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YomKippurog
syndebuHren
FORMINDREendfiorten
dagesidenfejredejgderne
YomKippur,forsoningsdagen. Navnet Yom Kippur
blev nesten gjort til et internationalt navn ved den
s6kaldteYomKippur-krigi
1973.Somkristenkanman
sige,at denfesttilhOrerjOderne- ogdemalene- ogvi
har voresYom Kippur en
andendag,nemligLangfredag.
Siger vi sidan, stfrr vi
imidlertid i samme fare,
som hvis vi siger, at Det
gamleTestamente
erjpdernesBibelogDetnyeTestamenteer dekristnesBibel.
Somkristne mAvi sepA
YomKippur i lysetaf Langfredag.Mendetbetyderikke, at vi ikke kan fA noget
ud afat sepfl,hvordanreliggsejoder fejrerYomKippur.

man har syndetimod.
Tenk om ui gjorde det i
de kristne sammenhange,
hvor vi kom! Fik talt tingene igennem - si vi igen
kunne sidde pi samme
benk i missionshuset og
ikke lod os noje med det forlorne smil og det slappe
handtryk, nflr man nu
ramlede ind i den person,
man havde en uopgjort sag
med.
Og Yom Kippur minder
om, at synd ogsfl er synd
imod Gud. Det er den anden side af sagen. Den er
ikke mindre vesentlig.
Synd, syndsbekendelse
og behovet for syndstilgivelse - det er, hvad Yom
Kippur ogsi minder os om.

I FORBINDELSE med fejrirrgen af Yom Kippur under den gamle pagt, bekendte yppersteprasten
TI DAGE FOR Yom Kip- folkets synder over en lepur . falder NytArsfesten. vende buk. Derefter blev
Her gOrGudregnskabet
op bukken sendt ud i orkenen
for menneskerssynder.I - bar folkets synder bort.
en bogskrivesde retferdi- Hvilken syndebuk!
ges navne. I en anden de
Pi tilsvarende m6de er
uretferdigesnavne.Ogi en Jesus giort til synd for os trediebogskrivesnavnene er blevet vor syndebuk.
pAdem,hvis sagendnuik- Han er ogsi b&deyppersteprest og offeret i en og
keer gjort op.
Afgorelsenfor dentredie sammeperson.En gangfor
gruppe udsettes til Yom alle har Gud lagt vor synd
Kippur. MellemNyt&rsda- p8ham.
gen og Forsoningsdagen Dette offer kan ikke og
falderdeti forferdelige da- skal ikke goresom.

ge,hvor derskalg6resbod,
og hvor de synder,som er
gjort mod andre mennesker,skalggresop.
PiYom Kippur skenkes
si tilgivelsefor den synd,
derer gjortimodGud.
JSDERNES YOM KIPPURlarer osstadig,at der
er noget,der heddersynd.
Synd,der er giort mod andre mennesker,skal ikke
kun bekendessom svnd
over for Gud, men netop
bekendesover for dem,

JODERNES YOM KIPPUR fastholder for os, at
der er noget, der hedder
synd. Hvis vores Yom Kippur, nemlig Langfredag, indeholder disse gode l4fter
om syndstilgivelseved Jesu
offer for aile menneskers
synd - ogdet ggr den - da er
det synd, hvis vi holder dette for os selv, og ikke rekker disse gode nyheder tilbagetil det folk, fra hvem vi
har ff,et dem.

