
Az ószövetségi ünnepek üdvtörténeti 
jelentősége

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek:  
pedig azok rólam tesznek bizonyságot.”

(Jn 5:39, MBT1)

Amit Jézus a fent idézett igeversben állít, a teljes Szentírásra igaz. Annak minden egyes része  
róla  tesz  bizonyságot,  célja  pedig  az,  hogy  megismertesse  velünk  Istent  (Jn  17:3).  Az 
ószövetségi  ünnepek fontos szotériológiai  (üdvtani) jelentőséggel bírnak. Az Újszövetséget 
figyelembe véve  láthatjuk  a  Jézusban való  beteljesedésüket  és  jelentőségüket  a  messiási 
megváltó munkában. 

A zsidó naptár2 
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Ünnepek Időjárás, mezőgazdaság

1/7 Niszán 
(Abib)

30 Márc-Ápr 14. pászka, 15-21. kovász-
talan kenyerek ünnepe

A Jordán áradása az esőzésektől, 
hóolvadás. Len aratása, megkez-
dődik az árpa-aratás.

2/8 Ijár (Ziv) 29 Ápr-Máj 14. későbbi pászka (4Móz 
9:10-13)

Megkezdődik a száraz évszak, több-
nyire derült az ég. Árpaaratás. Bú-
zaaratás az alacsonyan fekvő helye-
ken.  

3/9 Sziván 30 Máj-Jún 6. pünkösd (hetek ünne-
pe) 50 nappal a pászka 
után, a Sínai-hegyi tör-
vényadás évfordulóján

Nyári forróság, derült ég. Búzaara-
tás, a korai füge és az alma idénye.

4/10 Tammusz 29 Jún-Júl – Fokozódó hőség, helyenként bő 
harmat. Első szőlő, kiszárad a nö-
vényzet, kiapadnak a források. 

5/11 Ab 30 Júl-Aug – A legforróbb időszak. Megkezdődik 
a szőlőszüret.

6/12 Elul 29 Aug-Szept – Folytatódik a forróság. A da-tolya 
és a nyári füge szüre-telése. 

7/1 Tisri 
(Etánim)

30 Szept-Okt 1-2. kürtzengés vagy új-
hold ünnepe, a polgári új-
év, 10. a nagy engesz-
telési nap, 15-21. lomb-
sátor ünnep

Nyár vége, megkezdődnek a korai 
esőzések. Befejeződik az aratás, 
megkezdődik a szántás. 

8/2 Marhesvan 
(hesvan, bul)

29/30 Okt-Nov – Enyhe esőzések. A búza és az árpa 
vetése, az olíva betakarítása. 

9/3 Kiszlév 29/30 Nov-Dec 25. gyertyagyújtás 
ünnepe (hanukka)

Egyre több eső, fagy, havazás a 
hegyekben. Sarjad a fű.

10/4 Tébet 29 Dec-Jan – A leghidegebb időszak, esőzés, ha-
vazás a hegyekben. Zöldellnek az 
alföldek, kihajt a búza, nyílnak a 
virágok. 

11/5 Sebat 30 Jan-Feb – Csökken a hideg, az esőzés folyta-
tódik. A mandulafa virágzása, a 
fügefa rügyezése.



12/6 Adár 29/30 Feb-Márc 14. purim ünnepe Gyakori mennydörgések és jége-
sők. A szentjánoskenyérfa virág-
zása, citrusfélék szüretelése

19 év alatt hét alkalommal egy naptárközi hónapot iktatnak be Veadár (második adár) névvel. 

Amint a táblázatból látható, a zsidó naptár is tizenkét hónapból áll, melyek egyenként 29 vagy 
30 naposak voltak. Ezen kívül bizonyos időszakonként egy plusz hónapot iktattak be, hogy 
kompenzálják  a  holdév  és  napév  közötti  különbséget.  A  hónapok  kétféle  számozása  a 
kivonulás idejére vezethető vissza. A világi vagy polgári év Tisri hónappal kezdődött, azonban 
a kivonulás után Isten úgy rendelkezett,  hogy a zsidók első hónapja Niszán legyen: „Ez a 
hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között” (2Móz 12:2). 

