
HEBRELAISKIRJE 1 – JUMALA PUHUU 

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 

 

 



 Hebr 1:n Kristus-opetus, epideiksis (1:1-14) 

jakautuu kahteen osaan: 

 1.  Jumala on puhunut meille Pojassaan 1:1-4 

 2.  Jumalan Poika on suurempi enkeleitä 1:5-

14 

 Molemmat osat korjaavat sellaista, mikä on 

mennyt Rooman juutalaiskristityillä vikaan:  

1.  Jumala tunnetaan vain Pojassaan, ei 

mitään muuta tietä.   

 2.  Juutalaisuuden rikkaat enkelispekulaatiot 

eivät tarjoa väistömahdollisuutta siitä 

häpeästä ja vaarasta, joka on Kristuksessa. 



  
 “Jumala puhui – on puhunut” (Hebr. 1:1.)  On syytä 

pysähtyä heti tässä.  Raamatun Herra ja Jumala 

puhuu.  Pakanoiden kaikki epäjumalat ovat 

vaikenevia jumalia.  VT:n taistelussa epäjumalia 

vastaan toistuu usein ajatus siitä, että epäjumalat 

eivät voi puhua: 

  “Mitä hyötyä on veistetystä kuvasta, että sen 

valmistaja veistää sen, ja valetusta kuvasta ja 

valheen opettajasta, että sen valmistaja siihen 

luottaa ja tekee mykkiä epäjumalia?  Voi sitä, joka 

sanoo puulle: 'Heräjä!' ja mykälle kivelle: 'Nouse!' 

Sekö voisi opettaa? Katso, se on silattu kullalla ja 

hopealla, ja henkeä siinä ei ole, ei ensinkään.  Mutta 

Herra on pyhässä temppelissänsä, hänen edessään 

vaietkoon kaikki maa." (Hab. 2:18-20). 



 “Miksi pakanat saisivat sanoa: "Missä on 

heidän Jumalansa?“  Meidän Jumalamme on 

taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän 

tekee.  Mutta heidän epäjumalansa ovat 

hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa.  Niillä 

on suu, mutta eivät ne puhu, niillä on silmät, 

mutta eivät näe.  Niillä on korvat, mutta eivät 

kuule, niillä on nenä, mutta eivät hajua tunne.  

Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät 

astu, ei tule ääntä niiden kurkusta. Niiden 

kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka 

turvaavat niihin.”   (ps. 115:2-8) 



  Samoin apostoli Paavali VT:n tapaan: “Te tiedätte, 
että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien 
epäjumalien luo, miten vain tahdottiin.” (1 Kor. 
12:2).  

  Vaikenevien jumalien kuvien tekeminen ja 
niiden palvominen on vaarallista, koska 
epäjumalien naamioiden takana piileksivät 
demonit:  

   “Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalan uhri on 
jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, 
vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he 
uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta 
minä en tahdo, että te tulette osallisiksi 
riivaajista.  Ette voi juoda Herran maljasta ja 
riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset 
Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.  Vai 
tahdommeko herättää Herran kiivauden?” (1 
Kor. 10:19-22).   



 
 



  
  



“Jumala oli puhunut isille profeettain kautta”:      

   Keitä olivat “isät” ja “profeetat”?  

 Ennen Mooseksen aikaa on ollut muinaisen 

maailman tietäjiä ja muinaisajan tietoa, joka 

on ollut puhtaampaa, kuten Melkisedekin tai 

sekoittunutta, kuten Bileamin (1 Moos. 14:18, 

ps. 110:4, Hebr.  5:6.10; 6:20; 7:11.15.17 – 4 

Moos. 22:5-24:25; 2 Piet. 2:15; Juuda 11, Ilm. 

2:14).   

 Tietäjä Bileam jäi Raamatun lehdille vääränä 

profeettana.  Silti hänen oli pakko siunata 

Israel kolme kertaa ja lausua ennustus, joka 

aikanaan tuli täyttymään Kristuksessa. 



 “Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: 

"Näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin 

puhuu mies, jonka silmä on avattu.  

Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan 

puheen ja saa tietonsa Korkeimmalta, 

joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä, joka 

lankeaa loveen ja jonka silmät avataan:  

Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, 

minä katselen häntä, en kuitenkaan 

läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja 

valtikka kohoaa Israelista.” (4 Moos. 

24:15-17).  



 Muinaisajan moninaisuudesta kehitys kulki 
kohti keskittymistä Israeliin, Aabrahamin, 
Iisakin ja Jaakobin kautta Moosekseen ja 
Siinain liittoon.   

 Mooses tuli lähtökohdaksi VT:n moninaiselle 
profetialle, johon vieraat tietäjät eivät enää 
osallistuneet.   

 Retorisen taidokkaasti Hebr esittää 
profeettojen moninaisen ilmoituksen 5-
kertaisella alkusoinnulla: polymeros 
(monesti),  polytropos (monin tavoin), palai 
(muinoin), patrasin (isille), profetais 
(profeetoille).   

 Moninaisuus ei ole ristiriitaa.  Sen sijaan se 
on keskeneräisyyttä ennen yhden Jumalan 
ilmoituksen ja tekojen ykseyttä. 



Tuo yhden Jumalan ilmoituksen ja tekojen ykseys 

on hänen Pojassaan:  1. muinoin / näinä 

viimeisinä päivinä  2.  isille profeettain 

kautta/meille Pojassa.   

 Jumalan sanojen ja tekojen ykseys näkyy siinä, 

että puhuja ja tekijä aikojen lopulla on sama, 

jonka kautta Jumala aikojen alussa loi 

maailman.   

Sama kaksoiskiinnitys on Johanneksen alussa:  

Joh. 1:3: “Kaikki on saanut syntynsä hänen 

kauttaan”.  Joh. 1:14: “Ja Sana tuli lihaksi ja 

asui meidän keskellämme.”  Gnostilainen 

luomisen (Demiurgi) ja pelastuksen (Kristus) 

vastakohta on täydellisesti pois suljettu. 



  
 1.  Poika omistaa kaiken perillisenä 

 2.  Poika on Viisaus eli Sana (Joh. 1:1), jolla 
 Jumala loi maailmat (Sananl. 8:21-31), 
 αιωνας, hebr. mon. ”olam”, aikakaudet  

 3.  Poika säteilee Jumalan kirkkauden 

 4.  Poika on Jumalan sinettikuva 

 5.  Pojan sanan voima ylläpitää kaiken 

 6.  Poika on toimittanut syntien puhdistuksen 

 7.  Poika on istuutunut Messiaan 
 valtaistuimelle 

 8.  Poika on siksi enkeleitä ylhäisempi 

 9.  Sen osoittaa hänen saamansa nimi 

  



 Faarao Ramses X:n 

sinettisormus 1120-1111 

e.Kr. ja länsigoottien 

Alarik II:n 484-507 j.Kr. 

 



 Matt. 21:33-45: Pahoille viinitarhureille 
lähetetään monien (profeettojen) jälkeen itse 
Poika, jonka suulla isäntä puhuu, joka Poika 
kuitenkin tapetaan.   

 Juutalaisten johtajat eivät ottaneet 
Poikaa/sanaa vastaan.  Samoin Hebr:n 
vastaanottajat eivät enää pitäneet 
tarpeellisessa arvossa evankeliumin saarnaa. 
Kuitenkin Jumala puhuu ”Pojassa” (1:2), ei 
vain hänen kauttansa: ”Joka on nähnyt minut 
on nähnyt Isän” (Joh. 14:9).   

 Aadamin poika Seet oli isänsä kuva ja 
kaltainen (1 Moos. 5:3). Antiikissa kirje oli 
lähettäjänsä sielun kuva.  Poika on Isästä 
syntyneenä sekä samaa olemusta että 
Sanana hänen kuvansa. 



 Jumalan Viisaus on pelastuksen sanomana 

puhuttu meille evankeliumissa (2:3), joka on 

Jumalan voima (2:4/Room. 1:17).  

 Se voima ei näy vain Pyhän Hengen 

vaikutuksissa vaan itse luodun maailman 

olemassaolossa, joka syntyi ja joka pysyy 

Sanan kautta voimassa. Kristus Jumalana ja 

ihmisenä on kaikkeuden Herra.   

