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Nämä muistiinpanot on tehty käyttäen Kirkkoraamattua vuodelta 1933/1938. 

Merkintä SH5061 tarkoittaa Strongs hebreankielistä sananumerointia 5601. 

Hebrean kieliset sanat on kirjoitettu lihavoituna ja kursiivilla, esim nega’. 

Jakeisiin tehdyt lisäykset ja selvennykset, jotka eivät ole alkuperäisessä tekstissä, on merkitty 
hakasulkeilla [] tai kaarisulkeilla (). 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



2 

 

Jumalan rangaistus Vanhassa Testamentissa  

 

Johdanto 
 

Olemme todenneet, ettei Jumala rankaise meitä nyt eikä hän rankaise omia lapsiaan 

milloinkaan enää, koska hän on antanut kaikki synnit anteeksi Pojassansa Kristuksessa 

Jeesuksessa. 
 

Kol. 2:13 & 14 

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, 

teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki 

rikokset,  
14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli 

meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.  

 

Ef. 1:3 – 7 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 
siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,  

4. niinkuin hän ennen maailman  perustamista (ennen ihmiskunnan siittämistä) oli 

hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, 

rakkaudessa,  

5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen 
kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,  

6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 

rakastetussa,  

7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, 

hänen armonsa rikkauden mukaan. 
 

Me tiedämme kuitenkin, että Vanhan Testamentin aikoihin Jumala rankaisi ihmisiä. 

Rankaisiko hän silloin omiansa, joita hän rakasti? Sananlaskuissa kerrotaan: 

 

Sananlaskut 3:11 & 12 
Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;  

12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle 

rakas on. 

 
Mitä tässä tarkoittaa kuritus, rangaistus ja että hän rankaisee? 

 

Tässä on toinen saman tyyppinen paikka: 

 

Job 5:17 
Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana 

Kaikkivaltiaan kuritusta. 

 

Me aloitamme tutkimalla ensin Jumalan rangaistusta. 
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SH5061 nega’ “vitsaus, rangaistus” 
 

Tämän sanan ensimmäinen käyttöpaikka on I Mooseksen kirjassa: 

 

I Mooses 12:17 

Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faraota ja hänen hoviansa Saarain, 

Abramin vaimon, tähden. 

 

Luetaan nyt I Mooses 12:10 – 20!   
 

II Mooses 32:35 

Niin Herra rankaisi kansaa, koska he olivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki. 

 

Luetaan II Mooses 32:7 – 35! 
 

II Aikakirja 21:14 & 18 

katso, sentähden Herra rankaisee sinun kansaasi, poikiasi, vaimojasi ja kaikkea, 

mitä sinulla on, kovalla vitsauksella; 

 
18. Ja kaiken tämän jälkeen Herra rankaisi häntä parantumattomalla sisusvaivalla. 

 

Luetaan II Aikakirja 21:4 – 20! 

 

Seuraavassa listassa on 62 tämän sanan 78 esiintymispaikasta. 
 
(KJV+) Gen_12:17; Exo_11:1; Lev_13:2; Lev_13:3; Lev_13:4; Lev_13:5; Lev_13:6; Lev_13:9; 
Lev_13:12; Lev_13:13; Lev_13:17; Lev_13:20; Lev_13:22; Lev_13:25; Lev_13:27; Lev_13:29; 
Lev_13:30; Lev_13:31; Lev_13:32; Lev_13:42; Lev_13:43; Lev_13:44; Lev_13:45; 
Lev_13:46; Lev_13:47; Lev_13:49; Lev_13:50; Lev_13:51; Lev_13:52; Lev_13:53; 
Lev_13:54; Lev_13:55; Lev_13:56; Lev_13:57; Lev_13:58; Lev_13:59; Lev_14:3; Lev_14:32; 
Lev_14:34; Lev_14:35; Lev_14:36; Lev_14:37; Lev_14:39; Lev_14:40; Lev_14:43; 
Lev_14:44; Lev_14:48; Lev_14:54; Deu_17:8; Deu_21:5; Deu_24:8; 2Sa_7:14; 1Ki_8:37; 
1Ki_8:38; 2Ch_6:28; 2Ch_6:29; Psa_38:11; Psa_39:10; Psa_89:32; Psa_91:10; Pro_6:33; 
Isa_53:8; 
 
 

 

 

SH3198 yâkach ”nuhdella, ojentaa” 
 

Tämän sanan ensimmäinen käyttöpaikka on: 

 

I Mooses 20:16 

Ja Saaralle hän sanoi: "Katso, minä annan veljellesi tuhat sekeliä hopeata. Olkoot 

ne sinulle hyvitykseksi kaikkien niiden edessä, jotka sinun kanssasi ovat; niin olet 

kaikkien edessä todistettu viattomaksi." 

