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Pasiuna
Maayong gabii, tinahod kong mga tigpaminaw niini nga
programa, Biblical Perspectives!
Kini ang inyong alagad, Nene Rubrico,
usab kaninyo sulod sa 30 minutos ug
mahinungdanong
mga
pagtulon-an
nga
samtang kita nagtuki sa nagkalainlaing
hilisgotan ubos sa lamdag sa Biblia.

makig-uban na
makig-ambit sa
atong
makutlo
katilingbanong

Kanunay kong gipahinumdoman ang akong kaugalingon nga
ang akong tumong niining programa sa telibisyon mao ang
pagtuki sa mga hilisgotan nga sagad makaapektar sa
atong kinabuhi isip komunidad nga Cristohanon –mga isyu
sa katilingban ug sa simbahan nga angay natong bantayan
tungod kay makaut-ot kini sa moralidad sa atong
katawhan ug sa atong katakos sa pagtukod sa lig-on nga
nasod nga gigiyahan sa kahadlok sa Dios ug sa
espirituhanong mga mithi nga dili-matay-og.
Kini ang gipaningkamotan ug gilaoman ta sa milabay nga
pipila ka mga semana tungod ug alang kaninyo, mga
tinahod kong tigpaminaw.
Ug alang niining yugtoa, ug sa mosunod nga pila ka
semana, tukion ta ang bag-o ug kontrobersyal nga
hilisgotan: ang homosexuality. Nagtuo ako nga sukwahi
kini sa ubang hilisgotan tungod kay nakapadilaab kini
sa mainit nga lantugi diha sa atong mga kasimbahanan
karon ug nahimo usab kining bag-ong hagit sa moralidad
sa tradisyonal nga Cristianismo. Ang “Bag-ong Lagda sa
Moralidad” nga gitawag ug “Kultura sa mga Bayot ug mga
Tomboy” makita sa sinultihan ug linihokan, syensya ug

kabalaoran, kalagdaan sa tinuohan, ug bisan gani sa
espirituhanong mga mithi.
Sa mosunod nga pipila ka minuto, atong hisgotan ang
labot sa homosexuality –unsa kini; kinsa ang gipasabot
niini; unsa may pagtan-aw kanila sa atong katilingban;
kinsa ang mga tigpaluyo ug mga tigsaway niini; nganong
may pipila man ka kahugpongan nga nagmaisogon sa
pagpanalipod o pagpakigbatok niini, ug uban pa.Ug alang
sa atong katuyoan dinhi, hisgotan ta ang gisulti sa
Biblia mahitungod sa homosexuality ug unsaon kini
pagtratar sa mga Cristohanon.

Nagkausab nga Panlantaw sa homosexuality
Kaniadto, karon ug bisan sa umalabot, nagkausab ug
mausab pa ang mga opinyon sa atong katilingban labot sa
homosexuality –inanay sa pila ka nasod, paspas usab sa
uban.Tradisyonal ug konserbatibo pa gihapon ang opinyon
sa daghanang katilingban labot sa homosexuality, sama
sa Pilipinas ug sa mga nasod sa Asya ug Latin America.
Bisan ang iglesia nagbarog sa tradisyonal nga panlantaw
niini ug sa katibuk-an misupak sa homosexuality.
Apan may mga tawo nga midawat na sa homosexuality, labi
na sa mga nasod sa Oropa ug sa Estados Unidos. Ang
kalihokan alang sa feminismo ug sa katungod sa mga
homosekswal nagsugod sa mga 1960 didto sa Estados
Unidos ug sa Oropa. Dinhi nanukad ang mga martsa alang
sa mga homosekswal ug sa feminismo diha sa kadalanan,
sa mga unibersidad ug mga eskwelahan, sa Kongreso ug sa
White House. Sa sinugdanan, dakong bahin sa kalamposan
sa kalihokan sa mga bayot ug sa feminismo ang ilang
pagmartsa uban sa mga manlalaban sa sibil nga mga
katungod sama kang Dr. Martin Luther King ug sa mga
tigdapig
sa
tawhanong
katungod
sama
kang
kanhi
Presidente sa America Jimmy Carter.
May nag-ingon nga ang homosexuality diha na pila ka
libo ka tuig kanhi, ug magpabilin sa umalabot nga

