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Nämä muistiinpanot on tehty käyttäen Kirkkoraamattua vuodelta 1933/1938. 

Merkintä N2863/S3341 tarkoittaa Novum sananumeroa 2863 / Strongs numeroa 3341. 

Novum on viisi osainen Uusi testamentti selityksin kirjasarja, julkaisijana Raamatun 

Tietokirja vuodelta 1980. 

Kreikan tai hebrean kieliset sanat on kirjoitettu lihavoituna ja kursiivilla, esim ergon. 
Jakeisiin tehdyt lisäykset ja selvennykset, jotka eivät ole alkuperäisessä tekstissä, on merkitty 

hakasulkeilla [] tai kaarisulkeilla (). 

Käytetyimpiä lyhenteitä: 

- UT tai Ut – Uusi Testamentti 

- VT tai Vt – Vanha Testamentti 
- Ap.t. – Apostolien Teot 

- II Kor – 2. Korinttolaiskirje 

- 1. Tess – 1. Tessalonikalaiskirje 

- Ilm. k. - Ilmestyskirja 
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Rankaiseeko Jumala meitä nyt? 

 

Johdanto 
 

Uskovien keskuudessa puhutaan, että Jumala rankaisee meitä tai järjestää meille ahdistuksia, 

jotta meistä tulisi parempia uskovia. Seuraava on lainaus Aapeli Saarisalon Raamatun 
Sanakirjasta otsikon ”Ahdistus” alla: 

 

… On sanottu, että ”ihminen sekä jumalattomana, heränneenä että uskovana on 

ainakin jossain määrin aina hädässä”, mutta ”ahdistukset ja varsinkin ankarin 

ahdistus, syyllisyys, ovat Jumalan sanansaattajia. Ne eivät tahdo viedä poispäin 
Jumalasta, vaan häntä kohti. ’Ahdistuksissani minä huusin Herraa, ja hän 

vastasi minulle’. Jos meillä ei olisi syyllisyyttä, olisimme Jumalassa ja 

käytettävissämme olisivat hänen mahdollisuutensa. Ahdistuksessa on lopulta 

kysymys Jumalasta; se on uskon kamppailua koko ihmispersoonallisuuden 
olemassaolon hädässä ” (Sormunen), Ps. 91:15. ”Ahdistettu uskova ei 

milloinkaan yksin astu hätään ja pimeyteen. Jumala on kaiken takana, niin 

käsittämättömältä kuin se usein tuntuukin. Minkään ahdistuksen tarkoituksena 

ei ole viedä poispäin Jumalasta, vaan häntä kohti, hänen käsiinsä. Jumala on 

kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala”… (Aapeli Saarisalo: Raamatun 

Sanakirja, Kirjaneliö - Helsinki, Pieksämäki 1985, Sisälähetysseuran 

kirjapaino Raamattutalo, sivulla 30.) 

 

Room. 2:4 

Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen [metanoia 

N2863/S3341]? 

 

Luetaan I Tess. 2:13 – 20 ja 3:1 – 4! Ahdinko on thlipsis N2119/S2347. Tämä on käännetty 

myös sanalla ahdistus. 
 

II Kor. 7:8 – 11  

Sillä vaikka murehutinkin [lypeō N2372/S3076] teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja 

jos kaduinkin, niin minä - kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, 

murehuttanut [lypeō] teitä -  
9. nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi [lypeō], vaan siitä, että 

murheenne oli [lypeō] teille parannukseksi [metanoia N2863/S3341]; sillä te 

tulitte murheellisiksi [lypeō] Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään 

vahinkoa meistä.  

10. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe [lypē N2733/S3077] saa aikaan 
parannuksen [metanoia], joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta 

maailman [kosmos N2577/S2889 ihmisten] murhe [lypē] tuottaa kuoleman.  

11. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen 

murehtimisenne [lypeō] on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä 

paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin 
tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. 
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Rangaista 
 

Luuk. 12:47 ja 48 derō N1057/S1194 –  nylkeä; piestä, ruoskia, lyödä (15x) 

Ap. t. 4:21 koladzō N2543/S2849 – rangaista (2x) 

Ap. t. 12:19 apagō  N476/S520 –  viedä pois (16x) 

Ap. t. 22:5 ja 26:11 timōreō N4458/S5097 – kostaa, rangaista (2x) 

Room. 3:5 orgē N3192/S3709 – viha (36x) 
Room. 3:25 paresis N3407/S3929 –  sikseen jättäminen (1x) 

II Kor. 10:6 ekdikeō N1400/S1556 – toimittaa oikeus, kostaa (6x) 

Juud. 1:9 epitimaō N1827/S2008 – nuhdella, moittia, (29x) 

Juud. 1:15 (14 & 15) ekselegkhō N1653/S1827 – todistaa syylliseksi, tuomita (1x) 

 
Luuk. 12:47 & 48 derō N1057/S1194 – nylkeä; piestä, ruoskia, lyödä (15x) 

