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TI MARKA TI AYUP?
ni Tony Alamo

Iti libro ti Daniel, kapitulo 7,
espiritu ni Satanas indalanna ti
bersikulo 17, imparang ni Danuleg idiay Minuyongan ti Eden,
iel kadatayo babaen iti NASANidi nga inallilaw ni Satanas ni
TOAN nga ESPIRITU a dagiti
Eva. Inaramid ni Satanas daytoy
“ayup” ket simbolo dagiti nasion
tapno maliputanna ni Eva tapno
wenno pagarian. “ Dagitoy dati amin a sangkataoan ket madudackel nga “an-animal/ayup”,
sa, mailunod, babaen iti basol ni
isuda nga uppat, uppatda nga arAdan ken agsagabada iti pannusa
ari [pagarian, nasion], a bumana patay, Impierno, ken iti Danaw
gonto ditoy daga.” Manipud iti
nga Apoy.1 Daytoy ket maibilang
panawen ti Babilonia agingga iti
koma a ti kadakkelan nga atake ti
agdama a nateroristaan a mayterorista a naaramid maibusor iti
maysa a pagarian ti lubong, nga
entero a sangkataoan, maibusor
ibaga ti Biblia a naaramid makadatayo amin.], ket iti sangapunipud iti kagudua a landok ken Da Pastor Tony ken Susan Alamo, ti orchestra, ken choir iti lo a sarana adda sangapulo a kokagudua a pitak, ken daytoy a programada iti internasional telebision naala ti litrato idi 1974 rona [ken iti sangapulo a korona
nateroristaan a pagarian ket naiiti ulo ti sangapulo nga ari iti sanduma kadagiti sabali a tallo, nga isu dagiti iti kadaratan ti baybay, ken nakitak ti ayup gapulo a pagarian ti Europa a nakitipon iti
Babilonia, Medo-Persia, ken Greece. Day- [iti isu met laeng a nateroristaan a nasion U.N. ni Satanas. Ti Vatica iti panagturaytoy maikapat a pagarian ket iti napagun- a dinakamat ni Daniel, a mapasamakto na iti maymaysa a gobierno ti lubong, ti
gar nga Imperio ti Roma, a naipaayan iti kadagitoy a maud-udi nga aldaw ti pan- baro nga urnos ti lubong, sadiay naikabil
pannakapaungar manipud iti espiritu ni awen] a bimmangon manipud iti baybay, ti sangapulo a koronana], ken iti rabaw ti
Satanas. Naiduma daytoy kadagiti sabali nga addaan iti pito nga ulo ken sangapulo ulona adda ti nagan a panagtabbaaw [daya tallo nga ayup wenno pagarian gapu ti a sara [Ibaga ti Paltiing 17:9 a dagitoy nga toy ti panagtabbaaw iti NASANTOAN
agdama a maymaysa a gobierno ti lubong ulo ket ti pito a bantay a pagtugawan ti nga ESPIRITU ken iti amin a mainaig iti
babai (ti palso a propeta). Ti babai nga NASANTOAN nga ESPIRITU2]. Ken ti
a U.N. ket SANGALUBONGAN.
Iti bersikulo 19, imbaga ni Daniel, inawagan ti DIOS nga ‘ti Naindaklan a ayup a nakitak ket maiyarig iti leopardo,
“Idin tinarigagayac nga ammoen ti pudno Balangkantis’ nga isu ti Vatica, nga ti si- ken ti sakana ket kas iti saka ti oso, ken ti
a maipapan iti maicapat nga animal, isu udad ti pito a bantay ket iti Roma, idiay ngiwatna a kas iti ngiwat ti leon [dagitoy
a naigiddiat [sabsabali] cadacuada amin, Italy. Daytoy Naindaklan a Balangkantis nga ayup ket simbolo dagiti dadduma a
nacakigkigtot a napalalo, a dagiti ngipen- ket makitugaw kadagiti sangapulo a na- nasion a nainaig iti Roma]: ken ti dragon
na landocda, ket dagiti cucona gambang; sion wenno pagarian ti Europa, a nakiti- [a mabigbigbig a ti diablo ken ni Satanas
isu a nanglamut, nangtumec ket ti nabati pon kenkuana kadagitoy maudi nga al- iti Paltiing 12:9] isu ti nangted kenkuana
impayatpayatna cadagiti sacana [eksakto aldaw, a kadwada ti ayup, nga isu ti U.N. ti iti pannakabalin, ken iti tronona [Roma],
a kas iti agdama a nateroristaan nga Im- Roma a terorista a maymaysa a gobierno ken ti dakkel a turay [iti amin a lubong.
perio ti Roma, ti ar-aramiden ti United ti lubong, maaw-awagan met nga Anti- Ni ‘Satanas (babaen iti ayup ken iti balcristo, ti maymaysa a gobierno ti lubong angkantis, ti maymaysa a gobierno ti luNations a gobierno ti anti-CRISTO].”
Iti Paltiing, kapitulo 13, bersikulo 1-18, ni Satanas. Iti kastoy a wagas maidalan ni bong, dagiti terorista) inallilawna ti buo
imbaga ni Apostol Juan, “Ket nagtakderak Satanas iti isu met laeng a wagas kas iti
(Maituloy iti panid 2)
1 Gen. 2:16-17, 3:1-6, Rom. 5:12-18, 1 Cor. 15:22, Gal. 5:17, Ef. 4:22 2 Lev. 24:11-16, Mat. 12:31-32, Marc. 3:22-30, Luc. 12:9-10
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agrukbabdanto kenkuana, dagidiay a saan a naiTI MARKA TI AYUP?
surat ti naganna iti Libro
(Katuloy ti panid 1)
ti Biag ti KORDERO a natay manipud iti
a lubong’ (Paltiing 12:9)]. Ket nakitak ti pundasion ti lubong” (Paltiing 13:1-8).
maysa kadagiti ulona a kasla nadangran
Ipalubos ti APO a maparmek dagiti
inggana patay; ken ti makapatay a sugatna santo iti ababa a tiempo ti panawen. Dayket [daytoy ti mangibaga no kasano a nat- toy ket tapno mapadas dagiti Kristiano
nag ti daan a Roma. Idi kuan ni Satanas, ken tapno makita no agtultuloyda met
babaen iti dakes nga espirituna, pinab- laeng iti NASANTOAN nga ESPIRITU,
biagna ti Imperio ti Roma, ti agdama a agtalek iti pannakabalin ti DIOS a manVatica]: ken amin ti lubong ket nagsid- gispal kadakuada agingga iti panagsubli ni
daaw iti ayup [a kas ar-aramiden ti entero JESUS ditoy lubong.5 Awan ti lugar dagiti
a lubong ita babaen iti pannakaisugpon nakakapoy idiay Langit. Dagiti laeng maken panangallilaw ti Roma ni Satanas, ti talek ti makapagballigi. Adda bersikulo iti
ayup, ti gobierno ti U.N., dagiti nasion, libro ti Hebreo a mangpaneknek iti dayken dagiti agserserbi iti mandar ti Roma, toy a kinapudno iti nalatak ken nalawag a
dagiti tarigagayna, ken ti eksekutibo a wagas. Nailanad daytoy iti Hebreo 12:25mandar a mismo ni Satanas ken iti gobi- 27, “Kitaenyo ta saanyo a mapagkedkeernona iti agdama]. Ket isuda [ti entero a dan ISUNA nga agsasao. Ta no dagidiay
lubong] dinaydayawda ti dragon [ti dia- a nagkedked ket saanda a nalusotan isuna
blo] a nangted iti pannakabalin iti ayup [ti a nagsao iti lubong [Moises], karkaron a
maymaysa a gobierno ti lubong, ti U.N., ti saantayo a makalusot KENKUANA nga
Vatica, ti ayup]: ken dinaydayawda ti ayup agsasao manipud Langit: A ti timekna
[ti sangalubongan a gobierno ti Vatica], ket ginungonna idi ti daga: ngem tatta
nga ibagbagada, Sinno ti maipada iti ayup? nagkari nga imbagana, Ngem iti mamin[sinno ti maipada iti maymaysa a gobierno san pay, saanko laeng a gungonen ti daga,
ti lubong ni Satanas?] Sinno ti makabael a ngem uray pay ti Langit. Ken daytoy a sao,