liboan ka katuigan. Ang uban moingon nga bayot o tomboy
ka nang daan sa imong pagkatawo, nga may ikatulo nga
sekswalidad ug sa ingon, natural kini. May pipila ka
bayot o tomboy nga walay lipodlipod nga mipadayag sa
ilang sekswalidad pinaagi sa pagtukod ug komunidad,
bisan gani mga simbahan, sa mga homosexual. Apan ang
kadaghanan nagtago pa gihapon sa ilang tinuod nga
personalidad –bayot man o tomboy. Ang may igong kaisog
sa pag-angkon nga sila homosekswal moingon nga dili
sila komportable sa ilang pagkabayot o pagkatomboy apan
wala silay mahimo sa pagsumpo niini. Taliwala sa
pagtamay sa mga higala, pagsalikway sa mga ginikanan ug
mga igsoon, ug pagyubit sa katilingban, daghan ang
napugos sa pagpakigsuod sa mga tawo nga susama kanila.
Sila moingon, “Gidawat ra gayod ako. Sa kadugayan
nakakita ra gyud akog mga tawo nga sama kanako, nga
modawat sa akong pagkamao ug nakasabot sa akong
gibati.” Mao kini ang sagad isulti sa mga tawo nga
mitampo sa mga grupo sa mga homosekwal.
Malas lang nga daghan kanila ang nasakit ug namatay sa
AIDS ug sa ubang sakit nga sama niini. Atong hisgotan
ang medikal ug sikolohikal nga kakuyaw diha pagkinabuhi
ingon nga homosekswal sa mosunod nga mga yugto.
Tataw nga kulang ang 25 ngadto sa 30 minutos nga
pagpahayag
dinhi
sa
atong
programa
labot
sa
masangkarong hilisgotan sama sa homosexuality. Ug wala
kitay intensyon sa pagbuhat niana. Ang tumong nato
dinhi mao ang paglakbit sa mahinungdanong mga isyu
labot sa homosexuality, paghatag sa katibuk-an ug
balanse nga panlantaw labot niini.
Nasayod ako nga kontrobersyal kini nga isyu. Tingalig
mangutana ang uban kaninyo: “Nganong tukion pa man nato
ang isyu labot sa homosexuality? Makapasakit lang kini
sa uban.” O, basig may moingon: “Ang mga homosekswal
walay kalainan sa ubang tawo, gawas lamang sa ilang
kaibog sa susama kanilang lalaki o babaye. Unsa may naa
niana!”

Dihay lalaking miangkon nga bayot siya, ug kini ang
iyang gisulat sa usa ka forum sa internet: “Gitamod ko
ang imong opinyon, Geoff (si Geoff sakop usab sa
forum). Nalipay ako sa akong pagkabayot. Gimahal ko ang
akong kinabuhi, ug mas daghan akog nahimo alang sa
katilingban kay sa ubang tawo nga dili homosekwal.
Magpadayon ako sa akong pagkabayot kay nasayod ako nga
anaay nahigugma kanako sa langit taliwala sa akong
pagkamao. Alang niadtong wala mag-isip sa homosexuality
ingon nga usa ka sakit, salamat kaninyo. Kadtong nagtuo
nga sakit kini, salamat gihapon alang sa inyong mainit
nga pagpakigkukabildo. Komportable na ako sa akong
pagkabayot ug wala na ako magtagad sa bisag unsay
isulti labot kanamo.
“Nakaila ka kanako, Ms. L [iyang higala]. Basig
romantiko kaayo akong tan-awon apan sama ra gihapon ako
sa uban. Niini nga kalibotan dili importante kung bayot
ka o dili. Ang importante mao ang imong pagkinabuhi.
Salamat kaayo sa imong makapadasig nga mga pulong.
Ingon gayod niana ang kinabuhi!”
Pinasikad sa pahayag niining tawhana, daghanan sa mga
homosekswal ang malipay kung pasagdan lang sila. Apan
may uban kanila nga mobuhat sa tanan aron sila maila ug
mahatagag atensyon! Tan-awa lang ang mga bayot nga may
programa sa telebisyon, sila mosinggit ug mag-arte
atubangan sa kamera aron mapunting kanila ang atensyon
sa mga manan-away.
Miingon usab siya nga mas dako siyag gikatabang sa
katilingban kay sa mga tawo nga dili homosekwal.
Mahimong tinuod kini, mahimo usab nga dili. Apan tinuod
nga adunay mga homosekswal sa bisag unsang hut-ong sa
katilingban. Hinuon dili sila sama kadaghan sa ilang
giingon. Duna usay batasan ang mga homosekswal sa
pagpangdalahig sa ubang tawo. Pananglitan, adunay wala
magpailang grupo sa Tinipong Bansa nga miingon nga
bayot si Jesus ug ang iyang mga disipulo. Gani, diha
may drama nga gisulat pinasikad niini mga 15 ka tuig
kanhi. Giulohan kinig “Corpus Christi” kon Lawas ni