(KJV+) Mat_21:35; Mar_12:3; Mar_12:5; Mar_13:9; Luk_12:47; 
Luk_12:48; Luk_20:10; Luk_20:11; Luk_22:63; Joh_18:23; Act_5:40; Act_16:37; 
Act_22:19; 1Co_9:26; 2Co_11:20; 
 
Ap. t. 4:21 koladzō N2543/S2849 – rangaista (2x) 

(KJV+) Act_4:21; 2Pe_2:9; 
 
Ap. t. 12:19 apagō  N476/S520 –  viedä pois (16x) 

(KJV+) Mat_7:13; Mat_7:14; Mat_26:57; Mat_27:2; Mat_27:31; Mar_14:44; 
Mar_14:53; Mar_15:16; Luk_13:15; Luk_23:26; Joh_18:13; Joh_19:16; Act_12:19; 
Act_23:17; Act_24:7; 1Co_12:2; 
 
Room. 3:5 orgē N3192/S3709 – viha (36x) 

(KJV+) Mat_3:7; Mar_3:5; Luk_3:7; Luk_21:23; Joh_3:36; Rom_1:18; 
Rom_2:5; Rom_2:8; Rom_3:5 rankaisee vihassansa, tuo vihan päälle; 
Rom_4:15; Rom_5:9 pelastumme vihasta; Rom_9:22; Rom_12:19 antakaa 
sijaa Jumalan vihalle; Rom_13:4; Rom_13:5; Eph_2:3; Eph_4:31; Eph_5:6; 
Col_3:6; Col_3:8; 1Th_1:10; 1Th_2:16; 1Th_5:9; 1Ti_2:8; Heb_3:11; Heb_4:3; 
Jas_1:19; Jas_1:20; Rev_6:16; Rev_6:17; Rev_11:18; Rev_14:10; Rev_16:19; 
Rev_19:15; 
 
II Kor. 10:6 ekdikeō N1400/S1556 – toimittaa oikeus, kostaa (6x) 

(KJV+) Luk_18:3; Luk_18:5; Rom_12:19; 2Co_10:6; Rev_6:10; Rev_19:2; 
 

ekdikēsis N1401/S1557 – korvaus, rangaistus, kosto (9x) 

(KJV+) Luk_18:7; Luk_18:8; Luk_21:22; Act_7:24; Rom_12:19; 
2Co_7:11; 2Th_1:8; Heb_10:30; 1Pe_2:14; 
 
ekdikos N1402/S1558 – oikeuden toimittaja, kostaja (2x) 

(KJV+) Rom_13:4; 1Th_4:6; 
 
Juud. 1:9 epitimaō N1827/S2008 – nuhdella, moittia, varoittaa, kehottaa vakavasti (29x) 

(KJV+) Mat_8:26; Mat_12:16; Mat_16:22; Mat_17:18; Mat_19:13; Mat_20:31; 
Mar_1:25; Mar_3:12; Mar_4:39; Mar_8:30; Mar_8:32; Mar_8:33; Mar_9:25; 
Mar_10:13; Mar_10:48; Luk_4:35; Luk_4:39; Luk_4:41; Luk_8:24; Luk_9:21; 
Luk_9:42; Luk_9:55; Luk_17:3; Luk_18:15; Luk_18:39; Luk_19:39; Luk_23:40; 
2Ti_4:2; Jud_1:9; 
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Rangaistus 
 

Matt. 25:46 & I Joh. 4:18 kolasis N2545/S2851 – rangaistus, tuska (2x) 

Luuk. 23:40 krima N2601/S2917 –  tuomio; tuomiovalta; oikeudenkäynti (28x) 
Room. 13:5 orgē N3192/S3709 – viha (36x – Katso yllä!) 

II Kor. 2:6  epitimia N1828/S2009 –  rangaistus (1x) 

II Tess. 1:9 & Juud 1:7 dikē N1210/S1349 –  oikeus, oikeusjuttu, rangaistus, oikeuden 

jumalatar (4x) 

Hepr. 10:29 timōria N4459/S5098 –  rangaistus (1x) 
I Piet. 2:14 ekdikēsis N1401/S1557 –  korvaus, rangaistus, kosto (9x – Katso yllä!)  

II Piet. 2:9 koladzō N2543/S2849 – rangaista, (i.e. säilyttää rangaistuksen alaisina)    

(2x – Katso yllä!) 

 
Luuk. 23:40 krima N2601/S2917 –  tuomio; tuomiovalta; oikeudenkäynti (27x) 

(KJV+) Mat_7:2;  Mar_12:40; Luk_20:47; Luk_23:40; Luk_24:20; Joh_9:39; 
Act_24:25; Rom_2:2; Rom_2:3; Rom_3:8; Rom_5:16; Rom_11:33; Rom_13:2; 
1Co_6:7; 1Co_11:29; 1Co_11:34; Gal_5:10; 1Ti_3:6; 1Ti_5:12; Heb_6:2; Jas_3:1; 
1Pe_4:17; 2Pe_2:3; Jud_1:4; Rev_17:1; Rev_18:20; Rev_20:4; 
 

II Tess. 1:9 dikē N1210/S1349 –  oikeus, oikeusjuttu, rangaistus, oikeuden jumalatar (4x) 

(KJV+) Act_25:15; Act_28:4; 2Th_1:9; Jud_1:7; 
 
 

Yhteenveto 
 

Luetaan Matt. 25:31 – 46! 

