
5 Hebrealaiskirje – luku 4 

Epideiksis: 

Kristologinen esitys 

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

 

Kristologinen esitys 

jatkuu 2:5-18; 7:1-

10:18 

 

Sovellutus: 3:1-19 

4:1-16 

 

 

Symboule: 

 

Välikehoitus: Kuulkaa 

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

 

 

10:19-12:29 

 

Kirjeen loppu: 13:1-25 



 “Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, 
riemuhuuto pelastuksemme kalliolle. Käykäämme 
kiittäen hänen kasvojensa eteen, veisatkaamme 
hänelle riemuvirsiä. 

 Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas yli 
kaikkien jumalien.  Maan syvyydet ovat hänen 
kädessänsä, ja hänen ovat vuorten kukkulat.  Hänen 
on meri, sillä hän on sen tehnyt, ja kuiva maa, jonka 
hänen kätensä ovat valmistaneet. 

 Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, 
polvillemme langetkaamme Herran, meidän 
Luojamme, eteen.  Sillä hän on meidän Jumalamme, 
ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota 
hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä 
kuulisitte hänen äänensä”  ( ps. 95:1-7) 



 “Ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen 
taipaleelle”  (4:1).   

 Se, joka erämaavaelluksessa esim. karavaanista 
jää toisista jälkeen, on vaarassa eksyä ja lopulta 
menehtyä.  Sellaisten ihmisten ja eläimien luut 
ovat perinteisesti reunustaneet vanhoja 
karavaanipolkuja.  

 Karavaanista putoaminen aiheutuu tässä 
tapauksessa siitä, että irtaudutaan Jumalan 
sanasta.   

 Sanasta irtautuminen irroittaa 
seurakuntayhteydestä.  Se saattaa kristityn 
ajelehtimaan ja ajautumaan pelastuksen ohi 
(Hebr 2:1): “Ettemme vain kulkeutuisi sen 
ohitse.”  



  



 Esikuvana on se vakava kriisi, joka syntyi 

Paaranin autiomaassa, kun heimojen 12 

ruhtinasta oli palannut vakoilemasta edessä 

olevaa Kanaanin maata (4 Moos. 13-14) ja 

saattoi Jumalan suunnitelman ja lupauksen 

pahaan huutoon:   

 "Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, 

on maa, joka syö omat asukkaansa; ja kaikki 

kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta 

väkeä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin 

jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme 

mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me 

heistäkin olimme“ (4 Moos. 13:32-33).    



“Anakilaiset” olivat jätti- 

läisiä, joiden alkuperä oli 

enkelien ja ihmisten 

tyttärien syntisessä liitossa 

(1 Moos. 6:1-4).  

Anakilaiset mainitaan 5. 

Moos. 2:10-11.  Kirjat Arba 

eli Hebron oli Joosuan 

aikaan anakilaisten 

kaupunki.  “Anak” tarkoittaa 

pitkää niskaa.  Anakin 

kansa mainitaan myös 

Keski-Valtakunnan ajan 

(2050-1650 e.Kr.) kirousteks-

teisså Egyptissä. 

 



 “Hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin 

heillekin”. Joosua ja Kaaleb olivat kansalle 

saarnanneet evankeliumin, että he pian  

pääsisivät perintömaalleen Kanaanin kansojen 

voimasta huolimatta.   

 Tuo perintömaalle pääsy oli Jumalan lepo 

kaikista vaivoista Jumalan kanssa ja 

yhteydessä. 

 VT:n aikana se oli myös askel lähemmäksi 

Kristusta.  Siksi sen julistus oli ”evankeliumin 

saarnaa” (ευαγγελιζεσθαι): ”Sillä me 

pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon” 

(1:3).  



 ”Lepo” (καταπαυσις) kiellettiin niskuroivalta 
sukupolvelta: ” 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. 95:11).   

 Raskaan autiomaassa vaeltamisen jälkeen - 
kameleilla 15-40 km päivässä – karavaaniseralji 
tarjosi turvaa, suojaa, lepoa, 
peseytymismahdollisuudet, ruokaa, juomaa 
ihmisille ja eläimille.   

 Eksoduksen vaelluksen tilanne oli tietenkin 
toisenlainen, mutta perille lepoon pääsy oli 
jokaisen autiomaassa vaeltavan mielessä.  
Matkalle ei auttanut jäädä.   



