuna dagiti sangaili
maipapan iti panagparang ti bituen.
Natungpal ngarud ti impadto ni profeta
Jeremias: ‘Idiay Rama, nangngeg ti panagikkis, Dungdung-aw ken nasaem a
sangsangit; Dungdung-awan ni Raquel
dagiti annakna, Agsangsangit ket dina
kayat ti maliwliwa, Ta natayda amin a
padapada.’ (Mateo 2:4-18).
Adu a tattao ti saan a mangawat ken
ni CRISTO wenno agtuloy KENKUANA gapu iti panagbuteng iti pannakaidadanes wenno tribulasion.11 Ibaga ti
Mateo 13:20-21, “Ti bukel a nagdisso iti

kabatoan [ti bimmato a puso] iladawanna dagiti tattao a siraragsak nga umawat
iti MENSAHE apaman a mangngegda.
Ngem saan nga umuneg ti SAO kadakuada ket saanda nga agbayag. Isut’ gapuna a maupayda a dagus no dumteng
ti rigrigat ken pannakaidadanes gapu
iti SAO”—ken inayonko pay, mabuteng. Mabalin nga ibaga dagiti tattao,
“Oh! Oh! Saanko a kayat daytoy! Kayatko a maawat ti benefisio ken dayaw
ken gungguna ti pannakaisalakan,
ngem saan a daytoy (pannakaidadanes
ken tribulasion).” Isu nga agsanudda
manipud iti APO, santo busbusenda
ti agnanayon idiay Danaw nga Apoy,
nga adayo a narigrigat ngem ti bassit a
tribulasion ken pannakaidadanes. Agyamantayo amin koma iti DIOS ta ni
JESUS, Maria ken Jose ket saan pulos a
nagsanud manipud iti pannakaidadanes ken tribulasionda.
Iti aldaw ti Paskua, naipasngay ti
MANNUBBOT. Nasursurok pay ngem
MANNUBBOT, ti NAMARSUA iti
Langit ken daga ket naiyanak iti lasag.12
Pinarsuana met ti init, ti bulan, amin
dagiti galaxy, planeta, bituen, oxygen,
gravity, tunggal atom, ken tunggal molecule. Ibaga ti Juan 1:3-5, “Pinarsua ti
DIOS dagiti isuamin babaen KENKUANA. Ket awan ti naparsua no saan
a gapu KENKUANA. Ti SAO isu ti
gubbuayan ti BIAG, ket daytoy a BIAG
isu ti SILAW dagiti tattao. Agraniag ti
SILAW iti sipnget [daytoy nasipnget
a lubong], ket di mabalinan ti sipnget
nga iddepen [saan a maawatan ti simmipnget, linalasag a tattao daytoy a lubong dagiti bambanag ti naespirituan a
lugar].”Inton sirmataen dagiti tattao ni
CRISTO a nakatugaw iti tronona idiay
Langit (ken nasken a sirmataentayo,
wenno mapukawtayo13), makitatayo
daytoy karayan ti danum ti BIAG “nga
agubbog manipud iti trono ti DIOS ken
ti KORDERO [ti tronona]. Agayus ti
karayan iti tengnga ti kalsada ti siudad.
Iti agsumbangirna, adda dagiti puon ti
kayo ti BIAG [a mangisimbolo met ken