manggubat kenkuana? [Ti Dios ken dagiti Ngem maminsay pay, ipakitana ti panTATTAONA ket makigubat a maibusor iti nakaikkat dagiti banbanag a nagungon,
daytoy dakes nga ayup ket agballigida.3] kas kadagiti banbanag a naaramid, a daKet adda naited kenkuana [iti ayup, ti gidiay banbanag a saan a magungon ket
maymaysa a gobierno ti lubong] a ngiwat agtalinaed.” Dagiti Kristiano a saan a manga agsao kadagiti dadakkel a banag ken gungon ket miembro ti APO, dagidiay a
tabbaaw [daytoy ngiwat a naited iti baro mangbusbos iti agnanayon idiay Langit a
nga urnos ti lubong, ti anti-CRISTO a go- kadwada ti DIOS AMA ken ni APO JESUbierno ti U.N., ket isu ti media a dakkel]; CRISTO iti agnanayon.6
ken naited ti pannakabalin kenkuana nga
“Agsalukagkayo. Agsiputkayo. [Agbaagtuloy iti uppat a pulo ket dua a bulan. linkayo a miembro ni CRISTO]; AgdaKen inlukatna ti ngiwatna a nagtabbaaw a kdakiwas ti Diablo a kabusoryo—kasla
maibusor iti DIOS, tapno tabbaawanna ti leon a ngumerngernger nga agsapsapul iti
NAGANNA, ken ti TABERNAKULONA alun-onenna. Agtalinaedkayo a natibker
[ti tabernakulo a sitayo mismo, dagiti nai- iti pammati ket saankay a sumuko kenyanak a nabalbaliwan a Kristiano, ti Bagi kuana. Kas ammoyo, saan laeng a dakayo
ni CRISTO ditoy lubong4], ken isuda nga ti agsagsagaba iti kastoy a rigat no di pay
agtataeng idiay Langit [dagidiay a kadu- ket dagiti kakabsatyo iti pammati iti enatayo nga immunan iti APO idiay Langit tero a lubong. Ngem kalpasan ti mabiit
ken amin dagiti angheles]. Ken naited a panagsagabayo, pagbalinennakayto a
kenkuana tapno makigubat kadagiti naan-anay ti DIOS. Wen, ti Dios ti amin
santo, ken tapno parmekenna ida [ngem a parabur a nangayab kadakayo a makisaanna a maparmek ti APO]: ket naited ti ranud iti agnanayon a DAYAGNA babaen
pannakabalin kenkuana a mangimaton iti iti pannakikaysayo ken CRISTO. Patibamin a kaputotan, ken pagsasao, ken na- kerennakay iti pammati, papigsaenna ti
sion. Ken amin nga adda iti lubong ket pakinakemyo ken ipasdeknakay iti na3 Dan. 7:21-22, 25-27, Pal. 11:2-12, 12:9-11, 13:5-7, 17:12-14, 19:11-21, 20:4-6, 21:7-8 4 Juan 15:1-8, Rom. 7:4, 12:4-5, 1
Cor. 6:15-20, 10:16-17, 12:4-14, 19-20, 27, Ef. 4:11-16, 5:23-33, Col. 1:24, Pal. 21:2-3 5 Mat. 10:22, 24:13, Luc. 12:35-40,
43-46, Juan 8:31-32, Ara. 14:22, Rom. 2:6-8, Col. 1:21-23, Heb. 3:12-14, 4:1, 6:10-15, 10:35-39, San. 1:12, 1 Ped. 1:3-9, 1
Juan 2:24-25, 2 Juan 6, 8-9, Pal. 2:9-10 6 Rom. 8:30-39, 1 Cor. 16:13, Gal. 6:9, Ef. 6:13-18, Fil. 4:1, 1 Tes. 3:8, 2 Tim. 2:1-3,
12, Heb. 10:23, 12:1-3, 25-29, San. 5:10-11, Pal. 2:7, 10-11, 17, 25-28, 3:5, 11, 12, 21:7-8
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lagda a fondasion. Sapay koma ta agturay
iti agnanayon awan inggana! Amen. (1
Pedro 5:8-11).
“Ti siasinoman a tao nga addaan iti
lapayag [a dumngeg iti ibagbaga ti NASANTOAN nga ESPIRITU], palubosanyo
a dumngeg. Ti agturong iti pannakaadipen ket mapanto iti pannakaadipen: ti
pumatay babaen iti kampilan [ti SAO ti
DIOS7] ket masapol a mapapatay babaen
iti kampilan [ti SAO ti DIOS]. Daytoy
ti kinaanus ken pammati dagiti santo”
(Paltiing 13:9-10).
“Ken nakitak manen ti sabali nga ayup
[pagarian] um-umay manipud iti daga;
ken addaan isuna iti sara a kas iti kordero [iparparangna ti bukodna nga isu ti
CRISTO, ngem isuna ti Anticristo], ken
nagsao isuna kas dragon [kas isu ti pudno
a kinasiasinona, ti diablo]. Ken inaramatna amin a pannakabalin ti immuna
nga ayup [ti Roma ni Satanas] a sakbayna,
ken inaramidna ti lubong ken dagiti agtaeng ditoy nga agrukbab iti umuna nga
ayup [ti Roma a nadadael], a ti makapatay
a sugatna ket naagasan. Ken nagaramid
kadagiti dadakkel a pagsiddaawan, nga
aramidenna ti apoy manipud langit a
bumaba iti daga iti imatang dagiti tattao,
Ken inallilawna ida nga agtataeng iti daga
babaen kadagidiay a milagro nga adda iti
kabaelanna a mangaramid iti imatang ti
ayup; nga ibagbagana kadagiti agnanaed
iti daga, nga agaramidda koma iti imahe
ti ayup, nga addaan iti sugat babaen iti
kampilan, ken nagbiag. Ken adda pannakabalinna a mangted iti biag iti imahe ti
ayup, ket agsaonto dayta nga imahe ken
isunto ti gappuanan ti pannakatay ti adu a
saan nga agrukbab iti imahe ti ayup.
“Ken igapuna a ti amin, ti agpada a
bassit ken dakkel, nabaknang ken napanglaw, ti nawaya ken balud, nga umawat
iti marka iti kannawan nga ima wenno
iti mugingda: Ken awanto ti tao a makagatang wenno makalako, malaksid no
adda kenkuana ti marka, wenno ti nagan ti ayup, wenno ti numero ti naganna.
Adattoy ti kinasirib. Bay-anyo nga ti adda
pannakaawatna bilangenna ti numero ti
ayup: ta isu ti numero ti tao; ken ti numerona ket Innem a gasut innem a pulo ket
7 Ef. 6:17
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innem” (Paltiing 13:11-18).
Ti Vatica ket maysa a krimial nga
organisasion. Nalaka laeng koma nga
idarum iti RICO (nasindekatoan a krimen) no saan laeng a gapu iti kinapudno
nga adu unay a hukom ken ofisiales ti gobierno, manipud iti Presidente ti Estados
Unidos agingga iti tagatiliw ti aso, ket paset iti network ti Vatica. No maduktalan
dagiti padida nga agar-aramid iti pedopilia, iyalisda laeng ida manipud iti maysa
a dioseso iti sabali imbes nga idarumda
ida. Saanda pulos nga idardarum ida, ken
adda iti rinibribo a kaso ti homoseksual a
pedopilia iti daytoy kriminal nga organisasion/organisado a kulto.
Isu ti iglesia a nahomoseksualan ken
pedopilia, ken aw-awagan ti DIOS a TI
INA DAGITI BALANGKANTIS, TI INA
TI TUNGGAL MAKARIMON ITI LUBONG (Paltiing 17:5). Isu ti Anticristo,
ti palso a propeta, ti terorista nga iglesia.
Dagiti miembrona ket inkabilda ti bagbagida kas bunar ti anay kadagiti estraktura ti sistema ti gobierno ken iti sistema
ti hudekatura kasta met iti estraktura ti
komunidad ti Amerika ken uray pay ti
lubong. Imposible iti siasinoman a mangabak iti kaso kadagiti korteda no usaren
ti Konstitusion ti U.S., ti Bill of Rights,
wenno ti Deklarasion ti Independence,
nga isu ti linteg ti pagilian, ken imposible met a maabakda iti aniaman a kaso
kadagiti bukodda a korte. No maysa ka a
Kristiano ket nasarakanka a saan a nagbasol, ikkandaka latta iti 175 a tawen a
sentensia, takawenda amin a gamengmo,
dagiti ubbing manipud kadagiti miembro ti kongregasionyo, sada ikabil dagitoy nga ubbing kadagiti foster home, nga

