
ANG “SUPERSTAR” NGA BABOY 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

Ang Isaias 66:15-17 nagpalanog nga sa pagbalik sa atong Manluluwas, Iyang laglagon 

pinaagi sa kalayo ang tanang nagakaon sa unod sa baboy. Iya usab nga laglagon ang nagakaon sa 

unod sa ilaga ug uban pang mga dulumtanan! Apan ngano nga daghan ang nagtudlo nga ang baboy 

ipakaon na? 

Ang II Corinto 6:17 usab nagmando sa katawhan ni Amahang YAHWEH ug ni 

YAHSHUA sa dili paghikap sa mahugaw aron ang maong katawhan pagahinangpon ug dawaton sa 

Amahang Langitnon. 

Ang maong Isaias 66:15-17 ug II Corinto 6:17 nagalatid nga ang unod sa baboy dili gayud 

kaonon sa katawhan ni YAHSHUA Mesiyah. 

Apan dili ba nga ang Biblia, labi na ang Bag-ong Tugon, nagatugot naman sa pagkaon sa 

unod sa baboy? Kini mao ang pangutana sa daghan. Kini tingali usab ang imong pangutana. 

Ang “Superstar” sa mga Kombera 

Imo gayud nga nasinati nga sa mga “party” ug mga kombera, ang baboy maoy labing sikat 

nga potahe. Sa talad kan-anan ang baboy nga “lechon” nagakulob. Kini mao ang starring sa tanang 

mga potahe diha sa lamesa. 

Kon may pangaligo sa dagat, adunay lahi nga reaksyon ang mga tawo kon moabot na ang 

lechong baboy. Ang maong reaksyon dili nimo mabati, dili nimo makita, sa muabot ang ubang mga 

potahe. 

Kon may graduation, bunyag o kasal, ang lechong baboy mao gihapon ang labing sikat ug 

inilog. 

Alang sa mga fiesta sa mga patron sa nagkalain-laing mga dapit, ang mga tawo nagbuhi ug 

mananap aron maoy ihawon pag-abot sa fiesta. Ug sa labing daghan nga tawo ang ilang gibuhi nga 

mananap mao ang baboy! 

Walay laing mananap nga makatupong sa kasikat sa baboy.  Kini ang labing sikat nga 

potahe sa mga graduation, fiesta, kasal, bunyag, pangaligo sa dagat ug uban pang mga okasyon. 

Ang baboy maoy “superstar”! 

Puwede Na Ba Kan-on Ang Baboy? 

Ang tanan nga nagatuon sa Biblia nagkahiusa nga ang Daang Tugon nagadili sa pagkaon sa 

unod sa baboy. Ang Leviticus 11:1-9 klaro nga nagalatid sa pahimangno nga ang katawhan ni Abba 

YAHWEH dili magakaon sa unod sa baboy ug sa ubang mahugaw nga mga mananap. Basaha ang 

tibook Leviticus 11 alang sa kompleto nga saysay. 

Ang “controversy” anaa sa Bag-ong Tugon. Adunay mga nagtudlo nga ang Bag-ong Tugon 

nagtugot na sa katawhan  ni Abba YAHWEH ug ni YAHSHUA HaMashiach sa pagkaon sa baboy. 

May mga pundok usab sa tinuohan nga nagtudlo nga ang Bag-ong Tugon wala gihapon 

nagtugot sa pagkaon sa unod sa baboy. 

Hain niining duha ka mga pagtulon-an ang husto? 

Unsaon nato pagtino kon kinsa ang ensakto? 

Ang Baboy sa Bag-ong Tugon 

Ang pundok Congregation of YAHWEH inYAHSHUA HaMashiach nagadawat sa tibook 

Kasulatan – ang Daan ug Bag-ong mga Tugon. 

Ang Daang Tugon ug ang Bag-ong Tugon dili gayud mahitabo nga maga-kasumpaki 

mahitungod sa baboy. Dili gayud mahitabo nga mag-away ang Daan ug Bag-ong tugon mahitungod 

sa pagkaon, o dili pagkaon sa unod sa baboy. 

Ang Hebreohanon 13:8 nagatug-an nga si YAHSHUA HaMashiach mao ra gihapon: 

kagahapon, karon ug ugma. Daghang bahin sa Bag-ong Tugon nagpahayag nga si YAHSHUA wala 

mokaon sa unod sa baboy. Ang mga Apostoles usab misunod ni YAHSHUA – wala sila nagakaon 

sa unod sa baboy. Si Apostol Kepha (Pedro) wala mokaon sa tanang mahugaw, Buhat 10:4. 