Mindazon  ünnepek,  melyeket  Isten  elrendelt  a  zsidó  népnek,  fontosak  nekünk, 
keresztényeknek is, mert Jézus Krisztus megváltó munkáját árnyékolják elő. A következőkben 
ezeket az ünnepeket fogjuk sorra venni, amint azokat Isten törvénybe adta népének (3Móz 
23). A rendelkezés így szól: „Ezek az ÚR ünnepei, a szent összegyülekezések, amelyeket ki kell 
hirdetnetek meghatározott idejükben” (3Móz 23:4). Ha helyesen értjük őket, akkor általuk 
valóban a Megváltó Istenünket fogjuk tudni ünnepelni. 

1. Pászka (2Móz 12:1-14, 3Móz 23:5, 7)

A zsidók számára valamennyi közül ez volt a legfontosabb ünnep, hiszen ekkor váltak önálló,  
szabad néppé.  Évszázadokig  rabszolgák  voltak  Egyiptomban,  majd  Isten úgy  rendelkezett, 
hogy  kiszabadítja  őket.  Tíz  csapással  sújtotta  az  egyiptomiakat,  az  utolsó  pedig  az 
elsőszülöttek halála volt. A zsidóknak egy bárányt kellett feláldozniuk, és a vérrel megkenni 
ajtóikat, hogy a pusztítás elkerülje otthonukat, családjukat. 

E  célra egy hibátlan hím bárányt kellett  kiválasztaniuk (2Móz 12:5),  mely  előárnyékolta a 
tökéletes, hibátlan, bűntelen Jézus Krisztus engesztelő áldozatát. Ahogyan a bárány meghalt 
a házban lévő családért, és vérével kiengesztelte a pusztítót, úgy Jézus halála is helyettes 
áldozat volt a bűneinkért, és kiengesztelte Istent – ez az oka annak, hogy az Újszövetség Isten  
Bárányának nevezi Jézus Krisztust (Jn 1:29). 

A zsidó nép évszázadokig megünnepelte a pászkát (2Krón 8:13, 30:25, 2Kir 23:21, Ezsd 6:19), 
és ez folytatódott az újszövetségi időkben is (Lk 2:41, Mt 26:17-18). Az utolsó pászkavacsora 
alkalmával azonban Jézus változtatott az ünnepen. Többé ugyanis az már nem az Egyiptomból 
való kivonulás emlékünnepe lett, hanem a bűnös ember megváltásáé, melyet a szeplőtelen 
Bárány  végzett  el  érdekünkben.  Nem  csupán  egy  ünnep  ez,  hanem  az  egyház  egyik 
szakramentuma, szentsége, szertartása – melyet maga Jézus Krisztus vezetett be (Mt 26:26-
29, 1Kor 11:23-26). Megváltozott az ünnep megtartásának gyakorisága is. Korábban évente 
egyszer  tartották  meg  Niszán  14-én.  Az  első  keresztények  azonban  hetente,  vasárnap, 
Krisztus feltámadásának napján jöttek össze, és éltek az úrvacsorával (ApCsel 20:7). 

A pászka szimbolikája a megváltás fényét emeli. Egyiptom, mint a világ és a bűn jelképe, a  
hibátlan  bárány,  mint  Krisztus  szimbóluma,  és  a  tehetetlen  emberek,  akik  megmentésük 
érdekében  semmit  nem  tudnak  tenni,  mint  elfogadják  a  helyettesítő  áldozatot  –  az 



evangélium magvát foglalja magában. Az ünnep nem más, mint emlékeztető arra, hogy Isten 
megbocsátotta bűneinket Jézus Krisztus áldozatának köszönhetően. 

2. A kovásztalan kenyerek ünnepe (2Móz 12:15-20, 3Móz 23:6, 8)

Bár a kovásztalan kenyerek egy hetes ünnepe szorosan kapcsolódik a pászkához, jelentőségét 
tekintve az üdvrendben mégis egy következő állomást jelöl. Míg a pászka a megváltásunk 
jelképe, addig a kovásztalan kenyerek ünnepe a megszentelődésünkre irányítja a figyelmet. 

