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LONDON — Maminsangapulo a rinib-

ribo nga ubbing nga Irish ti inaabuso a sek-

sual, pisikal ken emosional dagiti madre, 

padi ken dadduma pay iti uneg ti nasurok 

nga innem a pulo a tawen kadagiti net-

work patpatarayen ti iglesia a residensial a 

pagadalan a nairanta a mangtaming kada-

giti nakukurapay, nakakapsut, ken kada-

giti awan mangipatpateg, segun iti report a 

naited idiay Dublin idi Miyerkules.

Impinta ti 2,600-panid a report ti 

ladawan dagiti institusion a mapatpataray 

iti wagas nga as-asideg kadagiti Dicken-

sian orpaneyds ngem kadagiti pagadalan 

idi 20th-century, mailadawan babaen iti ki-

naawan waya-waya ken kinarungsot a mab-

alin nga agpada a kasual ken natengngel.

“Kaadduan kadagitoy nga institusion 

ket nastrek ti kasasaad a napnoan buteng, 

a maigapu iti sapasap, nalabes ken saan a 

napakpakadaan a pannakadusa,” segun iti 

report. Mapaspasamak ti panagabuso a sek-

sual kadagiti ubbing a lallaki kadagiti “lokal 

ken regional” a pagadalan. 

Ti report, babaen iti dinutokan ti es-

tado a komission, ket nangbusbos iti siam 

a tawen tapno maaramid ken nairanta day-

toy tapno matulongan ti rupa ti Ireland ken 

makaabanteda manipud iti kaalasan nga 

aspeto ti di pay nabayag a pakasaritaanna. 

Ngem nalaus a pinagpungtotna ti adu a 

grupo dagiti biktima gapu ta saanna a nina-

ganan ti siasinoman kadagiti ginasgasut nga 

indibidual a naakusar iti panangabuso ket 

gapu iti daytoy saan a mabalin nga aramat-

en kas pagbasaran kadagiti prosekusion.

Naitantan gapu iti darum nga inyeg da-

giti Cristiano a Kakabsat, dagiti narelihion-

an nga order a mangpatpataray kadagiti adu 

a pagadalan dagiti lallaki nga ubbing ken 

dagiti limmaban, kamauddiananna ket nag-

balligi, a nangipaikkat kadagiti nagan dagiti 

nagabuso. Idi 2003, nagresign ti immuna a 

chairwoman ti komission, ket imbagana a 

nagkedked ti Department of Education ti 

Ireland a mangited kadagiti kritikal a doku-

mento. Saklaw ti report ti panawen mani-

pud 1930’s agingga iti 1990’s, idi a ti maudi 

kadagiti institusion ket nagserra.

Impablaakna iti umuna a daras ti sak-

law ti parikot idiay Ireland, kasta met no 

kasano ti panagtimpuyog ti gobierno ken 

iglesia iti panangpatpatarayda iti abusado a 

sistema. Ti pannakaiparang ket addaan met 

iti epekto a panangikkat iti Iglesia Katoliko, 

nga iti naminsan ket isu ti nangipasdek iti 

pagalagadan idiay Ireland, kaadduan iti 

namoralan a turayna ken iti napulitikaan a 

pannakabalinna.

Ninaganan ti report ti Department 

of Education ti Ireland, nga isu koma ti 

mangtimbeng kadagiti pagadalan, gapu iti 

panangpatarayna kadagiti “awanan ngipen” 

a panagsukimat a nangpalabes kadagiti na-

lalawag a parikot ken iti panangpalpalabes-

na iti turay ti iglesia.

Ti dadduma a paset ti report ket nai-

basar kadagiti saan a naireport a daan a 

record ti iglesia maipapan kadagiti kaso 

a panagabuso ken kadagiti testimonia ti 

1,060 a saan a nanaganan a dati nga estu-

diante manipud iti 216 nga agduduma nga 

institusion a kaadduan ken iman-manehar 

ti iglesia, karamanen dagiti reformatory ken 
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dagiti maaw-awagan nga industrial schools, 

a naipasdek a mangtaming kadagiti nabay-

bay-an, naulila wenno naabandona nga ub-

bing.

