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A tized áldásai
Isten azért ad nekünk parancsolatokat, hogy 

megáldhasson bennünket. Az Ő egyik legna
gyobb ajándékát, az örök életet szeretné ne

künk adni (lásd T&Sz 14:7). Ahhoz, hogy elnyerjük 
annak ajándékát, hogy családunkkal örökké Vele 
élhessünk a celesztiális királyságban, képesnek  
kell lennünk a királyság törvényei szerint élni (lásd 
T&Sz 88:22).

Azért adott nekünk parancsolatokat ebben  
az életben, hogy segítsen kifejlesztenünk ezt  
a képességet. A tized törvénye e felkészítő  
parancsolatok egyike. E törvény szerint az Úrnak 
kell adnunk jövedelmünk tíz százalékát. Ez  
annyira egyszerű, hogy még egy gyermek is  
képes megérteni. Láttam már gyermekeket, ahogy  
a püspöknek átadják a tizedborítékot, melyben  
a megkeresett aprópénz egy tizede csörgött.

A teljes tizedfizetés egyik áldása az, hogy segít  
nekünk kifejleszteni a még ennél is magasabb  
törvény szerinti élethez szükséges hitet. Ahhoz, hogy  
a celesztiális királyságban élhessünk, a felajánlás  
törvénye szerint kell élnünk. Ott éreznünk kell majd, 
hogy mi magunk és mindenünk, amink csak van,  
Istenhez tartozik.

Legalább három olyan dolog van, ami a teljes tized
fizetés által ebben az életben felkészít bennünket arra, 
hogy érezzük mindazt, amit az örök élet ajándékának 
elnyeréséhez éreznünk kell.

Az első, hogy amikor befizetjük tizedünket az 
egyháznak, Mennyei Atyánk áldásokkal halmoz el 

bennünket. Bárki, aki következetesen fizeti tizedét, 
tudhatja, hogy ez igaz. Az áldások néha lelkiek, 
néha pedig fizikai jellegűek. Az Úr idejében adatnak, 
valamint aszerint, hogy Ő mit tart számunkra  
a legjobbnak.

Miközben ezen áldásokat elnyerjük, növekszik az 
abba vetett hitünk, hogy Isten az életünkben lévő 
összes jó dolog forrása. Könnyebben felismerjük, 
hogy a felajánlás egyszerűen annak az igazságnak az 
elismerése, hogy Isten minden teremtménye Őhozzá 
tartozik. Segít hálát éreznünk azért, hogy Ő csupán 
tíz százalékot kér vissza abból, amit nekünk adott. 
Ezáltal felkészültebbek leszünk arra, hogy amikor 
megkérnek rá, képesek legyünk a felajánlás  
törvénye szerint élni.

A második, hogy mindannyian, akik teljes és 
rendszeres tizedfizetők vagyunk, magabiztosabb
nak érezzük magunkat abban, hogy Istentől kérjük 
mindazt, amire nekünk és családunknak szüksége 
van. Ha hűek vagyunk szövetségünkhöz, hogy teljes 
tizedet fizessünk, nagyobb áldásokat ígér nekünk, 
mint amit képesek vagyunk befogadni (lásd Mala
kiás 3:10). Így a tizedfizetés egyik nagyszerű áldása 
az, hogy bizakodva tekintünk a jövőbe. Akármilyen 
helyzetben is találjuk magunkat, minden a legjobban 
fog alakulni. Amikor mi betartjuk az ígéreteinket, Ő 
is betartja a sajátjait. A tizedfizetés egyik legnagyobb 
áldása a békesség érzése. Mindazok, akik betartják 
a tizedfizetés törvényét, tanúsíthatják, hogy a béke 
áldása valós és becses ajándék.