addaan kadagiti homoseksual ken tattao
a nakiasawa iti kapadada a seks. Saan a
mamati dagitoy a tattao iti Aldaw ti Panangukom, ngem maysa nga aldaw maukomdanto. Inton naladawen ti amin para
kadakuada, agik-ikkisdanto nga agturong
iti Impierno, santo iti Danaw ti Apoy iti
agnanayon.8
Adda lima a banag a pagbutbutngan
launay daytoy kriminal nga organisasion, ti Vatica. Dagitoy dagiti: (1) ti SAO ti
DIOS/Kristianismo, (2) dagiti tattao nga
addaan bukod nga armas, (3) dagiti mannakigubat (4) ti kinaindibidualismo, ken
(5) komunikasion. Dagitoy lima a parikut
ket masapol a maatensionan tapno maipatungpal ti Vatica dagiti saan a nasayaat
ken dakes a planona.
Rugiantayo iti SAO ti DIOS/Kristianismo (sigurado daytoy a saan a Katolisismo). Saanko ibaga a “relihion” gapu ta ti
Vatica ket relihion ken ti panguloen dagiti
amin a relihion ditoy lubong, ngem saanda a kasdiay, a kas nadakamat, Kristiano,
ngem anti-CRISTO. Amin a relihion ket
addaan, iti maysa a porma wenno iti sabali, iti relasion iti palso a dios, ngem sigurado a saan nga iti pudno a DIOS, a maiparbeng koma a labsanna ken limitaranna ti
kababalin ti tao. Ti pudno a Kristianismo
ket perfekto. Adda laeng ti maymaysa a
DIOS ken maysa a set ti paglintegan, a
rumbeng a pagtulnogan no kayatem ti agbiag a nasayaat iti daytoy a pannakaparsua
ken iti entiro a kaparsuaan, santo sumrek
iti Langit para iti agnanayon.
Kuna ni JESUS, “Itedyo ngarud ken ni
Caesar dagiti banag a kukua ni Caesar; ken
iti DIOS dagiti banag a kukua ti DIOS”
(Mateo 22:21). Iti DIOS ti pangitedantayo

8 Eccl. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Mat. 13:24-30, 36-43, 47-50, kap. 25, Marc. 9:43-48, Luc. 3:16-17, Ara. 17:30-31, Rom.
2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Cor. 5:10, 2 Tes. 1:7-10, Heb. 10:26-31, Pal. 11:18, 14:9-11, 20:11-15, 21:8
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Agyamyamanak launay iti Dios gapu iti napateg a programam iti radio. Pudno
a ti Sao ti Dios ket mabalinen a mangngeg iti dadduma a nasusulinek a lugar ti
lubong.
Personal nga inawatkon ni Jesus kas Mannubbotko babaen iti mensahem iti
radio, ket kaykayatkon a mapukawko ti amin dagiti dadduma a bambanag ngem
iti pannakapukawko iti Sao ti Dios.
Pangaasiyo ta saanyo nga isarsardeng ti panangipaw-ityo kadagiti mensahe,
uray iti radio wenno babaen iti pagiwarnak. Pangaasiyo ta paw-itandak kadagiti
makatulong a Nakristianoan a babasaen ken Biblia.
Ti Naindaklan a Dios makiadda koma kadakayo.
Iti nagan ni Jesus,
Joseph Mukarakuk					
Meru, Kenya
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ti AMIN a pusotayo, AMIN a kararuatayo,
AMIN a panunottayo, ken AMIN a pigsatayo; iti sabali a pannao, iti amin a banag.9
Ania ngarud ti nabati a para ken ni Caesar? Siguro dagiti laeng buwis. Binilin ni
JESUS ti maysa kadagiti DISIPULONA a
mapan iti karayan ket mangala iti piraso
ti kuarta manipud iti ngiwat ti ikan tapno
pagbayadda ken ni Caesar.10
Segun ken ni JESUS, adda dagiti rehion ti galad nga awan ti siasinoman, kangrunaanen ti diablo, ti makaala iti kinapudno. Amin a kinapudnotayo ket kukua
iti DIOS ken CRISTO. Dayta ket anatema
(banag wenno tao a nailunod wenno nadusa; banag wenno tao a makarimon la
unay) kadagiti komunista! Iti ideolohia a
dumawat iti naan-anay a kontrol ken perfekto a panagtulnog iti dikta ti Papa idiay
Roma ken kadagiti tirtirisna, iti Vatica, ti
Kristianismo ket napait a tableta para kadakuada a masapol nga atensionanda (babaen iti pamapatay no kasapulan) babaen
kadagiti nalimed nga order, dagiti saan
a naparang a miembro ti Vaticanismo, a
nalalatak launay (ti Secret Order dagiti Jesuita, ti Knights of Malta, etc.).
Ti tulbek iti kinasanto ket iti Sangapulo
a Bilin, ti moral a linteg ti DIOS.11 Ania ti
makaidalan iti naimbag a galad—ti Vatica
wenno ti paltiing ti DIOS? Ngarud, tapno
ti nadiabloan ken dakes a plano ti Vatica
ket makapagtignay, masapol a maikkat ti
Sangapulo a Bilin, masapol a mapagbalin
a sekular dagiti naKristianoan a holiday,
ken masapol a maiparit ti panagkararag iti
publiko. Dayta ti panggep ti amin a panangallilaw ti Vatica. Siputanyo ti nagan
a “Civil Liberties,” no kasano kainosente
iti panagdengngeg. Ti pudno a naganna
koma ket ti ‘One-World Government Society’ ti Vatica. Ti sangalubongan a gobierno ti Vatica ket agtigtignay tapno maikkatna ti pudno a Kristianismo babaen
iti edukasion ken sekular a Canon laws ti
Romano Katoliko.
Nakakaskasdaaw no kasano kabassit ti
pannakaawat ti Romano Katoliko ti maipapan iti fundamental a Kristianismo. Saan
pulos a maikkat daytoy babaen iti puersa.12
Nasuboken dayta iti namin-adu ti daan a
(Maituloy iti panid 4)