11 Mat. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Marc. 4:14-19, Luc. 9:23-26, 62, Heb. 10:32-39, 12:1-4, Pal.
21:7-8 12 Isa. 9:6-7, Luc. 1:31-35, Fil. 2:5-11, Col. 1:12-20 13 Prov. 29:18, Mat. 13:10-16, Ara 28:27, Rom. 8:24-25,
2 Cor. 9:24-25, Fil. 3:13-15
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ni JESUS, ti SAO ti DIOS], nga agbunga
iti sangapulo ket dua a kita ti prutas,
ken binulan nga agbunga, ket nasamay
dagiti bulongda a pangagas iti sakit dagiti pagilian” (Paltiing 22:1-2).
Saan a pulos a matukod ti panunot
ti tao amin dagiti bambanag nga ar-aramiden ti mannakabalin-amin a pannakabalin ti DIOS, kangrunaan amin
dagiti ar-aramidenna nga aggigiddan
iti isu met laeng a kanito. Mangrugiak nga umuna iti panangtamingna
kadagiti pannubok ken tribulasion ti
tunggal tao, dagiti sakitda, sagubanit,
ken rikriknaenda, dagiti ragsak ken
ladingitda, dagiti pannakaiyanak ken
ipapatayda, ti pannakaagasda, dagiti
kararagda, panagministro ken panangawatda iti SAONA, dagiti gubat ken
sayangguseng ti gubgubatda. Santo
adda ti panangtamingna kadagiti tattao a mangpangpanggep a pumatay,
agabort, agpakamatay, ken amin a
dadduma a basol, kas iti homoseksualidad, pannakikamalala, pannakiabig,
lesbianismo, pannakiabig kadagiti animal. Ammo unay ti DIOS ti tunggal
bulong wenno tadem ti ruot, kasta met
dagiti organismo iti tiyan ti tunggal
billit, tunggal ikan, tunggal animal, ken
tunggal tao. Ammona unay ti tunggal
emosion ti tao ken ti tunggal tarigagay
ti tao. Ammona no ibilang ISUNA ti
siasinoman kas awan.14
Adda parabola maipapan daytoy iti
Biblia. Isu ti parabola ti bukel ti mustasa, nga imbaga ni JESUS iti imatang
dagiti tattao, kinunana, “Ti Pagarian
ti Langit [ti SAO ti DIOS] maipadis
iti bukel ti mostaza [ibilang dagiti tattao daytoy a lubong ti SAO ti DIOS, ti
Pagarian ti Langit, kas awan, kabassitan
14 1 Sam. 16:7, 1 Ari 8:39, 2 Ari 19:27, 1 Cron. 28:9,
Job 31:4, 34:21-22, 25, Sal. 44:21, Sal. 50:21-22, 139:1-6,
12-16, Prov. 1:25-33, 15:3, 11, Isa. 42:9, Jer. 16:17, Ezek.
11:5, Mat. 6:8, Luc. 16:15, Ara. 15:18
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iti amin a banag, kabassitan iti amin a
bukbukel (SAO)], nga innala ti maysa a
tao ket immulana iti bangcagna [Iti pusona]: Isu a pudno [ti bukel ti moztaza]
ti cababassitan cadagiti amin a bukel;
ngem no dimmackelen, isu ti cadadackelan cadagiti natnateng, ket agbalin a
cayo, nga dagiti tumatayab iti tangatang
umayda ket umaponda cadagiti sangsangana” (Mateo 13:31-32).
Inton ti SAO ti DIOS babaen iti
pammati ket agkapet iti puso ti tao,
agbalin a dakkel a kayo, gapu ta ti tao
nga addaan pammati ruggianna nga
ikasaba ti SAO ti DIOS iti adayo ken
nalawa, ket umay ken mapataudto ti
maysa nga iglesia manipud kenkuana.
Nupay kasta, inton mapataud ti iglesia,
pagtaengan iti adu a tattao. Serreken
ti dadduma a tattao nga inunggan ti
demonio ti iglesia, padasenda a dadaelen daytoy babaen iti panangimulada
kadagiti palso a doktrina ken panagaramid kadagiti palso a panangakusar
dagiti panglakayen iti panagsubmitarda ken ni Satanas.15
Dagiti demonio iti daytoy a parabola ket naisimbolo kas dagiti tumatayab
iti tangatang nga umay ken agdisso
kadagiti sangana. Addada iti tunggal
pudno nga iglesia. Ti trabaho ni Satanas ket ti manglapped iti trabaho ti
DIOS iti tunggal wagas nga ammona,
ken adu ti ammona nga agduduma a
wagas.16 Addaan isuna iti 7,000 tawen
a kapadasan. Daytoy no apay a nasken
nga ikawestayo ti panunot ni CRISTO (1 Corinto 2:16) ken ti naan-anay
a kabal ti DIOS (Efeso 6:11) tapno
makapagtakdertayo maibusor kadagiti sikap ti diablo.17 Ibaga ti 1 Pedro
5:8, “Agparbengcayo, agsalucagcayo;
ti diablo a cabusoryo, cas la leon a ngumerngernger, magmagna iti sibayyo
nga agsapsapul ti alun-unenna.” Ngarud, “Paiturayancay ngarud iti DIOS;
ngem makibacalcayo iti diablo, ket isu
agtalawto cadacayo” (Santiago 4:7).
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Patgek a Pastor Alamo,
Maadda koma ti parabur ken pammulot ti Dios a manglabes iti amin a pannakaawat ken pannakaammo babaen iti Anakna a ni Jesu-Cristo kenka ken iti ministrim. Timmawagak idi Nobyembre iti witnessing line para iti kararag para iti asawak; addaan isuna iti kanser. Nakidangadangak iti adu a pakarikotan iti puso.
Makatulong launay dagiti kararagyo kaniak ken iti familiak. Agkarkararagak iti inaldaw ken rinabii para kadagiti ay-ayatek ken uray pay ken ni Pastor Alamo. Makatulongkayo launay iti panangipalubosyo kaniak nga abotek ti nangatngato a tukad iti
naespirituan a pannakaammo. Ammok a nakombertiren ti kararuak iti Apo babaen
iti daytoy banag nga impaw-ityo kaniak. Imbagak kadagiti adu a kakabsat ti maipapan
kadakayo. Agyamanak launay iti tulongyo. Ikararagko a waya-wayaannak ti Apo ken
Mannubbottayo a ni Jesu-Cristo manipud iti daytoy a pagbaludan. Addaanak iti parol
a naipetsa iti daytoy umay a Pebrero. Ikararagko met a mawaya-wayaanka iti mabiit
Robert Green

