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Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 
 

1. äänite 

Daavid ja Salomo 
 

Room. 15:4 

Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä 

kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. 

 

Jumalan asumus maan päällä Vanhan Testamentin aikaan oli ensin Ilmestysmaja ja 

sitten Jerusalemin Temppeli. Nyt hänen asumuksensa on Kristuksen ruumis, joka on 

seurakunta. 

 

II Moos. 35:4-35 ja 36:1-7 sekä Ef. 2:19-22 ja 4:11-16 

 

Daavid halusi rakentaa Jumalalle temppelin, mutta se tehtävä annettiin kuitenkin 

Daavividin pojalle, Salomolle. 

 

I Aikakirja 28:1-6 

I Aikak. 29:1-21 

 

Daavid lahjoitti pelkästään kultaa 3000 talenttia. Yksi talentti on 58.944kg, joten 3000 

talenttia = 176 382kg. Sen nykyarvo on noin 2 776 000 000€. Ja hän lahjoitti vielä 

paljon muuta. 

 

I Aikak. 22:14 100 000 talenttia kultaa on 5894, 4 tonnia ja  

 se maksaisi nyt 92 542 080 000€ 

 

II Aikak. 7:5 

 

2. äänite 

Kymmenykset, annit ja uhrit 

Vanhassa Testamentissa 
Kain ja Aabel 

I Moos. 4:1-7 

 

Aabraham 

I Moos. 14:20 

20. Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi." Ja 

Abram antoi hänelle kymmenykset (maaser 1x) kaikesta. 

I Moos. 14:1-24 

Hebrealaiskirje 7:1-12 

I Moos. 13:2 

Abram oli hyvin rikas: hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa. 

I Moos. 24:1 sekä 34 & 35 

 

Jaakob 

 I Moos. 28:10-22 
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3. äänite 

Mooseksen laki 

 

Room. 7:12 

Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 

 

III Moos. 27:30-33 

IV Moos. 18:1-32 

V Moos. 12: 1-32 

V Moos. 14:22-29 

V Moos. 26:12-16 

 

4. äänite 

Hiskia 

 

II Aikakirja 29:1-36 

II Aikak. 30:1, 10-12 ja 26 & 27 

II Aikak. 31:1-21 

 

5. äänite 

Nehemia 

 

Nehemia 1:1-6 

Neh. 10:1 & 2 sekä 28-39 

Neh. 12:27-47 

Neh. 13:1-14 

 

Sananlaskut 

 

Sananl. 3:9 & 10 

 

(Aamos) 

 

 Aamos 4:1-5 ja 6-10 

 

III Moos. 2:11 & 12 

Mitään ruokauhria, jonka te tuotte Herralle, älköön valmistettako happamesta; 

älkää polttako uhria Herralle mistään happamesta taikinasta tai hunajasta. 

12. Uutisuhrilahjana saatte tuoda niitä Herralle, mutta älkööt ne tulko alttarille 

suloiseksi tuoksuksi. 

 

6. äänite 

Haggai - koko kirja. 

 

Malakia 

 

 Malakia 1:6-8   I Mooses 7:11 &12 

Malakia 2:1-8   I Mooses 8:1 & 2 

Malakia 3:1-12 
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7. äänite 

Kymmenykset Evankeliumeissa 
 

Matt. 23:23 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte 

kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, 

mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja usko[llisuuden]! Näitä tulisi 

noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. 

 

Luukas 11:42 

Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja 

ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan 

rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä. 

 

Markus 12:41-44 ja Luukas 21:1-4 
 

Luukas 6:38 

Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, 

annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille 

takaisin." 

 

Luukas 18:9-14 

 

Iloinen vapaaehtoinen antaminen 

Apostolien teoissa 
 

Nyt on syytä panna merkille, että sana ”kymmenykset” ei esiinny Apostolien teoissa, 

ei seurakunnalle osoitettuissa kirjeissä eikä ns. pastoraalikirjeissä. 

