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Οι ευλογίες  
των δεκάτων

Ο σκοπός του Θεού όταν μας δίνει εντολές είναι 
να μας ευλογήσει. Θέλει να μας δώσει αιώνια 
ζωή, το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα Του 

(βλέπε Δ&Δ 14:7). Για να λάβουμε το δώρο να ζήσουμε 
με Εκείνον για πάντα ως οικογένειες στο σελέστιο 
βασίλειο, πρέπει να μπορούμε να ζούμε τους νόμους 
εκείνου του βασιλείου (βλέπε Δ&Δ 88:22).

Μας έχει δώσει εντολές σε τούτη τη ζωή για να μας 
βοηθήσει να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα. Ο νόμος 
των δεκάτων είναι μία από αυτές τις προκαταρκτικές 
εντολές. Ο νόμος είναι ότι δίνουμε στον Κύριο το ένα 
δέκατο όλων των εισοδημάτων μας. Είναι αρκετά 
απλός, ώστε και ένα παιδί μπορεί να τον καταλάβει. 
Έχω δει παιδιά να δίνουν στον επίσκοπο ένα φάκελο 
δεκάτων που περιέχει το ένα δέκατο των χρημάτων που 
κέρδισαν.

Μία από τις ευλογίες που έρχεται από την πληρωμή 
δεκάτων στο ακέραιο είναι ότι αναπτύσσουμε πίστη 
για να ζήσουμε έναν ακόμα ανώτερο νόμο. Για να 
ζήσουμε στο σελέστιο βασίλειο, θα πρέπει να ζούμε το 
νόμο τής αφιέρωσης. Εδώ θα πρέπει να μπορούμε να 
αισθανόμαστε πως ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε ανήκει 
στον Θεό.

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρόποι όπου η 
πληρωμή δεκάτων στο ακέραιο σε τούτη τη ζωή  

μάς προετοιμάζει να αισθανόμαστε αυτά που πρέπει 
να αισθανόμαστε ώστε να λάβουμε τη δωρεά της 
αιώνιας ζωής.

Πρώτον, όταν πληρώνουμε τα δέκατά μας στην 
Εκκλησία, ο Επουράνιος Πατέρας μας εκχέει ευλογίες 
σε εμάς. Οποιοσδήποτε έχει πληρώσει έως τώρα με 
συνέπεια δέκατα στο ακέραιο, ξέρει ότι είναι αλήθεια. 
Οι ευλογίες είναι μερικές φορές πνευματικές και άλλες 
φορές εγκόσμιες. Δίνονται κατά το χρόνο του Κυρίου 
και σύμφωνα με αυτό που Εκείνος ξέρει ότι είναι το 
καλύτερο για εμάς.

Καθώς έρχονται αυτές οι ευλογίες, αυξάνει η πίστη 
μας ότι ο Θεός είναι η πηγή παντός πράγματος 
που είναι καλό στη ζωή μας. Είναι ευκολότερο να 
καταλάβουμε ότι η αφιέρωση απλώς αναγνωρίζει την 
αλήθεια ότι όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι 
δικά Του. Μας κάνει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη 
που ζητά μόνο το 10 τοις εκατό από όσα μας έχει ήδη 
δώσει. Έτσι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να 
ζούμε το νόμο της αφιέρωσης όταν θα μας ζητηθεί.

Δεύτερον, όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε πληρώσει με 
συνέπεια δέκατα στο ακέραιο αισθανόμαστε μεγαλύτερη 
πεποίθηση όταν ζητάμε από τον Θεό όσα χρειαζόμαστε 
εμείς και οι οικογένειές μας. Μας έχει υποσχεθεί ευλογίες 
μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να λάβουμε όταν 
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είμαστε πιστοί στη διαθήκη μας να πληρώνουμε τα 
δέκατά μας (βλέπε Μαλαχίας 3:10). Επομένως, μία από 
τις μεγάλες ευλογίες των δεκάτων είναι πεποίθηση σε 
αυτό που επιφυλάσσει το μέλλον. Όποιες κι αν είναι οι 
περιστάσεις μας, τα πράγματα θα εκτυλιχθούν προς το 
καλύτερο. Καθώς τηρούμε τις υποσχέσεις μας, Εκείνος 
θα τηρήσει τις δικές Του. Το συναίσθημα ειρήνης είναι 
μια από τις μεγάλες ευλογίες της πληρωμής δεκάτων στο 
ακέραιο. Όσοι έχουν τηρήσει την εντολή των δεκάτων, 
μπορούν να δώσουν μαρτυρία ότι η ευλογία της ειρήνης 
είναι αληθινή και πολύτιμη.