 Ang Leviticus 11:1-9 nagpadayag sa kabubut-on ni Amahang YAHWEH nga ang baboy 

dili gayud ka-on. Magatudlo ba diay ang iyang anak nga si YAHSHUA ug sukwahi nga pagtulon-an 

nga ang baboy pwede na ka-on? Dili gayud! Si YAHSHUA nagatuman sa tanang panahon sa 

kabubut-on ni Amahang YAHWEH. 

 Unsa man ang gibasihan sa uban nga nagtudlo nga ang baboy pwede na pagakan-on? Tubag: 

Kini ilang gibasi ning musunod nga mga bersikulo - 

 

a) Mateo 15:11 ug Marcos 7:18-20 

b) Buhat 10:10-15 

c) I Timoteo 4:1-5 

d) Colosas 2:16 

e) I Corinto 10:25-27 

f) Roma 14:14 

g) I Corinto 8:7-8 

h) Roma 14:1-4 

 

A). Mateo 15:11 

 

(11)“Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tawo; kondili ang magagula 

sa baba, kini mao ang makapahugaw sa tawo.” 

 

 Saysay: Ang pahayag sa Mateo 15:11 gihatagan sa saktong kahulogan sa bersikulo 20, sa 

mao gihapon nga Mateo 15. Kini nagpahayag mahitungod sa pagpangaon nga walay panghugaw 

sa mga kamot. Mao usab kini ang hitabo nga gisaysay sa Marcos 7:18-20.  

Ang Marcos 15:15 nagsulti nga si Apostol Kepha (Pedro) ania niining higayona. Ug si 

Apostol Kepha wala gayud nagtuo nga ang pahayag ni YAHSHUA sa Mateo 15:11 nagatugot na sa 

pagkaon sa baboy. Ngano nga atong nasayran ang gituohan ni Kepha?  

 Tungod kay tapus ning maong higayon – sa diha nga si YAHSHUA human na namatay, 

nabanhaw na ug mikayab na sa Langit – si Kepha gipakitaan sa usa ka panan-awon diha sa Buhat  

10:13-15. Ang maong panan-awon nagamando ni Kepha pag-ihaw sa mahugaw nga mga mananap 

ug pagkaon niini. Apan si Kepha wala moihaw, ug wala mokaon kay matud pa sa maong Apostol 

“wala pa gayud ako makakaon ug mahugaw.” (bersikulo 14) 

 Kon ang Mateo 15:11 nagahinlo man ugaling sa mga mahugaw nga mananap, apil sa baboy; 

tungod kay si Apostol Kepha diha man sa Mateo 15, si Kepha dili na unta magdumili pagkaon diha 

sa Buhat 10:13-15. Apan sayud kita nga siya nagdumili! Sa ato pa, klaro nga ang Mateo 15:15 ug 

Marcos 7:18-20 wala gayud nagahinlo sa baboy. Mao kini ang nasabtan ni Apostol Kepha. 

  Kon imong tuohan nga ang Mateo 15:11 ug Marcos 7:18-20 nagahinlo na sa baboy, tabla ra 

nga imong gihimo si Kepha nga wala nakasabot sa sulti ni YAHSHUA sa Mateo 15:11 ug Marcos 

7:18-20! Mas “bright” ka pa ba ni Apostol Kepha? 

 

B). Buhat 10:15 

 

(15)“Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, “Ayaw 

paghinganlig mahugaw ang mga butang nga  nahinloan na sa Elohim.” 

 

 Saysay: Kon basahon ug sabton pa lamang sa nagatuon sa Kasulatan ang tibook Buhat 10, 

iya gayud nga masabtan nga ang ipasabot niining maong panan-awon nga nakita ni Apostol Kepha 

mao ang mga tawo nga Gentil nga midawat na sa Manluluwas nga si YAHSHUA. Wala gayud ang 

maong panan-awon nagpasabut sa literal nga mga mananap nga mahugaw. 

 Ang ipasabot niining maong panan-awon mao ang tawo nga Gentil nga midawat na ni 

YAHSHUA. Kini imong makita ug mabasa diha ra gihapon sa maong Buhat 10, mga bersikulo 28, 

34 ug 35. 

