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Herran kuritus                             Herran kasvatus 
Hebr12:5-7    - sana kuritus on kreikankielinen sana paideuō 

Paideuō N3291/S3811, kasvattaa, opettaa, kurittaa, ojentaa 

Paideuō oli kreikkalaisilla tavallisin kasvattamista ja nousevan sukupolven opettamista 
merkitsevä sana. Kasvatus oli osaksi tietojen jakamista, opetusta, osaksi erilaisia harjoituksia 
ja osaksi muita menetelmiä, joita pidettiin välttämättöminä kuriin totuttamisessa ja luonteen 
muokkaamisessa. Toisinaan käytettiin kuritustakin. 

Paideuō-verbiä merkityksessä ”kurittaa” ei oikeastaan käytetä rankaisemisesta juridisessa 
mielessä – sovituksena eikä varsinkaan kostona – vaan se tarkoittaa kasvattamista ja 
jalostamista sekä mielen ja tahdon taivuttamista. Tällainen kuritus ei ole koskaan osoitus 
vihasta vihan ilmaisuna, vaan rakastavasta huolenpidosta ja täydellisestä viisaudesta. 

Hebr. 12:5–7  
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, 
älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;  
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän 
ottaa huomaansa".  
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on 
se lapsi, jota isä ei kurita? 

 
HP:n käännös: 
 

5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, 
älä pidä halpana Herran kasvatusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;  
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kasvattaa; ja hän ruoskii (ojentaa) jokaista lasta, 
jonka hän ottaa huomaansa".  
7. Kasvatuksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se 
lapsi, jota isä ei nuhtele?  
8. Mutta jos te olette ilman kasvatusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan 
te olette äpäriä ettekä lapsia. 

 
Tämä pätkä on syytä ymmärtää Sananl. 3:11 ja 12 valossa. Tuo sana ruoskii on hankala. Se on 
todella mastigoō N2781. Se on ristiriidassa kaikkien lasten kasvattamista koskevien paikkojen 
kanssa. Siis jos yksi paikka on ristiriidassa usean selvän samaa asiaa koskevan paikan kanssa, 
on syytä tutkia sitä epäselvää paikkaa eikä suinkaan perustaa uutta oppia sen varaan. 

Sananl. 3:11-12 

11. Poikani, älä pidä Herran kasvatusta halpana äläkä kyllästy hänen nuhteeseensa;  
12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän nuhtelee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle 
rakas on. 
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Toh-chah-gath SH8433, 28x 
 

Gesenius: 
rebuke correction - sanallinen ojennus – merkitys tulee väittelystä, osoittaa joku 
vääräksi. 
 

Sananl. 1:23-31 

23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, 
saatan sanani tiedoksenne.  
24. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,  
25. vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun 
nuhteisiini,  
26. niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te 
kauhistutte;  
27. kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun 
päällenne tulee vaiva ja ahdistus.  
28. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät 
löydä.  
29. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa  
30. eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni 
halvaksi,  
31. saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista 
hankkeistaan. 

 

Katsotaan vielä muutama paikka UT:ssa, jossa tämä paideuō esiintyy: 

Apt 7:22 ” Moosekselle opetettiin kaikkea egyptiläisten viisautta, ja hän oli 
voimallinen sanoissaan ja teoissaan”       

Apt 22:3 ”Olen juutalainen mies, syntynyt Kilikian Tarsoksessa, mutta minut 
on kasvatettu tässä kaupungissa. Gamalielin jalkojen juuressa minut on 
opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia, ja minä kiivailin Jumalan puolesta, 
niin kuin te kaikki tänään teette.”  

2 Tim 2:24-26 ” Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä 
kaikille, kyetä opettamaan ja kärsimään vääryyttä. Hänen tulee lempeästi 
ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala vaikuttaa heissä mielenmuutoksen, niin 
että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät Paholaisen ansasta, hänen, joka 
on heidät vanginnut noudattamaan tahtoaan.” 

Tiit 2:11-12 ” Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, 
ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja 
elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,” 

 

 


