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Kord töötas keegi Christa nimeline naine väikeses 
seemnefirmas. Ta armastas oma tööd. See oli mää-
ratu ime, et igal tema müüdud tillukesel seemnel oli 

võime muutuda millekski täiesti imetlusväärseks – porgan-
diks, kapsaks, või isegi võimsaks tammepuuks. 

Christale meeldis istuda arvuti taga, võtta vastu tellimusi 
ja vastata küsimustele. Kuid ühel päeval sai ta kaebuse, 
mis ta segadusse ajas. 

„Seemned ei toimi,” ütles klient. „Ostsin need kaks kuud 
tagasi ja ikka ei midagi!”

„Kas panite nad rammusasse mulda, kastsite piisavalt? 
Kas päikest ja valgust oli küllaldaselt?” küsis Christa. 

„Ei, aga ma andsin oma osa,” vastas klient. „Ma ostsin 
seemned. Lõppude lõpuks on nende seemnete kasvamine 
garanteeritud !”

„Aga te ei istutanud neid?”
„Taevas hoidku, ei! See tähendanuks, et ma oleksin 

pidanud oma käed mullaseks tegema!”
Christa jäi selle peale mõtlema ja otsustas, et peab kirju-

tama juhised, kuidas seemnete eest hoolitseda. Ta otsustas, 
et esimene asi, mida seemnete idanemiseks läheb tarvis, 
on külvijuhistest kinnipidamine. Te ei või seemneid riiulile 
panna ja jääda ootama, et need kasvama hakkaksid.”

Ei möödunud kaua aega, kui tuli teine kaebus, mis ta 
segadusse viis. 

„Taimed ei vilju!” kaebas klient.
„Kas panite nad ikka rammusasse mulda?” küsis Christa. 

„Kas kastsite neid piisavalt? Kas valgust oli küllaldaselt?”

„Oo jaa!” kinnitas klient. „Ma tegin kõik nagu paki peal 
kirjas. Aga nad ei kasva!”

„Midagi ikka ju ometi toimus? Kas seemned idanesid?”
„Mitte midagi ei toimunud!” pahandas klient. „Ma panin 

seemned mulda täpselt nii nagu juhatatud. Ma lootsin, 
et saan õhtusöögi juurde tomatit ampsata. Ma olen väga 
pettunud!”

„Pidage!” ütles Christa. „Kas te tahate öelda, et panite 
seemned maha täna?”

„Ärge ajage naerma!” vastas klient. „Ma panin need 
maha nädal aega tagasi. Ma ei lootnudki näha tomateid 
esimesel päeval! Ma olin kannatlik. Ma ütlen teile, et terve 
see nädal on olnud väga palju kastmist ja ootamist!”

Christa mõistis, et peab lisama veel ühe juhise: „Need 
seemned käituvad vastavalt bioloogia seadustele. Kui te 
külvate seemned maha hommikul ja loodate süüa toma-
teid sama nädala lõpul, tuleb teil pettuda. Peate olema 
kannatlik ja ootama, kuni loodus oma töö teeb.”

Kõik läks kenasti, kuni saabus veel üks kaebus. 
„Ma olen väga pettunud teie seemnetes,” alustas klient. 

„Ma külvasin need maha täpselt nii nagu pakil soovitati. 
Ma kastsin neid, hoolitsesin, et neil oleks küllaldaselt  
päikesevalgust, ja ootasin ära saagi.”

„Tundub, et kõik on siis hästi!” tähendas Christa. 
„Hästi?!” imestas klient. „See oli suvikõrvits!”
„Minu andmetel te need seemned tellisitegi,” vastas 

Christa.
„Aga ma ei tahtnud suvikõrvitsat! Ma tahtsin kõrvitsat!”

