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                             Herran juhlat:    Jom Kippur. 

 

opettaja :  Isak Penzev 

Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, joka koskee Herran syysjuhlia. Olemme jo 

puhuneet rosh hashanah-juhlasta. Tämä rosh hashanah-juhla on erityinen juhla, jonka voi 

kääntää sanoilla: erityiseksi merkitty juhla. Tähän juhlaan on kytketty monia asioita. Se on 

iloinen juhlapäivä mutta myös parannuksen päivä, tuomiopäivä. Mutta kuitenkin ilo tässä 

juhlassa on kaikkein suurin, koska tiedämme, että Herran armo tuomiopäivänä on hyvin laaja, 

ja me voimme toivoa hänen armahtavan meidät.  

Rosh hashanah-juhlan jälkeen alkaa kymmenen päivää. Näitä kymmentä päivää nimitetään 

odotuksen päiviksi, pelon päiviksi. Jos me käännämme heprean kielestä, ne ovat niin kuin 

pelkopäiviä jamim noraim.  Näinä kymmenenä päivänä me rukoilemme ja anomme Herralta, 

että Hän antaa meille voimia aloittaa uusi vuosi ja onnellinen, vanhurskas elämä. Ja 

rukoilemme, että Jumala pidentää meidän elämäämme, että me pystymme palvelemaan Häntä 

täällä maan päällä ja noudattamaan Hänen käskyjään. Juutalaisen tradition mukaan tämän 

kymmenen päivän jakson aikana Herran tuomio on julistettu ihmiselle, mutta sitä ei ole vielä 

lopullisesti leimalla vahvistettu.   

Kaikkein tärkein tämän kymmenen päivän jaksolla on kymmenes päivä, nimeltään jom 

kippur, mikä heprean kielestä käännettynä tarkoittaa lunastuksen päivää.  1. Johanneksen 

kirje 2: 2 sanoo näin: " Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko 

maailman. "  Tässä käytetään sitä tärkeää sanaa: sovitus. Jom kippurin- juhlan aikana oli 

tapana tuoda määrätyt uhrit. Tässä Johanneksen kirjeessä 2: 2 käytetään samaa sanaa 

Messiaasta uhrista. Pelastuksen näkökulmasta sovitus on armo; Messias teki tämän 

sovitustyön meidän edestämme. Eli Messiaan sovitustyö oli samanlainen kuin aiemmin jom 

kippurin aikana alttarille laitettavat uhrit. Messiaan kuolema on meidän vanhurskautemme 

leima.   

Jom kippur-juhla on paastopäivä. Sillä tämä päivä on varattu ajaksi, jolloin ihminen tekee 

johtopäätöksiä, katsoo koko elämää ja tekee parannuksia ja suunnitelmia tulevaisuuteen. 

Katsomme raamatunpaikkaa, missä puhutaan jom kippur - juhlasta, 3. Mooseksenkirjassa 

luvussa 23. Tästä Sanasta me näemme, että jom kippur on erityisesti valittu päivä. 26. jakeesta 

eteenpäin: " Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ' Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä 

päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa 

Herralle uhri. Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä , sillä se on sovituspäivä, 

jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä. ' " 31 - 32: " Älkää silloin 

yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, 

missä asuttekin. Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden 

yhdeksäntenä päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti. " 
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Mitä tärkeää me voimme tästä nostaa esille? Meillä on tapana sanoa jom kippuria 

sovituspäiväksi. Mutta Tanachin mukaan rosh hashanah on tuomiopäivä. Ja 3: Moos. 23: 27 

puhuu siitä, että jom kippur on puhdistuspäivä. Tai sovituspäivä silloin, kun me tuomme uhrin 

Herralle. Ja sanasta me voimme nähdä tarkkaan päivämäärän - yhdeksännen päivän illasta 

kymmenennen päivän iltaan asti. Sanassa sanotaan myös, että se on pyhän kokouksen päivä. 

Silloin kun Sanassa sanotaan, että on pyhän kokouksen päivä, se on erikoispäivä eli 

juhlapäivä. Silloin kun ihmiset juhlapäivänä kokoontuvat Herran eteen, niin samoin kuin 

shabattipäivänä työtä ei saa tehdä.  

