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Toţi cei care cred în Biblie recunosc că Adam a adus "osânda" asupra întregii rase
omeneşti. De fapt, Biblia spune că noi toţi suntem, din fire, "în Adam," "[vrăjmaşi] împotriva lui
Dumnezeu" (1Cor. 15:22; Rom. 8:7). "Adam" este numele nostru.
Dar întrebarea care se ridică este următoarea: "Este acea osândă 'permanentă'?" Dacă da,
aceasta este o veste foarte rea pentru omenire.
Putem găsi în Biblie şi veşti bune legat de ceea ce Adam a făcut pentru noi? Da; ceea ce
Adam a făcut pentru omenire a fost reparat de un Om pe care Biblia Îl numeşte "cel de-al doilea
Adam." Tatăl L-a trimis pe această planetă cu o misiune precisă: "Salvează această oaie pierdută!
Câştigă titlul de 'Mântuitor al lumii,' 'Mântuitor al tuturor oamenilor'!" Înainte de a muri, Isus I-a
spus: "Am sfârşit lucrarea, pe care mi-ai dat-o s-o fac" (vezi Ioan 17:4; 4:42; 1Tim. 4:10).
Hristos a reparat tot răul pe care Adam l-a făcut omenirii. El a făcut mai mult decât să
ofere o binecuvântare temporară, în sensul că aceasta ar fi doar o ofertă care depinde de anumite
condiţii: "Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că A DAT pe singurul Lui Fiu," nu doar S-a
oferit să Îl dea. Pentru a lămuri acest lucru, Pavel subliniază de cinci ori în patru versete că ceea
ce Hristos a făcut "pentru toţi oamenii" a fost să DEA un DAR (Rom. 5:15-18) Pavel nu afirmă
nici măcar o singură dată că aceasta a fost doar o ofertă bazată pe DACĂ…
Când Dumnezeu ne oferă o imagine, aceasta este mai bună decât o mie de termeni
teologici confuzi. Imaginea la care fac referire este Esau, fiul cel mare al lui Isaac. Lui Esau i-a
fost DAT dreptul de întâi născut în virtutea naşterii sale. Nici un tribunal din cer sau de pe
pământ nu l-ar fi putut priva de acest drept. Fiind plin de voie bună şi activ, tatăl lui îl adora. Era
un om de treabă. Dar "osânda" şi lacrimile cu care s-a ales până la urmă au fost urmarea
deciziilor sale - el "şi-a vândut dreptul de întâi născut" (Gen. 25:34; Evr. 12:16, 17). L-a
"dispreţuit."
Nu se va găsi nimeni în iazul de foc din cauza "osândei" date "în Adam." Hristos A
LUAT acea osândă asupra Sa, a suferit moartea a doua. "Fiecare" dintre cei care vor fi acolo, va
fi acolo doar pentru că şi-a "vândut" dreptul de întâi născut pe care Hristos i l-a dat "în El."
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