Cristo. Pero wala kini mokita. Buhatan untag salida ang
maong drama apan wala kini madayon.1
May laing website nga mipanghimakak sa dili katuohang
pahayag nga bayot si James I, ang hari sa England nga
mipapatik sa Ingles nga hubad sa Biblia niadtong 1611.2
Kini nga bakak gipalakaw sa kaaway sa hari nga si
Anthony Weldon, kinsa misulat labot niini 25 ka tuig
human sa kamatayon sa hari ug wala gayod siya mohatag
ug mga ebedensya nga magpamatuod sa iyang pasangil.
Sa kataposan, ang nagsulat sa email sa unahan miingon
nga komportable siya sa iyang pagkabayot tungod kay
nasayod siya nga may nahigugma kaniya didto sa langit
taliwala sa iyang pagkamao. Lagmit nga ang Dios ang
iyang gipasabot nga nagmahal kaniya bisan bayot siya.
Tinuod nga gihigugma sa Dios ang tanang mga makasasala
(kay bisag ang Cristohanong manunulat nga si Phillip
Yancey miingon man nga bisag walay sala si Jesus,
nakighigala siya sa mga makasasala). Apan BAKAK ang
pag-ingon nga gitugtan ni Jesus ang sala. Dihay
babayeng taga-Samaria nga nangayog pasaylo kang Jesus
tungod sa iyang pagpakigpuyo sa unom niya ka “bana”
(lagmit, mas iksakto nga tawgon kini nga mga kabit inay
bana
niining
bayhana).
iingnan
siya
ni
Jesus,
“Gipasaylo na ang imong mga sala. Lakaw ug ayaw na
pagpakasala!” Sa laktod nga pagkasulti, kung nagpadayon
pa sa pagpangabit ang maong babaye, dili gayod siya
pasayloon ni Jesus.
Sa laing pagkasulti, makuyaw ang pag-ingon nga maimo
ang malukpanon nga gugma sa Dios BISAN KUNG DILI KA
MAGHINULSOL. Giangkon niini ang gugma sa Dios alang sa
Iyang mga anak apan wala niini isipa ang Iyang
PAGKABALAAN ug KATARONG nga dili gayod mahimong makiguban sa sala.
Busa bisan kon daygon ta ang pagkamatinuoron sa
nagsulat sa email sa itaas, dili nato mahimong
suportahan ang iyang sekswal nga panglantaw ug dili

nato maaprobahan ang iyang mga binuhatan. Sama sa
isulti unya nato niini nga programa, napuno ang Biblia
sa mga pasidaan batok sa homosexuality, diha sa Daan ug
Bag-ong Kasabotan.