9 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos.
22:5, Mat. 6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, 19:21, 22:3640, Luc. 5:11, 27-28, 14:26-27, 33, 18:28-30, Rom. 12:1-2,
1 Cor. 9:26-27, 2 Cor. 4:8-11, Fil. 3:7-11, 1 Juan 2:15-17,
Pal. 12:11 10 Mat. 17:24-27 11 Ex. 20:3-17, Mat. 22:3640 Rom. 13:8-10 12 Isa. 54:14-17, Dan. 7:3-12, 17-27,
Mat. 16:15-19, Ara. 5:34-39, Rom. 8:34, 37, 1 Cor. 15:57, 2
Cor. 2:14, Ef. 1:18-23, Fil. 2:8-11, 2 Tes. 2:3-10, 1 Juan 4:4,
5:4-5, Pal. 2:26-27, 20:4, 7-10
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DIOS ken JESU-CRISTO,
nga epektibo, ken
TI MARKA TI AYUP?
iti sekularismo ti Katoli(Katuloy ti panid 3)
sismo ken dagiti dadduma pay a palso a
Roma. Pinadpadas metten iti maymaysa relihion nga adda iti payong ti Vatica, a
a gobierno ti lubong nga isu ti baro a sa- saan ken pulos a di a nagbalin! Naam-amtanic revival ti Roma babaen iti agtultuloy mo ti Romano Katolisismo iti adun a siglo
a panangpadasna a mangikkat iti pudno a a kas grupo a terorista. Ti Kristianismo,
naiyanak iti ESPIRITU a Kristianismo. Ti kas insuro ni JESUS, ket pulos a saan nga
Kristianismo ket nabiag ken naregta ka- agkupas! Addanto latta ti tao a makabirok
iti panagbuteng iti APO, kasta met iti ayat
bayatan ti kinakaro ti Soviet purges.
Ti orihinal a mensahe ni JESUS ket nai- ken ti kappia iti mensahe ti ebanghelio
pasdek iti personal a relasion iti siasinoman maipapan ken ni JESUS, a rag-oenda ti
nga indibidual nga agtarigagay nga agbiag agsagaba kas martir imbes a sumukoda iti
iti WAGASNA a PANAGBIAG babaen iti pannakabalin ti kinasipnget.
Ti sumaruno ket ti parikut maipapan
NASANTOAN nga ESPIRITU, nga isu ti
panangsurot kadagiti bilin ti DIOS.13 No kadagiti personal nga ar-armas. Ti Konnasapulanen ti maysa dayta a personal a re- stitusion ti Estados Unidos ket nalawag a
lasion ken iti kinagloria ti biag nga indalan garantianna ti karbengan dagiti umili nga
ti ayat, sirarag-oda nga agsagaba iti kina- agtagikua kadagiti paltog ken iti aguurnmartir imbes a ti agbiag iti turay ti Vatican ong a kas soldado ti umili. Saan daytoy
a Biblikal, ngem konstitusional (U.S.) a
Roman Canon law ni Satanas.14
Pinadas dagiti dadduma a nalilimed karbengantayo ti mangidepensa iti baga societies ti Katoliko nga atensionan bagitayo maibusor kadagiti tattao a nadadaytoy situasion babaen iti pinalukneng kes ken dadduma a saan a sumursurot iti
wenno “progresibo” a palso a Kristian- paglintegan ken dagiti kriminal. (No pay
ismo, a saanen nga agsarita maipapan iti kasta, sikami iti iglesiak ket awanan tagilinteg a moral, dagiti Sangapulo a Bilin, kua a paltog. Saanmi pay ipalubos dagiti
wenno dagiti bilin ni JESUS, nga isu ti annak mi nga agay-ayam kadagiti paltomangayat kadagiti karrubatayo a kas iti paltog.) Tatta dagiti pasimuno ti new
bukodtayo ken iti mangipangpangruna iti world order ti Roma ket nakikadwada
dadduma sakbay a ti bukod a bagi (Ma- kadagiti “maseknan nga umili” (nauusar a
teo 7:12, 19:19, Roma 12:10, Filipos 2:3). maag!) tapno limitaran ken iparitdanton
Kadagitoy nga aldaw mabalin ti siasino- amin nga armas gapu iti kapanunotan nga
man ti umatendar iti adu nga iglesia iti isu ti mangpasardeng iti krimen! No saaaniaman a dominggo ngem pulos a saan nda a mailusot iti kongreso, iduronda bamo a mangngeg ti naan-anay nga ebang- baen iti United Nation one-world governhelio, ti moral a linteg ti DIOS, wenno ti ment ti Vatica! Kasla agsublitayo manen
kinapudno maipapan iti Langit, Impierno, iti pannakaiparitna! Maadaltayonto kadi a
wenno iti Danaw ti Apoy. Adu metten ti gapu ta saan a nagbalin ti pannakaiparit,
gandat a pagtipunen ti pudno a Kristian- dagiti linteg maipaay iti paltog ket saanto
ismo ken Islam, Katolisismo, ken daddu- met nga agbalin?
Kas kimmaro ti panagbarbartek iti
ma pay a palso a relihion, ngem ti pudno
a Kristianismo ket kanayon nga agtakder saklaw ti pannakaiparit, kumaro met ti
iti solido a bato, ni CRISTO JESUS, ti SAO terorismo ken dadduma pay a krimen
ti DIOS, ta aminen a dadduma pay ket ga- no ti umili ket mapaidaman iti aniaman
a wagas ti depensa. Iparittayo met kadi
yung-gayong.15
Ti Kristianismo ket peronal a relasion dagiti pressure cookers ken dagiti tubo?
iti personal, sibibiag ken Mannakabalin- Ti entero a pakaseknan maipapan iti palamin a DIOS. Aniaman a nakurkurang ket tog ket pangilemmeng laeng iti saan a
saan a ti mensahe nga inyumay ni JESUS naibasar iti Biblia a Romano Katoliko ti
manipud Langit ditoy daga. Agtultuloy ti diablo. Daytoy ket tapno maallukoyda dadangadang ti bileg iti nagbaetan dagidiay giti tao a mangipalubos iti pannakaiparit
nga agtalinaed a napudno iti mensahe ti ti amin a kita ti panangidepensa iti umili
13 Juan 14:15, 21-24, 15:9-10, 1 Juan 5:2-3, 2 Juan 6 14 Mat. 10:16-18, 21-28, 39, 24:9-13, Marc. 8:34-38, Luc. 21:1219, Ara. 7:52-60, Rom. 8:17, 35-39, 2 Cor. 4:8-11, 12:10, Fil. 1:20-21, 29, Heb. 11:24-27, 32-38, San. 5:5-8, Pal. 2:3, 9-10,
6:9-11, kap. 11, 12:10-11, 17:1-6, 13-17, 20:4 15 Deut. 32:29-39, 1 Sam. 2:2, 2 Sam. kap. 22, 23:1-4, Sal. kap. 18, 27:4-5,
kap. 28, 31:1-5, 42:9-11, 61:1-4, 62:1-8, 71:1-6, 92:12-15, Mat. 7:24-27, 16:15-18, Juan 14:6, Rom. 9:33
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kadagiti bagida tapno awanton ti epektibo
nga oposision kadagiti public orders, decrees, wenno terorismo.
Iti tunggal kanito nga adda biolente a
krimen nga inaramid ti nahilig ti paltog
a kriminal, ti grupo ti Vatica a bumusor
iti panagtagikua iti paltog ket rumuarda
manen. Kas met laeng iti environmentalismo, ti kontrol ti paltog a “para met
iti pagsayaatan ti adu” ket maskara laeng
tapno mapukawda dagiti personal nga
armas babaen kadagiti sumagmamano a
turay ti estado. Ti maymaysa a gobierno ti
lubong ti Vatica ket agkasapulan iti umili
a nades-armaan a saanton a makabael a
mangresistar no ania ti idikta dagiti Vaticano. Ti pudno a pakaseknanda ditoy ket
tapno matengngelda ti amin.
Idi 1930’s ti Germany ket awan pannakabalinna a mangresistar iti National
Socialist Workers Party. Dagiti umili ket
addaan laeng ti sumagmamano nga armas. Ken idi World War II dagiti Judio
ket awanan ti armas. Ti supapakna ket
innem a million kadakuada ti brutal ken

