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Μία γυναίκα, ονόματι Κρίστα, δούλευε κάποτε 
για μια μικρή εταιρεία σπόρων. Αγαπούσε τη 
δουλειά της. Ήταν μια πηγή τεραστίου θαυμα-

σμού, που κάθε μικρός σπόρος, τον οποίον πωλούσε, είχε 
την ικανότητα να μεταμορφωθεί σε κάτι τόσο θαυμάσιο 
— ένα καρότο, ένα λάχανο ή ακόμα και μια δυνατή 
βαλανιδιά.

Η Κρίστα αγαπούσε να κάθεται στον υπολογιστή της, 
λαμβάνοντας παραγγελίες και απαντώντας σε ερωτή-
σεις. Όμως, μια ημέρα έλαβε ένα παράπονο που την 
προβλημάτισε.

«Οι σπόροι δεν πιάνουν» είπε ο πελάτης. «Τους αγό-
ρασα πριν από δύο μήνες και ακόμα τίποτα».

«Τους φυτέψατε σε καλό χώμα, τους παρείχατε αρκετό 
νερό και ηλιακό φως;» Ρώτησε η Κρίστα.

«Όχι, αλλά έκανα αυτό που μου αναλογούσε» απή-
ντησε ο πελάτης. «Αγόρασα τους σπόρους. Εξάλλου, 
είναι εγγυημένοι να μεγαλώσουν».

«Αλλά δεν τους φυτέψατε;»
«Φυσικά όχι. Αυτό θα σήμαινε ότι θα λερώσω τα χέρια 

μου».
Η Κρίστα το σκέφτηκε και απεφάσισε ότι οι κατευθυ-

ντήριες οδηγίες φυτέματος θα έπρεπε να γράφονται. Απε-
φάσισε ποια θα ήταν η πρώτη κατευθυντήρια οδηγία: 
«Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες φυτέματος για να 
φυτρώσουν οι σπόροι. Δεν μπορείτε να τους βάλετε στο 
ράφι και να περιμένετε να μεγαλώσουν».

Δεν πέρασε πολύς καιρός, όταν ένα άλλο παράπονο 
την προβλημάτισε.

«Οι σπόροι δεν αναπαράγονται» ισχυρίσθηκε ο 
πελάτης.

«Τους φυτέψατε σε καλό χώμα;» Αποκρίθηκε η Κρίστα. 
«Τους παρείχατε την κατάλληλη ποσότητα νερού και 
ηλιακού φωτός;»

«Μα βέβαια» επέμενε ο πελάτης. «Τα έκανα όλα αυτά 
—  ακριβώς όπως λέει στο πακέτο. Αλλά δεν πιάνουν».

«Δεν συνέβη απολύτως τίποτα; Φύτρωσαν;»
«Δεν συνέβη τίποτα» είπε ο πελάτης. «Τους φύτεψα σύμ-

φωνα με τις οδηγίες. Ήλπιζα να έχω ντομάτες για δείπνο. 
Τώρα είμαι πολύ απογοητευμένος».

«Περιμένετε» απήντησε η Κρίστα. «Λέτε ότι φυτέψατε 
τους σπόρους σήμερα;» 

«Μην γίνεσθε γελοία» απήντησε ο πελάτης. «Τους φύ-
τεψα πριν από μία εβδομάδα. Δεν περίμενα να δω ντο-
μάτες την πρώτη ημέρα· ήμουν υπομονετικός. Επιτρέψτε 
μου να σας πω, έχει υπάρξει πολύ πότισμα και αναμονή 
από τότε μέχρι τώρα».

Η Κρίστα ήξερε ότι έπρεπε να προσθέσει ακόμη μία 
κατευθυντήρια οδηγία: «Αυτοί οι σπόροι συμμορφώ-
νονται με τους νόμους της βιολογίας. Αν φυτέψετε τους 
σπόρους το πρωί και περιμένετε να φάτε ντομάτες αργό-
τερα εκείνη την εβδομάδα, θα απογοητευτείτε. Πρέπει να 
κάνετε υπομονή και να περιμένετε το έργο της φύσης να 
ξετυλιχθεί εμπρός σας».