A Bibliában a kovász többször is megjelenik úgy, mint a bűn szimbóluma (Mt 16:11, 1Kor 5:6-
8,  Gal  5:9).  Ezen  ünnep  idején  pedig  a  zsidóknak  el  kellett  távolítaniuk  otthonukból  és 
étrendjükből mindent, ami kovásszal készült. 

Miután Isten megbocsátotta a bűneinket és kegyelmében részesített bennünket, felmerül a 
kérdés:  „Mit  mondjunk  tehát?  Maradjunk a  bűnben,  hogy  megnövekedjék  a  kegyelem?” 
(Róm  6:1).  Másként  is  megfogalmazhatjuk  a  kérdést:  Miután  Isten  megbocsátotta  a 
bűneinket, továbbra is korábbi bűnös életmódunk szerint kellene élnünk, várva, hogy Isten 
majd szemet huny tetteink fölött? Pál válasza egyértelmű: „Szó sincs róla! Akik meghaltunk a 
bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?” (Róm 6:2). Ahelyett tehát, hogy továbbra is azokban 
a bűnökben élnénk, melyekből Jézus megváltott minket, el kell távolítanunk életünkből a bűn 
kovászát, hogy szentségben és Isten iránti engedelmességben élhessünk: „Mivel tehát ilyen 
ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól,  
és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket” (2Kor 7:1). 

Az ünnep jelentőségét emeli ki az is, hogy Jézus ezen napok alatt támadt fel a halálból (1Kor 
15:1-4). Egy feltámadott Megmentő nélkül még mindig a bűneinkben élnénk, és lehetetlen 
lenne a bűn kovászától mentesen szent életet élni. Talán megrémiszt bennünket a Szentírás 
felhívása: „Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti Istenetek, szent vagyok” (3Móz 19:2, 20:7,  
4Móz 15:40, Róm 6:19). Azonban olyan Főpapunk van, aki ismeri erőtlenségünket, tisztában 
van  az  emberi  lét  nehézségeivel,  a  bűn  kísértésével,  és  esedezik  értünk,  hogy  szentek 
lehessünk:  „Mivel  tehát  nagy  főpapunk  van,  aki  áthatolt  az  egeken,  Jézus,  az  Isten  Fia, 
ragaszkodjunk  hitvallásunkhoz.  Mert  nem  olyan  főpapunk  van,  aki  ne  tudna  megindulni 
erőtlenségeinken,  hanem  olyan,  aki  hozzánk  hasonlóan  kísértést  szenvedett  mindenben, 
kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és 
kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4:14-16).

A kovásztalan kenyerek ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy törekednünk kell a tiszta,  
szent, bűntől mentes életre, mert többé már nem a bűn rabszolgái vagyunk, hanem Krisztuséi 
(vö. Róm 6:1-11). 

3. Pünkösd (3Móz 23:15-22)

A pünkösd elnevezés arra utal, hogy az ünnepet 50 nappal a pászka után tartották meg (ezt a 
napot tekintették a Sínai-hegyi törvényadás napjának). Ekkor kellett a termés első zsengéjét 



áldozatul  bemutatni  Istennek.  Pünkösd  ünnepe  Isten  üdvtervében  a  következő  lépést 
árnyékolta elő. Nem kell találgatásokba bocsátkoznunk, hiszen az Újszövetség világosan közli 
jelentőségét: ezen a napon töltetett ki a Szentlélek, és ezt a napot tekinthetjük az Egyház 
születésnapjának is (ApCsel 2:1-13). 