Kaadduan kadagiti dati nga estudiante 

ket 50 agingga 80 ti tawendan.

Agarup 30,000 nga ubbing ti naiyapan 

kadagita a lugar iti nasurok nga innem a 

dekada, kuna ti report, masansan a maisu-

padi kadagiti pagayatan dagiti familiada 

ken gapu iti pannakapuersa manipud kada-

giti mannakabalin a lokal a padi. Naiya-

panda gapu ta saan a mabaelan dagiti fa-

miliada ti mangtaming kadakuada, gapu ta 

nakikamalala dagiti innada wenno naganak 

iti ruar ti panagasawa, wenno maysa wenno 

agpada kadagiti nagannakda ket masakit, 

mammartek wenno abusado. Naiyapanda 

met gapu kadagiti babassit a krimen, kas iti 

panagtakaw iti makan, wenno gapu ta saa-

nda a nakaiskwela.

Adu kadagiti dati nga estudiante ti 

nagkuna a saanda a naammoan ti bukod-

da a kinasiasinno agingga ti kalpasan ti 

dekdekada. Imbagada met a napaay dagiti 

nagannakda a nangsubbot kadakuada ma-

nipud iti estado.

Iti litania nga aguni kas nagtaud kada-

giti rekord ti kampo ti P.O.W., dinokumento 

ti report dagiti dadduma a kita ti pisikal a 

panangabuso a sinagrap dagiti ubbing a lal-

laki kadagiti pagadalan: 

“Panangdanog, panangsaplit, asulto ken 

panangatake iti bagi, panangtiro babaen iti 

ima, panangkugtar, pananglapigus, pan-

angpungot, panangkalbo, panangbaot iti 

dapan ti saka, panangpuor, pananglamaw, 

panangbagsol, nakaro a panagbaot addaan 

wenno awanan iti bado, panangpaparintu-

meng ken panangpatakder iti maysa posi-

sion iti atitiddog a kanito, panangpaturog iti 

kannag iti agpatnag, panangpuersa nga ag-

digus iti nalammiis wenno napudot launay 

a pagdigusan, masabwagan iti nalammiis a 

danum sakbay a mabaut, mabaut kabayatan 

a nakasab-it iti diding, maipakamat kadagi-

ti aso, ti matengngel tapno mabaut, madan-

gran a pisikal ti nasursurok ngem maysa a 

tao, ken mabato kadagiti bambanag.”

Dadduma a pagadalan ket nagoperar 

kangrunaan kas pagtrabahoan a babbalay. 

Iti maysa a pagadalan, ti Goldenbridge, da-

giti ubbing a babbai ket agtartrabaho iti 7 

nga oras iti inaldaw nga agar-aramid kada-

giti rosario babaen iti panangikabil kadagiti 

bukel ti kwintas iti atitiddog a tali. Naik-

kanda kadagiti kota: 600 a bukel ti kwintas 

inaldaw iti uneg dagiti lawas ken 900 kada-

giti Domingo.

Kanayun a maab-abuso a seksual dagiti 

ubbing a babbai, masansan iti nasursurok 

ngem maysa a tao iti maysa a kanito, kuna ti 

report, kadagiti “dormitorio, pagadalan, lu-

glugan, banyo, kwarto dagiti staff, simbaan, 

sakristi wenno kwarto a pagikabilan kada-

giti alikamen ti simbaan, taltalon, parlor, 

babbalay dagiti padi, kadagiti lugar ti oka-

sion ti fiesta ken kabayatan nga adda dagiti 

nagannak iti buniag ken empleyado.”