Farmington, MO

Kasla narigat nga aramiden para
kadagiti tattao iti daytoy a lubong ti
mangsalwad kadagiti bagbagida manipud kadagiti panangsinga daytoy
agdama a lubong. Rigatenda ti mangpatalinaed kadagiti panunotda iti trono ti DIOS, ni CRISTO a kadwana ti
AMANA a nakatugaw sadiay, ken dagiti pito nga ESPIRITU ti DIOS, nga
isu dagiti mata ti DIOS a nadakamat iti
libro ni Zacarias, kapitulo 4, bersikulo
10: “Dagitoy a pito [ESPIRITU ti DIOS]
isuda dagiti mata ni JEHOVA, nga agtaray nga agsursur iti nagtengngaan ti
amin a daga.” Uray met iti Isaias 11:2
imbagana dagiti nagan dagiti pito nga
ESPIRITU ti DIOS, a 1) ti ESPIRITU ti
DIOS, 2) ti ESPIRITU ti kinasirib, 3) ti
ESPIRITU ti pannacaawat, 4) ti ESPIRITU ti pammatigmaan, 5) ti ESPIRITU
ti kinamaingel, 6) ti ESPIRITU ti pannacaammo, ken 7) ti ESPIRITU ti panagbuteng ken ni JEHOVA.
Ibaga ti Paltiing 1:4, “Ni Juan isuratna cadagiti pito nga Iglesia nga addada
iti Asia [Turkey]: Parabur cadacayo ken
talna nga aggapu iti DAYDIAY nga adda
ita ket adda idi, ken umayto; ken aggapu
cadagiti pito nga ESPIRITU nga addada
iti sangoanan ti tronona.” Ken ibaga ti
Paltiing 3:1, “Dagitoy a bambanag cuna
[ni JESUS] ti addaan cadagiti pito nga