Amikor Isten a törvényt adta, akkor 3000 embernek bűne miatt meg kellett halnia (2Móz 
32:28).  Amikor azonban Isten első zsengéjét betakarította az Egyház számára, és elküldte 
Szentlelkét, akkor 3000 ember a bűnei ellenére üdvösségre jutott (ApCsel 2:41). Ők voltak az 
első zsenge, a betakarítandó termés eleje. Azonban Péter beszéde szerint az ígéret nem csak 
rájuk  vonatkozott,  hanem mindenki  másra  is,  akik  még csatlakozni  fognak az  Egyházhoz: 
„Térjetek  meg,  és  keresztelkedjetek  meg  valamennyien  Jézus  Krisztus  nevében,  bűneitek 
bocsánatára,  és  megkapjátok  a  Szentlélek  ajándékát.  Mert  tiétek  ez  az  ígéret  és 
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi 
Istenünk” (ApCsel 2:38-39). Így történt az is, hogy mindazok, akik hitre jutnak, a Lélek első  
zsengéjét kapják: „De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első zsengéjét  
kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására” (Róm 
8:23). „Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk 
teremtményeinek” (Jak 1:18). 

Így pünkösd ünnepe egyrészt arra emlékeztet, hogy Isten megkezdte a búza betakarítását, 
másrészt pedig arra, hogy az ígéreteknek csak az első zsengéje teljesedett még be rajtunk, és  
az igazi teljességet még várjuk. 

Az  eddig  tárgyalt  ünnepeket  tavasszal  tartották  meg,  és  olyan  eseményekre vonatkoztak, 
melyek már beteljesedtek: (1) Jézus megváltó halála, (2) feltámadásának ereje, hogy tiszta, 
bűntől mentes életet éljünk (3) és a Szentlélek első zsengéje, mely által Isten családjához 
csatlakozunk, és képesek vagyunk ’a Lélek által megölni a test cselekedeteit’ (Róm 8:13). A 
következő  ünnepeket  pedig  ősszel  tartotta  még  a  zsidó  nép,  és  olyan  eseményekre 
vonatkoznak, amelyek – a Szentírás bizonyságtétele alapján – beteljesedésüket az előttünk 
álló jövőben fogják elnyerni. 

4. A kürtzengés ünnepe (3Móz 23:23-25)

A kürtzengés ünnepe Tisri hónap (a mi Szept-Okt hónapunk) első napján volt megtartva, és ez 
volt a polgári újév első napja. E napon reggeltől estig a templomban kürtök és trombiták 
szóltak.  A  trombitáknak  Izrael  történelmében  nagy  jelentőségük  volt:  használták  őket  a 
különleges alkalmakra való összehíváshoz (4Móz 10:1-10), ill. Isten is kürtzengés közepette 
jelent meg a Sínai-hegyen a törvényadásnál (2Móz 19:16-20). 

A Biblia szerint a jövőben is fontos jelentőségük lesz a trombitáknak. A Jelenések könyve 
szerint hét trombitaszó vezet majd be bizonyos végidei eseményeket (Jel 8:1-9:21, 11:15-19). 
Az  utolsó  trombitaszó  Jézus  Krisztus  visszatérését  és  királyi  uralmának  kezdetét  fogja 
kihirdetni (Jel 11:15, 1Thessz 4:16). Pál apostol azt is elmondja, hogy az utolsó trombitaszó a 
halottak  feltámadását  és  az  igazak  elragadtatását  fogja  jelenteni  (1Kor  15:50-52,  vö.  Mt 
24:31).  



Ahogyan a kürtzengés ünnepe a zsidóknak az újév kezdetét jelentette (Rosh Hashanah), úgy 
az üdvtervben is valami újat fog jelenteni, Krisztus uralmának kezdetét. Ahogyan a trombiták 
sokszor istentiszteletre és ünnepre hívták a népet, úgy minket is az Úrhoz való gyülekezésre 
fognak szólítani. 

5. Az engesztelés ünnepe (3Móz 16:1-34, 23:26-32)

Az engesztelés ünnepe inkább böjti nap volt, mint ünnepnap (ApCsel 27:9). Ez a nap egyrészt 
Jézus  Krisztus  munkájára  irányítja  a  figyelmünket,  melynek  eredményeként  kiengesztelt 
bennünket  Istennel  (Róm  3:25,  Zsid  2:17,  1Jn  2:2,  4:10).  Másrészt  azonban  jövőbeli 
eseményeket  is  előárnyékoz  –  ha  összevetjük  a  jövőre  vonatkozó  próféciákat  az  ünnep 
részletes leírásával. 

