
Zsidó ünnepek 

Izráel népét az ünnepei emlékeztették a Sínai-hegyen megkötött szövetségükre 
Istennel és a Vele való közösségre. A zsidók ma is megtartják ezeket világszerte.  

Mózes 3. könyvének 23. fejezete beszéli el összegyűjtve, melyek az Úr ünnepei. Saját 

ünnepeinek nevezi őket Isten, és rendelkezik arról, mikor és hogyan kell azokat megülni.  

A szokások időközben némileg átalakultak: pl. a hithű zsidók nem tudnak áldozatot 

bemutatni, mert Kr. u. 70-ben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot, és azóta 

nincs hol áldozniuk.  

Nekünk, keresztyéneknek sokban segít megérteni a Szentírást és Jézus elvégzett 
váltságmunkáját, ha ismerjük ezeket az ünnepeket. 
        A zsidó naptár szerint vesszük végig őket. A zsidó naptár a hold ciklusait követi, és 
emiatt eltér a mi megszokott naptárunktól: 
 
 

 



A legelső ünnep a nyugalom napja. A hét egy napját, a szombatot Istennek kellett 

felajánlaniuk. Egyiptomi szolgaságuk idején erre nem volt lehetőségük, csak a szabadulás 

után. Isten szigorúan rendelkezett: még a szolgáknak sem volt szabad dolgozniuk 

szombaton.  

A vasárnapban mi, keresztyének is megtartjuk Istennek ezt a parancsát. Azért 

választották a keresztyének a hét 1. napját, mert Jézus feltámadása olyan fontos 

esemény, hogy erről meg kell emlékezni. 

A „szent összegyülekezések”, Izráel 7 ünnepe 

 

1. Páska (Pészah) 
Az 1. hónap (Niszán) 14-én este tartják. 
Részletesen Mózes 2. könyvének 12. fejezete írja le az egyiptomi kivonulás előtti első 

páska megtartásának rendelkezéseit és eseményeit. Le kellett ölni egy hibátlan, hím 
bárányt, és a vérével meg kellett hinteni a ház ajtajának szemöldökfáját és két ajtófélfáját. 
Így az öldöklő angyal kihagyta azokat a 
házakat, és megkímélte az elsőszülötteket. 
A görög páska (húsvét) szó héber 
megfelelője: pészah. Jelentése: elhaladni 
valami előtt, kihagyni valamit.  

Isten elrendelte, hogy nemzedékről 
nemzedékre tartsák meg ezt az ünnepet. 
Ma is a legkedveltebb zsidó ünnep. Fontos, 
hogy a gyermekek is részt vegyenek rajta. 
Manapság Széder estnek nevezik a 
páskavacsorát világszerte. A héber széder 
szó jelentése: rend. Meghatározott rendben 
történnek a vacsora előkészületei, a terítés, 
az ételeket előírás szerint készítik el, és                                                                         
az étkezés szertartása is mindig ugyanaz.  
                               Díszes Széder tál az étkekkel 

 
Jézus volt az Isten Báránya, az áldozati bárány a mi bűneinkért.  Az Ő vére a jel 

minden keresztyén emberen Isten előtt. Aki hittel Megváltójának vallja az Úr Jézust, 
azt Isten „kihagyja” majd az ítéletkor a büntetésből.      

                                   

2. A kovásztalan kenyér ünnepe 
Az 1. hónap (Niszán) 15-én ünneplik. 
A Páska utáni héten csak kovásztalan kenyeret ehettek. Ez a maceszhez hasonló. A 

kovász gyakran jelképezi a bűnt a Bibliában.  
A két ünnep összeolvadt. A Széder vacsorán kovásztalan kenyeret esznek és előtte 

minden kovászt eltüntetnek a házból, azokat a tárgyakat pedig megtisztítják, amelyek 
kovásszal érintkeztek. 



A kovásztalan kenyér Jézus bűntelen testét jelképezi. Ő volt az Élet kenyere. 
Betlehemben született. A név jelentése: a kenyér városa. Az Ő teste értünk töretett 
meg.  

           

3. Az első termés ünnepe 
A kovásztalan kenyér ünnepét követő vasárnapon ülik meg. 

Az első termés betakarítását ünnepelték. Az Úr parancsára árpakévét vittek a 

paphoz, aki felemelte azt az Úr előtt. 

A keresztyének ezt Húsvétnak nevezik. Jézus feltámadását ünnepeljük, illetve a 

hívők feltámadását is.  „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak 

zsengéje. … Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is 

mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel 

Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi” (1Korinthus 15, 20. 

22–23). 

 

4. Pünkösd (Sávuot) 

A héber sávuot szó heteket jelent.  A Hetek ünnepe pontosan 50 nappal az első termés 

ünnepe után következett és vasárnapra esett. A búzát takarították be, felhasználás előtt 

először ebből is áldozatot vittek. Ez már kovászos kenyér volt. És természetesen 

állatáldozatot is mutattak be. Azt akarták kifejezni, hogy hálásak Istennek a termésért és 

örülnek jóságának. Ilyenkor a szegényekről úgy gondoskodtak, hogy a búzatábla szélét 

nem aratták le, és az elhullott gabonát sem vitték haza. 

A pünkösd szó a görög pentékoszté szóból ered, ami ötvenet jelent. Az első Pünkösd 

volt a keresztyén egyház születésnapja, mert akkor jött el a Szentlélek, és 3000 lélek 

lett keresztyénné – vagyis „betakaríttatott” Isten népébe. A mai vallásos zsidók a 

törvénynek a Sínai-hegyen történt átadását ünneplik ekkor. Pünkösd első éjszakáján 

virrasztanak, és a Tórát olvassák. 