ESPIRITU ti DIOS ken dagiti pito a bituen.”
Iti amin a panangsinga ti lubong,
mabalin a saanmo a mapampansin ti
kinapudno nga ammo ti DIOS amin
a banag a mapaspasamak iti entero a
kaparsuaan, wenno ti pannakaammo
ti ESPIRITUNA iti eksakto a banag
a pampanunotem ken no sadino ti
ayanmo. Ammona amin a banag maipapan kenka.18 Ti parikut ket saanmo
nga ammo nga ibukbukbok ti DIOS ti
karayanna ti BIAG, ti ESPIRITUNA ti
BIAG, agpababa kenka tapno awatem
kas agnanayon a BIAGMO. Addaanka
iti temporario a biag, nga aggibus iti
mabiit, mabalin a nabibiit pay ngem ti
ipagarupmo. Nupay kasta, kayat ti DIOS
nga awatem ti BIAGNA nga agnanayon
iti agnanayun a naitaoan nga espiritum
tapno mabusbosmo ti agnanayon a kadwam ISUNA idiay Langit.
Addaanka iti bagi, kararua, ken espiritu. Ibaga ti Biblia nga awan maganab ti lasag (Juan 6:63), ken ti managbasol a kararua ket naskento a maiyadayo,
ngem nasken nga awaten iti espiritum—
no kayatmo ti agnanayun a BIAG—ti
BIAG nga ESPIRITU ni CRISTO. Ti karayan ti BIAG nga agnanayun ket agururay kenka tapno awatem ti BIAG, nga
(Maituloy iti panid 8)

15 Dan. 11:30-32, Mat. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Ara. 20:28-31, Gal. 2:3-5, 2 Ped. kap. 2, 1 Juan 2:18-19, 4:1-6, 2 Juan 7-11, Judas 3-19 16 Isa.
14:4-20, Mat. 24:24, Juan 8:44, 10:10, 2 Cor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 Ped. 5:8, 1 Juan 4:1, Pal. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15 17 1 Cor. 2:11-16, 15:57-58, 16:13,
2 Cor. 6:1, 4-7, 10:3-6, Ef. 4:27, 6:10-18, Fil. 2:5, 1 Tes. 5:3-9, 21, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 2:3-4, Heb. 4:12, 12:1-4, San. 4:7, 1 Ped. 5:8-10, 1 Juan 5:4 18 Deut. 31:21, 1 Sam. 16:7, 2 Ari
19:27, 2 Cron. 16:9, Sal. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Isa. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Jer. 1:5, Amos 9:1-4, Luc. 12:2-7, Rom. 8:27-29, 1 Juan 3:20
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TESTIMONIO NI TERRI WHITE
Ti Milagro a Pannakaispal
Saanak a nagtaud iti nadadael a
pagtaengan a napalikmotan iti riribuk, gulo, arak, wenno droga, ngem
pinatanurak ti managayat, managsuporta a nagannak a nangipaay iti
biagda tapno masabet ti kasapulan
ti kabsatko a lalaki ken siak. Napadasanmi ti naragsak a kinaubing,
panagbambanniit, panaglugan iti kabalyo, panagkampo ken panagwater
ski kadagiti murdong ti lawas.
Maikawalo a Paskuak idi naawatko ti umuna a Bibliak manipud iti
apongko a baket. Iti pannakaammo
a naisangsangayan daytoy a libro,
insinak ti bagik ken binasak nga addaan dakkel nga interes. Daytoy ket
saan a libro ti pakasaritaan maipapan
ken ni Jesus. Ti impluensia ni Jesus iti
kondision ti masakit a sangkataoan,
dagiti milagro, namnama, ken kappia
nga imbatina idi, pinagpanunotnak,
“O, no nakapagbiagak koma idi, sinurotko koma ni Jesus.” Kalpasanna naupayak iti nauneg gapu ta daytoy Jesus
iti Biblia ket saan a makita iti lubong a
pagnanaedak.
Napadasan ti amak ti makadadael
unay a pannakiuman kadagiti lokal
a maaw-awagan a narelihionan a
kleriko, ken saanen pulos a napan iti
simbaan, agingga kalpasan ti pannakaisalakanko adu a tawenen kalpasan
idi immay isuna idiay Tony ken Susan
Alamo Christian Foundation. Iti kasta,
ti kabsatko a lalaki ken siak ken maiyap-apan iti Sunday school. Ti bassit a
kapadasak iti simbaan a Baptist ket iti
kinanasken a maisalakantayo, ipagarupko, manipud Impierno. Dagiti dakes a tattao kas kadagiti agtatakaw,
mamapatay, managabuso, etc., ket
agturong sadiay, saan a dagiti tattao
a kas kadatayo. Kinumikomko ti bagik
babaen iti panaglugan iti kabalyo ken
iti panangipakita iti prize palaminok
kadagiti parada. Sigurado isuna nga

