
 

 

 

Leivän merkitys koptikirkossa   
Taustainfo 

 

Leivällä on koptikristityille hyvin erityinen merkitys. He ajattelevat, että siitä lähtien kun ihminen on 
osannut tehdä leipää, se on ollut välttämätöntä elämälle. Näin leivästä on tullut itse elämän symboli. 

Siunatun leivän jakaminen merkitsee 
yhteisön välittämistä ja toisista 
huolehtimista.  Jokaisella koptikirkolla 
Egyptissä on oma leipomoalue, jossa he 
leipovat leipää messussa käytettäväksi. 
Tämän erityisen leivän nimi on Orban, 
Orbana tai Korban.   

Leivän leipominen on tarkka rituaali. 
Leipomisen ensimmäisen tunnin aikana 
luetaan ulkomuistista psalmeja. Näin leipä 
valmistuu rukouksen ilmapiirissä, koska 
yksi leivistä pyhitetään käytettäväksi 
ehtoollisella.  Lisäksi leivät leimataan 

erilaisilla sinettimerkeillä, jotka kuvaavat leivän hengellisiä ulottuvuuksia. Taikinassa käytetään hiivaa 
symboloimaan syntiä, jonka Jeesus voitti ristillä. Messussa käytettävään Orbanaan ei laiteta suolaa, 
koska Kristus on maailman suola.  

Messun aikana papille tarjotaan kolmen, viiden tai seitsemän leivän kori. Pappi tutkii koreissa olevat 
leivät ja valitsee niistä täydellisimmän käytettäväksi ehtoollisleipänä. Pyhässä leivässä ei ole virheitä, 
koska Jeesus Kristus on täydellinen. Kolmen leivän kori symbolisoi Kolminaisuutta. Viiden leivän 
kori symbolisoi Uuden Testamentin vertausta viidestä leivästä. Seitsemän leivän kori symboloi 
Jumalan täydellistä uhria ja täydellistä suunnitelmaa.   

Loput siunatut leivät jaetaan messun jälkeen kaikille halukkaille. Tämä merkitsee yhteistä jakamista 
ja toinen toisensa tervehtimistä. Leipä on tarkoitettu vietäväksi kotiin, töihin tai sairaille. Se tuo 
siunauksen niille, jotka eivät voineet liittyä messuun itse. Näin jumalanpalvelusta jatketaan arkisen 
elämän keskellä.   

Leipä on messun lisäksi egyptiläisille tärkeä myös arjessa. Arkista leipää (Aish Baladi) tarjotaan 
kaikilla aterioilla kaikissa sosiaaliluokissa.  

 
 



 

 

Koptien jumalanpalvelusleivän hengellinen symboliikka 

 Orbana on pyöreä, koska ympyrällä ei ole alkua eikä loppua. Aivan kuten 
Kristuksella ei ole alkua eikä loppua, vaan Hän on iankaikkinen.  

 Pyöreys symboloi myös Kristusta aurinkona, joka säteilee valoa, ja karkottaa 
synnin pimeyden elämästämme.  

 Orbanan keskellä on iso risti, joka edustaa Jeesusta Kristusta.  

 Ison ristin ympärillä on 12 ristiä, jotka edustavat 12 opetuslasta  

 Leivässä on 5 reikää, jotka symboloivat Jeesuksen Kristuksen haavoja; 3 
Jeesuksen käsien ja jalkojen nauloista, 1 orjantappurakruunusta ja 1 keihästä 
hänen kyljessään.  

 Jumala on pyhä ja siksi leipään on painettu koptilaiset sanat, jotka tarkoittavat 
"pyhä Jumala, pyhä mahtava, pyhä kuolematon".  

 
(Lähde: Egyptin Pipliaseuran työntekijä Lois Naguib ja http://www.st-mary-alsourian.com/)    
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