Kymmenykset
ja paastouhrit

Placeholder

”

Tuokaa täydet kymmenykset

aarrekammioon – –. Koetelkaa
minua tällä tavalla, sanoo
Herra Sebaot. Silloin saatte
nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen
runsaan siunauksen.”
Mal. 3:10.

T

aivaallinen Isäsi rakastaa sinua ja haluaa siunata
sinua kaikilla elämäsi alueilla. Käskyt, joita Hän
antaa profeettojensa kautta, auttavat sinua elämään
onnellista elämää. Käsky maksaa kymmenykset palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta. Se antaa
sinulle tilaisuuden osallistua
Jumalan valtakunnan rakentamiiille, jotka noudattaseen maan päällä. Tämän käskyn
vat käskyä maksaa
noudattaminen on kasteen edellykymmenykset, luvataan
tyksenä Myöhempien Aikojen
suuria siunauksia.
Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon.

N

Mitä kymmenykset ovat?
Kymmenykset on lahjoitus, jossa ihminen antaa kymmenesosan tuloistaan Jumalan kirkolle. Tämä käsky
on tunnettu Vanhan testamentin ajoista asti. Profeetta
Malakia opetti kymmenysten maksamisen tärkeyttä ja
siunauksia, joita saa noudattamalla tätä lakia:
”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon – –.
Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot.
Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja
vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.” (Mal. 3:10.)
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Vuonna 1838 Herra toisti tämän käskyn profeetta
Joseph Smithin kautta:
”[Kansani maksakoon] yhden kymmenesosan kaikista
tuloistaan vuosittain; ja tämä olkoon pysyvä laki heille
ikuisesti” (Oppi ja liitot 119:3–4).
Herra pitää kymmenyksiäsi pyhinä, ja sinä kunnioitat
Häntä maksamalla kymmenykset. Kymmenysten maksaminen osoittaa uskosi Jumalaan ja Hänen työhönsä.

Miksi minun pitäisi maksaa
kymmenykset?
Kaikki hyvä elämässäsi on lahjaa rakastavalta taivaalliselta Isältäsi. Kun annat 10 prosenttia takaisin Hänelle,
osoitat rakkautesi, uskosi ja kiitollisuutesi. Näytät
Jumalalle, että seuraat Häntä, vaikka se voi olla vaikeaa. Näytät Hänelle, että luotat Häneen etkä rahaan
tai aineellisiin asioihin. Uskollisuutesi vuoksi taivaallinen Isäsi lupaa sinulle siunauksia, jotka ovat paljon
suurempia kuin mikään, mistä luovut.
Vaikka joidenkuiden ihmisten on vaikea uskoa, että
heillä on varaa lahjoittaa kymmenesosa tuloistaan,
uskolliset kymmenysten maksajat tulevat tietämään,
ettei heillä ole varaa olla maksamatta kymmenyksiä.
Taivaan ikkunat avautuvat hyvin kirjaimellisella ja
ihmeellisellä tavalla, ja heille vuodatetaan siunauksia.
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Eräs leskiäiti selitti pojalleen: ”En
voi [kasvattaa teitä lapsia] ilman
Herran siunauksia, ja minä saan
ne siunaukset maksamalla rehelliset kymmenykset. Kun maksan
kymmenykseni, minulla on Herran
lupaus, että Hän on siunaava
meitä, ja meidän on saatava nuo
siunaukset, jos meidän on mieli
selviytyä.” (Dallin H. Oaks,
”Kymmenykset”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 34–35.)

Kymmenysten
maksaminen osoittaa
uskosi Jeesukseen
Kristukseen. Kun luotat
Häneen, saat voimaa,
ohjausta ja tukea, joita
tarvitset elämässäsi.

