
4 HEBREALAISKIRJE - LUKU 3 

Epideiksis: 

Kristologinen esitys 

alkaa 1:1-14; 5:1-10 

 

Kristologinen esitys 

jatkuu 2:5-18; 7:1-

10:18 

Sovellutus: 3:1-4:16 

 

Symboule: 

 

Välikehoitus: Kuulkaa 

2:1-4; 5:11-6:20 

 

 

 

10:19-12:29 

 

Kirjeen loppu: 13:1-25 

 



 Takana on ensimmäinen pääosa 1:1 – 2:18 eli 

opetus Pelastuksen päämiehestä: 

 Kristologinen esitys 1:1-14, sen mukainen 

kehoitus 2:1-4 ja kristologisen esityksen 

jatko 2:5-18. 

 Voimme jakaa sen myös seuravasti 

(J.Thuren): 

 1:1-4: Jumala on puhunut meille Pojassaan 

 1:5-14 Jumalan Poika on enkeleitä suurempi 

 2:1-4  Enkelien sanoma ja Pojan sanoma 

 2:5-18 Poika on ihmisten veli 



 Toisen osan (3:1.4:16) sovellutuksessa 

tarkastellaan uutta Jumalan kansaa 

suhteessa Moosekseen, Joosuaan ja koko 

korpivaelluksen historiaan:  Kristus on 

Moosesta suurempi (3:1-6).   

 Eksoduksen epäusko, tottelemattomuus ja 

rangaistukset (3:7-4:13).  Uuden ylipappimme 

tähden on käytävä armonistuimen eteen 

samaan laupeutta, armoa ja apua oikeaan 

aikaan (4:14-16).   

 Tässä kehoittavassa, pareneettisessa osassa 

tehdään johtopäätökset kirjeen ensimmäisen 

osan Kristus-opetuksesta.     





 “Pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta 

kutsumuksesta osalliset” (3:1).  Jeesus on 

kahtalaisella virallaan vaikuttanut omiinsa:  

Hän on suurena ylipappina puhdistanut ja 

pyhittänyt heidät ( 2:11).   

 Taivaan lähettiläänä Jeesus on tuonut 

uskovilleen kutsun tulla taivaaseen.   

 Poika on osallinen meidän verestämme ja 

lihastamme (2:14).   

 Hän myös teki uskovansa osallisiksi taivaan 

kutsusta eli itsestään, Jumalan  Sanasta, itse 

Jumalasta (3:14).  Siksi hän on 

tunnustuksemme (ομολογια) ylimmäinen 

pappi ja apostoli.      



 Apostoli Pietari sanoo saman asian toisessa 

kirjeessään näin oletettavasti 60-luvun 

alussa, viitisen vuotta aikaisemmin ennen 

Hebr:n kirjoittamista:  ”Hänen jumalallinen 

voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä 

elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen 

tuntemisensa kautta, joka on kutsunut 

meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 

joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit 

ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden 

kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta 

osallisiksi…”  (2 Piet. 1:3-4).     



“Kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme 
apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen” 
(3:1).   
 
“Mielen kiinnittämisen” VT:n esikuva on se 
Mooseksen tarkkaaminen, joka tapahtui hänen 
mennessään Ilmestysmajaan:  “Kun Mooses lähti 
majalle, nousi koko kansa, ja kukin asettui 
majansa ovelle ja katseli Mooseksen jälkeen, 
kunnes hän oli mennyt majaan”  (2 Moos. 33:8).  
 
Ilmestysmaja oli Israelin leirin ulkopuolella.  
Jeesuksen ajan leiri oli Jerusalemin temppeli.  Se 
ei sijainnut muurien ulkopuolella vaan 
kaupungissa.  Sen sijaan Kristuksen uhri tapahtui 
ristillä muurien ulkopuolella.  



  



“Kiinnittäkää mielenne” tarkoittaa sitä, että Isän 
oikealla puolella hallitseva sekä Isän edessä 
meidän puolestamme rukoileva Herra Jeesus 
Kristus hallitsee ja täyttää meidän mielemme, niin 
että emme kadota häntä silmistämme. 
   
Juuri sitä Rooman juutalaiset kristityt olivat 
alkaneet välttää.  Kristus on Mooseksen tavoin 
sekä ylipappi että Herran erityisesti lähettämä, sillä 
erolla, että Kristus on esikuvaansa ja 
edelläkävijäänsä paljon korkeampi.   
 
He ovat aivan eri asemassa.  Vertailu tosin antaa 
Moosekselle korkean kunnian, mutta asettaa hänet 
oikealle paikalleen Kristuksen alapuolelle. 



