
Peszách
Peszách – vagy ahogy sokan ismerik: a zsidó húsvét, 
az első és talán legismertebb ünnep. Tavasszal, 
a Niszán (héberül Aviv) hónapban ünnepeljük. 
A Peszách arra emlékeztet, hogy a zsidó nép 
megszabadult az egyiptomi rabszolgaságból. A 
zsidó emberek a mai napig megülik ezt az ünnepi 
liturgikus vacsorát, amelyet szédernek neveznek. 
Ezen az estén arról emlékeznek meg, hogy őseik a 
páskabárány vérét a szemöldökfára és az ajtófélfára 
kenték, hogy a „halál angyala” kikerülje azt a házat, 
és az elsőszülötteket ne érje el a tizedik csapás. 
Bemerítő János Jézusra (héberül Jesuára) mutatva 
Isten Bárányának nevezte Őt. Az Ő áldozata szabadít 
meg minket a bűn rabszolgaságától (János 1:29). Az 
a híres jelenet, amelyet sokan az utolsó vacsoraként 
ismernek – valójában egy széder vacsora volt. 
Jézus arra használta ezt az ünnepet, hogy egyrészt 
szemléltesse az áldozatot, amelyet hamarosan 
bemutatott; másrészt hogy megtanítsa, hogyan 
emlékezzünk meg Róla. A mai napig, amikor követői 
úrvacsorát vesznek, az ezen az estén elhangzott 
jézusi szavakat idézik fel.

A kovásztalan kenyerek ünnepe
A kovásztalan kenyerek ünnepe  A kovásztalan 
kenyerek ünnepe a Peszách másnapján kezdődik, és 
hét napig tart. Mivel annyira szorosan kapcsolódik 
a Peszách ünnepéhez, a két ünnep nevét gyakran 
felcserélik. A készülődés része, hogy a zsidó nép 
minden kovászt eltávolít otthonából az ünnep 
ideje alatt. pedig maceszt: vagyis kovásztalan 

kenyeret eszik. A kovász a Szentírásban gyakran 
a bűn szimbóluma, mivel sokasodik, kiirthatatlan, 
és felpuffasztja azt, amibe belekerül. Jézusnak 
köszönhetően megszabadulhatunk az önmagát 
fenntartó bűn körforgásából. Jézus követői számára 
a macesz szemléletesen ábrázolja az Ő tiszta és 
bűntelen természetét. A macesz át van szúrva, 
ahogyan Jézust kezét és lábát átszúrták a szögek 
és az oldalát a római katona lándzsája; továbbá a 
macesz a sütés során csíkos lesz, emlékeztetve 
minket Ézsaiás próféta szavaira: „Pedig a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő 
bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő 
sebei* árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás 53:5).
*A „seb” szó az eredeti héberben ַחּבּוָרה (chaburah), 
ami csíkot jelent. Jézus hátán csíkos hegeket okoztak 
a korbácsütések. 

Az elso zsenge ünnepe
Az első zsenge ünnepét (héberül Hag HaBikkurim) a 
kovásztalan kenyerek ünnepének első napját követő 
napon ünneplik. A bibliai időkben ezen a napon 
adtak hálát az árpa betakarításáért, az évszak első 
gabonájáért. Az első zsengét az eljövendő nagyobb 
aratás ígéretének tekintik. Jelzésértékű, hogy Jézus 
ezen az ünnepen támadt fel a halálból. Ahogyan az 
árpa aratása az eljövendő nagyobb termés ígérete 
volt, úgy Ő a mi első zsengénk, a feltámadás és az 
örök élet ígérete azok számára, akik bíznak benne
(1 Korintusi 15:20).

Izrael ünnepei nagyszerű betekintést nyújtanak a 
keresztyén hit zsidó gyökereibe, mivel kibontják Isten 
nagyszabású megváltási tervét. Mózes 3. könyvének 23. 
fejezete sorolja fel ezt a hét ünnepet, azok megtartásának 
sorrendjében: Peszách; a kovásztalan kenyerek ünnepe; 
az első zsenge ünnepe; Sávuot; Jom Terua, vagyis a 
kürtzengés ünnepe; Jom Kippur, vagyis az engesztelés 
napja és Szukkot, vagyis a sátrak ünnepe. 

