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Kadaghan nagtoo nga 'gihinloan' na ang 

tanang mahugaw nga pagkaon nga natala sa 

karaang tugon. Unsa ba kini ka tinuod?

Kinahanglan dili magpadala sa mga sulti-

sulti ug mga patuo-too lang. Suta-on, 

utingkayon, duki-duki-on ang Pulong sa Dios 

aron makaplagan ang kamatuoran.

T
anan ba nga unod sa hayop, 

kalanggaman, mga nagkamang sa 

yuta, ug ang mga anaa sulod sa tubig 

ug kadagatan mahimong kan-on? Aduna ba'y 

mga kasugoan o pahimangno kon unsa'y 

angay ug dili angayan kan-on sa tawo?

Ang tawo, gihimo nga sobra pa ka 

kumplikado. Dili sayon ang iyang anatomiya. 

Usa ka Magbubuhat nga makagagahom ug 

may katakos nga dili hingtupngan ang 

nagalalik sa iyang disenyo. Ang siyensya 

wala'y undang sa pagpaniksik aron makopya 

bisan usa lamang ka bahin sa lawas sa tawo. 

Apan hangtud karon wala pa gihapon kini 

kahingpitang resulta. Bisan tuod ang 

teknolohiya mao'y dakong tinubdan sa mga 

butang nga nagpagaan ug nagpaharuhay sa 

mga buluhaton sa tawo, dili kini hingpit nga 

kasaligan ilabi na sa mga butang nga dili siya 

mismo ang nagmugna. Kay kon buot 

hunahunaon,  ang  mga  banggai tang  
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Levitico 11:1-22 'Ug misulti si Jehova kang 

Moises ug kang Aaron, nga nagaingon kanila: 

Isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga 

nagaingon: Kini mao ang mga buhing butang 

nga mahimo pagakan-on ninyo, gikan sa 

tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa 

yuta. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas, 

ug may tiil nga buak, ug nagapang-usap, kini 

mao'y mahimong kan-on ninyo. Apan sa mga 

nagapang-usap, kon sa mga may kuko nga 

pikas dili ninyo pagakan-on kini: ang camello 

kay bisan nga kini nagpangusap, kini wala'y 

tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. 

Ug ang conejo, kay nagpangusap apan wala'y 

Natural lang, nga kon kinsa ang nagbuhat, 

didto usab magagikan ang mga pahimangno 

kon unsa'y pinakamaayo nga pamaagi sa 

pagpalakaw niini. Ang Dios wala magkulang 

sa mga pahimatngon kon unsaon sa tawo 

pagalam ang iyang lawas. Sama sa sakyanan 

nga de motor, dili mahimong kargahan ug 

gasolina kon diesel o krudo kon de gas. Ingon 

usab niini ang tawo. Gihimo siya nga may 

tukma nga pagkaon aron malikayan ang mga 

balatian ug molungtad nga mahismog kutob 

sa gihatag nga pangidaron. Duha ka capitulo 

sa Biblia ang gigahin sa Dios aron patin-awon 

lang ng pagpahayag sa mga kalan-on nga 

angayan natong mahibaloan ug bantayan.

nakakaplag sa paunang teknolohiya aduna 

gihapo'y mas taas pa nga nagdisenyo sa ilang 

makinaadmanong salabutan.
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Ang tanan nga mananap nga nagkamang sa 

yuta nga pak-an nga magalakaw sa upat ka tiil, 

kini dulumtanon alang kaninyo. Apan kini 

mahimong kan-on ninyo sa tanan nga 

mananap nga nagkamang sa yuta nga pak-an 

Ug sa mga langgam kini dulumtanon alang 

kaninyo, dili kamo magkaon niini; ang agila, 

ang magdudugmok sa bukog, ang esmerehon, 

ang banog, ug ang buitre ingon sa iyang 

matang, ang tanang uwak, ang asbestros, ang 

mananagit sa gabii, ang laro, ang manaol ingon 

sa ilang matang, ang bukaw, ang gamaw, ug 

ang lapay. Ang kalamon, ang pelicano, ang 

herodion, ang tabon, ang abubliya ug ang 

kabog.

kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo; 

ang liebre, kay nagpangusap apan wala'y kuko 

nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo; ang 

baboy, kay kini may kuko nga pikas ug may tiil 

nga buak apan wala magpangusap, mahugaw 

kini alang kaninyo, sa unod niini dili kamo 

magkaon.