Τρίτον, εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν δέκατα 
αισθάνονται να αυξάνει η αγάπη τους για τον Θεό 
και όλα τα παιδιά του Θεού. Αυτή η αύξηση της 
αγάπης έρχεται διότι κατανοούμε πώς χρησιμοποιεί  
ο Πατέρας τα δέκατα που προσφέρουμε για να  
ευλογήσουμε ανθρώπους σε τούτο τον κόσμο και  
για την αιωνιότητα.

Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρετών Του, 
δαπανά τα δέκατα με μεγάλη φροντίδα. Aυτός 
που πληρώνει τα δέκατα, βοηθά τον Κύριο να 
οικοδομεί ναούς όπου οι οικογένειες μπορούν να 
επισφραγιστούν για πάντα. Αυτός που πληρώνει τα 
δέκατα, βοηθά Εκείνον να στείλει το ευαγγέλιο στους 
ανθρώπους παντού. Αυτός που πληρώνει τα δέκατα, 
βοηθά Εκείνον να ανακουφίζει την πείνα και τη 
δυστυχία με τον δικό Του τρόπο μέσω των υπηρετών 
Του. Οποιοσδήποτε από εκείνους τους υπηρέτες 
μπορεί να σας πει πώς αυξήθηκε η αγάπη διότι τα 
δέκατα χρησιμοποιήθηκαν για να ευλογήσουν τους 
ανθρώπους. Το ίδιο μπορεί να σας πει και αυτός που 
με αφοσίωση πληρώνει δέκατα.

Ο διακανονισμός δεκάτων διεξάγεται ανά  
μήνα στο μέλλον. Προσεύχομαι ώστε εσείς και η 
οικογένειά σας να αρχίσετε τώρα να σχεδιάζετε και 
να προετοιμάζεστε ώστε να έχετε τα προσόντα για τις 
ευλογίες που εκχέει ο Θεός σε όλους όσοι μπορούν να 
διακηρύξουν προς Αυτόν ότι πληρώνουν τα δέκατα 
στο ακέραιο.

ΔιΔΑσκΑλιΑ ΑΠό Αυτό τό μήνυμΑ

•	 Μερικές	φορές,	ο	καλύτερος	τρόπος	να	διδάξουμε	
κάποια	αρχή	είναι	να	την	καταδείξουμε	(βλέπε 
Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση [1999], 164). 

Σκεφθείτε	να	ζητήσετε	από	ένα	μέλος	της	
οικογένειας	να	καταδείξει	τι	αντιπροσωπεύει	το	ένα	
δέκατο.	Θα	μπορούσε	να	το	καταδείξει,	χωρίζοντας	
ένα	αντικείμενο	από	μια	ομάδα	10	αντικειμένων.	
Τελειώνοντας,	σκεφθείτε	να	προσκαλέσετε	ένα	μέλος	
της	οικογένειας	για	να	δείξει	πώς	συμπληρώνουμε	
ένα	δελτίο	δεκάτων.

•	 «Εκείνοι	τους	οποίους	διδάσκετε	θα	ωφεληθούν	από	
τη	συμμετοχή	του	ενός	με	τον	άλλο»	(Διδασκαλία, 
η μεγαλύτερη κλήση	63).	Προσκαλέστε	τα	μέλη	
της	οικογένειας	να	πουν	τι	νομίζουν	ότι	εννοεί	ο	
Πρόεδρος	Άιρινγκ	με	τη	δήλωση:	«Αισθανθείτε	αυτό	
που	πρέπει	να	αισθανθούμε	ώστε	να	λάβουμε	το	
δώρο	της	αιώνιας	ζωής».	Σκεφθείτε	να	συζητήσετε	
τους	τρεις	τρόπους	με	τους	οποίους	η	πληρωμή	των	
δεκάτων	μάς	προετοιμάζει	να	αισθανθούμε	αυτό	που	
πρέπει	να	αισθανθούμε	ώστε	να	λάβουμε	τις	ευλογίες	
του	Θεού.

