
A MEGVÁLTÁS ÜNNEPE 

 Az Ószövetségben 

és  

az Újszövetségben 



Heródes templomának modellje az Izrael Múzeumban. A középen található - további fallal  

elválasztott - épületegyüttes körül a templom külső udvara, vagyis az ún. pogányok  

udvara állt. Ennél beljebb csak a zsidók mehettek. Jobbra a háttérben az Antónia-erőd 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3des
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael_M%C3%BAzeum




A főpap az Engesztelési napon (Jóm Kippur) 
készül belépni a vérrel a kárpit mögé a frigyládához 



13 Tegye rá (a főpap) az illatáldozatot a tűzre az Úr színe előtt, hogy beborítsa az 
illatáldozat felhője a födelet, amely a bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg.  

 

4 Örök rendelkezés legyen ez nálatok, hogy 
évenként egyszer engesztelést végezzenek 

Izráel fiaiért, minden vétkük miatt 
(a 7. hónap 10.-én) 

vágja le a bikát… bakot mint a nép vétekáldozatát, vigye be a vérét a kárpiton belülre … 
hintse ujjával a födél felé, kelet felé. A födél elé pedig hétszer hintsen ujjával a vérből 



50 Jézus pedig ismét  
hangosan felkiáltott, 
és kilehelte lelkét.  

 

51 És íme,  

a templom  

kárpitja  

felülről  

az aljáig  

kettéhasadt,  

a föld megrendült,  

és a sziklák  
meghasadtak.  
(Máté 27:50-51) 





Jézus pedig ismét hangosan 
felkiáltott, és kilehelte lelkét.  
És íme, a templom kárpitja  

felülről az aljáig kettéhasadt,  
a föld megrendült,  

és a sziklák meghasadtak.  
Mt 27:50-51 

Mert egyetlen áldozattal  
örökre tökéletessé tette  

a megszentelteket.  
Zsid 10:14 

  

Teljes bizalmunk van  
a szentélybe  

való bemenetelhez  
Jézus Krisztus vére által,  
azon az új és élő úton,  

amelyet ő nyitott meg előttünk 
a kárpit,  

vagyis az ő teste által  
Zsid 10:19-20  









Csend legyen az én 

Uram, az ÚR előtt!  

Mert közel van az  

ÚR napja, amikor 

  

áldozatot rendez  

az ÚR,  

és megszenteli azokat, 

akiket meghívott.  

 

(Zof 1:7) 

 

 A tulajdon vérével ment be    

 egyszer s mindenkorra a szentélybe,  

és örök váltságot szerzett (Zsid 9:12) 

 
   Egyetlen áldozattal  örökre tökéletessé tette  a megszentelteket (Zsid 10:14) 
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A „haredi” (ultra-Orthodox) zsidó világ a Jóm 
Kippur (Engesztelés) ünnepen (mivel nincs 
templom) gyakorol egy misztikus dolgot. Ez a 
bűnbánat, böjt és megtérés napja. Egy áldozati 
csirkét/kakast forgatnak a fejük fölött háromszor, 
miközben „gyónják” a bűneiket.  
Ezzel átruházzák bűneiket a helyettes áldozatra. 
Van, mikor utána leölik a csirkét, vagy pénzen 
„megváltják”, vagy a szegényeknek 
adományozzák… 
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A HAREDI man holds a chicken over a baby as he 
performs the ‘kapparot’ ritual last year in Ashdod. Many 
people are against using chickens for this ritual and 
instead give donations that are supposed to replace this 
act.. (photo credit:AMIR COHEN - REUTERS) 
 

The haredi (ultra-Orthodox) world is built on a myth 
whose perpetuation not only paralyzes them as a group, 
but also cripples all of Judaism and the State of Israel as a 
whole. 
 

The foundational myth of haredi Judaism posits that it is 
identical with traditional Judaism as it’s always been 
practiced since time immemorial. 
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