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П О С Л А Н И Е  Н А  П Ъ Р В О Т О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В О ,  А В Г У С Т  2 0 1 4  Г .

Една жена на име Криста някога работела в малка 
компания за семена. Тя обичала работата си. За 
нея било удивително, че всяко малко зрънце, ко-

ето продава, има способността да се превърне в нещо 
чудно—морков, зеле и дори огромно дъбово дърво.

Криста обичала да седи пред компютъра си, да 
приема поръчки и да отговаря на въпроси. Един ден тя 
получила оплакване, което я объркало.

„Тези семена не никнат“ -  казва клиентът. „Купих ги 
преди два месеца и още нищо“.

„Посадихте ли ги в хубава почва, на подходяща 
светлина и поливахте ли ги достатъчно?“ -  попитала 
Криста.

„Не, но свърших моята част“ -  отговорил клиента. 
„Купих семената. Все пак, сте ми дали гаранция, че ще 
пораснат“.

„Но не сте ги посадили!“
„Не, разбира се! Това би означавало да си изцапам 

ръцете“.
Криста се замислила за това и решила, че трябва да 

бъдат написани указания за засаждане. Тя преценила 
какви да бъдат първите указания: „Трябва да следва-
те указанията за засаждане, за да покълнат семената. 
Не можете да ги оставите на рафта и да очаквате да 
пораснат“.

Не след дълго друго оплакване я озадачило.
„Тези семена не дават плод“ -  се оплакал клиент.

„Засадихте ли ги в хубава почва?“ -  отговорила 
Криста. „Осигурихте ли им достатъчно вода и слънчева 
светлина?“

„О, да“ -  настоял клиента. „Направих всичко това -  
точно както пише на опаковката. Но не се получи“.

„Случи ли се нещо изобщо? Те покълнаха ли?“
„Нищо не се случи“ -  казал клиента. „Посадих ги 

точно по инструкциите. Надявах се да имам домати за 
вечеря. Сега съм много разочарован“.

„Почакайте -  отговорила Криста -  Нима казвате, че 
сте посадили семената днес“?

„Не ставайте смешна -  отговорил клиента. -  Поса-
дих ги преди седмица. Не очаквах да видя домати на 
първия ден; бях търпелив. Нека ви кажа -  имаше много 
поливане и чакане между тогава и сега“.

Криста осъзнала, че трябва да добави още едно упъ-
тване: „Тези семена се подчиняват на законите  
на биологията.“ Ако засадите семената сутринта и 
очаквате да ядете домати по- късно същата седмица,  
ще се разочаровате. Трябва да бъдете търпеливи и 
да почакате делото на природата да се разгърне пред 
вас“.

Всичко вървяло добре, докато Криста не получила 
друго оплакване.

„Много съм разочарован от вашите семена -  започ-
нал клиента. -  Посадих ги точно според инструкциите 
на опаковката. Поливах ги и се погрижих да получават 
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достатъчно слънчева светлина и чаках, докато накрая 
те дадоха плодове.“

„Звучи сякаш сте направили всичко както трябва“ -  
казала Криста.

„Всичко това добре -  отговаря клиента. -  Но това, 
което порасна, бяха тиквички!“

„Според моята справка вие сте поръчали такива 
семена“ -  казала Криста.

„Но аз не искам тиквички; искам тикви!“
„Не разбирам“.
„Засадих семената на мястото за тикви в моята 

градина—в същата почва, от която се родиха тикви 
миналата година. Хвалих растенията всеки ден, като 
им казвах какви хубави тикви ще пораснат. Но вместо 
големи оранжеви тикви получих дълги зелени тиквич-
ки. Много тиквички!“

Криста разбрала, че може би упътванията не са 
достатъчни и е необходимо да посочи принципа: 
„Семената, които засаждате и времето на засаждане 
определят реколтата“.

Законът на жътвата
Апостол Павел проповядва за Божията жътва:
„Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже 

каквото посее човек, това ще и да пожъне.
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще по-

жъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне 
вечен живот.

Да не ни дотегнува да вършим добро, защото, ако 
се не уморяваме, своевременно ще пожънем“(Галатяни 
6:7–9).

Днес Бог ни дава допълнителна мъдрост и прозре-
ние за следния неизменен закон:

„Има закон, безвъзвратно постановен в небесата 
още преди основаването на този свят, на който са  
основани всички благословии.

И когато получаваме каквато и да е благословия от 
Бога, това е чрез подчинение на онзи закон, на който 
тя се основава”(У. и З. 130:20–21).

Каквото посеем, това ще пожънем.
Божията жътва е неописуемо славна. За хората, ко-

ито Го почитат, Неговите благословии идват с „добра 
мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в 
пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще 
ви се отмерва” (Лука 6:38).

Също както земните семена изискват усилия и 
търпение, така и много от небесните благословии. Не 
можем да поставим нашата религия на рафта и да очак-
ваме да жънем духовни благословии. Но ако засадим 
и подхранваме евангелските стандарти в ежедневието 
на нашето семейство, има голяма вероятност нашите 
деца да пораснат и произведат духовен плод с голяма 
стойност за тях и бъдещите поколения.