Pagminyo sa duha ka homosekswal
Karon angay natong tukion ang makapahasol nga kalamboan
sa homosexuality. Kini mao ang pagpamugos sa mga
homosekswal karon –lalaki ug babaye—nga kaslon sila sa
Estado ug ilhon ingon nga magtiayon, ug ihatag kanila
ang samang katungod ug pribilihiyo sa kaminyoon tali sa
lalaki ug babaye. Wala pa sa Pilipinas kini nga
problema, apan DAKO kini nga isyu sa America. Gani usa
man kini sa mga mahinungdanong isyu sa taliabot nga
eleksyon presidensyal sa Tinipong Bansa karong November
2004. Sumala sa politikal nga mga tigtuki, kini nga
isyu nahan-ay uban sa terorismo ug sa gubat sa Iraq.
Sa laing bahin, nadumdoman ko ang ulohan sa balita sa
Philippine Daily Inquirer sa miaging tuig
mahitungod
sa pagminyo sa mga homosekswal nga mga Pilipino sa
syudad sa Baguio. Ang taho nag-ingon nga ang seremonya
gibuhat sa tago sa usa ka “pastor” nga Amerikano. Wala
ilha sa Pilipinas ang kaminyoon sa mga homosekswal. Ang
bisan kinsang pastor o pari kinahanglan may lesinsya sa
dili pa siya mokasal ni bisan kinsa dinhi sa Pilipinas.

Homosexuality:

Nagkadako nga Problema sa Katilingban

Pila ka tuig kani, gitaho sa usa ka magasin nga
naglaban sa kawsa sa mga bayot ug tomboy ang hulad
labot sa 20 ka Pilipino nga gideport gikan sa Qatar,
usa ka nasod sa utlanan sa Saudi Arabia sa Middle East.
Sumala pa sa opisyal sa embahada sa Pilipinas,
gidudahang mga bayot kining mga tawhana. Ang hulad
unang gitaho sa Associated Press. Giingon dinhi nga ang
20 ka Pilipino gipriso sa mga pulis sa Qatar, human
ipahigayon ang dakong ronda sa lugar nga gaadtoan sa

mga bayot. Ang tanan nga nadakpan pulos mga Pilipino
nga nagtrabaho sa mga barberyahan ug mga patahian sa
Doha, ang kapital sa Qatar. Gipanid-an na ang kalihokan
niini nga mga establisemento sulod sa pila ka bulan.
Ang opisyal sa embhada misulti usab sa AP nga 16 pa ka
tawo ang naghulat nga madeport tungod sa samang kaso.
Kon mahukman silang sad-an, prisohon una silag lima ka
tuig sa dili pa sila ideport.
Pagkasunod bulan, ang kasikbit nga nasod sa Kuwait
mironda usab sa mga tahianan ug mga barberyahan nga
gitrabahoan sa mga Pilipino sa Dubai. Ang misunod nga
deportasyon giingon nga kabahin sa paningkamot sa
gobierno sa pagpagawas sa “daotang mga elemento” sa
ilang nasod.
Ang mga opisyal sa Kuwait miingon nga ang mga lalaki
nga ilang gipriso ug gideport migamit sa mga parlor
aron pagtago sa ilang ilegal nga negosyong sekswal nga
nagserbisyo sa mga lalaki sa Kuwait.
Bisan kon wala ikutay sa mga opisyal sa Pilipinas ang
gihimo sa Qatar ug Kuwait, gituohan nga dakog kita ang
negosyo sa prostitusyon sa mga lalaki nga nakabase sa
Manila ug naglihok sa mga nasod sa Middle East
Sa mas bag-ong hitabo, ang gobernador sa New Jersey sa
Tinipong Bansa nga si James McGreevey mipahayag sa
iyang pagluwat sa katungdanan human niya angkona nga
bayot siya ug nakiglambigit sa usa ka lalaki.
May duha ka anak si McGreevey, ug nagbarog diha sa
iyang kiliran ang iyang asawa sa dihang gihulagway niya
ang iyang pakigbisog batok sa iyang sekswalidad. Siya
kalmang miingon: “Gibati ko nga lahi ako sa uban.”
Matod niya nagsugod kini niadtong bata pa siya.
“May punto sa kinabuhi sa matag tawo nga kinahanglan
niyang tugkaron ang iyang kalag ug ilhon ang pinasahing
kamatuoran sa kalibotan alang kaniya, dili sa paagi nga

