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O femeie pe nume Christa a lucrat odată la o 
fabrică mică de seminţe. Îi plăcea slujba ei. O 
uimea foarte mult faptul că fiecare sămânţă mi-

cuţă pe care o vindea avea capacitatea de a se transforma 
în ceva miraculos – un morcov, o varză sau chiar un stejar 
puternic.

Lui Christa îi plăcea să stea în faţa calculatorului ei, să 
preia comenzi şi să răspundă la întrebări. Dar, într- o zi, a 
primit o plângere care a nedumerit- o.

„Seminţele nu sunt bune”, a spus clientul. „Le- am cum-
părat în urmă cu două luni şi încă nimic.”

„Le- aţi plantat în pământ bun, v- aţi asigurat că au sufi-
cientă apă şi lumină?”, a întrebat Christa.

„Nu, dar am făcut ce ţinea de mine”, a răspuns clientul. 
„Am cumpărat seminţele. La urma urmei, este garantat că 
vor creşte.”

„Dar nu le- aţi plantat?”
„Sigur că nu! Asta ar fi însemnat să mă murdăresc pe 

mâini.”
Christa s- a gândit la asta şi a hotărât că va trebui să se 

scrie instrucţiuni de utilizare pe plicurile cu seminţe. A ştiut 
care avea să fie prima instrucţiune: „Pentru ca seminţele să 
răsară, trebuie să urmaţi instrucţiunile de utilizare. Nu le 
puteţi pune pe un raft şi aştepta să crească”.

Nu după mult timp, a primit o altă plângere care a 
nedumerit- o.

„Seminţele acestea nu produc nimic”, a pretins un client.

„Le- aţi plantat în pământ bun?” a întrebat Christa. „V- aţi 
asigurat că au suficientă apă şi lumină?”

„O, da!”, a insistat clientul. „Am făcut toate aceste lucruri 
– exact cum scrie pe plic. Dar nu funcţionează.”

„Nu s- a întâmplat chiar nimic? Nu au răsărit?”
„Nu s- a întâmplat nimic”, a spus clientul. „Le- am plantat 

după instrucţiuni. Speram să mâncăm roşii la cină. Acum 
sunt foarte dezamăgit.”

„Staţi puţin!”, a răspuns Christa. „Vreţi să spuneţi că aţi 
plantat seminţele astăzi?”

„Nu fiţi ridicolă!”, a răspuns clientul. „Le- am plantat 
acum o săptămână. Nu mă aşteptam să văd roşii în prima 
zi; am avut răbdare. Daţi- mi voie să vă spun, am udat 
şi- am aşteptat mult de atunci.”

Christa ştia că va trebui să adauge încă o instrucţiune: 
„Aceste seminţe respectă legile biologiei. Dacă plantaţi  
seminţele dimineaţa şi vă aşteptaţi să mâncaţi roşii mai 
târziu în acea săptămână, veţi fi dezamăgiţi. Trebuie să 
aveţi răbdare şi să aşteptaţi ca lucrarea naturii să- şi urmeze 
cursul.”

Totul a fost bine până când Christa a primit o altă 
plângere.

„Sunt foarte dezamăgită de seminţele dumneavoastră”, 
a început să spună clienta. „Le- am plantat exact după 
instrucţiunile de pe plic. Le- am udat, m- am asigurat că au 
lumină şi am aşteptat până când, în sfârşit, au dat roade.”

„Se pare că aţi făcut bine tot ce trebuia!”, a spus Christa.

Recolta lui Dumnezeu

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie
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„Da, aşa este!”, a răspuns clienta. „Dar ceea ce a ieşit au 
fost dovlecei!”

„Din înregistrările mele, văd că acestea au fost seminţele 
pe care le- aţi comandat”, a spus Christa.