 Ania ang mga pahayag sa maong Buhat 10:28, 34 ug 35: 

Bersikulo 28 – “Ug siya miingon kanila, ‘Kamo nasayud na nga maoy supak sa kasugoan 

alang sa usa ka Yahudi (o Hudeo) ang pagpakigharong, o pagpamisita sa usa ka tawong 

dumuloong (or Gentil).  Apan gipahibalo kanako sa Elohim nga kinahanglan WALAY TAWO 

NGA AKONG PAGA-INGNON NGA DILI BINALAAN O NGA MAHUGAW.” 

 

 Bersikulo 34-35 – “Ug unya si Kepha sa pagbungat sa iyang baba miingon, ‘Sa 

pagkatinuod naila ko nga ang Elohim WALA DIAY PINALABI SA TAWO, hinonoa sa matag 



usa ka nasud, iyang gikahimut-an ang bisan kinsa nga may kahadlok Kaniya ug nagabuhat sa 

matarung.” 
 

 Labi pa gayud nga maayo higala, nga imong basahon ug sabton ang tulo ka mga kapitulo: 

Buhat 9, Buhat 10, ug Buhat 11. 

 Ang Biblia wala nagahatag kanako ug kanimo sa katungod, ni sa autoridad paghubad sa 

kahulogan sa iyang mga simbolo. Hinonoa, ang Biblia ra usab ang nagahubad sa kahulugan sa iyang 

kaugalingong mga simbolo. Let the Scriptures interpret itself. 

 Unsa ba ang kahulogan sa mga mananap nga mahugaw nga nakita ni Apostol Kepha sa 

iyang panan-awon? Ato nang nasaysay nga kini nagkahulogan sa mga tawo nga Gentil nga midawat 

na ni YAHSHUA. Kini sumala pa sa Buhat 10:28, ug Buhat 10:34-35. 

 Dugang pa niini, ang musunod nga mga bahin sa Kasulatan nagahatag sa dugang kahayag 

kon unsa ang kahulugan sa maong mga mananap: 

1) Iyob 18:3  - ang tawo sama sa mananap nga mahugaw 

2) Mateo 15:22-28 - ang babayeng Canaanhon (usa ka Gentil) gipakisama sa iro 

3) Salmo 73:22  - ang tawo mabangis sama sa mananap 

4) Mateo 23:33  - ang mga tawong dautan sama sa mga bitin 

5) II Kepha 2:21-22 - ang dautan sama sa iro, ug sa sama sa baboy 

6) Iyob 11:12  - ang tawong hungog sama sa asno nga ihalas 

7) Isaias 56:10-11 - ang mga magbalantay sama sa iro nga amang 

 

Ang maong mga bersikulo sa dili malalis nagalatid gayud nga ang mga tawo gisimbolohan 

sa mga mananap. Gani ang upat ka mga Ginharian o Emperyo sa mga Gentil nga nakita ni profeta 

Daniel sa iyang panan-awon sa Daniel 7, gisimbolohan usab sa upat ka mabangis nga mananap: 

Lion - Babylonian Empire; Oso - Medo-Persian Empire; Leopardo -Grecian Empire; Mabangis 

nga Mananap nga dili mahulagway - Roman Empire. 

Higala ang Buhat 10:17 nagtug-an nga si Apostol Kepha naglibog o nagduha-duha kon 

unsay kahulogan sa maong panan-awon. Kini sa tumang katin-aw, nagpasabot lamang nga ang 

maong panan-awon dili gayud literal nga mga mananap ang kahulugan. Kon literal pa nga mga 

mananap, si Kepha wala na unta nagduha- duha; wala na unta naglibog! 

Karong mga panahona may nagtudlo nga ang baboy ipakaon na tungod niining maong 

panan- awon. Siguro gayud sila kaayo, wala gayud sila magduha-duha. Tingali mas bright pa sila 

kay ni Kepha. Ang nasabtan ni Apostol Kepha mao nga ang mga mananap sa panan-awon 

nagkahulogan sa mga tawo nga nidawat na ni YAHSHUA. Dili literal nga mga mananap ang 

nasabtan ni Kepha.  

Kinsay imong tuohan? Si Apostol Kepha? O kining mga tawo nga nagtudlo ug sukwahi sa 

nasabtan ni Kepha? Kami musunod ni Apostol Kepha! Ikaw, kinsay imong sundon?  