buot niya o sa paagi nga gilaoman niya, kondili sa
iksakto nga kahulogan niini,” si McGreevey miingon.
"Ug ang kamatuoran alang kanako mao nga usa ako ka
bayot nga Amerikano,” ang gobernador nga Democrat
midugang sa pag-ingon. Giisip nga sikat nga politiko,
si McGreevey nga nag-edad ug 47. Siya midaog sa 2001
batok sa beterano niyang kaparang tungod sa isyu sa
pagpangurakot sa pundo sa estado.
Sumala pa sa CNN, si McGreevey nalambigit sa batan-ong
Israeli nga gisweldohan niyag dako ingon nga tigtambag
alang sa seguridad pagsugod niya pagpangatungdanan
niadtong 2002. Gibutyag sa CNN nga bag-ohay lamang nga
giandam niining tawhana ang kaso nga sexual harassment
batok sa gobernador. Gituohan nga napugos sa pagluwat
si McGreevey dihang gipangayoan siya sa abogado sa
Israeli ug lima ka milyon ka dolyar isip bugti sa ilang
pagsibog sa kaso.
Bisan ang mga kasimbahanan wala makalingkawas sa mga
kontrobersiya nga nagpalibot sa mga pari nga bayot. Sa
miaging tuig lamang, ang pagkapili ni Rt. Rev. Gene
Robinson, usa ka Episcopalian nga ministro nga taas ug
ranggo, mibungkag sa Anglican Church sa America. Ang
iyang pagkapili ingon nga unang bayot nga Obispo sa
Episcopal dioceses sa New Hampshire, USA, karon mihulga
sa pagbungkag sa kahugpongan sa mga Anglican sa tibuok
kalibotan, tungod sa isyu nga homosexuality. Si Rev.
Robinson minyo kaniadto, duna silay anak nga lalaki sa
iyang asawa. Gibulagan niya ang iyang asawa 15 ka tuig
kanhi ug karon nakig-ipon sa dugay na niyang partner
nga lalaki.
Nagpasidaan
ang
24
ka
konserbatibong
obispong
Amerikano, pinaagi sa sulat nga ilang gipamantala, nga
makighiusa sila sa konserbatibong mga pangulo sa
Africa, Asya ug South America ug mobulag sa Iglesia
Episcopal
sa
America
kung
suportahan
niini
ang
pagkapili ni Gene Robinson o kung moduso kinig laing
resolusyon nga motugot sa pagminyo sa mga homosekswal.

May 300 ka aktibo ug retiradong mga obispo nga
Amerikano. Human sa kumprontasyon sa mga obispo, napili
si Rev. Gene Robinson ingon nga pangulo sa Iglesia
Episcopalian sa Amerika, ug kini nagpakita nga wala
tagda ang hulga sa pagbulag sa konserbatibong mga
obispo sa Tinipong Bansa.
Sa usa ka interbyu pinaagi sa telepono, ang napili nga
Obispo sa New Hampshire miingon: “Maguol ako kon may
usa kanila ang mohukom sa pagbiya. Apan kon mobiya sila
tungod kay mao kini ilang gusto, nan sila ang buot
mobungkag niini nga iglesia, dili ako. Dili ako manubag
sa mahitabo unya sa Iglesia Anglican ugma damlag.”
Sa lain pang iskandalo nga may kalabotan sa Iglesia sa
mga Romano Katoliko, ang New York Times sa gula niini
sa Internet niadtong September 9, 2003 mitaho nga ang
Archdiocese sa Boston mobayad ug 85 ka milyon ka dolyar
aron mahusay ang hapit 550 ka mga kaso nga gipasaka sa
mga tawo nga miingon nga sila sekswal nga giabuso sa
mga pari. Kini ang labing dako nga gibayad sukad
masukad sa usa ka diocese sa America aron paghusay sa
mga kaso labot sa sekwal nga pag-abuso.
Ang kasabotan nauyonan human sa tulo ka adlaw nga
negosasyon. Giisip kini ni Sean P. O'Malley, ang bagong arsobispo sa Boston nga personal niyang kadaogan.
Si Archbishop O'Malley misugod pag-alagad sa Boston
niadtong hinapos sa Hulyo lamang, pito ka bulan human
mapugos pagluwat sa katungdanan ang iyang gipulihan nga
si Cardinal Bernard F. Law. Ang bag-ong arsobispo
mihatag ug prayoridad sa pagsulbad sa mga kaso sa
sekswal nga pag-abuso.
Ug daw nadugangan pa ang kasamok dihang gipatik sa
Associated Press ang ulohang balita niini mahitungod sa
paghukom sa Korte Suprema sa California nga inbalido
ang
hapit
4,000
ka
kaminyoong
homosekswal
nga
giaprobahan sa San Francisco niining tuiga. Nagkahiusa
ang mga huwes sa paghukom nga walay katungod ang mayor
sa paghatag ug lisensya sa mga bayot ug tomboy nga