A 3Móz 16 számos részletet  közöl  az  engesztelés ünnepével  kapcsolatban.  Ezen a napon 
feláldoztak két bakot: „Azután fogja a két kecskebakot, állítsa azokat az ÚR elé a kijelentés 
sátrának a bejáratánál, és vessen sorsot Áron a két bakra, az egyiket sorsolja ki az ÚRnak, a  
másikat Azázélnak. Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az ÚRnak jutott, és 
készítse  azt  el  vétekáldozatul.  Azt  a  bakot  pedig,  amely  a  sorsvetésben Azázélnak  jutott, 
állítsák élve az ÚR elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnak a pusztába” 
(3Móz 16:7-10). 

Azázél  pontos jelentése bizonytalan:  „AZÁZÉL – (bűnbak;  eltávolodni,  eltávolítani;  elküldés, 
odaadás; démon). A szó pontos értelme bizonytalan; kizárólag a 3Móz 10:8, 10, 26-ban fordul 
elő, kapcsolatban azoknak a kecskebakoknak egyikével, amelyek a nagy engesztelési napra 
bűnért való áldozatul voltak kiszemelve. A nevet vonatkoztatják mind személyre, mind pedig 
személytelen valamire:  1.  gonosz szellem,  2.  távolság,  3.  ördög.”3 A  Biblián kívüli  apokrif 
irodalomban egy démonfejedelemre utal a név: „És az egész föld megromlott a munkáikon 
keresztül, melyeket Azázél tanított: neki tulajdoníts minden bűnt” (Énók könyve 10:8, vö. 8:1,  
9:6, 10:4-8, 13:1-2, 54:5, 55:4, 69:2).

Az Azázélnak szánt kecskebakot elküldték a pusztába, ahonnan nem térhetett vissza többé. 
Így az Azázél név Sátánra utal, akit Jézus Krisztus uralkodásának kezdetén száműznek majd az 
emberek közül, és nem gyakorolhat befolyást rájuk (Jel 20:1-3, 10). Az engesztelés napja az 
emberiség csodálatos jövőjét tárja elénk, amikor Sátánnak többé nem lesz hatalma arra, hogy 
rosszra  csábítsa  az  embereket,  akik  élvezhetik  végre  Krisztus  engesztelő  munkájának 
eredményét.

6. A lombsátor ünnepe (3Móz 23:33-43)

Öt nappal az engesztelés napja után tartották meg a zsidók a lombsátor ünnepét, más néven 
a sátoros ünnepet (5Móz 16:13, 34:22). Ekkor megemlékeztek a pusztai vándorlás idejéről, és 
arról, hogy sátrakban laktak. Az utolsó napon pedig egy nagy összejövetelt tartottak, melyet 
az Újszövetség is megemlít (Jn 7:37). E napon a különféle szertartások (pl. a víz kiöntése az 
oltár előtt, a gyertyák meggyújtása, a zsoltárok éneklése) mind azt a célt szolgálták, hogy az 



ünnep betölthesse Isten-adta rendeltetését: „…és örvendezzetek hét napon át Istenetek, az 
ÚR előtt” (3Móz 23:40). 

A jövő tekintetében ez az ünnep az Istenhez való gyülekezésünkre utal, valamint arra, hogy az 
ő  országában,  színe  előtt  fogunk  örvendezni  neki.  Nem  csak  Jézus  tartotta  meg  ezt  az 
ünnepet (Jn 7:8-14),  hanem a jövőben is ünnepelni  fogjuk:  „Az ÚR lesz  a király az egész 
földön.  Azon  a  napon  az  ÚR  lesz  az  egyetlen  Isten,  és  neve  az  egyetlen  név…  Azután 
mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és 
leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet. Ha pedig a föld 
népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a Király, a Seregek URa 
előtt, az nem kap esőt. Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el, és nem jelenik meg.  
Ugyanaz  a  csapás  éri,  amellyel  az  ÚR azokat  a  népeket  sújtja,  amelyek  nem mennek  el 
megünnepelni a sátoros ünnepet” (Zak 14:9, 16-18). 

