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Kartą mažoje sėklų įmonėje dirbo moteris vardu 
Krista. Ji mylėjo savo darbą. Ji negalėjo atsistebėti, 
kad kiekviena maža jos parduodama sėklelė turi 

galią pavirsti kažkuo nepaprastu – morka, kopūstu ar net 
galingu ąžuolu.

Kristai patikdavo kompiuteriu priiminėti užsakymus ir 
atsakinėti į klausimus. Bet vieną dieną ji gavo nusiskun-
dimą, kuris ją suglumino.

„Šios sėklos nedygsta, – rašė klientė. – Pirkau jas prieš 
du mėnesius, o jos dar nesudygo.“

„Ar pasėjote jas geroje žemėje, laistėte ir laikėte saulėje?“ 
– paklausė Krista.

„Ne, bet aš padariau savo dalį, – atsakė klientė, – aš 
nupirkau tas sėklas. Juk yra garantuota, kad jos sudygs.“

„Bet jų nepasėjote?“
„Žinoma, ne – juk susitepčiau rankas.“
Krista tai apgalvojo ir nusprendė parašyti sėjimo re-

komendacijas. Ji nusprendė, kad pirmoji rekomendacija 
bus tokia: „Kad sėklos sudygtų, privalote laikytis sėjimo 
nurodymų. Negalite jų padėti į lentyną ir tikėtis, kad jos 
sudygs.“

Netrukus ją suglumino kitas nusiskundimas.
„Šios sėklos neduoda vaisių,“ – teigė kita klientė.
„Ar pasėjote jas geroje žemėje? – atsakė Krista. – Ar jos 

gauna pakankamai drėgmės ir saulės šviesos?“
„O taip, – tvirtino klientė – visa tai padariau tiksliai, kaip 

parašyta ant pakelio. Bet jos neduoda vaisių.“
„Ar visai nieko nesigavo? Ar sėklos sudygo?“

„Nieko nesigavo, – atsakė klientė, – pasėjau jas kaip nu-
rodyta. Tikėjausi, kad pietums galėsiu pasiskinti pomidorų. 
Esu labai nusivylusi.“

„Minutėlę, – bandė suprasti Krista. – Ar norite pasakyti, 
kad sėklas pasėjote šiandien?“

„Nebūkite juokinga, – atsakė klientė, – pasėjau jas prieš 
savaitę. Nesitikėjau pamatyti pomidorus pirmą dieną, 
buvau kantri. Žinokite, kad nuo tada daug laisčiau ir labai 
laukiau.“

Krista suprato, kad reikia pridėti kitą rekomendaciją: 
„Šios sėklos dygsta pagal biologijos dėsnius. Jei ryte 
pasėsite sėklas ir tikėsitės po savaitės valgyti pomidorus, 
nusivilsite. Turite kantriai laukti, kol jums atsiskleis gamtos 
darbas.“

Viskas sekėsi gerai, kol Krista gavo dar vieną 
nusiskundimą.

„Esu labai nusivylusi jūsų sėklomis, – pradėjo klientė. 
Pasėjau jas tiksliai taip, kaip nurodyta ant pakuotės.  
Laisčiau jas, rūpinausi, kad jos gautų saulės, ir laukiau, kol 
galiausiai jos užaugino vaisius.“

„Regis viską darėte teisingai,“ – atsakė Krista.
„Viskas būtų gerai, – atsakė klientė, – bet tai buvo 

cukinijos!“
„Mano užrašai rodo, kad būtent tokias sėklas užsakėte,“ 

– atsakė Krista.
„Bet aš nenoriu cukinijų, aš noriu moliūgų!“
„Nesu tikra, kad suprantu.“
„Tas sėklas pasėjau savo moliūgų plote, toje pačioje 

Dievo pjūtis

Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas
Antrasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje



