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Palaiminimai dėl 
dešimtinės mokėjimo

Dievas duoda mums įsakymus, kad palaimintų. 
Jis nori suteikti mums amžinąjį gyvenimą –  
didžiausią iš visų Savo dovanų (žr. DS 14:7). 

Kad gautume šią dovaną – amžiną gyvenimą šeimomis 
su Juo celestialinėje karalystėje, turime laikytis tos kara-
lystės įstatymų (žr. DS 88:22).

Kad padėtų išsiugdyti šį sugebėjimą, Jis davė mums 
įsakymus šiame gyvenime. Vienas iš tokių paruošiamųjų 
įsakymų yra dešimtinės įstatymas. Šis įstatymas byloja, 
kad turime atiduoti Viešpačiui dešimtąją dalį visų savo 
pajamų. Jis toks paprastas, kad net vaikas gali jį suprasti. 
Esu matęs, kaip vaikai įteikia vyskupui dešimtinės voką, 
kuriame yra dešimtoji dalis jų uždirbtų pinigėlių.

Vienas iš palaiminimų, kylančių iš visos dešimtinės mo-
kėjimo, yra augantis tikėjimas gyventi pagal dar aukštesnį 
įstatymą. Kad galėtume gyventi celestialinėje karalystėje, 
turime gyventi pagal pasišventimo įstatymą. Tai reiškia, 
kad turime suvokti, kad viskas, kas esame, ir viskas, ką 
turime, priklauso Dievui.

Visos dešimtinės mokėjimas šiame gyvenime bent 
trimis būdais ruošia mus suvokti tai, ką turime suvokti, 
kad gautume amžinojo gyvenimo dovaną.

Pirma, kai Bažnyčiai mokame dešimtines, mūsų Dan-
giškasis Tėvas išlieja ant mūsų palaiminimus. Bet kuris, 
nuolat mokėjęs visą dešimtinę, žino, kad tai tiesa. Kar-
tais tie palaiminimai būna dvasiški, kartais – materialūs. 

Jie suteikiami Viešpaties laiku ir pagal Jo žinojimą, kas 
mums geriausia.

Sulaukus tų palaininimų sustiprėja mūsų tikėjimas, kad 
Dievas yra šaltinis visko, kas gera mūsų gyvenimuose. 
Tampa lengviau suvokti, kad pasišventimas tėra pripa-
žinimas tiesos, kad viskas, ką Dievas sukūrė, yra Jo. Tai 
padeda mums su dėkingumu suvokti, kad Jis prašo tik 
dešimtosios dalies to, ką yra mums davęs. Taip būsime 
geriau pasiruošę gyventi pagal pasišventimo įstatymą, kai 
to bus iš mūsų paprašyta. 

Antra, mes, kurie nuolat mokėjome visą dešimtinę, 
suvokiame didesnį pasitikėjimą prašydami Dievą to, 
ko reikia mums ar mūsų šeimoms. Jis pažadėjo palai-
minimus, net didesnius, nei galime priimti, jei esame 
ištikimi savo sandorai mokėti dešimtinę (žr. Malachijo 
3:10). Taigi vienas iš didžių dešimtinės palaiminimų 
yra ramybė dėl ateities. Kokios bebūtų mūsų aplinky-
bės, viskas išeis į gera. Mums laikantis savo pažadų, Jis 
laikysis savųjų. Ramybės jausmas yra vienas iš didžių 
visos dešimtinės mokėjimo palaiminimų. Tie, kas laikėsi 
dešimtinės įsakymo, gali paliudyti, kad ramybės palai-
minimas yra tikras ir vertingas.

Trečia, tie, kurie moka dešimtinę, suvokia didesnę 
meilę Dievui ir visiems Jo vaikams. Ta didesnė meilė kyla 
iš suvokimo, kaip Tėvas mūsų sumokėtas dešimtines nau-
doja žmonėms laiminti šiame pasaulyje ir amžinybėje.
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Per savo įgaliotus tarnus Jis naudoja dešimtines labai 
rūpestingai. Dešimtinės mokėtojas padeda Viešpačiui 
statyti šventyklas, kuriose šeimos gali būti užantspau-
duotos amžinybei. Dešimtinės mokėtojas padeda Jam 
siųsti Evangeliją viso pasaulio žmonėms. Dešimtinės 
mokėtojas padeda Jam per Jo tarnus ir Jo būdu suma-
žinti badą ir vargą. Bet kuris iš tų tarnų gali jums pasa-
kyti, kaip padaugėjo meilės dėl to, kad dešimtinė buvo 
panaudota žmonėms laiminti. Tą patį gali pasakyti ir 
ištikimas dešimtinės mokėtojas.

Už kelių mėnesių bus dešimtinės aptarimo pokal-
bis. Meldžiu, kad jūs ir jūsų šeima jau dabar pradėtų 
planuoti ir ruoštis būti vertiems palaiminimų, kuriuos 
Dievas išlieja ant visų tų, kurie gali Jam pareikšti, kad  
 jie yra visos dešimtinės mokėtojai.