 Historiallinen karavaaniseralji Pohjois-Syyriassa 

 Minkälaista onkaan saapua maailman erämaan ja 

karavaaniseraljien jälkeen perille Jumalan 

kaupunkiin!  Marco Polon (1254-1324) matka 

Venetsiasta Kiinaan ja eri puolilla Keski- ja Itä-Aasiaa 

kesti 24 vuotta.  Toinen mies saapui kuin se, joka oli 

lähtenyt.  Mitä onkaan saapua Jumalan kaupunkiin? 



 Yllä vasemmalla nuori Marco Polo ennen 
Idän matkaa v. 1271, oikealla sama mies 24 
vuotta ja 24 000 km myöhemmin 1295.   

 Me emme nuorru elämämme matkalla.  Siksi 
tärkeintä on vaeltaa oikealla tiellä oikeaan 
päämäärään. 





 Jumalan lepo ei ole joutilas hetki, lihan 
hemmottelua, uneliaisuutta, joutavaa ajan 
tappamista.  Se on perille  pääsemistä kotiin, se 
on rauhan tila sodan jälkeen, kun voi kulkea 
suorana tarvitsematta kyyristellä ja väistellä 
henkensä edestä vihollisten aseita. Ruoka ja 
juoma riittävät.  Perhe-elämä ja naapurisuhteet 
tuottavat tyydytystä ja iloa.  

 Työ ei ole raatamista vaan tuottaa kohtuullisella 
työllä riittävän toimeentulon. Maa kasvaa, luonto 
kukoistaa ja iloitsee. Kaikki uhka on poissa.  
Ulkonaisen vaaran ja ahdistuksen lisäksi 
puuttuu synnin synkkä voima, paha omatunto, 
sielun ahdistukset.  Jumala itsekin lepäsi 7. 

päivänä (4:4).  



 Ennen kaikkea Jumalan lepo on oikeaa sapatin 

viettämistä:  Herran eteen tulemista yhdessä 

seurakunnan kanssa, Herran äänen kuulemista, 

hänen nimensä tunnustusta ja ylistystä.  

 Se lepopaikka on nyt maassa kirkossa ja kerran 

ikuisesti taivaassa. Uskovat ovat ottaneet 

kutsun vastaan.   

 Ne, jotka pysyvät uskossa ja pysähtymättä 

vaeltavat Joosuaa (4:8) suuremman Kristuksen 

seuraajina, pääsevät siihen lepopaikkaan 

Jumalan kanssa.   

 Daavidin varoitus (ps. 95:8-11) osoittaa, ettei 

Joosua vielä vienyt Israelia lopullisen levon 

maahan.  



 ”Heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, 

koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen 

kuulivat” (4:2).  Jumalan sanan ominaisuus on 

luotettavuus, πιστις (“usko”).   

 Kun ihminen ottaa sanan vastaan, sana 

ikäänkuin sulaa yhteen ihmisen kanssa ja antaa 

hänelle sisältämänsä uskon (πιστις).   

 Silloin ihminen tulee osalliseksi Jumalasta, joka 

on sanan puhunut ja antanut.  Ihminen näin 

jumalallistuu sanan vaikutuksesta.    

 ”Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, 

kunhan vain pysymme luottamuksessa” (3:14).  



 “Vaikka hänen tekonsa olivat valmiina 
maailman perustamisesta asti”  (4:3).  

 Jumalan luomistekojen todistus, joka vahvistaa 
Israelin ja koko epäjumalia palvelevan 
ihmiskunnan syyllisyyden taivaan käräjillä, 
toistuu profeetoilla ja myös UT:ssa:  “Keneenkä 
siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä 
olisin, sanoo Pyhä. Nostakaa silmänne 
korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? 
Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot 
täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; 
suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen 
väkensä: ei yksikään jää häneltä pois” (Jes. 40-
25-26).   



 Profeettojen tavalla kirjoitti myös apostoli 
Paavali roomalaisille:   

 “Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea 
ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, 
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 
sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan 
tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä 
Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen 
näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen 
voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä 
hänen teoissansa tarkataan, maailman 
luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi 
millään itseänsä puolustaa” (Room. 1:18-20).   



  



 Epäilijät vaativat Jumalalta todistuksia, joita 

ihmiset eivät voisi vastustaa kuten filosofi 

Bertrand Russell (1872-1970) tai suosittu 

luonto-ohjelmien tekijä David Attenborough 

(1926-).   

