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Desmitās tiesas 
svētības

Dieva mērķis, dodot mums baušļus, ir svē-
tīt mūs. Viņš grib dot mums mūžīgo dzīvi, 
dižāko no visām Viņa dāvanām (skat. M&D 

14:7). Lai saņemtu šo dāvanu, kas ļauj mums dzīvot 
kopā ar Viņu mūžīgi ģimenēs celestiālajā valstībā, 
mums ir jābūt spējīgiem dzīvot saskaņā ar šīs valstības 
likumiem (skat. M&D 88:22).

Viņš ir devis mums baušļus šajā dzīvē, lai palīdzētu 
mums attīstīt šīs spējas. Desmitās tiesas likums ir viens 
no šiem sagatavošanās baušļiem. Likums ir tāds, ka mēs 
dodam Tam Kungam vienu desmito daļu no visiem 
mūsu ienākumiem. Tas ir pietiekami vienkāršs, lai pat 
bērns to varētu saprast. Es esmu redzējis bērnus dodam 
bīskapam desmitās tiesas aploksni, kas satur vienu des-
mito daļu no tām monētām, ko viņi ir nopelnījuši.

Viena no svētībām, kuru mēs saņemam, kad mak-
sājam pilnu desmito tiesu, ir iespēja attīstīt ticību, kas 
ļauj dzīvot pēc augstāka likuma. Lai dzīvotu celestiālajā 
valstībā, mums ir jādzīvo saskaņā ar ziedošanās likumu. 
Tur mums ir jāspēj sajust, ka viss, kas mēs esam, un viss, 
kas mums ir, pieder Dievam.

Pastāv vismaz trīs veidi, kādos pilnas desmitās tiesas 
maksāšana šajā dzīvē mūs sagatavo sajust to, kas mums 
ir jājūt, lai saņemtu mūžīgās dzīves dāvanu.

Pirmkārt, kad mēs maksājam savu desmito tiesu Baz-
nīcai, mūsu Debesu Tēvs izlej Savas svētības pār mums. 
Katrs, kas ir konsekventi maksājis pilnu desmito tiesu, 

zina, ka tā ir patiesība. Svētības dažreiz ir garīgas, bet cit-
reiz laicīgas. Tās tiek dotas Tā Kunga laikā un atbilstoši 
tam, ko Viņš uzskata par vislabāko mums.

Saņemot šīs svētības, pieaug mūsu ticība tam, ka Dievs 
mūsu dzīvē ir visa labā avots. Kļūst vieglāk ieraudzīt, 
ka ziedošanās vienkārši atzīst patiesību, ka visi Dieva 
radījumi ir Viņa. Tas liek mums sajust pateicību par to, ka 
Viņš lūdz tikai 10 procentus no tā, ko Viņš mums jau ir 
devis. Tādējādi mēs tiekam labāk sagatavoti dzīvot atbil-
stoši ziedošanās likumam, kad tas no mums tiks prasīts.

Otrkārt, visi no mums, kas konsekventi ir maksājuši 
desmito tiesu, jūt lielāku pārliecību, lūdzot Dievam to, 
kas ir nepieciešams mums un mūsu ģimenei. Viņš ir 
apsolījis svētības, pat lielākas par tām, kuras mēs varam 
saņemt, kad esam bijuši uzticīgi savai derībai maksāt 
desmito tiesu (skat. Maleahija 3:10). Tādējādi viena no 
dižākajām desmitās tiesas svētībām ir pārliecība par 
nākotni. Lai arī kādi būtu mūsu apstākļi, viss beigu bei-
gās nokārtosies mums par labu. Kad mēs turam savus 
solījumus, Viņš turēs Savus. Miera sajūta ir viena no 
lielākajām svētībām, kas nāk no pilnas desmitās tiesas 
maksāšanas. Tie, kas ir ievērojuši desmitās tiesas bausli, 
var liecināt, ka miera sajūta ir īsta un dārga.