 

On hyvä muistaa, että kymmenysten antamisen periaate tuli jo ennen Mooseksen 

lakia. Sitten se vahvistettiin Mooseksen laissa. Se, ettei kymmenyksistä kerrota enää 

Apostolien teoissa ja kirjeissä on ymmärrettävissä samoin kuin esim. Mooseksen 10 

käskyä. Uuden Testamentin puolella sanotaan, että kaikki 10 käskyä sisältyvät tähän 

sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. 

 

Room. 13:8 & 9 

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; 

sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 

9. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu 

käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi 

niinkuin itseäsi". 

 

Sen koommin niitä ei opeteta enää Apostolien teoissa tai kirjeissä. Kuitenkin on 

selvää, että Jumalaan uskova uudestisyntynyt ihminen ei käy ympäri tappamassa 

ihmisiä. Päinvastoin hän auttaa ja parantaa ja herättää kuolleista. 

 

Kaikissa näissä asioissa uskova tekee enemmän ja paremmin kuin mitä lain vaatima 

minimi on. Samoin hän kykenee helposti antamaan iloisella sydämellä enemmän kuin 

kymmenykset. 
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Se, miten seurakunnan kasvu ja toiminta rahoitetaan, opetetaan kirjeissä. Apostolien 

teot on siirtymäajanjakso Mooseksen laista elämän hengen lakiin Kristuksessa 

Jeesuksessa. Sen vuoksi Apostolien tekojen esimerkki ei ole varsinainen oppi tästä 

asiasta. Varsinainen oppi on Paavalin kirjeissä. 

 

8. äänite 

Ap.t. 2:41-47 

Ap.t. 4:21-37,... IV Moos. 18:24 ja Hebr. 7:11 

Ap.t. 5:1-12 

Ap.t. 6:1-7,… V Moos. 14:28 & 29 sekä 26:12 

 

9. äänite 

Ap.t. 11:27-30 

Ap.t. 15:1-3 ja 12-21 

Ap.t. 21:20-24 

 

Hebr. 9:24-28 

Hebr. 10:10-12 

 

10. äänite 

Iloinen vapaaehtoinen antaminen 

seurakunnalle osoitetuissa kirjeissä 
 

Room. 12:13 - asiayhteys jakeesta 9 

 

Tässä ei määritellä tarkemmin millaisessa tilanteessa olevat pyhät saivat avustuksia. 

Sen tiedämme, että kaikkien työkykyisten piti tehdä töitä. 

 

II Tess. 3:10 

Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei 

tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. 

 

Room. 15:25-28 

I Kor. 9:1-18, 25 

I Kor. 16:1-4 

 

II Kor. 8:1-24 

 

11. äänite 

II Kor. 9:1-7 

 

Niinkuin hänen sydämensä vaatii. 

 

Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa: 

 

Room. 8:1-4 

 

Ei ole enää tarpeellista kertoa Jumalan pyhässä hengessä vaeltaville uskoville miten 

paljon tai kuinka monta prosenttia heidän olisi syytä antaa. 
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Kykymme ja vapautemme Kristuksessa: 

II Kor 3:1-6, (7-16) ja 17 & 18 

 

II Kor. 9:8-15 

 

12. äänite 

Gal. 6:1-10 

 

Ef. 4:28 
Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja 

toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa 

tarvitsevalle. 

 

Filippil. 4:10-20 (Jae 18.... III Moos. 3 Yhteysuhrilaki) 

Katso jae 19 myös ”Raamattu Kansalle”-käännöksestä! 

 

Jakeessa 18 on ensimmäinen suoranainen yhteys Mooseksen lakiin. Tämä osoittaa, 

että samoin kuin kymmenykset, annit ja uhrit Vanhassa Testamentissa annettiin 

Jumalalle, samoin uskovat antavat Uudessa Testamentissa yltäkylläisyydestänsä 

Jumalalle. 

 

Hebr. 13:16 
Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin 

uhreihin Jumala mielistyy. 

 

 

Iloinen vapaaehtoinen antaminen 

pastoraalikirjeissä 
 

I Tim. 5:1-18 (Luukas 10:7, Matt. 10:10, III Moos. 19:13, 

V Moos. 24:14 & 15 ja 25:4) 

I Tim. 6:17-19 

Tiitus 1:5-9 

 