Sa nagapuyo sa tubig, kini mao'y makaon 

ninyo; ang bisan unsa nga may mga kapay ug 

mga himbis nga anaa sa mga tubig, sa dagat, ug 

sa mga suba, kini mahimong kan-on ninyo. Ug 

ang tanan nga wala'y kapay ug wala'y himbis 

diha sa dagat ug sa suba, ug sa tanang mga 

mananap nga nagpuyo sa mga tubig, 

dulumtanon kini alang kaninyo. Bisan unsa 

nga walay kapay ug walay mga himbis diha sa 

tubig, kini dulumtanon alang kaninyo.
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Deuteronomio 14:2-20 “Kay ikaw mao ang 

usa ka katawohan nga ballan ni Jehova nga 

imong Dios, ug si Jehova nagpili kanimo, aron 

mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon 

alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan 

nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa yuta. 

dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang 

nga dulumtanan. Kini mao ang mga mananap 

nga pagakan-on ninyo; ang vaca, ug ang 

carnero ug ang kanding, ang ciervo, ug ang 

corzo, ug ang lagsaw, ang oso, unicornio, ug 

ang vaca nga ihalas, ang kanding nga ihalas, ug 

ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang 

kuko ug nagbaton sa kuko nga napikas ang 

duha, ug ang nangusap sa kinaon, kana 

pagakan-on ninyo. Bisan pa niana, kini dili 

n i n y o  p a g a k a n - o n  n i a d t o n g  m g a  

nagapangusap sa kinaon, ug kon may kuko 

nga pikas, ang camello, liebre ug conejo, kay 

nagpangusap sa kinaon apan dili pikas ang 

kuko, mga mahugaw kini alang kaninyo. Ug 

ang baboy, kay pikas ang kuko apan wala mag-

usap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. 

Sa unod nila niini dili kamo mokaon.

nga nagalakaw sa upat ka tiil nga adunay mga 

paa labut pa sa ilang mag tiil aron sa paglukso 

sa ibabaw sa yuta, makakaon kamo kanila; ang 

dulon ingon sa iyang matang, ang alasiwsiw 

ingon sa iyang matang, ang gangis, ang lukton 

ingon sa iyang matang.”

Sa tanan nga anaa sa tubig kini pagakan-on 

ninyo: ang tanan nga adunay kapay ug himbis, 
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Ug ang somormujo, ang calamon ug ang 

corvejon, ang ciguenia, ug ang lapay sama sa 

iyang matang, ug ang abubilla ug ang kabog. 

Ug ang tanan nga nagkamang nga pak-an, sila 

mahugawalang kaninyo.”

Ang Unang Pahimangno sa Pagkaon

Sa tanan nga mga mahinlo nga langgam, 

magakaon kamo, apan kini mao ang dili ninyo 

pagakan-on: ang agila ug ang azor, ang agila sa 

dagat, ug ang ixio, ang buitre, ug ang banog 

sama sa iyang matang.

“Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang 

kaugalingon dagway, sa dagway sa Dios 

gibuhat Niya sila, lalake ug babaye gibuhat sila. 

Ug gipanalangin sila sa Dios ug miingon 

kanila: Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-

on ninyo ang yuta ug magagahum kamo niini, 

ug magbaton kamo sa pagbulot-an sa ibabaw 

sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa 

kalangitan, ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga 

buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta.” Genesis 

1:27-28

bisan unsa nga walay kapay ug himbis dili 

ninyo pagakan-on, mahugaw kini alang 

kaninyo.

Ang tagsa-tagsa ka owak ug ang bukaw, ug 

ang lechuza, ug ang cuclillo ug ang banog 

ingon sa iyang matang. Ang gamay nga 

ngiwngiw, ang dakong ngiwngiw, ug ang 

ngiwngiw nga tarungan.
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Utanon ug Prutas Lang?

Bisan sa gahom nga gihatag aron 

magdominar ang tawo sa mga minugna nga 

mas ubos sa iyang matang, wala miingon ang 

Dios nga walay pili niya kining pagakan-on. Sa 

sunod nga tugon tin-aw ang gisulti sa Dios 

mahitungod sa pagkaon. “Tan-awa, gihatagan 

ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag sa 

binhi, nga anaa sa nawong sa tibook yuta, ug sa 

tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga 

nagahatag ug binhi, aron alang kaninyo kini 

mahimong kalan-on.” Genesis 1:29

Ginoo gayod ang nagtudlo kang Adan ug 

Eba unsa ang ilang pagakan-on sa sinugdan. 

Bisan sa ilang kahamtong sa pangalawas, 

nanginahanglan gihapon ug giya sa mga 

butang nga angayan niyang isulod sa tiyan. 

Hinonoa nga ang Dios lang ang ilang 

magtutudlo. Walay kalainan sa bata. Bisan 

unsa lang ang magunitan niini diretso kini 

niyang ihungit sa iyang baba. Kinahanglan 

agakon una siya sa mga ginikanan aron makat-

onan ang angayan himoon. Mao usab ang 

gihimo sa unang gilalang. Ug wala 

magpasagad ang Dios niining bahina.