 Jumala puolestaan sanoo, että hänen tekonsa 

puhuvat niin selvää kieltä, ettei Jumalan 

hylkäävillä ihmisillä ole mitään puolustusta.   

 Ongelma ei siis ole älyn vaan sydämen alueella: 

syntiilankeemuksen turmelema ihminen on 

Jumalan tekojen edessä, äärellä ja keskellä 

luku- ja kielitaidoton, koska ihminen 

luonnostaan vihaa elävää Jumalaa, ei 

epäjumalia.     



 “Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä 
Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. Häpeän ja 
pilkan he saavat kaikki, pilkan alaisina he 
kulkevat kaikki, nuo kuvien tekijät  ... Sillä näin 
sanoo Herra, joka on luonut taivaan- hän on 
Jumala- joka on valmistanut maan ja tehnyt 
sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä 
autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: 
Minä olen Herra, eikä toista ole.  En ole minä 
puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; 
en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää 
minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun 
vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.  
Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki, te 
henkiinjääneet kansakunnista” (Jes. 45: 15-
16.18-20).  



 Neuvostoliiton salaisen 

poliisin päällikkö 1934-36 

Genrikh Jagoda (k. 1938) 

totesi ennen kuolemaan-

sa vankilassa saaneensa 

todistuksen Jumalasta: 

Häntä kohtasi Jumalan 

kosto  hänen suurten 

rikoksiensa tähden. 

Tällainen jumalausko ei 

vielä ole pelastavaa us-

koa, ellei se johda syn-

ninpäästöön Kristuksen 

nimessä. 



 4:8-13 on siirrytty Joosuan työn päätökseen ja 
sen keskeneräisyyden kautta tulevaan 
täydelliseen lepoon, jonka saavuttaminen 
tapahtuu yksin Jumalan sanan voimalla.   

 Tottelemattomuus on kovakorvaisuutta 
Jumalan sanalle.  Kovakorvaisuuden voimana 
on epäusko.  Epäuskoa seuraa kaikki muu paha 
ja synnin kirous.  Siksi parannus alkaa sanasta 
ja sanalla.   

 Miekan vertaus on vahingoittamisen ja 
kuoleman alalta, mutta tässä sen terävyys 
surmaa synnin, epäuskon, kaiken pahan ja 
lopulta kuoleman.  Siksi se uhriveitsenä 
surmasi synniksi tehdyn Kristuksen (2 Kor. 
5:21). 



 Miekkavertaus on sukua Simeonin profetialle 

Neitsyt Marialle (Luuk. 2:35).   

 VT:n pohjalta miekkavertaus liittyy Kristukseen, 

joka on, jonka suusta lähtee miekka:  “Kuulkaa 

minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset 

kansat. Herra on minut kutsunut hamasta 

äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta 

minun nimeni maininnut. Hän teki minun suuni 

terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä 

varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti 

minut viineensä”  Jes. 49:1-2).   

 UT:ssa Kristus, jonka suusta lähtee miekka ja 

ylipappeus liittyvät yhteen. 

 



 Yhtenliittyminen tapahtuu Hebr:n 4. luvussa, 

jossa Jumalan sanan miekkaa välittömästi 

seuraa kuvaus meidän ylipapistamme (Hebr. 

4:14-16).    

 Samoin se tapahtuu Ilmestyskirjan alussa:  

“Minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja 

lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, 

pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta 

kultaisella vyöllä vyötetyn ... Ja hänellä oli 

oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen 

suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka” (Ilm. 

1:12-13.16).   

 Sotasankari Kristuksen suusta lähtee myös 

miekka Ilm. 19:11-16.   



  



 Suunsa miekalla eli sanallaan Kristus lyö 
vihollisensa.  Mitä ylipapilla on siinä sitten 
tekemistä niin Hebr:ssa kuin Ilm:ssakin?  

 VT:ssa, erityisesti psalmissa 132:8.14 temppelin 
kaikkeinpyhintä kutsutaan “Herran leposijaksi”, 
LXX-käännöksessä sama sana καταπαυσις 
(latinan ”requies”) kuin Hebr:ssä.   

