
  Doi reprezentanţi, Adam şi Hristos ! Betel, 25 Aug. 2016  
          

    Romani 5:12-21 

 
Când un om din vechime nu reuşea să ducă planul lui Dumnezeu la îndeplinire, 
Domnul îl înlocuia: 
-Pe Moise l-a înlocuit cu Iosua, pe Saul cu David, pe Ilie cu Elisei, pe Adam cu 
ISUS. 
Dar de ce este Adam responsabil şi nu Eva? Nu Eva a păcătuit prima?! 
R: Adam era aşezat în poziţie de autoritate, deci cel responsabil şi pentru Eva: 
Gen.2:18-23; 1 Cor.11:3. Eva a fost înşelată 2 Cor.11:3, dar Adam a păcătuit în 
mod deliberat.1 Tim.2:14  
 
Păcatul originar: de ce dacă nu era legea care să condamne păcatul, oamenii 
mureau? Pentru că aveau Conştiinţă – legea morală a Lui Dumnezeu, chiar dacă nu 
aveau legea mozaică.În ziua în care vei mânca vei muri, negreşit. Şi acolo era o 
lege care i-a condamnat. 
 
*Pe unii îi deranjează că sufăr din pricina a ceea ce au făcut alţii, precum Adam, 
dar:  
1. Şi noi facem răul, chiar dacă nu acelaş fel de rău ca Adam; 
2. Trebuie să suportăm consecinţele deciziilor liderilor noştri, buni sau răi. 
Dumnezeu însă a pregătit o scăpare de acest păcat adamic, strămoşesc îl numesc 
unii, şi nu prin botezul copiilor mici, ci prin jertfa iertătoare a Lui Hristos.  
2 Cor.5:19 
 
Noi astăzi murim, nu pentru că ’’plata păcatului este moartea’’, pentru că Romani 
6:23 se referă la moartea spirituală, despărţirea veşnică de Dumnezeu, ci noi 
murim fizic din cauza păcatului lui Adam. Noi nu murim din pricina vinei 
păcatului, pentru că această vină a fost iertată la cruce. De aceea toţi oamenii mor 
fizic, absolut toţi, chiar dacă sunt mântuiţi.  
Altfel, dacă ne-a iertat, de ce mai murim fizic?! Vedem că până la urmă moartea în 
cele mai multe cazuri este o binecuvântare, şi nu un blestem. Omul bătrân şi 
bolnav trebuie să treacă dincolo, dar noi murim nu pentru că îmbătrânim, sau 
suntem bolnavi, ci pentru că Adam a păcătuit, şi păcatul lui Adam ne-a fost 
imputat. 
 
Copiii mici şi cei bolnavi mintal, deşi nu li se ia în considerare păcatul, totuşi mor. 
De ce? Din pricina păcatului lui Adam. 
 



VT.respectiv Geneza 5:1 este cartea neamurilor lui Adam, iar în Maleahi ea se 
încheie cu ‚’’blestem’’. 
NT.Matei 1.1, este cartea neamurilor lui Isus, iar ea se încheie în Apoc.22.3 cu 
’’nimic vrednic de blestem’’. 
 
Observaţi expresiile :’’unul singur şi cei mulţi’’!  
v.18 ne redă 3 motive pentru care toate fiinţele omeneşti, cu excepţia lui Hristos 
sunt vinovate înaintea Lui Dumnezeu: 
 
a) păcatul lui Adam a fost imputat oricărei fiinţe omeneşti, şi este numit păcatul 
originar. O persoană născută în Siria suportă legile de acolo, la fel şi cei născuţi în 
Adam.(prin moştenire). De ce nu s-a găsit nimeni care să zică:’’eu nu ma iau după 
Adam, eu fac ca Hristos?’’. Principala problemă este aceasta. 
 
b) orice fiinţă omenească după Adam are o fire păcătoasă. Psalmi 51:5(colectiv) 
 
c) orice persoană comite păcatul. Rom.3:23 (individual) 
 
Legea nu a creat păcatul, ci legea l-a scos la iveală şi mai mult. Legea când a 
apărut nu a minimalizat păcatul, ci i-a dat noi dimensiuni, păcatul a devenit 
fărădelege. 
    Contraste în Romani 5:12-21 
2 OAMENI                  ADAM                 HRISTOS 
2 acte Neascultare în Grădina 

Edenv.12,15,17,18,19 
Ascultare la Cruce v.18 

2 rezultate Condamnare, vină, moarte Justificare, viaţă, domnie, 
v.17-19 

         2 
DIFERENŢE 

  

*în grad, v.15 Abundenţa păcatului Abundenţa harului 
*în modul de 
operare, v.16 

Un singur păcat al lui Adam a 
adus condamnarea şi domnia 
păcatului peste toţi 

O singură hotărâre de iertare 

2 DOMNII Păcatul domneşte prin moarte, 
v.17 

Harul domneşte prin viaţă, 
dând neprihănirea, v.21 

2 contraste 
declarate 

Păcatul lui Adam robeşte Cei socotiţi neprihăniţi 
domnesc în viaţă prin Hristos 

   
 



 
 
 
Sunt oameni care nu vor ca Cineva să moară pentru ei, ca să-i împace cu 
Dumnezeu, ci vor ca ei înşişi să-şi rezolve problema. Dar asta nu se poate. 
   
 Cum poate un singur om să influenţeze întreaga omenire: 
În istorie au existat oameni care au influenţat aproape toată omenirea: Napoleon, 
Mao, Hitler, Marx etc...Adam a afectat negativ rasa umană ducând-o în păcat şi 
degradare, iar Hristos a dus-o în sus, către cer. 
Omul este acceptat doar pe baza meritelor Domnului Isus Hristos. Dumnezeu 
tratează cu noi pe baza unui reprezentant. Toţi oamenii au fost reprezentaţi de 
Adam, de aceea toţi mor.  
 
Suntem reprezentaţi de Hristos, de aceea El ne-a scos din păcat şi moarte.  
 
Adam şi Hristos, reprezină 2 lumi, v.15, 2 acţiuni: moarte - har,  2 efecte: moartea 
– viaţa, 2 rezultate: moartea domneşte – v.17b.domni în viaţă prin Hristos) ! 
 
Nu rămâne în Adam căci vei rămâne mort – vino la Hristos ca să domneşti în viaţă 
prin El! 
Mai eşti revoltat că Adam a păcătuit şi te-a reprezentat? 
Vrei să răspunzi individual înaintea Lui Dumnezeu, sau prin reprezentant? 
 
Ai putea să trăieşti ca Hristos, să-L imiţi pe ISUS? Nimeni, niciodată! 
Dumnezeu tratează cu noi prin reprezentant  De aceea a hotărât aşa Dumnezeu, 
singura posibilitate de mântuire, să acceptăm că am păcătuit în Adam, şi putem fi 
mântuiţi doar prin Hristos. 
 
Cine este reprezentantul tău acum ? 
 


