ARALIN 5

I'J~AY MALASAKIT
A,NG DIYOS
SA PAKIKITUNGO
MO SA IBA
Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan
Tinutulungan ng Diyos ang mga
magulang sa pag-aaíaga sa kamiang mga
anak. Alam ng DIYOSang lyong damdamm para
SBlIba. Pmarurusahan ng DIYOSyaong
h mdi mabuti ang pakikitungo
sa Iba. Ibig ng Diyos na lkaw ay magmg
mabuti sa Iba.
Basahin mo ito sa Biblia
Malakas na basahin nang 5 ulit
Ngunit si Cain ay nakipagtalo sa kapatid niyang si AbeL.at pinatay niya
ito. At tinanong ng Panginoon si Cain:
Nasa~ ang kapatid mong si Abel?
GeneSJS 4:8,9 ..

Magagawa mo ba ito?
BIlugan ang tamang sagot.
1

2
3

Ano ang gagawm
ng
DIYOS sa taong hmdi
mabuti
ang pakikitungo
sa Iba?

hhmutm pagpapalain

Alam ba ng DIYOS kung
lkaw ay galit sa Iba?
Smo ang pumatay sa kanyang kapatid?

parurusahan

oo hindi kung mmsan
Adan Abel Cain
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Mga Sagot
1. parurusahan 2. oo 3. Cain

Mga Salitang Danat
Ang handog ay bagay
Ang hain ay bagay na
Ang pagpalain ay ang
para ba Isang tao

Mons Matutuhan
na Ibinibigay ng tao sa DIYOS.
buhay na Inihahandog sa DIYOS
gumawa ng bagay na mabuti

o
4dLJ

Tinutulungan ng Diyos ang mga magulang sa pag-aalaga sa kanilang mga
anak. Guhitan ang lahat
ng salita mula sa. hanggang
•
Marami ang nagmg anak nina
Adan
at Eba. Ang
panganay nilang anak ay
SI Cain. Pangalawang anak ay SI
Abel. Sina Cam at Abel ang
mga unang anak, at ang unang
ma g kapatid sa daigdig.
~
Sina Adan at Eba ay
kailangang magtrabaho para maalagaan
ang kanilang mga
anak. • Tinulungan sila ng
DIYOSsa kanilang gawain •

~ /

%..'

.h
l'

c:::~~;~~~~§~~?~~
C~

~f~

c~

I

~qh. _.. -

~--:. ~ Q;:L

-~--~
--......---

'J

o:

:---v---..--.

-~

Kinailangan nilang magh a laman. I na lagaan
nila ItO at umani ng karu-
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mga tupa at mga kambing upang
magkaroon ng gatas at keso
at damit .• Tinuruan nilang gumawa ang kanilang mga anak. At Itinuro
nila ang tungkol sa DIYOS.•
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Alam ng Diyos ang iyong damdamin para sa iba.
SI Cain ay naghandog sa
DIYos mula sa kanyang ItInarnm Naghandog din sa
DIYos SI Abel, Isang korderong
mamamatay para sa mga kasalanan
Abel. e Sma Cam at Abel ay kapwa
mahal ng DIYOS.el pmakita sa kan ila
ng DIYOSang paraan ng
paglapit sa Kanya. Sila'y magdadala
ng ham para sa kasalanan
tu lad ng ginawa 01 Abel. Pinagpala ng DIYOSSI Abel at pmatawad
ang mga kasalanan nito.