νέόι
Αρκετά χρήματα
Από τον Φαμπιάνο ντος σάντος ντα σίλβα

ςυνάντησα	τους	ιεραπόστολους	όταν	ήμουν	17	
χρονών.	Εκείνο	τον	καιρό	ο	μεγαλύτερος	αδελφός	

μου	κι	εγώ	ζούσαμε	μαζί.	Η	μητέρα	μας	είχε	πεθάνει	τον	
προηγούμενο	χρόνο	και	η	ζωή	ήταν	δύσκολη.	Όταν	με	
δίδαξαν	οι	ιεραπόστολοι,	κατάλαβα	ότι	η	Εκκλησία	ήταν	
εκείνη	που	πάντοτε	επιζητούσα.	Όμως	η	επιρροή	των	
φίλων	μου	με	εμπόδιζε	να	πηγαίνω	στην	εκκλησία	τις	
Κυριακές.

Μια	φορά	πήγα	σε	μία	δραστηριότητα	της	
Εκκλησίας	στη	διάρκεια	της	εβδομάδας.	Ένιωσα	
μεγάλη	χαρά	βλέποντας	όλους	εκείνους	τους	νέους	
να	γελούν	και	να	παίζουν.	Οι	ιεραπόστολοι,	μαζί	με	
τους	νέους,	βρήκαν	την	ευκαιρία	να	με	διδάξουν	ένα	
μάθημα	του	ευαγγελίου	και	ένιωσα	τόσο	ωραία	ώστε	
αποφάσισα	να	βαπτισθώ.

Όμως	κι	αφού	προσχώρησα	στην	Εκκλησία,	
αντιμετώπισα	δυσκολίες.	Ήμουν	το	μοναδικό	μέλος	
της	Εκκλησίας	σε	εκείνη	την	περιοχή	της	πόλης	και	
ζούσα	μακριά	από	το	οίκημα	συγκεντρώσεων.	Οι	φίλοι	
μου	που	δεν	ήταν	μέλη,	δεν	ήθελαν	πλέον	καμιά	σχέση	
μαζί	μου.	Όταν	αισθανόμουν	μοναξιά,	προσευχόμουν	
και	αισθανόμουν	την	αγάπη	του	Κυρίου.
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Κάθε	μήνα	έπαιρνα	ένα	μικρό	χρηματικό	ποσό	από	
κάποιο	απόθεμα	που	είχε	αφήσει	η	μητέρα	μου.	Ήταν	
δύσκολο	να	συντηρηθώ	με	τόσο	λίγα	χρήματα.	Όμως	
αποφάσισα	να	είμαι	υπάκουος.	Πλήρωνα	τα	δέκατα	
όπως	και	τα	μεταφορικά	για	το	σεμινάριο	και	τις	
συγκεντρώσεις	Κυριακής.	Δεν	καταλαβαίνω	πώς,	όμως	
στο	τέλος	του	μήνα	είδα	ότι	υπήρχαν	αρκετά	χρήματα	
για	όλα	αυτά.

Ξέρω	ότι	είχα	ευλογηθεί	διότι	πλήρωνα	τα	δέκατα.	
Η	υπακοή	στην	εντολή	αυτή	με	βοήθησε	να	αποκτήσω	
ισχυρότερη	μαρτυρία,	να	υπηρετήσω	ιεραποστολή	και	να	
αναγνωρίσω	ευλογίες,	ώστε	να	μπορώ	να	ενδυναμώνω	
τα	νέα	μέλη	που	αντιμετωπίζουν	δυσκολίες.

ΠΑιΔιΑ
μπορώ να πληρώνω δέκατα

ή πληρωμή	των	δεκάτων	σημαίνει	να	δίνουμε	στον	
Κύριο	το	10	τοις	εκατό	από	αυτά	που	κερδίζουμε.	

