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Egy Christa nevű asszony egy kis vetőmagos cég-
nek dolgozott. Szerette a munkáját. Hatalmas csoda 
forrása volt az, hogy minden egyes apró mag, melyet 

eladott, képes volt arra, hogy átalakuljon valami teljesen 
csodálatossá – répává, káposztává, vagy éppen egy hatal-
mas tölgyfává.

Christa szeretett a számítógépénél ülni, felvenni a ren-
deléseket és megválaszolni a kérdéseket. Egy nap azonban 
egy olyan panaszt hallott, melytől teljesen elképedt.

„Ezek a magvak nem jók – mondta a vevő. – Két hónap-
pal ezelőtt vettem őket és még semmi nem történt.”

„Jó talajba ültette őket, kaptak elég vizet és napfényt?” – 
kérdezte Christa.

„Nem, de én megtettem a részemet – válaszolta a 
vevő. – Megvettem a magokat. Mindezek után garantált a 
növekedés.”

„De elültette őket?”
„Hová gondol?! Az azt jelentené, hogy össze kellene 

piszkolnom a kezemet.”
Christa elgondolkodott ezen és úgy döntött, hogy írni 

fog egy ültetési útmutatót. Eldöntötte, hogy mi lesz az első 
utasítás: „Ahhoz, hogy kicsírázzanak a magvak, követnie 
kell az ültetési útmutatót. Nem teheti fel a polcra őket arra 
várva, hogy növekedésnek induljanak.”

Nem sokkal ezután egy újabb panasz ejtette zavarba.
„A magok nem hoznak gyümölcsöt” – panaszkodott egy 

vásárló.

„Jó talajba ültette őket? – kérdezte Christa. – Megfelelő 
mennyiségű vizet és napfényt kaptak?”

„Ó, igen – hangsúlyozta a vevő. – Ezeket mind megtet-
tem, pontosan úgy, ahogy az le van írva a csomagoláson, 
de semmi hasznukat nem vettem.”

„Egyáltalán nem történt semmi? Elkezdtek csírázni?”
„Nem történt semmi – felelte a vásárló. – Az útmutatás 

szerint ültettem el őket. Azt reméltem, hogy lesz paradi-
csom vacsorára. Most nagyon csalódott vagyok.”

„Várjunk csak – mondta Christa. – Azt mondja, hogy ma 
ültette el a magokat?”

„Ne legyen nevetséges – érkezett a válasz. – Egy héttel 
ezelőtt ültettem el őket. Nem számítottam rá, hogy már 
az első napon paradicsomot fogok látni; türelmes voltam. 
El kell mondjam, nagyon sokat öntöztem és várakoztam 
ezalatt az idő alatt.”

Christa tudta, hogy ki kell egészítenie az útmutatót: 
„Ezek a magvak összhangban állnak a biológia törvé-
nyével. Ha elülteti a magokat reggel és arra vár, hogy 
paradicsomot egyen a hét folyamán, akkor csalódni fog. 
Türelmesnek kell lennie, és várnia kell, hogy a természet 
műve kibontakozzon Ön előtt.”

Minden rendben volt a következő hívásig.
„Nagyot csalódtam az önök magjaiban – kezdte a 

vásárló. – Pontosan úgy ültettem el őket, ahogyan az a 
csomagoláson fel van tüntetve. Megöntöztem őket, meg-
győződtem arról, hogy kapnak elég napfényt.”

Isten aratása
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„Úgy tűnik, hogy mindent jól csinált” – mondta Christa.
„Ez mind rendben is van – felelte a vásárló. – De én 

nem azt akartam, hogy cukkinik nőjenek!”
„A nyilvántartásban azt látom, hogy Ön cukkini mago-

kat rendelt” – mondta az asszony.
„De én nem cukkinit akarok, hanem tököt!”
„Nem értem.”
„Elültettem a magokat a tökágyásba – ugyanabba a 

talajba, ahova tavaly is ültettem a tököket. Megdicsér-
tem a növényeket mindennap, elmondtam nekik, hogy 
milyen csodálatos tökökké fognak válni. De a nagy, kerek, 
narancssárga tökök helyett hosszú, zöld cukkinik nőttek. 
Méghozzá rengeteg!”

Christa tudta, hogy az útmutatás nem lesz elég és meg 
kell fogalmaznia egy alapelvet: „A magok, melyeket elültet, 
és az ültetés ideje határozzák meg a betakarítást.”

Az aratás törvénye
Pál apostol ezt tanította Isten aratásáról:
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit 

vet az ember, azt aratándja is.
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a 

ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga 

idejében aratunk, ha el nem lankadunk” (Galátziabeliek 
6:7–9).

A mai időkben az Úr további bölcsességet és bepillan-
tást adott e megváltoztathatatlan törvénybe:

„Van egy törvény, amely már a világ megalapítása előtt 
visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, amelyen 
minden áldás alapszik –

És amikor bármilyen áldásban részesülünk Istentől, az 
ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen 
az áldás alapszik” (T&Sz 130:20–21).

Amit vetünk, azt aratjuk.
Isten aratása felfoghatatlanul dicsőséges. Azok szá-

mára, akik megbecsülik Őt, az Ő bőséges áldásai a 
következőkkel járnak: „jó mértéket, megnyomottat és 
megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal  
a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek”  
(Lukács 6:38).

Ahogy a földi magvak is sok törődést és türelmet 
igényelnek, úgy a menny számos áldása is. Nem tehetjük 

vallásunkat a polcra, miközben elvárjuk a lelki áldások 
betakarítását. Ha azonban elültetjük és gondozzuk az 
evangéliumi normákat a családunk mindennapi életében, 
akkor gyermekeink felnővén nagy valószínűséggel fognak 
értékes lelki gyümölcsöt teremni maguknak és a jövő 
nemzedékeinek.