 

I Mooses 21:25 

Aabraham nuhteli kuitenkin Abimelekia vesikaivon tähden, jonka Abimelekin 

palvelijat olivat vallanneet. 
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Luetaan I Mooses 20:1 – 18 ja 21:22 – 32! 

 
Seuraavassa listassa on 55 tämän sanan 59 esiintymispaikasta. 

 
(KJV+) Gen_20:16; Gen_21:25; Gen_24:14; Gen_24:44; Gen_31:37; Gen_31:42; Lev_19:17; 
2Sa_7:14; 2Ki_19:4; 1Ch_12:17; 1Ch_16:21; Job_5:17; Job_6:25; Job_6:26; Job_9:33; 
Job_13:3; Job_13:10; Job_13:15; Job_15:3; Job_16:21; Job_19:5; Job_22:4; Job_23:7; 
Job_32:12; Job_33:19; Job_40:2; Psa_6:1; Psa_38:1; Psa_50:8; Psa_50:21; Psa_94:10; 
Psa_105:14; Psa_141:5; Pro_3:12; Pro_9:7; Pro_9:8; Pro_15:12; Pro_19:25; Pro_24:25; 
Pro_25:12; Pro_28:23; Pro_30:6; Isa_1:18; Isa_2:4; Isa_11:3; Isa_11:4; Isa_29:21; 
Isa_37:4; Jer_2:19; Eze_3:26; Hos_4:4; Amo_5:10; Mic_4:3; Mic_6:2; Hab_1:12; 
 
 

SH4148 mûsâr “nuhde, opetus, ohje” 
 

V Mooses 11:1 – 4 

"Rakasta siis Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudata alati hänen määräyksiänsä, 

säädöksiänsä, oikeuksiansa ja käskyjänsä.  

2. Ja huomatkaa tänä päivänä, etten minä nyt puhu teidän lapsillenne, jotka eivät 
ole kokeneet eivätkä nähneet Herran, teidän Jumalanne, kuritusta [ensimmäinen 

käyttöpaikka], hänen suuruuttansa, väkevää kättänsä ja ojennettua käsivarttansa,  

3. eivät hänen tunnustekojaan ja töitään, jotka hän teki Egyptissä faraolle, Egyptin 

kuninkaalle, ja koko hänen maalleen,  

4. eivätkä, mitä hän teki egyptiläisten sotajoukolle, heidän hevosillensa ja 
vaunuillensa, joiden päälle hän vyörytti Kaislameren vedet, kun he ajoivat teitä 

takaa, ja jotka Herra hukutti, niin ettei heitä enää ole, 

 

Sananl. 1:1 – 8 

Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut,  
2. viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,  

3. taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi,  

4. mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille.  

5. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon 

elämänohjetta  
6. ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän 

ongelmiansa.  

7. Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.  

8. Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta, 

 

Sananl. 4:1 & 13 

Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä. 

 

13. Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. 

 
Luetaan Sananl. 4:1 – 27! 

 

Sananl. 8:10 & 33 

Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa. 
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33. Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan. 

 

Luetaan Sananl. 8:1 – 36  
 

Sananl. 12:1 

Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa. 

 

Seuraavassa listassa on kaikki tämän sanan esiintymispaikat. 
 
(KJV+) Deu_11:2; Job_5:17; Job_12:18; Job_20:3; Job_36:10; Psa_50:17; Pro_1:2; 
Pro_1:3; Pro_1:7; Pro_1:8; Pro_3:11; Pro_4:1; Pro_4:13; Pro_5:12; Pro_5:23; Pro_6:23; 
Pro_7:22; Pro_8:10; Pro_8:33; Pro_10:17; Pro_12:1; Pro_13:1; Pro_13:18; Pro_13:24; 
Pro_15:5; Pro_15:10; Pro_15:32; Pro_15:33; Pro_16:22; Pro_19:20; Pro_19:27; Pro_22:15; 
Pro_23:12; Pro_23:13; Pro_23:23; Pro_24:32; Isa_26:16; Isa_53:5; Jer_2:30; Jer_5:3; 
Jer_7:28; Jer_10:8; Jer_17:23; Jer_30:14; Jer_32:33; Jer_35:13; Eze_5:15; Hos_5:2; 
Zep_3:2; Zep_3:7; 
 
 
 

SH8433 tôkêchâh, tôkachath “nuhde, ojennus, opetus, ohje” 
 
Tämän sanan vartalo on SH3198. Tästä sanasta on siis kaksi eri kirjoitusasua. Ensimmäistä 

[tôkêchâh] on käytetty seuraavissa neljässä paikassa: 

 

II Kun.k. 19:1 – 3 

Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni 
Herran temppeliin.  

2. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eljakimin ja kirjuri Sebnan sekä pappien 

vanhimmat, säkkeihin puettuina, profeetta Jesajan, Aamoksen pojan, tykö.  

3. Ja he sanoivat hänelle: "Näin sanoo Hiskia: 'Hädän, kurituksen ja häväistyksen 
päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole 

voimaa synnyttää. 