Izrael 
ünnepei

Minden ünnepnek három vonatkozása van:
• szezonális összefüggés 
• megemlékezés Istennek a zsidó nép iránti hűségéről
• prófétikus jelentés

(folytatás a 2. oldalon)
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Sávuot, vagyis a hetek ünnepe
A hetek ünnepe (héberül Sávuot, a görög pentekoszté – 
50. nap – után Pünkösd) 50 nappal a Peszách szombatja 
után következik. A Sávuot egyben aratási ünnep is volt, 
melynek során hálát adtak Istennek a búzatermésért. A 
zsidó hagyomány szerint ezen a napon kapta Mózes a 
Sínai-hegyen a törvényt. A Jézus halála és feltámadása 
utáni első Sávuotot/Pünkösdöt a keresztyének az 
egyház születésnapjaként tartják számon. Ekkor áradt 
ki a Szent Szellem, aki a Törvényt a hívők hús-szívének 
kőtábláira írta fel (Jer 31:31–33 és Ezékiel 36:25–26).  
A bibliai időkben a papok két kenyeret ajánlottak 
fel a frissen aratott gabonából. A hívők 
számára ez Isten népét szimbolizálja – 
zsidókat és pogányokat egyaránt, akik a 
Messiásban, Jézusban eggyé váltak.
A következő ünnepig tartó hosszú 
szünet alatt zajlik az aratás. Ezt úgy 
is felfoghatjuk, mint azt a jelen 
korunkig tartó időszakot, amelyben 
a népekhez eljut a Messiás jó híre. 
Eközben megváltónk, a Messiás Jézus 
visszatérésére várunk. 

A kürtzengés 
ünnepe
A kürtzengés ünnepe, héberül 
Jom Terua, ősszel, Tisri havában 
van, ami a zsidó naptár hetedik 
hónapja. Ma általában Ros 
Hásánának nevezik, és a 
zsidó újévként ismert – a 
polgári év kezdetét jelzi. Isten 
megparancsolta, hogy ezen 
a napon fújják meg a kürtöket, 
hogy ezzel Izrael gyülekezetét egy 
ünnepélyes gyűlésre hívják össze. 
A zsidó tanítások szerint Ros Hásánától  
számítva 10 napon keresztül a Mennyei Bíró 
megvizsgálja az életünket, és az igazakat az 
Élet Könyvébe pecsételi be egy új évre; a 
gonoszokat elítéli; azok pedig, akik nem teljesen 
igazak vagy gonoszok: 10 napot kapnak arra, 
hogy megbánják bűnüket, és így megmeneküljenek 
az ítélettől. Mi, akik be vagyunk írva a Bárány 
életkönyvébe, nem félünk az ítélettől, hanem 
bizalommal közeledünk Istenhez (Zsidókhoz 4:14–16).

Az engesztelés napja
Az engesztelés napja (héberül Jom Kippur) a zsidó év 
legünnepélyesebb napja. A bibliai időkben ez volt az 
egyetlen alkalom, amikor földi halandó – nevezetesen 
a főpap – beléphetett a Szentek Szentjébe. A főpapot 
egy bonyolult szertartás (különleges mosakodás és 

ruházat), valamint nagyon részletes előírások szerint 
bemutatott áldozatok tették alkalmassá arra, hogy 
engesztelést szerezzen: először a saját bűneiért, majd 
a nép bűneiért. De ma már nincs Templom, és ezért 
nincsenek állatáldozatok sem. Ezért a Jom Kippur ma 
már csak a böjt és az imádság napja. Az emberek abban 
reménykednek, hogy a bűnbánat elegendő lesz a bűnök 
bocsánatához – de nincs biztosítékuk arra, hogy Isten 
meghallgatta és megbocsátott nekik, mert a Szentírás 
azt tanítja a 3 Mózes 17:11-ben, hogy az engesztelés a 
vérben van. Amikor a Messiás felajánlotta a saját vérét 
engesztelésül, a Templom kárpitja kettészakadt, ami azt 
jelezte, hogy megnyílt az út minden Benne hívő számára 
a Szentek Szentjébe, az Örökkévaló jelenlétébe.

A sátrak ünnepe
A sátrak ünnepe (héberül Szukkot) a hetedik 

és egyben utolsó az Úr ünnepei közül. A 
bibliai időkben ez volt az utolsó aratási 
ünnep, a Jeruzsálembe való összegyűjtés 
ideje. A zsidó nép lombsátrakat épített, 

és ezekben lakott az ünnep napjaiban: 
emlékeztetőül azokra az ideiglenes 

lakhelyekre, amelyekben őseink éltek 
a 40 éves pusztai vándorlás alatt. Ma is 
sok zsidó ember épít ilyen lazán betakart, 
háromoldalú kunyhót, és fák ágaival, őszi 

gyümölcsökkel díszíti fel. Évente minden 
izraelita felment ünnepelni Jeruzsálembe. 
Az istentisztelethez tartozott a Siloám 
tavából merített víz rituális kiöntése az 
oltár sarkánál, az esőért imádkozva és 

eközben azt kiáltozták: ’Hosiánna, Ments 
meg minket!’ Az ünnep utolsó nagy napját 