2

žemėje, kurioje pernai užaugo moliūgai. Kasdien gyriau 
tuos augalus, sakydama, kokiais nuostabiais moliūgais jie 
taps. Bet vietoje didelių, oranžinių moliūgų sulaukiau ilgų 
žalių cukinijų. Daugybės jų!“

Krista suprato, kad rekomendacijų turbūt nepakaks ir 
kad reikia parašyti principą: „Derlių lemia sėjama sėkla ir 
sėjimo laikas.“

Derliaus dėsnis
Apaštalas Paulius apie Dievo derlių mokė taip:
„Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmo-

gus sėja, tai ir pjaus.
Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja 

dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.
Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu 

pjausime derlių!“ (Galatams 6:7–9).
Pastaraisiais laikais Viešpats mums suteikė papildomos 

išminties ir įžvalgos apie šį nekintamą dėsnį:
„Yra įstatymas, neatšaukiamai paskelbtas danguje prieš 

šio pasaulio įkūrimą, kuriuo pagrįsti visi palaiminimai;
ir kada gauname kokį nors palaiminimą iš Dievo, –  

tai dėl paklusnumo tam įstatymui, kuriuo jis pagrįstas“  
(DS 130:20–21).

Ką sėjame, tą pjauname.
Dievo pjūtis tokia šlovinga, kad negalime nė įsivaiz-

duoti. Kurie Jį gerbiate, Jis „saiką gerą, prikimštą, sukratytą 
ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu 
jums bus atseikėta“ (Luko 6:38).

Kaip žemiškos sėklos, taip ir daugelis dangaus palai-
minimų reikalauja pastangų ir kantrybės. Negalime savo 
religijos padėti į lentyną ir tikėtis sulaukti dvasinių pa-
laimų. Bet jei kasdieniame savo šeimos gyvenime diegiame 
ir puoselėjame Evangelijos standartus, yra didelė tikimybė, 
kad mūsų vaikai užaugę neš dvasinius vaisius, didžiai ver-
tingus tiek jiems, tiek ateities kartoms.

Dievo atsakymus į savo maldas ne visada gauname 
akimirksniu – kartais atrodo, kad jų niekada negausime. 
Bet Dievas žino, kas Jo vaikams geriausia. Tikrai ateis 

diena, kai matysime kur kas aiškiau; tada galėsime suvokti 
dangaus gerumą ir dosnumą.

Dabar gi mūsų tikslas ir didis džiaugsmas yra vaikščioti 
mūsų Mokytojo ir Gelbėtojo pėdomis, gyventi gerą ir su-
taurintą gyvenimą, kad galėtume surinkti pažadėtą neįkai-
nojamų Dievo palaimų derlių.

Ką sėjame, tą pjauname.
Tai dangaus dėsnis.
Tai Dievo pjūties dėsnis.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Su jūsų lankomais žmonėmis aptarkite, kaip Dievo 
pjūties dėsnį galima pritaikyti santykiams, liudijimui, 
karjerai ir išsilavinimo siekiams. Galite perskaityti ir ap-
svarstyti tokias su šiuo dėsniu susijusias eilutes: Patarlių 
11:18; 2 Korintiečiams 9:6; ir Almos 32. Paskatinkite juos 
peržiūrėti ankstesnius tikslus ir nusistatyti naujus tikslus, 
kad gautų teisius vaisius. Padėkite jiems sudaryti planą, 
kaip jie nuolat sieks savo ilgalaikio tikslo.

VAIKAI
Pjūtį planuokite

Dieviškas pjūties dėsnis byloja, kad jei norime vėliau 
ką nors gauti, turime dabar dėl to darbuotis. Jei 

norime užauginti daržoves, turime pasėti sėklas, jas 
laistyti ir naikinti piktžoles. Jei to nedarysime, vėliau 
neturėsime derliaus!

Žemiau surašyti kai kurie „vaisiai“, kurių galėtumėte 
norėti gyvenime. Užsirašykite, ką šį mėnesį galite pada-
ryti, kad galėtumėte gauti šias palaimas.