Malawi
Kumusta kayo kakabsat a lallaki ken babbai dita Tony Alamo Christian Ministries,
Nasayaat kami ditoy ken iti trabaho
a panagiwaras kadagiti babasaen nga
Alamo ket sayaat ti panagtultuloyna.
Idi napalabas a lawas siak ken ti grupok
iti Machinjiri Tony Alamo Ministries ket
nang-abot kami kadagiti adu a Muslim
babaen iti mensahe ti Ebanghelio ni Jesus
ken iti babasaen ni Pastor Alamo. Adu ti
naiwarasmi, ket nagresulta iti panagumay
ken pannakikadua ti ad-adu pay a Muslim
kadagiti inaldaw a panagadalmi iti Biblia babaen iti babasaen ni Pastor Alamo
kadagiti ado a babbalay. Adu ti nangawat ken ni Apo Jesu-Cristo ken addada iti
pannakasanay kadagiti sursuro ni Pastor
Alamo.
Agkarkararagkami para iti ay-ayatentayo a Pastor Tony Alamo iti amin a pagdaldalananna. Kasta met, naragsak kami
iti pannakadamagmi nga ikarkararagdakami ken iti proyekto a patakder nga araramidenmi iti pannakaipasdek ti lugar
a pagisuroan a maaw-awagan a Zomba
TACM Church.
Kumitkitaak iti masakbayan iti
pannakaawatko iti ad-adu pay a pagadalan a materiales manipud kadakayo.
Kadwayo ken Cristo,
Charles Chingwalo
TACM in Malawi

trahiko a pinatay dagiti isu met laeng a
tattao nga ibagbaga ti Biblia a mangpadpadas a mangulit iti daytoy nga aramid.
Ita nga aldaw idiay Britania, dagiti paltog
ket maipariten. Makapasardeng kadi dayta iti krimen? Kitaem ti rekord. Karkaro
ketdi nga immado ti krimen idiay Britania. Kadagitoy laeng, pinaltugan ti maysa
a lakay ti agtatakaw ken nadangranna ti
sabali. Diay tao ket naaresto ken naikkan
ti tungpal-biag a sentensia gapu iti panagpatay! Isu ket indarum diay nasugatan nga
agtatakaw gapu kadagiti nadadaelna!
Ti pagsasao, “Ti pulis ti mangamong
kadagiti krimen,” ket maysa a saan a nasayaat nga angaw. Iti kanito a sumangpet
ti pulis, awanton dagiti mangisay-sayangkat ti krimen. Dakdakkel ti panagtalek dagiti nangipasdek nga amma kadagiti umili
ngem dagiti kriminal ken karkaron ngem
dagiti tirano! Saanen a makontrol dagiti
paltog a kas iti arak wenno dagiti pressure
cooker! Ti panggep amin dagitoy a panangsabidong iti panunot ket panangkontrol iti one-world terrorist government a
mangdis-arma kadagiti umili babaen iti
rason a panangipagel iti krimen babaen iti
panangiparit kadagiti armas.
Ti sumaruno a parikot ket dagiti pasimuno ti gubat. Ibaga dagiti pasimuno ti
maymaysa a gobierno ti Vatica a patienda
a kayat ti tunggal maysa iti kumunidad a
nalinteg ken pada-pada ti tratona—a ti
tunggal maysa ket agtignay tapno maragpat daytoy. Ti kinapudnona adu ti marurod a masapol a surutenda ti dikta ti gobierno, kangrunaanna no ti ipaaramidda
ket maipaay iti naimbubukodan a ki-

naagumda, pannangragpatda iti pannakabalin wenno turay, pannakagun-odda
iti makapaganas ngem imoral a galad,
wenno ti kadawyan a mabagbagaan no
ania ti aramiden.
Adda ti parikot maypapan iti kinadakes. Ti kinadakes ket naipatarus kas
galad a maisupadi iti pagtuladan ti moral a linteg ti DIOS—ti banag a saan nga
umobra iti nabayag a panawen iti daytoy
a kaparsuaan a kas naaramid. Ti maysa a
pilosopo ket nagsarita maipapan iti Categorical Imperative, a mangted iti saludsod
nga, “Ania tatta no aramiden ti amin?”
Ania no takawen ti tunggal maysa ti
banag a kayatda? Ania no agulbod ti tunggal maysa no nalaka? Ania no ti tunggal
maysa ket papatayenda ti tunggal tao a
mangsinga ti dalanda? Ania no ti seks ket
libre ken magun-od ti siasinoman nga agtarigagay?
Maysa pay, patiem kadi a ti tunggal
lider ti komunidad ket agtrabaho a para iti
pagsayaatan ti dadduma no babaen iti panangpilit ket maalada amin a kayatda? Isuda
ket tattao a pasimuno ti gubat! Awan nagdumaanna no kasano kadakkel ti pannakabalin nga adda kadakuada. Ti saludsod
ket no kasano ti panangusarda dayta a pannakabalin. Ado ti sipapalubos a mangusar
kadagiti Katoliko a Jesuita a mangipatungpal iti ibagbagada a para iti pagsayaatan
dagiti tattao babaen iti panangpuersa! Kasano no dagiti Katoliko a Jesuita ket adda
iti panig dagiti Vaticano (ken isuda ket kastoy)? Ania ngarud ti maaramidan ti nadisarmaan nga umili ditoy?
Adda kinadakes iti daytoy a lubong.

Texas
Patgek a Tony Alamo Christian Ministries,
Kayatko a yebkas iti amin a pusok ti napudno a panagyamanko iti tunggal maysa
a nangikararag kanyak. Immimbagak manipud iti talaga a makapatay a staff infection
a maaw-awagan a MRSA. No nakadanun daytoy nga impeksion iti pagay-ayusan ti
darak, mabalin a natayakon siguro. Pagyamanak ti Mannakabalin-amin a Dios babaen ken ni Cristo nga Apotayo iti panangpatanurna iti pastortayo, ni Tony Alamo, a
babaen iti ministrina, dagiti tattao a kas kaniak ket mabalin a tumawag ken agpakararag ken agpaiturong a naespirituan a manipud iti trono ti sibibiag a Dios, ken siak ket
sibibiag nga ebidensia a dagiti kararagyo ket masungsungbatan.
Idi saan a nasayaat ti riknak, pinanunotko ti Pastortayo a Tony ken rinuggiak a
binasa dagiti pagiwarnak ni Pastor Tony pati ti Bibliak, ken sigida a pimminpintas ti
panagriknak ken naitag-ay met ti espirituk.
Itultuloyko ti agkararag ken agayunar para ken ni Pastor Tony, dagiti kakabsat a
lallaki ken babbai, ken dagiti annakda a tinakaw ti Gestapo.
Madaydayaw ti nakakaskasdaaw a nagan ni Jesus,
Wally Cameron					
Dallas, Texas
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Mapadastayo daytoy kas tarigagay a mangaramid iti saan nga umobra a maiyannatup iti NASANTOAN A MORAL A
LINTEG TI DIOS, ti Sangapulo a Bilin.
Ania ti manglapped iti lubong iti panagbalinna a kas iti nailadawan iti nobela ni
Orwell, 1984—saan nga agressat a gubat
para iti saan nga agressat a kitaen iti gubat? Ikkam ti pannakabalin ti tao nga addaan iti Narcissitic Personality Disorder,
ket dagiti parteng ti moralidad, kas iti
Sangapulo a Bilin, ket maballikog tapno
magun-od ti demagoga dagiti tarigagayna. (Ti “demagoga” ket maysa a mangpadpadas a mangray-o iti emosion dagiti
tattao tapno maaramidna ida a kumappon kenkuana, ti terorista nga ayup ti
Vatica, ti baro nga urnos ti lubong, tapno
magun-odna ti pannakabalin.) Aniaman a banag ket mabalin nga aramiden
babaen iti pambar a para iti pagsayaatan
dagiti tattao! Dagiti propagandista ti U.N.
ket makapakombinse launay para iti adu
a tao, ngem saan kadagiti pudno a Kristiano. Laglagipentayo diay Waco masaker
(maysa a Fundamental Christian Church
idiay Waco, Texas) nga inaramid dagiti
goons. Dagiti propagandista ti Vatica ket
awanan sungbat iti problema a kinadakes
malaksid iti ad-adu pay a panangpuersa,
a kankanayun nga agbanag iti pannakafrustrar wenno upay, pungtot, ostilidad,
pannakabingay-bingay, riri dagiti grupo ti
tattao, santo Impierno.
Ti sumaruno a parikot ket ti indibidualismo. Padpadasen ti Kristianismo nga
idalan dagiti personalidadtayo kas tao,
dagiti espiritutayo, iti nasayaat a moral a
galad a pagsurutan a naibatay iti Moral a
Linteg ti DIOS. Ti naintaoan a panggep ti
anti-CRISTO ti Vatica, ti maymaysa a gobierno ti lubong ket iti panangaramid iti
natudio a tattao, iti tattao a nakatutok iti
komunidad a saan a pulos a mangigapu
iti parikot a saan a masolbar ti gobierno
ti Jesuita. No awanen us-usardan, adda ti
euthanasia (pamapatay, patay, terorismo).
Ti biag ket nakatutok iti panagserbi iti
“Mother Dia,” ti planeta, saan a ti DIOS.
Agtungpal amin daytoy iti pannirigantayo iti sangkataoan. Datayo kadi ket kas
iti trabahador nga alimbubuyog iti balayna nga isu ti sangkataoan? Dayta ti konsepto ti Pinagkaykaysa a Lubong. Dagiti
istambay ti baro nga urnos ti lubong, dagiti Vaticano, ket agbibiagda a naiduma.
Adda kadakuada ti kinabaknang, ti rag(Maituloy iti panid 6)