Συγκομιδή του Θεού

Από τον Πρόεδρο Ντίτερ Ούχτντορφ
Δεύτερο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία
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Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που η Κρίστα έλαβε ένα 
άλλο παράπονο.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με τους σπόρους σας» 
άρχισε ο πελάτης. »Τους φύτεψα, όπως προτείνεται στο 
πακέτο. Τους παρείχα νερό, βεβαιώθηκα ότι είχαν ηλιακό 
φως και περίμενα μέχρι που τελικά παρήγαγαν τη συγκο-
μιδή τους».

«Ακούγεται σαν να τα κάνατε όλα σωστά» είπε η 
Κρίστα.

«Όλα ήταν πολύ καλά» απήντησε ο πελάτης. «Άλλα 
αυτό που πήρα ήταν κολοκυθάκια!»

«Τα αρχεία μου δείχνουν ότι αυτοί ήταν οι σπόροι που 
παραγγείλατε» είπε η Κρίστα. 

«Αλλά δεν θέλω κολοκυθάκια· θέλω κολοκύθες!»
«Δεν καταλαβαίνω».
«Φύτεψα τους σπόρους στο μποστάνι με τις κολοκύθες 

μου —  το ίδιο χώμα που παρήγαγε κολοκύθες πέρυσι. 
Επαινούσα τα φυτά κάθε μέρα, λέγοντάς τους τι όμορ-
φες κολοκύθες θα γίνονταν. Αλλά, αντί για μεγάλες,  
στρογγυλές, πορτοκαλί κολοκύθες, πήρα μακριά  
πράσινα κολοκυθάκια. Πολλά από αυτά!» 

Η Κρίστα ήξερε, τότε, ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες 
μπορεί να μην ήταν αρκετές και ότι ήταν απαραίτητο 
να δηλώσει μία αρχή: «Οι σπόροι που φυτεύετε και ο χρό-
νος φυτέματος καθορίζουν τη συγκομιδή». 

Ο νόμο της συγκομιδής
Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε σχετικά με τη συγκομιδή 

του Θεού:
«Μη πλανιέστε· ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή, ό,τι αν 

σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει·
»για τον λόγο ότι, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του, 

θα θερίσει από τη σάρκα φθορά· αλλά, εκείνος που 
σπέρνει στο Πνεύμα, θα θερίσει από το Πνεύμα αιώνια 
ζωή.

»Και ας μη αποκάμνουμε πράττοντας το καλό· επειδή, 
αν δεν αποκάμνουμε, θα θερίσουμε στον κατάλληλο 
καιρό» (Προς Γαλάτες 6:7- 9).

Πρόσφατα, ο Κύριος μάς έχει δώσει επιπρόσθετη σο-
φία και διορατικότητα σε αυτόν τον αμετάβλητο νόμο:

«Υπάρχει ένας νόμος, αμετάκλητα θεσπισμένος στους 
ουρανούς πριν τη θεμελίωση τού κόσμου τούτου, κατά 
τον οποίο όλες οι ευλογίες αποτελούν αναγκαίο επακό-
λουθο — 

»Και όταν αποκτάμε οποιαδήποτε ευλογία από τον 
Θεό, είναι μέσω τής υπακοής στον νόμο αυτόν τού 
οποίου αυτή αποτελεί αναγκαίο επακόλουθο» (Δ&Δ 
130:20- 21).

Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε.
Η συγκομιδή του Θεού είναι αφάνταστα ένδοξη. Για 

αυτούς που Τον τιμούν, οι γενναιόδωρες ευλογίες Του, έρ-
χονται σε «καλό μέτρο, πιεσμένο, και συγκαθισμένο και 
υπερξεχειλιζόμενο. …Επειδή, με το ίδιο μέτρο με το οποίο 
μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας» (Κατά Λουκάν 6:38).

Ακριβώς όπως οι εγκόσμιοι σπόροι απαιτούν προσπά-
θεια και υπομονή, έτσι απαιτούν πολλές από τις ευλογίες 
των ουρανών. Δεν μπορούμε να βάζουμε τη θρησκεία 
μας σε ένα ράφι και να περιμένουμε να δρέψουμε πνευ-
ματικές ευλογίες. Όμως, αν φυτεύουμε και γαλουχούμε 
τα πρότυπα του Ευαγγελίου στην καθημερινή ζωή της 
οικογένειάς μας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα παιδιά 
μας να μεγαλώσουν για να παραγάγουν πνευματικούς 
καρπούς μεγάλης αξίας για εκείνα και για τις μέλλουσες 
γενεές.

