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O pecado original mudou a essência de nossa
humanidade como foi criada originalmente?
R. C. Sproul

Não. Se ele tivesse mudado a essência de nossa humanidade criada, então
seria impróprio nós nos chamarmos humanos. Há uma imensa diferença de opinião
entre as denominações, os grupos religiosos e os teólogos a respeito da extensão do
dano que o pecado original provocou na raça humana. Os debates são tão extensos
quanto as diferenças de opinião. A maior parte das denominações, apesar de suas
diferenças no que diz respeito ao grau de decaimento, fazem algum tipo de
distinção entre o que chamaríamos de imagem de Deus segundo a qual fomos
criados em sentido mais amplo, e imagem de Deus em sentido mais estrito.
Em nossa humanidade, fomos criados num sentido mais amplo, no qual
certos traços nos fazem seres humanos: nossa habilidade de pensar, o fato de que
temos uma alma, etc. Mesmo depois da queda ainda pensamos, ainda escolhemos,
ainda temos paixões, nós ainda andamos, olhamos e agimos como pessoas – ainda
somos seres humanos. Nossa humanidade permanece essencialmente intacta.
Entretanto, a queda alterou a imagem de Deus no sentido mais restrito,
fomos criados para refletir tal imagem. Originalmente, tínhamos a capacidade
ímpar de refletir o caráter e a santidade de nosso criador. Essa habilidade de refletir,
da qual as Escrituras falam, foi radicalmente obscurecida pelo pecado de maneira
que a imagem de Deus que damos para o mundo está, agora, distorcida. Não
refletimos a integridade de Deus. Perdemos uma quantidade significativa de força
moral e de retidão a tal ponto que o Novo Testamento nos diz que, por natureza,
somos filhos da ira, estamos mortos em pecados e transgressões e por natureza
permanecemos em inimizade contra e separados de Deus nosso Criador. Isso é
significativo, mas não quer dizer, entretanto, que nossa humanidade foi destruída.
Nossa humanidade está intacta, mas é uma humanidade enfraquecida, uma
humanidade decaída.
Creio que a queda penetrou até o próprio âmago, até o centro de nossa vida
espiritual e moral. Isso afeta todas as nossas partes. Afeta nossas mentes e nossos
corpos. Nossos corpos não envelheceriam nem morreriam se não fosse o pecado; a
morte veio como resultado do pecado. Isso realmente afeta nossa humanidade.
Causa sofrimento, dor, fraqueza e tudo o mais. A vida humana foi radicalmente
afetada pelo pecado, mas a humanidade em sua essência permanece.
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