Karon, dili malikayan nga ang talaan sa 

Genesis 1:29 maorag nagasugyot nga utanon 

ug prutas lang ang gipakaon sa Dios. Nga 

ginadili ang karne sa kahayopan bisan 

mahinlo. Kon lohika ug sentido komon ang 

hatagan ug hustong pagtagad, dali hingsabtan 
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nga sa pagsasanay na sa mga kahayopan nga 

mahinlo, nagsugod na usab pagkaon ang mga 

tawo. Hinonoa nga si Abel naglahad na ug usa 

ka mahinlo nga hayop sa Dios. (Genesis 4:4) 

Maingon tang timailhan na kini nga gisugdan 

na ang pag-ihaw ug pagkonsumo sa mga 

hayop ug mga pagkaon nga hinlo sumala sa 

Levitico 11 ug Deutoronomio 14.

Si Noe nauna pa ug daghan nga henerasyon 

gikan kang Moises. Si Moises mao'y 

nagpahayag ngadto sa mga Isrelitas 

mahitungod sa angay ug dili angayan kan-on. 

Apan atong makita nga sa wala pa magsugod 

ang paglunop adunay gitugon ang Dios kang 

Noe: “Ug miingon ang Dios kang Noe; Ang 

katapusan sa tanang unod ania na sa 

atubangan nako, kay ang yuta napuno na sa 

mga kasamok tungod kanila, pagapoohan ko 

sila uban sa yuta.” Genesis 6:13

Ang Tugon kang Noe

Sa wala pamosulod si Noe sa arca nga 

gipahimo sa Ginoo alang sa kaluwasan sa iyang 

banay, adunay dugang nga gitugon: “Ug ang 

tanang mga butang nga may kinabuhi sa tanan 

nga unod, duruha sa tagsa ka dagway isulod 

mo sa arca, aron mangabuhi sila uban kanimo, 

kinahanglan sila mga lake ug baye, sa mga 

langgam ingon sa ilang matang ug sa mga vaca 

ingon sa ilang matang, sa tanang mananap nga 

nagkamang sa yuta ingon sa ilang matang. 

Duruha sa tagsa ka dagway magasulod uban 
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Nganong tag duruha ra man? Tubag, aron 

lang mangabuhi sila! Aron mosanay kay 

magsunod na usab ug bag-ong kalibotan 

human hinlo-i ug hugasi sa mga dautan nga 

lumolupyo niini.

Pila ba ka adlaw nga si Noe ug ang iyahang 

pamilya nagpabilin sa arca? Wala maghatag ug 

eksaktong pagpatin-aw ang Biblia. Sumala sa 

kanimo aron mabuhi sila.” Genesis 6:19-20

“Sa tanan nga mananap nga mahinlo 

kumuha ka ug tinagpito, ang iyang lake ug 

baye; ug sa mga mananap nga mahugaw, 

tinagurha, lake ug iyang baye.” Genesis 7:2

Ah, nasayod na diay si Noe nga adunay 

hinlo ug mahugaw nga mga mananap kay 

wala naman kini hinganli sa Ginoo kon hain 

niini ang hinlo ug hugaw. Diin man magagikan 

ang iyang kahibalo? Natural lang nga sa iyang 

ginikanan nga nahatagan na ug kasayoran 

gikan sa Dios.

Angay natong hinumduman nga ang 

kaliwat ni Noe masubay gikan kang Henoch. 

Usa sa talagsaon nga nagasunod sa Dios sa 

Iyang panahon (Gen. 5:24). Walay duha-duha 

gipasa usab ni Henoch ang kaalam 

mahitungod sa pagkaon nga hinlo ngadto sa 

iyang mga kaliwatan.

Karon, sa mga mahinlo nga mananap, 

ngano nga tinagpito man ang gipadala kang 

Noe sa arca? Ug ngano nga tagurha ra man sa 

mga mahugaw?

8

“Paminaw kanako kamong tanan, ug sabta 

ninyo kini; Walay bisan unsa diha sa gawas sa 

tawo, nga sa paghisulod niini kaniya, 

makapahugaw kaniya; hinonoa, ang mga 

butang nga magagula gikan sa sulod sa tawo 

mao ang makapahugaw kaniya.” Marcos 7:14-

15

Sa unang tan-aw, maorag husto ang mga 

Genesis 8:14, mabana-bana nga duolan sa usa 

ka tuig una sila mokawas sa arca. Ang uban nga 

hinlong mananap gigamit usab ni Noe sa 

paglahad sa Dios sa dihang nakatongtong na 

sila sa yuta. Genesis 8:20

Walay Mahugaw Matud ni Cristo?