Treškārt, tie, kas maksā desmito tiesu, jutīs,  
ka pieaug viņu mīlestība pret Dievu un visiem  
Dieva bērniem. Šī sajūta nāk no sapratnes par  
to, kā Tēvs lieto desmito tiesu, ko mēs ziedojam,  
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lai svētītu cilvēkus šajā pasaulē un mūžībā.
Caur Saviem pilnvarotajiem kalpiem Viņš desmito tiesu 

tērē ļoti uzmanīgi. Desmitās tiesas maksātājs palīdz Tam 
Kungam būvēt tempļus, kur ģimenes var tikt saistītas uz 
mūžību. Desmitās tiesas maksātājs palīdz Viņam sūtīt 
evaņģēliju cilvēkiem visā pasaulē. Desmitās tiesas mak-
sātājs palīdz Viņam Viņa paša veidā caur Saviem kalpiem 
remdināt izsalkumu un ciešanas. Jebkurš no šiem kalpiem 
var jums pateikt, kā mīlestība ir augusi, pateicoties tam, 
ka desmitā tiesa tika izmantota, lai svētītu cilvēkus. Un to 
pašu var arī teikt uzticīgs desmitās tiesas maksātājs.

Līdz desmitās tiesas intervijai vēl ir vairāki mēneši. Es 
lūdzu, lai jūs un jūsu ģimene sāktu jau tagad plānot un 
gatavoties kļūt cienīgiem saņemt svētības, kuras Dievs 
izlej pār visiem tiem, kas var Viņam paziņot, ka viņi ir 
pilni desmitās tiesas maksātāji.

Kā mācīt no šī vēstījumA

•	 Dažreiz	labākais	veids,	kā	mācīt	noteiktus	principus,	ir	
tos	demonstrēt	(skat.	Teaching, No Greater Call [1999], 
164).	Apsveriet	iespēju	palūgt	kādam	ģimenes	locek-
lim	nodemonstrēt,	ko	nozīmē	viena	desmitā	daļa.	Viņš	
vai	viņa	varētu	to	nodemonstrēt,	nodalot	vienu	priekš-
metu	no	grupā	apvienotiem	desmit	priekšmetiem.	
Nobeigumā	apsveriet	iespēju	aicināt	kādu	ģimenes	
locekli	parādīt,	kā	aizpilda	desmitās	tiesas	kvīti.

•	 „Tie,	kurus	jūs	mācāt,	gūs	labumu	no	piedalīšanās”	
(Teaching, No Greater Call,	63).	Uzaiciniet	ģimenes	
locekļus	dalīties	tajā,	ko,	pēc	viņu	domām,	prezidents	
Airings	gribēja	izteikt	paziņojumā	„sajust	to,	kas	
mums	ir	jājūt,	lai	saņemtu	mūžīgās	dzīves	dāvanu”.	
Apsveriet	iespēju	apspriest	trīs	veidus,	kādos	desmitās	
tiesas	maksāšana	sagatavo	mūs	sajust	to,	kas	mums	ir	
jājūt,	lai	saņemtu	Dieva	svētības.

jAunieši
Pietiekami daudz naudas
Fabiano dos santos da silva

es	satiku	misionārus,	kad	man	bija	17.	Toreiz	es	un	
mans	vecākais	brālis	dzīvojām	kopā.	Mūsu	māte	

bija	nomirusi	pirms	gada,	un	dzīve	bija	grūta.	Kad	

misionāri	man	mācīja,	es	varēju	redzēt,	ka	šī	Baz-
nīca	ir	tā,	kuru	es	vienmēr	esmu	meklējis.	Taču	manu	
draugu	ietekme	atturēja	mani	no	došanās	uz	baznīcu	
svētdienās.

Reiz	es	devos	uz	kādu	Baznīcas	pasākumu	nedēļas	
vidū.	Redzot	visus	tos	jauniešus	smejamies	un	spēlēja-
mies,	es	jutu	lielu	prieku.	Misionāri	kopā	ar	jauniešiem	
izmantoja	šo	iespēju,	lai	mācītu	man	evaņģēlija	mācī-
bas,	un	es	jutos	tik	labi,	ka	nolēmu	kristīties.