nagminyo. Ang Korte Suprema sa Estado miingon nga
iligal ang pag-isyu sa syudad sa mga sertipiko ug ang
paghimo nila sa mga seremonya tungod kay ang balaod sa
estado nahubad sa kaminyoon ingon nga panaghiusa sa usa
ka lalaki ug usa ka babaye. Ang mga maghuhukom miboto 5
kontra 2 sa pag-anul sa 3,995 ka kasal nga gihimo sa
Pebrero 12 hangtod sa Marso, dihang gipahunong sa korte
ang mga kasal. Si Justice Joyce Kennard misulat: “Ang
legalidad
niini
kinahanglan
maghulat
hangtod
madesisyonan sa mga korte ang legalidad sa balaod sa
estado nga nag-ingon nga ang kaminyoon tali lamang sa
lalaki ug sa babaye.”
Lain pang taho gikan sa Yahoo! Internet nga edisyon
nag-ingon nga gikiha sa American Civil Liberties Union
(o, ACLU) ang syudad sa Baltimore ug upat ka lungsod sa
Maryland tungod sa paghikaw niini sa katungod sa mga
homosekswal sa pagminyo. Ang ACLU usa ka organisasyon
sa mga aktibistang abogado ug mga maghuhukom sa Amerika
nga naglaban sa sibil nga mga katungod sa katawhan. Ang
kaso gipasaka sa ACLU sa Baltimore Circuit Court alang
sa siyam ka parisang bayot ug usa ka lalaki kansang
kapuyo bag-ohay lamang namatay. Ang mga parisan
nangayog lisensya alang sa kamiyoon ug gibalibaran
sila, matod pa ni Ken Choe sa ACLU sa New York.
Ang balaod sa Maryland dayag nga mihubad sa kaminyoon
tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye lamang. Niadtong
Pebrero, gipadalhan ni Attorney General Joseph Curran
ug sulat ang mga magbabalaod sa estado ug ang 24 ka mga
klerk sa korte nga nagpahinumdom kanila nga walay
otoridad ang mga klerk sa pag-isyu ug lisensya sa
kaminyoon ngadto sa mga homosekswal.
Si Curran nagpahayag nga ang balaod tataw nga mihubad
sa kaminyoon ug kini wala naglakip sa mga tawo nga
parehas ug sekswalidad. Apan siya miingon, “iksakto
usab nga ang isyu, nga gipresenta ingon nga may
kalabotan sa sibil nga katungod, desisyonan sa mga
korte.”

Ang
ACLU
mipasakag
mga
kaso
sa
mga
korte
sa
Massachusetts, Oregon, New York, Washington, California
ug Nebraska.
May mga grupo usab nga nagpasakag mga sumbong sa New
Jersey ug Florida aron mahimong legal ang homosekswal
nga kaminyoon. Sa laing bahin, daw lisod kini nga
pakigbisog alang sa ACLU. Sa pagkakaron, 37 ka mga
estado nga naglangkob sa 74 porsyento sa Amerika ang
nagpasa sa balaodnon nga nagpasabot nga ang kaminyoon
tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye lamang.
Ug bisan sa pagsulat ko niini nga komentaryo labot sa
homosexuality, nadawat ko ang taho gikan sa CNN nga ang
usa ka konserbatibong kongresista gikan sa Virginia, si
Ed Schrock, dili na modagan alang sa ikatulong higayon
tungod sa wala pa mapamatud-i nga pasangil nga migamit
siya linya sa telepono nga nagkutay sa mga homosekswal.
Ang pasangil nga bayot si Schrock gimantala sa website
sa blogactive.com ni Michael Rogers, sumala pa sa
Associated Press. Si Congressman Schrock, nga nagplano
sa pagtapos sa iyang ikaduhang term, lig-on nga
suporter sa Federal Marriage Amendment, usa ka kabagohan sa konstitusyon nga dili motugot sa kaminyoon sa
mga homosekswal.