Herraan luottaminen tuo hengellistä voimaa. Kun me
kohtaamme vakavia koettelemuksia elämässä, me tarvitsemme enemmän uskoa, innoitusta ja rohkeutta.
Kun noudatamme kymmenysten lakia, näitä siunauksia
voidaan vuodattaa taivaan ikkunoista.
Monet ihmiset huomaavat myös, että kun he maksavat
uskollisesti kymmenykset, he kykenevät hoitamaan
raha-asiansa paremmin ja tyydyttämään tarpeensa.
Kymmenysten maksaminen opettaa meitä hillitsemään
haluamme saada aineellisia asioita. Se opettaa meitä
olemaan rehellisiä lähimmäisiämme kohtaan. Me
opimme luottamaan siihen, että se, millä Herra on
meitä siunannut ja mitä me olemme saaneet olemalla
ahkeria, riittää tarpeisiimme.
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Olivatpa tulosi mitkä tahansa, sinua siunataan, kun
maksat kymmenykset. Kun Jeesus näki erään naisen
panevan muutamat kolikkonsa temppelin uhriarkkuun,
Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Tämä köyhä leski pani
uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki
muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi – – kaiken
mitä hänellä oli.” (Mark. 12:43–44.)
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Kuinka kymmenysvaroja käytetään?
Kymmenykset on Herran talouslaki kirkolleen.
Kymmenyslahjoituksia käytetään aina Herran tarkoituksiin, jotka Hän ilmoittaa palvelijoidensa neuvostolle. Eräitä käyttötarkoituksista ovat:
• temppeleiden, seurakuntakeskusten ja muiden kirkon
rakennusten rakentaminen ja ylläpito.
• kirkon seurakuntien toiminnan tukeminen.
• kirkon ohjelmien kuten koulutuksen ja sukututkimuksen tukeminen.
Kymmenykset maksetaan yksityisesti ja tiedot lahjoituksista pidetään täysin luottamuksellisina.
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Paasto ja paastouhrit
Kymmenysten maksamisen lisäksi meitä käsketään
avustamaan varoillamme köyhiä ja apua tarvitsevia.
Yksi tapa tehdä niin on paastota eli olla ilman ruokaa
ja juomaa kahden peräkkäisen aterian ajan. Herra
palautti paaston periaatteen profeetta Joseph Smithin
kautta, ja kirkko varaa yhden sunnuntain kuukaudessa
paastopäiväksi. Paasto, joka on ollut aina tosi kirkon
tunnusmerkki, on tilaisuus uudistua hengellisesti ja
päästä lähemmäksi taivaallista Isäämme.
Osana paastoa kirkon jäsenet lahjoittavat runsaat paastouhrit, joilla pidetään huolta köyhistä ja apua tarvitsevista. Tämän uhrin tulee vastata arvoltaan vähintään
kahta ateriaa, jotka kirkon jäsen jätti väliin paastotessaan. Näillä varoilla hankitaan ruokaa, suojaa ja muuta
tarpeellista apua tarvitseville omalla paikkakunnalla ja
eri puolilla maailmaa.
Paastouhrilahjoitukselle ei ole olemassa mitään vakiosummaa. Kun lahjoitat runsaasti tähän rahastoon,
sinua siunataan sekä hengellisesti että ajallisesti
auttamishalusi vuoksi.
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LISÄTUTKITTAVAA
Seuraavat kysymykset ja pyhien kirjoitusten kohdat auttavat
sinua pohtimaan lisää tässä lehtisessä olevia periaatteita.
Pyhien kirjoitusten alaviitteistä ja rinnakkaisviitteistä löydät
lisää kohtia ja aineistoa näistä periaatteista.

Miksi kymmenykset on tärkeä periaate?
3. Moos. 27:30 (Raamattu, Vanha testamentti)
Luuk. 12:16–21 (Raamattu, Uusi testamentti)

Mitä siunauksia kymmenysten maksaminen tuo?
Mal. 3:8–12 (Raamattu, Vanha testamentti;
ks. myös 3. Nefi 24:8–12, Mormonin kirja, s. 541)
Matt. 6:31–33 (Raamattu, Uusi testamentti;
ks. myös 3. Nefi 13:31–33, Mormonin kirja, s. 518)
”Kymmenykset”, Lujana uskossa (Lähetyssaarnaajat tai joku
kirkon jäsen voivat auttaa sinua hankkimaan tämän kirjan.
Se on myös Internetissä osoitteessa www.mormon.org/fin.)

Kuinka voin auttaa köyhiä ja apua tarvitsevia?
Jes. 58:6–7 (Raamattu, Vanha testamentti)
Matt. 19:21 (Raamattu, Uusi testamentti)
Moosia 4:26 (Mormonin kirja, s. 180–181)
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Mitä minun pitäisi tehdä?
• Jatka Mormonin kirjan lukemista.
Lukuehdotuksia:
• Aloita täysien kymmenysten maksaminen.
Rukoile apua tämän käskyn noudattamiseen.
• Käy kirkossa tänä sunnuntaina.
• Jatka kasteeseen valmistautumista.
Kastepäivä:
• Opi lisää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkosta tutustumalla sivustoon www.mormon.org/fin.
• Opi lisää siitä, kuinka Jumalan käskyt voivat olla siunaukseksi
elämässäsi, jatkamalla tapaamisia lähetyssaarnaajien kanssa.
Seuraava tapaaminen:
Lähetyssaarnaajien nimet ja puhelinnumero:

www.mormon.org/fin
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