
2 - ANG KADIOSAN 

 

LEKSYON 1: MERON NGA BANG DIOS? 

 

Panimula: Habang pauwi sa kanilang barrio, ang 

magkaibigang Juan at Jose ay nagtalo kung meron nga bang Dios. 

“Merong Dios!” Wika ni Juan. “Bakit, nakita mo ba ang Dios? 

Nahipo mo ba Siya?” Usisa ng kaibigang Jose. “Hindi.” Pag-amin 

ni Juan.“Kung gayon,” Sagot ni Jose, “walang Dios!”  

Nang abutin sila ng gabi, natulog sila sa isang kubo sa daan. 

Pagkagising nila ay nawawala ang kanilang mga gamit. “Naku, 

pinasok tayo ng magnanakaw!” Naghihimutok na sabi ni Jose.  

“Nakita mo ba ang magnanakaw?” Usisa ni Juan. “Hindi.” 

Sagot ni Jose. “Nahipo mo ba?” Tanong uli ni Juan. “Hindi.” 

Muling sagot ni Jose. “E, paano mo nasabing merong 

magnanakaw?” Pagdududa ni Juan. “Dahil merong bakas!” Sabay 

turo sa mga bakas ng paa sa buhangin sa labas ng kubo. 

Tunay na merong Dios dahil nakikita natin ang mga bakas 

Niya sa kalikasan. Sa leksyong ito ay pag-aaralan natin ang 

tungkol sa likas at katangian ng Dios.  

 

1. Ano daw ang nagsasabing “Walang Dios?” Awit 14:1  

2. Ano ang nagpapatotoo na merong Dios? Awit 19:1  

3. Lahat ba ng tungkol sa Dios ay mauunawaan ng tao? Job 

11:7-9  

� Kahit anong pagsisikap natin, hindi natin lubos na mauunawaan ang 
lahat ng bagay tungkol sa Kadiosan. 

 

4. Ano ang dapat isipin sa mga bagay na mahirap maunawaan? 

Deuteronomio 29:29 

� Sa ating pag-aaral ng tungkol sa mga bagay sa langit at sa 
lupa, maraming mga bagay ang hindi inihayag ng Dios dahil 
hindi ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating 
malaman. Ang mabuting balita ay, lahat ng kailangan nating 
malaman upang masunod ang Dios at magkaroon ng buhay 
na walang hanggan ay ibinigay o inihayag na sa atin sa 
pamamagitan ng Salita ng Dios. 
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5. Paano nahayag ang likas ng Dios sa tao? Roma 1:19-20; 

Gawa 14:15-17 

� Ang Dios mismo ang nagpahayag o nagpapakilala sa 
Kanyang sarili sa tao dahil mahal Niya sila. Lahat ng 
kailangang malaman tungkol sa Kanya para magkaroon ng 
malalim na ugnayan sa Kanya ay inihayag na Niya sa 
Kanyang Salita – Ang Biblia. 

 
6. Gaano katagal nang buhay ang Dios?  May kamatayan ba 

Siya? Awit 90:2; Awit 102:24-27; 1 Timoteo 1:17  

� Isa sa likas ng Kadiosan ang pagiging eternal o walang 
hanggan. 

 
7. Sino ang pinagmulan ng buhay? Awit 36:7 

8. Ang Dios ba ay nasa isang lugar lang? Awit 139:7-12 

� Likas ng Kadiosan ang omnipresence o pagiging nasa lahat ng 
lugar (walang lugar na di Niya nakikita – nang sabay-sabay).  

 
9. Meron bang karunungan o bagay na di alam ang Dios? Isaias 

40:28; Awit 139:1-4; Job 37:16 

� Likas ng Kadiosan ang omniscience  o pagiging sakdal sa 
kaalaman (alam Niya ang lahat ng bagay). 

 

10. Meron bang di kayang gawin ang Dios? Jer. 32:17; Gen. 1:1   

� Likas ng Kadiosan ang omnipotence o pagiging  
pinakamakapangyarihan sa lahat (kaya Niyang gawin ang 
lahat ng bagay). 
 

11. Nagbabago ba ang Dios? Malakias 3:6; Santiago 1:17. 

� Likas ng Kadiosan ang immutability o pagiging hindi 
nagbabago (hindi Siya pabago-bago ng isip o kalooban). 