Bet	pat	pēc	tam,	kad	es	pievienojos	Baznīcai,	es	
sastapos	ar	izaicinājumiem.	Tajā	pilsētas	daļā,	kurā	es	
dzīvoju,	es	biju	vienīgais	Baznīcas	loceklis	un	es	dzīvoju	
tālu	prom	no	lūgšanu	nama.	Mani	draugi,	kas	nebija	
Baznīcas	locekļi,	vairs	nevēlējās	pavadīt	laiku	kopā	
ar	mani.	Kad	es	jutos	vientuļš,	es	lūdzu	un	sajutu	Tā	
Kunga	mīlestību.

Katru	mēnesi	es	saņēmu	nelielus	naudas	līdzekļus	
no	uzkrājumiem,	kurus	atstāja	mana	māte.	Bija	grūti	
uzturēt	sevi	ar	tik	maziem	līdzekļiem.	Bet	es	apņēmos	
būt	paklausīgs.	Es	maksāju	desmito	tiesu,	un	man	arī	
bija	jāmaksā	par	transportu,	lai	nokļūtu	uz	semināra	
nodarbībām	un	svētdienas	sapulcēm.	Es	nesapratu	kā,	
bet	mēneša	beigās	es	atklāju,	ka	man	ir	bijis	pietiekami	
naudas,	lai	to	visu	paveiktu.

Es	zinu,	ka,	maksājot	desmito	tiesu,	es	tiku	svētīts.	
Paklausība	šim	bauslim	palīdzēja	man	iegūt	stiprāku	
liecību,	kalpot	misijā	un	atpazīt	svētības	tā,	lai	es	va-
rētu	stiprināt	jaunos	Baznīcas	locekļus,	kas	sastopas	ar	
izaicinājumiem.

Bērni
es varu maksāt desmito tiesu

maksāt	desmito	tiesu	nozīmē	dot	Tam	Kungam	
10	procentus	no	tā,	ko	mēs	esam	nopelnījuši.	

Iedomājieties	trīs	bērnus,	kas	veic	trīs	dažādus	darbus.	
Pieņemsim,	ka	viens	nopelna	Ls	1,	cits	Ls	2,	bet	trešais	
bērns	nopelna	Ls	3.	Uzrakstiet,	cik	liela	būs	desmitā	
tiesa	katram	no	šiem	bērniem.

Papildjautājums:	Kurš	no	šiem	desmitās	tiesas	 
maksātājiem	saņems	visvairāk	svētību?	(Norādījums:	
Skat.	prezidenta	Airinga	vēstījuma	pēdējo	rindkopu.)
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Pašpaļāvības attīstīšana — spēja 
parūpēties par sevi un savu 

ģimeni — ir katras māsas atbil-
dība. Mēs kļūstam pašpaļāvīgas, 
kad mēs iemācāmies mīlēt darbu, 
kad mēs meklējam iedvesmu, lai 
atrastu labāko veidu, kā nodroši-
nāt sevi, un kad mēs strādājam ar 
ģimenes locekļiem, lai apmieri-
nātu pamatvajadzības.

Kad mēs esam pašpaļāvīgas, mēs 
izmantojam savas svētības un resur-
sus, lai sagatavotos pārvarēt prob-
lēmas un izvairīties no tām. Bet no 
otras puses, pašpaļāvība palielinās, 
kad mēs lūdzam pēc drosmes, lai 
ar ticību stātos pretī izaicinājumiem, 
kas noteikti būs. Pašpaļāvība arī  
ļauj mums ievērot mūsu derību — 
rūpēties par citiem.

Palīdzības biedrībā mums tiek 
mācīti pašpaļāvības principi un 
iemaņas. Māsas var mācīties par 
naudas plānošanu, atbrīvoša-
nos no parādiem, kvalifikācijas 
celšanu, par Svētajiem Rakstiem 
un evaņģēliju, par to, kā mācīt 
citiem lasīt un mācīties, par teh-
noloģijām, par fizisko veselību, 
vingrošanu, atkarību pārvarēšanu 
un atveseļošanos, par sociālo un 
emocionālo veselību, par sli-
mību novēršanu, par dārzkopību, 
pārtikas ražošanu un uzglabā-
šanu, par sagatavošanos ārkārtas 