Labot pa higala, kon imong e insister nga ang maong panan-awon nagkahulogan gayud sa 

mga mahugaw nga mananap nga nahinloan na, ang musunod nga mga punto angayan sa imong pag-

pamalandong:  

1) Ang maong mga mananap gikan sa langit 

2) Tapos sa panan-awon, ang maong mga mananap gidala balik ngadto sa langit 

3) Ug walay bisan usa sa maong mga mananap nga nakaambak ug nahibilin sa yuta 

 

Sa ato pa, ang maong mga mahugaw nga mananap nga nahinloan na, tua ra tanan sa langit. 

Ang baboy nga karon imong nakita nga giihaw, giluto ug gikaon, gikan ba sa langit? Kon kini gikan 

ra sa yuta, wala kini naapil sa nahinloan. Hugaw gihapon kini! 

 

C). I Timoteo 4:1-5 
  

(1)“Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa ulahing mga panahon adunay manag-

pamiya gikan sa pagtoo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbongon nga espiritu, ug 

sa mga tuloohan sa mga demonyo, (2) pinaagi sa mga pagminaut sa mga tawong bakakon 

kinsang mga kaisipan nangapaso nga daw pinaagig binagang puthaw, (3) nga nanagdili 

sa pagpangasawa ug magapilit sa mga tawo sa pagdumili sa mga kan-onon nga gibuhat 

sa Elohim aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nanagtoo ug nahibalo 

sa kamatuoran. (4) Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Elohim, ug walay 

ipasalikway kon gidawat kini uban sa pagpasalamat; (5) kay kini nabalaan na man 

pinaagi sa Pulong sa Elohim ug sa pag-ampo.”  

  



Saysay: Ang Congregation of YAHWEH in YAHSHUA HaMashiach wala nagasugo 

paglikay sa mga kalan-on nga gibuhat ni Amahang YAHWEH pinaagi ni YAHSHUA. Apan ang 

pangutana mao kini: Ang baboy gibuhat ba sa Elohim nga kalan-on? Ang tubag: WALA. Higala, 

wala ka gayud mabasa bisan usa ka bersikulo sa tibook Biblia nga nagtawag sa baboy nga kalan-on. 

Hinonoa, gitawag kini nga mahugaw. 

 Ang maong I Timoteo 4:3 wala magdeklarar sa baboy nga kalan-on. Ang tawo nga gusto 

mokaon ug baboy nakita sa pulong “baboy” sa maong bersikulo, bisan kon kini wala diha. Ang 

baboy dili mahimo nga dawaton isip kalan-on kay wala kini gihatag ni YAHWEH isip atong  kalan-

on. Ang wala ihatag nga kalan-on, dili mahimo dawaton nga kalan-on. 

 Ang I Timoto 4:4 gidawat nga bug-os sa Congregation of YAHWEH in Yahshua 

HaMashiach. Ang tanang binuhat sa Elohim pulos maayo, pulos maayong pagkabuhat. Apan 

wala kini magpasabot nga ang tanan Niyang binuhat maayong kan-on. Hinonoa, nga maayo 

kining pagkabuhat alang sa iyang desinyo o katuyuan.  Basaha ang tibuok capitulo 1 sa Genesis. 

Diha imong mabasa ang pahayag sa matag adlaw sa semana sa paglalang nga ang tanang gibuhat sa 

Elohim “maayo”.  

Ang baboy maayo nga pagkabuhat isip “scavenger” o tighipos sa mga hugaw. Kini desinyo 

ni Amahang YAHWEH alang sa maong mananap. Ang “scavenger” dili maayo nga pagakan-on. 

Ang mokaon niini, sama ra nga naghimo sa iyang lawas nga “scavenger” usab, ug puloy-anan sa 

tanang klase sa mga kagaw: germs, virus, fungi ug parasites! 

 Ang baboy atong dawaton isip maayong “scavenger”. Dili nato kini isalikway isip 

scavenger. Kita magpasalamat ni Amahang YAHWEH nga adunay “natural janitor” nga Iyang 

gilalang nga kabahin sa pagmentenar sa “ecological balance” sa kalibutan. Kini ang desinyo sa 

baboy, kini ang iyang katuyuan. Nothing is wasted in the ecological cycle created by Yahweh. 

 Ang baboy sa iyang kaugalingon (in itself) dili mahugaw.  Apan mahugaw kini isip pagkaon 

sa tawo. Ang unod sa tawo sa iyang kaugalingon (in itself) dili mahugaw. Apan mahugaw kini isip 

pagkaon sa iyang isig katawo.  