Ang mga tawo nga dili manumbaling kon 

aduna ba'y pagkaon nga hinlo ug hugaw nga 

gitala sa karaang tugon, magarbohong 

nagsumay-sumay sa mga gisulti ni Jesus sa 

bag-ong tugon. Walay pagsusi ug wala mag-

utingkay sa kamatuoran, nagabaton na sila ug 

ideya nga gideklara na kuno ni Cristo nga hinlo 

ang tanang mahugaw nga pagkaon. Ang mga 

misunod mao'y sandiganan sa ilang pagtoo:

“Paminawa ug sabta ninyo kini; dili ang 

magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa 

tawo, kon dili ang magagula sa baba, kini mao 

ang makapahugaw sa tawo.” Mateo 15:11

“Wala ba ninyo palandonga nga bisan unsay 

magasulod sa baba moagi lamang sa tiyan ug 

unya igaitsa ra sa gawas?” V17
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panan-aw sa mga walay pagtoo nga adunay 

balaod sa hinlo ug hugaw nga mga pagkaon. 

Apan nasabtan kaha nila ang buot ipasabot ni 

Cristo?

Dangilag ug pabilo sa dakong dili 

pagsinabtanay sa mga relihiyon ang maong 

tema. Apan ang Biblia puno sa pagpadayag 

nga si Cristo mao usab ang Dios nga nakipaq-

estorya ug nakipag-suod kang Noe, Abraham, 

Isaac, Jacob, Moises ug uban pang mga profeta. 

Apil na ang tanang mga halandong 

katigulangan nga nahisgotan sa karaang 

tugon. Bisan gani ang mga demonyo miila 

kaniya nga siya Dios! (Mateo 8:28-31; Marcos 

5:1-12; Lucas 8:26-33) Sa laktod nga pagkasulti, 

siya ang Dios nga gisaysay sa karaang 

testamento. Siya ang Dios nga naghatag ug 

kagawasan sa mga Isrelitas gikan sa 

pagkaulipon sa Ehipto. Siya ang Dios nga 

nagsustento, nagadan-ag ug nagabantay sa 

ilang paglawig paingon sa yuta nga gisaad. 

(Alang sa dugang kasayuran niining 

nahisgotang tema, pangayo ug libreto nga “Is 

Jesus Really God?”)

Ang Dios Wala Magbag-o

Si Cristo – Dios sa Karaang Tugon

Sa bantugang mensahe nga gihimo ni Jesus 

nga gitawag ug 'Wali sa Ibabaw sa Bungtod', 

nagapasidaan siya “Ayaw kamo paghuna-

10

Sanglit si Jesus diay wala man magbag-o, ug 

walay giusab sa Iyang mga talamdam, unsa 

man diay Iyang gipasabot sa Iyang mga gilitok 

sa Mateo 15:17-18; Marcos 7:14-15,18? Aduna 

ba Siya'y mensahe nga wala higsabti sa mga 

tawo nga dili motoo sa hinlo ug dili hinlo nga 

pagkaon?

huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa 

kasugoan o sa mga profeta, ako mianhi dili sa 

pagbungkag kondili sa pagtuman niini. Kay sa 

pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang 

maga-lungtad pa ang langit ug ang yuta, wala'y 

pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka 

kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan 

matuman.” Mateo 5:17-18

Ang Iyang gihisgotan nga mga kasugoan 

walay lain kondili ang nahisulat sa karaang 

tugon, apil na niini ang mga pahimangno sa 

hinlo ug dili hinlo nga pagkaon.

Dugang pa niini; “Si Hesukrito mao sa 

gihapon, kagahapon ug karon ug hangtud sa 

kahangturan”, Hebreohanon 13:8. “Kay ako 

Dios, dili ako magbag-o, busa kamo nga mga 

anak ni Jacob wala mahurot.” Malaquias 3:6. 

Hapsay ug kasaligan ang Iyang mga pulong. 

Walay paglubad ug pagbag-o ang Iyang mga 

saad. Makalaom ka sa mga mogawas sa Iyang 

baba. Kay kinsa man ang mosalig sa usa ka dios 

nga walay kasiguroan ug kanunay nagusab-

usab ang tumong ug pamaagi?
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Kinsa man ang nakipagharong kang Cristo? 

Mga Fariseo ug escriba! Mga lider sa duha ka 

iladong pundok sa relihiyon. Gisudyaan si 

Cristo, dili mahitungod sa mga kasugoan, 

kondili sa mga tradisyon sa mga katigulangan, 

ang pagpanghunaw sa dili pa mokaon. 

Maayong batasan kini. Ang problema lang, 

gipakadak-an na kining maayo sa mga Fariseo 

hangtod nga ning-abot sa punto nga gisagop 

na kining kasugoan nga kono nagagikan sa 

Dios.

