GALIT ANG DIYOS SA SAMBAYANANG FILIPINO DAHIL SA MGA RELIHIYON NITO
by Archipelagian Heritage, Raul Morales (July 2o14)

IGLESIA NI CRISTO SA SABONGAN
Relihiyon ang dahilan kung bakit galit sa Sambayanang Filipino ang Diyos. Tingnan mo naman ang Filipino,
mayabang kahit Pataygutom, pinaparusahan na ng Diyos ng bagyo at lindol, sasabihin pang makadiyos daw sila.
Mga Utak Dilis talaga!
Sinusunod ko lang ang kagustohan ng Diyos na kayo ay matuto sa kanyang Katotohanan. Hindi ko kayo
hinuhothotan! Kaya huwag kayong magalit, magmura, magtapang-tapangan o mag-ugaling asong ulol.
Sinasabi ko sa inyo na kahit sa edad n'yong 'yan, wala pang nakapagsabing, "KAYO AY NILOLOKO LANG!"
Napatunayan ko naman, at may mga pruweba na mga Bible Verses. Sinong Pastor ba ang nakakaalam sa mga
sinasabi ko dito sa website na 'to? www.dtcele.com.au Wala, pare-parehong mga sinungaling 'yan at saksakan
ng mali! Imbis na ako'y inyong pasasalamatan, ako'y inyong nilalait, ini-insulto at minumura. Ang kapal naman
ng mga mukha ninyo! Parusahan nawa kayo ng Diyos nang hindi n'yo kayang alpasan!
Mga miembro pala ng IGLESIA NI CRISTO mas gustong tawaging INC kaysa Igleng. Bakit kaya, nakapagtataka, di
ba? Ang "Inc." ay nangangahulogan ding "incomplete", tama? INC nga naman sila dahil mga kulang-kulang!
Biruin mo, sasakay daw sila sa simbahan nila pagbalik ng kanilang Cristo Sa Sabongan! Ang Cristo nila ay tao
lang talaga, hindi Anak Ng Diyos kaya hindi nila ito pinagpapaskohan. Ang Cristo nila ay Anak Ng Tipaklong!
Anak Ng Tinapa ang Cristo nila!
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Paano naman kaya lilipad ang simbahan nilang matulis at maraming ilaw, parang Manananggal? Kasi siempre,
ang ilalim ng sahig at pondasyon ay puno ng bulate, putik at dumi! Siguro iiwan ang sahig at pondasyon at ang
mga Igleng na may tuleleng ay kakapit na lang! Ayon, naintindihan ko na!
Pero bakit pa gagasta ng 10% sa suweldo o kinikita kung puwede namang Walis Tingting na lang ang bilhin?
Sobra naman maningil ang mga hinayupak na mga Manalo at iba pang mga Ministro!
Mga Igleng na may tuleleng, Walis Tingting na lang ang inyong bilhin, please, please, please!
Magandang pakinggan Ito;
Mga IGLENG na may TULELENG sasakay ng WALIS TINGTING!

ALLAH AT BIRHEN MARIA, PAREHO LANG; CRISTO NG IGLESIA NI CRISTO, IBA!
Si Allah Ng Islam at Birhen Maria Ng Roma Katolika ay di maaring magkantotan. Si Allah ay si Satanas na nagreincarnate sa baboy. Si Birhen Maria ay si Satanas din na nagpakita bilang magandang diwata o engkantada
na ang damit ay puting mahaba. Ibig sabihin, siya ang original na Viceganda!
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Hindi maaring magkantotan ang dalawa! Ang tawag po noon ay "Jakul"! Kantot sa sarili.
Ang mga Katoliko na sumasamba ng mga Rebulto at Diyus-diyossn ay ibinigay ng Diyos sa Kalaswaan at
Kabastosan. Baka sakali sila ay makamalay na ang kanilang kasamaan ay lumulubha at aaming nagkasala.
Naghihintay lang ang Diyos na humingi ng kapatawaran nguni't ang ginawa ay lalu pang nagmamalaswa! Ang
mga kabastosan dito ay ebidensiya na ang mga Katoliko nga ay mga bastos at malalaswa!
Kaya karamihan ng Obispo at Pari ay sumisipsip ng Titi!
Mga Madre naman tumatai ng Borat!
At ikaw Katoliko, kapag nagkamali, ang sasabihin, "Ay Puki", "Ay Titi", "Ay Borat"!
Check mo ang Links Section dito mula sa ibaba para makita mo ang Kalaswaan ng Roma Katolika;
www.dtcele.com.au
Ito namang mga Igleng, ang Cristo nila ay tao lang talaga, kaya hindi nila ito pinagpapaskohan. At ang sabi ng
mga Ugok na Ministro, sasakay daw sila sa simbahan nila sa pagbalik ng Cristo nila. Kaya tingnan mo ang mga
simbahang Iglesia Ni Cristo, matutulis na parang Rocket. Talo pa ang Spaceship ng NASA! Ayan, naman pala
mga Filipino, maraming spaceships ang Pilipinas! At ang mga ilaw ay pang-space talaga. Diyos ko 'day!
Ang Cristo pala ng Iglesia Ni Cristo (INC) ay tao lamang, hindi Anak ng Diyos. Ang Cristo ng mga Igleng ay Anak
ng Tipaklong! Anak ng Tokwa!

