
 

 
6 Hebrealaiskirje – luku 5 

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- 14. 6:1-20 

 

 

10:19-12:29 

 

Kirjeen loppu: 13:1-25 

 



 Hebr 5 sisältää kaksi elementtiä: 

 1. Kristologinen opetus, epideiksis, jatkuu 

siitä, mihin se jäi (1:14) 5. luvun alusta 5:1-10: 

Ylimmäisen papin pätevyysvaatimukset ja 

oikea, jumalallinen kutsu. 

 2. Välikehoitus “kuulkaa” (´shema´) jatkuu 

siitä, mihin se jäi 2:14 ja etenee jakeeseen 6:20 

eli seuraavan luvun loppuun: kirjeen vastaan-

ottajien hitaus tekee heidät kyvyttömiksi 

vastaanottamaan Jumalan salaisuuksien 

vahvaa opetusta.   

 Se on osoitus vaarallisesta liukumisesta 

takaperin kirousta kohti.    



 Edellä Kristusta on arvonsa ja kunniansa 

puolesta Jumalan apostolina ja perille 

johdattajana verrattu enkeleihin ja Moosekseen, 

myös Joosuaan, joiden taakse kirjeen 

vastaanottajat yrittivät piiloutua välttääkseen 

vainoa.   

 Kuitenkin noihin piilopaikkoihin nähden – 

enkelit ja Mooses -  Kristus on Jumalan 

Poikana kaikin tavoin ylivertainen.  Opetus 

jatkuu vertaamalla Kristusta Aaroniin ja 

Melkisedekiin ylimmäisenä pappina.  

 Siinä Kristus jälleen jää kentälle kaikin tavoin 

ylivertaisena taivaallisena ylimmäisenä 

pappina. 



 Juhlapsalmi 118:1-4: “Kiittäkää Herraa, sillä 

hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy 

iankaikkisesti. Näin sanokoon Israel; sillä 

hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.  Näin 

sanokoon Aaronin suku; sillä hänen armonsa 

pysyy iankaikkisesti.  Näin sanokoot ne, 

jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa 

pysyy iankaikkisesti.”  

 5:1-4 jakso esittää maallisen ylipapin 

pätevyysvaatimukset:  j. 5: Jumalan kutsu 

virkaan, j. 1: Jumalan asettama virkaansa, j. 

4: uhraa heikkona omien syntiensä edestä. j. 

2: sovittaa uhreilla kansan synnit, j. 3: 

kokemuksen opettamana suvaitsee heikkoja. 

   



 Ylipapin virka oli Israelin historiassa aina altis 

turmeltumaan: Aaronin Kultaisen vasikan 

lankeemus, Eelin suku tai Jeesuksen ajan 

maallinen ylimmäinen pappi, joka tuomitsi 

kuolemaan ja luovutti roomalaisille 

ristiinnaulittavaksi Jumalan kutsuman ja 

virkaan asettaman taivaallisen ylipapin, oman 

rakkaan Poikansa.   

 On huomattava tässäkin yhteydessä, että 

Raamattu liittää tähän pyhimpään virkaan 

ihmisen luontaisen syntisyyden ja alttiuden 

langeta syntiin.   

 Maallinen ylipappi tarvitsee siksi aina uhrin eli 

syntiensä sovituksen. 



 On huomattava, että oppi “samalla kertaa 

vanhurskas ja syntinen” (“simul iustus et 

peccator”) esiintyy jo tässä eikä vasta 

Uskonpuhdistuksen aikana 1500-luvulla j.Kr. 

 Pyhän temppelin ylimmäinen pappi tarvitsee 

itsekin uhrin syntiensä edestä.  Hänen 

vaatimuksiinsa kuuluu myös syntiensä tähden 

heikkojen kärsivällinen kohtelu, etteivät he 

perin hukkuisi vaan tulisivat sovitetuiksi 

Jumalan kanssa.   

 Mooses menetti malttinsa muutaman kerran 

Israelin kansan kanssa eikä siitä syystä päässyt 

Luvattuun maahan, vaikka oli rukoillut heidän 

puolestaan Paaranin erämaassa.     