Awan ti maibaga ti Vatica. Ngem dagiti 

pangulo dagiti nadumaduma nga order ti 

relihion—a masansan a makirinnason ka-

bayatan dagiti imbestigasion a ti abuso ket 

ebidensia iti sabali a panawen, a mangianni-

nag iti napalabas a pagrukodan ti komuni-

dad—nangipaayda kadagiti mangibaba nga 

dispensa idi Miyerkules, iti panangtaming-

da a mangikabil iti problema kas banag nga 

addan iti napalabasda.

Imbaga ni Cardinal Sean Brady, ti Kato-

liko nga obispo ti entero nga Ireland, nga 

isuna ket “maladingitan unay ken nauneg 

ti panagbainna,” innayonna pay, “namna-

maek a makatulong ti pannakaiwarnak ti 

report tatta nga aldaw a mangagas kadagiti 

ut-ot dagiti biktima ken tamingenna dagiti 

kamali ti napalabas.”

Ni David Clohessy, direktor ti Survi-

vors Network dagidiay Inabuso dagiti Padi, 

maysa a grupo idiay St. Louis, imbagana 

a kabayatan a napaay ti report iti rebben-

genna a mangipaay iti hustisia kadagiti nag-

basol, nalawag daytoy maipapan kadagiti 

nagkurangan ti iglesia.

“Kabayatan a nakaal-alinggaget unay, 

dagiti sapasap a report iti panangabuso 

ken panangkalub ket naladingit a nalawag 

a gagangayen, ti napateg ditoy nalawag 

nga ibagbaga ti nagobiernoan a panel nga 

ubbaw ti panagtitinnudo ken panagpipin-

nabasol ken panagpalpalusot ti [Katoliko] 

hirarkia ti iglesia,” kunana iti maysa nga 

interview.

Nabuo ti komission idi 2000, kalpasan 

ti agsasaruno a pasabog wenno nakakaru 

a pannakaibutaktak kadagiti programa iti 

radyo ken iti panangrugi dagiti dokumen-

tario idi 1990’s a nangibutaktak kadagiti 

nakakaro a palimed nga inlemmeng [ti] 

entero a komunidad [Jesuita a Katoliko]: 

dagiti detalye no ania ti napasamak kadagiti 

[Katoliko] pagtaengan dagiti ubbing. Idi 

1999, ni Bertie Ahern, prime minister idi, 

nangipaay iti panangkalub a panagdawat iti 

dispensa kadagiti biktima ti abuso. [Ngem 

ita karkaro a mapaspasamakda kadagiti ag-

dama a pangpubliko a pagadalan, a patpata-

rayen amin ida ti gobierno, ket amin dagiti 

gobierno ken pangpubliko a pagadalan ket 

tengngel ti Vatica.]

Nanipud idin, dagiti akusassion ken ti 

saludsod a hustisia ket nagbalin a pakas-

eknan iti entero nga Ireland ken kadagiti 

Irish nga emigrant iti entero a lubong. Idi 

2002, immannamong ti Iglesia Katoliko 

idiay Ireland nga agbayad iti $175 million 

tapno mabayadan dagiti biktima ti panaga-

buso a seksual dagiti miembro ti kapadian. 

Nagbayad ti maysa a grupo iti agarup $1.5 

billion iti agdama kadagiti nasurok a 10,000 

a tattao a nangibaga a naabusoda kadagiti 

institusion nga patpatarayen ti estado ken 

iglesia.

Ni Terence McKiernan, presidente 

ti BishopAccountability.org, maysa nga 

Americano a grupo a mangpatpatalinaed 

iti Internet archive ti banag a mainaig iti 

panagabuso ti Katoliko, imbagana a napaay 

ti report gapu iti saanna a panagsukimat iti 

ad-adu pay.

“Napateg ti report gapu ta impaayna 

ti nadetalyean nga anatomia no kasano a 

naaramid ti panangabuso ken dagiti institu-

sion a nakapasamakanda,” kunana iti maysa 

nga interview. “Ti parikot ket binusbosyo ti 

agarup 10 a tawen ken sinno makaammo 

no manu a kwarta, ken saanyo pulos na-

padteng ti punto a maibagayo no sinno ti 

responsable.”