Aiemmin olemme huomanneet, että jotkut juhlat sallivat työnteon, mutta shabattina työtä ei 

saa tehdä. On esimerkiksi sallittu tehdä ruokaa tai siirtää tavaroita paikasta toiseen. Mutta 

jom kippur - juhlan aikaa pidetään niin kuin shabattina - ei saa tehdä minkäänlaista työtä.  

Katsomme jaetta 27, jossa sanotaan: " Kurittakaa itseänne paastolla. " Suomenkielinen 

tulkinta on aika hyvä, koska siinä on sisällä juutalainen näkökulma. Alkuperäinen teksti 

puhuu meille, että kurittakaa itseänne. Heti alusta asti juutalaisille oli selvää, että itseään voi 

kurittaa paastolla. Sen takia koko Israel pitää jom kippurina paastopäivän.  

Juutalainen paastopäivä on hyvin erilainen muihin uskontoryhmiin ja kansoihin verrattuna. 

Juutalainen paasto tarkoittaa, että ihminen ei voi syödä eikä juoda eikä harrastaa intiimejä 

suhteita. Tälle päivälle itselle on varattu kovaa hengellistä työtä, joka tarkoittaa, että me 

rukoilemme ja tutkiskelemme itseämme. Jos me muistamme opetusta, jonka aihe koski 

arkipäivän rukousta, siihen kuuluu yleensä kolme rukoushetkeä: aamurukous shacharit, 

päivärukous mincha ja iltarukous ma' ariv.  Pyhänä juhlapäivänä shacharit - aamurukouksen 

jälkeen lisätään rukous nimeltään musaf.  

Jom kippur-juhlan aikana ei yleensä riitä kolme tai neljä rukoushetkeä vaan niitä on yleensä 

viisi. Nämä rukoushetket on laajennettu; niihin lisätään enemmän rukousaiheita. Nämä 

lisärukousaiheet on yleensä tarkoitettu sitä varten, että ihminen enemmän pohtii omaa 

elämäänsä ja tekee parannuksia niillä elämänalueilla, missä hän tekee syntiä, ja hän tuo 

itseään Jumalan eteen.     

Jom kippurin rukoustekstissä me näemme tuodun ajatuksia, että rukoillessaan ihminen 

ymmärtää, että hänellä ei ole mitään Herran edessä. Kaikella tekemisellään hän ei ansaitse 

Herran edessä, vaan Herra on armollinen ja voi aina armahtaa häntä, syntistä ihmistä. Tässä 

rukoustekstissä ihminen viedään sellaiseen tilaan, että hän ymmärtää Jumalan olevan aina 

armollinen ja valmis armahtamaan syntistä ihmistä.  

Katsomme myös hieman myöhemmin, millä tavoin jom kippur-juhlaa suoritettiin temppelin 

aikana. Siinä me voimme nähdä yhteyden Jeshua Messiaaseen, joka uhrasi itsensä meidän 

syntiemme tähden. Mutta nyt haluan korottaa yhtä asiaa. Voi tulla ajatus, että  jom kippur-

juhla täyttyy Messias Jeshuan olemuksessa, eikä meidän enää tarvitsisi suorittaa mitään eikä 

paastota. Tämän näkökulman kanssa en halua olla samaa mieltä. 3. Moos. 23: 31 puhuu meille, 

että tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. Tästä 

tekstistä me näemme, että ikuinen säädös tarkoittaa sinne asti, kun ihmiskunta on olemassa. 
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Sukupolvesta sukupolveen tarkoittaa, että siihen asti kun Israelin kansan sukupolvet 

vaihtuvat, tämä säädös on voimassa. Ja missä asuttekin - se tarkoittaa, että missä tahansa 

israelilainen maapallolla asuu, siellä hän pitää tämän juhlan - ei ainoastaan Israelissa.  

Tästä Raamatun Sanasta me näemme, kuinka tärkeä jom kippur-juhla on siitä huolimatta, 

missä me olemme - Israelissa, Ukrainassa, Venäjällä vai Suomessa. Yleensä ihminen saa 

suuren hengellisen vaikutuksen jom kippurin aikana, kun  koko kansa rukoilee ja paastoaa ja 

tuo itseään Jumalan eteen.  