 

5. A kürtök ünnepe (Ros Hásáná) 

 Ez a zsidó Újév, és a 7. hónap (Tisri) 1. napjára esik.  

A héber kifejezés jelentése: az év kezdete. 

Régen az év az aratással ért véget, és az őszi esőkkel 

kezdődött az új mezőgazdasági év.  

A kürt kosszarvból készült hangszer, sófárnak 

nevezik. Mély, tompa, erős hangja van. A papok dolga 

volt a kürtfújás. Ünnepeken vagy veszedelem idején a 

kürtök hangjával figyelmeztették vagy hívták össze a népet, vagy háború idején ezzel 

gyűjtötték össze a hadsereget. Péntek délután is sófár jelezte a szombat közeledtét. Az 

Ószövetségben többször szerepelnek kürtök, trombiták.                  



Ros Hásáná a bűnbánat napja is. Ilyenkor önvizsgálatot tartanak a zsidó emberek. 

Jóvátétellel, jócselekedetekkel telik az elkövetkező 10 napjuk. Hitük szerint így tudnak 

változtatni bűnös szokásaikon. 

Az Újszövetség is beszél a harsona hangjáról, ami a hívők összegyűjtését, az Úr 

érkezését és a hívők elragadtatását kíséri majd (1Thesszalonika 4,16–18 és 

1Korinthus 15,52–54). 

 

6. Az engesztelés ünnepe (Jom Kippur) 

A 7. hónap (Tisri) 10. napján ünneplik meg.  

Mindig ez volt, és ma is ez a legfontosabb zsidó ünnep: a bűnbánat és bűnvallás napja. 

Mózes 3. könyvének 16. fejezete részletesen leírja. A jeruzsálemi templom legbelső 

részében, a Szentek szentjébe 

évente egyszer, ezen a napon 

léphetett be a főpap. Ekkor mutatta 

be a saját bűneiért, majd a nép 

bűneiért az áldozatot, hogy 

kiengesztelje Istent. A kint leölt bak 

vérével meghintette a frigyláda 

fedelét, ill. a fedél előtti padlót. 

Sófárfújás Jom Kippurkor 

Jeruzsálemben, 2008-ban, Mark Neyman 

felvétele 

 

Manapság a zsidó hívők 

állatáldozat nélküli bűnbánattal, a Tóra tanulmányozása, az imádkozás és a jócselekedetek 

által remélik elnyerni Istentől az engesztelést. Úgy gondolják, ha lelkiismeretesen elvégzik 

ezeket, akkor a nevük ismét benne lesz az Élet könyvében egy újabb évre, egyik Jom 

Kippurtól a másikig.  

Mi, keresztyének hisszük, hogy Jézus a mi főpapunk, és Ő a közbenjárónk Isten 

előtt. Ezért szerepel a nevünk az Élet könyvében. 

 

7. A lombsátrak ünnepe (Szukkót)                 

A Jom Kippur után 5 nappal következik. 

A héber szó jelentése: sátrak. 

Nagy, örvendező aratási és hálaadó ünnep ez, emlékezés Isten gondoskodására, 

amikor a 40 éves pusztai vándorlás során sátrakban éltek. Zöld lombokból féleresz típusú, 

egyik oldalt nyitott kis lombsátort, szukkát készítenek ma is, és 7 napig abban esznek, 



imádkoznak, még ott is alszanak.  Látni lehet belőle a 

csillagokat. Ma sok zsinagóga közös szukkát épít ilyenkor.   

Paula Gans festménye 1920-ból: Hithű zsidó kezében az ünnepi 

csokorral (lulav) és a citrusféle gyümölccsel (etrog) 

 

Az ünnepek közül a Páska, a Pünkösd és A lombsátrak 

ünnepe zarándokünnep volt. Minden 12. évét betöltött fiúnak 

és a férfiaknak fel kellett mennie ilyenkor Jeruzsálembe, a 

templomba. A távol lakók évente csak egyszer mentek fel. Jézus 

idejében már nagyon sok zsidó élt más országokban, akik közül 

sokan életük folyamán csak egyszer tudtak eljutni a templomba. 

 

Az Újszövetségből tudjuk, hogy az Úr Jézus a földi életében megtartotta a 

törvényt és megünnepelte az ünnepeket. Élete utolsó estéjén a Páskát ülte 

tanítványaival.  

 

Évenkénti zsidó ünnep a Purim is. 

A 12. hónap (Ádár) 14. és 15. napján ünneplik. 

Ilyenkor Eszter könyvét olvassák fel a zsinagógákban. Zajos, vidám ünnep. Édes 

süteményeket esznek, és ajándékokat küldenek egymásnak.  

 

Két fontos évfordulót is megtartottak: 
1. A szombatév vagy a nyugalom esztendeje  

A földet hétévente nyugodni hagyták, vagyis nem vetettek, a szőlőt sem metszették. 

Az adósságokat a hitelezőknek el kellett engedniük, a rabszolgákat pedig szabadon 

kellett bocsátani. 

 

2. A nagy örömünnep éve vagy a kürtölés esztendeje 

Minden 50. év volt ilyen. Egy szombatév után következett, mégsem volt szabad 

megművelni a földet ekkor sem. Isten ígéretére kellett hagyatkozniuk, hogy a 6. év bő 

termése elég lesz a következő két évre is.  

Ilyenkor a földtulajdon, amelyet valamikor eladtak, visszaszállt az eredeti 

tulajdonosra vagy közeli vérrokonára. Így a föld mindig a családokban maradt.  

A zsidó rabszolgákat ekkor is felszabadították. Csak önként szerződhettek ismét 

szolgának, ha rá voltak kényszerülve  

 

Tamás Szilvia 