Isu met laeng kadagiti Judio a napapa-

tay kadagiti death camp idi World War II. 

Dagiti Katoliko a Nazi ket dagiti opisiales 

a German a nangimaton kadagiti kampo 

ken nagaramid kadagiti palso a panagdis-

pensa babaen iti panangibagada, “Maladin-

gitankami launay gapu ta ad-adu koma ti 

naaramidmi iti pananglappedmi kadagiti Ju-

dio iti pannakapapatayda,” ngem isuda met 

nanipud rugi. Isuda met laeng dagiti adda 

iti likudan ti D.H.S. a nangtakaw kadagiti 

ubbing (Kristiano nga ubbing) ken iti ag-

dama a panangidadanes ti sangalubongan 

a gobierno a tengngel ti Katoliko kadagiti 

pudno a Kristiano—yap-apanda dagiti na-

kakapuy ti panunotna nga agtutubo kada-

giti pagbreynwasan a lugar kas iti Katoliko 
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Ken ni Pastor Tony,

Idi agtawenak iti sangapulo ket uppat, simrekak iti foster care system gapu ta nadadael ti 

panunot ti inak ken saannan a kabaelan ti mangtaming kaniak.

Naduktalak ti adu a nakabutbuteng a bambanag kabayatan nga addaak iti foster care. Kas 

pangarigan, nganngani amin dagiti babbalasang a makatungtongko, nga adda iti DCFS ma-

nipud idi babassitda pay nga ubbing, ket naabusoda a seksual kabayatan nga addada iti foster 

care. Maysa pay, adu dagiti naabuso a pisikal ken uray pay iti sao. Depresion, panagpanunot 

nga agpakamatay, emosional a pannakariribuk, panagladingit, pannakapukaw ti namnama 

ti kaadduan a simtoma wenno naturalesa dagiti ubbing a nagnaed iti foster care.

Adu kadagiti ubbing iti kustodia ti estado ti nakarikna a dagiti responsable a mangtaming 

kadakuada ket saan nga interesado iti pagsayaatanda. Nariknak a mismo a kaadduan kada-

giti agtartrabaho para iti DCFS ket ibilbilang dakami a kas laeng cheke ti sweldo. Napaliiwko 

nga adu kadagiti nasasalun-at nga ubbing nga awanan sakit iti panunotda ket nasken nga 

agtumar kadagiti naipreskrayb a droga. Masansan, a dagiti empleyado ti group home facility 

a mangtaming kadagiti ubbing ket dagiti kadudugyotan iti amin a lallaki ken babbai.

Kabayatan nga addaak iti foster care, nagtrabahoak a kas estudiante nga intern ti DCFS 

nga adda iti West Covina. Kapasetak met ti non-profit organisasion a maaw-awagan Cali-

fornia Youth Connection (CYC) a bukbuklen dagiti adda iti foster nga ubbing, dati nga adda 

iti foster nga ubbing, ken sosial workers. Ti wagas nga inaramidmi idiay California tapno 

mapapintas mi ti foster care ket babaen iti panangaramid kadagiti linteg santo itedmi iti 

legislation tapno ipasada. Naaddaankami ti sumagmamano a balligi iti daytoy nga aramid.

Makatawen kalpasan a nawayawayaanak manipud iti foster care system, nasapulak ti 

adayo a nasaysayaat a wagas tapno matulongak dagiti tataraknen nga ubbing ken iti lubong, 

babaen iti ebanghelyo ni Apo Jesu-Cristo.

Inturongnak ti kapadasak iti DCFS iti depression, droga, arak, kinaawan namnama, 

kinapait ken gura, ngem manipud kadagitoy a bambanag insalakannak ni Apo Jesu-Cristo. 