Ģimeņu	stiprināšana	 
caur	laicīgo	pašpaļāvību
Studējiet šo materiālu un piemērotā brīdi apspriediet to ar māsām, kuras jūs apmeklējat.  
Izmantojiet jautājumus, kas palīdzēs jums stiprināt māsas, kuras jūs apmeklējat, un padarīt  
Palīdzības biedrību par aktīvu savas dzīves sastāvdaļu.
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situācijām un par daudzām citām 
lietām, kas palīdzēs mums kļūt 
pašpaļāvīgām.1

Džūlija B. Beka, Palīdzības 
biedrības vispārējā prezidente, 
paskaidro, ka „sevis un citu nodro-
šināšana ir liecība tam, ka mēs esam 
Tā Kunga Jēzus Kristus mācekļi. 
Kad [mana vīra māte] pagājušogad 
pēkšņi nomira, viņa atstāja liecību 
par savu pašpaļāvības pilno dzīvi. 
Viņai bija derīga tempļa apmeklē-
juma rekomendācija un daudz iz-
mantotu Svēto Rakstu un evaņģēlija 
studēšanas materiālu. Mēs mīlestībā 
sadalījām viņas katlus, pannas un 
traukus, kuros viņa bija pagatavo-
jusi tūkstošiem maltīšu. Viņa atstāja 
mums segas, ko viņa bija pagatavo-
jusi no vecām drēbēm. Viņa ticēja 
senai parunai: „Valkā to, novalkā 
to, izlieto to vai iztiec bez tā.” Mēs 
redzējām pārtikas krājumus, ko viņa 
bija izaudzējusi, konservējusi un 
uzkrājusi. Īpaši aizkustinošas bija 
viņas mazās rēķinu grāmatas, kurās 
viņa daudzus gadus bija uzticīgi 
pierakstījusi savus izdevumus. Tā-
pēc, ka viņa bija dzīvojusi apdo-
mīgi, viņa atstāja nedaudz naudas, 
ko viņa bija iekrājusi neparedzētiem 
gadījumiem, un viņai nebija nekādu 
parādu! Pats svarīgākais — viņa bija 
mācījusi un iedvesmojusi daudzus 
citus ar savām prasmēm, ko viņa 

bija ieguvusi savas ticības pilnās 
dzīves laikā.” 2 

No Svētajiem Rakstiem 
Jāņa 13:34–35; Jēkaba v. 1:27; 

Mosijas 4:26;  Mācība un Derības 
29:34–35; 38:30; 44:6

No mūsu vēstures
Palīdzības biedrības māsas 

vienmēr ir piedalījušās dvēseļu 
glābšanas darbā gan laicīgi, gan 
garīgi. Katru nedēļu, kad Navū 
satikās Palīdzības biedrība, māsas 
atskaitījās par tiem cilvēkiem, 
kuri ir nonākuši grūtībās. Naudas, 
preču, talantu un laika ziedojumi 
tika sadalīti, lai palīdzētu trūkum-
cietējiem. Šis atbalsta un ciešanu 
atvieglošanas darbs ir bijis Palī-
dzības biedrības darbs paaudžu 
paaudzēs.

Kad svētie ieradās Sālsezera 
ielejā, prezidents Brigams Jangs 
(1801–1877) māsām deva padomu 
palīdzēt tiem, kas ir nonākuši  
grūtībās, un mācīties prasmes,  
kas ļautu viņām parūpēties par 
sevi. Viņš teica: „Mācieties uz-
turēt sevi, nolieciet graudus un 
miltus un noglabājiet tos nebal-
tai dienai.” 3 Priesterības vadībā 
Palīdzības biedrība turpina mācīt 
pašpaļāvību, lai pasargātu ģi-
meni, lai veicinātu personīgo 

Ticība • Ģimene • Palīdzība
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taisnīgumu un mudinātu uz žēl-
sirdības, tīrās Kristus mīlestības, 
darbiem.
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1. Kā	es	varu	palīdzēt	māsām,	
kuras	es	apmeklēju,	un	viņu	ģime-
nēm	sekmēt	laicīgo	pašpaļāvību?

2. Kā	es	varu	vairot	savu	laicīgo	
pašpaļāvību?

Vairāk informācijas var iegūt  
www.reliefsociety.lds.org.
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