A Ang pagkahulog:
❖ Ang estratehiya sa bitin.
— Ang halas 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
(Isaias 14:29; 27:1). Sa Pinadayag, gipaila ni Juan ang maong Dragon ingong “ang karaang halas,”
si Satanas ( Pinadayag 20:2 ).
— Si Satanas miatubang kang Eva nga naggamit sa maong porma ug mihangyo kaniya sa pagpatinaw sa kahulogan sa Pulong sa Diyos. Nalipay si Eva sa pagtubag sa mga pangutana sa “halas”
(Genesis 3:2–3).
— Kini nagtugot kang Satanas sa dayag nga pagpugas ug pipila ka pagduhaduha bahin sa Diyos diha
sa hunahuna ni Eva (Genesis 3:4-5).
B Reaksyon ni Eva.
— Sa Genesis 3:1-5, gitanyagan ni Satanas si Eva ug usa ka butang nga dili niya mabatonan, ang
pagka-imortal ug pagkadiyos (1 Timoteo 6:15-16; Isaias 14:14).
— Naghunahuna si Eva nga kana makab-ot ug tilinguhaon (Genesis 3:6). Mituo siya sa pagka-imortal
ug misugod sa paglihok sama sa Diyos.
C Reaksyon sa Diyos.
— Ang Diyos nangutana kang Adan ug Eva ug daghang pangutana ( Genesis 3:9, 11, 13 ). Ang ilang
mga tubag mao ang: 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.
— Unsay tuyo sa Diyos? Aron matubos sila. Gusto niya nga atong ilhon ang atong mga sala aron
makatanyag Siya og kapasayloan ug pagpahiuli.
D Ang mga sangputanan:
❖ Tunglo ug saad.
— Si Satanas gitunglo sa Diyos pinaagi sa bitin tungod kay siya ang responsable sa paglungtad sa
daotan (Genesis 3:14).
— Unya misaad ang Diyos sa tulo ka pilo nga tagna:
(1) Ang bitin ug ang babaye: Adunay kanunay nga panagsumpaki tali ni Satanas ug sa Simbahan
sa Dios (Pinadayag 12:17).
(2) Ang kaliwat sa bitin ug sa babaye: Adunay kanunay nga panag-away tali sa mga magtutuo ug
dili magtutuo, tali sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa tawo (Genesis 6:2).
(3) Ang Binhi ug ang bitin: Si Satanas “nagsamad” kang Jesus pinaagi sa pagbitay Kaniya sa krus,
apan sa katapusan laglagon ni Jesus si Satanas (Roma 16:20; Hebreohanon 2:14)
E Kamatayon ug paglaom.
— Ang pagpanganak ug pagmatuto ug mga anak angay unta 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 (Genesis 3:17), ug gitunglo siya nga mobalik sa abog nga iyang
gigikanan (Genesis 3:19).
— Segurado ang kamatayon, apan gidawat ni Adan ang gisaad nga paglaom. Iyang giilisan ang ngalan
sa iyang asawa, gikan sa Isha (Genesis 2:23) ngadto kang Eva (Genesis 3:20), ang inahan sa binhi
nga magpagawas kanila gikan sa tunglo sa kamatayon.
— Magpasalamat kita sa Diyos hangtod sa kahangtoran tungod kay gihatagan kita Niya ug
kinabuhing dayon uban sa Iyang dakong sakripisyo.

