"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“Is Yom Kippur a Day of Fasting?” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget
mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att
förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning
från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.”
Alla Bibelcitat är hämtade ur 1917 års översättning.

Är försoningsdagen en fastedag?
Det är ofta underförstått att Yom Kippur, även känd som Försoningsdagen, anses vara en fastedag.
Men är detta helt enkelt en tradition eller en befallning? I Jerusalems Talmud, den muntliga judiska
lagen, är Yom Kippur kallad Tzoma Rabbah, "den stora fastan" (j Peah 7:4), och på ett annat ställe bara
Tzoma, "fasta" (j Bava Batra 9:7). Det hebreiska ordet för fasta är ”tsum” (H6684).
Det betyder att avstå från att äta under en tidsperiod. Det skulle också kunna omfatta dryck.
Däremot säger inte Torahn specifikt att vi ska fasta under Yom Kippur, men att "anah" oss själva.
I 3 Mos16:29, 23:27 och 4 Mos 29:7), används ordet “Anah” (H6907), som hänvisning till en "ödmjuk
eller förödmjukad, drabbad själ." Detta har tolkats som innefattande, fasta och avstå från bad, smörjelse,
ha på sig läderskor och sexuella relationer (Yad, Shevitat Asor 1:5). Dessa förbud finns bara i den
rabbinska lagstiftningen (Tosafot, Yoma 7b) och inte några särskilda instruktioner finns i Torahn.
Vi vet vad det innebär att "fasta" (tsum), men vad betyder det att (anah) oss (svårt fysiskt eller psykiskt
lidande). Det hebreiska ordet "anah" förekommer cirka 79 gånger i Tanach (Gamla Testamentet).
Vi kan hitta den första förekomsten i 1 Mos 15:13;
1 Moseboken 15:13
Och han sade till Abram: "Det skall du veta, att din säd skall komma att leva såsom främlingar
i ett land som icke tillhör dem, och de skola där vara trälar, och man skall förtrycka (anah) dem;
så skall ske i fyra hundra år."
Här ser vi att "förtrycka" är synonymt med att vara en "tjänare" eller placeras under en annan
"myndighet”. Mot denna bakgrund är det inte speciellt positivt, eftersom det är en ofrivillig träldom.
Det är inte deras egen önskan att bli slavar, utan omständigheter utanför deras kontroll, inte av egen fri
vilja. Nästa förekomst av ordet är av liknande slag;
1 Moseboken 16:6
Abram sade till Sarai: "Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott."
När då Sarai tuktade (anah) henne, flydde hon bort ifrån henne.

Återigen under överinseende av någon annan. I denna illustration har den överordnade rätt att belöna
eller bestraffa den anställde.
2 Moseboken 10:3
Då gingo Mose och Aron till Farao och sade till honom: "Så säger HERREN, hebréernas Gud:
Huru länge vill du vara motsträvig och icke ödmjuka dig (anah) inför mig?
Släpp mitt folk, så att de kunna hålla gudstjänst åt mig.
Ännu en annan användning ordet som innebär att placera sig under en annan. Det kan också användas i
samband med ett äktenskap, i samband med bindande löften. Ha detta i åtanke senare i undervisningen.
4 Moseboken 30:13
Any vow and any binding oath to afflict (anah) herself, her husband may establish,
or her husband may make void.
det må nu vara löften eller någon förbindelse (anah) till återhållsamhet;
hennes man har upphävt dem…
Vår Skapare använder ordet med oss, vilket innebär att ödmjuka oss, eller att göra oss små.
5 Moseboken 8:16
och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder icke visste av
- detta på det att han skulle tukta dig (anah) och pröva dig, för att sedan kunna göra dig gott.
Det är ett test på om vi kommer att följa hans instruktioner eller inte, Guds Torah.
Till exempel ...
Psaltaren 119:71
Det var mig gott att jag vart tuktad (anah), så att jag fick lära mig dina stadgar.
Psaltaren 119:75
HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat (anah) mig i trofasthet.
Här kan vi se hur att ödmjuka oss själva är direkt sammankopplat med att följa hans instruktioner.
I dessa fall är "anah" positivt, eftersom vi medvetet placera oss under vår Skapares ledning. Det är därför
Torahn inte fokuserar, eller egentligen ens nämner fastan som något som hör samman med Yom Kippur.
Yom Kippur är utformad för att uppmuntra oss och kallar oss till att ödmjuka oss själva, att göra oss små
inför honom och i lydnad till honom. Vilket betyder att det alltid är viktigt för oss att följa honom och
lyda. Det är också mycket viktigt att vara säker på att vi följer hans auktoritet på Yom Kippur. På grund
av detta, tror många att Yom Kippur kommer vara den sista dagen för att omvända sig och överklaga vid
tiden för början av Herrens dag.
På Yom Kippur är det av yttersta vikt att fokusera på honom och hans vägar, att ödmjuka sig, att böja
oss, att göra oss små och följa hans instruktioner och inte gå våra egna vägar. Nu är frågan;
Om vi ska kunna bli tuktade på Yom Kippur, finns det en viss typ av lydnad som vår Skapare tillför vår
uppmärksamhet på denna dag? Med andra ord, om inte HERREN definierar för oss den späkning som
han förväntar sig av oss. Vi nämnde redan att HERREN inte nämner fasta som något som tillhör Yom
Kippur, men han nämner en annan typ av lydnad i samband med denna högtid flera gånger. Se hur
många gånger han berättar att vi ska vila och att detta på särskilt utsatt tid (moedim) är en Sabbat.