 
12. Gaano kalaki ang pagmamahal ng Dios sa tao? Jeremias 

31:3; Juan 3:16; 1 Juan 4:8  

� Likas ng Kadiosan ang pag-ibig o pagmamahal. Mahal Niya 
ang buong nilalang, lalo na ang sangkatauhan. 
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13. Ano ang ibig ng Dios na mangyari sa tao? 2 Pedro 3:9 

14. Ano ang paanyaya ng Dios sa atin? Isaias 1:18 

 
Pagbubuod: Naunawaan natin na merong Dios dahil sa mga 

bakas ng Kanyang nilalang. Bagama’t hindi natin lubos na 

mauunawaan ang lahat ng bagay tungkol sa Kanya, may mga 
inihayag Siya tungkol sa Kanyang sarili. Nakita natin na ang Dios 

ay walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, maalam sa lahat, 

hindi nagbabago, nasa lahat ng lugar. Ang maibiging Dios na ito 
ay nagmamahal sa atin, na anupa’t ginagawa Niya ang lahat ng 

bagay upang tayo ay hindi mapahamak. 

Pagpapasya: Ibig mong mas makilala ang Dios na may 

lalang ng sansinukob, hindi ba? Ang Dios na nagmamahal sa iyo? 
Sabi Niya: “Tayo’y magkatwiranan.” Magpatuloy tayong mag-

aral at magsaliksik ng mga kaalaman tungkol sa Kanya.  

 

Leksyon 2: Isang Dios, Tatlong Persona 

 

Panimula: Isang lalaki ang napadaan sa harap ng isang 

simbahan kung saan nakatayo si Daniel Webster. “Paano mo 

mapaniniwalaan ang doktrina na merong isang Dios pero tatlo 
(Trinity). Kaya bang maipaliwanag yan sa kaisipan ng tao?” 

Tumingin sa kanya si Daniel Webster at sumagot: “E, nauunawaan 

mo ba ang ‘arithmetic’ ng langit?” Maaring itanong mo, “Anong 

arithmetic ng langit?” Sa tao, ang 1+1+1 = 3. Pero sa Langit, ang 
1+1+1 = 1! At ito ay makikita natin sa isang likas ng Kadiosan, na 

ang pagkakaroon ng iisang Dios, pero binubuo ng Dios Ama, Dios 

Anak, at Dios Espiritu Santo. Maaaring mahirap maunawaan, pero 
may sapat na mga talata sa Biblia na nagpapakita na isa sa likas ng 

Dios ang pagkakaroon ng Tatlong nagkakaisang Persona. 

 

1. Ilan ang Dios? Deut. 6:4; Mar. 12:29;  1 Tim. 1:17 
2. Ilang Persona meron sa iisang Dios na ito? Mat. 28:19   

� May iisang Dios, pero ang Kanyang Pangalan ay Ama, Anak 
at Espiritu Santo. (Singular o pang-isahan lang ang bilang ng 
pangalan Niya – hindi sinabing “sa MGA pangalan…”) 
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3. Paano nakita ang tatlong Persona ng Dios na magkakasama sa 
bautismo ni Jesus? Mat. 3:16-17 

� Makikita natin rito na naroon ang Dios Ama (tinig na mula 
sa langit), naroon din ang Dios Anak (si Jesus), at ang Dios 
Espiritu Santo (bumabang gaya ng isang kalapati at lumapag 
kay Jesus). Sila ay magkakasama sa iisang pangyayari!  

 
4. Anong tatlong pangalan ang binanggit ni Pablo bilang pagbati 

sa mga mananampalataya sa Corinto? 2 Cor. 13:14 

5. Paano sama-samang binanggit ni Jesus ang Tatlong Persona? 

Juan 15:26 

� May tatlong Persona na binabanggit si Jesus rito. Ang 
Mangaaliw (o Dios Espiritu) ay ipapadala ng Dios Ama, 
upang magpatotoo tungkol sa Dios Anak (si Jesus).  Ito rin 
ang sinasabi ni Pablo sa Galacia 4:6: 

 
6. Paano binati ni Pedro ang kanyang sinulatan? 1 Pedro 1:2 

7. Ano ang ugnayan ng Ama, Anak at Espiritu? Efeso 4:4 

� May pagkakaisa ang tatlong Persona. Iisa sa layunin at mithiin 
na maligtas at lumago sa pananampalataya ang mga tao.  

 
8. Pwede bang sabihing “iisa lang ang Dios” pero meron pa ring 

“Panginoong Jesus?” 1 Corinto 8:4,6 

� Ang una at ikalawang Utos ng Dios ay nagbabawal sa 
pagkakaroon ng ibang dios na sasambahin. Pero hindi 
ipinagbabawal na tawaging “Panginoon” si Jesus dahil Siya ay 
isa sa Kadiosan (kasama ng Espiritu Santo). 