Ang Unod sa Mensahe

Aron nato kalikayan ang sayop nga 

interpretasyon, usa ka pagtulun-an nga angay 

timan-an sa pagtoon sa Biblia mao ang 

paglantaw sa kinatibuk-ang larawan sa mga 

panghitabo. Atong tan-awon kon unsay 

hinungdan sa mga gipanulti ni Jesus niadtong 

higayona. Atong balikan ang mga nahitabo.

Sugdan nato sa Mateo 15:1: “Ug kang Jesus 

dihay miduol nga mga Fariseo ug mga escriba 

gikan sa Jerusalem nga manag-ingon. Ngano 

bang lapason man sa imong mga tinun-an ang 

kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga 

katigulangan? Kay inigpaingon dili sila 

manghumaw sa ilang mga kamot?”

Ang mga escriba ug Fariseo ang giingon ni 

Jesus nga nagalingkod sa lingkoranan ni 

Moises. Sila ang mga giilang adunay gibug-

atong katungdanan bahin sa mga tulumanon 

nga gitala ni Moises. Apan adunay pasidaan ni 

Jesus. Sila kuno wala magsunod sa ilaha 

12

Ang ilang pundok mao'y nakadawat sa dili 

makaon ug iro nga pamalikas ni Cristo tungod 

sa ilahang pagka-aron ingnon, salingkapaw 

nga pagkarelihiyoso, ug pagpakita lang sa 

tawo nga pagka-diosnon, mga hipokrito. 

(Mateo 23)

mismong mga gipabuhat sa ilang mga 

ginasakopan. (Mateo 23:2)

Mao kining pundoka ang kanunay ug walay 

puas nga nakigbingkil kang Jesus. Walay 

gihimo kondili bantayan ug pangitaan ug 

kasaypanan si Cristo sulod sa tulo ug tunga ka 

tuig Niyang pag-alagad sa katawhan. (Lucas 

6:7, 11)

Puno sa kasilag, kasina ug panghimaraut 

ang gidalit nila kang Jesus sukad pa sa 

sinugdan. Ang mga milagro ni Jesus 

gipasangilan pa nila kining nagagikan sa 

diablo. Sila ang may dakong kalabotan ug dili 

kaha mao'y nagpasi-ugda sa Iyang kamatayon 

sa krus.

“Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay 

mosulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan 

ug unya igaitsa ra sa gawas? Apan ang 

manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing, 

ug mao kini ang makapahugaw sa tawo. Kay 

gikan sa kasing-kasing nanagula ang mga 

dautan hunahuna, pagbuno, panapaw, 

pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, 

panulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini ang 

makapahugaw sa tawo; apan ang pagkaon nga 

w a l a y  p a n g h u n a w  s a  k a m o t  d i l i  
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makapahugaw sa tawo.” (Mateo 15:17-20)

Anaa ra! Si Cristo ang nagpadayag. Tin-aw 

kaayo nga wala hisgoti ang pagkaon sa hinlo 

ug dili hinlo kondili ang hugaw sa dili 

pagpanghunaw. Labaw sa tanan, ang 

kahugaw sa panghuna-huna, kinaiya ug 

pamatasan. Mao gihapon kini ang gipadayag 

sa Marcos 7:2-23. May gitas-on ang 

pagpahayag aron dili masaypan ang buot 

Niyang ipasabot.

Usa ka hitabo nga naghatag ug kadasig sa 

mga nagtoong wala na idili ang pagkaon sa 

mga hayop ug uban pang gilista nga mahugaw 

sa Levetico 11 ug Deut. 14 nahipatik sa Mga 

Buhat capitulo 10.

“Ug sa sunod nga adlaw, sa nanaglakaw pa 

sila ug nagkahiduol na sa lungsod, si Pedro 

misaka sa atop sa balay sa may kaudtohan aron 

sa pag-ampo. Ug siya mibatig dakong 

kagutom ug nangandoyg mokaon, apan 

samtang naghikay pa sila niini, siya 

Ang “Panan-aw” ni Pedro

Kinahanglan dili hagpat-hagpaton ang 

sugi lanon aron lang mahatagan ug 

sandiganan ang usa ka pagtoo nga balikog! Si 

Cristo ang Pulong, Logos sa griego, 

Spokesman o tagapanulti sa Dios Amahan. Dili 

na kinahanglan hubaron pa ang Iyang 

gipanulti kay tin-aw pa sa busay sa Maria 

Cristina!

14

Unsa'y Gihinloan?

