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Благослови  
десетине

Бог нам је дао заповести у циљу да нас благо-
слови. Он жели да нам да вечни живот, највећи 
од свих својих дарова (видети УИЗ 14:7). Да 

бисмо примили дар да заувек живимо са Њим, у поро-
дицама, у небеском царству, морамо бити у стању да 
живимо по законима тог царства (видети УИЗ 88:22).

Дао нам је заповести да би нам помогао да у овом 
животу развијемо ту способност. Закон десетине је 
једна од ових припремних заповести. Закон се састоји 
у томе да дамо Господу једну десетину свих наших 
прихода. Довољно је једноставан да га и дете може 
разумети. Видео сам да деца дају бискупу коверат 
који садржи десетину од новчића које су зарадили.

Један од благослова који долазе када плаћамо пуну 
десетину је развијање вере да живимо и по вишем 
закону. Да бисмо живели у небеском царству, морамо 
живети по закону посвећености. Према њему морамо 
бити свесни да све што јесмо и све што имамо при-
пада Богу.

Постоје најмање три начина да нас плаћање пуне 
десетине припреми у овом животу да будемо свесни 
онога што је потребно да бисмо примили дар веч-
ног живота.

Прво, када плаћамо десетину у Цркви, наш 
небески Отац излива благослове на нас. Свако ко 
доследно плаћа пуну десетину зна да је то истина. 
Благослови су некад духовни а некад материјални. 

Дају се у Господње време и у складу са оним што Он 
зна да је најбоље за нас.

Када ти благослови долазе, увећава се наша вера 
да је Бог извор свега онога што је добро у нашим 
животима. Лакше видимо да посвећеност једноставно 
признаје истину да су све Божје творевине Његове. 
Чини да осећамо захвалност што Он тражи само 10 
процената од онога што нам је већ дао. Стога смо 
боље припремљени да живимо по закону посвећено-
сти када се то буде тражило од нас.

Друго, сви ми који смо доследно плаћали пуну 
десетину осећамо већу смелост да тражимо од Бога 
оно што је потребно нама и нашим породицама. Он 
је обећао чак веће благослове од оних које можемо 
примити када смо верни нашем завету да ћемо пла-
ћати десетину (видети Maлахија 3:10). Стога је један 
од великих благослова десетине поверење у оно 
што будућност носи. Какве год да су наше околно-
сти, све ће изаћи на добро. Ако ми држимо своја 
обећања, и Он држи своја. Осећање мира је један 
од великих благослова који прате плаћање пуне де-
сетине. Они који су држали ову заповест о десетини 
могу посведочити да је благослов мира стваран и 
драгоцен.

Tреће, они који плаћају десетину осећају пораст 
љубави према Богу и свој Божјој деци. Тај пораст 
љубави долази због тога што разумемо како Отац 
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користи десетину коју дајемо да би благословио 
људе на овом свету и у вечности.

Преко својих овлашћених слугу, Он троши десе-
тину са великом пажњом. Платилац десетине помаже 
изградњу Господњих храмова, где породице могу 
бити заувек запечаћене. Платилац десетине Му по-
маже да шаље јеванђеље људима широм света. Плати-
лац десетине Му помаже у ублажавању глади и патње 
на Његов начин и преко Његових слугу. Сваки од тих 
слугу може вам рећи како се љубав увећала због тога 
што је десетина коришћена за благосиљање људи. А 
то може и веран платилац десетине.

Сравњивање десетине следи у будућности. Молим 
се да ви и ваша породица сада почнете да планирате 
и припремате се да се квалификујете за благослове 
које Бог излива на све оне који Му се пријављују као 
платиоци пуне десетине.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

•	 Понекад	је	најбољи	начин	за	поучавање	извесног	
начела	демонстрацијом	(видети	Teaching, No Greater 
Call	[1999.	год.],	стр.	164).	Размислите	о	томе	да	
замолите	неког	члана	породице	да	демонстрира	
шта	представља	једна	десетина.	Он	или	она	може	то	
показати	издвајањем	једне	ставке	из	групе	од	десет	
ставки.	На	крају,	размислите	о	томе	да	позовете	
неког	члана	породице	да	покаже	како	се	попуњава	
признаница	за	десетину.