• Laimingi namai
• Išsilavinimas
• Geri draugai
• Krikštas ir patvirtinimas
• Liudijimas apie Jėzų Kristų
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Tikėjimas, šeima, parama

Ši žinia yra viena iš lankomojo mokymo 
žinių serijos apie Gelbėtojo misijos 
aspektus.

Raštai byloja, jog Dievo akivaiz-
doje galime gyventi „per nuo-

pelnus ir gailestingumą, ir malonę 
Šventojo Mesijo“ (2 Nefio 2:8). 
Mesijas yra „aramėjiškas ir hebrajiš-
kas žodis, kuris reiškia „pateptasis“. 
Naujajame Testamente Jėzus vadi-
namas Kristumi, kas yra graikiškas 
žodžio Mesijas ekvivalentas. Mesijas 
reiškia pateptasis pranašas, kunigas, 
karalius ir išvaduotojas.“ 1

Vyresnysis Džefris R. Holandas 
iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
liudijo: „Žinau, kad [ Jėzus Kristus] 
yra Izraelio Šventasis, Mesijas, kuris 
vieną dieną vėl šlovingai ateis valdyti 
žemėje kaip viešpačių Viešpats ir ka-
ralių Karalius. Žinau, kad nėra jokio 
kito vardo, duoto po dangumi, ku-
riuo žmogus galėtų būti išgelbėtas.“ 2

„[ Jėzus Kristus] – pasaulio Gelbė-
tojas ir Išpirkėjas, – sakė prezidentas 

Dieviška Jėzaus Kristaus misija: 
Mesijas
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir prašykite įkvėpimo ką aptarti. Kaip Gelbėtojo 
gyvenimo ir misijos supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Juo ir palaimins jūsų lankomas 
bei prižiūrimas seseris? Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

Dyteris F. Uchtdorfas, antrasis 
patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje. – 
Jis – pažadėtasis Mesijas. Jis gyveno 
tobulą gyvenimą ir apmokėjo mūsų 
nuodėmes. Jis visada bus šalia 
mūsų. Jis kovos mūsų kovas. Jis – 
mūsų viltis, Jis – mūsų išgelbėjimas; 
Jis yra kelias.“ 3

Daugiau Raštų ištraukų
Jono 1:38–41; 4:25–26, 40–42;  
2 Nefio 6:13; 25:16–17

Iš Raštų
Kristaus mokinės taip pat liudijo 

apie Jo, kaip Mesijo, vaidmenį. Marija 
Magdalietė buvo Jėzaus Kristaus 
mokinė. Ji buvo pirmoji, kuri Kris-
taus prisikėlimo rytą pamatė, „kad 
akmuo nuverstas nuo rūsio angos“. 
Pamačiusi, kad Jo kūno kape nebėra, 
ji „stovėjo lauke palei kapą ir verkė“.

Po to „ji atsisuko ir pamatė 
stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai 
Jėzus.

O jis tarė jai: „Moterie, ko verki? 
Ko ieškai?“ Jinai, manydama, jog 
tai sodininkas, atsakė: „Viešpatie, 
jei jį išnešei, pasakyk man, kur 
padėjai. Aš jį pasiimsiu.“

Jėzus jai sako: „Marija!“ Ji 
atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: 
„Rabuni!“ (Tai reiškia „Mokyto-
jau“). Marija pažino, kad tai buvo 
ne sodininkas, o Jėzus Kristus, 
Mesijas. (Žr. Jono 20:1–17.)
IŠNAŠOS
1. Raštų rodyklė, „Mesijas“.
2. Džefris R. Holandas. „Vienintelis tikrasis 

Dievas ir Jo siųstasis Jėzus – Mesijas“, 2007 
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medžiaga.
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Apsvarstykite
Kodėl svarbu suprasti, kad 
Gelbėtojas yra Mesijas?
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