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Pewna kobieta o imieniu Christa pracowała kiedyś dla 
małej firmy zajmującej się sprzedażą nasion. Uwiel-
biała swoją pracę. Nieustannie zadziwiało ją, że każde 

maleńkie nasionko, które sprzedawała, miało potencjał, by 
przeistoczyć się w coś cudownego — marchew, kapustę 
czy nawet w potężny dąb.

Christa uwielbiała siedzieć przy komputerze, przyjmo-
wać zamówienia i odpowiadać na pytania. Pewnego dnia, 
otrzymała jednak skargę, która wprawiła ją w osłupienie.

Klient powiedział: „Te nasionka nie rosną. Kupiłem je 
dwa miesiące temu i nic się nie dzieje”.

„Czy posiał je Pan w żyznej ziemi i zapewnił wystarcza-
jąco dużo wody i słońca?” — zapytała Christa.

Klient odpowiedział: „Nie, ale zrobiłem co trzeba — ku-
piłem nasiona. W końcu jest gwarancja, że będą rosnąć”.

„Więc, nie posiał ich Pan?”.
„Ależ skąd! Przecież musiałbym pobrudzić sobie ręce”.
Christa zastanowiła się nad tym i zdecydowała, że 

trzeba opracować wytyczne siania nasion. Doszła do 
wniosku, że pierwsza wskazówka powinna brzmieć: 
„Należy postępować ściśle według instrukcji, aby nasiona 
zakiełkowały. Nie można odłożyć ich na półkę i oczeki-
wać, że wykiełkują”.

Wkrótce zadziwiła ją kolejna reklamacja.
„Nasiona nie wydają owocu” — skarżył się pewien klient.
„Czy posiał je Pan w żyznej ziemi? — zapytała w od-

powiedzi — Christa. Czy podlewał je Pan i wystawił na 
słońce?”.

„Och, tak — zapewniał mężczyzna. — Zrobiłem to 
wszystko — dokładnie według instrukcji na opakowaniu. 
Ale te nasiona nie rosną”.

„A czy cokolwiek się zaczęło się z nimi dziać? Czy za-
częły kiełkować?”.

Klient odpowiedział: „Nic się nie stało. Posiałem je 
zgodnie z instrukcjami. Miałem nadzieję, że na obiad będę 
miał pomidory. A teraz jestem bardzo rozczarowany”.

Christa odpowiedziała: „Chwileczkę. Czy chce Pan po-
wiedzieć, że posiał te nasiona dzisiaj?”

Klient odparł: „Niech pani nie będzie niedorzeczna.  
Zasiałem je tydzień temu. Nie oczekiwałem, że zerwę 
pomidory pierwszego dnia, byłem cierpliwy. Powiem 
pani, że od posiania do teraz było sporo podlewania i 
czekania”.

Christa wiedziała, że będzie musiała dodać następną 
wskazówkę: „Nasiona podlegają prawom biologii. Jeśli 
siejąc je rano, oczekujesz, że jeszcze w tym samym tygodniu 
będziesz jeść pomidory, będziesz rozczarowany. Musisz być 
cierpliwy i czekać, aż natura zadziała na twoich oczach”.

Wszystko było w jak najlepszym porządku, dopóki 
Christa nie otrzymała kolejnej skargi.

Klient napisał: „Jestem bardzo rozczarowany waszymi 
nasionami. Zasiałem je według zaleceń na opakowaniu. 
Podlewałem je, upewniłem się, że były wystawione na 
słońce i czekałem, aż wydadzą plon”.

Christa powiedziała: „Wygląda na to, że wszystko było 
dobrze zrobione”.
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Klient odpowiedział: „To świetnie, ale dlaczego wyrosły 
mi cukinie?!”.

Christa powiedziała: „Z zamówienia wynika, że takie 
nasiona Pan zamówił”.

„Ale ja nie chcę cukinii, chcę dynie!”.
„Nie rozumiem”.
„Posiałem te nasiona na grządce dyniowej — w tej sa-

mej ziemi, która w zeszłym roku wydała dynie. Wychwala-
łem te rośliny codziennie, rozmawiałem z nimi, mówiąc, 
że wyrosną z nich piękne dynie. Zamiast okrągłych po-
marańczowych dyń, wyrosły długie zielone cukinie. Całe 
zatrzęsienie!”.

