
   Mielul de jertf� 

                                
  

   Manuela a citit odat�, c� Israeli�ii, când au p�c�tuit, trebuiau s� aduc� un miel de jertf� în curtea 
cortului întâlnirii, s�-�i pun� mâna pe capul animalului �i s�-�i m�rturiseasc� p�catele. P�catele au 
fost astfel trecute asupra mielului, care trebuia apoi s� fie t�iat. Mielul murea deci în locul 
israelitului, care de fapt, din cauza p�catelor, a meritat moartea. 
   La citirea acestor instruc�iuni dumnezeie�ti i-a venit gândul: ,,Este posibil, ca �i vina mea s� fie 
trecut� asupra altcuiva? Mai exist� oare �i în zilele noastre un miel de jertf�, care poate s� moar� 
în locul meu �i eu s� fiu liber�?” Manuela ar fi adus cu pl�cere lui Dumnezeu un miel pentru 
p�catele ei, dac� ar fi avut unul �i dac� ar fi �tiut cu siguran��, c� �i în ziua de azi Dumnezeu îl mai 
prime�te. Pentru c� dorea mult iertarea p�catelor ei, cerceta s� afle cum putea s� ob�in� aceast� 
iertare. 
   Dumnezeu a v�zut dorin�a din inima Manuelei �i El i-a îndreptat privirea asupra cuvintelor 
prorocului Isaia din capitolul 53 al c�r�ii sale, unde spune: ,,Dar El era str�puns pentru p�catele 
noastre, zdrobit pentru f�r�delegile noastre. Pedeapsa, care ne d� pacea, a c�zut peste El, �i prin 
r�nile Lui suntem vindeca�i.”  
   Ce s-a mirat Manuela de aceste cuvinte! S� fie oare adev�rat, c� Dumnezeu în harul S�u a ales 
un Loc�iitor, �i acum ea nu mai trebuia s� caute un miel? Încetul cu încetul �i-a dat seama, c� acest 
Miel de jertf� a fost însu�i Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus, care s-a jertfit de bun� voie pe cruce 
la Golgota. 
   Acum a în�eles fata aceasta, dornic� de salvare, c� �i p�catele ei au fost puse toate asupra 
Domnului Isus, adev�ratul Miel de jertf�, �i c� El a purtat toat� pedeapsa �i a murit în locul ei. 
Dup� ce prin credin�� �i cu deplin� încredere a primit aceasta, a disp�rut povara con�tin�ei, care de 
mult ap�sa pe inima ei. Dumnezeu a dat la moarte Mielul de jertf� �i pentru ea, �i, prin lucrarea 
s�vâr�it� de El, ea a ob�inut iertarea p�catelor �i pacea cu Dumnezeu. 