 Pappeuteen tarvitaan aina jumalallinen kutsu 

(vocatio).   

  

 VT:n aikana Jumala oli valinnut Jaakobin 

pojista Leevin suvun toimittamaan 

uhripalvelusta ensin Ilmestysmajassa ja 

sitten temppelissä.  Oli vain yksi paikka, 

jossa uhrikultti oli pätevä.   

  

 Daavidin aikana (1040-970 e.Kr.) tuoksi 

keskuspaikaksi tuli jebusilaisilta n. 1000 e.Kr. 

valloitettu Jerusalem.   



Kaikki Jerusalemin kanssa kilpailevat 

kulttipaikat tuomittiin profeettojen 

julistuksessa syntinä Jumalan sanan 

säätämystä vastaan, huomattavimmat  

Samarian Beetelin ja Daanin temppelit 

“Jerobeamin Nebatin pojan syntinä”.  

 

Seuravassa kuva liiton arkin 

tuomisesta Jerusalemiin.  Etualalla 

tanssii kuningas Daavid. 



 



 Kristillisessä opissa on perinteisesti opetettu 

Kristuksen kolminaista virkaa (munus triplex): 

kuningas, profeetta ja ylimmäinen pappi.   

 Hebr keskittyy opettamaan hänen virkaansa 

taivaallisena Ylipappina.  

 Samalla kuitenkin Kristuksen kuninkaallinen ja 

profeetallinen virka kohdataan Hebr:n tekstisä 

samoin kuin muuallakin UT:ssa: “Jumala on näinä 

viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta” 

(1:1). “Kantaen kaikki voimansa sanalla, on, 

toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut 

Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa” (1:3).  



 



 “Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä 

ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka 

sanoi hänelle: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin’“ (5:5).   

 Kristuksen kuninkaallisen (ps. 110:1-2) ja 

ylimmäispapillisen (ps. 110:4) vallan 

asetussanat ovat psalmissa 110: “Herra sanoi 

minun herralleni: ‘Istu minun oikealle puolelleni, 

kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun 

jalkojesi astinlaudaksi’. Herra ojentaa sinun 

valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi 

keskellä” ... "Sinä olet pappi iankaikkisesti, 

Melkisedekin järjestyksen mukaan’."   

    



 Kristuksen kutsu ja asettaminen ylimmäksi 

papiksi:  1. Psalmien kirjan kutsu (kutsu 

Daavidin kuningassuvun  Messiaaksi esiintyy 

profeetoilla monessa kohtaa).   

 2.  Hän on itkuin ja rukouksin uhrannut itsensä 

edestä.  3. Kokemuksen kautta opittu täydellinen 

kuuliaisuus.  4.  Iankaikkisen pelastuksen tuoja 

kuuliaisille.   

 5.  Jumala on asettanut hänet Mooseksen kautta 

perustettua Aaronin järjestystä korkeamman 

Melkisedekin järjestyksen ylimmäisen papin 

virkaan.  Kristus ei ole anastanut tai edes itse 

ottanut arvoasemaa ja kunniaa vaan sai sen 

Isältä: 



 “Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan 

Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin “  

 (5:4).  Hebr. 2:9 “kirkkaudella ja kunnialla 

seppelöiminen” ps. 8 mukaisesti tarkoittaa 

samaa:  Kristus ei korottanut itseään 

kunniaan, vaan Isä Jumala teki sen.   

 Vrt. 1 Aik. 23:13-14:  “Aaron poikinensa 

erotettiin olemaan ikuisesti pyhitetty, 

korkeasti pyhä, ikuisesti suitsuttamaan 

Herran edessä, palvelemaan häntä ja 

siunaamaan hänen nimessään.  Jumalan 

miehen Mooseksen pojat luettiin Leevin 

sukukuntaan kuuluviksi.” 

       



 Jakeiden 7- 8 suuri kysymys on se, oliko 

Kristus ihmisyydessään niin vajavainen, että 

hänen täytyi oppia kärsimyksin kuuliaisuus?   