Christa wiedziała, że wskazówki mogą nie wystarczyć 
i konieczne było dopisanie zasady: „Rodzaj nasion i czas 
siewu określają, jakie zbierzesz plony”.

Prawo zbiorów
Apostoł Paweł nauczał o zbiorach Boga:
„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albo-

wiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.
Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, 

a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.
A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właści-

wym czasie żąć będziemy bez znużenia” (List do Galacjan 
6:7–9).

W ostatnich czasach Pan dał nam dodatkową mądrość i 
wgląd w niezmienne prawo:

„Jest prawo, nieodwołalnie postanowione w niebie 
zanim powstał świat, od którego są uzależnione wszystkie 
błogosławieństwa — 

I kiedy otrzymujemy jakieś błogosławieństwo od Boga, 
jest to przez posłuszeństwo temu prawu, od którego jest 
ono uzależnione” (NiP 130:20–21).

Co posiejemy, to zbierzemy.
Zbiory Boga są niewyobrażalnie chwalebne. Osoby, 

które Go czczą, otrzymują obfite błogosławieństwa, „miarę 
dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, […] albo-
wiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą 
mierzycie, taką i wam odmierzą” (Ew. Łukasza 6:38).

Tak samo jak sianie ziemskich nasion wiąże się z wy-
siłkiem i cierpliwością, tak też jest z błogosławieństwami 
niebios. Nie możemy odłożyć naszej religii na półkę i 

oczekiwać na żniwo duchowych błogosławieństw. Jeśli 
zasadzimy normy ewangelii w codziennym życiu rodziny 
i będziemy je pielęgnować, wtedy jest duże prawdopo-
dobieństwo, że nasze dzieci dorosną i wydadzą duchowe 
owoce o wielkiej wartości dla nich samych i dla przyszłych 
pokoleń.

Odpowiedzi Boga na nasze modlitwy nie zawsze 
przychodzą od razu — czasami wydaje się, że wcale nie 
otrzymujemy na nie odpowiedzi — ale Bóg wie, co jest 
najlepsze dla Jego dzieci. Z pewnością pewnego dnia 
przejrzymy na oczy i dostrzeżemy wówczas wyraźnie 
dobroć i szczodrość niebios.

W międzyczasie naszym celem i wielką radością jest 
podążanie śladami naszego Mistrza i Zbawiciela oraz dobre, 
dążące do doskonałości życie, aby obiecane żniwa bezcen-
nych błogosławieństw Bożych mogły być naszym udziałem.

Co posiejemy, to zbierzemy.
To prawo niebios.
To prawo zbiorów Boga.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Z osobami, które odwiedzasz, przedyskutujcie, w 
jaki sposób prawo zbiorów Boga odnosi się do związ-
ków międzyludzkich, nawrócenia i świadectwa, bądź 
wyznaczanych celów w wykształceniu lub karierze 
zawodowej. Możecie przeczytać i rozważyć fragmenty 
z pism świętych związane z tym prawem, na przykład: 
Przypowieści Salomona 11:18; II List do Koryntian 9:6; 
i Alma 32. Zachęć je do przyjrzenia się ich poprzednim 
celom oraz do wyznaczenia nowych celów w osiąganiu 
prawych rzeczy. Pomóż im przygotować plan działania, 
aby zrealizować długoterminowe zamierzenia.

DZIECI
Zaplanujcie swoje zbiory

Boże prawo zbiorów oznacza, że jeśli chcemy coś 
osiągnąć w przyszłości, musimy teraz nad tym praco-

wać. Jeśli chcemy założyć ogród, musimy posiać nasiona, 
podlewać je i chronić przed chwastami. Jeśli tego nie 
zrobimy, nie będziemy mieli zbiorów w przyszłości!
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Poniżej zamieszczona jest lista niektórych dobrych 
„owoców”, które warto mieć w swoim życiu. Zapiszcie 
propozycje rzeczy, które możecie zrobić w tym miesiącu, 
aby otrzymać te błogosławieństwa.