dagiti detalye ti panggep
ti Vatica, ket mabalin
TI MARKA TI AYUP?
a mabigbig, mailasin,
(Katuloy ti panid 5)
ken maaksionan. Awanen ti kinaawan
sak, ti pannakabalin a naggapu iti panna- ti pakabigbigan! Daytoy ket makapilay a
kipasetda iti baro nga urnos. Iti panunotda, tira para iti diablo, ti Romano a kultona,
masapol nga adda ti agpanunot para kada- ken iti sangalubongan a gobiernona. Ania
giti tattao! Ti Linteg a Moral, kas nayebkas ngayen ti maaramidan dagiti propaganiti Nakristianoan a galad idi panawen ni dista ti Vatica?
Panagmanmanman! No maammoan ti
Moises, ket naipasdek iti panagbuteng iti
APO ken iti ayat—iti pannakiayan-ayat iti kinasiasino dagiti kangrunaan nga agarDIOS ken iti amin a banag nga irepresenta aramid iti gulo, mabalinda met a maikkat
ti DIOS. Dayta nga ayan-ayat pataudenna babaen iti maysa a wagas wenno iti sabali.
dagiti galad ti panagbuteng iti APO—ayat, Dagiti drone ket maus-usar iti agdama a
rag-o, kappia, kina-anus, kinamangaasi, mangmanman ti pannakausar ti daga,
kinaimbag, kinapudno, kina-emma, ken panagurnong dagiti tao, ken ti ayus ti trabukod a disiplina. Kalpasan ti tungpal- piko. Ti naisangsangayan a drone ket pinbiag a panangadal no kasano ti agbiag iti adur-as ti FBI ken ti CIA. Dagitoy Cyborg
pagulidanan ni JESUS, ti ebanghelio, ken ti Insect Drone ket maaw-awagan a MAV, a
entero a SAONA (iti panangayat iti tunggal maipatarus a Micro Air Vehicle. Nagbamaysa a kas iti PANANGAYATNA kada- bassit launay dagitoy—tallo a centimetro
tayo),16 aggraduartayo babaen iti pannaki- (agarup 1.2 inches) ti kadakkelna. Makatugawtayo KENKUANA kadagiti luglugar tayabda kadagiti nakalukat a ruangan ken
idiay Langit (Efeso 2:6). Apay ta pilien ti tawa, makalitratoda ken makaipatulodda
siasinoman ti sinasatanas a wagas ti Vatica kadagiti nakitada, ken mabalinda pay ti
no mabalinda met a magun-od ti rag-o ken agala iti DNA a sampol a dara. Punpunpintas iti dalan ti BIAG babaen iti NASAN- doan ti Air Force ti sukimat maipaay dayTOAN nga ESPIRITU, babaen iti ayat ni toy baro nga alikamen iti panagmanman
CRISTO, a saan a matukod ti pannakaam- idiay Unibersidad ti Johns Hopkins ken
mo? Apay ta saan a pilien ti siasinoman Unibersidad ti Pennsylvania.
Mabalin a ti kapapatgan a banag a
nga “ammoen ti ayat ni CRISTO, a saan a
matukod ti pannakaammo, tapno mapun- parikut tatta ket ti maaw-awagan a “smart
nokayo koma iti kinaan-anay ti DIOS” meters.” Ti tunggal agus-usar iti kuryente
(Efeso 3:19), kas ipakita ti Biblia a KJV a ket masapol a maaddaan iti maysa. Palakaenda ti buk-kiping babaen iti radio
panagbiag ken panagsao ni JESUS?
Ti maudi ket ti parikut maipapan iti transmision no sinno ti agus-usar iti ania
personal a wagas ti komunikasion. Kas a kuryente. Mabalinda met a kontrolen ti
nadakamat iti ngato, agingga kadagitoy, kaadu ti mausar a kuryente! Mabalinda
amin dagiti autokrat (ti “autokrat” kayat- met nga itransmit no ania ti mapaspasana a saoen ti mangimatmaton nga addaan mak iti pagtaengan. Dagitoy ket perpekto
iti naan-anay a naingobiernoan a pannak- a pagmanman nga alikamen! Agsubmitar
abalin; siasinoman nga agdominar a tao) ka, wenno awan maalam a kuryente! Malket aramidenda tapno makontrolda da- aksid iti panagmanman, adda ti parikut
giti tattao ti mangpatalinaed kadakuada a iti salun-at. Ti kapigsa dagiti electronic
maiput-putong, a saanda a makapagkoko- empulses nga agitransmit iti sentral kolemunikar iti tunggal maysa tapno saanda kting tower ket makaigapu iti amin a kita
a mapadteng ti banag a mapagnunumoan ti parikut iti salun-at. Ania ti naiduma a
nga aramid. Sinukatan amin daytoy ti naited dayta banag iti gobierno a masapul
E-mail, Facebook, ken ti internet. Da- a mangammo iti ar-aramiden ti umilina?
Ti impormasion ket masapol a magiti Komiti ti Korespondens, a nangbuo
ti lapped a nangigapu iti Amerikan Re- kolekta ken maisagana para iti pannabolusion, inalada ti oras. Ti panagbiahe kaanalisa. Ditoy a sumrek ti usar dagiti
iti nagbaetan dagiti kolonia ket nabuntog kompyuter. Babaen iti daytoy a wagas,
idi. Ngem daytoy ket saanen a nabuntog nalaka laeng a mabuo ti database para
ita. Dagiti absurdo ken ulbod, ti paset iti tunggal tao nga agnanaed iti Estados
dagiti plano para iti pannakaisayangkat Unidos. Ania ngay met ti maipapan kada-