 Kon ang matag buhing binuhat ni Amahang YAHWEH gamiton subay sa iyang balaang 

desinyo ug katuyuan, kini gayud maayo. Kini atong pasalamatan. 

 Apan kon kini gamiton sukwahi sa iyang balaang desinyo ug katuyuan, kini dili gayud maoy 

kabubut-on ni Amahang YAHWEH. Subaya ang desinyo ug katuyoan ni Amahang YAHWEH 

alang sa baboy, nga kini “scavenger.”  

 

D). Colosas 2:16 
  

“Busa ayaw tugoti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kan-onon ug ilimnon, o 

mahitungod sa fiesta o sa mga bag-ong bulan o sa Adlaw nga Igpapahulay.” 

 

 Saysay:  Kini nga bersikulo wala maghatag pagtugot sa pagkaon sa baboy. Wala usab kini 

maghatag pagtugot sa Domingo nga mao nay Igpapahulay, o sa Decembre 25 nga Christmas. 

 Ang Colosas 2:16 klaro gayud nga ania niining maong pasidaan: Dili nato tugotan nga may 

magahukom kanato sa atong mga kalan-on, ilimnon, mga fiesta, Igpapahulay ug uban pa. Oo, 

higala, dili tawo ang atong pasikaranan. Unsa man diay ang atong pasikaranan? Ang Isaias 8:20 

naghatag sa tubag: “Ngadto sa Kasugoan ug sa Pamatuod! Kon sila dili magasulti sumala niining 

Pulonga, sa pagkamatuod sila walay kahayag.” 

 Ang maong Colosas 2:16 wala naghimo sa baboy nga hinlo; wala naghimo sa baboy nga 

kalan-on. Ang maong bersikulo nagpahayag lamang nga dili tawo ang atong maghuhukom kon unsa 

ang atong mga kalan-on, ilimnon, mga Adlawng Igpapahulay, fiesta, ug uban pa.  Hinonoa, ang  

atong maghuhukom ug pasikaranan mao lamang gayud ang Kasulatan! Kay kini mao ang Pulong 

ni YAHWEH. Ang Salmo 119:110 nagpalanog nga ang “Pulong (ni Yahweh) mao ang 

lamparahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong mga agianan”.  

Ang paghukom sa mga tawo sa atong mga “practices” bahin sa pagkaon, ilimnon, Adlawng 

Igpapahulay, fiesta, ug uban pa wala gayud bisan gamay nga bili kon kini wala mahisubay sa 

Pulong ni Yahweh sa Kasulatan. 

 “Ayaw tugoti nga may tawo nga magahukom kaninyo…” Kini nagpasabot nga dili ang 

atong isig-katawo ang atong tugotan nga mohukom kanato; nga dili ang atong isig-katawo ang 

atong kahadlokan nga magahukom kanato. Kinsa man ang atong kahadlokan nga Maghuhukom? 

Ang tubag si Yahshua HaMashiach. Basaha ang Roma 14:10-13.  

 Sa laktud nga pagkasulti, ang Kasulatan lamang ang atong bugtong dawaton nga sumbanan 

o pasikaranan sa atong mga “practices” tungod kay mao kini ang Pulong ni Abba YAHWEH; ug 

diha sa Kasulatan ibase ni Yahshua ang Iyang paghukom kanato! 



E) I Corinto 10:25-27 
 

(25) “Kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kan-onon 

sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. (26) Kay “ang yuta iya sa Elohim, 

ug ang tanang mga butang nga anaa niini. (27) Kon usa sa mga dili magtotoo modapit 

kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo moadto, kumaon kamo sa bisan unsay idulot 

kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan.” 
 

 Saysay: Kini mga pulong ni Apostol Pablo.  Isip Apostol, dili gayud mahitabo nga si Pablo 

magatudlo ug sukwahi sa gitudlo ni YAHWEH sa Leviticus 11. Si Pablo dili makausab sa gitudlo 

ni YAHWEH ug ni YAHSHUA, sa sama nga paagi nga ang Gobernador sa Provincia dili makausab 

sa kamandoan sa Presidente sa Pilipinas. 

 Sa maong I Corinto 10:25-27, wala ka gayud pulong nga “baboy” nga mabasa. Sa English 

nga Biblia, ang mga pulong “nga sa kaisipan” gisulat didto nga “for conscience sake.”  