Jumala lõikus
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„Ma ei mõista.”
„Ma panin need seemned maha samasse kohta, kus eel-

misel aastal kasvasid kõrvitsad. Ma kiitsin taimi iga päev, 
ütlesin neile, millised toredad kõrvitsad neile ükskord kül-
ge kasvavad. Kuid suurte ümmarguste oranžide kõrvitsate 
asemel sain ma pikergused rohelised suvikõrvitsad! Ja neid 
oli väga palju!”

Christa mõistis, et juhiseid on ikka veel vähe ja ta pani 
kirja veel ühe põhitõe: „Külvatav seeme ja külvamise aeg 
määravad saagi.”

Lõikuse seadus
Apostel Paulus õpetas Jumala lõikusest nõnda: 
„Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis 

inimene külvab, seda ta ka lõikab!
Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga 

kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu.
Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saa-

me omal ajal lõigata, kui me ei väsi” (Gl 6:7–9).
Käesoleval ajajärgul on Issand sellele muutumatule sea-

dusele lisanud juurde tarkust ja kasvuruumi: 
„On olemas seadus, mis on tagasivõetamatult otsustatud 

taevas enne selle maailma rajamist, millel põhinevad kõik 
õnnistused.

Ja kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, tuleb see 
kuulekuse tõttu sellele seadusele, millel see õnnistus põhi-
neb” (ÕL 130:20–21).

Mida me külvame, seda me lõikame. 
Jumala lõikus on imetlusväärne. Neile, kes Teda austa-

vad, tulevad Tema rikkalikud õnnistused „hea, tuubitud ja 
raputatud ja kuhjaga. ‥ Sest sama mõõduga, millega teie 
mõõdate, mõõdetakse ka teile” (Lk 6:38).

Just nagu taevased seemned nõuavad pingutamist ja 
kannatlikkust, nii ka paljud taevased õnnistused. Me ei 
saa panna oma usku riiulile ja oodata vaimsete õnnistuste 
lõikust. Kui me aga istutame ja kasvatame oma perekonna 
igapäevaelus evangeeliumi norme, on tõenäoline, et meie 
lapsed kasvavad üles, et toota hindamatuid vaimseid vilju 
iseendale ja tulevastele põlvedele. 

Jumala vastused meie palvetele ei pruugi tulla alati kohe 
– mõnikord tundub, et need ei tule üldse,– kuid Jumal 

teab, mis on Tema lastele parim. Pole kahtlustki, et ühel 
päeval näeme me asju selgemalt; ja sellel päeval tunneme 
me ära taeva helduse ja suuremeelsuse. 

Vahepeal aga on meie eesmärk ja suur rõõm kõndida 
meie Isanda ja Päästja jalajälgedes, elada ilusat ja laitmatut 
elu, nii et Jumala lubatud ja hindamatud õnnistused võik-
sid olla meie. 

Mida me külvame, seda lõikame. 
See on taeva seadus. 
See on Jumala lõikuse seadus. 

SÕNUMI ÕPETAMINE

Arutage nendega, keda külastate, kuidas Jumala lõi-
kuse seadus seostub suhete, pöördumise ja tunnistusega 
või siis karjääri ja haridusalaste eesmärkidega. Lugege 
ja kasutage selle seadusega seonduvaid pühakirjakohti: 
Õp 11:18; 2 Kr 9:6; Al 32. Kutsuge neid üles vaatama üle 
oma eelmised eesmärgid ja püstitama uusi saavutamaks 
õigemeelseid tulemusi. Aidake neil töötada välja järje-
pidev ajakava oma pikaajalise eesmärgi saavutamiseks.

LAPSED
Teie lõikus on teie kätes

Jumala lõikuse seadus ütleb, et kui soovime saada mi-
dagi hiljem, peame selle nimel tööd tegema praegu. 

Kui tahame aias midagi kasvatada, peame mulda pane-
ma seemned, kastma ja kaitsma neid umbrohu eest. Kui 
me seda ei tee, ei saa me hiljem saaki.