 Hebrealaiset kuitenkin häpesivät tätä 

Kristusta eivätkä tahtoneet suostua hänen 

pilkkansa osallisiksi (13:13), kun juutalaisuus 

tarjosi mahdollisuuden sen väistämiseen 

kuten Kol. 2:18 ”nöyryys” ja enkelikultti 

vastoin Ilm. 22:8-9: ”älä sitä tee.” 



 Juutalaisuudessa enkeleillä oli tärkeä asema. 

Qumranin säilyneissä teksteissä on mm- 

enkelien nimiluetteloita ja kuvauksia taivaan 

enkeliliturgiasta.   

 Raamatusta meillä on arkkienkelien nimet 

Gabriel ja Miikael.  VT ja UT kuvaavat myös 

taivaan enkelien osoittamaa palvontaa 

Jumalalle (Jes. 6; Ilm.). 

 Myös Hebr:ssa puhutaan enkelien liturgiasta. 

Esitys vaeltaa enkelijoukkojen halki ns. 

korkeimpaan kuoriin, jonka edessä ja alla 

kaikki muu on taivaassa:  Kristus ja hänen 

uhrinsa, kuten se on myös Ilm. 5:ssa. 

   



 “Te olette käyneet Siionin vuoren tykö 
ja elävän Jumalan kaupungin, 
taivaallisen Jerusalemin tykö, ja 
kymmenien tuhansien enkelien tykö, 
taivaissa kirjoitettujen esikoisten 
juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 
tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 
ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 
henkien tykö, ja uuden liiton 
välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja 
vihmontaveren tykö, joka puhuu 
parempaa kuin Aabelin veri” (Hebr. 
12:22-24).  



 Kristus ei ole palvottavaksi vaihtoehtoinen 

taivaan enkeli.  Hän on enkelien Herra.   

Kirjoittaja vie lukijat yhdestä VT:n kohdasta 

toiseen tätä osoittamaan:   

 j. 5 – ps. 2:7, 2 Sam. 7:17  Jumalan Poika 

 j. 6 – ps. 7:7, kuvien kumartajien häpeä, yksin 

Herraa on kumarrettava; Poika on Herra 

 j. 7 – ps. 104:4, iankaikkiseen Poikaan 

verrattuna enkelit ovat tuulta ja liekkejä 

 j. 8-9 – ps. 45:6-7 Messiaan valtaistuin on 

Jumalan iankaikkinen valtaistuin 



 j. 10 – 12, ps. 8:4, 102:25-26, Jes. 51:6.8,  

 j. 13 – ps. 110:1 

 j. 14 – ps. 34:8; 91:11: “Sillä hän antaa 

enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua 

kaikilla teilläsi”  

  



Kristus Herrana, hänen jumaluutensa, on Hebr:n 

alun voimakas sanoma.  Samalla Isän ja Pojan 

persoonien ero on yhtä selkeä kuin myöhemmin 

Athanasioksen tunnustuksessa.   

Kristus Herrana, Jumalana, hallitsee taivaan 

joukkoja:  

 

“Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja 

hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.  Kiittäkää 

Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, 

jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen 

sanansa äänen.  Kiittäkää Herraa, kaikki hänen 

sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen 

tahtonsa teette. Kiittäkää Herraa, kaikki hänen 

tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. 

Kiitä, minun sieluni, Herraa.” 



Jokin vakava eksytys oli uhkaamassa Rooman 

juutalaiskristittyjä, kun he halusivat vaihtaa 

ristin evankeliumin ja Kristuksen pelastustyön 

muuhun uskonnollisuuteen, joka säästäisi 

heidät siitä julkihäpeältä ja veritodistukselta, 

jota pakanakristityt kokivat Roomassa.  

  

Enkelit eivät tuo pelastavaa Jumalan 

evankeliumia, vaan heidän tehtävänsä on 

palvella niitä, jotka ovat uskoneet evankeliumin 

ja seuraavat Kristusta elämässä ja kuolemassa. 

Nykyään Suomessakin puhutaan mielellään 

enkeleistä mutta torjutaan Herra Jeesus Kristus.   

 

Varokaamme ja siitä varoittakaamme!  