Οι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές μας, δεν έρ-
χονται πάντα αμέσως — μερικές φορές φαίνεται σαν να 
μην έρχονται καθόλου—  αλλά ο Θεός γνωρίζει τι είναι 
το καλύτερο για τα τέκνα Του. Σίγουρα, μια ημέρα θα 
δούμε πιο καθαρά. Και εκείνη την ημέρα θα αναγνωρί-
σουμε την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία των ουρανών.

Εν τω μεταξύ, ο στόχος και η μεγαλύτερη χαρά μας, 
είναι να βαδίζουμε στα ίχνη του Διδασκάλου και Σωτή-
ρος μας και να ζήσουμε καλές και εξευγενισμένες ζωές, 
ώστε η υπεσχημένη και πολύτιμη συγκομιδή των πολύτι-
μων ευλογιών του Θεού να μπορεί να είναι δική μας.

Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε.
Αυτός είναι ο νόμος των ουρανών.
Αυτός είναι ο νόμος της συγκομιδής του Θεού.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Συζητήστε με εκείνους που επισκέπτεσθε πώς ο 
νόμος της συγκομιδής του Θεού ισχύει στις σχέσεις, 
στη μεταστροφή και στη μαρτυρία ή στους στόχους 
σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης. Θα μπορούσατε να 
διαβάσετε και να σκεφτείτε γραφές που συσχετίζο-
νται με αυτόν τον νόμο, όπως Παροιμίες 11:18, Προς 
Κορινθίους Β΄ 9:6 και Άλμα 32. Ενθαρρύνετέ τους να 
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επανεξετάσουν προηγούμενους στόχους και να θέσουν 
καινούργιους στόχους για να επιτύχουν ενάρετα απο-
τελέσματα. Βοηθήστε τους να αναπτύξουν ένα σχέδιο 
για να δράσουν με συνέπεια, προκειμένου να φθάσουν 
στον μακροπρόθεσμο σκοπό τους.

ΠΑΙΔΙΑ
Σχεδιάστε τη συγκομιδή σας

Το σχέδιο της συγκομιδής του Θεού, είναι ότι αν 
θέλουμε κάτι αργότερα, πρέπει να δουλέψουμε 

για αυτό τώρα. Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε έναν 
κήπο, χρειάζεται να φυτέψουμε τους σπόρους, να τους 

ποτίζουμε και να τους προστατεύουμε από τα ζιζάνια. 
Αν δεν το κάνουμε αυτό, αργότερα δεν θα έχουμε κα-
θόλου συγκομιδή! 

Παρακάτω, υπάρχει ένας κατάλογος μερικών καλών 
«καρπών» που μπορεί να επιθυμείτε στη ζωή σας. Κα-
ταγράψτε μερικά πράγματα, τα οποία μπορείτε να κά-
νετε αυτόν τον μήνα για να σας βοηθήσουν να λάβετε 
αυτές τις ευλογίες.

• Ένα ευτυχισμένο σπιτικό
• Μόρφωση
• Καλοί φίλοι
• Βάπτιση και επικύρωση
• Μαρτυρία για τον Ίησού Χριστό
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Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Αυτό είναι μέρος μίας σειράς μηνυμάτων 
επισκεπτριών διδασκαλισσών που 
αναδεικνύει διάφορες πλευρές της 
αποστολής του Σωτήρος.

Οι γραφές διδάσκουν ότι 
μπορούμε να κατοικήσουμε 

στην παρουσία του Θεού «με την 
αξία και την ευσπλαχνία και τη 
χάρη του Αγίου Μεσσία» (Νεφί 
Β´ 2:8). Μεσσίας είναι «μια αρα-
μαϊκή και εβραϊκή λέξη, η οποία 
σημαίνει “ο κεχρισμένος”. …Στην 
Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς απο-
καλείται Χριστός, το οποίο είναι 
το αντίστοιχο στα Ελληνικά του 
Μεσσία. Σημαίνει ο κεχρισμένος 
Προφήτης, Ιερέας, Βασιλέας και 
Ελευθερωτής» 1.