 Dili ka ba makonsensya nga mosupak sa kamandoan ni Abba YAHWEH? Siya nagsugo sa 

dili pagkaon sa unod sa baboy. Unya nganong mokaon ka man? Tungod ba niining I Corinto 

10:25-27? 
 Higala kining I Corinto 10:25-27 wala gayud nagtugot kanato pagkaon sa unod sa baboy. 

Hinonoa, si Pablo nagpahayag nga ang atong konsensya nga nasayud sa kabubot-on ni Abba 

YAHWEH mao ang atong sundon. 

 Ang I Corinto 10:31 nagmando nga sa bisan unsa nga atong pagakan-on, o paga-imnon, o 

pagabuhaton – ang tanan atong himoon alang sa himaya ni Amahang YAHWEH. 

 Himaya ba ni Amahang YAHWEH ang pagkaon sa unod sa baboy? Ug sa uban pang mga 

dulumtanan nga gideklarar ni Amahang YAHWEH nga mahugaw? Dili gayud! 

 

F). Roma 14:14 
 

“Pinaagi ni YAHSHUA HaMashiach nasayud ug masaligon ako nga walay butang nga 

mahugaw diha sa kinaiya niini; apan kini mahugaw alang sa tawo nga magahunahuna 

nga kini mahugawi.” 

 

 Saysay: Tinuod gayud kini higala. Walay butang nga mahugaw sa iyang kaugalingon nga 

kinaiya. Apan kaniya nga nag-ila niini nga mahugaw, kini mahugaw alang kaniya. 

 Ang kinalibang ba sa mga mananap hugaw, o dili? Tubag: Alang natong mga tawo hugaw, 

apan alang sa mga tanum kini maoy maayo kaayong pagkaon!  Mao nga tambok ang mga tanum 

nga imong abonohan sa mga kinalibang sa mga mananap.  

 Ang “drainage” ba hugaw o hinlo? Tubag: Alang sa mga tawo hugaw, apan alang sa mga 

kagaw, bacteria, viruses ug fungi kini dili gayud mahugaw. Kini ilang puloy-anan! 

 Ang kinalibang ba sa tawo maayong kan-on? Tubag: Alang natong mga tawo kini dili 

gayud kan-on kay hugaw. Apan alang sa mga baboy, nokus, kogita, etc. kini maayong pagkaon kay 

kini dili hugaw alang kanila. Kini maoy ilang gusto ug natural nga pagkaon. 

 Si Abba YAHWEH naglalang sa Ecological System. Niini nga sistema, ang hugaw sa usa 

pagkaon sa usa. Kini desinyo sa Magbubuhat, nga sa Iyang “creation” o kabuhatan adunay “give 

and take” ang Iyang mga linalang. Sa English gitawag kini nga “symbiotic relationship”. 

 Ang tawo dili hugaw sa iyang kaugalingon. Apan ang unod sa tawo hugaw isip pagkaon sa 

iyang isigkatawo. Sama usab nga ang baboy dili hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kini hugaw isip 

pagkaon sa tawo. 

 Hugaw ba ang lamok, bitok, kuto, langaw, ug porgas sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon? 

Tubag: Dili gayud! Apan kini sila labihan kahugaw isip pagkaon sa tawo. Mao man usab ang 

baboy. 

 

G) I Corinto 8:7-8 

 

(7) “Apan ang tanan nanagpakabaton niining kahibalo. Hinonoa, tungod sa ilang 

pagkaanad pa sa mga elohim akirim hangtud karon, adunay pipila nga nagakaon ug kan-

onon ingon nga daw tinuod gayud nga gikahalad ngadto sa mga peke nga makagagahum, 

ug busa ang ilang kaisipan nahugawan, tungod kay kini huyang man. (8) Sa 

pagkatinuod, ang kan-onon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadto sa Elohim. Kon 

kita mokaon, dili kita mahimong labi pa ka dautan; ug kon kita dili man mokaon, dili kita 

mahimong labi pa ka maayo.” 



 Saysay: Ang topiko nga gihisgutan ni Apostol Pablo mao ang mahitungod sa mga 

pagkaon nga gihalad ngadto sa mga peke nga makagagahum – mga diwata, anting-anting, o 

sa mga kalag sa namatay.  Sama ba sa manok, baka, kanding, kahumayan, kamotehan ug 

uban pa nga gisaad ngadto sa anting-anting, diwata, o sa kalag sa mga namatay. 