Hosánná Rabbának is nevezik, mert ezen a 
napon hétszer kerülték meg az oltárt, és a 
megmentésért való kiáltozás is ekkor volt 
a legintenzívebb. Ezékiel próféta szava 

szerint (Ezékiel 36:25–27) a víz kiöntése 
a nép megtisztítását és megmentését fogja 

jelenteni. A Messiás fogja adni ezt a megtisztító 
vizet. Ez a nap volt tehát a Messiásra való várakozás 

csúcspontja. Ebben a felfokozott pillanatban állt 
fel Jézus és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön 
hozzám, és igyék!” (János 7:37). A sátrak ünnepe: Isten 
üdvtervének betetőzése, amikor Isten az emberekkel 
fog együtt lakozni.  „Íme, az Isten sátora az emberekkel 
van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és 
maga az Isten lesz velük”. (Jelenések könyve 21:3)

A Szombat vagy Sabbat
Van még egy szent idő, amely hetente ismétlődik. 
A minden szombat „jelként” szolgál Izrael számára, 
„hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket 
megszentellek”. Ez a nemzeti pihenőnap arra emlékezteti 
a zsidó népet, hogy Isten a teremtés után megpihent (2 

(folytatás a 3. oldalon)



Mózes 20:11) – ezért a pihenés szent. Az egyiptomi rabszolgaságból való megváltás lehetővé tette Izrael számára, hogy 
végre élvezhesse a pihenést (5 Mózes 5:15). 
Jézus a mi szombatunk. Ő az, aki megváltott minket a bűn szolgaságából – és Ő az, aki újjáteremtett bennünket, hogy 
Vele egy új életben járjunk. Máris megpihenhetünk Benne, de egy örök nyugalom elé is nézünk, amikor nem fogunk 
többé a bűnnel küzdeni, hanem Isten jelenlétében véget nem érő felüdülést és örömöt találunk. A Szombat, akárcsak a 
sátrak ünnepe tartogat prófétai üzeneteket is. Így az Úr múltbéli tetteiről való emlékezést kiteljesíti az Ő ígéreteire való 
várakozás. Mert Isten megtartja az ígéreteit örökké.

Ha további cikkeket szeretne látni ezekről az ünnepekről, látogasson el a következő oldalra:
www.zsidokjezusert.org/blog

(folytatás a 4. oldalon)



ÜNNEP ÉVSZAK
EREDETI 

JELENTŐSÉG 
IZRAEL SZÁMÁRA

PRÓFÉTIKUS JELENTŐSÉG BIBLIAI ÍGÉRET BETELJESEDÉS

Peszách
 Kovásztalan 

kenyerek 
ünnepe

Tavasz

Az első a három 
zarándokünnep 
közül, amelyet 
Jeruzsálemben 
tartottak

Megváltás 
az egyiptomi 
szolgaságból, a bűnt 
szimbolizáló kovász 
kitakarítása

A Messiást követők 
megváltást nyertek a 
bűn szolgaságából, és 
megtisztultak a bűn 
kovászától, így erőt kaptak 
egy új élethez

„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy 
aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt 
hiábavaló életmódotokból, hanem drága 
véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén.” (1 Péter 1:18–19)

„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új 
tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok 
vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a 
Krisztus, már megáldoztatott.” (1 Korintusi 
5:7)

„Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette 
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk 
őbenne.”  (2 Korintusi 5:21) 

Megváltás 
a kereszten 
bemutatott 
áldozaton 
keresztül

Hag 
HaBikkurim  

Az első 
zsenge 
ünnepe

Tavasz

Az árpa 
betakarításának 
első napja 

Hálaadás az első 
termésért 
Az eljövendő aratás 
ígérete (az Istennek 
bemutatott árpából 
az első)

A Messiás az első, aki 
feltámadt a halálból – a 
feltámadás és az örök élet 
ígérete mindazoknak, akik 
hisznek benne.

