ARCHIPELAGIAN HERITAGE
“The Awakening” album
KATUWAAN!
WARNING: Para hindi umusok ang tumbong, please spend a little time reading the blogs,
“Sambayanang Filipino Gumising Ka!” and “The Bible” at http://www.dtcele.com.au. Maraming
salamat po. You may fill up the blanks with the closest answer. If you have queries, email
ulraxnsydney@yahoo.com. Note: 8 CD song samples are available for listening at www.youtube.com.
Ano ang yari sa G-string nina Immaculate Concepcion, Lady of
Fatima, Lady of Guadalupe at Birhen di na ni Regla na mga
engkantadang nagpanggap na Maria?
Abaca
Sako ng harina
Nylon
Hindi nagpapanty’ng mga ‘yan!
Catholic bishops, priests and nuns call anti-catholics, “heretics”.
How do real Christians call them?
Bombastic!
Lunatic!
Plastic!
All of the above
Kung si Adolf Hitler ay tinatawag na “Itlog na higit sa lahat na
mga itlog” o “Nut above all nuts”, ano naman ang tawag kay
Pope Benedict XVI?
Mahiwagang Itlog
The Coconut
Banal na Bayag
All of the above
Nakabatay sa Biblia na sa mga huling araw, ang mundong ito ay
magkakaroon ng “666 beast” na siyang magpapahirap sa mga
Kristiyano. Ito na kaya siya? Kung ang “German translation” ng
“chocolate” ay “Vanhoutin”, ano naman ang German sa Pope
Benedict XVI?
Laylayhoutin
Saganasafoukin
Galitsafoukin
Imphoutin
Napagbentangan si Lord na siya raw ang nagpi-preserve sa
katawan ng bruhang ito. Siya ang Madre na si St. Bernadette.
Mabango raw ang libingan nya kahit siya ay mahigit na 100 taong
patay sabi ng mga Pari. Ano naman kaya ang totoong amoy sa
kalagitnaan ng mga hita nito?
Alamang
Bawang
Maanghang
Ewan ko lang
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Kailan ba ipinag-uutos ng Diyos na sambahin at isasayaw sa
Sinulog o Ati-atihan ang bogok na ‘to? Kailan ba naging batang
Hesus ito? Ito ay sakang, karga-karga ay sanlibutan at ang mga
daliri ay naka-peace symbol! Sino ang tatay ng lakas tamang ‘to?
Spiderman
Batman
Superman
E.T.
Ano ang “praise song” o awit ng pagpupuri ng Iglesia ni Manalo
na hindi nagpapasko dahil si Cristo nila ay tao lamang? Si Cristo
nila ay Cristo sa sabongan! Si Cristo nila ay mahilig mangamkam
ng perang pinagpawisan at pinaghirapan! Matayog naman kaya
ang lipad ng kanilang Simbahan o Sasakyan?
Hotel California
Rocket Man
Enter the Igleng
Topgun
Kailan ba sinabi ni Kristo Hesus na ang pangalan ng kanyang
Ama ay “Allah”? Si Jesus Christ ay tinuturing na “Saviour of
Christianity” at “Lamb of God”. Siya ay Anak ng Diyos na Diyos
din, na pumunta sa sanlibutan at nagpakatao. Sino naman ‘tong
Gwapito na nasa gawing kanan?
Tagapagligtas ng Islam
Butakal ni Allah!
Si Mohammed na nagpakababoy
Si Allah mismo!
Ano ang kahulogan ng salitang “Muslim”?
Hayop sa tuwad!
Olympic tuwad champion!
Malaking balakang
Me ibubuga sa larangan ng pagtuwad
Ne kailan hindi sinasabi ni Kristo na sambahin ang kanyang
larawan o debulto na kadalasan ay kamukha ni Leonardo da Vinci
o Leonardo di Caprio. Ano ang tawag sa isang Filipino na
nagmamatigas at suwayin ang Una at Pangalawang Utos sa “Ten
Commandments” na ibinigay kay Moses, alang-alang sa kanyang
relihiyon na ang dulot ay kasinungalingan?
Taksil sa bayang sinilangan!
Hungog!
Ugok!
Utak Dilis!
Ano naman ang tawag sa isang Filipino na nakakaalam na sa
Katotohanang Espiritwal subali’t ayaw mamahagi sa kanyang
mga kamag-anak at mga kaibigan na iginapos hanggang ngayon
sa kapangyarihan ng Kadiliman?
Gonggong!
Inutil!
Bogok!
Born Tangé!
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Ang mga Italiano at Romano ang syang nagtayo ng Roman
Catholic Church. ‘Tong mga taong ‘to ay tanyag sa buong
mundo at sa biblia na mga supot o uncircumcised! Ibig ba sabihin
ang kahulogan ng Roman Catholic Church ay “Universal Supot
Church? Itong simbahang ito ang nagturo ng ating mga politico sa
pagpangurakot! Itong simbahang ito ang dahilan kung bakit tayo
pinaparusahan ng Diyos!
Malay ko dyan!
Siguro…
Oo nga!
Ay sya!
Muslims claim that God is an Arab? Ang diyos pala ng mga
Muslim ay may malaking ilong at amoy pawis na 40 diyas na
napanis!
Ang baho pala ng Allah nila!
Ilong ranger pala si Allah!
Si Allah nila ay di nakakaintindi ng bisaya!
Ang ibig sabihin pala ng “Allah” ay Chinese ng “Arrah”
which means piggy!
Nangumpisal si Andres Bonifacio sa isang pari ng Roman
Catholic Church.
Sinabi niya ang kanilang layunin sa
himagsikan. Subali’t ikinanta ng pari sa mga berdugong kastila
ang pinagsasabi ni Andres at ito ang naging sanhi sa pagkabaril
kay Jose Rizal. Ikaw ba ay mananatiling isang traydor ng bayan
alang- alang sa mga paring child molester o “Sipsiphoutin”?
Siyempre!
Pag-isipan ko pa ‘yan..
Bakit naman?
Hmm.. mukhang malalim ‘yan…
Jesus Christ is the Son of God who was a Spirit with God before
the heavens and the earth were created. All creations were made
through Him. He walked the earth with flesh or in the form of
Son of Man during the time of Mary, Peter, Paul and His disciples
and told about God plainly and clearly so people until today
would come to know who God is and what He wants. He is
God’s Truth and Advocate! He has spoken true food for the spirit
of every man or woman. He is more than willing to baptize
anyone with the Holy Spirit of God who follows Him and
acknowledges Him as Son of God! He is every Christian’s hope.
True
False
Perhaps
Maybe
Original Pinoy Rock/Reggae Album
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