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Nogle	  tanker,	  ritualer	  og	  traditioner	  i	  forbindelse	  med	  Jom	  Kippur:	  

Vi	  kan	  læse	  om	  Jom	  Kippur	  i	  Torah.	  Helligdagen	  skal	  holdes	  den	  10.	  dag	  i	  den	  første	  måned.	  Jom	  
Kippur	  er	  på	  denne	  måde	  kulminationen	  på	  De	  Ti	  Bodsdage,	  der	  begynder	  1.	  dag	  Rosh	  Hashanah.	  

Tanken	  med	  Jom	  Kippur	  er,	  at	  vi	  skal	  tænke	  over	  vores	  adfærd	  og	  angre	  den	  adfærd,	  hvor	  vi	  har	  
brudt	  os	  mod	  Gud	  og	  medmennesket.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  vigtigt	  at	  genoprette	  det	  rette	  
forhold	  til	  disse.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  bede	  om	  tilgivelse	  og	  ændre	  ens	  adfærd	  til	  det	  bedre.	  For	  at	  
genoprette/forsone	  forholdet	  til	  sine	  medmennesker,	  må	  man	  gå	  direkte	  til	  disse,	  og	  bede	  om	  
tilgivelse.	  I	  tilfældet	  med	  brud	  på	  det	  guddommelige	  forhold,	  må	  man	  overfor	  Gud	  bede	  om	  
tilgivelse	  via	  bøn,	  angre	  og	  gode	  gerninger	  overfor	  medmennesket.	  

Det	  er	  ikke	  fordi	  jødedommen	  siger,	  at	  der	  kun	  er	  en	  kort	  periode	  på	  året,	  hvor	  man	  kan	  revidere	  
sit	  liv	  og	  adfærd	  og	  bede	  om	  tilgivelse.	  Dette	  kan	  gøres	  når	  som	  helst.	  Men	  jødedommen	  giver	  os	  
mulighed	  for	  at	  fokusere	  på	  disse	  forhold	  i	  denne	  koncentrerede	  periode	  på	  året,	  hvor	  man	  
sammen	  med	  hele	  det	  jødiske	  folk	  har	  disse	  forhold	  in	  mente.	  

	  

Traditioner	  og	  ritualer:	  

Lige	  før	  Jom	  Kippurs	  begyndelse	  tændes	  der	  to	  lys,	  og	  der	  siges	  den	  samme	  bracha	  som	  over	  
lysene	  til	  Rosh	  Hashanah	  (se	  udsendt	  mail	  i	  tilknytning	  til	  Rosh	  Hashanah).	  	  

Det	  er	  en	  tradition	  at	  faderen	  efter	  lystænding	  velsigner	  sine	  børn:	  

	  

	  

(For	  drenge)	   	   Jesimcha	  Elohim	  KéEfraim	  vechiMennashe	  

	   	   Jevarechecha	  Adonai	  vejismerecha	  

	   	   Ja´ær	  Adonai	  panav	  elecha	  vichuneka	  

	   	   Jisa	  Adonai	  Panav	  elecha	  vejasem	  lecha	  shalom	  

	  

(for	  piger)	   	   Jesimech	  Elohim	  ke´Sarah,Rivkah,	  Rachel	  ve´Leah	  

	   	   (Resten	  følger	  drengenes	  velsignelse)	  

	  



	  

	  

	  

Oversættelse:	  	   Gud	  lade	  dig	  blive	  som	  Efraim	  og	  Manasse	  (drenge)	  

	   	   Gud	  lade	  dig	  blive	  som	  Sarah,	  Rebekka,	  Rachel	  og	  Leah	  (piger)	  

	   	   Herren	  velsigne	  og	  bevare	  dig	  

	   	   Herren	  lade	  sit	  åsyn	  lyse	  mod	  dig	  og	  være	  dig	  nådig	  

	   	   Herren	  løfte	  sit	  åsyn	  mod	  dig	  og	  give	  dig	  fred.	  

	  

Faste:	  Der	  står	  i	  Torah,	  at	  Jom	  kippur	  er	  en	  fastedag	  (25.	  timer).	  Denne	  faste	  gælder	  for	  kvinder	  og	  
mænd	  over	  Bar/Bat	  mitzvah	  alderen.	  Fasten	  må	  dog	  ikke	  være	  til	  skade	  for	  liv	  og	  helbred,	  hvorfor	  
syge,	  gravide,	  ældre	  og	  børn	  ikke	  er	  forpligtet.	  

Fasten	  skal	  få	  os	  til	  at	  fokusere	  på	  de	  åndelige	  værdier.	  I	  et	  døgn	  skal	  vi	  ikke	  prioritere	  kroppens	  
fysiske	  behov.	  Vi	  skal	  derimod	  give	  lidt	  af	  os	  selv	  i	  kampen	  for	  den	  tilgivelse	  vi	  ønsker	  at	  Gud	  og	  
medmennesket	  tildeler	  os.	  Desuden	  vil	  fasten	  formentlig	  også	  få	  os	  til	  at	  tænke	  på	  alle	  de	  
mennesker,	  der	  i	  det	  daglige	  sulter,	  og	  derigennem	  gerne	  få	  os	  til	  at	  arbejde	  for	  en	  forbedring	  af	  
deres	  situation.	  

Den	  hvide	  farve:	  Det	  er	  en	  tradition	  at	  klæde	  sig	  i	  hvidt	  og	  dække	  Bimahen	  og	  Torahskabet	  i	  hvidt.	  
Den	  hvide	  farve	  symboliserer	  renhed,	  en	  ny	  begyndelse	  samt	  at	  vi	  alle	  er	  lige	  i	  vores	  forhold	  til	  
Gud.	  

Efter	  Jom	  Kippurs	  afslutning	  mødes	  familie	  og	  venner	  til	  Havdalah	  (=adskillelse	  mellem	  hellig-‐	  og	  
almindelig	  tid),	  derefter	  til	  måltid.	  

På	  Carolineskolen	  mødes	  7.	  til	  9.	  kl.	  med	  Rabbiner	  Jair,	  Erev	  Jom	  Kippur	  i	  løbet	  af	  skoledagen,	  hvor	  
de	  sammen	  taler	  om	  tanker,	  traditioner	  og	  gudstjenesten	  i	  forbindelse	  med	  Jom	  Kippur.	  

	  

Gemar	  Chatimah	  Tova!	  

	  Charlotte	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


