
Biyaya ng Pagkain
Itinuro ng taga-pagtatag ng Tenrikyo na Si 
“Oyasama” na, “Kahit na ang isang pirasong dahon 
ng Gulay ay hindi dapat aksayahin”. Ito ay hindi lang 
simpleng pagtitipid dahil ito ang nararapat, ngunit 
dapat nating maintindihan na ito ay ang biyayang 
pinagkakaloob sa atin ng Diyos Magulang kaya 
hindi natin dapat ito aksayahin at dapat nating 
tanggapin ng may pasasalamat.

Itinuro rin ni Oyasama na habang kumakain ng 
isda ay “Sabihing ito ay masarap”.

Ang isda at mga hayop ay inihandog ang kanilang 
mahalagang buhay para tayong mga tao ay 
mabuhay. Kaya kung tayo ay magrereklamo at 
sasabihing ito ay hindi masarap, hindi lang natin 
binaliwala ang kanilang buhay kundi para na din 
nating pinagwalang-halaga ang kaisipan ng Diyos 
Magulang.



Ang Tenrikyo ay walang anu mang pinagbabawal 
na utos. Mahalaga na mamuhay tayo nang may 
kasiyahan at may kusang-loob, kaysa sa saloobin 
na protektahan ang isang bagay. Ang lahat ng 
bagay sa mundo ay biyaya mula sa Diyos Magulang  
kaya, “tayo ay dapat magpasalamat sa lahat ng 
ating mga natatanggap”.

Dahil sa Biyaya ng Pagkain, Araw-araw nating 
nadarama at nalalasap ang biyaya ng Diyos 
Magulang. Ito ay isa lamang sa pinakamalaking 
kasiyahan ng mga naniniwala sa Tenrikyo.
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