Nan, tan-awa lagi, gihinloan na sa Dios ang 

tanang mananap nga mahugaw! Suliyaw sa 

mga wala magpanumbaling sa kasugoan sa 

mga angayan kaonon. Tinuod ba? Atong 

ipadayon ang nahitabo aron nato mapiho ang 

kamatuoran.

gipanawan, ug ang usa ka butang nga 

nagkaunag nga ingon sa isa ka dakong habol 

nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga 

hiniktan, kini gitonton paingon sa yuta. Sa 

sulod niini diha ang mga tagup-at ug tiil ug sa 

mga nanagsaguyod sa yuta ug sa mga 

nanagsaguyod sa yuta sa mga langgam sa 

kahanginan. Ug miabot kaniya usa ka tingog 

nga nag-ingon “Tumindog ka Pedro, pag-ihaw 

ug kumaon ka”. Apan si Pedro miingon, “Dili 

ko Ginoo kay wala pa gayod ako'y nakaon nga 

dili binalaan ug mahugaw”. Ug ang tingog 

miabot kaniya pag-usab sa ikaduha ug nag-

ingon, “Ayaw paghinganlig dili binalaan ang 

mga butang nga nahinloan na sa Dios. Ug kini 

nahitabo sa makatulo, ug sa kalit kadto gibira 

ngadto sa langit”. (Mga Buhat 10:9-19)

“Ug samtang si Pedro nalibog pa sa iyang 

nunahuna kon unsa kaha ang kahulogan 

niadtong panan-awon nga iyang nakita, tan-

awa, ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio 

nanagtindog na sa pultahan sa gawas tapus nila 

masusi kon diin ang balay ni Simon”. Mga 

Buhat 10:17

15Gihinloan na ba ang mga Pagkaong Gidili sa Karaang Tugon? Gihinloan na ba ang mga Pagkaong Gidili sa Karaang Tugon?



makapahugaw sa tawo.” (Mateo 15:17-20)
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kahugaw sa panghuna-huna, kinaiya ug 

pamatasan. Mao gihapon kini ang gipadayag 

sa Marcos 7:2-23. May gitas-on ang 

pagpahayag aron dili masaypan ang buot 

Niyang ipasabot.

Usa ka hitabo nga naghatag ug kadasig sa 

mga nagtoong wala na idili ang pagkaon sa 

mga hayop ug uban pang gilista nga mahugaw 

sa Levetico 11 ug Deut. 14 nahipatik sa Mga 

Buhat capitulo 10.
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Ang “Panan-aw” ni Pedro
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14

Unsa'y Gihinloan?
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kamatuoran.

gipanawan, ug ang usa ka butang nga 

nagkaunag nga ingon sa isa ka dakong habol 
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sulod niini diha ang mga tagup-at ug tiil ug sa 

mga nanagsaguyod sa yuta ug sa mga 

nanagsaguyod sa yuta sa mga langgam sa 

kahanginan. Ug miabot kaniya usa ka tingog 

nga nag-ingon “Tumindog ka Pedro, pag-ihaw 

ug kumaon ka”. Apan si Pedro miingon, “Dili 

ko Ginoo kay wala pa gayod ako'y nakaon nga 

dili binalaan ug mahugaw”. Ug ang tingog 

miabot kaniya pag-usab sa ikaduha ug nag-

ingon, “Ayaw paghinganlig dili binalaan ang 

mga butang nga nahinloan na sa Dios. Ug kini 

nahitabo sa makatulo, ug sa kalit kadto gibira 

ngadto sa langit”. (Mga Buhat 10:9-19)

“Ug samtang si Pedro nalibog pa sa iyang 

nunahuna kon unsa kaha ang kahulogan 

niadtong panan-awon nga iyang nakita, tan-

awa, ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio 

nanagtindog na sa pultahan sa gawas tapus nila 

masusi kon diin ang balay ni Simon”. Mga 

Buhat 10:17

15Gihinloan na ba ang mga Pagkaong Gidili sa Karaang Tugon? Gihinloan na ba ang mga Pagkaong Gidili sa Karaang Tugon?



Tan-awa unsa ang pagkaapas ni Pedro sa 

kahulogan sa gipakita kaniya sa Dios, “Kamo 

nasayod nga supak sa kasugoan alang sa usa 

ka Judio ang pagpakigharong o pagpamisita sa 

usa ka tawong dumuloong (Gentil). Apan 

gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan 

walay tawo nga akong pagaingon nga dili 

binalaan o mahugaw”. Buhat 10:28

Si Pedro dili sama sa uban nga dali ra kaayo 

mohatag ug kahulogan sa mga butang nga 

wala pa sa tinuoray nila mapamatud-i. 

Naghuna-huna siya. Ug naglibog ngano nga 

ingon ra niana kadali magbag-o ang Ginoo? 

Nasayod siya unsa ang mga kasugoan sa 

pagkaon. Mao kini iyang namat-an ug 

nahayagan sukad pa sa pagkabata. Dili nato 

hikalimtan nga dugay usab silang nagkuyog ni 

Cristo. Natural lang nga mahibulong siya kon 

dunay bag-ohon.

Kon basahon lamang ang tibuok capitulo 

10, tin-aw kaayo kon unsa ang gihinloan sa 

Ginoo. Kasinatian kini sa usa ka Gentil nga 

gitanyagan sa Dios ug higayon nga maluwas. 

