A Duha ka managsuon:
❖ Ang ilang pagkahimugso. Genesis 4:1-2.
— Nahinumdom si Eva sa saad sa Diyos sa Genesis 3:15 sa dihang gipanganak niya ang iyang unang
anak. Si Eva naghunahuna nga si Cain mao ang katumanan sa tagna, ang binhi nga magpagawas
kanila gikan sa sala.
— Dayag nga ang maong paglaom mipatigbabaw sa pagkatawo ni Abel [hébel sa Hebreohanon],
kansang ngalan nagkahulogang “kawang” (tan-awa ang Ecclesiastes 12:8 ).
— Dayag, si Cain misunod sa mga sugo sa Diyos (Genesis 2:15). Ang tanan ingon og subay sa plano…
❖ Ang ilang paghalad. Genesis 4:3-5 .
— Samtang gihunahuna ni Cain ang iyang halad ingong iyang gasa ngadto sa Diyos, nasabtan ni Abel
ang iyang halad ingong pahinumdom sa gasa sa Diyos kaniya.
— Gusto ni Cain nga dawaton tungod sa iyang gibuhat alang sa Diyos (kaluwasan pinaagi sa mga
buhat). Gusto ni Abel nga dawaton tungod sa gibuhat sa Dios alang kaniya (kaluwasan pinaagi sa
pagtuo).

B Sala ni Cain:
❖ Ang Dios nag tambag. Genesis 4:6-8.
— Nasuko si Cain sa Diyos ug sa iyang igsoon tungod kay gisalikway ang iyang halad. Ang
pagkasuko sa Dios mahimong makatarunganon tungod kay Iyang gisalikway ang iyang
halad. Pero nganong nasuko man siya sa iyang igsuon? 1 Juan 3:12 .
— Gitubag sa Diyos ang kasuko ni Cain pinaagi sa pagmahal kaniya. Gihatagan niya siya og
pipila ka tambag aron mapugngan siya sa paghimo og dugang nga mga sayop, nag-awhag
kaniya sa paghimo og maayong mga pagpili.
❖ Ang Dios nagsilot. Genesis 4:9-16.
— Human gipatay ni Cain ang iyang igsoon, gisukna siya sa Diyos ug susamang pangutana sa usa nga
Iyang gipangutana kang Adan: “Hain si Abel nga imong igsoon?” ( Genesis 4:9 ).
— Pero, wala ginkilala ni Cain ang iya sala. Wala gani siya mosulay sa pagtarong niini. Gilikayan ra
niya ang pangutana ug gihagit ang Diyos.
— Busa, gitugotan sa Diyos nga matunglo si Cain gikan sa yuta nga nakainom sa dugo sa iyang igsoon
(Genesis 4:11). Gipili ni Cain nga magpuyo nga layo sa Dios, mao nga gihukman siya sa usa ka
naglatagaw nga kinabuhi (b. 12).
— Si Cain wala maghinulsol, apan siya nahibalo nga ang pagkinabuhi nga halayo sa Diyos
nagkahulogan ug kamatayon (b. 14). Apan ang Dios nag-atiman sa mga makasasala pinaagi sa
Iyang kaluoy (Genesis 4:15; Mateo 5:45).

C Duha ka Kaliwatan:
❖ Mga Anak ni Cain. Genesis 4:17-24.
— Ang mga kaliwat ni Cain nahimong mas daotan sa sunodsunod nga kaliwatan. Si Lamec
maoy maayong pananglitan niini. Kabahin siya sa ikapitong henerasyon human ni Adan.
❖ Mga Anak Sa Dios. Genesis 4:25-26.
— Si Eva may pagtuo nga ang Manluluwas magagikan sa mga kaliwat ni Seth (Genesis 4:25). Ang
mesiyanikong binhi mahimong bahin sa kaliwatan ni Seth.
— Ang mga kaliwat ni Seth (mga anak sa Diyos) ug ni Cain (mga anak sa tawo) tin-awng gipalahi
sukad kang Enos (Genesis 6:1-2).
— Ang mga kaliwat ni Cain nagkalayo sa Diyos, apan si Seth naningkamot sa pagduol Kaniya. Si Enoch
kabahin usab sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan. Apan ang iyang kasinatian dako kaayong
kalainan sa iya sa iyang ig-agaw, si Lamec.
— Kita mga anak sa Diyos. Sundogon nato si Enoc ug maglakaw uban Kaniya kada adlaw (Genesis
5:22).