 Kaikkeinpyhimmässä, Herran lepopaikassa 
Israelin kansan keskellä, sai virkaa toimittaa vain 
ylimmäinen pappi kerran vuodessa suurena 
sovituspäivänä. Näin ylimmäisen papin virka ja 
”lepo”, καταπαυσις, liittyvät toisiinsa.  



 Kristuksen suun miekka on ensin käynyt hänen 
oman sielunsa ja ruumiinsa läpi.  Sen jälkeen se 
on pelastava ristin sana uskoville ja kadottava 
tuomion sana epäuskoisille ristin vihollisille:  
”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka 
kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka 
pelastumme, se on Jumalan voima” (1 Kor. 1:18).  

 Se voittaa kaikista kansoista uuden, autuaan 
kansan Jumalalle ja tuomitsee kaikki Jumalan 
viholliset iankaikkiseen vaivaan: “Asettaessaan 
kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään 
hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä 
näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi” (2:8).   



 ”Pääsy lepoon” (3:11.18; 4:3.5.8.10.11) on siis 

enemmän kuin Luvatun maan valloituksen 

päättyminen, kuin raskaan karavaanimatkan 

kuluessa pysähtyä karavaaniseraljiin tai saapua 

viimeinkin perille toivottuun maahan ja 

kaupunkiin.   

 ”Lepoon pääseminen” on pääsyä sinne, missä 

Jumalalla on lepopaikkansa eli kaikkein 

pyhimpään (8:2; 9:3.24) sekä tietenkin 10:19: 

”Meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että 

meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy 

kaikkeinpyhimpään.”  

 Näin VT:n eri aiheet kietoutuvat toisiinsa. 



 Lopuksi: mitä ”vaeltaminen” käytännössä 
tarkoittaa?   

 Protestantismissa ”vaeltaminen” on 
enimmäkseen ymmärretty henkistyneenä 
liukumisena ajan ja sen muuttuvien näkemysten 
mukana ilman historiassa jatkuvaa kiinteää 
oppia, tunnustusta ja liturgiaa (Karl Barth + 
1968 ja teologinen aktualismi) kuin lapset 
hypellen rannan kiveltä toiselle.   

 Siksi on muistettava, että ennen Luvatun maan 
valloitusta Israel odotti pitkän aikaa vaeltamatta, 
kunnes jokainen Marassa ja Massassa 
kapinoineen polven israelilainen oli kuollut.  

 Odotuksessa vaeltaminen on käymistä 

maailmassa yhteiseen jumalanpalvelukseen.  



 “Meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi 

taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika”  

(4:14).  Ylipappi kulki kerran vuodessa läpi 

temppelin kaikkeinpyhimpään.  

 “Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi 

papiksi …  niin hän suuremman ja 

täydellisemmän majan kautta, joka ei ole 

käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä 

luomakuntaa, meni … oman verensä kautta 

kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai 

aikaan iankaikkisen lunastuksen” (9:11).  



 “Pitäkäämme kiinni tunnustuksesta”:  Hebr:n 
avainsana.  Sana ei esiinny ev:ssa.   

 Hebr:ssä se on vakiintunut seurakunnan 
kiinteäksi opiksi ja liturgian osaksi, joka liittyy 
suoraan kasteeseen ja siinä annettuun Jumalan 
lapseuteen (4:14; 6:6; 10:29).   

 Timoteuksen piti pappisvihkimyksensä hyvää 
tunnustusta seuraten muistaa Kristuksen 
tunnustus Pontius Pilatuksen edessä (1 Tim. 
6:12-16):  “Ainoa valtias, kuningasten Kuningas 
ja herrain Herra, jolla ainoalla on 
kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin 
ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei 
ole nähnyt eikä voi nähdä- hänen olkoon kunnia 
ja iankaikkinen valta. Amen” (1 Tim. 6:16).       



 Tämä ylipappi ei ole mikään Kaifas tai Hannas 
tai rahaa ja verta janoava Rooman paavi.   

 Hän on armahtava, hyvä ja laupias syntisille, 
jotka tulevat hänen tykönsä, joka kiusattuna 
mutta synnittömänä on halukas ja voimallinen 
syntisiä vapahtamaan.  

 

  Sentähden: “Tulkaa, kumartukaamme ja 
polvistukaamme, polvillemme langetkaamme 
Herran, meidän Luojamme, eteen.  Sillä hän on 
meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota 
hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä 

kaitsee”  (ps. 95:6-7).  