Φανταστείτε	τρία	παιδιά	που	κάνουν	διαφορετικές	
δουλειές.	Υποθέστε	ότι	το	ένα	κερδίζει	1	ευρώ,	το	άλλο	
2	ευρώ	και	το	τρίτο	παιδί	3	ευρώ.	Γράψτε	πόσα	δέκατα	
θα	αντιστοιχούν	σε	κάθε	παιδί.

Eρώτηση- δώρο:	Ποιο	από	αυτά	τα	παιδιά	που	
πληρώνουν	δέκατα	θα	λάβει	τις	περισσότερες	ευλογίες;	
(Υπόδειξη:	Δείτε	την	τελευταία	παράγραφο	από	το	
μήνυμα	του	Προέδρου	Άιρινγκ.)
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ή ανάπτυξη της αυτοδυναμίας – 
της ικανότητας να φροντίζουμε 

για τον εαυτό μας και την οικογέ-
νειά μας – αποτελεί ευθύνη κάθε 
αδελφής. Γινόμαστε αυτοδύναμοι  
καθώς μαθαίνουμε να αγαπάμε  
την εργασία, καθώς επιζητούμε έμ-
πνευση για να βρούμε τους καλύτε-
ρους τρόπους να παρέχουμε για τον 
εαυτό μας και καθώς εργαζόμαστε 
με τα μέλη της οικογένειας ώστε να 
καλύψουμε βασικές ανάγκες.

Όταν είμαστε αυτοδύναμοι, 
χρησιμοποιούμε τις ευλογίες και 
τις πηγές μας ώστε να προετοι-
μαστούμε για τα προβλήματα 
και να τα αποφύγουμε. Ωστόσο, 
η αυτοδυναμία ενισχύεται καθώς 
προσευχόμαστε ώστε να έχουμε το 
κουράγιο να αντιμετωπίσουμε με 
πίστη τις δυσκολίες που σίγουρα 
θα έρθουν. Επίσης, η αυτοδυναμία 
μάς καθιστά ικανούς να τηρούμε 
τις διαθήκες μας να νοιαζόμαστε 
τους άλλους.

Στην Ανακουφιστική Εταιρεία, 
διδασκόμαστε αρχές και δεξιό-
τητες αυτοδυναμίας. Οι αδελφές 
μπορούν να μάθουν σχετικά με 
την κατάρτιση προϋπολογισμού, 
την απαλλαγή  από τα χρέη, τα 
προσόντα για επαγγελματική 
απασχόληση, τις γραφές και το 
ευαγγέλιο, να διδάσκουν άλλους 
να διαβάζουν και να μαθαίνουν, 
την τεχνολογία, την υγεία, την καλή 

Ενδυναμώνοντας	τις	οικογένειες	μέσω	 
της	εγκόσμιας	αυτοδυναμίας
Μελετήστε αυτό το υλικό και, όπως κρίνετε κατάλληλο, συζητήστε το με τις αδελφές που  
επισκέπτεστε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε  
τις αδελφές σας και να κάνετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος της ζωής σας.
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σωματική κατάσταση, την πρό-
ληψη ως προς τον εθισμό και την 
ανάκτηση υγείας, την κοινωνική και 
συναισθηματική υγεία, την πρόληψη 
ασθενειών, την κηπουρική, την πα-
ραγωγή και αποθήκευση τροφίμων, 
την προετοιμασία για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα 
που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε 
αυτοδύναμα άτομα. 1