Bagyong Yolanda sa Tacloban pagkatapos sa 7.2 magnitude na Lindol sa Bohol – Parusa hindi Pagsubok!
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ENTER THE IGLENG
(Melody as in ASIN’s “Kapaligiran”)
Intro: A----;
AD
Ang mga Igleng, akala mo’y magagaling
EA
Nakabili na ba sila ng walis tingting?
AD
Nakikipag-away sa mga bading
EA
‘Yon pala’y pareho silang mga praning!
Koro:
F#m D
Hindi na masamang makipaglaban
EA
Basta’t pina-iiral ang Katotohanan!
F#m D
Kung makikipaglokohan din lang
EA
Di doon na sana sa pantalan!
AD
Sahod kong pinagpapawisan
EA
Sa ayaw ko’t gusto’y makakaltasan;
AD
Kuya Eddie, napakasakit nga naman
EA
Heto ako lugaw’t tuyo na lang!
(Repeat Koro)
AD
Sasakyan mong pinagyayabang
EA
“Push button” din ba ang tambutso n’yan?
AD
Pagda-drive ba’y madaling pag-aralan,
EA
Kayang-kaya rin ba ni “superman”?
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(Repeat Koro)
AD
Sa mundong ito, kay daming manloloko
EA
Sasabihin pang kagagawan ni Pedro;
AD
Dinadamay pa pati si Kristo,
EA
Hindi naman nagpapasko!
(Repeat Koro)
AD
Aling walis nga ba ang mas mainam?
EA
‘Yong “made in Korea” kaya, o “made in Japan”?
AD
Sila’y pare-parehong pupuntahan,
EA
Walang iba kundi sa basurahan!
Koda:
EA
Walang iba kundi sa basurahan! (2x)

AWIT PARA KAY ALLAH;
Ikaw ang Allah allah;
Sa kasalanan kong nagawa;
Isang tuwad ko lang limut na siya!
MAGSITUWAD
(Tune as in Yoyoy Villame's Mag-exercise)
Magsituwad tayo tuwing umaga;
Tuwing umaga, tuwing umaga;
Magsituwad tayo tuwing umaga,
Upang si Allah ay matutuwa!
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Sa tanghali bago lumamon ng sili,
At sa hapon kalimutan na'y kape,
At puwit ay iwisi-wisi;
Ne butiki'y walang sinabi;
Sabay bilang
Mga bato ng kapalaran,
Biyaya ni Allah'ng
Nueventa'y nueve ang pangalan,
Magsituwad upang lumalapad ang balakang!
Narration:
Allah's seiz, allah's nueve, allah's doce, allah's tres;
Allah's seiz uli, allah's nueve sa gabing marikit!
Koda:
Kaya kapit na kapit;
Almuranas na kay lagkit! (ngok ngok!)