•	 „Они	који	поучавају	имаће	користи	од	међусобног	
учешћа”	(Teaching, No Greater Call,	стр.	63).	Позо-
вите	чланове	прородице	да	кажу	шта	сматрају	да	
председник	Ајринг	мисли	под	изјавом	„осећати  
оно	што	треба	да	осећамо	да	бисмо	примили	дар	
вечног	живота.”	Размислите	о	томе	да	поразгова-
рате	о	три	начина	на	које	нас	плаћање	десетине	
припрема	да	осетимо	оно	што	треба	да	бисмо	при-
мили	Божје	благослове.

ОМЛАДИНА
Довољно новца
Од Фабијана дос Сантоса да Силве

Упознао	сам	мисионаре	када	сам	имао	17.	година.	
У	то	време	мој	старији	брат	и	ја	смо	живели	

заједно.	Претходне	године	преминула	нам	је	мајка	 
и	живот	је	био	тежак.	Када	су	ме	мисионари	поуча-
вали,	могао	сам	да	видим	да	је	то	била	Црква	коју	 
сам	одувек	тражио.	Али	утицај	мојих	пријатеља	ме	 
је	спречио	да	одлазим	недељом	у	Цркву.

Једном	са	отишао	на	црквену	активност	током	
недеље.	Када	сам	видео	све	те	младе	људе	како	се	
смеју	и	забављају	био	сам	веома	срећан.	Заједно	са	
младима,	мисионари	су	искористили	прилику	да	ме	
поуче	једној	јеванђеоској	лекцији	и	ја	сам	се	осећао	
тако	добро	да	сам	одлучио	да	се	крстим.

Али	чак	и	пошто	сам	се	прикључио	Цркви	суочавао	
сам	се	са	изазовима.	Био	сам	једини	члан	Цркве	у	том	
делу	града	и	живео	сам	далеко	од	састајалишта.	Моји	
пријатељи	који	нису	били	чланови	нису	желели	да	
имају	ишта	са	мном.	Када	сам	остао	сам,	молио	сам	
се	и	осетио	сам	Господњу	љубав.

Сваког	месеца	сам	примао	малу	суму	новца	из	
фонда	који	је	моја	мајка	оставила.	Било	је	тешко	
опстати	са	тако	мало	новца.	Али	сам	био	одлучан	да	
будем	послушан.	Плаћао	сам	десетину,	а	и	превоз	на	
семинар	и	недељне	састанке.	Нисам	разумео	како,	
али	на	крају	сваког	месеца	открио	сам	да	је	било	
довољно	новца	за	све	то.

Знам	да	сам	био	благословен	због	плаћања	десе-
тине.	Послушност	овој	заповести	помогла	ми	је	да	
стекнем	јаче	сведочанство,	служим	мисију	и	препо-
знам	благослове,	тако	да	могу	да	јачам	нове	чланове	
који	се	суочавају	са	изазовима.

ДЕЦА
Могу да платим десетину

Платити	десетину	значи	дати	Господу	10	процената	
од	оног	што	смо	зарадили.	Замислите	троје	деце	

која	раде	различите	послове.	Претпоставите	да	једно	
зарађује	1,	друго	2	а	треће	дете	3	долара.	Напишите	
колико	износи	десетина	за	свако	дете

Додатно питање:	Који	платилац	десетине	ће	
примити	највеће	благослове?	(Наговештај:	Видети	
последњи	пасус	у	поруци	председника	Ајринга.)
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Развијање финансијске самостал-
ности—способности за бригу 

о себи и својим породицама—је 
одговорност сваке сестре. Поста-
јемо самосталне када научимо да 
волимо рад, када тражимо надах-
нуће да пронађемо најбоље начине 
за сопствено издржавање, и када 
са члановима породице радимо за 
задовољавање основних потреба.