Η Τζούλυ Μπεκ, γενική πρόε-
δρος Ανακουφιστικής Εταιρείας, 
εξηγεί ότι «όταν παρέχουμε για τον 
εαυτό μας και τους άλλους, είναι 
μια απόδειξη ότι είμαστε μαθητές 
του Κυρίου Ιησού Χριστού… Όταν 
ξαφνικά τον περασμένο χρόνο 
απεβίωσε η πεθερά μου, άφησε 
μαρτυρία για την αυτοδυναμία 
στη ζωή της. Διέθετε ένα τρέχον 
εγκριτικό ναού και πολυ-χρησιμο-
ποιημένες γραφές και εγχειρίδια 
μελέτης. Με στοργή μοιράσαμε 
τις κατσαρόλες, τα τηγάνια και 
τα πιάτα με τα οποία είχε ετοιμά-
σει χιλιάδες γεύματα. Μας άφησε 
παπλώματα που είχε φτιάξει από 
παλιά υφάσματα. Πίστευε στην 
παλιά παροιμία ‘Χρησιμοποίησέ 
το, φθείρε το, κάνε το να σου 
χρησιμεύσει ή κάνε χωρίς αυτό’. 
Είδαμε τα τρόφιμα που είχε παρα-
γάγει, διατηρήσει και αποθηκεύσει. 
Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα 
βιβλιαράκια εσόδων-εξόδων της, 
όπου με αφοσίωση είχε καταγράψει 

τα έξοδά της όλα εκείνα τα χρό-
νια. Επειδή ζούσε προνοητικά, είχε 
αφήσει κάποια χρήματα που είχε 
αποταμιεύσει για στιγμές ανά-
γκης και δεν είχε αφήσει χρέη! Το 
σημαντικότερο, είχε διδάξει και 
εμπνεύσει πολλούς άλλους με τις 
δεξιότητες που είχε αποκτήσει στη 
γεμάτη πίστη ζωή της». 2 

Από τις γραφές 
Κατά Ιωάννην 13:34–35, Ιακώ-

βου 1:27, Μωσία 4:26, Διδαχή και 
Διαθήκες 29:34–35, 38:30, 44:6

Από την Ιστορία μας
Οι αδελφές της Ανακουφιστικής 

Εταιρείας συμμετείχαν πάντα στο 
έργο της διάσωσης ψυχών, τόσο 
κοσμικά, όσο και πνευματικά. 
Κάθε εβδομάδα, όταν συγκεντρω-
νόταν η Γυναικεία Ανακουφιστική 
Εταιρεία της Ναβού, οι αδελφές 
ανέφεραν για ανθρώπους που 
βρίσκονταν σε ανάγκη. Για την 
ανακούφιση των εχόντων ανά-
γκη, διανέμονταν από προσφορές 
χρήματα, αγαθά και προσφερό-
ταν χρόνος και ταλέντα. Αυτό 
το θεμελιώδες έργο ανακούφισης 
από τη δυστυχία εξακολούθησε να 
αποτελεί έργο τής Ανακουφιστικής 
Εταιρείας ανά τις γενεές.

Όταν οι Άγιοι έφθασαν στην 
Κοιλάδα Σωλτ Λέηκ, ο Πρόεδρος  
Μπρίγκαμ Γιανγκ (1801–77) 

Πίστη • Οικογένεια • Ανακούφιση
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συμβούλευσε τις αδελφές να συ-
μπαραστέκονται σε όσους έχουν 
ανάγκη και να μάθουν δεξιότητες 
που θα τους επέτρεπαν να φροντί-
σουν τον εαυτό τους. Είπε: «Μάθετε 
να στηρίζετε τον εαυτό σας. Απο-
θηκεύστε σιτηρά και αλεύρι και 

1. Πώς	μπορώ	να	βοηθήσω	τις	
αδελφές	μου	και	τις	οικογένειές	
τους	να	βελτιωθούν	ως	προς	
την	εγκόσμια	αυτοδυναμία;

2. Πώς	μπορώ	να	βελτιώσω	
την	εγκόσμια	αυτοδυναμία	μου;

Για περισσότερες πληροφορίες,  
πηγαίνετε στο www.reliefsociety 
.lds.org.
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κρατήστε τα για την ημέρα που θα 
υπάρχει έλλειψη».3 Υπό τη διεύθυνση 
της ιεροσύνης, η Ανακουφιστική 
Εταιρεία εξακολουθεί να διδάσκει 
την αυτοδυναμία, να προστατεύει 
την οικογένεια και να ενθαρρύνει 
την προσωπική χρηστότητα και 

πράξεις χριστιανικής αγάπης, της 
αγνής αγάπης του Χριστού.
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