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Błogosławieństwa 
dziesięciny

Celem, dla którego Bóg dał nam przykazania, jest 
to, by nas błogosławić. Pragnie dać nam życie 
wieczne, które jest najcenniejszym ze wszystkich 

Jego darów (zob. NiP 14:7). Aby otrzymać dar życia 
wraz z Nim, w rodzinach w królestwie celestialnym, 
musimy umieć żyć w zgodzie z prawami tego królestwa 
(zob. NiP 88:22).

On dał nam przykazania w tym życiu, by pomóc nam 
rozwinąć tę umiejętność. Prawo dziesięciny jest jednym 
z takich przygotowawczych przykazań. Mówi ono, że 
oddajemy Panu jedną dziesiątą wszystkich naszych za-
robków. Jest ono na tyle proste, by mogło je zrozumieć 
nawet dziecko. Widuję dzieci, które wręczają biskupowi 
kopertę z dziesięciną, w której jest jedna dziesiąta zaro-
bionych przez nie monet.

Jednym z błogosławieństw płynących z płacenia peł-
nej dziesięciny jest rozwinięcie wiary, by żyć w zgodzie  
z nawet wyższym prawem. Aby zamieszkać w królestwie 
celestialnym, musimy żyć w zgodzie z prawem poświę-
cenia. Musimy potrafić tam odczuć, że wszystko, czym 
jesteśmy i wszystko, co posiadamy, należy do Boga.

Istnieją co najmniej trzy sposoby, na jakie płacenie peł-
nej dziesięciny w tym życiu przygotowuje nas, by czuć 
to, co musimy czuć, aby otrzymać dar życia wiecznego.

Po pierwsze, kiedy płacimy naszą dziesięcinę 
Kościołowi, nasz Ojciec w Niebie wylewa na nas 

błogosławieństwa. Każdy, kto systematycznie płaci 
pełną dziesięcinę, wie, że to prawda. Błogosławieństwa 
te są czasem duchowe, a innym razem doczesne. Otrzy-
mujemy je w czasie wyznaczonym przez Pana i zgodnie  
z tym, co Jego zdaniem jest dla nas najlepsze.

Kiedy spływają te błogosławieństwa, wzrasta nasza 
wiara w to, że Bóg jest źródłem wszystkiego, co jest 
dobre w naszym życiu. Łatwiej jest wówczas dostrzec, 
że poprzez poświęcenie po prostu uznajemy prawdę, 
że wszystkie stworzenia Boga należą do Niego. Wów-
czas czujemy wdzięczność, że prosi On nas jedynie o 
10 procent tego, co już nam dał. Dzięki temu będziemy 
lepiej przygotowani, by żyć w zgodzie z prawem po-
święcenia, kiedy będzie to od nas wymagane.

Po drugie, wszyscy, którzy systematycznie płacimy 
pełną dziesięcinę, czujemy się pewniej, prosząc Boga o 
to, czego potrzebujemy my lub nasze rodziny. Obiecał 
błogosławieństwa większe, niż jesteśmy w stanie przy-
jąć, kiedy będziemy wierni naszemu przymierzu, by 
płacić dziesięcinę (zob. Ks. Malachiasza 3:10). Tak więc 
jednym ze wspaniałych błogosławieństw dziesięciny 
jest spokój o to, co przyniesie przyszłość. Niezależnie 
od tego, w jakiej sytuacji się znajdziemy, wszystko ułoży 
się jak najlepiej. Jeśli my dotrzymamy naszych obietnic, 
On dotrzyma Swoich. Uczucie spokoju to jedno z naj-
większych błogosławieństw płacenia pełnej dziesięciny. 
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Ci, którzy zachowują przykazanie dziesięciny, mogą 
zaświadczyć, że błogosławieństwo spokoju jest czymś 
realnym i cennym.

Po trzecie, ci którzy płacą dziesięcinę, czują wzrost 
swej miłości wobec Boga i wszystkich Jego dzieci. Ta 
zwiększona miłość jest wynikiem zrozumienia tego, w 
jaki sposób Ojciec wykorzystuje ofiarowywane przez 
nas dziesięciny, by błogosławić ludzi na tym świecie i 
przez całą wieczność.