JESUS CHRIST DID SAY, CATHOLICS DON’T GET TO HEAVEN
Huwag nang makinig sa mga Sinungaling na Pari, Obispo at Madre dahil nangwarta lang ang mga ‘yan at
hinahatid pa ang inyong kaluluwa sa Purgatoryo o Impyerno.
Napatunayan natin sa nakasulat pati website links sa “SAGAD SA KIKI NI ST. BERNADETTE” na sina Tita Cory,
Dolphy, mga Kamag-anak mo at Kaibigan na namatay bilang Katoliko ay nasa Purgatoryo o Impyerno ngayon.
Si Kristo Hesus mismo ang nagsasabing sila nga ay nasa Impyerno ngayon dahil sa pagsasamba nila ng mga
Rebulto at Diyus-diyosan.
Pagsisihan n’yo na ang inyong kasalanan at HUWAG NANG SASAMBA SA MGA REBULTO AT MGA DIYUSDIYOSAN tulad nina Birhen Maria, Black Nazarene, Sto. Nińo, Pedro Calungsod, St. Peregrine, Lady of Fatima,
Lady of Guadalupe, Lady of Peńafrancia, Lady of Mt. Carmel, Lady of Lourdes, Lady of the Rule at iba pang mga
Purgatorian Celebrities.
Huwag awitan ng papuri, alayan ng kandila o barya, pagpistahan, pagnovenahan, pag-processionan o ano
mang uri sa pagsamba at pagbigkas sa kanilang mga pangalan.
Sunogin n’yo ang mga Rebulto na nasa bahay ninyo.
Itigil mo na ang iyong pagpang-asar sa Diyos!
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Mga Bogok, magsilayas na kayo mula Roma Katolika! Habangbuhay n'yo bang suportahan si Satanas? Huwag
paaralin ang inyong mga kamag-anak at kaibigan sa Catholic Schools & Universities.
Ang China at Roma Katolika ay magkakutsaba, kaya hindi natin maiwasan ang pagbugso ng mga Komunista sa
ating Bansa. Gusto mo bang pagkakantotin ang iyong mga anak na babae ng mga Sakang na Intsik? Gusto ba
ng ating mga kalalakihan na manonood kung paano gahasain ang ating mga kababaehan ng mga Itlog Dilaw?
Mag-isip kayo.
Sundin n'yo ang Una at Pangalawang Utos Ng Diyos! Hindi pa ba kayo nagsawa sa Lindol, Bagyo, Gutom, Sakit,
Trahedya at iba pang parusa ng Diyos?
Ang Bayang Pilipinas ay Bansa ng mga anak ng demonyo, kaya dumadanak ang apihan, pagpangurakot,
pagpansamantala, pagkawalang galang, pagkabastos, pagkamagnanakaw atbp.
'Yong mga nakapagkolehiyo o mga Professional o nakagpagtapos ng pag-aaral nguni't hindi nakakaintindi ng
Una't Pangalawang Utos ng Diyos kahit tinagalog na, paturo na lang kayo sa mga Grade VI, Grade V o Grade IV
lang. Mas matalino kaysa sa inyo ang mga 'yan.
HUWAG KA NGANG SASAMBA SA MGA REBULTO AT MGA DIYUS-DIYOSAN!
God bless sa inyo mga Bogok, Hungog, Gunggong, may Tupak, Tigas Ulo, Ugok at mga Siraulo!

St. Bernadette
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SAGAD SA KIKI NI ST. BERNADETTE
(Tune as in Aegis’ Luha)
I
Akala ko’y mapasaakin.
Ang tinuturing na bituin;
Ng mga Pagano’t mga Praning.
Pati nang mga Bading!
Nais kitang itatanan,
Mga Obispo’y kay lupit naman!
Ayaw nilang ika’y pakawalan,
Mananatili sa Vatican.
Koro:
Ikaw ay aking minahal.
Hanap ko ay iyong pagsalsal sa Borat ko;
Titi ko man ay minsan hangal,
Higpitan mo lang ang sakal!
Hindi mo na kailangan,
Na lumuhod pa sa aking harapan;
Isusubo ko sa ‘yo ang buong Borat ko!
At ito ang ‘yong tandaan,
Ikaw ma’y labis na pinagsawaan;
Pag-ibig ko sa ‘yo St. Bernadette ng Francia,
Sagad sa Kiki mo!
II
Ninais ko ang mga sulyap mo,
Kahit ba nakapikit kayo;
Sa malamig na mga palad mo,
Ipaubaya ang bayag ko!
(Ulitin ang Koro)
Koda:
Ayoko nang mangagat,
Gusto kitang kadyotin;
‘Pag nawala ka sa ‘king piling,
Masasaktan ang Otin!
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Gulong ng itlog,
Paulit-ulit mong damhin;
O Santitang mahabagin,
Sa ilong mong parang bangin!