 Vaikka Hebr. 12:5-11 opettaa, että uskovat 

“poikina” joutuvat Jumalan kurituksesta 

oppimaan kuuliaisuutta, synnitön Poika erosi 

meistä synnittömyytensä kuuliaisuudella.   

 Hänen kuuliaisuutensa ja kärsimyksensä tie 

kuitenkin teki Pojan inhimillisessä luonnossa 

täydelliseksi joka kohdasta.   

 Hänen kuuliasuutensa oli koeteltu ja kestävä 

kaikissa kärsimyksissä ja kuolema silmien 

edessä sekä omassa pyhässä ruumiissa.    



 Kristuksen viiden haavan arvet pysyvät 

iankaikkisesti ja takaavat sen, ettei koskaan 

enää tapahdu syntiinlankeemusta.  Kristuksen 

kuuliaisuus on kestänyt kauheimman 

kärsimyksen ja katkeran kuoleman.   

 Siten meidän joka kohdassa koeteltu ja 

täydellinen Välimiehemme takaa ja pitää 

voimassa sen, ettei Jumalan meille valmistama 

ja lahjoittama pelastus koskaan horju, ole 

puutteellinen eikä milloinkaan petä mistään 

kohdasta.   

 Uskon kautta Pyhä Henki antaa sen meille 

vanhurskaudeksi ja pyhyydeksi, lahjaksi ja 

ansioksi Isän edessä.    



 “Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka 

voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen 

rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa 

tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, 

mitä hän kärsi, kuuliaisuuden” (5:7-8).  

 “Lihansa päivinä” tarkoittaa siis enempi kuin vain 

Getsemanen tuskaa.   

 “Jumalanpelko” (ευλαβεια) voi olla myös 

”ahdistus”. 

 Kuitenkin tässä edellinen on varmempi.  Jeesus ei 

vapautunut vain ahdistuksesta vaan hän 

ylösnousemuksessa vapautui paljon enemmästä, 

kun Isä kuuli häntä hänen kuuliaisuutensa tähden.  



  



 Kristologisen opetuksen, epideiksin, lopuksi 

nousee esiin uusi, suuri aihe, “Melkisedekin 

järjestyksen mukainen ylipappeus”.  Melkisedek 

on Jerusalemin pappiskuningas VT:n Aabrahamin 

historiasta (1 Moos. 14).  Muualla UT:ssa kuin 

Hebr:ssä ei esiinny Melkisedek.   

 Hebr. käsittelee häntä varsinaisesti 7:ssä 

luvussaan.  Jo nyt on silti selvää, että vastakkain 

ovat Aaronin alempi, pelastushistorian kannalta 

väliaikainen pappeus ja jumalanpalvelus ja sitä 

korkeampi “iankaikkinen ylipappeus”.   

 Nimi Melkisedek (י־ֶצֿדק  tarkoittaa  ”kuninkaani (ַמְלכִּ

on vanhurskaus”.        



 



 Hebr:n kirjoittaja puhuu kuin syvällinen viisas 

salissa, jossa ihmiset marakattien tavoin vain 

hälisevät ja ajattelevat muuta.  Siitä syystä puhuja 

ei voi jatkaa, ennen kuin kuulijakunta vaikenee ja 

keskittyy kuuntelemaan.  Muuten puhumisen 

jatkaminen olisi vain ajanhukkaa:  “Tästä meillä on 

paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska 

olette käyneet hitaiksi kuulemaan” (5:11).   

 Taivaallinen oppi ei tartu pintapuolisiin, 

tarkkaamattomiin ihmisiin.   

 Siksi opetus, epideiksis, katkeaa ja vaihtuu 

kehoituspuheeseen, joka ulottuu 6. luvun loppuun.     



 Haluttomuus johtuu aikaisemmin saadun, 

perustavaa laatua olevan kasteopetuksen 

hämärtymisestä.   

