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Hingpit nga mga tawo, usa ka hingpit nga palibot,
hingpit nga kalipay... Sa unsang paagi nga ang usa ka
hingpit nga kalibutan maguba?
Sa unsang paagi madaot sa kaaway ang mga hunahuna
sa unang mga tawo? Nganong nagduhaduha sila sa
Diyos? Ngano nga gusto nila nga mahimong usa ka
butang nga dili nila mahimo? Unsa ang mga
sangputanan?

Ang Pagkahulog:
Ang estratehiya sa bitin
Reaksyon ni Eva

Reaksyon sa Diyos
Ang Sangputanan:
Tunglo ug saad
Kamatayon ug paglaom

“Karon ang bitin labi pang malimbungon kay sa bisan unsang ihalas nga mga
mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios. Siya miingon sa babaye, ‘Nag-ingon ba
gayod ang Diyos, “Dili ka magkaon sa bisan unsang kahoy sa tanaman”?’”
(Genesis 3:1 NIV)

Ang bitin nailhan ingong usa ka maalamon nga mananap
(bisan tuod kini dili makasulti). Si Isaias misulat
mahitungod sa usa ka “nagalupad nga bitin” nga iyang
giila nga Leviathan ug ang Dragon (Is. 14:29; 27:1). Sa
Pinadayag, si Juan miila nga ang Dragon mao ang “karaan
nga bitin,” si Satanas (Pin. 20:2).
Mipakita si Satanas kang Eva gamit ang maong
porma ug gihangyo siya sa pagpatin-aw sa
kahulogan sa Pulong sa Diyos. Nalipay si Eva sa
pagtubag sa mga pangutana sa “halas” (Gn. 3:2–3).
Kini nagtugot kang Satanas sa dayag nga pagpugas
sa pipila ka mga pagduhaduha mahitungod sa Dios
diha sa hunahuna ni Eva (Gn. 3:4-5).

DIOS

SATANAS

Kaon sa matag kahoy
(Gen. 2:16 )

Dili ka makakaon sa matag
kahoy? ( Gen. 3:1 )

Ayaw pagkaon sa kahoy sa
maayo ug daotan (Gn. 2:17a)

Ang Dios dili gusto nga ikaw
mahisama Kaniya (Gn. 3:5)

Kung mokaon ka, mamatay ka

Ikaw imortal, dili ka
mamatay (Gn. 3:4)

( Gn. 2:17b )
Gitanyagan ni Satanas si Eva og usa ka butang nga dili niya
maangkon, ang pagka-imortal ug pagkadiosnon (1Tim. 6:15-16;
Is. 14:14). Naghunahuna si Eva nga kini makab-ot ug
tilinguhaon. Mituo siya sa pagka-imortal ug misugod sa
paglihok sama sa Diyos.

DIOS

EVA

“Nakita sa Diyos nga kini
maayo” (Gn. 1:10)

“Nakita sa babaye nga ang
kahoy maayo” (Gn. 3:6)

“Diin ka?” “Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka?” “Nakaon ka ba
sa kahoy nga akong giingon kanimo nga dili kana?” “Unsa man
kining imong nabuhat?” ( Gen. 3:9, 11, 13 ).
Mga tubag: naningkamot sa pagtago sa ilang sala,
pagpakamatarong sa kaugalingon, pagbasol sa uban... Pamilyar ba
kini kanimo?
Si Adan ug Eva mibati nga nalimbongan.
Nagtuo sila sa bakak nga mga pagdahom. Ang
ilang sala nagpahimulag kanila gikan sa Dios.
Ang Dios migamit ug mga pangutana sa
pagpangita sa kamatuoran sama sa usa ka
pagsulay (bisan tuod Siya nahibalo na sa mga
tubag).
Unsa ang tuyo sa Dios? Aron matubos sila. Gusto niya nga atong
ilhon ang atong mga sala aron makatanyag Siya og kapasayloan
ug pagpahiuli.

Si Satanas gitunglo sa Diyos pinaagi sa bitin tungod kay siya ang
responsable sa pagkaanaa sa daotan (Genesis 3:14).
Unya ang Dios mihimo ug saad uban sa tulo ka pilo nga panagna:
Ang bitin ug ang babaye
Adunay kanunay nga panagsumpaki tali ni Satanas ug sa
Simbahan sa Dios (Pin. 12:17)
Ang kaliwat sa bitin ug sa babaye
Adunay kanunay nga panagsumpaki tali sa mga magtutuo ug
dili magtutuo, tali sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa
tawo (Gn. 6:2).
Ang Binhi ug ang bitin
Si Satanas “nagsamad” kang Jesus pinaagi sa pagbitay Kaniya sa krus, apan sa
ngadtongadto laglagon ni Jesus si Satanas (Ro. 16:20; Heb. 2:14)

“Dayon nagsiling sia sa babayi, ‘Papahait ko ang kasakit sa
imong pagmabdos, ug sa kasakit manganak ka.’” (Genesis 3:16

Ang pagpanganak ug pagpadako sa mga bata kinahanglan nga usa
ka butang nga makapahimuot, apan ang sala nakapasakit niini.
Ang gisaad nga binhi moabut uban ang trabaho ug pag-antus.
Si Adan mao ang ulo sa magtiayon, busa siya ang responsable sa
sangpotanan sa ilang sala. Ang yuta gitunglo tungod kaniya (Gn.
3:17), ug gitunglo siya nga mobalik sa abog nga iyang gigikanan (Gn.
3:19).
Segurado ang kamatayon, apan gihangop ni Adan ang gisaad nga
paglaom. Iyang giilisan ang ngalan sa iyang asawa, gikan sa Isha
(Gn. 2:23) ngadto kang Eva (Gn. 3:20), ang inahan sa binhi nga
magpagawas kanila gikan sa tunglo sa kamatayon.
Kita sa walay katapusan magpasalamat sa Dios tungod kay Siya
naghatag kanato sa kinabuhing dayon uban sa Iyang dakong
sakripisyo.

“Ngadto sa tawo ang unang pagpahibalo sa
katubsanan gipahibalo diha sa sentensiya nga
gipahayag ngadto kang Satanas diha sa tanaman […]
Si Adan ug Eva mibarug isip mga kriminal atubangan
sa matarung nga Maghuhukom, nagpaabut sa silot
nga nahimo sa paglapas; apan sa wala pa sila
makadungog sa kinabuhi sa kahago ug kasubo nga
mao gayud ang ilang bahin, o sa sugo nga sila
kinahanglan gayud nga mobalik ngadto sa abug, sila
naminaw sa mga pulong nga dili mapakyas sa
paghatag kanila og paglaum. Bisan kung kinahanglan
silang mag-antus sa gahum sa ilang kusgan nga
kaaway, makapaabut sila sa katapusan nga kadaugan.
E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 4, p. 65)