Poprzez Swoje upoważnione sługi, wydatkuje dzie-
sięciny z wielką rozwagą. Osoba płacąca dziesięcinę 
pomaga Panu budować świątynie, w których rodziny 
mogą być pieczętowane na wieczność. Ten, kto płaci 
dziesięcinę, pomaga Mu posyłać ewangelię do ludzi na 
całym świecie. Ten, kto płaci dziesięcinę, pomaga Mu 
zaspokajać głód i ulżyć w cierpieniu na Jego własny 
sposób, za pośrednictwem Jego sług. Każdy z tych sług 
może wam powiedzieć o tym, jak wzrosła ich miłość, 
gdy wykorzystano dziesięcinę, by błogosławić ludzi. 
To samo może powiedzieć osoba wiernie płacąca 
dziesięcinę.

Do ustalenia statusu dziesięciny jest jeszcze wiele 
miesięcy. Modlę się o to, abyście wy i wasze rodziny 
już teraz rozpoczęli planowanie i przygotowywanie się 
do tego, by zasłużyć na błogosławieństwa, które Bóg 
przelewa na wszystkich tych, którzy mogą oświadczyć 
przed Nim, że płacą pełną dziesięcinę.

NauczaNiE Na PodstawiE tEgo PrzEsłaNia

•	 Czasami	najlepszym	sposobem	nauczania	danej	
zasady	jest	demonstracja	(zob.	Nauczanie — nie ma 
większego powołania	[2000],	str.	164).	Rozważ	po-
proszenie	jednego	z	członków	rodziny	o	pokazanie,	
co	oznacza	jedna	dziesiąta.	Może	on	pokazać	to,	od-
dzielając	jeden	przedmiot	od	grupy	10	przedmiotów.	
Na	zakończenie	możesz	poprosić	któregoś	z	człon-
ków	rodziny	o	pokazanie,	jak	wypełnia	się	formularz	
pokwitowania	dziesięciny.

•	 „Ci,	których	uczysz,	odniosą	korzyść	z	udziału	każdej	
osoby”	(Nauczanie — nie ma większego powołania, 
str.	63).	Zachęć	członków	rodziny,	aby	podzielili	się	
swoimi	przemyśleniami	na	temat	tego,	co	według	
nich	znaczą	słowa	Prezydent	Eyringa	„czuć	to,	co	

musimy	czuć,	aby	otrzymać	dar	życia	wiecznego”.	
Rozważ	omówienie	trzech	sposobów,	na	jakie	pła-
cenie	pełnej	dziesięciny	przygotowuje	nas	do	tego,	
byśmy	czuli	to,	co	musimy	czuć,	by	otrzymać	Boskie	
błogosławieństwa.

MłodziEż
wystarczająco dużo pieniędzy
Fabiano dos santos da silva

Poznałem	misjonarzy,	kiedy	miałem	17	lat.	Miesz-
kałem	wówczas	z	moim	starszym	bratem.	Rok	

wcześniej	zmarła	nasza	mama	i	było	nam	ciężko.	Gdy	
misjonarze	mnie	nauczali,	zrozumiałem,	że	zawsze	szu-
kałem	właśnie	takiego	Kościoła.	Jednak	wpływ	znajo-
mych	powstrzymywał	mnie	od	chodzenia	do	kościoła	 
w	niedziele.

Pewnego	razu	wybrałem	się	na	zajęcia	kościelne	w	
tygodniu.	Patrzenie	na	tych	wszystkich	roześmianych	
młodych	ludzi,	którzy	świetnie	się	bawili,	dało	mi	wiele	
radości.	Misjonarze,	z	pomocą	młodzieży,	wykorzystali	
okazję,	aby	nauczać	mnie	ewangelii	i	poczułem	się	tak	
dobrze,	że	podjąłem	decyzję	o	chrzcie.

Lecz	nawet	gdy	już	przystąpiłem	się	do	Kościoła,	
nadal	musiałem	zmagać	się	z	wyzwaniami.	Byłem	
jedynym	członkiem	Kościoła	w	mojej	części	miasta	 
i	mieszkałem	daleko	od	domu	spotkań.	Moi	znajomi	
spoza	Kościoła	nie	chcieli	mieć	ze	mną	nic	wspól-
nego.	Kiedy	czułem	się	samotny,	modliłem	się	 
i	czułem	miłość	Pana.