DIYOS

01

SI Cam ay hindi nais na
makmig sa DIYOS.Ibig niyang gawm
ang anuman sa kanyang paraan
Nagalit SI Cam sa DIYOS nang
pagpalam nito SI Abe l
SI Cain ay galit dm kay
Abel.
Alam ng DIYOSang
damdamm 01 Cain - Alam ng DIYOS
na kung mananatihng galit
SI Cam, Ito'y gagawa ng masama e KInausap ng DIYOS SI Cain at tmanong,
"Bakit ka nagagalit?"
Subalit ayaw makirug 01 Cain sa
DIYOS.Namuhi SI Cam sa kapatid niyang SI Abel

Pinarurusahan ng DIYOSyaong hmdi mabuti
ang pakikitungo sa Iba.
Sa gitna ng bukid
Isang araw, pinatay 01
Cain ang kapatid 01yang SI Abel. Napakasamang
kasalanan Iyon. Nakita ng
DIYOS ang ginawa 01
Cam. e Dapat parus ahan ng DIYOSSI CaIn~
Hindi Ibig ng DIYOSna manatili SI Cam sa piling ng
kanyang pamilya, SI Cain at ang kanyang asawa ay
lumayo upang mamuhay na nagsasanh
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Ibig ng Diyos na ikaw ay maging
mabuti
sa Iba.
Kasalanan ang
mamuhi sa Ibang tao.
Dahil ba kasalanang Ito,
ang tao' y n agnanais na
manakit ng kapwa Dahil sa
kasalanang
Ito, sila'y nag-aaway
at nagpapatayan.
Nagkakalayo ang
mga tao dahil sa kasalanan.
Nawawasak ang mga tahanan dahil sa kasalanan.
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Ibig tayong patawarm ng DIYos sa ating mga
kasalanan at gawm tayong mabuti e [blg
ng DIYos na ahsm ang masamang
d a m dam m natin at palitan
Iyon ng pag-ibig sa kapwa e Sa
gayon ay magiging maligaya tayong
palagi.

Ikaw ba ay nagalit na sa lyong kapwa? Pinaaalis mo ba sa DIYOSang lyong galit? Ibig
mo bang makasundo ang Ibang tao? Isaulo
mo ang panalanging ItO.

ana angm
Panginoon,
huwag mo akong
hayaang maging katulad ni Cain.
Tulungan mo akong makitungo
ng mabuti sa Iba. At gawin mo
akong rnaibigm, mabuti, at
magandangloob.

Sagutin na ngayon ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 5.
International Correspondence Institute
Phil. National Office,P.O. Box 1084, Manila
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MAY MALASAKIT

ANG

DIYOS

SA PAKIKITUNGO

MO SA IBA
•••••

KAWILI -WILING GAWIN _

•••

Kulayan ang larawan.
Nag-aaway at nagpapatayan

ang mababangis na hayop.

Dapat ba tayong tumulad sa kamla?
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Gumuhit

mula sa tanong papunta

sa tamang sagot, gaya nito:

1 May halaga ba sa Diyos kung paano
natin pinakikitunguhan

ang Iba?

si Cain

2. Smo ang nagdala sa Diyos ng ISang hayop
bilang ham para sa kanyang kasalanan?
3. Sino ang nagalit sa kanyang kapatid?
4. Sino ang nagbabala sa ISang kapatid na
mapangamb na magkasala ang isang galit?

~

oo

•

•

ang Diyos

•

•

si Abel

Guhitan ang mga tamang sagot:
5. Paano kaya ibig ng DIYOSna pakitunguhan m? ang iba? .
awayin Ibigin labanan
patayin
patawarm
kamuhian
Sagutin ito
6. Madah bang lagi ang magpigil ng galit? . '.
7. Kung nagagalit ka, nagagawa mo ba ang bagay
o nasasabi yaong pagsisisihan mo pagkatapos? .
8. Ibig mo bang tulungan ka ng DIYOSpara
hindi magalit sa ibang tao?
., .. "
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..•

9. Ano kaya ang dapat mong gawin tuwing madarama
mo na ikaw ay magagalit?

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito?
Isulat na malinaw ang iyong pangalan
Marka
Bibigyan
ng
Ibabalik
sa
tumanggap
katanungang
kursong ItO

kaukulang
antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
IYO kalakip
ang susunod na ar ahn lk aqaqalak naming
ng lyong
mga liham
Isulat
mo sa amin ang mga
m aa arrn q maiSip mo habang
p in aq aaralan
mo ang
IPADALA
ITO SA.
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