E l s ő  E l n ö k s é g i  ü z E n E t,  2 0 1 1 .  j ú n i u s

Írta:  
Henry B. Eyring elnök

első tanácsos az  
Első Elnökségben



2

A harmadik, hogy azok, akik fizetik tizedüket, 
nagyobb szeretetet éreznek Isten és az Ő összes 
gyermeke iránt. Ez a megnövekedett szeretet annak 
megértéséből fakad, hogy Atyánk az általunk fel
ajánlott tizedet arra használja, hogy megáldja az em
bereket ebben a világban és az örökkévalóságban is.

A tizedet az Ő felhatalmazott szolgái által igen 
nagy gonddal használja fel. A tizedfizető segít az 
Úrnak templomokat építeni, ahol a családokat az 
örökkévalóságra egymáshoz pecsételhetik. A tized
fizető segít Neki az evangéliumot minden emberhez 
eljuttatni. A tizedfizető segít Neki az Ő módján és az 
Ő szolgái által enyhíteni az éhséget és szenvedést. 
E szolgák közül bárki elmondhatja nektek, hogy mek
kora szeretet fakadt abból, hogy a tizedet emberek 
életének megáldására használták fel. Erről a hithű 
tizedfizető is tanúságot tehet.

A tizedrendezés csak hónapok múlva lesz. Azért 
imádkozom, hogy a családotokkal együtt már most  
elkezdhessetek felkészülni arra, hogy érdemesek  
legyetek azokra az áldásokra, melyeket Isten mindazokra 
kitölt, akik kijelentik Neki, hogy teljes tizedfizetők.

TanÍTás EBBől az üzEnETBől

•	 Egy	adott	tantételt	gyakran	szemléltetés	által	lehet	a	
legjobban	megtanítani	(lásd	Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás	[1999],	173).	Megkérhetsz	egy	családtagot,	
hogy	szemléltesse,	mit	jelent	valaminek	az	egy	tizede.	
Ezt	úgy	is	bemutathatja,	hogy	tíz	tárgyból	egyet	el-
különít.	Befejezésként	megkérhetsz	egy	családtagot,	
mutassa	meg,	hogyan	kell	kitölteni	egy	tizedfizetési	
szelvényt.

•	 „A	tanulók	hasznát	fogják	látni	egymás	részvételé-
nek”	(Tanítás, nincs nagyobb elhívás,	63).	Kérj	meg	
családtagokat,	hogy	osszák	meg,	szerintünk	mit	
jelent	Eyring	elnök	azon	kijelentése,	hogy	„érezzük 
mindazt,	amit	az	örök	élet	ajándékának	elnyerésé-
hez	éreznünk	kell”.	Megbeszélhetitek	azt	a	három	
módot,	amely	által	a	tizedfizetés	felkészít	bennün-
ket	arra,	hogy	érezzük	mindazt,	amit	Isten	áldásai-
nak	elnyeréséhez	érezünk	kell.

FiaTaloknak
Elegendő pénz
Írta: Fabiano dos santos da silva

17 éves	koromban	találkoztam	a	misszionáriu-
sokkal.	Akkoriban	a	bátyámmal	éltem.	Édes-

anyám	az	előző	évben	halt	meg,	így	az	életünk	elég	
nehéz	volt.	Amikor	a	misszionáriusok	tanítottak,	
felismertem,	hogy	az	egyház	volt	az,	amit	mindig	is	
kerestem.	A	barátaim	rám	gyakorolt	hatása	azonban	
meggátolt	abban,	hogy	vasárnaponként	eljárjak	az	
egyházba.

Egy	alkalommal	elmentem	egy	hétköznap	tartott	
egyházi	tevékenységre.	Hatalmas	örömmel	töltött	el,	
amikor	azt	láttam,	hogy	a	fiatalok	nevetnek	és	játsza-
nak.	A	misszionáriusok	a	fiatalokkal	karöltve	kihasz-
nálták	ezt	az	alkalmat	arra,	hogy	tanítsanak	nekem	
egy	evangéliumi	leckét,	melynek	hatására	annyira	jó	
érzések	töltöttek	el,	hogy	el	is	határoztam	magamat	a	
keresztelkedésre.