Co	miesiąc	otrzymywałem	niewielką	sumę	z	fun-
duszu,	jaki	pozostawiła	moja	mama.	Ciężko	było	się	
utrzymać	z	tak	niewielkiej	kwoty.	Byłem	jednak	zdeter-
minowany,	by	być	posłusznym.	Płaciłem	dziesięcinę,	a	
także	płaciłem	za	dojazdy	na	seminarium	i	na	spotkania	
niedzielne.	Nie	pojmowałem,	jak	to	się	działo,	lecz	na	
koniec	miesiąca	okazywało	się,	że	miałem	dość	pienię-
dzy,	aby	starczyło	na	to	wszystko.

Wiem,	że	zostałem	pobłogosławiony	z	powodu	
płacenia	dziesięciny.	Posłuszeństwo	temu	przykazaniu	
pomogło	mi	zdobyć	mocniejsze	świadectwo,	służyć	na	
misji	oraz	rozpoznawać	błogosławieństwa,	dzięki	czemu	
mogę	wzmacniać	nowych	członków,	którzy	borykają	się	
z	przeciwnościami.
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dziEci
Mogę płacić dziesięcinę

P łacenie	dziesięciny	oznacza	oddawanie	Panu	10	 
procent	tego,	co	zarobimy.	Wyobraź	sobie	troje	

dzieci,	które	wykonują	różne	prace.	Załóżmy,	że	

pierwsze	zarabia	1	złoty,	drugie	2	złote,	a	trzecie	3	złote.	
Napisz,	ile	wynosiłaby	dziesięcina	każdego	z	dzieci.

Pytanie	dodatkowe:	Które	z	dzieci	płacących	dzie-
sięcinę	otrzymałoby	najwięcej	błogosławieństw?	
(Wskazówka:	Zajrzyj	do	ostatniego	akapitu	przesłania	
Prezydenta	Eyringa).

© 2011 by Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Printed in Germany. Zatwierdzenie wersji angielskiej: 6/10. Zatwierdzenie do  
tłumaczenia: 6/10. Tłumaczenie z: First Presidency Message, June 2011. Polish. 09766 166



1

rozwijanie samowystarczalności 
— umiejętności, by dbać o sie-

bie i swoją rodzinę — to obowiązek 
każdej z sióstr. Stajemy się samowy-
starczalne, gdy uczymy się miłości 
do pracy, szukamy natchnienia, by 
znaleźć jak najlepszy sposób, by 
zapewnić sobie byt oraz gdy pracu-
jemy z członkami naszych rodzin, 
by zaspokoić nasze podstawowe 
potrzeby.

Gdy jesteśmy samowystarczalne, 
wykorzystujemy nasze błogosła-
wieństwa i środki, by przygoto-
wać się na ewentualne problemy 
i unikać ich. Samowystarczalność 
wzrasta jednak, kiedy modlimy się 
o odwagę, by z wiarą stawić czoła 
wyzwaniom, które z pewnością na-
dejdą. Samowystarczalność pozwala 
nam również wywiązywać się z 
naszego przymierza, że będziemy 
troszczyć się o innych.

W Stowarzyszeniu Pomocy jeste-
śmy nauczane zasad i umiejętności 
koniecznych, abyśmy były samo-
wystarczalne. Siostry mogą uczyć 
się, jak sporządzać budżet, pozbyć 
się długów, nabywają umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy, 
poznają pisma święte i ewangelię, 
dowiadują się o nauczaniu innych 
czytania i innych przedmiotów, o 
nowych technologiach, zdrowiu 
fizycznym, sprawności fizycznej, 

Wzmacnianie	rodzin	dzięki	
samowystarczalności	w	życiu	doczesnym
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z siostrami, które odwiedzacie, te fragmenty, które uznacie 
za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było 
aktywną częścią waszego życia.
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profilaktyce i leczeniu uzależnień, 
zdrowiu emocjonalnym, zapobie-
ganiu chorobom, ogrodnictwie, 
przygotowywaniu i przechowy-
waniu żywności, przygotowaniu 
na sytuacje kryzysowe i o wielu, 
wielu innych rzeczach, dzięki 
którym możemy stać się bardziej 
samowystarczalne 1.