, 
 “Tunnustuksemme apostoli ja ylimmäinen 

pappi”: 1 Kleem. 36 on täynnä viittauksia 

Hebr:een ja kutsuu Jeesusta meidän 

“uhrilahjojemme ylipapiksi”.  Hebr. 13:15-16 

  Jumalalle otolliset uhrit ovat uskon 

tunnustamisessa lausuttua kiitosta sekä hyvän 

tekeminen veljille.  “Uskontunnustus” 

(ομολογια) Hbr:ssä on sama kuin uhrilahja 

(προσφορον) 1. Kleemensin kirjeessä.  

 Sen mukaan Kristus ”tunnustuksen ylipappina”  

välittää Jumalalle seurakunnan tunnustuksen 

ja kirkkorukouksien uhrilahjan. 1 Kleemensin   

 kirjeen päätös nousee samasta liturgiasta: 



”Muuten kaikkinäkevä Jumala, henkien valtias ja 
kaiken lihan Herra, joka valitsi Herran Jeesuksen 
Kristuksen ja hänen kauttaan meidät olemaan 
hänen erityinen kansansa, lahjoittakoon jokaiselle 
sielulle, jota kutsutaan hänen suuriarvoisella ja 
pyhällä nimellään, uskon, pyhän pelon, rauhan 
kestäväisyyden, kärsivällisyyden, itsensä 
hillitsemisen, puhtauden, kohtuuden, niin että 
heidät löydettäisiin otollisiksi hänen nimelleen 
meidän ylipappimme ja hyvän tekijämme 
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle olkoon 
kunnia, suuruus, voima ja pelko sekä nyt että 
iankaikkisesti.  Aamen.”  
 
1 Kleem. 64 (n. v. 70 j.Kr.). 



Tarkastellessamme Hbr:a ja 1. Kleemensin kirjettä 
rinnakkain, huomaamme, miten rikas, syvällinen ja 
vakiintunut oli Italian ja Kreikan-Vähän Aasian 
varhaisen kirkon hengellisen elämän VT:sta saatu 
Kristus-pohja.   
UT:n jumalanpalvelus perustui VT:n kulttiin, jonka 
Kristus oli täyttänyt ja siten vaihtanut sen UT:n 
täydelliseen, “Hengen ja totuuden” kulttiin, jota 
Varhaisen kirkon liturgia ilmensi Jeesuksen 
sanojen mukaisesti: “Tulee aika ja on jo, jolloin 
totiset rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja 
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä 
tahtoo” (Joh. 4:24).   
Uhrikultin muutos toi mukanaan kysymyksen 
uhrien luonteesta.   



Maailman uskontojen joukossa ei ole voitu 

ajatella minkäänlaista kulttia ilman jumalille 

kannettavia uhreja.  VT:n Israelin kultin 

keskuksessa olivat erilaiset synti-, sovitus-, 

puhdistus- ja yhteysuhrit.   Siksi perustavaa 

laatua oli Varhaisen kirkon piirissä kysymys, 

mitkä ovat kristittyjen kantamat uhrit.   

 

Kristityt käyttivät uhrikieltä, joka sovitettiin 

Kristuksen ristinkuolemaan uhrikaritsana.  

Varhaiskristillinen liturgia ei kuitenkaan ollut 

uhrijumalanpalvelusta vaan Kristuksen uhrin 

lahjojen ja siunausten omistamista sanan 

saarnan ja pyhien sakramenttien kautta. 







  



Jeesus Kristus ylipappina tarkoittaa sitä, että hän 
ei ainoastaan kuninkaana vastaanota meidän 
palvomismenojamme.  Hän itse johtaa “hengessä 
ja totuudessa” tapahtuvaa jumalanpalvelusta 
meidän ylimmäisenä pappinamme.   
 
Jumalanpalvelus ja palvonta eivät siis ole 
koskaan lähtöisin ihmisestä vaan aina ylipapista, 
Kristuksesta.  
  
Tässä ainoassa  raamatunkohdassa Jeesusta 
kutsutaan apostoliksi. “Apostoli” on “lähetetty”, 
tässä erityisesti “Jumalan lähettämä”.  
  
Jumala lähetti Mooseksen ja Johannes Kastajan: 
“Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli 
Johannes” (Joh. 1:7).   



“Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille 

toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 

iankaikkisesti” (Joh. 14:16).  

Pyhä Henki on myös “lähetetty” (Joh. 14:26). 

“Niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä 

Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia 

julistaneet” (1 Piet. 1:12).  

Mooses ja profeetat olivat “esiapostoleita”, joiden 

tehtävänä oli luvata tuleva Kristus ja kaiken 

täyttymys. 

Jeesus on apostolien apostoli:  “Mutta kun aika 

oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta 

syntyneen” (Gal. 4:4). 



“Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala 

Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi 

syntyneen”  (Gal. 4:4).  