„Dar eu nu vreau dovlecei; vreau dovleci!”
„Nu vă înţeleg”.
„Am plantat seminţele în locul în care plantez, de 

obicei, dovleci – exact în acelaşi pământ care, anul tre-
cut, a produs dovleci. Am lăudat plantele în fiecare zi, 
spunându- le ce dovleci frumoşi vor deveni. Dar, în loc 
de dovleci mari, rotunzi şi portocalii, am obţinut dovlecei 
lungi, verzi. Şi mulţi!”

Christa ştia că instrucţiunile nu vor fi de ajuns şi că era 
nevoie să scrie un principiu: „Sămânţa pe care o plantaţi şi 
momentul în care o plantaţi determină recolta.”

Legea recoltei
Apostolul Pavel ne- a învăţat despre recolta lui 

Dumnezeu:
„Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce 

seamănă omul, aceea va şi secera.
Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din 

firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, 
va secera din Duhul viaţa veşnică.

Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potri-
vită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală” (Gala-
teni 6:7- 9).

În vremurile noastre, Domnul ne- a oferit mai multă înţe-
lepciune şi cunoaştere despre această lege absolută:

„Este o lege, irevocabil hotărâtă în cer dinainte de crea-
rea acestei lumi, pe care se bazează toate binecuvântările;

Şi când obţinem orice binecuvântare de la Dumnezeu, 
aceasta este prin supunere faţă de acea lege pe care este 
bazată binecuvântarea” (D&L 130:20- 21).

Culegem ceea ce semănăm.
Recolta lui Dumnezeu este mai glorioasă decât ne 

putem imagina. Asupra celor care Îl onorează, binecu-
vântările Lui sunt revărsate într- o „măsură bună, îndesată, 
clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură 
veţi măsura, cu aceea vi se va măsura” (Luca 6:38).

La fel cum seminţele care se plantează în pământ ne-
cesită efort şi răbdare, tot aşa se întâmplă cu multe dintre 
binecuvântările cerului. Nu ne putem pune religia pe un 
raft şi aştepta să culegem binecuvântări spirituale. Dar, 

dacă plantăm şi hrănim standardele Evangheliei în viaţa de 
zi cu zi a familiei noastre, există mari şanse pentru copiii 
noştri să crească pentru a produce roade spirituale de 
mare valoare pentru ei şi pentru generaţiile viitoare.

Răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciunile noastre nu 
vin întotdeauna imediat – uneori, ele par să nu vină deloc 
– dar Dumnezeu ştie ce este cel mai bine pentru copiii Săi. 
Într- o zi, vom vedea cu certitudine mai clar; şi, în acea zi, 
vom recunoaşte bunătatea şi generozitatea cerului.

Până atunci, ţelul nostru şi marea noastră bucurie sunt 
urmărirea exemplului Stăpânului şi Salvatorului nostru şi 
trăirea de vieţi bune şi pure, astfel încât recolta promisă şi 
preţioasă a binecuvântărilor lui Dumnezeu să fie a noastră.

Culegem ceea ce semănăm.
Aceasta este legea cerului.
Aceasta este legea recoltei lui Dumnezeu.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Discutaţi cu persoanele pe care le vizitaţi modul în 
care legea recoltei lui Dumnezeu se aplică relaţiilor, 
convertirii şi mărturiei sau ţelurilor legate de carieră şi 
educaţie. Puteţi citi şi vă puteţi gândi la versete care 
au legătură cu această lege, precum Proverbele 11:18; 
2 Corinteni 9:6 şi Alma 32. Încurajaţi persoanele pe care 
le vizitaţi să revadă ţelurile anterioare şi să- şi stabilească 
ţeluri noi pentru a avea rezultate pozitive. Ajutaţi- le să 
întocmească un plan pentru a acţiona cu consecvenţă, 
astfel încât să- şi atingă scopul lor pe termen lung. 

COPII
Planificaţi- vă recolta!

Legea lui Dumnezeu privind recolta spune că, dacă 
ne dorim să avem ceva mai târziu, trebuie să lucrăm 

acum pentru a dobândi acel ceva. Dacă dorim să avem 
o grădină, trebuie să plantăm seminţele, să le udăm şi 
să curăţăm buruienile. Dacă nu facem aceasta, nu vom 
avea ce recolta mai târziu!