 Kining I Corinto 8:7-8 wala gayud naghisot nga ang baboy gihinloan. Kini nagpahayag 

hinoon nga kon ikaw dili mokaon sa mga pagkaon nga gibuhat-buhatan o gidiwatahan, kini dili 

makahimo nimo nga labi pa ka maayo. Ug kon ikaw mokaon, kini dili usab makahimo kanimo nga 

labi pa ka dautan. 

 Dili ang pagkahugaw o pagkahinlo sa baboy ang gihisgutan ni Pablo sa I Corinto 8:7-8. 

 

H). Roma 14:1-5 
 

(1)  Mahitungod sa tawo nga maluyag pagtoo, dawata ninyo siya, apan dili aron sa 

pagsaway sa iyang mga dinahumdahum. (2) Kay ang usa ka tawo nagatoo nga makakaon 

siyag bisan unsa, samtang ang mga tawong maluya magakaon ug mga utanon lamang. 

(3) Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon; ug ang wala magkaon 

kinahanglan dili maghukom sa nagakaon, kay kini siya gidawat man sa Elohim. (4) Si 

kinsa ka ba nga magahukom sa binatonan sa lain? Sa atubangan sa iyang agalon siya 

anha mobarug o mapukan. Ug siya pabarugon, kay ang Agalon makahimo man sa 

pagpatindog kaniya. (5) Ang usa ka tawo nagaila ug usa ka adlaw ingon nga labi pang 

maayo kay sa ubang adlaw; samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon 

nga sama ra. Kinahanglan nga ang matag-usa ka tawo ADUNAY HINGPIT NGA 

PAGKA-DANI SA IYANG KAUGALINGONG HUNAHUNA.” 

 

 Saysay: Ang tema dinhi DILI mahitungod sa baboy.  Ang tima dinhi mao ang diskusyon ni 

Apostol Pablo tali sa debate sa duha ka panig: ang mga “vegetarian” versus mga dili “vegetarian”. 

Kini klaro kaayo diha sa bersikulo 2. 

 Ang bersikulo 4 gigamit usab sa uban nga rason pagbalaan sa Domingo. 

 Kining tanan pulos gawas sa tema nga ge-discuss ni Apostol Pablo. Kon imong basahon ug 

sabton pag-ayo, ang tema nga gihisgutan ni Apostol Pablo mao nga ang tawo walay katungod sa 

paghukom sa iyang isigkatawo. Basaha ra gud pagbalik ang bersikulo 3. Ang ipasabot ni Apostol 

Pablo mao nga dili kita maghinukmanay sa usa ug usa. Wala kitay katungod sa paghukom. Ang 

Balaang Kasulatan lamang ang naghupot ning maong katungod. Busa ang Balaang Kasulatan ang 

atong tuohan ug sundon. Dili ang tawo. 

 Unsa man ang “conclusion” ni Apostol Pablo tali sa debate sa mga “vegetarian” ug mga dili  

“vegetarian”? Tali sa nagamahal sa Sabado ug nagamahal sa Domingo? Ang tubag imong mabasa 

sa katapusang bahin sa bersikulo 5 – nga nagkanayon: “Kinahanglan ang matag-usa ka tawo 

adunay hingpit nga pagka-dani sa iyang kaugalingong hunahuna. Sa ato pa, walay pinugsanay 

aron walay away! 

 Oo, higala, ang kamatuoran dili ipamugos. Ang kamatuoran magapadayag lamang sa iyang 

bug-os nga kaputli; magasaysay lamang sa iyang balaanong kahayag. Ang kamatuoran tinuod 

makapasakit. Apan kini usab maka-paalim sa mga samad sa atong espiritu. Uban sa gugma, kalooy 

ug gahum, si Abba YAHWEH magapadayag kanato sa matahum nga bidlisiw sa Iyang sagrado nga 

kamatuoran sa daghang mga butang. 

 Apan tapus sa tanan, kon ang tawo magdumili gayud pagdawat sa kamatuoran, si Abba 

YAHWEH dili mamugos sa maong tawo. Ang tawo Iyang pasagdan nga musunod sa iyang 

kaugalingong hunahuna ug mag-ani sa mahimong mga bunga sa maong tawhanong hunahuna. 