Mao kini sinugdanan sa pag-hatag ug 

kaluwasan sa mga Gentil. Sa wala pa kini, ang 

mga Gentil daw sama lang sa mga iro kahugaw 

ang pagtrato kanila sa mga Judio. Karon, 

gihatagan na ug higayon nga makaduol sa 

matuod nga Dios. Mao kini kinatibuk-ang 

diwa o pagtulun-an niining hitaboa.

Tin-aw, dili diay pagkaon ang gihisgotan 

kondili ang pagpadilimahugaw sa mga gentil 

Mga Doktrina o Tuloohan sa Yawa

Sa sulat ni Apostol Pablo ngadto kang 

Timoteo, nagpasidaan siya sa mga butang nga 

angay likayan ug bantayan sa mga nagkupot sa 

kamatuoran.

“Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag 

nga sa kaulahiang mga panahon adunay 

managpamiya gikan sa pagtoo tungod sa ilang 

pagtagad sa malimbongon nga espiritu ug sa 

mga tuloohan sa yawa, pinaagi sa mga 

pagminaut sa mga tawong bakakon kinsang 

kaisipan nangapaso nga daw pinaagig 

binagang puthaw, nga managdili  sa 

pagpangasawa ug magamando sa mga tawo sa 

pagdumili sa mga kan-onong karne nga 

gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat 

pagadawaton nila nga nanagtoo ug nahibalo sa 

kamatuoran. (1 Timoteo 4:1-3)

aron maapil na sa mga tawong pinili, pilion pa, 

ug pagatawgon sa Dios, apil na ang Pilipino!

Unsa man kuno ang mga tuloohan o 

doktrina sa yawa? Pagdili sa pagpangasawa ug 

sa pagkaon sa karneng kan-onon nga gibuhat 

sa Dios!

Kon mao, usa diay sa tuloohan sa yawa ang 

dili pagkaon ug karne. Ang naasoy nga texto 

nagaaghat nga walay karne, sa bisan unsang 

hayop ang isalikway isip kan-onon. Kong dili 

ka ba mokaon ug baboy namiligro ka bang 

nakasalmot na sa tuloohon sa yawa. Buot ba 
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ug pagatawgon sa Dios, apil na ang Pilipino!
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ipasabot niini, tanang matang sa karne, hinlo 

ug dili mahinlo wala nay gipili? Unsa man ang 

buot ipasabot ni Pablo?

“Aron nga uban sa pagpasalamat 

pagadawton nila nga nanagtoo ug nahibalo sa 

kamatuoran. Kay maayo ang tanang butang 

nga gibuhat sa Dios, ug walay ipasalikway kon 

ginadawat kini uban sa pagpasalamat kay kini 

nabalaan na may pinaagi sa pulong sa Dios ug 

sa pag-ampo”. 1 Timoteo 4:3-5

Atong duki-duki-on ang natalang mga 

versiculo aron hatagan ug katin-aw ang mga 

pahimangno ni Pablo. Una, kinsa ba ang mga 

gipasidan-an? Sila nga NAGTOO ug 

NAHIBALO sa KAMATUORAN.

Unsa man ang kamatuoran? Tubag ni 

Cristo, “Balaana sila pinaagi sa kamatuoran, 

a n g  I M O N G  P U L O N G  m a o  a n g  

KAMATUORAN”. Juan 17:17

Ikaduha, unsa man ang mga butang nga 

binuhat sa Dios nga dili ipasalikway? 

Versiculo 5: “Kay kini NABALAAN na man 

pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo”. 

Kadto diay nga mga binuhat nga gawas nga 

nabalaan pinaagi sa mga pulong sa Dios, 

gidawat pa kini sa dakong pagpasalamat sa 

nanagtoo ug nahibalo sa kamatuoran! Dili nato 

makita ang maong mga hayop o mananap nga 

nabalaan kondili didto lang sa Levitico 11 ug 

Deutoronomio 14. DINHI lang dapita sa mga 

PULONG sa DIOS hikaplagan ang mga 

P A G K A O N  n g a  G I B A L A A N  u g  

Kon mapasagoran kita sa mga pagkaon nga 

isulod sa atong tiyan, dayon kita magkasakit, 

wala nato hatagi ug dakong balor ang gasa nga 

gikan sa Dios.

GIPASALAMATAN pinaagi sa PAG-AMPO sa 

mga NANAGTOO ug NASAYOD sa 

KAMATUORAN!

Tin-aw, walay gibag-o sa mga kasugoan 

mahitungod sa hinlo ug dili mahinlo nga 

pagkaon sa hayop, sa kalanggaman ug sa 

tanang sulod sa tubig ug kadagatan.

Aduna Ba'y Labot ang Pagkaon sa Espiritual 

nga Kinabuhi?