  

Tämä “apostolien apostoli” valitsi ja lähetti 

pyhät apostolinsa:  “Niinkuin sinä olet 

lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin 

lähettänyt heidät maailmaan” (Joh. 17:18). 

 

Vain heidän lähettämisensä kautta voidaan 

pelastua: “Kuinka he voivat uskoa siihen, josta 

eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, 

ellei ole julistajaa?Ja kuinka kukaan voi julistaa, 

ellei ketään lähetetä?” (Room. 10:15).  



(Hebr. 3:4-6):“Jumalan huone”, “Beet-Eel”, on 

hänen temppelinsä.  Siinä “huoneessa” Mooses 

“oli” mutta Kristus “on” iankaikkisesti.  

  

Suuri Mooses oli talon kunnianarvoisa palvelija 

kuten Aabrahamin luottopalvelija Eleasar.  Kristus 

sen sijaan on omistaja ja rakentaja, Kaikkivaltiaan 

omana Poikana. 

 

Mooses oli talon palvelijana uskollinen todistaja  

(j. 5), kun sitävastoin Kristus on uskollinen 

linnanherra.  Me olemme Jumalan huoneessa siis 

hänen pelastushistoriansa päämäärä ja tarkoitus. 



“Hänen huoneensa olemme me” (j. 6), siis yksi, 

pyhä, yhteinen ja apostolinen seurakunta. “Niin 

ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, 

vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 

perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle 

rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, 

jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin 

yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan 

asumukseksi Hengessä”  (Ef. 2:19-22). 

 

  “Yhdessä muitten kanssa” ei voi vetäytyä 

yhteisestä häpeästä ja kärsimyksestä. 



“Toivon rohkeuden ja kerskauksen” Rohkea 

toivo ei vetäydy vastustuksen, pilkan ja vainon 

edestä, vaan päinvastoin, on valmis rohkeasti 

jopa kerskumaan autuudellaan. 

Jos siihen ei ole valmis, vaarana on, että 

loppuun mennessä kaikki onkin viety, Egyptin 

aarteiden kimallus voi lopulta kadottaa 

“Kristuksen pilkan” (Hebr. 11:26).  Silloin kaikki 

on kadotettu. Siksi huomautus: “Jos loppuun 

asti pidämme vahvana” (j. 6). 

 

 Mihin suuntaan nykyaikainen kristillisyys on 

meitä tuuppimassa, rohkean toivon 

kerskaukseen vai huopatossutehtaaseen?     



Opetetun sovellutus muuttuu jakeissa 7-11 
kehoituspuheeksi, pareneesiksi, joka seuraa psalmia 
95.  Israel kapinoi Massassa ja Meribassa.  
 Paikannimet kerrotaankin niiden merkityksessä 
“katkeroitus”, “suolaveden lähde”:  “Jospa te tänä 
päivänä kuulisitte hänen äänensä: Älkää paaduttako 
sydäntänne, niinkuin Meribassa, niinkuin Massan 
päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua 
kiusasivat, jossa he koettelivat minua, vaikka olivat 
nähneet minun tekoni.  Neljäkymmentä vuotta minä 
olin kyllästynyt siihen sukuun ja sanoin: 'He ovat 
kansa, jonka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo 
tietää minun teistäni'.  Ja niin minä vihassani 
vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni'“ (ps. 95:7-
11).   
Tämän kirjoittaja yhdistää Israelin napinaan 4 Moos. 
11. luvussa.  



Katkeroituminen Jumalaan pahan katkerassa 

maailmassa voi meidän sydämemme suuren 

turmeluksen tähden viedä meidät luopumaan 

elävästä Jumalasta, vaikka sellainen voisi tuntua 

mahdottomalta.   

Luopuminen alkaa aina sillä, että luovutaan 

Jumalan sanasta, ensin sen äänestä ja 

opetuksesta meidän elämässämme, sitten sen 

ohjauksesta meidän vaelluksessamme ja 

ratkaisuissamme.   

Luopuminen voi tapahtua dramaattisesti yhdessä 

hetkessä tai hitaana liukumisena 

tavoittamattomiin. 



Se kaikki on suhteessa sanaan: "Tänä päivänä, 

jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako 

sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa“ 

(Hebr. 3:15). “Ketkä sitten, vaikka kuulivat, 

katkeroittivat hänet?” (j. 16).  

 

Epäusko kukkii myrkylliset pahan kukkansa 

tottelemattomuudessa, jota jo Samuel vertasi 

Saulille epäjumalien palvelemiseen (1 Sam. 15:22).  

Onhan Jumala puhunut meille eikä vaiennut.  Hän 

on puhunut monin tavoin isille profeettain kautta 

ja meille kaikille Poikansa kautta. 

 

 Uskommeko me hänen sanansa?    


