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KARITSA 3 / Kristus syntiemme sovittaja 
Suuri sovitusten päivä 3. Moos 16:1-34 
 
 

SUURI SOVITUSTEN PÄIVÄ (Jom Kippurim) 
 
Johdanto 
Jom Kippurim on monikkomuoto, joka merkitsee useaa sovitustapahtumaa yhdessä juhlassa, joka 
on sapatti ja samalla Israelin kansalle paastopäivä. Suuri sovitusten päivä on juutalaisen 
juhlakalenterin asemaltaan tärkein juhla, missä sovitetaan ylipappi perheineen, Israelin kansa, 
kaikkein pyhin, ilmestysmaja ja alttari. Sen tapahtumajärjestyksessä esiin tulevat Kristus 
ylimmäisenä pappina, mutta Kristus myös erilaisina uhreina. Keskeinen merkitys sovituksessa on 
uhrin verellä, jolla sovitus toimitetaan kaikkein pyhimmässä. 
 
YLIPAPIN ASUSTEET: 
 

1. Virallinen ruhtinaallinen puku: rintakilpi, kasukka, viitta, ruudullinen ihokas, käärelakki ja 
vyö. Kasukassa lankamateriaaleina olivat kultainen, sinipunainen, purppuranpunainen, 
helakanpunainen ja valkoinen pellavalanka. Tämä oli hänellä pääosin käytössä tehtävissään 
ja kansalle edustaessaan Jumalaa ja Hänen sanaansa. 
 

2. Tavallinen papillinen puku: valkoinen pellavalangasta ommeltu yksinkertainen papillinen 
puku, samanlainen kuin kaikilla muillakin papeilla. Asun muodostivat ihokas, housut, vyö ja 
käärelakki. 
 

KRISTUKSELLA ON KAKSI TEHTÄVÄÄ Ylimmäisenä Pappina: 
1. Edustaa Jumalaa meidän suuntaamme. Silloin hän on ruhtinaallisessa kuninkaallisessa 

asussaan 
2. Edustaa meitä Jumalalle. Silloin hän on kärsimyksiensä ja nöyrtymisensä vuoksi 

yksinkertaisessa pellava-asussa. Valkoisuus tässäkin kuvaa puhtautta. 
 
YLIPAPIN OMA UHRI PUOLESTAAN 

- Mullikka syntiuhriksi. Syntiuhri kuvaa katumusta tietyistä ja tahattomista synneistä. 
Tahallisista synneistä ei ole uhria eikä anteeksiantoa. Kristus on mullikka, joka teurastetaan 
ja joutuu kantamaan häpeän sijaiskärsijänä. 

- Pässi polttouhriksi. Tämä kuvaa Jumalan tuomiota polttouhrialttarilla Kristusta kohtaan 
sijaiskärsijänämme. 

 
SEURAKUNNAN UHRI PUOLESTAAN 

- Kaksi vuohipukkia syntiuhriksi.  
- Pässi polttouhriksi. 

 
YLIPAPPI MENEE KERRAN VUODESSA KAIKKEIN PYHIMPÄÄN, SUURENA SOVITUSTEN PÄIVÄNÄ 
KAKSI KERTAA 
 

1. Ylipappi toimittaa mullikalla (syntiuhri) sovituksen itselleen ja perheelleen. 



2. Ylipappi heittää arpaa, kumpi kansan vuohipukeista (syntiuhri) kuuluu Herralle ja kumpi 
Asaselille (vie kansan synnit autiomaahan). 
  

3. Ylipappi menee kaikkein pyhimpään  
- suitsuttaa liiton arkin edessä peittääkseen sen suitsukkeella 
- pirskoittaa mullikan verta armoistuimen päälle sen itäpäätyyn 7 kertaa 
 
4. Ylipappi uhraa kansan vuohipukin  
- menee kaikkein pyhimpään ja pirskoittaa sen verta armoistuimien päälle sen itäpäätyyn 7 

kertaa ja eteen. 
- Muita ei saa olla ilmestysmajassa. Koko suurten sovitusten päivä on Ylipapin sooloesitys. 
- Sovituksen kohteet: 1. ylipapille 2. perheelle 3. kansalle 
 
5. Ylipappi tulee ulos ja sovittaa alttarin  
- mullikan ja pukin veri sivellään kaikkialle alttariin ja sarviin 
- pirskoittaa alttarin päälle verta 7 kertaa  
- Sovituksen kohteet: 1. kaikkein pyhin 2. Ilmestysmaja 3. alttari 

 
6. Ylipappi laskee molemmat kätensä elävän syntipukin päälle ja  
- tunnustaa kansan kaikki synnit 
- pukki vie heidän pahat tekonsa autiolle seudulle ja päästetään vapaaksi 
 
7. Ylipappi peseytyy vedellä ja vaihtaa päälle ruhtinaallisen virkapukunsa 
 
8. Ylipappi uhraa oman polttouhripässinsä ja kansan polttouhripässin 

 
9. Syntiuhrimullikka ja syntiuhripukki 

 
- Niiden rasva poltetaan kuparialttarilla 
- Niiden nahka, liha ja sisälmykset poltetaan tulessa ”leirin ulkopuolella”. Jeesuskin kärsi 

”leirin ulkopuolella” ja meidät kristitytkin on kutsuttu lähtemään ”leirin ulkopuolelle”. 
Tässä on ero tavanomaiseen polttouhriin verrattuna, jossa koko uhri poltetaan 
kuparialttarilla. 

 
LUE RAAMATUN SUURENMOINEN TULKINTA VANHAN TESTAMENTIN UHREISTA: 
HEBR 9: 11-28 
 
LOPPUYHTEENVETO 
 
Kristus on Ylimmäinen Pappimme, joka suoritti Taivaan kaikkein pyhimmässä yhdellä uhrilla 
lunastuksen ikuisiksi ajoiksi ”pellavapukuisena”. Hän on astuva vielä ulos ja tulevan luoksemme 
kuninkaallisessa asussaan  täydessä loistossaan loistaen kaikkea Jumalan kirkkautta. Antakaamme 
Hänelle kaikesta kiitoksen kunnian ja ylistyksen! AAMEN, AAMEN, AAMEN. 
 
KIITOS kaikille mukanaolijoille ja tämän sarjan mahdollistaneille! 
 