Allpool on ära toodud loetelu mõnedest headest 
„viljadest”, mida võiksid soovida oma ellu. Kirjutage 
üles mõned asjad, mida võiksite teha sellel kuul saa-
maks neid õnnistusi.

• Õnnelik kodu
• Haridus
• Head sõbrad
• Ristimine ja kinnitamine
• Tunnistus Jeesusest Kristusest
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Usk, pere, trööst

See külastusõpetuse sõnum on osa sarjast, 
mis käsitleb Päästja missiooni erinevaid 
aspekte.

Pühakirjad õpetavad, et me võime 
elada Jumala juures „Püha Mes-

sia teenete ja halastuse ja armulik-
kuse läbi“ (2 Ne 2:8). Messias on 
„aramea-  ja heebreakeelne sõna 
vorm, mille tähenduseks on „või-
tu”. Uues Testamendis kutsutakse 
Jeesust Kristuseks, mis on Messia 
kreekakeelne vaste. Selle tähendu-
seks on võitud Prohvet, Preester, 
Kuningas ja Vabastaja.” 1

Vanem Jeffrey R. Holland Kahe-
teistkümne Apostli Kvoorumist tun-
nistas: „Ma tean, et [ Jeesus Kristus] 
on Iisraeli Püha, Messias, kes tuleb 
ühel päeval uuesti lõplikus hiilgu-
ses, et valitseda maa peal kui isan-
date Isand ja kuningate Kuningas. 
Ma tean, et taeva all ei ole antud 
ühtegi teist nime, mille läbi inimene 
võib saada päästetud.” 2

„[ Jeesus Kristus] on maailma 
Päästja ja Lunastaja,” ütles President 

Jeesuse Kristuse jumalik missioon: 
Messias
Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas 
aitab Päästja elu ja missiooni mõistmine tugevdada teie enda usku Temasse ja 
õnnistada teie külastusõpetuse hoolealuseid? Ingliskeelse lisateabe saamiseks külastage 
kodulehte reliefsociety.lds.org.

Dieter F. Uchtdorf, Teine nõuandja 
Esimeses Presidentkonnas. „Tema 
on lubatud Messias. Ta elas täiusli-
ku elu ja lepitas meie patud. Ta on 
alati meie poolel! Tema võitleb meie 
lahingud! Tema on meie lootus! 
Tema on meie pääste! Tema on 
meie tee!” 3

Pühakirjakohad
Jh 1:38–41; 4:25–26, 40–42;  
2 Ne 6:13; 25:16–17

Pühakirjasalmidest
Naissoost Kristuse jüngrid on 

olnud tunnistajaks Tema Messia 
rollile. Maarja Magdaleena oli Jee-
suse Kristuse jünger. Ta oli esime-
ne, kes nägi Kristuse ülestõusmise 
hommikul, et „kivi on haua eest ära 
võetud”. Ta „seisis haua juures väljas 
ja nuttis”, kui avastas, et Tema keha 
ei olnud enam hauas. 

Ta pöördus ümber ja nägi  
„Jeesust seisvat, ja ta ei teadnud,  
et see on Jeesus.

Jeesus [ütles] temale: „Naine, 
miks sa nutad? Keda sa otsid?” 
Naine [mõtles] tema aedniku 
olevat ja [ütles] talle: „Isand, kui 
sina ta oled ära kandnud, siis ütle 
mulle, kuhu sa ta oled pannud, ja 
mina toon ta ära!”

Jeesus [ütles] temale: „Maarja!” 
[Ta pöördus ümber ja ütles] talle 
heebrea keeli: „Rabuuni!” See 
tähendab: õpetaja.” Maarja tundis 
ära, et Ta ei olnud aednik, vaid 
Jeesus Kristus, Messias. (Vt Jh 
20:1–17.)
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Mõtiskle järgneva üle

Miks on tähtis mõista Päästja rolli 
Messiana?
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