
"DIYOS"

Ika-2 Aralin

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang Diyos?
~ Ang Diyos ay Espiritu.
• Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu

kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at
sa katotohanan."

2. Ilan ang Diyos?
~ Mayroon lamang isa at tunay na Diyos.

Deutoronomio 6:4. Dinggin mo, O Israel:
ang Panginoon nating Diyos ay isang Pa-
nginoon.
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10 Naniniwala Kami

3. Ilan ang persona ng Kadiyosan?
~ Mayroong tatlong persona sa Pagka-Díyos:

Ama, Anak, at Espiritu Santo.

• Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga·
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at Anak at ng Espiritu Santo.

4. Tukuyin ang ilan sa mga katangian ng Diyos.

~ Ang Diyos ay mabuti, banal, makataru-
ngan, makapangyarihan sa lahat, nalala-
man ang lahat ng bagay, at walang hang-
gan.

• Exodo 34:6. At ang Panginoo'y nagdaan
sa harap niya, na itinanyag ang Panginoon.
Ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na
puspos ng kahabagan at mapagkaloob, ba-
nayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan
at katotohanan.

• Levitico 11:44. Sapagka't ako ang Pangi-
noon ninyong Diyos: Magpakabanal nga
kayo at kayo'y maging mga banal; sapag-
ka't Ako'y banal.

• Daniel 4:35. At ang lahat ng mananahan
sa lupa ay nabilang sa wala; at Kaniyang
ginagawa ang gayon sa Kaniyang kalooban f
sa hukbo ng langit, at sa mga mananahan
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sa lupa; at walang makahahadlang sa Kani-
yang kamay, o mapagsasabi sa Kaniya,
Anong ginagawa mo?

• Hebreo 4:13. Walang makapagtatago sa
Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kan-
yang paningin, at sa kanya tayo magsusu-
lit.

• Pahayag 10:6. At nanumpa sa ngalan ng
Diyos na nabubuhay magpakailanman na
lumalang ng langit, lupa, dagat, at lahat ng
naroroon.

5. Ano ang dapat maging loobin natin sa
Diyos?

• Dapat nating ibigin ang Diyos na higit sa
lahat ng mga bagay.

• Mateo 22:37. Ibigin mo ang Panginoon
mong Diyos nang buong puso, nang buong
kaluluwa. at nang buong pag-iisip.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang mga isinaulo para sa

unang aralin.
2. Kung mauulit mo nang wasto ang mga

sauluhin, iyong punan ang mga puwang
sa iyong talaan ng mga mag-aaral at pag-
susulit para sa ikalawang aralin.
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