A válaszok, melyeket Istentől kapunk az imáinkra, 
nem érkeznek mindig azonnal – olykor úgy tűnik, mintha 
nem is érkeznének –, de Isten tudja, hogy mi a legjobb a 
gyermekeinek. Minden bizonnyal egy napon majd tisz-
tábban fogunk látni; és azon a napon fel fogjuk ismerni a 
mennyek jóságát és bőkezűségét.

Addig is a célunk és hatalmas örömünk az, hogy Meste-
rünk és Szabadítónk nyomdokaiban járjunk, valamint jó és 
nemes életet éljünk, hogy Isten felbecsülhetetlen áldásai-
nak megígért és becses termése a miénk lehessen.

Amit vetünk, azt aratjuk.
Ez a menny törvénye.
Ez Isten aratásának törvénye.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Beszéld meg az általad látogatottakkal, hogyan 
vonatkozik Isten aratásának törvénye a kapcsolatokra, 
a megtérésre és a bizonyságra, vagy a karrierre, illetve 
a tanulmányokkal kapcsolatos célokra. Elolvashatjátok 
és elgondolkozhattok az e törvénnyel kapcsolatos olyan 
szentírásokon, mint például a Példabeszédek 11:18; a 
2 Korinthusbeliek 9:6 és az Alma 32. Buzdíts őket, hogy 
tekintsék át korábbi céljaikat és tűzzenek ki újakat, 
hogy igazlelkű eredményeket érjenek el. Segíts nekik 
kidolgozni egy tervet, hogy következetesen cselekedje-
nek, hogy elérhessék hosszú távú céljaikat.

GYERMEKEKNEK
Tervezd meg az aratásod

Isten aratásra vonatkozó törvénye az, hogy ha szeret-
nénk valamit később, akkor tegyünk érte most. Ha ve-

teményest szeretnénk, akkor el kell ültetni a magokat, 
majd öntözni, illetve védeni kell azokat a gyomoktól. 
Ha nem így cselekszünk, akkor nem lesz mit aratnunk 
később!
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Az alábbi lista olyan jó „gyümölcsöket” sorol fel,  
melyekre szükséged van az életedben. Írj le néhány 
dolgot, amit megtehetsz ebben a hónapban azért,  
hogy részesülj a következő áldásokban:

• Boldog otthon
• Iskolázottság
• Jó barátok
• Keresztelés és konfirmálás
• Bizonyság Jézus Krisztusról
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet- sorozatnak a 
része, amely a Szabadító küldetésének 
különböző aspektusait mutatja be.

A szentírások azt tanítják, hogy 
„a Szent Messiás érdemei, és 

irgalma és kegyelme által” élhetünk 
Isten jelenlétében (2 Nefi 2:8).  
Messiás : „Egy arám és héber szó 
egyik formája, amely azt jelenti: 
»a felkent«. [ Jézus] az Újszövetség-
ben… Krisztusnak neveztetik, ami 
a Messiás görög megfelelője. Azt 
jelenti: a felkent Próféta, Pap, Király 
és Szabadító.” 1

Jeffrey R. Holland elder a Ti-
zenkét Apostol Kvórumából így 
tanúskodott: Tudom, hogy [ Jézus 
Krisztus] Izráel Szentje, a Messiás, 
aki egy napon újra eljön végső 
dicsőségben, hogy az urak Uraként 
és a királyok Királyaként uralkodjon 
a földön. Tudom, hogy nem ada-
tott más név az ég alatt, amely által 
megszabadulhatna az ember.” 2

Jézus Krisztus isteni küldetése:  
A Messiás
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, hogy tudd, mit ossz meg belőle. 
Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és szerepeinek megértése az Őbelé vetett 
hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd azokat, akik felett 
látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org 
oldalra.

„[ Jézus Krisztus] a világ Sza-
badítója és Megváltója – mondta 
Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első 
Elnökség második tanácsosa. – Ő a 
megígért Messiás. Tökéletes életet 
élt, és engesztelést hozott bűnein-
kért. Ő mindig mellettünk fog állni. 
Ő megvívja majd a csatáinkat. Ő a 
mi reménységünk, Ő a mi szabadu-
lásunk – Ő az út.” 3

További szentírások
János 1:38–41; 4:25–26, 40–42; 
2 Nefi 6:13; 25:16–17

A szentírásokból
Krisztus női tanítványai tanúi vol-

tak az Ő messiási szerepének. Mária 
Magdaléna Jézus Krisztus tanítványa 
volt. Ő látta meg legelőször, hogy 
„elvétetett a kő a sírról” Krisztus 
feltámadásának reggelén. Mária 
„künn áll vala a sírnál sírva”, miután 
észrevette, hogy Krisztus teste már 
nincs a sírban.

Azután „hátra fordula, és látá 
Jézust ott állani, és nem tudja 
vala, hogy Jézus az.

Monda néki Jézus: Asszony, 
mit sírsz? kit keressz? Az pedig 
azt gondolván, hogy a kertész az, 
monda néki: Uram, ha te vitted 
el őt, mondd meg nékem, hová 
tetted őt, és én elviszem őt.

Monda néki Jézus: Mária! Az 
megfordulván, monda néki: Rab-
bóni! a mi azt teszi: Mester!” Mária 
felismerte, hogy Ő nem a kertész 
volt, hanem Jézus Krisztus, a  
Messiás. (Lásd János 20:1–17.)
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Gondold át
Miért fontos megérteni a Szabadító 
Messiásként játszott szerepét?
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