De	az	egyházhoz	való	csatlakozásom	után	is	 
értek	kihívások.	A	városnak	abban	a	részében	 
én	voltam	egyedül	egyháztag,	és	nagyon	messze	 
laktam	a	gyülekezeti	háztól.	Nem	egyháztag	bará-
taim	már	nem	akartak	szóba	állni	velem.	Amikor	
egyedül	éreztem	magam,	imádkoztam,	és	éreztem	 
az	Úr	szeretetét.

Az	édesanyám	által	ránk	hagyott	pénzből	minden	
hónapban	csupán	egy	keveset	kaptam.	Ilyen	kevés	
pénzből	nagyon	nehéz	volt	biztosítanom	a	megélhe-
tésemet.	Én	azonban	elhatároztam,	hogy	engedel-
mes	leszek.	Fizettem	a	tizedet,	és	fizetnem	kellett	a	
tömegközlekedésért	is,	hogy	el	tudjak	menni	ifjúsági	
hitoktatásra	és	a	vasárnapi	gyűlésekre.	Nem	tudtam	
hogyan,	de	a	hónap	végén	mindig	mindenre	jutott	
elég	pénz.

Tudom,	hogy	a	tizedfizetés	által	áldásokban	része-
sültem.	E	parancsolat	betartása	segített	nekem	abban,	
hogy	bizonyságom	megerősödjön,	missziót	szolgálhas-
sak,	és	felismerjem	az	áldásokat,	hogy	segíteni	tudjak	
azoknak	az	új	egyháztagoknak,	akik	kihívásokkal	kerül-
nek	szembe.
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GyErmEkEknEk
Tudok tizedet fizetni

A	tizedfizetés	azt	jelenti,	hogy	keresetünkből	tíz	szá-
zalékot	az	Úrnak	adunk.	Képzeld	el,	hogy	három	

gyermek,	három	különféle	munkát	végez.	Tegyük	fel,	

hogy	az	egyikük	100,	a	második	200,	a	harmadik	pedig	
300	forintot	keres.	Írd	le,	hogy	egyenként	mennyi	lenne	
a	tizedük.

Kiegészítő	kérdés:		E	tizedfizetők	közül	ki	részesül	a	
legtöbb	áldásban?	(Tipp:	lásd	Eyring	elnök	üzenetének	
utolsó	bekezdését.)
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Az önellátás kialakítása – vagyis 
annak képessége, hogy gon

doskodni tudjunk magunkról és 
családunkról – minden nőtestvér 
kötelessége. Önellátóvá válunk, 
amikor megtanuljuk szeretni a 
munkát, amikor sugalmazásra 
törekszünk, hogy miként tudnánk a 
legjobban gondoskodni magunkról, 
és amikor a családtagokkal együtt 
dolgozunk az alapvető szükségletek 
kielégítésén.

Amikor önellátóak vagyunk, 
áldásaink és forrásaink használa
tával készülünk fel és kerüljük el a 
problémákat. Az önellátás azonban 
akkor is növekszik, amikor bátor
ságért imádkozunk, hogy szembe 
tudjunk nézni a bizonyosan bekö
vetkező kihívásokkal. Az önellátás 
továbbá képessé tesz bennünket 
azon szövetségünk megtartására, 
hogy másokról gondoskodjunk.

A Segítőegyletben önellátási 
tantételeket és képességeket ta
nulunk. A nőtestvérek itt a követ
kezőkről tanulhatnak: pénzügyek 
(költségvetés, adósság kifizetése és 
munkavállalási képesítések); oktatás 
és írniolvasni tudás (a szentírások 
tanulmányozása és az evangélium 
megismerése, mások olvasni tanítása, 
gyermekek és fiatalok korrepetálása, 
gyermekirodalom megválasztása, 
számítógép és egyéb technológiák 
használata, kulturális ismeretek 

