
Pelajaran 5 

ALLAH MEMPERHATIKAN 
PERLAKüANMU 
TERHADAP 
ORANG LAIN 

Pela jari la h ha I- h 
Allah menolong ibu b 
Allah mengetahui bagaimana perasaanmu terhadap orang lain. 
Allah menghukum orang-orang yang berlaku salah terhadap orang lain. 
Allah mau supaya kamu berbuat baik kepada orang lain. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 
Lingkarilah jawaban yang benar. 

1. 

2. 

3. 

Apakah yang akan diperbuat Allah dengan mereka yang berlaku salah 
terhadap orang lain? 
melupakan memberkati menghukum 

Tahukah Allah bilamana kamu marah akan orang lain? 
Ya tidak kadang- kadang 

Siapa membunuh adiknya? Adam Habel Kain 
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Jawabanwjawaban 
. 1 . m  urn 2. ya 3. Kain 

*- 

I 
Kata-kata yang harus kamu pelajari 

1 Korban adalah sesuatu yang manusia beri kepada Allah. 
Persembahan adalah sesuatu yang hidup yang diberi 
kepada Allah sebagai korban. 
Member kat i adalah berbuat sesuatu yang 

= baik untuk seseorang. - 
Allah menolong ibu bapa memelihara anak-anak mereka. 

Garis-bawahilah semua perkataan dari 0 ke 0 .  

Adam dan Hawa mempunyai banyak anak. 
Anak laki-laki mereka yang pertama adalah Kain. /'?/A 
Anak laki-laki mereka yang kedua adalah Habel. 9 
Kain dan Habel adalah anak-anak yang pertama, 
Kakak beradik yang pertama dalam dunia. 

T 

'.as 
Adam dan Hawa harus bekerja keras 
untuk memelihara anak-anak mereka. LI + 
.Allah menolong mereka dalam - 
pekerjaan mereka. 0 

Mereka harus berladang. 
Mereka memelihara ladang mereka e- 

dan mengumpulkan hasil ladang itu 
untuk makanan mereka. 

Mereka memelihara kambing domba 
untuk mendapat susu, keju dan pakaian. 

s e 
OMereka mengajar semua anak mereka bekerja. 

Merekapun mengajar anak-anak 
mereka tentang Allah. 
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Allah mengetahui bagaimana perasaanmu terhadap orang lain. 

Kain membawa korban kepada Allah 
dari hasil ladang yang telah ditanamnya. 
Habel juga membawa korban kepada Allah, 
yaitu seekor anak domba yang mati 
karena dosa-dosa Habel. 
e Allah mencintai Kain maupun Habel.. 
Allah menunjukkan kepada mereka 
jalan untuk menghampiri Dia. 
Mereka harus membawa suatu persembahan 
karena dosa, sebagaimana yang Habel perbuat. 
Allah memberkati Habel dan mengampuni dosa-dosanya. 

I 

I 
I 

Kain ingin berbuat sekehendak hatinya. 
Ia marah akan Allah, sebab Allah 

memberkati Habel. 
Kain marah akan Habel. 

Allah mengetahui bagaimana perasaan Kain. - Allah mengetahui, kalau Kain tetap marah, 
ia akan berbuat sesuatu yang buruk.* 

Allah berbicara kepada Kain, 
“Mengapa engkau marah?” 

Tetapi Kain tidak mau mendengarkan Allah. 
Kain membenci Habel, adiknya. 

Allah menghukum orang-orang yang berlaku 
salah terhadap orang lain. 
Pada suatu hari ketika mereka ada di Padang, 
Kain membunuh Habel, adiknya. 
Itu adalah dosa yang hebat. 
Allah melihat apa yang diperbuat Kain. .. .- . 

Allah harus menghukum Kain.* 
Allah tidak mengizinkan Kain tinggal di rumah bersama keluarganya. 
Kain dan isterinya pergi untuk tinggal di tempat yang lain. 
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Allah mau supaya kamu berbuat baik kepada orang lain. 

Membenci orang lain adalah dosa. 
Dosa ini membuat orang ingin menyakiti orang lain. 
Dosa ini membuat mereka bertengkar dan berkelahi dan membunuh. 

I Dosa menimbulkan perpisahan di antara orang-orang. 
t Dosa memecah-belahkan rumah tangga. 

Allah ingin mengampuni dosa kita dan menjadikan kita baik. 
*Allah ingin menghilangkan segala perasaan kita yang buruk 
dan membuat kita saling mencintai. 
Kalau begitu kita akan merasa senang selalu. 

Pernahkah kamu marah kepada orang lain? 
Apakah kamu minta Allah menghilangkan kemarahanmu itu? 

Inginkah kamu bergaul lebih baik dengan orang lain? 
Hafalkanlah doa ini. 

Ya Tuhan, jangan biarkan saya jadi seperti Kain. 
Tolonglah saya berlaku dengan sepatutnya 
terhadap orang lain. 
Ampunilah pikiran dan perkataan saya yang 
penuh dengan kemarahan. 
Jadikanlah saya seorang yang penyayang, 
peramah dan baik hati. 

Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 5. 
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