Unsa man ang homosexuality?
Nakugang ang kadaghanan dihang gidungog nga si Johnny
Depp, ang sikat nga aktor sa Hollywood nga gipili sa
magasing People nga “labing sexy nga lalaki sa 2003,”
ang modala sa nag-unang karakter sa “The Libertine,”
usa ka sine labot sa magbabalak niadtong ika-17 nga
siglo,
si John Wilmot, nga naila usab isip Earl of
Rochester. Ngano man kini? Giingon nga bisexual ang
Earl. Maghalok sa maong salida si Depp ug ang lain pang
gwapo apan wala mailhing aktor nga ginganlag Rupert
Friend.

Si Johnny Depp nahisakop na sa nagkataas nga listahan
sa mga aktor sa Hollywood nga nagdala sa papel sa usa
ka bayot o usa ka bisekswal nga karakter sa pelikula.
Pila ka bulan kanhi, nakurat ang mga tawo nga wala
makagusto sa gibuhat ni Britney Spears, usa ka singer
nga Ingles, ug sa Amerikanang mag-aawit nga si Madonna
atubangan sa mga manan-away sa ilang konsyerto nga
gitan-aw usab sa liboan nilang mga fans sa telibisyon.
Ang
nagpasiugda
sa
maong
konsyerto
napugos
sa
pagpangayog pasaylo tungod sa gipakita sa duha. Daghan
ang naiskandalo, dili tungod sa inigsoong beso-beso
kondili tungod sa ilang paghalok nga nahupong sa
sekswal nga kasuod ug nagpakita sa tanan sa ilang
pagkaliberal sa mga butang sekswal.
Itandi kining iskandalosong paghalok nila ni Britney
Spears ug Madonna ngadto sa usa ka manggugubat nga
nagbahag didto sa lasang sa Papua New Guinea nga
giinterbyu sa Discovery Channel. Walay malisya ang
iyang
pagtubag
sa
pangutana
kung
giunsa
niya
pagpakigseks sa iyang asawa. Sukwahi kini sa pipila ka
mga bayot nga nagdumala sa mga programa sayo sa buntag
sa mga telibisyon sa Metro Manila nga daw nagbinata
atubangan sa kamera aron matagad sila. Dihay retiradong
propesora sa sabjek nga Communications sa kolehiyo nga
mireklamo sa Philippine Daily Inquirer labot sa
pagdominar sa mga bayot sa lainlaing media nga matod pa
niya makadaot sa atong kabataan. Siya usa usab ka lola
ug nasayod siya sa dakong impluwensiya sa telebisyon sa
pag-umol sa mga mithi labi na diha sa mga bata.

Pagtapos
Dinhi na lamang usa kita kutob niini nga yugto sa atong
pagtuki
niining
kontrobersyal
ug
interesanting
hilisogtan labot sa homosexuality.
Sa dili pa ako manamilit, may maayo kaming balita alang
sa atong mga tigpaminaw nga Cebuano. Tungod sa hangyo

sa daghang tigpaminaw, mabati na karon ang Cebuano nga
bersyon sa mga komentaryo niini nga programa. Sa ingon
niining paagiha, among gilaoman nga maalagaran namo ang
mas daghang tigpamati sa programa. Sukad karon may bagong format na ang Biblical Perspectives: Ingles ug
Cebuano. Atangi ang dugang mga pahibalo bahin niini.
Ug karon, tinahod kong mga tigpaminaw, takna na sa
pagpanamilit. Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong
alagad, Nene Rubrico nagpahinumdom kaninyo nga “Ang
nasod nga dili giyahan sa Dios, dili matigayon.”
Daghang salamat ug Panalanginan kamo sa Dios!
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