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, 
mint az elhunytak zsengéje.” „Mert ahogyan 
Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a 
Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” 
(1 Korintusi 15:20 és 22)

A Messiás 
feltámadása

Sávuot 
A hetek 
ünnepe 

(Pünkösd)

 Késő tavasz, hét
 héttel a Peszách
 után
 A második a
 három jeruzsálemi
 zarándokünnep
közül

A búzaaratás kezdete Hálaadás az első 
búzatermésért  

A törvény átadása a  
Sínai-hegyen (a hagyomány 
szerint) Isten aratásának 
kezdete: az első zsidók és 
nem-zsidók hitre jutnak a 
Messiásban

Isten törvénye a Szent 
Szellem által a megváltottak 
szívébe íródott

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és 
mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 
helyen, Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, 
és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak.” (ApCsel 2:1, 4)  

„Akik elfogadták Péter beszédét, még 
azon a napon bemerítkeztek. Így körülbelül 
háromezren csatlakoztak hozzájuk.” (ApCsel 
2:41) 

„Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe 
írom.” (Zsidók 10:16, idézve Jeremiás 31:33)

A Szent Szellem 
(Ruach haKodesh) 
eljövetele és 
az egyház 
megszületése

Izrael ünnepei



ÜNNEP ÉVSZAK
EREDETI 

JELENTŐSÉG 
IZRAEL SZÁMÁRA

PRÓFÉTIKUS JELENTŐSÉG  BIBLIAI ÍGÉRET BETELJESEDÉS

Jom Terua 
A kürtzengés 

ünnepe

Kora ősz Ünnepélyes gyűlés, 
amikor a kürtöket 
megfújják, jelezve az 
engesztelés napjára 
való felkészülést

Elkezdődik a zsidó nép 
összegyűjtése Izrael 
földjén, felkészítés a végső 
engesztelés napjára 
Az összes hívő – élők és 
holtak – összegyűjtése a 
mennyekben a Messiással

„Összegyűjtöm majd népét mindazokból 
az országokból, ahová szétszórtam lángoló 
haragomban és nagy felháborodásomban. 
Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, 
és biztonságban lesznek.” (Jeremiás 32:37)
„Mert amint felhangzik a riadó hangja, a 
főangyal szava és az Isten harsonája, maga 
az Úr fog alászállni a mennyből, és először 
feltámadnak a Krisztusban elhunytak, 
azután mi, akik élünk, és megmaradunk, 
velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr 
fogadására a levegőbe, és így mindenkor az 
Úrral leszünk.” (1 Tesszalonikai 4:16–17;  
lásd még 1 Korintusi 15:52)

Izrael 
összegyűjtése – 
folyamatban
A Messiás 
elragadja az 
egyházat 

Jom Kippur
Az 

engesztelés 
napja

Ősz
 

Ünnepélyes gyűlés  
bűnbánat tartása 
és a bűnbocsánat 
elnyerése céljából 
a mózesi törvény 
idején

A Messiásban hívők 
bűnbocsánatot nyertek 
minden időkre a Messiás 
engesztelő áldozata által 
Izrael egy napon bűnbánatot 
fog tartani és a Messiásra 
fog tekinteni

Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy 
sokak bűnét elvegye…”  (Zsidók 9:28)

„Dávid családjára és Jeruzsálem lakóira pedig 
kiárasztom a kegyelem, a könyörület és az 
imádság szellemét. Bizakodva néznek rám, 
akit ők átszúrtak. Gyászolni fognak engem, 
ahogy siratják az egyetlen fiút. Sírnak miattam, 
mint az elsőszülött fiúért, aki meghalt… 
Azon a napon forrás fakad Dávid családja és 
Jeruzsálem lakosai számára, hogy megtisztítsa 
őket minden bűntől és tisztátalanságtól..” 
(Zakariás 12:10; 13:1)

Izrael odafordui a 
Messiásához

Szukkot
Sátrak 

ünnepe

Ősz
Utolsó aratás
 A harmadik a
 három jeruzsálemi
 zarándokünnep
 közül

Örömteli aratási 
ünnepség és a 
pusztai sátorokban 
lakásról való 
megemlékezés

Minden nép a Messiás király 
uralma alá kerül

„Ezek után azok, akik életben maradnak 
azokban a nemzetekben, amelyek 
Jeruzsálem ellen támadtak, évről-évre 
feljönnek Jeruzsálembe, hogy részt 
vegyenek a Sátorok ünnepén, és hogy a 
Királyt, az Örökkévalót, a Seregek Urát 
imádják.” (Zakariás 14:16)

Isten királysága – 
a Messiás Király 
személyében – 
eljön a Földre

Sabbat
Szombat

Hetente ünneplik Isten és a zsidó 
nép szövetségének 
jele; emlékeztet 
a teremtésre és a 
megváltásra, és 
a munkától való 
pihenés napjára 

Bár részben már beléptünk 
az Isten népének megígért 
„nyugalomba” (Máté 11:28), de 
nem lépünk be teljesen, amíg 
az Úr vissza nem tér 

„A szombati nyugalom tehát még ezután vár 
az Isten népére.” (Zsidók 4:9)
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