Ang Dios nga nagmunga kanato mao lang 

ang adunay dili hitupngang katakos nga 

nasayod kon unsa ang maayo o dautan alang sa 

atong lawas. Ang kasugoan sa mga pagkaon 

wala ihatag kondili kini mahinungdangon. 

Napamatud-an na sa Medical Science nga ang 

kadaghanang sakit nga mitakboy sa tawo 

nagagikan sa mga pagkaong dili angay kan-on. 

Komon kini nga inpormasyon.

Labaw sa tanan, kong ikaw nakabaton na ug 

kahibalo sa kamatuoran sa Iyang mga 

kasugoan, nakadawat ka na sa Espiritu Santo, 

ikaw gitawag na nga Iyang Templo.

Busa hinonoa, “Wala ba kamo masayod nga 

kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios 

nagpuyo sulod kaninyo? Kon adunay 

molaglag sa templo sa Dios, siya paga-laglagon 
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sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan, ug 

kanang temploha mao kamo”. 1 Corinto 3:16-

17

“Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon 

ug nagpaputli sa ilang kaugalingon, aron sa 

pag-adto sa mga tanaman, sa luyo sa usa diha 

sa tiwala, NAGAKAON ug UNOD sa BABOY, 

ug ang dulumtanan, ug ang ILAGA, silang 

tanan magadungan sa pagdangat sa 

katapusan, nag-ingon si Jehova”. Isaias 66:7

Gisaysay na, nga usa sa mga mahimayong 

kinaiya sa Dios, mao ang wala'y pagbag-o, 

Malaoman sa Iyang mgagisaad. Makaseguro 

ka nga ang Iyang gipanulti kaniadto, karon ug 

sa mga sunod pa nga mga panahon wala'y 

mabakwi ug dili mausab.

Kon nagaingon Siya, “Busa panggula kamo 

gikan kanila, ug magpalain kamo gikan kanila, 

nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo 

paghikap ug mahugaw, unya pagahinangpon 

ko kamo, ug ako mahimong inyong amahan, 

ug kamo mahimong akong mga anak nga 

lalake ug babaye, nagaingon ang Ginoo nga 

Makagagahum sa Tanan”. 2 Corinto 6:17-18

Karon,  kon nasayran mo na ang 

kamatuoran, ilabi na ang tibuok nga plano sa 

Ginoo, aduna ka ba'y tulubagon kon mokaon 

ka pa sa mga ginadili?

Anaa lang kanato ang pagdawat sa Iyang 

gitanyag. Gusto ba nimo mahiduol sa Dios?
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God’s Annual Holy Days

Feast of 

Unleavened 

Bread

Passover Pentecost
Feast of 

Trumpets

2022 April 16-22April 15 June 5 Sept. 26

2020 April 9-15April 8 May 31 Sept. 19

2024 April 23-29April 22 June 16 Oct. 3

2019 April 20-26April 19 June 9 Sept. 30

2023 April 6-12April 5 May 28 Sept. 16

2021
March 28-

April 3
March 27 May 16 Sept. 7

2025 April 13-19April 12 June 1 Sept. 23

2026 April 2-8April 1 May 24 Sept. 12

Feast of 

Tabernacles

Day of 

Atonement

Last Great 

Day

2022 Oct. 10-16Oct. 5 Oct. 17

2020 Oct. 3-9Sept. 28 Oct. 10

2024 Oct. 17-30Oct. 12 Oct. 24

2019 Oct. 14-20Oct. 9 Oct. 21

2023
Sept. 30 - 

Oct. 6
Sept. 25 Oct. 7

2021 Sept. 21-27Sept. 16 Sept. 28

2025 Oct. 7-13Oct. 2 Oct. 14

2026
Sept. 26 - 

Oct. 2
Sept. 21 Oct. 3

You can also check our 

Youtube channel, The Church 

o f  G o d  I n t e r n a t i o n a l ,  

Philippines. It includes 

sermons, sermonettes or 

Bible studies presented by 

ministers and leadership 

g r a d u a t e s  f r o m  C G I  

Philippines.

You can download free 

literatures in PDF format. You 

can also download our new 

phone, tablet, and television 

app, CGI Digital Network. 

This app is packed with 

p owe r f u l  c o n t e n t  a n d  

resources to help you grow in 

grace and knowledge. Just 

visit our website cgiphils.org.
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8F Unit H, IBM Plaza, Eastwood City, E. Rodriguez Jr. Ave., 
Bagumbayan, Quezon City, MM Philippines 1110

Makati Central P. O. Box 2450, Makati City, MM, Philippines 1264 
TelFax: 995-0577, Tel: 995-0294, Cell: 09178116365 

Internet Address: www.cgiphils.org
Email Address: cgiphils@yahoo.com
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