OPEN LETTER TO PRESIDENT NOYNOY AQUINO

December 2, 2013
RE: REQUEST THAT THE PHILIPPINE GOVERNMENT PUTS TO DEATH BY
BURNING THOSE WHO OFFEND THE 1ST AND/OR 2ND COMMANDMENT(S) OF
GOD HANDED THRU MOSES.
Dear President Noynoy Aquino,
Nakita mo naman ang pinsala ng Bagyong Yolanda na sumunod sa 7.2 Magnitude na
lindol sa Bohol. Sa ngayon, umangat sa 5,670 ang bilang ng patay at umabot sa
P34,366,518,530.67 ang halaga ng mga nasirang gusali, bahay o “infrastructure” at
produkto ng agrikultura dahil sa bagyo.
Hindi po ito pagsubok. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na higit sa kakayahan
ng tao. Kung hindi man ito kaya, magbibigay siya ng paraan na kanya itong maalpasan.
God does not test anyone beyond what he can bear.
Ang naganap na lindol at bagyo na pumatay ng tao ay PARUSA! Galit sa atin ang Diyos
dahil lumalabag ang mga Filipino lalu na ang mga Bisaya sa kanyang Kautosan! Ang
Una at Pangalawang Utos niya na sinuway ng karamihan ay ang pagsamba sa mga diyusdiyusan at rebulto. Nandito po ang paliwanag, ebidensya at testimonyo;
http://www.dtcele.com.au/downloads/2517094/190+NAMATAY+AT+NAPINSALA+S
A+LINDOL.pdf
http://www.dtcele.com.au/downloads/1931347/THE+SINULOGFameOrShame2ndEdition.1.pdf
http://www.dtcele.com.au/downloads/148678/PurgatorianBarbeque.pdf
Hindi sa pinapanigan ko ang Iglesia Ni Cristo (INC) o Ang Dating Daan (ADD). Otro
‘yang mga sakim sa barya!
Una ko itong ginawa noong pag-upo pa lang ni Tita Cory pagkapresidente noong 1986.
Siya ang kauna-unahan kong pinamahagian ng Salita Ng Diyos. Hindi nga lang ako
nagwagi dahil dumidikit sa kanya si Jaime Cardinal Sin. Pasensya na Kuya. Tatlong taon
ko siyang pinadadalhan ng Cards na may Bible Verses at may mga paliwanag din pero di
ko talaga kaya hanggang sa ako’y pinahirapan ng Diablo at ako’y sumuko.
Wala akong trabaho, wala akong pera, wala akong kaibigan, may kapatid pero ako’y
kinakalaban kaya hiniling ko sa Diyos na kanya muna akong layuan! 13 taon akong
walang pakialam sa Diyos pero napag-isipan ko ring kapag ako’y namatay noong
panahon na ‘yon ay sigurado akong lalagpak sa Impyerno.
Kaya noong 2001, mga ilang lingo lang bago ang World Trade Center Terror (9/11), ay
bumalik ako sa kanya at isinilang ang “The Sinulog – Fame or Shame?”, “Enter The
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Igleng”, “The Buddha Song”, “Magsituwad” atbp. Nasa blogs ko po ang mga ito, click
lang ‘to; www.ulraxnsydney.blogspot.com.
Mula 2001, 13th year ko na rin po itong pagpapaintindi sa Sambayanan ang Salita Ng
Diyos. Marami po akong nakalaban, minumura ako, binabastos at pinagtangkaang
patayin! Ang hirap din kasi paintindihin ang makitid na utak ng mga Filipino.
Hindi ko po kayang ipamahagi ang Salita Ng Diyos sa 92.61 million Filipinos! Kaya ang
hiling ko sa Gobyerno ng Pilipinas ay isagawa ng batas ang Una at Pangalawang Utos Ng
Diyos na ibinigay kay Moses. Diyos ang ating pinili, Diyos ang ating susundin!
Batay sa Sampung Utos, pinarurusahan ng Gobyerno ng Pilipinas ang sinumang
nakapatay, nagnakaw, nanggahasa at gumawa ng iba pang krimen. Itong pagsasamba sa
diyus-diyusan at rebulto na naging sanhi sa pagkamatay ng mga nayolanda at nalindol sa
Bohol ay dapat lang talagang isabatas!
Kung gusto ng mga Senador at Kongregista na magdebate, walang problema, nandiyan
lahat ang Bible Verses nakalakip sa tatlong Artikulo na nasa itaas.
Iwasan natin ang mas malubha pang Parusa ng Diyos, sundin natin siya! Mga kababayan,
huwag na kayong magprotesta dahil sa pagtaas ng gasolina o ano pang bilihin. Huwag na
kayong magreklamong maliit ang inyong suweldo. Huwag nang pagdebatehan pa ang
tungkol sa “Condom” para pagsugpo ng “Aids” o pagkontrola ng populasyon. Huwag na
kayong mag-isip kung paano mag-abroad pagkatapos mag-aral ng kolehiyo. Sundin ang
Diyos at giginhawa tayong lahat!
Mahirap mamuhay sa Purgatoryo o Impyerno. Sabi nga ni Hesu Kristo, “There will be
weeping and gnashing of teeth!” Huwag mong sabihing posteso ka naman at ala
Flordeluna. At kung sa akala mo’y pupunta ka ring langit kapag na-purify ang kaluluwa
mo, nagkakamali ka. Hindi nagba-Bible study si Satanas doon. Hindi rin siya nagsasabing,
“Repent!” Pagsisihan mo ang iyong kasalanan hangga’t humihinga ka pa! Kilalanin mo
ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia habang dumidilat pa ang iyong mga
mata!
‘Yon bang 5,670 na namatay sa Bagyong Yolanda at 190 na natipok sa Lindol doon sa
Bohol ay nasa langit ngayon? Kung sila ay mga Katoliko, sila ay siguradong nasa
Purgatoryo o Impyerno ngayon, for your information!
SUGPUIN ANG KADEMONYOHAN AT PANG-AASAR SA DIYOS! HATOLAN
ANG MGA PARI, OBISPO AT MADRE. LUTASIN ANG 483 TAONG GULANG NA
PROBLEMA NG BANSA! PAGHAHARI NG DIABLO SA PILIPINAS BIGYANG
KATAPOSAN!
ROMA KATOLIKA, SUNOGIN NA!
Sincerely yours Kuya Pnoy,
Dongski
Page 2 of 2