 
Pagbubuod: Paano natin uunawain na may “iisang Dios, 

ngunit tatlo?” 1) Napakaraming bagay tungkol sa Dios ang di natin 
lubos na mauunawaan. 2) May mga lihim na inihayag ang Dios 

tungkol sa Kanyang sarili. 3) Mababasa natin sa Biblia na merong 

iisang Dios, at mababasa rin natin na merong tatlong Persona sa 
Kadiosan. 4) Kung naniniwala tayo sa Biblia, kahit di natin lubos 

na maintindihan, maniniwala tayo na merong tatlong Persona sa 

Kadiosan - ang Dios Ama, Dios Anak at Dios Espiritu Santo. 

Pagpapasya: Ang Dios Ama, Dios Anak at Dios Espiritu 
Santo ay magkakasamang gumagawa upang mabigyan tayo ng 

isang buhay na puno ng kapayapaan, kasaganaan at 
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pagmamahalan. Ibig Niyang makipagkilala sa iyo. Kung ibig 

mong simulan ang pakikipagkilala sa Kanya, ipagpatuloy mo ang 

pagsasaliksik sa Kanyang Salita, at Siya ay iyong makikilala. 

 
Walong Katangian ng Dios 

 
1. Banal – Awit 99:9 
2. Matuwid – Ezekiel 9:15 

3. Makatarungan – Exodo 20:5-6; Apokalipsis 3:19; 22:12 

4. Maawain - Isaias 55:7 

5. Si Maibigin o Mabait – Exo. 34:6-7; Jer. 31:3; 1 Juan 4:8 

6. Puno ng Katotohanan – Tito 2:11; 1 Juan 5:20 

7. Nag-aapoy na Kaliwanagan – Ezekiel 1:26-28 

8. Mabagal Magalit at Mapagpatawad – Exodo 34:5-7 

 

Dagdag na Pag-aaral: Ang Tatlong Iisang Dios 

� Itinuturo ng Biblia na merong iisang Dios:  Deut. 6:4;  

4:35;  Mal. 2:10; 1 Cor. 8:4; Efe. 4:5, 6; Sant. 2:19 
 

� Ang iisang Dios na lumikha sa atin (Malakias 2:10) ay: 
ang Ama (Gen. 1:1), si Jesus na Anak (Juan 1:1-3, 14; Colosas 

1:16), at ang Espiritu Santo (Gen.1:2; Awit 104:30).   

 

� Lahat sila ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan at 
katangian. Ang katangian ng isa ay katangian ng tatlo.  
� Makapangyarihan - Job 42:1,2; Mat. 28:18; Roma 15:19.   
� Nasa lahat ng lugar – Awit. 139:7,8; Mat. 28:20 

� Alam ang lahat– Awit 147:5; Juan 

16:30; 1 Cor. 2:10-12. 

� Walang simula at wakas – Deut. 
22:27; Roma 6:23; 1 Tim. 1:17; 

Heb. 9:14; Apok. 1:8, 11; 21:6; 

22:13  
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BALANGKAS NG SALIGANG PANINIWALA BILANG 2 

    

ANG KADIOSANANG KADIOSANANG KADIOSANANG KADIOSAN
1 

 
I. Mayroong isang Dios:  

a. Ama,  
b. Anak at  

c. Banal na Espiritu, 

i. isang pagkakaisa  

ii. ng tatlong  

iii. kapwa walang-hanggang Persona.  

II. Ang Dios ay  

a. walang kamatayan,  

b. makapangyarihan sa lahat,  

c. maalam sa lahat,  

d. mataas sa lahat [above all],  

e. laging naririto [ever present].  

III. Siya ay  
a. walang-hanggan [infinite] at  

b. higit sa maaaring matarok [comprehension] ng tao,  

c. bagaman nakikilala  

i. sa pamamagitan ng Kanyang paghahayag sa sarili 

[self-revelation].  

IV. Siya ay  

a. walang katapusang karapatdapat sa  

i. pagsamba,  

ii. pagmamahal [adoration], at  

iii. paglilingkod ng buong nilalang.  

 

� Mga pangunahing talata para sa Saligang Paniniwala bilang 
2: Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19; 2 Corinto 13:14; Efeso 4:4-

6; 1 Pedro 1:2; 1 Timoteo 1:17;  Apokalipsis 14:7.  

                                                             
1 Isinalin mula sa “Statement of Fundamental Beliefs 2, The Godhead” na 

makikita sa Seventh-day Adventists Believe ng Ministerial Association, Gen. 
Conference (Silver Spring, MD: Pacific Press, 2005), pahina 23. Makikita rin ang 
buod ng doktrinang ito sa “Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists” sa 
SDA Church Manual.   