yegna ti asul a ribon; inagawna ti
pabuya! Iti maysa nga aldaw kas agturongak iti maysa a parada, naaksidente kami ket ti kabalyok, ni Amigo,
ket natay. Naklaatak; napukaw dagiti
tagtagainepko. Nabayag a kanito iti
masakbayan sakbay nga nainaigak
manen kadagiti kabalyo.
Inallukoynak dagiti gagayyemko iti
pagadalan a palugodak dagiti sumiksikat a droga ken hallucinogenics.
Kalpasan ti panaggraduarko iti high
school, inyalisnakami dagiti nagannakmi iti nasaysayaat nga aglawlaw.
Immaliskami iti Nabato a Kabambantayan iti Colorado iti asideg ti Bassit
a Karayan ti Cimarron. Napalikmutankami kadagiti danaw, karayan,
bantay, ken mesa iti tunggal igidmi.
Ti kaarruba a paganupan a lodge ket
adda iti ballasiw ti danaw, ken sikat
daytoy iti panaganup ken panagbanniit. Nagtrabahoak iti lodge kas guide
iti trail ride. Agbusbusbosak iti or-oras
a mangtamtaming kadagiti kabalyo ti
lodge a maus-usar kadagiti panaganup a bibyahe. Iti maysa a matutop nga
aldaw kas agmaymaysaak nga agkabkabalyo, nadanonko ti kangatoan
a paset ti Akinlaud a Mesa. Kas manmanmanak ti nakaskasdaaw a kita,
nasdaaawak iti kayo nga aspen nga
addaan nabalitokan a bulong, ti barbaro, nauneg nga angot dagiti saleng,
ti orange scrub brush, ken ti ayos dagiti karayan, nagdalus ket maangotmo daytoy. Saannak a sinardengan
dagitoy a saludsod: Amin dagitoy a
kinapintas nga inaramid ti Dios, ngem
apay nga awan daytoy a kinapintas iti
unegko? Naupayak kadagiti ad-adu
pay a saludsod.
Awanan iti aniaman a kontrol
wenno panagpanunot, nagnaak iti
amin a tattao a nangayat kaniak. Pimmanawak ken saanakun a timmaltalyaw. Iti simmaruno a tawen nariknak iti
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Ni Kabsat a Terri White

nauneg a kinaawan sagid iti nagulo a
lubong iti aglawlawko. Awan makitak
nga ipaay ti biagko wenno ipatakderna. Nagalis-alisak manipud iti ili mapan
iti sabali, iti estado mapan iti sabali, manipud iti maysa a drug party mapan iti
sabali. Nagkonsumoak iti arak ken pills
ken pot a makapatay iti siasinoman a
normal a tao. Ngem immay ti pudno
a pannakariing kalpasan iti agsasaruno a pasamak a nangkellaat kaniak
manipud iti pannakairidepko. Nupay
kasta nalasatak ti pannakaoverdosko
iti droga, ti panagsabog, aksidente iti
barko, ken iti makidnap kabayatan iti
panaghitchhike. Nalasatak met ti pasamak a panangasotko iti paltog iti tao a
nangdangran iti kabsatko a lalaki. Daytoy naudi a pasamak ti panagngudo ti
aldaw a nangipaammiris kaniak nga
awananakon iti kontrol. Sigurado nga
agpungpungtot launay ti Dios kaniak
ta ammok nga agturongak a diretso idiay Impierno. Kasano a posible a mababawik dagiti naaramidko iti sarilik ken
dagiti dadduma a biag a nadadaelko?
Immayak iti Hollywood, CA, para iti
maysa a panggep nga isu iti kumita
iti kwarta ken kalpasanna agturong
kadagiti kabambantayan tapno padasek ti aglemmeng manipud iti naranggas a kinapudno iti aglawlawko.