 

Matt.25:46 
Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen [kolasis N2545/S2851], 

mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." 

 

II Pietari 2:6 – 11 

Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, 
asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.  

7. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi;  

8. sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa 

sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja 

kuulla.  
9. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion [krisis 

N2604/S2920] päivään säilyttää rangaistuksen alaisina [koladzō N2543/S2849] 

väärät,  

10. ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja 

ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata 
henkivaltoja,  

11. vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät 

lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. 
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Juudas 1:9 

Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen 

ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon 
[epitimaō N1827/S2008] sinua Herra!" 

 

Matt. 8:26 

Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja 

nuhteli [epitimaō N1827/S2008] tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. 
 

II Tim. 4:1 – 5  

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva 

eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä, että hänen valtakuntansa kautta:  

2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita 
[epitimaō N1827/S2008], kehoita [parakaleō N3348/S3870], kaikella 

pitkämielisyydellä ja opetuksella.  

3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa 

mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia  

4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.  
5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi 

täydellisesti. 

 

Markus 12:38 – 40  

Ja opettaessaan hän sanoi: "Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät 
pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla  

39. ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,  

40. noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he 

saavat sitä kovemman tuomion [krima N2601/S2917] ". 

 

Luukas 23:40 

Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, 

joka olet saman rangaistuksen [krima N2601/S2917] alainen? 

 

Ap.t. 24:25 
Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta 

tuomiosta [krima N2601/S2917], peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa 

pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas". 

 

Matt. 3:7 

Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi 

heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista 

vihaa [orgē N3192/S3709]? 

 

Joh. 3:36 

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen 

Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha [orgē N3192/S3709] pysyy 

hänen päällänsä." 
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Room. 2:1 – 6 

Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, 

joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, 
koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja.  

2. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio [krima N2601/S2917] on totuuden 

mukainen niille, jotka senkaltaisia tekevät.  

3. Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja 

itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion [krima N2601/S2917]?  
4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 

runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen [metanoia 

N2863/S3341]?  

5. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa [orgē 

N3192/S3709] vihan [orgē] ja Jumalan vanhurskaan tuomion [dikaiokrisia 

N1202/S1341] ilmestymisen päiväksi,  

6. hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": 

 

Room. 3:5 

Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen 
sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee [tuovana päälle] 

vihassansa [vihan – orgē N3192/S3709]? Minä puhun ihmisten tavalla. 

 

Room. 5: 8 & 9 

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä 
olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 

9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, 

pelastumme hänen kauttansa vihasta [orgē N3192/S3709]. 

 

I Tess. 1:9 & 10 
Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja 

kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista 

Jumalaa  

10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, 

Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta [orgē N3192/S3709]. 
 

I Tess. 5:8 – 10 

Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme 

uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. 
9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan [orgē N3192/S3709], vaan saamaan 

pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 

10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, 

eläisimme yhdessä hänen kanssaan. 

 

Room. 12:18 – 21 (Luetaan ensin Room. 12:9 – 17) 

Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten 

kanssa.  

19. Älkää itse kostako [ekdikeō N1400/S1556], rakkaani, vaan antakaa sijaa 

Jumalan vihalle [orgē N3192/S3709], sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto 

[ekdikēsis N1401/S1557], minä olen maksava, sanoo Herra".  

20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota 

häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle".  
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21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.  

(Luetaan myös 14:8 – 13!) 

 

Ilm.k. 19:15 

Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on 

kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan 

[orgē N3192/S3709] kiivauden viinikuurnan. 

 

II Tess. 1:6 – 9  

koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,  

7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra 

Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa  

8. tulen liekissä ja kostaa [ekdikēsis N1401/S1557] niille, jotka eivät tunne 
Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.  

9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi [dikē N1210/S1349] iankaikkinen kadotus 

Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 

 

Ap.t. 28:3 – 5  
3. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme 

kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä.  

4. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat 

he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar [dikē 

N1210/S1349] ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä".  
5. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. 

 

Juudas 5 – 7  

Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä 

siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, 
jotka eivät uskoneet;  

6. ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät 

oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren 

päivän tuomioon;  

7. samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka 
samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin 

lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen 

rangaistusta [dikē N1210/S1349]. 

 

II Kor. 4:17 & 18 

17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme [thlipsis N2119/S2347] 

tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän [huperbolē N4575/S5236]  

kirkkauden [doksa + baros], ylenpalttisesti [huperbolē] [tuottaa meille 

iankaikkisen ja ylenpalttisesti ylenpalttisen kirkkauden painon”],  
18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset 

ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.  
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I Tess. 4:13 – 18  

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka 

poisnukkuneiden on, ettette murehtisi [lypeō N2372/S3076] niinkuin muut, joilla 
ei toivoa ole.  

14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala 

Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.  

15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka 

jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat 
nukkuneet.  

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja 

Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan 

yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme 
aina olla Herran kanssa.  

18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 

 

 