Julie B. Beck, generalna Pre-
zydent Stowarzyszenia Pomocy 
wyjaśnia, że „utrzymywanie siebie 
i innych jest dowodem na to, że je-
steśmy uczniami Pana Jezusa Chry-
stusa. […] Kiedy w zeszłym roku 
zmarła nagle [moja teściowa], pozo-
stawiła po sobie dowód na swoją 
samowystarczalność. Miała ważną 
rekomendację świątynną oraz, 
noszące ślady częstego używania, 
pisma święte i podręczniki do stu-
diowania ewangelii. Z miłością po-
dzieliliśmy się garnkami, patelniami 
i naczyniami, w których przygoto-
wała tysiące posiłków. Zostawiła 
nam kolorowe kołdry, które zrobiła 
ze starych ubrań. Wierzyła w stare 
porzekadło: ‘Zużyj do końca, noś, 
aż się wytrze; przerób na nowe 
lub wyrzuć sprytnie’. Widzieliśmy 
zapas jedzenia pochodzącego z 
jej upraw, które zaprawiła i zgro-
madziła w spiżarce. Szczególnie 
wzruszającym widokiem były małe 
zeszyciki do rachunków, w których 

przez wiele lat skrzętnie notowała 
swoje wydatki. Ponieważ żyła prze-
zornie, pozostawiła po sobie nieco 
pieniędzy, które odłożyła na czarną 
godzinę i nie pozostawiła po sobie 
żadnych długów! Co najważniejsze, 
zainspirowała wiele osób, które 
nauczyły się od niej umiejętności 
zdobytych podczas swego wier-
nego życia” 2.

Z pism świętych 
Ew. Jana 13:34–35; List Jakuba 

1:27; Mosjasz 4:26; Nauki i Przymie-
rza 29:34–35; 38:30; 44:6

Z naszej historii
Siostry ze Stowarzyszenia  

Pomocy zawsze brały udział  
w zbawieniu dusz, tak docześnie, 
jak i duchowo. Co tydzień,  
podczas spotkań Żeńskiego  
Stowarzyszenia Pomocy w 
Nauvoo siostry zdawały spra-
wozdanie na temat osób po-
trzebujących. Datki w postaci 
pieniędzy, towarów, talentów  
i czasu były zagospodarowywane 
dla korzyści osób w potrzebie. 
Ta podstawowa praca niesienia 
ulgi w cierpieniach jest dziełem 
Stowarzyszenia Pomocy od wielu 
pokoleń.

Gdy Święci dotarli do Do-
liny Jeziora Słonego, Prezydent 

Wiara • Rodzina • Służba
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Brigham Young (1801–1877) 
doradził siostrom, by pomagały 
potrzebującym i zdobywały  
umiejętności, które pozwolą im 
zabezpieczyć swój byt. Powie-
dział on: „Nauczcie się dbać o 
swoje utrzymanie; gromadźcie 
ziarno i mąkę i zachowajcie je 
na dzień, gdy ich zabraknie” 3. 
Pod kierownictwem kapłaństwa 
Stowarzyszenie Pomocy nadal 

1. W	jaki	sposób	mogę	pomóc	
moim	siostrom	i	ich	rodzinom	
udoskonalić	się	pod	względem	ich	
doczesnej	samowystarczalności?

2. W	jaki	sposób	mogę	udo-
skonalić	się	pod	względem	
swojej	własnej	doczesnej	
samowystarczalności?

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź stronę www.reliefsociety.
lds.org.

naucza samowystarczalności, 
chronienia rodziny i zachęca do 
osobistej prawości, aktów mi-
łosierdzia oraz czystej miłości 
Chrystusowej.
PrzyPisy
1. Zob. Handbook 2: Administering the Church 

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

of the Relief Society President”, Basic  
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(2009), str. 6.
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Brigham Young (1997), str. 231.
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