Када смо самосталне, кори-
стимо своје благослове и изворе 
да бисмо се припремиле за 
проблеме и избегле их. Међутим, 
самосталност се увећава када се 
молимо за храброст да се са ве-
ром суочимо са изазовима који ће 
сигурно доћи. Самосталност нам 
такође омогућава да држимо свој 
завет да се бринемо о другима.

У Потпорном друштву се поу-
чавамо начелима и вештинама 
самосталности. Сестре могу да уче 
о вођењу финансија, ослобађању 
од дугова, квалификацијама за 
запослење, Светим писмима и је-
ванђељу, поучавању других да чи-
тају и уче, технологији, физичком 
здрављу, спречавању зависности и 
лечењу, друштвеном и емоционал-
ном здрављу, спречавању болести, 
баштованству, производњи хране 
и прављењу залиха, припремању 
за неочекиване ситуације, и многе 
друге ствари које ће нам помоћи 
да постанемо самосталне.1

Јачање	породица	ослањањем	на	себе	 
у	вези	са	материјалним	стварима
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама које  
посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре и да  
Потпорно друштво учините активним делом свог живота.
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Џули Б. Бек, врховна председ-
ница Потпорног друштва, обја-
шњава да „брига о себи и другима 
је доказ да смо следбенице Го-
спода Исуса Христа. . . . Када је 
моја свекрва изненада преминула 
прошле године, оставила је доказ 
о свом самосталном животу. Имала 
је важећу храмску препоруку и 
прилично похабана Света писма и 
приручнике за проучавање јеван-
ђеља. С љубављу смо поделили 
лонце, шерпе и судове у којима 
је припремила на хиљаде оброка. 
Оставила нам је јоргане које је 
направила од старе одеће. Веро-
вала је у стару изреку: Искористи, 
износи, прилагоди или се одрекни 
тога. Видели смо залихе хране коју 
је узгајала, конзервисала и склади-
штила. Посебно су биле дирљиве 
њене мале бележнице у којима је 
годинама истрајно бележила своје 
трошкове. Због тога што је жи-
вела штедљиво, оставила је нешто 
новца који је штедела за неоче-
киване ситуације, и није оставила 
дугове. Најважније, поучила је и 
надахнула многе друге вештинама 
које је стекла током свог верног 
живота.” 2 

Из Светих писма: 
Jев. по Јовану 13:34–35;  

Jaковљева посл. 1:27; Moсија 4:26; 
Учење и завети 29:34–35; 38:30; 44:6

Из наше историје
Сестре Потпорног друштва су 

увек учествовале у делу спасавања 
душа, материјално и духовно. 
Сваке недеље када се женско Пот-
порно друштво у Навуу састајало, 
сестре су подносиле извештај 
о људима у потреби. Прилози у 
новцу, добрима, талентима и вре-
мену расподељивани су за помоћ 
онима у потреби. Тај основни 
задатак помагања у патњи и даље 
је генерацијама задатак Потпорног 
друштва.

Када су свеци стигли у долину 
Солт Лејка, председник Бригам 
Јанг (1801–1877) саветовао је 
сестре да помажу онима у по-
треби и уче вештине које ће им 
омогућити да брину о себи. Рекао 
је: „Научите да бринете о себи; 
скупљајте житарице и брашно и 
чувајте за време оскудице.” 3 Под 
вођством свештенства, Потпорно 
друштво и даље поучава само-
сталности, заштити породице и 
подстицању личне праведности 
и делима милосрђа, чисте љубави 
Христове.
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1. Како	ја	могу	помоћи	својим	
сестрама	и	њиховим	породи-
цама	да	се	усаврше	у	самостал-
ности	у	вези	са	материјалним	
стварима?

2. Како	могу	помоћи	себи	да	
будем	самостална	у	материјал-
ним	ставрима?

За више информација идите на 
www.reliefsociety.lds.org.
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