3 Moseboken 23:26-32
Och HERREN talade till Mose och sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är
försoningsdagen; då skolen I hålla en helig sammankomst, och I skolen då späka eder (anah);
och I skolen offra eldsoffer åt HERREN.
Så vi ska alltså späka oss. Vad betyder det?
Och I skolen intet arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag,
då försoning bringas för eder inför HERRENS, eder Guds, ansikte.
Och var och en som icke späker sig på denna samma dag skall utrotas ur sin släkt.
Ser du hur att arbeta eller inte på Yom Kippur är relaterat till om man drabbas eller inte?
Ifall vi missade detta fortsätter HERREN i vers 30.
Och var och en som gör något arbete på denna samma dag,
honom skall jag förgöra (anah); ur hans folk.
Återigen, att drabbas (anah) är relaterat till att inte arbeta på Sabbaten.
Om vi nu missat det två gånger, säger HERREN det igen i vers 31.
Intet arbete skolen I då göra.
Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta.
Om vi nu missat det tre gånger, säger HERREN det igen för en fjärde gång i vers 32;
En vilosabbat skall den vara för eder, och I skolen då späka eder.
På nionde dagen i månaden, om aftonen, skolen I hålla denna eder sabbatsvila,
från afton till afton.
Så vad HERREN vill ge oss på Yom Kippur är en vilodag, inte nödvändigtvis en fasta.
Gör då bara inget misstag, för fasta är också en typ av späking (anah).
Det kan också betyda att fasta är ett visst lidande, men inte allt lidande är fasta.
Psaltaren 35:13
But I, when they were sick—I wore sackcloth; I afflicted myself with fasting;
I prayed with head bowed on my chest.
Men jag gick i sorgdräkt när de var sjuka, jag späkte min själ med fasta och bad med böjt
huvud.
Det är alltså inte så att man inte kan fasta på Yom Kippur. Vi vill bara upplysa de troende om att Yom
Kippur inte så mycket handlar om fasta, om överhuvudtaget, utan om att lyda vår Skapare, ödmjuka oss
själva och att se till att vi vilar på den mycket viktig dag. Vissa vill citera Jesaja 58 för att ytterligare
illustrera detta problem. Det är inte meningsfullt för oss att fasta på Yom Kippur Sabbaten och kanske
orsaka andra att arbeta. Då missar man hela poängen med denna mycket viktiga dag.
Jesaja 58:3
"Vartill gagnar det, att vi fasta, när du icke ser det, vartill, att vi späka oss,
när du icke märker det?" Men se, på edra fastedagar sköten I edra sysslor,
och alla edra arbetare driven I blott på."
HERREN menar att de enbart sökte sin egen njutning genom att låta andra arbeta för dem, trots att de
fastade, men de var förvirrade över varför HERREN inte kände igen sin egen fasta.

De missade totalt poängen, eftersom det hela handlar om att ödmjuka sig själv i lydnad.
De skulle inte åsamkat andra att arbeta på just den dagen.
HERREN svarar;
Jesaja 58:4-5
Och se, I hållen eder fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa nävar.
I hållen icke mer fasta på sådant sätt, att I kunnen göra eder röst hörd i höjden.
Skulle detta vara en fasta, sådan som jag vill hava? Skulle detta vara en rätt späkningsdag?
Att man hänger med huvudet såsom ett sävstrå och sätter sig i säck och aska,
vill du kalla sådant att hålla fasta, att fira en dag till HERRENS behag?
Jesaja 58:13-14
Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor;
om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den,
så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,
då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder
och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.
Sammanfattningsvis; även om vi kan fasta på Yom Kippur och även om fastan är en form av lidande,
verkar det inte vara detta vår Skapare vill att vi ska fokusera på. De viktiga frågor som Yom Kippur
verkar fokusera på är omvändelse, ånger och ödmjukhet som leder till full lydnad, centrerad kring
sabbatsvilan. Det finns en intressant sak att tänka på; Betydelsen av grundorddet "drabba” eller
"anah" verkar också ha en relation eller språklig rot med det hebreiska ordet för "äktenskapliga
rättigheter" eller "ona" (H5722).
2 Moseboken 21:10
Tager han sig ännu en hustru, så göre han icke någon minskning i den förras kost,
beklädnad eller äktenskapsrätt (ohna).
Om vår Herre återvänder på en framtida Trumpethögtid, är det möjligt att vi skulle kunna tas in i
brudkammaren (Jesaja 26:19-21) och bröllopet ske på Yom Kippur, bara tio dagar senare eftersom
dagen verkar vara språkligt relaterade till äktenskapliga rättigheter och löften. Då kanske bröllopsfesten
skulle ske under Sukkot, bara fem dagar senare. Det kan få oss att undra...
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; http://www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
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WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
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