Kabusorko ti siudad kangrunaanen ti
Hollywood. Ammok kas nakadanonak sadiay a kamalin ti desisionko.
Ti kwarta a napaaddak ket tinakaw,
ken napalangguadak launay tapno
tawagak dagiti nagannakko para iti tulong. Mabutengak unay nga aghitchhike; Napalab-oganak a kas iti utot. Idi
sumaruno a lawas idiay Sunset Strip,
nakasalawak iti grupo dagiti agtutubo a kas kadagiti dadduma, ngem ti
panggepda ket adayo manipud kadagiti dadduma. Uy-uyawen ida dagiti
tattao iti eskinita ken aw-awaganda
ida kas “God Squad wenno Squad ti
Dios.” Idi nakitungtong kaniak dagitoy
met laeng a tattao, nagsaritada nga
addaan turay ken napudno a pannakaseknan. Saanko a maitarayan ti
kinapateg ti mensaheda. “Agsubli ni
Jesu-Cristo ditoy daga. Agbabawika
wenno Mapukawka. Makikappiaka
iti Dios kabayatan nga adda pay panawen. Agsubli ni Jesus ditoy daga nga
addaan sarukod iti pammales maibusor kadagiti amin a saan a makaammo Kenkuana. Agnanayun ti Impierno. Agbibiagtayo kadagiti maud-udin
nga aldaw. Ited mo ti pusom iti Dios
sakbay a maladaw ti amin. Umayka
kadagiti gimong idiay simbaan addaankami iti rinabii ken masarakam
pay ti ad-adu.”
Nadagsen ti panangtama ti sao
nga “Impierno” kaniak gapu ta ammok a pudno daytoy. Nagrehistro a
nalaaw ken nalawag. Giddatu nga
adda nagkuna kaniak iti unegko,
“Kankanayun nga ibagbagam a sapsapulem ti kinapudno. Mapanka ket
sapulem ti maipapan daytoy.” Kalpasan ti maysa a lawas, nangkitaak
iti pagluganak a napan iti gimong ti
simbaan idiay Crescent Heights Blvd.
idiay Hollywood. Nobyembre 9, 1970
idi. Maaw-awagan daytoy iti Tony ken
Susan Alamo Christian Foundation.
Saanko a mailibak ti napigsa, makaallukoy nga Espiritu a mangguyguyogoy kaniak, laksid iti panagduadua
ken iskeptisismo a nangbalkot iti panunot ken pusok. Dagitoy ket gagangay a tignay maibusor kadagiti scam,

