A Talmud tesz tanúságot Jesua áldozati
halálának elfogadásáról

Érdekes módon épp a Talmud tesz bizonyságot Jesua áldozati halálának tökéletessége mellett.
Igazolja, hogy az Örökkévaló elfogadta a Messiás áldozatát, amely körülbelül a Templom
lerombolása előtt negyven évvel történt.
A zsidóság a jom kippur ünnepén minden évben áldozatot mutatott be. Az Örökkévaló
olykor látható jelét adta annak, hogy elfogadta az áldozatot. Ezen az ünnepen a főpap két
bakot vitt az Úr elé: az egyiket elbocsátották a pusztába, a másikat feláldozták az
Örökkévalónak (3Móz 16,8-11). Az áldozat bemutatásakor a főpap „…bíborgyapjú csíkot
kötött az elbocsátandó bak fejére (szarvai közé), szembe állította a kapuval, amelyen át
elbocsátandó volt…” (Misna IV.).
Simon főpapsága idején mindig csodálatos jelet adott ennél a baknál az Örökkévaló. A
Talmud írja, hogy Simon, az Igazságos Kr.e. 300 körül viselte a főpapi méltóságot Izraelben.
Igazságszeretete és bölcsessége miatt legendák vették körül alakját. Negyven évig volt Simon
Izrael főpapja, hasonlóan Dávidhoz, vagy Salamonhoz, akik ugyancsak negyven évig álltak
királyként Izrael élén. Talmud szerint: „Amíg Simon, az Igazságos élt a csík fehérré vált,
Simon halála után néha fehérré vált, néha piros marad. (Piros szalagot kötöttek a pusztaságba
küldött bak nyakára. Ha az fehérré vált, annak volt jele, hogy Isten a bűnöket
megbocsátotta.)” (Jer. Jóma. V.2. és VI.3) A szalag fehérré válását az Jes (Ézs) 1,18. versével
hozták kapcsolatba: „No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek
skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a
gyapjú.“
A Talmud azonban azt is megállapítja: “A Templom lerombolása előtti utolsó 40 év alatt…
a vörös szalag soha nem vált fehérré” (Jóma 39a-39b). Mindez Isten Szelleme által
összhangban van azzal, amit a messiási zsidóknak szóló levél ír: „Ahol pedig bűnök
bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat” (Zsid 10,18).
E rész a honlapon megtalálható A peszáhi Bárány – Isten Báránya c. írásban A tökéletes áldozat cím
alatt.