 Mao kini ang dugokan sa Roma 14:1-5. Wala kini naghimo sa baboy nga pagkaon. Apan 

kon may tawo nga mokaon lang gihapon sa baboy tapus niya nasayri nga si Amahang YAHWEH 

wala nagtugot sa katawhan sa pagkaon sa unod sa baboy, si Amahang YAHWEH dili mamugos sa 

maong tawo. Iya kining pasagdan nga mokaon sa unod sa baboy ug moani sa mga sakit nga 

nagagumikan sa pagkaon sa unod sa baboy: high blood, rheuma, cancer, ug uban pa 

 Dugang pa sa mga sakit, ang laing anihon sa mokaon sa unod sa baboy imong mabasa sa 

Isaias 66:15-17. 

 

ISAIAS 66:15-17 MAY LANOG NGA PASIDAAN. 

 

 Ang Isaias 66:15-17 ania ning maong lanog nga pahayag ug pasidaan: (15) “Kay, ania 

karon, si YAHWEH moanhi uban sa kalayo, ug ang Iyang mga carro sama sa alimpulos; aron sa 

pagpahamtang sa Iyang kasuko uban ang kabangis, ug sa Iyang pagbadlong uban sa mga siga 



sa kalayo. (16) Kay pinaagi sa kalayo si YAHWEH mopahamtang sa hukom, ug pinaagi sa Iyang 

espada, ibabaw sa tanang unod; ug ang mga pinatay ni YAHWEH daghan: (17)  kadtong 

nagabalaan sa ilang kaugalingon ug nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga 

tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala, nagakaon ug unod sa baboy, ug dulumtanan, ug ang 

ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, naga-ingon si YAHWEH.” 

 

 Daghan ang morason nga kining Isaias 66:15-17 wala na kay Daang Tugon pa kini. Apan 

unsa ba ang pamatuod ni YAHSHUA Mesiyah sa Mateo 5:18 –  “Kay sa pagkatinuod, sultihan Ko 

kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan 

bisan usa na lang ka kudlit, o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.” 
 

 Si YAHSHUA nagmatuod nga walay bisan usa ka tuldok nga pagasayloan hangtud ang 

tanan matuman. Si YAHSHUA dili mamakak! Ug ang langit ug yuta nagalungtad pa! 

 Ang pangutana:  Natuman na ba ang tagna sa Isaias 66:15-17? Ang tubag klaro nga WALA 

PA! Atong hinumduman nga ang tanang mga tagna sa Isaias mahitungod sa pagkatawo ni 

YAHSHUA ug sa Iyang pagkamatay, natuman gayud! Busa dili kita magduha-duha nga matuman 

ba kaha ang tagna sa Isaias 66:15-17. Kini matuman gayud: malaglag ang mokaon sa baboy inig 

balik ni YAHWEH pinaagi ni YAHSHUA! 

 Kini sigurado gayud nga matuman kay walay bakak nga gisulat si Profeta Isaias. Kon ikaw 

moingon nga ang maong Isaias 66:15-17 dili matuman, tabla ra nga imong gihimong bakakon si 

YAHSHUA. Basaha pag-usab ang Mateo 5:18! Basaha gayud! 

 Higala, ako ug ang akong mga kauban mituo ni YAHSHUA Mesiyah! Kamusta man ikaw? 

Kinsa ang imong gituohan? 

 Hinaut pa nga kita managsama nga mutuo ug musunod ni YAHSHUA! 

 

II CORINTO 6:17 - MAY LANOG NGA KAMANDOAN. 
 

 Kini nga bersikulo nagtudlo kanato ning musunod: “Busa panggula kamo gikan kanila, ug 

magpalain kamo gikan kanila, naga-ingon si YAHWEH, ug ayaw na kamo paghikap ug 

mahugaw; unya pagahinangpon Ko kamo.” – II Corinto 6:17 

 Kini higala nagmando kanato sa DILI paghikap sa mahugaw.  Dili man gani ipahikap, unya 

kan-on na hinoon?! 

 Ang maong II Corinto 6:17 nagmatuod gayud nga aduna pa gihapoy mga mahugaw; nga 

kini dili nato hikapon. Ug labi pa nga dili nato pagakan-on. Apil niini ang baboy. 

 Katapusang hangyo: Basaha pagbalik ang Isaias 66:15-17 ug II Corinto 6:17. 

 

 Daghang Salamat. Halleluyah! 
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