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1. Vanhan testamentin uhripalvelus 
 
Vanhan testamentin jumalanpalveluselämän keskuksena oli Jerusalemin temppeliin 
keskittynyt uhripalvelus. Säännöllinen uhripalvelus rakentui aamu- ja iltauhrin varaan (2. 
Moos. 29:38–42; vrt. Sir. 50, joka kuvaa aamu-uhrin toimittamista ).  
 
3. Moos. 1–7 kuvaa tarkkaan erilaiset uhrit (polttouhri, ruokauhri, yhteysuhri, syntiuhri, 
hyvitysuhri) ja niiden toimittamisen. Ainoastaan syntiuhrin ja hyvitysuhrin kohdalla 
mainitaan uhrien merkitys. Syntiuhri uhrataan, kun on vahingossa rikottu Jumalan käskyä, ja 
hyvitysuhria, kun on vahingossa tehty rikkomus, joka kohdistuu Herralle pyhitettyyn 
omaisuuteen. Syntiuhrin ja hyvitysuhrin välinen ero ei ole kovin selvä.  
 
Kaiken kaikkiaan uhrien merkitys oli osoittaa Jumalalle kiitosta, ylläpitää yhteyttä Jumalan ja 
kansan välillä ja saada aikaan sovitus synneistä.  
 
 
2. Suuren sovituspäivän uhri 
 
Erityinen sovittava uhri oli suuren sovituspäivän (jom kippur) uhri, josta säätää 3. Moos. 16 ja 
23:26-32. Suurena sovituspäivänä syntipukin päälle laskettiin kansan synnit, ja pukki ajettiin 
autiomaahan. Toinen pukki teurastettiin syntiuhrina, ja ylimmäinen pappi vei uhriveren 
temppelin kaikkein pyhimpään ja pirskotti sen liitonarkun kannelle. Näin toimitettiin 
israelilaisten kaikkien syntien sovitus kerran vuodessa.  
 
 
3. Profeettojen uhrikritiikki 
 
Jo Vanhan testamentissa on myös uhrikultille kriittisiä lausumia. Kun uhraamisesta oli tullut 
ex opere operato jumalanpalvelusta, profeetat korottivat äänensä sitä vastaan. ”Lakatkaa jo 
tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua! Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat 
– minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne” (Jes. 1.13); ”Minä vihaan teidän 
juhlianne, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle 
polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikkoihin, joita te tuotte 
ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla 
sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön 
puro” (Aam. 5:21-24). Ulkoista toimittamista tärkeämpää on sydämen asenne: ” Uskollisuutta 
minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja.” (Hoos. 6:6); Murtunut mieli 
on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala (Ps. 51:17). 
 
4. Jeesus ja uhri 
 
Jeesus ei aktiivisesti noussut uhrikulttia vastaan (vrt. Mark. 1:44), mutta hänen 
suhtautumisensa temppeliin antoi ymmärtää, että temppelin ja samalla uhrijumalan-



palveluksen – ilman temppeliähän ei voinut uhrata – aika oli kohta ohi. Jeesuksen ns. 
temppelinpuhdistuksen merkitys ei ilmeisesti ollut se, että Jeesus olisi halunnut puhdistaa 
temppelistä markkinavoimat, vaan se oli ennemmin profeetallinen symbolinen teko, joka 
ennusti koko temppelipalveluksen päättymistä. Jerusalemin temppelin tilalle oli kohoamassa 
uusi, hengellinen temppeli, seurakunta, ja  Jeesuksen kuolema olisi riittävä syntiuhri. 
 
 
5. Jeesus suuren sovituspäivän uhri 
 
Erityisesti Heprealaiskirje kuvaa Jeesusta ja hänen ristinkuolemaansa suuren sovituspäivän 
tarjoaman esikuvan avulla. Jeesus on yhtä aikaa ylimmäinen pappi ja uhri, ja hän vie oman 
verensä taivaallisen temppelin kaikkein pyhimpään: ” Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, 
on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole 
tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä 
sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt 
tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo 
pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen 
ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! 
Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen 
verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää 
Jumalaa (Hepr. 9:11–14). 
  
Mutta ei ainoastaan Heprealaiskirje kuvaa ristin tapahtumia suuren sovintopäivän valossa. 
Paavali kirjoittaa Room. 3:25: ”Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo 
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi” (Room. 3:25). Suomalainen käännös ei ole aivan 
tarkka. Sanan ”sovitusuhri” taustalla on kr. ”hilasterion”, joka tarkoittaa liiton arkun kantta, 
armonistuinta (vrt. KR 33/38) , jolle ylimmäinen pappi pirskotti suuren sovintopäivän 
syntiuhrin veren. 
 
 
6. Kiitosuhri 
 
Uuden testamentin opetuksen mukaan Jeesuksen kertakaikkinen uhri on tehnyt turhaksi 
sovittavien uhrien uhraamisen, mutta kiitosuhrien uhraamiseen meitä yhä edelleen 
kehotetaan. Heprealaiskirje kehottaa uhraamaan ”niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat 
hänen nimeään” (Hepr. 13:15), sekä tekemään hyvää ja antamaan omastamme (j. 16), ja 
Paavali kehottaa kristittyjä antamaan koko elämänsä ”pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle 
mieluisaksi uhriksi” (Room. 12:1).   
 
 
 