Ugyanerre az ünnepre utal a Jelenések könyve is, amikor a megváltottak hatalmas seregét 
mutatja be, és ezt mondja róluk: „kezükben pedig pálmaágak [voltak]” (Jel 7:9).4

7. A nyolcadik nap ünnepe (3Móz 23:36, 39)

A lombsátor ünnepe Tisri hónap 15-21-ig tartott, és hét napból állt. Majd a nyolcadik napon 
ünnepi  összegyülekezést  tartottak,  mely  a  nyugalom  napja  volt,  és  nem  volt  szabad 
semmilyen  munkát  végezniük.  Ez  az  ünnepnap előremutat  arra  a  békés  és  nyugalommal 
teljes időszakra, mely az emberiségre vár a millenniumi királyság után. 

Krisztus ezer évig uralkodni fog szentjeivel, majd uralmát követően megtörténik a második 
feltámadás. Ebben azoknak lesz része, akik Jézus igazi megismerése nélkül haltak meg (1Kor 
15:22-24, Jel 20:5, 11-15). Ekkor eltűnik a halál, a bűn utolsó csírái, a szenvedés (Jel 21:3-4),  
és  az  emberek pedig élvezik  annak nyugalmát és  békességét,  hogy Istennel  közösségben 
élhetnek. 

Összefoglalás

Az  Ószövetség  ünnepei  sokkal  nagyobb  jelentőséggel  rendelkeznek,  mint  amit  mi 
tulajdonítunk nekik. A fentebb tárgyalt hét tavaszi és őszi ünnep a teljes evangéliumot, Isten 
megváltási  tervét  magába  foglalja  –  azt  a  tervet,  melyet  már  a  világ  teremtése  előtt 
elhatározott (Ef 1:4). Az ünnepek üzenetét így foglalhatnánk össze:

 Pászka: Isten egy engesztelő áldozattal – saját Fiával – megváltja a bűnösöket.
 Kovásztalan kenyerek ünnepe: Isten a feltámadás erejével arra hív bennünket, hogy 

szent, a bűntől mentes életet éljünk. 
 Pünkösd: A Szentlélek által családjába fogad bennünket, és emlékeztet arra, hogy az 

ígéretei beteljesedése még a jövőben lesz várható. 
 Kürtzengés ünnepe: Az emberiség történelmében valami új kezdetét jelenti, amikor 

Jézus megkezdi királyi uralmát fölöttünk. 



 Engesztelés ünnepe: Előárnyékolja Isten tervét, mely szerint Sátánt megkötözi, ezzel 
érve el, hogy engesztelő munkájának teljességét élvezhessük. 

 Lombsátor ünnepe: A Jézushoz való gyülekezésünket és a vele való közösségnek való 
örvendezésünket szimbolizálja. 

 A nyolcadik nap ünnepe: Isten megváltó tervének befejezését jelképezi, és azt, hogy 
teljes nyugalomnak és békének örvendhetünk uralma alatt az örökkévalóságon át. 

Érdemes ezeket az ünnepeket nem csupán száraz törvényként szemlélni,  hanem meglátni 
bennük  azt,  amint  Isten  elénk  tárja  üdvtervét.  Az  Újszövetség  több  ünnepnek  is  fontos 
jelentőséget  tulajdonít  (pászka-húsvét,  pünkösd),  de  érdemes  a  többire  is  odafigyelni. 
Istennek hatalmában áll, hogy mindent megtegyen, amit eltervezett: „Előre megmondtam a 
jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent 
megteszek,  ami  nekem  tetszik”  (Ézs  46:10).  Tervét  pedig  részben  az  általa  elrendelt 
ünnepnapok által tárja elénk Isten. 
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