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KYMMENYKSET                                                      Väinö Hotti 

Toimelias PATMOS – SÄÄTIÖ 

Patmos – säätiö tunnetaan erinomaisen laaja-alaisena ja toimeliaana 

yhteisönä. Tähän liittyy myös tehokas rahastus; se kykenee viemään 

leskeltä ”viimeisenkin rovon”.  Edelleen tässä on kyseessä SOSIAALINEN 

EVANKELIUMI. - VILHO RANTANEN runoilee: 

”Totta luulen, kristikansa narrattavaks` kai lie herkin, jos vain liikkuu 

hurskain elein, osaa tehdä ristinmerkin” (Vilho Rantanen, Runot, s.152). 

Tokihan asian voisi proosallisemminkin sanoa: PITKÄTUKKASIA 

JYMÄYTETÄÄN! 

Vaikuttaa siltä, että Patmoksen ”manipulointiotteet” ovat vuosien myötä 

vain koventuneet; käydään ystävien kimppuun ”kuin yleinen syyttäjä”: 

OIKEIN, VÄÄRIN KOKOON KÄÄRIN!  TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT! 

”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo 

Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.75). 

Otetaan avuksi PSYKOLOGIA: Jos myrskytuulella ei saada mummoa 
riistetyksi paljaaksi, vaihdetaan taktiikkaa: ehkä päivänsäde auttaa! Kyllä 
meillä keinot keksitään, kun EURON KIILTO ON SILMISSÄ! 

MITÄ MIELTÄ KYMMENYKSISTÄ, JOHN DAVID PAWSON ? 

 

                         (nettikuva) 

           JOHN DAVID PAWSON 
        25.2.1930 – 21.5.2020 

John David Pawson oli englantilainen 
baptistisaarnaaja ja kirjailija. Hän 
kirjoitti yli neljäkymmentä kirjaa. 
Pawson oli erityisesti tunnettu laajalti 
julkaistusta opetussarjastaan ja siitä 
tehdystä pääteoksestaan Raamattu 
avautuu. Suomessa hänen saarnojaan 
on esitetty Taivas TV7:n 
kanavalla. Wikipedia 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/David_Pawson
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JOHN DAVID PAWSON hylkää kymmenysten antamisen 
vanhatestamentillisena lakiuskontona; Uudessa Testamentissa 
pelaavat aivan toiset lait! Kymmenysten antaminen on merkki 
siitä, että uskova on lain alla! Patmos on harharetkellä! 
 

KYMMENYKSET  
 
En voi koskaan kehottaa kristittyjä maksamaan kymmenyksiä. Se kuuluu 
Vanhan Liiton lakiin. Se kuuluu Mooseksen lakiin. Sitä ei koskaan mainita 
Uudessa testamentissa pakanauskovista puhuttaessa. Juutalaiset tekivät 
niin, mutta ketään pakanakristittyä ei koskaan kehotettu maksamaan 
kymmenyksiä. Meitä kehotetaan antamaan.  
 
Kuuntelin nuoren miehen saarnaa kymmenyksistä. Hän sanoi näin – ja oli 
tarpeeksi rehellinen sanoakseen tämän. ”Kymmenysten maksamiseen 
liittyy siunauksia.” Hän luki: ”Koetelkaa siis minua, ettenkö avaa taivaan 
akkunoita ja vuodata siunaustani yllenne” – kohdat. Sitten hän sanoi, että 
kymmenysten maksuun sisältyy myös kirouksia. - Mikä onkin ihan totta. 
Hän jatkoi kertomalla Vanhasta testamentista kuvauksen kirouksesta ja 
siitä, että lastenlapsemme ja lastenlastenlapset kärsivät ellemme tuo 
kymmenyksiämme.  
 
Katsoin ilmeitä seurakunnassa ja ihmistenkasvoilta kuvastui pelko siitä, 
että he aiheuttavat kärsimyksen jälkipolvilleen. Eikä ihme, että seuraavana 
sunnuntaina uhri oli aika iso. Olin kauhuissani ja sanoin, että tuo on ilkeää. 
UUDESSA TESTAMENTISSA PELAAVAT AIVAN TOISET LAIT! Herra rakastaa 
”iloista antajaa”. Se ei tarkoita synkkää ja niukkaa.  
 
”Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä 
pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa” (2. Kor.9:7).  
 
Se merkitsee, että haluat antaa. Ei sitä, että ihmiset pakotetaan antamaan, 
etteivät heidän jälkeläisensä joudu kärsimään. SE KUULUI VANHAAN 
LIITTOON! 
https://www.missiosakarja.net/pawson/uta88.pdf 

https://www.missiosakarja.net/pawson/uta88.pdf
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VINOUTUNUT DIAKONIATYÖ 
 
Kohdennettu avustus 

Alkuseurakunnan avustustyössä ei ollut ”avoin piikki”, sitä ei 

kohdennettu koko kansaan, se ei ollut kehitysapua. Se oli suunnattu 

tarkoin määrätylle ja rajatulle joukolle, PYHILLE siis USKOVILLE!  

”Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta” 

(Rom.12:13). 

”Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta” 

(Rom.15:25). 

”Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, 

kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille” (1. Kor.16:1). 

”Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja 

tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet 

pyhien palvelukseen” (1. Kor.16:15). 

”Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan 

käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten 

kautta” (2. Kor.9:12). 

”Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne 

ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun 

olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette” (Hebr.6:10). 

VÄÄRÄ JAKAMINEN AIHEUTTI SANKTION! 

Jos avustus kohdennettiin muuhun kuin HERRAN KANSAAN, siitä seurasi 

sanktio; se vei JUMALAN VIHAN ALLE! 

”Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja 

sanoi hänelle: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä 

niitä, jotka vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha” 

(2. Aik.19:2). 

 