A	családok	megerősítése	a	fizikai	 
önellátás	által
Tanulmányozd ezt az anyagot, és amikor helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad látogatott 
nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, valamint abban,  
hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon.
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kialakítása); egészség (testi egészség, 
állóképesség, függőség megelőzése 
és gyógyítása, szociális és érzelmi 
egészség, valamint betegségmegelő
zés); kertészkedés; élelem termelése 
és tárolása; vészhelyzetekre való 
felkészülés, valamint sok egyéb 
olyan dolgot, ami segít önellátóvá 
válnunk. 1

Julie B. Beck, a Segítőegylet 
általános elnöke a következőket 
mondta: „A magunkról és másokról 
való gondoskodás annak bizonyí
téka, hogy az Úr Jézus Krisztus 
tanítványai vagyunk. […] Amikor 
[anyósom] tavaly váratlanul elhunyt, 
saját önellátó életének bizonyítékát 
hagyta hátra. Volt érvényes temp
lomi ajánlása, és voltak mindig 
használt szentírásai és evangéliumi 
tanulást segítő kalauzai. Szerető 
gondoskodással rendezte el a faze
kakat, serpenyőket és edényeket, 
melyekben több ezerszer készített 
ételt. Régi ruhákból varrt takarókat 
hagyott hátra nekünk. Hitt a követ
kező régi mondásban: »Edd meg 
mind, koptasd el, találd ki, vagy 
felejtsd el«. Láttuk azt az élelmi
szerraktárt, melyben az ételeket ő 
termelte meg, tartósította és tette 
el. Különösen azok a kis füzetek 
érintettek meg, melyekbe a hosszú 
évek alatt oly hithűen vezette min
den kiadását. Mivel előrelátó életet 
élt, hátrahagyta azt a pénzt, amit 

vészhelyzetekre tartogatott, adós
sága pedig nem volt. Ami azonban a 
legfontosabb, sokakat tanított és ins
pirált azon képességeivel, melyekre 
hithű élete során tett szert.” 2

A szentírásokból 
János 13:34–35; Jakab 1:27; 

Móziás 4:26; Tan és a szövetségek 
29:34–35; 38:30; 44:6

Történelmünkből
A segítőegyleti nőtestvérek min

dig is részt vettek a lelkek fizikai és 
lelki megmentésének munkájában. 
Minden héten, amikor a nauvooi 
Női Segítőegylet tagjai összegyűl
tek, a nőtestvérek jelentést adtak 
a szükséget szenvedőkről. Az ő 
megsegítésükre pénzt, árucikkeket, 
tehetséget és időt ajánlottak fel. Ez 
a szenvedés enyhítésére irányuló 
alapvető munka azóta is, nemzedé
kek óta részét képezi a Segítőegylet 
munkájának.

Amikor a szentek megérkeztek 
a Sóstóvölgybe, Brigham Young 
elnök (1801–77) arra kérte a nőtest
véreket, hogy segítsenek a szükséget 
látóknak, és sajátítsanak el olyan 
készségeket, melyekkel gondoskodni 
tudnak magukról. Ezt mondta: „Ta
nuljátok meg fenntartani magatokat; 
raktározzatok gabonát és lisztet, és 
készüljetek fel az ínség idejére.” 3  
A Segítőegylet a papság irányítása 

Hit • Család • Segítség
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alatt továbbra is az önellátást és  
a család védelmét tanítja, továbbá 
személyes igazlelkűségre és jószívű
ségre, azaz Krisztus tiszta szeretetére 
buzdít.
Jegyzetek
1. Lásd 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása 

(2010), 9.4.2.
2. Julie B. Beck: The Welfare Responsibilities of 

the Relief Society President, Basic Principles 
of Welfare and Self-Reliance (2009), 6.

3. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai:  
Brigham Young (1997), 231.

1. Hogyan	tudok	segíteni	a	
nőtestvéreknek	és	családjaiknak	
fejlődni	a	fizikai	önellátás	 
terén?

2. Hogyan	tudok	jobbá	válni	
saját	fizikai	önellátásom	terén?

További információkért látogass  
el a www.reliefsociety.lds.org 
honlapra.
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