Addaanakun iti rag-o, kappia, namnama, ayat, kaasi, talek iti Dios, ken ti pannakabalin ti 

Nasantoan nga Espiritu a mangparmek iti amin a banag. Ket no saan a gapu iti Tony Alamo 

Christian Ministries, saanko koma a naam-ammo ti Mannubbotko a ni Jesu-Cristo, ket saa-

nko koma nasarakan ti inana iti kararuak.

Mark Benfield                                                                                                   Canyon Country, CA

Patgek a Pastor Alamo,

Maragsakanak launay iti 

kaadda ti orasko tatta nga aldaw 

tapno maitedko ti sumagma-

mano a sarita tapno sipapas-

nek a mapagyamananka gapu 

iti maysa a bendision. Ania kadi 

daytoy? Daytoy ket ti librom, Ti 

Mesias. Masakitak launay kalpas-

an a natay ti asawak, ken naban-

nog metten gapu iti nakaad-adu 

a parikot daytoy a lubong, idi 

adda immay a nangibaga kaniak 

maipapan ken ni Jesus babaen 

iti librom. Inawatko ti mensahe 

ken pinatik daytoy. Naagasanak 

ken naagasan met dagiti anna-

kko, ken naisalakan kami amin.

Kalpasan dayta, naawatko 

ti ayab ti Dios para iti ministri a 

panag-ebanghelismo kadagiti 

ubbing. Dumakdakkelakon iti 

daytoy a ministri, iti teritorio a 

maaw-awagan iti Mono-Koufo. 

Nasken nga ibagak nga amin 

dagitoy ket nagbalin a posible 

gapu iti librom a Mesias, a pan-

gtultulongan kaniak dagiti ub-

bing a mangbasa ken mangipa-

tarus. Agyamanak iti Dios, ken 

agyamanak unay kenka para iti 

amin.

Kamauddiananna, para iti eb-

olusion ti trabaho ti Dios, kayat-

ko a kankanayondak a paw-itan 

kadagiti libro, Biblia, babasaen, 

ken dadduma pay. Pastor, ten-

glennakami met kadagiti kara-

ragmo.

Agyamanakon saksakbay, ken 

bendisionannaka koma ti Dios 

nga aglaplapusanan. Amen.

D.J.           Cotonou, Benin, Africa

Africa

Patgek a Tony,

Dakkelka nga inspirasyon para iti siasinoman nga addaan lapayag a dumngeg. Siguradoak a 

nagun-odmo ti naespirituan a Congressional Medal of Honor gapu iti kankanayon a panangi-

sangsanggam dita bagim iti apoy manipud iti amin a turong tapno ispalem dagiti napukaw. Kasta 

met iti panangsagabam iti adu unay a kinagubsang ken pannakadadael iti reputasion a kas iti 

naaramid iti Apo, ken para iti isu met laeng a panggep—tapno maipasdek ti Saona ditoy daga.

Mabalin a tabbaawan ti sangaribu a Judas ti Nasantoan nga Espiritu iti panaggurada, 

ngem uray kasta, sangaribu ti matuangto ita sikigam, ket sangapulo-ribo dita macanawanmo.

Segun iti amin a nabasak iti Biblia ti kadakkelan a ministrim ket saan pay a napadteng. 

Naladingit, saan nga agbabawi ti kaadduan uray no mauramda iti nakaro nga apoy ken uray 

kadagiti aminen a dadduma a didigra.

Ammok a ti Dios ti nangayab kaniam ken ti namangtignay kaniam kadagitoy aminen a 

tawtawen. Isunan ti mangamong tatta a mangirengpas iti trabaho. Laksid ti amin, addaanka 

iti isu met laeng a turay a kas adda ken ni Elias idiay turod kabayatan ti panangur-urayna iti 

50 a buybuyot ti ari. Kapadpada ti adda iti Zacarias kapitulo 4 ken Paltiing kapitulo 11. Ti 

Nalabaga a Baybay, ti umap-apoy a hurno, ti rukib dagiti leon, amin dagitoy ket nangibanag 

laeng iti dadakkel a pagsidsiddaawan iti entero amin a pakasaritaan.