SI BIRHEN MARIA AY REYNA NG KANTOTAN, SI ST. BERNADETTE NAMAN AY REYNA NG MGA POKPOK!
Napakaganda ni St. Bernadette, kahit pagsamasamahin sina Osang, Sabrina M. Kristina Gonzalez, Ara Mina,
Gretchen Baretto, Katrina Halili atbp. mga laspag at laos na nating mga “Bold Stars,” walang sinabi kay St.
Bernadette.
Bilang gantimpala sa kanya ng Vatican, pini-preserve ang kanyang katawan na higit 122 taon nang patay at ang
sabi ng mga Obispo at Pari, mabango raw ang libingan niya.
Si St. Bernadette ang nakakita kay Birhen Maria masapanaginip man o nakadilat ang mata. Siya ang dahilan
kung bakit sinasamba ng 1.2 bilyones ka Katoliko sa buong mundo si Birhen Maria.
Ayos na ayos ang pagkaka-preserve kay St. Bernadette. Ang tangos ng kanyang ilong at buhay na buhay ang
kanyang mga pisngi! Kapag pinatagos mo ang iyong titig sa katawan niya, mapupuna mong tayung-tayo ang
kanyang suso, ano? At saka maaninag mo ang hiwa ng kanyang Kiki!
Mahirap ibuka ang kanyang mga hita kaya medyo alanganin siyang iyotin ng harap-harapan! Banatan mong
nakatalikod, sa puwit mo idadaan! Ang Kiki niya ay kalahati “wax” at kalahati laman kaya kinakailangan mong
ibabad muna ang Titi mo sa “toaster.” Kailangang nagbabaga ang Titi mo, Tanga! Lalabasan sigurado si St.
Bernadette, “wax” nga lang!
UNA AT PANGALAWANG UTOS NG DIYOS
Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsamba sa mga diyus-diyusan at mga rebulto.tulad nina Birhen Maria, Lady
of Fatima, Lady of Guadalupe, Immaculate Concepcion, Lady of Peńafrancia, Lady of the Rule, San Pedro
Calungsod, Black Nazarene, Sto. Nińo, etc.
Kung magmamakulit ka, ibibigay ka ng Diyos sa Kalaswaan at Kalibogan! Baka sakali mapahiya ka at
mapatunayang ikaw nga ay nagkasala.
Ang kabayaran ng Kasalanan ay Kapahamakan!
Itong kademonyohan ng mga Katoliko ay hindi nila alam. Pero dahil nasabihan naman ang “majority” sa kanila
nguni’t ayaw makinig, ang Sambayang Filipino ay nilindol, binagyo, nagkasakit, naaksidente, nasapul sa
trahedya, nakurakot, nasamantala at nakapagdanas ng iba pang kapahamakan!
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At ang Pilipinas ay naging Bayan Ng Mga Bogok!
Bakit ka ba pupuntang langit kapag sumusunod ka sa mga doktrina ng Roma Katolika? Pinalayas na nga sa
langit si Satanas at mga alagad niya, pagkatapos iyong sinasamba, alangan naman pupunta ka sa Kaharian ng
Diyos.
Sambayanang Filipino, kung talagang napakakitid n’yang utak ninyo at hindi nakakaintindi ng simpleng Tagalog,
igawa ninyo na lang ng rebulto ang Kiki ng maybahay ninyo, pagkatapos alayan n’yo ng Patis! Pagdasalan ninyo
baka sakali dadalas ng ulan at wala nang El Nińo.
Ito ang mga Bible Verses tungkol sa Una at Pangalawang Utos ng Diyos;
Exodo 20:3-6
Unang Utos Ng Diyos – “Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin.”
Pangalawa - “Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang
na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyusdiyusang iyan sapagkat akong si Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati
ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Nguni’t ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko
hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.
Ito ang Bible Verse na nagpapatunay na hindi ka nga pupuntang langit kapag patuloy kang maging Katoliko;
Pahayag 22:12-16 “Makinig kayo!” wika ni Jesus. “Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa
bawat isa ayon sa kanyang ginawa! Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang Simula at ang
Wakas.”
Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at
kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lunsod ang mga buhong,
mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamatay-tao, MGA SUMASAMBA SA DIYUS-DIYUSAN, at mga
sinungaling – sa salita at sa gawa.
Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga
iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David, ako ang maningning na tala sa umaga.”
ITONG MGA BIBLE VERSES NAGLALADLAD SA KALASWAAN, KANTOT SA KATIPOT AT KABAKLAAN NG MGA PARI,
MADRE AT OBISPO;
Roma 1:21-32 Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man.
Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pagiisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang
kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat
na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.
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Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng
kahalayan sa isa’t isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan.
Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang Lumalang na siyang dapat papurihan
magpakailanman! Amen.
Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki,
sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki; ayaw makipagtalik sa
mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito’y nakakahiya, kaya’t hindi
nila maiiwasan ang parusa sa kanilamg lisyang gawain.
Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di
tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip.
Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, nahumaling sa pagpatay, pagtatalo,, at pagdaraya. Sila’y
masisitsit, mapanirang-puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang,
mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong
lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman,
patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba’y gumagawa ng gayon.
KUNG GUSTO MO NG EXPLANATIONS TUNGKOL SA UNA AT PANGALAWANG UTOS NG DIYOS, CLICK MO
LANG ANG NASA IBABA NA LINKS;
http://www.dtcele.com.au/downloads/2517094/190+NAMATAY+AT+NAPINSALA+SA+LINDOL.pdf
http://www.dtcele.com.au/downloads/1931347/THE+SINULOG-FameOrShame2ndEdition.1.pdf
http://www.dtcele.com.au/downloads/148678/PurgatorianBarbeque.pdf
http://www.dtcele.com.au/downloads/2632873/WhatSatanSaid.pdf
http://www.dtcele.com.au/news/the-true-meaning-of-christmas/70178
Kung gusto n’yong mag-inquire para magkaroon ng Condominium sa atin, ma-Filinvest o Ayala Amaia, tawag
lang dito; +61 434 081 881.
Good luck.
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