En pelkää tuoda sellaista kirkollista näkökulmaa,  että  tämän jom kippur-päivän aikana 

ihmiselle on mahdollista tuoda itseään Jumalan eteen ja tehdä parannuksia. Ihminen näkee, 

minkälainen syntinen hän on, ja onko hänellä mahdollisuus päästä tästä synnistä ulos Jumalan 

voimalla. Sitä varten ihmisen pitää itse löytää tahto tehdä parannusta eikä lannistua siihen, 

ettei pysty tekemään enää mitään.  

3. Moos. 16. on kirjoitettu, millä tavalla jom kippur pitää suorittaa, jae 2: " Ja Herra sanoi 

Moosekselle: ' Sano veljellesi Aaronille: älköön hän joka aika menkö pyhimpään, esiripun 

sisäpuolelle, armoistuimen eteen, joka on arkin päällä. ' " Tämä sananpaikka: " Sano veljellesi 

Aaronille " tarkoittaa myös jokaista rabbia, joka jälkeenpäin tulisi Aaronin paikalle. Sana 

pyhimpään tarkoittaa sekä temppeliä että ilmestysmajaa. Ja ihmeellinen sama sana, mikä 

tarkoittaa " armoistuimen eteen"   tarkoittaa myös arkin kantta. Nimenomaan siihen paikkaan 

pappi  pirskotti uhriverta. 3. Mooseksenkirjan 16. lukuun on tarkoin kirjoitettu, millä tavoin 

tämä suoritettiin. Hyvin perusteellisesti se on kirjoitettu.  

Haluan korostaa vain yhtä asiaa: niiden uhrien kautta, joita papit toivat, synnit annettiin 

anteeksi kansalle. 16: 34 puhuu meille: " Tämä olkoon teille ikuinen säädös, että toimitatte 

israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran vuodessa. " Muistamme hyvin 

Raamatun paikan, ( Hepr. 7: 27. ) missä sanotaan, että Messias on yhden kerran kärsinyt 

meidän edestämme: " Sillä sen hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. " 

Haluan ottaa huomioon, minkälainen vaatetus ylipapilla oli jom kippurin aikana.  3. Moos 16: 

4 puhuu meille, että pappi pukeutui pellavavaatteeseen, hyvin hienosti tehtyyn kankaaseen. 

Tämä vaatetus symboloi syntistä, joka haluaa tehdä parannusta. Pappi tuli pyhäkköön Herran 

eteen tekemään parannusta koko kansan puolesta.  Uhrauksen jälkeen, kun pappi tuli 

ilmestysmajasta pois, hän riisui pellavavaatteet ja laittoi kultaiset vaatteet päälleen. Hän 

pukeutui vaatteisiin, joiden väri oli sama kuin ilmestysmajan.   

Katsomme, minkälaisia värejä siinä käytettiin. 2. Mooseksenkirja 28: 5: " Ja he ottakoot tätä 

varten kultaa sekä punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia 

pellavalankoja. " Näitäkin materiaaleja ja värejä oli käytetty ilmestysmajan sisällä koristeina. 

Ylipappi, joka pukeutui niihin väreihin, kantoi ikään kuin esikuvana ilmestysmajaa mukanaan. 

Eli hän tuli koko kansan eteen niin kuin näyttämään, mitä ilmestysmajassa tapahtui. Ja hän 

julisti Jumalan armahduksen kansalle.  

Juutalainen traditio voi antaa meille vielä muutamia kuvia jom kippur-juhlasta. Myös 

Talmudista me voimme löytää kertomuksen, kuinka punaista villalankaa oli sidottu temppelin 
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tolppaan. Silloin kun Jumalan armo astui päälle ja Hän armahti Israelin kansan, tämän 

punaisen langan väri muuttui valkoiseksi. En usko tämän olevan jotain satua. Profeetta Jesajan 

kirjassa, 1: 18, me näemme  kirjoitetun:  " Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne 

lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. " Nimenomaan 

tässä Raamatun paikassa profeetta Jesaja vahvistaa, että tätä tapaa oli käytetty.    