INAWATMO KADIN WENNO AWATEM KADI

gidiay nga email ken ti internet? Naaramid dagiti gandat a mangkontrol iti satellite emision, a mangkontrol iti email,
ken “manglisensia” kadagiti cellphone—
anaiman a mangkontrol iti transmision
ti impormasion! Awan pay met ti permanente, ngem naisurat iti Biblia (Daniel
kapitulo 7, Paltiing kapitulo 13) a dagiti
tattao ti maymaysa a lubong ket saan nga
aginana agingga a maammoanda ti tunggal sao nga ibaga ti tunggal tao. Isuda nga
akin-kontrol kadagiti impormasion ket
kabaelanda a kontrolen dagiti tao. Iti saan
a pannakabael a mangaramid ditoy ket
pudno a nangpilay iti saan a pakalasinan
ti implementasion dagiti Jesuita a pasimuno ti maymaysa a lubong. Ti abilidad
a mangibutaktak kadagiti nadumaduma
a programa ken plano ket pinadur-asda ti
21st Century Commitees of Correspondence, a mangus-usar iti internet a mangibutaktak kadagiti agar-aramid iti krimen iti kulto a Romano Katoliko.
Saan a dakkel a banag daytoy, ta sipsiputan ti DIOS tayo ti tunggal maysa,
uray pay dagiti panunotda, manipud pay
idi rugi ti panawen, babaen iti NASANTOAN nga ESPIRITU.17 Ti SAO ti DIOS
ket ESPIRITU, ken daytoy ket BIAG. Kinuna ni JESUS idiay Juan 6:63, “Dagiti
SAO nga ibagbagak kadakayo, ESPIRITUDA, ken BIAGDA.”
Pasingkedan ti Hebreo 4:12, “Ta ti SAO
ti DIOS ket napartak, ken mannakabalin,
ken natadtadem ngem ti uray ania a dua ti
tademna a kampilan [nga adda iti Vatica
wenno iti siasinoman], a mangsaret uray
iti nagsinaan ti kararua ken espiritu, ken
iti susuop ken pata, ken mailasinna dagiti
panunot ken intension ti puso.”
Pasingkedan ti maikadua a Corinto
10:4, “(Ta dagiti igam ti kinasoldadomi
saanda a naglasag [saan nga iti daytoy a
lubong], ngem MANNACABALINDA
ITI DIOS a mangrebbec cadagiti sarikedked); A duprakenda dagiti panagis-isip
ken amin a nangato a banag a bumusor iti
pannacaammo iti Dios, ket cayawanda ti
amin a panunot iti panagtuloc ken Cristo;
Ket addada a sisasagana a mangdusa ti
isu-amin a kinasukir, inton ti panagtulocyo maananayen.”
Tatta ammomon a ti tao ket addaan
iti adu launay a panagmanman babaen
kadagiti nakakapuy a pasurot ni Satanas,

(Maituloy iti panid 8)

16 Juan 13:34-35, 15:12, 17, Rom. 12:10, 13:8-10, Gal. 5:13-14, Ef. 4:1-3, 1 Tes. 3:12, 4:9, 1 Ped. 1:22, 3:8-9, 1 Juan 3:10-11, 22-24, 4:7-21, 2 Juan 5 17 Deut. 31:21, 1 Sam. 16:7, 2 Ar.
19:27, 1 Cron. 28:9, 2 Cron. 16:9, Job 34:21, Sal. 44:21, 66:7, 139:1-6, 12-16, Prov. 15:3, 11, Isa. 42:9, 46:9-10, Jer. 16:17, Zac. 4:10, Mat. 10:26, 12:36, Marc. 4:22, Ara. 15:18, Heb. 4:13,
1 Juan 3:20
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Testimonio ni Gary Hallet

papan iti Ebanghelio iti sumagmamano a
daras manipud kadagiti kakabsat a lallaki
ken babbai nga aggapu iti Tony and Susan Alamo Christian Foundation Church.
Daytoy a babasaen ket isu ti personal a testimonio ni Pastor Tony Alamo no kasano
nga insalakan ti Apo ti kararuana. Indulin
ko daytoy a babasaen iti dua a tawen ket binasak iti agarup 4 wenno 5 a daras. Inusar
ti Apo daytoy a babasaen tapno ipakitana
kaniak no sadino ti papanak ket pagserbiak
ti Apo.
Agarup dua a lawas kalpasan nga insalakan
ti Apo ti biagko, insalakan met ti Apo ti
kararuak manipud iti umap-apoy nga Impierno. Intedko ti pusok ken biagko ken
ni Jesu-Cristo iti Tony and Susan Alamo
Christian Foundation Church idiay Los
Angeles, California idi Abril 26, 1973.
Pinagtalinaednak ti Apo iti pannakabalinna iti nasurok a 40 a tawenen ita. Saan nga
umdas ti panagyamanko iti Apo iti panangisalakanna kaniak manipud iti Impierno
ken iti panangitedna kaniak iti namnama
nga agbiag a kadwana iti pagarian ti Langit.
Agyamanak Kenka, Jesus, iti papanmo idiay krus ken iti panangibuyatmo iti daram
ken iti pannakataymo a para kaniak tapno
makapagbiagak nga agnanayon a kadwaka
idiay Langit!!!
Madaydayaw ti Apo,
Gary Hallet

amin dagiti aw-awagak a
Kayatko ti mangrugi bagagayyem no saanak a nagbaen iti panangitedko ken
tumar kadagiti droga ken
ni Jesu-Cristo iti amin a
arak a kaduada.
panagdayaw ken panaMaysa a rabii naoverdogyaman gapu iti panansak kadagiti tranquilizer
gisalakanna iti kararuak
a nangaramid iti bagik
manipud iti biag a mana naan-anay a napipikel.
agbasol, addaan depresion
Nariknak a ti pitik ti puken upay. Ti laeng pudno
sok ket bumumbuntog
a ragsak a napadasko sakNi Kabsat a Gary Hallet
ken saanak a makatakder
bay nga insalakan ti Apo ti
kararuak ket idi ubingak pay laeng agarup iti eskinita a pagtug-tugawak. Immaydak
lima ti tawenko. Daytoy ket gapu ta saanak sinundo ti kabsatko a lalaki ken ti maysa
pay a naigamer iti basol idi. Ngem kas tu- kadagiti gagayyemko ket inassiwandak, ket
mataengak, timmangken a timmangken ti inyawiddak ket impaiddadak iti katre sapusok ken immado nga immado ti basolko. dak imbati. Kabayatan nga agid-iddaak iti
Idi bassitak pay laeng nga ubing, dati nga katre, nariknak iti nabara a banag nga imagkarkararagak iti Apo ken addaanak pay may kaniak, a nangaramid kaniak a naanidi iti nalukneng a puso Kenkuana. Ngem anay a namunawan. Ti Apo Jesu-Cristo ket
awan ti nangisuro kaniak maipapan kada- sagsagidennak babaen iti Nasantoan nga
giti daldalan ti Apo ken no ania ti masapol Espirituna, ken narikriknak ti nakakaskasnga aramidek tapno maay-ayok Isuna. No daaw a rag-o nga immay kaniak. Rinuggiak
adda mariknak nga ayat para iti Apo ket nga indaydayaw ken nagrukbab iti Apo.
agkararagak Kenkuana, ken agdayaw ken Nangikabil ni Apo Jesus iti nabara nga ayat
agserbi Kenkuana, ti kabusor ti kararuak, iti pusok a para Kenkuana. Patiek launay a
ni Satanas, ket atakyennak ket rugianna nga ti biag ko ket naespal iti dayta a rabii, ket
aramiden ti biagko a nagulo. Diak pay pulos nangted kaniak iti dakkel a tarigagay nga
nga ammo nga adda gayam ni Satanas ket agserbi Kenkuana.
ngarud saan ko met nga ammo no kasano a Agarup dua a tawen sakbay daytoy a kapalabanan isuna. Awan pannakabalinko iti bi- dasan, nakaawatak kadagiti babasaen maiagko a mangresistar kadagiti sulisog ni Satanas. Ngarud natnagak iti panagusar kadaIndia
giti droga ken arak, uray no saanko met a
Patgek a kabsat a Tony Alamo,
kayat nga aramiden dagitoy nagamran ti
Kablaawankayo amin iti nagan ni Jesus. Patgek a kabsat a managparabur, pagyabasol a bambanag. Kasta met, idi 1960’s, ti
mananka gapu kadagiti nainsakrifisioan nga espiritual a sagut ken kararag a maipaay
iti outreach ministrimi. Babaen iti ministrik, adu dagiti biag ti tattao a nasagid ken
drug movement ket talaga nga sinerrekda
nabalbaliwan iti daytoy a dominggo. Pagyamanan ken idayawtayo ti Dios gapu
ti California a dimmakkelak; Mapukawko
kadagiti adu a responde a naawat manipud kadagiti nagbasa gapu ta
binisitami ti 290 a babbalay ket naam-ammomi ti nasurok a 500 a tattao ken inkaskasabami ti maipapan ken ni Jesus ken inwarasmi dagiti
babasaem. Kayatko nga ipaganetget nga adda dakdakkel a puersa nga
agtrabtrabaho iti mission field ken iti biag dagiti tattao. Rag-o latta para
kadakami ti mangiwaras kadagiti babasaen maipapan iti ebanghelio
nga awan pagkuranganna, ken daytoy ket puro a pannakabalin ti Dios
a mangpabpabael kadakami a mangaramid iti daytoy a ministri, kanayunnan dagiti pammabilegmo manipud kadagiti suratmo, tapno itultuloymi nga aramiden daytoy a trabaho agingga nga ik-ikkannakami
ti Apo iti salun-at ken pigsa. Agyamanak launay kadagiti makaparegta
a surat ken napapateg a sagut a siyayaman a naawatko. Pangaasiyo ta
ikarkararagdakami. Kangrunaanna ikarkararagmi ti ministrim ken ti pannakawayawaya ni Tony Alamo manipud iti pagbaludan. Bendisionan ti
Dios ti ministrim.
AMEN.
Toy kabsat mo ken Cristo,
Ni Evangelist Kennedy Mwanku (akimbaba iti makanPastor Vardhanapu Samuel John Babu Andhra
Pradesh, India
nawan) nga agiwarwaras kadagiti pang soul-winning a
babasaen ni Pastor Alamo idiay Ndola, Zambia.
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INAWATMO KADIN WENNO AWATEM KADI