Божият отговор на нашите молитви не винаги идва 
веднага—понякога изглежда сякаш въобще не ид-
ва—но Бог знае какво е най- добро за Неговите деца. 
Без съмнение един ден ще прогледнем по- ясно; и на 
този ден ще разпознаем добротата и щедростта на 
небесата.

Междувременно, наша цел и велика радост е да 
вървим по стъпките на нашия Учител и Спасител и да 
живеем добър и пречистен живот, за да може обещана-
та скъпоценна реколта на безценните Божии благосло-
вии да е наша.

Каквото посеем, това ще пожънем.
Това е законът на небесата.
Това е законът на Божията жътва.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Обсъдете с хората, които посещавате, как закона 
за Божията жътва се отнася до взаимоотношенията, 
обръщането и свидетелството или до целите за карие-
ра и образование. Можете да прочетете и обмислите 
стихове от Писанията, свързани с този закон, като 
например Притчи 11:18; 2 Коринтяните 9:6; Алма 32. 
Насърчете ги да преразгледат предишни цели и да си 
поставят нови, за да постигнат праведни резултати. 
Помогнете им да разработят план да работят посто-
янно за постигането на своите дългосрочни цели.

ДЕЦА
Планирайте своята жътва

Божият закон за жътвата гласи следното: ако иска-
ме нещо след време, трябва да работим за него 

сега. Ако искаме да си отгледаме градина, трябва 
да посадим семена, да ги поливаме и да ги пазим от 
плевели. Ако не направим всичко това, няма да има-
ме никаква реколта след време!
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Следва списък с някои добри „плодове“, които 
може да поискате в живота си. Запишете някои дейст-
вия, които можете да извършите този месец, за да ви 
помогнат да получите тези благословии.

• Щастлив дом
• Образование
• Добри приятели
• Кръщение и потвърждаване
• Свидетелство за Исус Христос
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Вяра, семейство, взаимопомощ

Това послание е част от серия 
послания за обучение при посещение, 
която включва аспекти от мисията 
на Спасителя.

Писанията учат, че можем да 
заживеем в присъствието на 

Бог „чрез заслугите, и милостта, 
и благодатта на Светия Месия“ 
(2 Нефи 2:8). Месия е „арамейска 
и еврейска дума, означаваща „По-
мазаник“. … В Новия Завет Исус е 
наречен Христос, което е гръцкия 
еквивалент на Месия. Означава 
Помазания Пророк, Свещеник, 
Цар и Избавител“ 1.

Старейшина Джефри Р. Холанд 
от Кворума на Дванадесетте 
Апостоли свидетелства: „Знам, че 
(Исус Христос) е Светият Израи-
лев, Месията, който един ден ще 
се завърне с последна слава, за да 
царува като Господ на господари-
те и Цар на царете. Знам, че няма 
друго име, дадено под небето, с 
което хората да бъдат спасени“ 2.

„(Исус Христос) е Спасителят и 
Изкупителят на света“ -  казва пре-
зидент Дитер Ф. Ухтдорф, втори 

Божествената мисията на  
Исус Христос: Месия
Изучете с молитва този материал и преценете какво да споделите. Как 
разбирането на живота и мисията на Спасителя увеличава вашата вяра в 
Него и благославя онези, за които се грижите чрез обучението при посещение? 
За повече информация, посетете reliefsociety.lds.org.

съветник в Първото Президент-
ство. „Той е обещаният Месия. 
Той е изживял един съвършен 
живот и е извършил единение 
за нашите грехове. Той винаги 
ще бъде на наша страна. Той ще 
бъде с нас в нашите битки. Той 
е нашата надежда, Той е нашето 
спасение, Той е пътят“ 3.

Допълнителни стихове
Иоан 1:38–41; 4:25–26, 40–42; 
2 Нефи 6:13; 25:16–17

От Писанията
Жените ученички на Христос 

са свидетели на ролята Му на 
Месия. Мария Магдалена е после-
дователка на Исус Христос. Тя 
първа вижда, че „камъкът е дигнат 
от гроба“ в сутринта на Христо-
вото възкресение. Тя „стоеше на 
гроба отвън и плачеше“, след като 
открива, че тялото Му не е вече в 
гробницата.

След това тя „се обърна назад и 
видя Исуса, че стои, но не позна, 
че беше Исус“.

“Казва й Исус: Жено, защо 
плачеш? кого търсиш? Тя, като 
мислеше, че е градинарят, казва 
Му: Господине, ако ти си го 
изнесъл, кажи ми где си Го по-
ложил, и аз ще Го дигна.

Казва й Исус: Марийо! Тя се 
обърна и Му рече на еврейски: 
Равуни! което значи, Учителю!“ 
Мария разбира, че това не е 
градинаря, а Исус Христос,  
Месията. (Вж. Иоан20:1–17)
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Обмислете следното

Защо е важно да разбираме 
ролята на Спасителя като Месия?
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