Ο Πρεσβύτερος Τζέφρυ Χόλαντ 
της Απαρτίας των Δώδεκα Απο-
στόλων κατέθεσε μαρτυρία: «Ξέρω 
ότι [ο Ιησούς Χριστός] είναι ο Άγιος 
του Ισραήλ, ο Μεσσίας, ο οποίος 
θα έλθει ξανά μια ημέρα σε τελική 
δόξα να βασιλεύσει επάνω στη γη 
ως Κύριος κυρίων και ως Βασιλεύς 
βασιλέων. Ξέρω ότι δεν υπάρχει 
άλλο όνομα που να έχει δοθεί κάτω 
από τους ουρανούς με το οποίο 
ένας άνδρας [ή μια γυναίκα] να 
μπορεί να σωθεί» 2.

Ή ουράνια αποστολή του Ιησού 
Χριστού: Μεσσίας
Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. 
Πώς η κατανόηση της ζωής και των ρόλων του Σωτήρος θα αυξήσει την πίστη σας 
σε Εκείνον και θα ευλογήσει εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης 
διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

«[Ο Ιησούς Χριστός] είναι ο 
Σωτήρας και Λυτρωτής του κό-
σμου» είπε ο Πρόεδρος Ντίτερ 
Ούχτντορφ, Δεύτερος Σύμβουλος 
στην Πρώτη Προεδρία. «Είναι ο 
υπεσχημένος Μεσσίας. Έζησε μια 
τέλεια ζωή και εξιλεώθηκε για τις 
αμαρτίες μας. Θα είναι πάντοτε 
στο πλευρό μας. Θα πολεμήσει 
τις μάχες μας. Είναι η ελπίδα μας, 
είναι η σωτηρία μας, είναι η οδός» 3.

Επιπρόσθετες γραφές
Κατά Ιωάννην 1:38- 41, 4:25- 26,  
40- 42, Νεφί Β΄ 6:13, 25:16- 17

Από τις γραφές
Οι μαθήτριες του Χριστού έχουν 

υπάρξει μάρτυρες του ρόλου Του ως 
Μεσσία. Η Μαρία Μαγδαληνή ήταν 
μαθήτρια του Ιησού Χριστού. Ήταν 
η πρώτη που είδε «την πέτρα ση-
κωμένη από το μνήμα» το πρωί της 
ανάστασης του Χριστού. «Στεκόταν 
έξω, κοντά στο μνήμα, κλαίγοντας» 
αφού ανακάλυψε ότι το σώμα Του 
δεν ήταν πλέον στο μνήμα.

Έπειτα, «στράφηκε προς τα πίσω 
και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, 
και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς.

»Ο Ιησούς λέει σ’ αυτήν: Γυ-
ναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς; 
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο 
κηπουρός, λέει σ’ αυτόν: Κύριε, 
αν εσύ τον σήκωσες, πες μου, 
πού τον έβαλες, κι εγώ θα τον 
σηκώσω.

»Ο Ιησούς λέει σ’ αυτήν: Μα-
ρία. Εκείνη, αφού στράφηκε, 
λέει σ’ αυτόν: Ραββουνί! (που 
σημαίνει: Δάσκαλε)». Η Μαρία 
ανεγνώρισε ότι Εκείνος δεν ήταν 
ο κηπουρός, αλλά ο Ιησούς Χρι-
στός, ο Μεσσίας. (Βλέπε Κατά 
Ιωάννην 20:1- 17).
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Guide to the Scriptures, “Messiah”, 

scriptures.lds.org.
2. Τζέφρυ Χόλαντ, “The Only True God and 

Jesus Christ Whom He Hath Sent”, Λια-
χόνα Νοέμβρ. 2007, 42.

3. Ντίτερ Ούχτντορφ: «Η οδός του μαθητού», 
Λιαχόνα, Μάιος 2009, 78.

Σκέψου αυτό

Γιατί είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε τον ρόλο του 
Σωτήρος ως Μεσσία; 
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