• Szczęśliwy dom
• Wykształcenie
• Dobrzy przyjaciele
• Chrzest i konfirmacja
• Świadectwo o Jezusie Chrystusie

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Printed in  
Germany. Zatwierdzenie wersji angielskiej: 6/14. Zatwierdzenie do tłuma-
czenia: 6/14. Tłumaczenie z: First Presidency Message, August 2014. Polish. 
10868 166



P R Z E S Ł A N I E  D L A  O D W I E D Z I N  D O M O W Y C H  N A  S I E R P I E Ń  2 0 1 4  R .

Wiara, Rodzina, Służba

Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które poruszać będą różne 
aspekty misji Zbawiciela.

Pisma święte nauczają, że mo-
żemy przebywać w obecności 

Boga „dzięki zasługom, miłosier-
dziu i łasce Świętego Mesjasza” (2 
Nefi 2:8). „W języku aramejskim i 
hebrajskim słowo Mesjasz ozna-
cza ‘namaszczony’. […] W Nowym 
Testamencie Jezus jest zwany 
Chrystusem; które to słowo jest 
odpowiednikiem słowa Mesjasz 
w języku greckim. Oznacza ono 
namaszczonego Proroka, Kapłana, 
Króla i Odkupiciela” 1.

Starszy Jeffrey R. Holland z 
Kworum Dwunastu Apostołów 
świadczył: „Wiem, że [ Jezus Chry-
stus jest] Świętym Bogiem Izraela, 
Mesjaszem, który pewnego dnia 
ponownie przyjdzie w ostatecz-
nej chwale, aby sprawować rządy 
nad ziemią jako Pan panów i Król 
królów. Wiem, że nie ma żadnego 
innego imienia danego pod niebem, 
dzięki któremu człowiek mógłby 
być zbawiony” 2.

Boska misja Jezusa Chrystusa: 
Mesjasz
Przestudiujcie w duchu modlitwy to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, 
którym chcecie się podzielić. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela 
przyczyni się do wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi macie 
pieczę poprzez odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźcie stronę 
reliefsociety.lds.org.

„[ Jezus Chrystus] jest Zbawicielem 
i Odkupicielem świata —  powie-
dział Prezydent Dieter F. Uchtdorf, 
drugi doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła.  — On jest obiecanym 
Mesjaszem. Żył w doskonały sposób, 
zadośćuczynił za nasze grzechy. On 
zawsze będzie u naszego boku. On 
będzie walczył w naszych bitwach. 
On jest naszą nadzieją, On jest na-
szym zbawieniem, On jest drogą” 3.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
Ew. Jana 1:38–41; 4:25–26, 40–42;  
2 Nefi 6:13; 25:16–17

Z pism świętych
Uczennice Chrystusa były świad-

kami tego, jak wypełniał On rolę 
Mesjasza. Maria Magdalena była 
uczennicą Jezusa Chrystusa. To ona 
pierwsza ujrzała „kamień odwalony 
od grobu” w poranek zmartwych-
wstania Chrystusa. To ona „stała 
zewnątrz grobu i płakała”, po tym 
jak odkryła, że Jego ciała już nie 
było w grobie.

Następnie „obróciła się za 
siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a 
nie wiedziała, że to Jezus.

Rzekł jej Jezus: Niewiasto! 
Czemu płaczesz? Kogo szukasz? 
Ona, mniemając, że to jest ogrod-
nik, rzekła mu: Panie! Jeśli ty go 
wziąłeś, powiedz mi, gdzie go 
położyłeś, a ja go wezmę.

Rzekł jej Jezus: Mario! Ona 
obróciwszy się, rzekła mu po 
hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: 
Nauczycielu!”. Maria rozpoznała, 
że to nie był ogrodnik, ale Jezus 
Chrystus, Mesjasz (Zob. Ew. Jana 
20:1- 17).
PRZYPISY
1. Guide to the Scriptures, „Messiah”, scriptu-

res.lds.org.
2. Jeffrey R. Holland, „Jedyny prawdziwy 

Bóg i Jezus Chrystus, którego posłał”, 
Liahona, listopad 2007, str. 42.

3. Dieter F. Uchtdorf, „Droga ucznia”, Lia-
hona, maj 2009 r., str. 78.

Zastanów się

Dlaczego ważne jest zrozumienie 
roli Zbawiciela jako Mesjasza?
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