KAiP moKyti PAgAl šią žinią

•	 Kartais	geriausias	būdas	mokyti	tam	tikro	principo	yra	
pademonstruoti	jį	(žr.	Teaching, No Greater Call [1999], 
164).	Pagalvokite,	ar	nevertėtų	paprašyti	šeimos	nario	
pademonstruoti,	ką	reiškia	dešimtoji	dalis.	Jis	ar	ji	gali	
tai	pademonstruoti	iš	dešimties	daiktų	grupės	atskirda-
mas	vieną.	Pagalvokite,	ar	pabaigoje	nevertėtų	pakviesti	
šeimos	nario	parodyti,	kaip	užpildyti	dešimtinės	lapelį.

•	 „Jūsų	mokomi	žmonės	drauge	dalyvaudami	galės	
pasimokyti	vienas	iš	kito“	(Teaching, No Greater Call, 
63).	Paprašykite,	kad	šeimos	nariai	pasakytų,	ką,	jų	ma-
nymu,	prezidentas	Airingas	turėjo	omenyje,	sakydamas	
„suvokti	tai,	ką	turime	suvokti,	kad	gautume	amžinojo	
gyvenimo	dovaną“.	Pagalvokite,	ar	nevertėtų	aptarti	
trijų	būdų,	kaip	dešimtinės	mokėjimas	paruošia	mus	
suvokti	tai,	ką	turime	suvokti,	kad	gautume	Dievo	
palaiminimus.

JAunimAs
Pakankamai pinigų
Fabianas dos santos da silva

sutikau	misionierius,	kai	man	buvo	17-ka.	Tuo	metu	
gyvenau	drauge	su	savo	vyresniuoju	broliu.	Mūsų	

motina	prieš	metus	buvo	mirusi	ir	gyvenimas	buvo	sun-
kus.	Misionieriams	mokant	mane	supratau,	kad	Bažnyčia	
buvo	būtent	ta,	kurios	visada	ieškojau.	Bet	dėl	draugų	
įtakos	sekmadieniais	nevaikščiojau	į	Bažnyčią.

Vieną	eilinę	savaitės	dieną	nuėjau	į	Bažnyčios	veiklą.	
Matydamas	visą	jaunimą	juokiantis	ir	žaidžiant	buvau	
labai	laimingas.	Misionieriai	ir	jaunimas	pasinaudojo	ta	
galimybe	pravesti	man	Evangelijos	pamoką,	ir	aš	jaučiausi	
taip	gerai,	kad	nusprendžiau	pasikrikštyti.

Bet	net	ir	prisijungęs	prie	Bažnyčios	susidurdavau	su	
sunkumais.	Gyvenau	toli	nuo	bažnyčios	ir	toje	miesto	
dalyje	buvau	vienintelis	Bažnyčios	narys.	Bažnyčiai	ne-
priklausantys	mano	draugai	nebenorėjo	su	manimi	turėti	
nieko	bendro.	Kai	jausdavausi	vienišas,	aš	melsdavausi	ir	
jausdavau	Viešpaties	meilę.

Kiekvieną	mėnesį	gaudavau	truputį	pinigų	iš	savo	ma-
mos	palikimo.	Buvo	sunku	išgyventi	už	tokią	mažą	sumą.	
Bet	nusprendžiau	būti	paklusnus.	Sumokėdavau	dešim-
tinę,	taip	pat	sumokėdavau	už	transportą	į	seminariją	ir	
sekmadienio	susirinkimus.	Man	tai	buvo	nesuprantama,	
bet	mėnesio	pabaigoje	pastebėdavau,	kad	man	užteko	
pinigų	visa	tai	padaryti.

Žinau,	kad	per	dešimtinės	mokėjimą	esu	laiminamas.	
Paklusnumas	šiam	įsakymui	padėjo	man	įgyti	stipresnį	
liudijimą,	tarnauti	misijoje	ir	atpažinti	palaiminimus,	
kad	galėčiau	stiprinti	naujus	narius,	kurie	susiduria	su	
sunkumais.	

VAiKAi
Aš galiu mokėti dešimtinę

mokėti	dešimtinę	reiškia	duoti	Viešpačiui	dešimtąją	
dalį	to,	ką	uždirbame.	Įsivaizduokite	tris	vaikus,	

dirbančius	skirtingus	darbus.	Tarkim,	kad	vienas	uždirbo	
1	litą,	kitas	uždirbo	2	litus,	o	trečias	–	3	litus.	Parašykite,	
kiek	kiekvienas	iš	tų	vaikų	turėtų	duoti	dešimtinės.

Papildomas klausimas:	Kuris	iš	šių	dešimtinės	mokė-
tojų	gaus	daugiausia	palaiminimų?	(Žr.	paskutinę	Prezi-
dento	Airingo	žinios	pastraipą.)
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išsiugdyti savarankiškumą – ge-
bėjimą pasirūpinti savimi ir savo 

šeima – yra kiekvienos sesers atsa-
komybė. Savarankiškos tampame 
besimokydamos mylėti darbą, 
siekdamos įkvėpimo rasti geriausius 
apsirūpinimo būdus ir bendradar-
biaudamos su šeimos nariais tenki-
nant pagrindinius poreikius. 