 

Psalmi 149:7 

Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,  
7. että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, 

 

Jesaja 37:3 

Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni 

Herran temppeliin.  
2. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eljakimin ja kirjuri Sebnan sekä pappein 

vanhimmat, säkkeihin puettuina, profeetta Jesajan, Aamoksen pojan, tykö.  

3. Ja he sanoivat hänelle: "Näin sanoo Hiskia: 'Hädän, kurituksen ja häväistyksen 

päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole 

voimaa synnyttää. 
 

Hoosea 5:9 

Efraim on tuleva autioksi kurituksen päivänä. Israelin heimokuntia vastaan minä 

ilmoitan, mikä totta on. 

 
Jälkimmäistä on käytetty 24 kertaa. Katsomme niistä muutamia. 
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Job 13:6 

Kuulkaa siis, mitä minä todistan, ja tarkatkaa, mitä huuleni väittävät vastaan. 

 

Sananl. 1:23 

Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan 

sanani tiedoksenne. 

 

Sananl. 1:25 
vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, 

 

Sananl. 1:30 

eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni 

halvaksi, 
 

Luetaan Sananl. 1:20 – 33!  

 

Sananl. 15:5 

Hullu pitää halpana isänsä kurituksen (opetuksen/ojennuksen) [SH4148], mutta 
joka nuhdetta [SH8433] noudattaa, tulee mieleväksi. 

 

Sananl. 15:10 

Kova tulee kuritus [SH4148] sille, joka tien hylkää; joka nuhdetta [SH8433] 

vihaa, saa kuoleman. 
 

Luetaan Sananl. 15:5 – 10! 

 

Sananl. 15:31 & 32 

Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta [SH8433], saa majailla viisaitten keskellä.  
32. Joka kuritusta [SH4148] vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta 

[SH8433] kuuntelee, se saa mieltä. 

33. Herran pelko on kuri [SH4148] viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys. 

 

 
Seuraavassa listassa on tämän sanan kaikki (28) esiintymispaikkaa. 

 
(KJV+) 2Ki_19:3; Job_13:6; Job_23:4; Psa_38:14; Psa_39:11; Psa_73:14; Psa_149:7; 
Pro_1:23; Pro_1:25; Pro_1:30; Pro_3:11; Pro_5:12; Pro_6:23; Pro_10:17; Pro_12:1; 
Pro_13:18; Pro_15:5; Pro_15:10; Pro_15:31; Pro_15:32; Pro_27:5; Pro_29:1; Pro_29:15; 
Isa_37:3; Eze_5:15; Eze_25:17; Hos_5:9; Hab_2:1; 
 
 

Yhteenveto 
 

Nyt voimme palata sananlaskujen kolmanteen lukuun ja Jobin viidenteen lukuun. 

 

Sananlaskut 3:11 & 12 

Poikani, älä pidä Herran kuritusta [SH4148] halpana äläkä kyllästy hänen 

rangaistukseensa [SH8433];  

12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee [SH3198], niinkuin isä poikaa, joka 

hänelle rakas on. 
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Job 5:17 

Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee [SH3198]! Älä siis pidä halpana 

Kaikkivaltiaan kuritusta [SH4148]. 
 

Nyt me vaihdamme tutkimiemme sanojen paikoille asiayhteyden mukaiset merkitykset:  

 

Sananlaskut 3:11 & 12 

Poikani, älä pidä Herran opetusta/ojennusta [SH4148] halpana äläkä kyllästy 
hänen nuhteeseensa [SH8433];  

12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän nuhtelee [SH3198], niinkuin isä poikaa, joka 

hänelle rakas on. 

 

Job 5:17 
Katso, autuas se ihminen, jota Jumala nuhtelee [SH3198]! Älä siis pidä halpana 

Kaikkivaltiaan opetusta/ojennusta [SH4148]. 

 

Jeesus Kristus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot: 

 

I Joh. 3:8 

Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä 

varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 

 

Jeesus Kristus ilmoitti meille Jumalan: 
 

Joh. 1:18 

Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän 

helmassa, on hänet ilmoittanut. 

 
Jeesus Kristus paljasti meille myös, millainen perkele on: 

 

Joh. 8:44 

Te (fariseukset jae 13) olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte 

noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska 
hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän 

on valhettelija ja sen isä. 

 

Joh. 10:10 
Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, 

että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. 

 

On Kristus meissä kirkkauden toivo ja hän edelleenkin auttaa meitä tunnistamaan hyvän ja 

pahan. 
 

II Kor. 2:10 & 11 

Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi 

antanut - jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa - sen olen anteeksi antanut 

teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,  
11. ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille 

tuntemattomat. 
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Ef. 6:11 

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.  

11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat 
juonet.  

12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 

henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. 

 
 

 
 
 

 

 