ulbod, ken abuso iti sangkataoan a
nakadangran kaniak. Awan gawgawayna a natakawan iti kinaagtutubo,
kasla maysaak a topiko iti nakas-ang
nga istoria. Pinabasolko laeng ti bagik
gapu kadagiti naalas a desdesision
nga inaramidko.
Kas simrekak iti dakkel, dua palapag a patakder a napno kadagiti tattao a kasla hippie ti itsurada, adda ti
rikna a kinaragsak ken napudno a
rag-o a kasla adda kaniak. Kasla saan a
maibagay ni Pastor Tony Alamo kadagiti hippie, kas nakabado isuna iti
pangbisnes a suot. Pinanggepko nga
usigen isuna ken amin nga ibagana.
Saanko a nakita ti asawana a ni Susan
iti dayta a rabii. Nangrugi ti gimong
kadagiti nararagsak a kankanta iti
daan a gospel songs. Tinukar ti maysa
iti flute ti “Ania nga Ubing Daytoy”, ket
kasla agtataud daytoy naanghelan a
samiweng manipud Langit. Awan ti
dakkel nga orchestra sadiay, ngem
adda mangparparmek iti salaknib a
depensa nga inkabilko iti palikmot
toy pusok. Agar-arubos ti lua agpababa iti rupak, ken mapadpadasak iti
umuna a napnoan iti Espiritu Santo
a gimong iti entero a panagbiagko.
Maysaak a napukaw a managbasol
a ngannganin masapulan. Nangted
dagiti kaisalsalakan iti ababa, ngem
naladawan a testimonio. Adda siguro
nasurok a 100 a testimonio iti dayta
a rabii. Adda naggapu idiay France,
England, Mexico, South Amerika,
nganngani entero a lubong. Adda
met dagiti agkabanuag a natataengan a pimmanaw manipud kadagiti
nalammiis, natay nga iglesiada tapno
sumalida iti naisangsangayan a tignay
ti Dios. Napateg ti tunggal testimonioda tapno ipasdekda ti namnama ken
pammati kaniak, ken tapno ukkisanda ti natukan-tukad nga ukis ti panagduadua ken pannakaparparigat iti
puso ken kararuak. Nangngegko ti
maipapan kadagiti nakakaro a drug
adik ken pusher a giddato a naispal
babaen iti manangisalakan a pannakabalin ti Dios, ken maipapan kadagiti
mammartek a nadalusan nga awan iti
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aniaman nga epektona. Nabalbaliwan
ti maysa a tao a mapan mangtakaw iti
bangko ngem nasinga ken naiyapan
iti iglesia a nakayyanakanna a nabalbaliwan kalpasan nga inawatna ni Jesus kas Apona.
Inted ni Pastor Alamo ti mensahe
maipapan kadagiti padto iti maudi a
panawen ken binasana ti kapitulo 24
iti Mateo. Isu ti kinasimple ti ebanghelyo, ti gagangay nga ebanghelyo,
naikasaba iti pannakabalin ti Espiritu
Santo ti Dios. Kasanok a supringen ti
awis nga agparintumeng iti altar ken
pastrekek ni Jesus iti pusok? Nagparintumeng met ni Pastor Tony ken
indalannak iti kararag ti managbasol
segun iti KJV a Biblia. Kalpasan iti panagbabawi ken panangdawat ken ni
Jesus nga ugasanna dagiti basolko babaen iti napateg a darana, ken panangawis Kenkuana iti pusok, pinakawannak! Napabaroakon! Pinunno ti
presensia iti kinainosente ti pammati
ti ubing ti pusok. Pinunnonak iti agluplupyas iti rag-o, kappia, ken namnama, linabsanna pay ti kadakkelan nga
ekspektasionko. Naaramidak kas baro
a parsua. Naawatak ken naramanak
ti makaisalakan a pannakabalin, ti
namilagroan a panangispal a ni laeng
Jesus ti makaited. Ti namilagroan a
Tao ti umuna a Bibliak kas ubing ket
nabiag ken agtigtignay, agsasao ken
magmagna kadagiti amin a mangilukat iti ruangan ti pusona.
42 a tawenen a nasaksiak ken napadasak ti makaagas, makapagungar,
ken makaisalakan a pannakabalin. Nakitak ti nagadu unay a milagro tapno
ikabilko iti daytoy nga istoria. Daytoy
ket bunga ti nalatak a panangisakrifisio ni Pastor Tony ken iti natay nga
asawana a ni Susan Alamo iti biagda
tapno maisalakan dagiti kararua, ken
tapno mairamut ken maipundarda iti
Nasantoan a Sao ti Dios. Insuroda kadakami dagiti palab-og iti herarkia ni
Satanas ken dakkel ti panangibutaktakna ken ni Anticristo. Agnanayon
nga agyamyamanak. Kukua ti Dios ti
dayaw, ken dakamatek met ti ayatentayo a Pastor Tony Alamo.