Kai esame savarankiškos, savo 
palaiminimus ir išteklius naudojame 
pasiruošti sunkumams ir jų išvengti. 
Savarankiškumas didėja, kai mel-
džiame drąsos su tikėjimu įveikti 
sunkumus, su kuriais neišvengiamai 
susidursime. Be to, savarankiškumas 
įgalina mus laikytis savo sandoros 
rūpintis kitais.

Paramos Bendrijoje mus moko 
savarankiškumo principų ir įgūdžių. 
Seserys gali mokytis, kaip sudarinėti 
biudžetą, išmokėti skolas, įsidar-
binti, mokytis Raštų ir Evangelijos, 
mokyti kitas skaityti ir mokytis, 
mokytis technologijų, geros svei-
katos ir fizinės būklės palaikymo, 
kaip išvengti žalingų įpročių ir 
juos įveikti, socialinio ir psichinio 
sveikatingumo, ligų profilaktikos, 
sodininkystės, maisto paruošimo 
bei saugojimo, mokytis, kaip pasi-
ruošti nelaimėms, ir daugelio kitų 
dalykų, padėsiančių mums tapti 
savarankiškoms.1

Visuotinė Paramos bendrijos 

Šeimų	stiprinimas	per	 
materialinį	savarankiškumą
Išnagrinėkite šią medžiagą ir, jei tinka, aptarkite ją su jūsų lankomomis seserimis. 
Užduokite klausimus, padedančius stiprinti jūsų seseris ir jums pačioms aktyviai 
dalyvauti Paramos bendrijoje.
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prezidentė Džiulė B. Bek aiškina, 
jog „rūpindamosi savimi ir kitais 
liudijame, kad esame Viešpaties 
Jėzaus Kristaus mokinės… Praeitais 
metais netikėtai mirė mano anyta, 
palikdama įrodymą apie savo 
savarankišką gyvenimą. Ji turėjo 
galiojančią šventyklos rekomenda-
ciją, gerokai apsitrynusius Raštus 
bei Evangelijos studijų vadovėlius. 
Mes su meile pasidalijome jos puo-
dus, keptuves ir indus, kuriuose ji 
paruošė tūkstančius valgių. Ji pa-
liko iš senų drabužių sudygsniuotų 
lovos užtiesalų. Ji tikėjo senu 
priežodžiu: „Sunaudok, sunešiok, 
panaudok arba išmesk.“ Matėme, 
kiek daržovių ir vaisių ji užaugino, 
užkonservavo ir laikė sandėliuke. 
Ypač susijaudinau pamačiusi jos 
mažąją sąskaitų knygelę, kurioje ji 
ištikimai surašydavo visas savo ilgų 
metų išlaidas. Kadangi gyveno iš-
mintingai, ji paliko šiek tiek pinigų, 
kuriuos ilgus metus taupė nenuma-
tytiems atvejams. Ji nepaliko jokių 
skolų! O svarbiausia yra tai, kad ji 
ir daugybę kitų įkvėpė bei pamokė 
per visą savo ištikimą gyvenimą 
įgytų įgūdžių.“ 2

Raštų ištraukos 
Jono 13:34–35; Jokūbo 1:27; 

Mozijo 4:26; Doktrinos ir Sandorų 
29:34–35; 38:30; 44:6

Iš mūsų istorijos
Paramos bendrijos seserys 

visada dalyvavo materialaus ir 
dvasinio sielų gelbėjimo darbe. 
Kiekvieną savaitę susirinkus Navū 
Moterų paramos bendrijai, seserys 
pranešdavo apie vargstančius žmo-
nes. Paaukoti pinigai, produktai, 
talentai ir laikas būdavo paskirs-
tomi kaip pagalba skurstantiems. 
Šis pagrindinis pagalbos vargstan-
tiems darbas, kaip Paramos bendri-
jos darbas, buvo tęsiamas per kartų 
kartas. 

Šventiesiems atvykus į Druskos 
ežero slėnį, prezidentas Brigamas 
Jangas (1801–1877) patarė seserims 
padėti vargstantiems ir mokytis įgū-
džių, kurie leistų joms pasirūpinti 
savimi. Jis sakė: „Mokykitės išlaikyti 
save, sukaupkite grūdų ir miltų 
atsargas ir saugokite jas juodai 
dienai.“ 3 Vadovaujama kunigijos, 
Paramos bendrija ir toliau moko 
būti savarankiškoms, saugoti šeimą, 
skatinti asmeninį teisumą ir viską 
daryti iš maloningumo bei tyros 
Kristaus meilės.
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Pagrindiniai gerovės ir savarankiškumo 
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Brigham Young (1997), 231.
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1. Kaip	aš	galiu	padėti	savo	sese-
rims	ir	jų	šeimoms	tapti	materia-
liai	savarankiškesnėms?

2. Kaip	pati	galiu	tapti	materia-
liai	savarankiškesnė?

Daugiau informacijos ieškokite 
www.reliefsociety.lds.org.
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