Kumitaak iti dakkel ken nasursurok ngem panangparmek a panagballigi.

Sonny Brubach                                                                                                          Canyon Country, CA

California
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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 Setyembre, 2009, 2014  Naited amin a kalintegan World Pastor Tony Alamo  ® Nairehistro Setyembre, 2009, 2014

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

babaen iti pannakabalin ti NASANTOAN 

NGA ESPIRITU,4 ken agtugtugaw ISUNA 

iti makannawan nga ima ti DIOS ket iti 

agdama a dengdenggenna iti panan-

gikonfesarko iti basolko ken iti daytoy 

a kararag.5 Ilukat ko ti ruangan daytoy 

pusok, ket AWISENKA ditoy pusok, APO 

JESUS.6 Ugasam amin dagiti narugit a 

basolko babaen iti napateg a dara nga IM-

BUYATMO iti lugarko iti krus idiay Kal-

bario.7 SAANNAKTO a paglikudan, APO 

JESUS; PAKAWANEMTO dagiti basolko 

ken isalakanmo iti kararuak. Ammok 

gapu ta ti SAOM, ti Biblia, isu ti ibagana.8 

Ibaga ti SAOM a SAANMONTO a pagli-

kudan iti siasinoman, ket mairamanak 

dita.9 Ngarud, ammok a NANGNGEG-

NAK, ken ammok a SINUNGBATAN-

NAK, ken ammok a naisalakanakon.10 

Agyamanak KENKA, APO JESUS, iti 

panangisalakanmo ditoy kararuak, ket 

ipakitak iti panagyamanko babaen iti 

panagtulnogko kas AGMANDARKA ken 

babaen iti saankon a panagbasol.11

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.12 Adalem ti Santa Biblia [ti Ingles a 

King James Version] ken aramidem no ania 

ti ibagana.13

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 tak-

takawan ti DIOS kadagiti KUKUANA nga 

apagkapullo ken datdaton. Kuna ti DIOS, 

“Takawan kadi ti tao iti DIOS? Ngem TAK-

TAKAWANDAK. 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 pas-

trekmo] iti kamalig, tapno addanto ti karne 

[Naespirituan a makan] iti BALAYKO 

[naisalakan a karkararua], ken PADASEN-

DAK iti daytoy, kuna ti APO dagiti BUY-

BUYOT, 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 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).

a Cult Awareness Network, maaw-awagan 

itan a Wellspring, nga (ti gobierno a Kato-

liko) maaw-awagan “counseling centers.” Ti 

tengngel ti Katoliko nga FBI ket agpasuksok, 

mangbutbuteng, ken agikabil kadagiti palso 

a saksi tapno madadael dagiti agpaypayso 

nga iglesia. Ibutbutengda nga amponenda 

amin dagiti Kristiano nga ubbing no isuda, 

dagiti nagannak, ket saan nga agsardeng a 

mapmapan iti iglesiami, nga isu ti Tony Ala-

mo Christian Church.

Kiddawem iti Dios nga isalakanna ta 

kararuam. Kalpasanna makikaduaka ka-

dakami iti panangyapan kadagiti kararua 

ken ni Cristo ken iti panangibutaktak iti 

Anticristo ken ti gobiernona a mangilem-

lemmeng kadagiti aramidna. Mangrugika 

babaen iti panangibagam daytoy a kararag 

iti Dios:

APOK ken DIOSKO, maasi Ka kadi iti 

kararuak a managbasol.1 Mamatiak a ni 

JESU-CRISTO ket isu ti ANAK ti sibibiag 

a DIOS.2 Mamatiak a natay ISUNA idiay 

crus ken imbuyatna iti napateg a DARA-

NA para iti pannakapakawan iti amin a 

napalabas a basolko.3 Mamatiak a ti DIOS 

pinagungarna ni JESUS manipud iti patay 
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