TI PASKUA KET
PANNAKAISALAKAN
(Katuloy ti panid 5)
isu ni CRISTO JESUS ti APOM. Isu nga
ibagam daytoy a kararag:
APOK ken DIOSKO, maasi Ka kadi
iti kararuak a managbasol.19 Mamatiak
a ni JESU-CRISTO ket isu ti ANAK ti
sibibiag a DIOS.20 Mamatiak a natay
ISUNA idiay crus ken imbuyatna iti
napateg a DARANA para iti pannakapakawan iti amin a napalabas
a basolko.21 Mamatiak a ti DIOS
pinagungarna ni JESUS manipud
iti patay babaen iti pannakabalin ti
NASANTOAN NGA ESPIRITU,22 ken
agtugtugaw ISUNA iti makannawan
nga ima ti DIOS ket iti agdama a
dengdenggenna iti panangikonfesarko
iti basolko ken iti daytoy a kararag.23
Ilukat ko ti ruangan daytoy pusok,
ket AWISENKA ditoy pusok, APO
JESUS.24 Ugasam amin dagiti narugit a
basolko babaen iti napateg a dara nga
IMBUYATMO iti lugarko iti krus idiay
Kalbario.25 SAANNAKTO a paglikudan, APO JESUS; PAKAWANEMTO
dagiti basolko ken isalakanmo iti
kararuak. Ammok gapu ta ti SAOM, ti
Biblia, isu ti ibagana.26 Ibaga ti SAOM

a SAANMONTO a paglikudan iti
siasinoman, ket mairamanak dita.27
Ngarud, ammok a NANGNGEGNAK,
ken ammok a SINUNGBATANNAK,
ken ammok a naisalakanakon.28
Agyamanak KENKA, APO JESUS, iti
panangisalakanmo ditoy kararuak, ket
ipakitak iti panagyamanko babaen iti
panagtulnogko kas AGMANDARKA
ken babaen iti saankon a panagbasol.29
Kalpasan ti pannakaisalakan, ni Jesus
imbagana nga agpabautisarka iti naananay a pannakaipabatok iti danum, iti
nagan ti AMA, ken ti ANAK, ken ti
ESPIRITU SANTO.30 Adalem ti Santa
Biblia [ti Ingles a King James Version]
ken aramidem no ania ti ibagana.31
Ti APO kayatna nga ibagam iti
dadduma 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 datdaton. 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 kamalig, 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 makalaon a mangawat
iti daytoy. Ken ungtakto ti mangdadael
para kadakayo, ket saannanto 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 nabendisionan: ta sikanto
ket makaay-ayo a daga, kuna ti APO dagiti
BUYBUYOT” (Malakias 3:8-12)
Binilinnatayo ti Dios a korektaren ken
disiplinaantayo dagiti annaktayo.32 Ipalubos ti Dios ti panagasawa iti kinabalasang
wenno kinabaro inton agbalin dagiti
ubbing nga agtutubo. Ti panangiparit iti
daytoy ket doktrina ti diablo (1 Timoteo
4:1-3). Adda ni Pastor Alamo iti pagbaludan gapu iti panangikasaba ken panangaramid kadagiti ibaga ti Biblia.

19 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 20 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Juan 9:35-37, Rom. 1:3-4 21 Ara. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Juan 1:7, Pal. 5:9 22 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc. 16:9,
12, 14, Juan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Ara. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 23 Luc. 22:69, Ara. 2:25-36, Heb. 10:12-13 24 1 Cor. 3:16, Pal. 3:20 25 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1
Juan 1:7, Pal. 1:5, 7:14 26 Mat. 26:28, Ara. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 27 Mat. 21:22, Juan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 28 Heb. 11:6 29 Juan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Pal. 7:14, 22:14
30 Mat. 28:19-20, Juan 3:5, Ara. 2:38, 19:3-5 31 Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, San. 1:22-25, Pal. 3:18 32 Prov. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Heb. 12:5-11, Pal. 3:19

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 Disyembre 2013, 2014 Naited amin a karbengan World Pastor Tony Alamo
ILOCANO— CHRISTMAS IS SALVATION—VOLUME 18800

8

® Nairehistro Disyembre 2013, 2014