ken
IMBITARANKA
iti
pusok,
APO JESUS.24
TI MARKA TI AYUP?
Ugasam amin dagiti na(Katuloy ti panid 6)
rurugit a basolko iti napateg a dara nga
isu a masapol a patiem nga adda met ti la- imbuyatmo iti lugarko idiay krus ti Kaling ken kabaelan ti DIOS nga agmanman, bario.25 SAANNAKTO a paayen, APO
ad-adu pay ngem iti gagangay a tao. Mau- JESUS; PAKAWANEMTO dagiti bakomtayonto gapu iti tunggal sao ken iti solko ken ISALAKANMO toy kararuak.
tunggal panunot a naibagbagatayo wenno Ammok gapu ta isu ti ibaga ti SAOM,
pinanunot.18
ti Biblia.26 Ibaga ti SAOM nga awanto ti
Addatayon iti murdong ti panawen. PAAYEM, ken mairamanak dita.27 NgaApay ta saankayo nga agbalin a naiimbag rud, Ammok a NANGNGEGNAK, ken
nga ub-ubbing a lallaki ken babbai, lallaki SINUNGBATANNAKON, ken ammok a
ken babbai a natataengan, ken pagbabawi- naisalakanakon.28 Ken agyamanak KENanyo dagiti basolyo itan sakbay a maladaw KA, APO JESUS, iti panangisalakanmo iti
ti amin? Aramidemon ita babaen iti pan- kararuak, ken ipakitak ti panagyamanko
angibagam iti daytoy a kararag iti DIOS iti babaen iti panagtulnogko kas IBILINMO
nagan ni JESUS.
ken iti saankon a panagbasol pay.29
APOK ken DIOSKO, maasika kadi diNgarud pabautisar ka, iti naan-anay a
toy kararuak, maysa a managbasol.19 Pa- pannakaipabatok iti danum, iti nagan ti
tiek a ni JESU-CRISTO ket isu ti ANAK AMA, ken iti ANAK, ken iti ESPIRITU
ti sibibiag a DIOS.20 Patiek nga ISU ket SANTO.30 Sipapasnek nga adalem ti Bibnatay idiay krus ken imbuyatna ti napateg lia a KJV, ken pagtulnogam no ania ti
a DARANA para iti pannakapakawan ti ibagana.31
amin a napalabas a basbasolko.21 Patiek
Kayat ti APO nga ibingaymo iti daddua pinagungar ti DIOS ni JESUS manipud ma ti pannakaisalakanmo. Mabalinmo
patay babaen iti pannakabalin ti NASAN- ti agbalin a taga-yiwaras kadagiti babaTOAN nga ESPIRITU,22 ken nakatugaw saen ni Pastor Tony Alamo maipapan iti
ISUNA iti makannawan nga ima ti DIOS Ebanghelio. Ipaw-itandaka kadagiti babaiti agdama ket dengdenggenna toy pan- saen nga awan bayadna. Tawagan wenno
angipudnok iti basolko ken daytoy a ag-emailka kadakami para iti ad-adu pay
kararag.23 Ilukatko ti ruangan toy pusok, nga imformasion. Ibingaymo daytoy a

mensahe iti dadduma.
No kayatmo a maisalakan ti lubong,
kas imbilin ni JESUS, saanmo ngarud a
taktakawan ti DIOS iti KUKUANA nga
apagkapullo ken daton. Kuna ti DIOS,
“Takawan kadi ti tao iti DIOS? Ngem
TAKTAKAWANDAK. Ngem kunkunayo, Sadino ti nangtakawanmi KENKA? Kadagiti apagkapullo ken datdaton.
Ngem nailunodkayo iti lunod: gapu ta
TINAKAWANDAK, uray pay ti sapasap
a nasion [ken ti sapasap a lubong]. Yegyo
amin nga apagkapullo [ti ‘apagkapullo’
ket it 10% ti amin a pastrek] kadagiti kamaligko, tapno adda koma ti karne [Naespirituan a makan] iti PAGTAENGAK
[karkararrua a naisalakan] ken PADASENDAK tatta iti daytoy, kuna ti APO
dagiti BUY-BUYOT, no saanko nga ilukat kadakayo dagiti tawtawa ti langit, ket
ibuyatko kadakayo ti bendision, ket awanto ti kwarto a makalaon a mangawat
ditoy. Ket ungtakto ti mangdadael para
iti pagimbaganyo, ket saannanto a dadaelen dagiti bunga ti dagayo; uraypay dagiti
ubasyo agbungada sakbay ti panawenda,
kuna ti APO DAGITI BUYBUYOT. Ket
amin a nasion awagandaka a nabendisionan: gapu ta agbalinkanto a nadam-eg
a daga, kuna ti APO dagiti BUY-BUYOT”
(Malachi 3:8-12).

18 Prov. 24:12, Eccl. 11:9-10, 12:13-14, Dan. 7:9-10, Mat. 12:36-37, 16:27, 25:31-46, Marc. 4:22, Rom. 2:5-13, 16, 1 Cor. 3:13, 4:5, 2 Cor. 5:10-11, Judas 14-15, Pal. 2:23, 20:11-15
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. 28:18-20, Juan 3:5, Ara. 2:38, 19:3-5 31 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, San. 1:22-25, Pal. 3:18

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:
© Copyright Nobyembre 2013 Amin a karbengan naited World Pastor Tony Alamo ® Nairehistro Nobyembre 2013
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