 Kun perustavaa opetusta ei enää muisteta, siitä ei 

eletä, sen päälle rakentuva Jumalan sanan 

salaisuuksien syvällinen käsittäminenkään ei 

kiinnosta.  Jos perustus ei ole kunnossa, ihminen 

ruokkii uskon sijasta uteliaisuuttaan, jonka 

kysymykset ja vastaukset eivät auta taivaan 

autuuteen.   

 Uteliaisuuden kanssa menestyy viihde, joka ei 

kosketa autuuden mysteereitä:  

 “Olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan 

Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita” (5:12).  

 Tai sitten luovutaan kaikesta.   



 Hebr:n vastaanottajat tarvitsevat uudelleen sen 

opettamista, jonka he ovat saaneet mutta lähes 

kadottaneet.  Vastakkain tässä kohtaa ovat 

“maito” ja “vanhurskauden sana”.  Apostoli 

Paavali asetti vastakkain maidon ja “ristin 

sanan” eli “Jumalan salatun viisauden” (1 Kor. 

2:6-10; 3:1-3):  "mitä silmä ei ole nähnyt eikä 

korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen 

noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, 

jotka häntä rakastavat". 

 “Vanhurskauden sana” ei tarkoita elämän 

vaelluksen laatua vaan Jumalan ilmoituksen 

suuria salaisuuksia, ei spekulaatioina vaan 

sanan asianmukaisena käsittämisenä.  



 “Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on 

vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi 

kuulemaan” (5:11).   

 Yleensä asioiden ja opetuksen vaikeaselkoisuus 

luetaan aiheen tai opettajan viaksi.  Tässä vaikeus 

johtuukin kirjeen vastaanottajista, jotka kuulevat 

huonosti, koska ovat siihen haluttomat.   

 Oikealla perustuksella ja oikeassa uskossa 

Jumalan sana on selkeä:  “Se ei ole puhetta, se ei 

ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi ... Herran laki on 

täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus 

on vahva, se tekee tyhmästä viisaan” (ps. 19:3.7).   



 "Sentähden, että teidän on annettu tuntea 

taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta 

heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, 

annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; 

mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, 

mikä hänellä on.  

 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, 

että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin 

korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja 

heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka 

sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä 

ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä 

käsittäkö.’” 



 “Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja 

korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä 

he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi 

silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät 

ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja 

etten minä heitä parantaisi.” 

 “Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska 

ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne 

kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille: 

monet profeetat ja vanhurskaat ovat 

halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole 

nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä 

ole kuulleet”   (Matt. 13:10-17). 

 



 



 Ensin maito, sitten vahveneva ruoka katoavat 

ruumiiseen rakentamaan ja ylläpitämään sitä. 

Siinä mielessä ihminen on sitä, mitä hän syö ja 

juo.  Maitovellillä ei kukaan kykene työhön, joka 

vaatii voimia ja voimaa.   

 Entisajan pellon työt kuluttivat suuria 

ruokamääriä, samalla kun työntekijät pysyivät 

hoikkina: aamiainen, suurus, lounas, päivällinen 

ja ehtoollinen.   

 Jumalan kokonaisen sanan vahva ruoka, 

“kokojyväleipä” tarvitaan seurakunnassa 

oikeaan oppiin, opetukseen ja elämään.  

Pintafraasit eivät kanna ketään pitkälle:  

“Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat 

vanhurskautta, sillä heidät ravitaan” 



 



 “Vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, 

joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet 

erottamaan hyvän pahasta” (5:11).  

 Syntiinlankeemushistoriasta sana “hyvä ja paha 

tieto” voi kuulostaa pahalta, koska hyvän ja 

pahan tiedon puun hedelmän syöminen langetti 

ihmiset syntiin (1 Moos. 3:4-7).   

 Aikuiselle on ominainen hyvän ja pahan tieto.  

Harjaantumattomalle ihmiselle se tieto on 

vaarallinen.   

 Hyvä vanhurskauden sanan opetus vaatii 

rinnalleen varoituksen ja neuvon sanan kaikkea 

pahaa vastaan.   