Mai jos este o listă cu roade bune pe care le- aţi putea 
dori în viaţa dumneavoastră. Scrieţi câteva lucruri pe 
care le puteţi face luna aceasta pentru a primi aceste 
binecuvântări.
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• un cămin fericit;
• educaţie;
• prieteni buni;
• botez şi confirmare;
• o mărturie despre Isus Hristos.
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Credinţă, familie, alinare

Acest mesaj face parte dintr- o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare care 
prezintă aspecte ale misiunii Salvatorului.

Scripturile ne învaţă că putem 
locui în prezenţa lui Dumne-

zeu „prin meritele, mila şi harul lui 
Mesia cel Sfânt” (2 Nefi 2:8). Mesia 
este o „formă a unui cuvânt aramaic 
şi ebraic însemnând «unsul». În Noul 
Testament, Isus este numit Hristosul, 
care este echivalentul în greacă a lui 
Mesia. Înseamnă Profetul, Preotul, 
Regele şi Eliberatorul uns” 1.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a depus mărturie: „Eu ştiu 
că [Isus Hristos] este Cel Sfânt al lui 
Israel, Mesia, care va veni într- o zi 
în glorie finală, pentru a domni pe 
pământ drept Domn al domnilor 
şi Împărat al împăraţilor. Ştiu că nu 
există alt nume dat sub cer prin care 
omul să poată fi salvat” 2.

„[Isus Hristos] este Salvatorul şi 
Mântuitorul lumii”, a spus preşe-
dintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea 

Misiunea divină a lui Isus Hristos: 
Mesia
Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ceea ce trebuie să împărtăşiţi. În 
ce mod înţelegerea vieţii şi misiunii Salvatorului vor creşte credinţa dumneavoastră în 
El şi le va binecuvânta pe cele cărora le purtaţi de grijă prin învăţământul prin vizite? 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

consilier în Prima Preşedinţie. „El 
este Mesia cel Promis. El a trăit o 
viaţă perfectă şi a ispăşit pentru pă-
catele noastre. El va fi alături de noi 
întotdeauna. El va lupta în bătăliile 
noastre. El este speranţa noastră; El 
este salvarea noastră; El este calea” 3.

Scripturi suplimentare
Ioan 1:38- 41; 4:25- 26, 40- 42;  
2 Nefi 6:13; 25:16- 17

Din scripturi
Femeile ucenice ale lui Hristos 

au fost martore ale rolului Său de 
Mesia. Maria Magdalena a fost o 
ucenică a lui Isus Hristos. Ea a fost 
prima care a văzut „că piatra fusese 
luată de pe mormânt” în dimineaţa 
Învierii lui Hristos. După ce a des-
coperit că trupul Său nu mai era 
în mormânt, ea „şedea afară lângă 
mormânt şi plângea”.

Apoi, „s- a întors şi a văzut pe Isus 
stând acolo în picioare; dar nu ştia 
că este Isus.

«Femeie», i- a zis Isus, «de 
ce plângi? Pe cine cauţi?» Ea a 
crezut că este grădinarul şi I- a 
zis: «Domnule, dacă L- ai luat, 
spune- mi unde L- ai pus şi mă voi 
duce să- L iau».

Isus i- a zis: «Marie!» Ea s- a întors 
şi i- a zis în evreieşte: «Rabuni!», 
adică «Învăţătorule!»” Maria a 
recunoscut că nu era grădinarul, 
ci Isus Hristos, Mesia. (Vezi Ioan 
20:1- 17.)
NOTE
1. Ghid pentru scripturi, „Mesia”; scriptures.

lds.org.
2. Jeffrey R. Holland, „Singurul Dumnezeu 

adevărat şi pe Isus Hristos pe care El L- a 
trimis” Liahona, nov. 2007, p. 42.

3. Dieter F. Uchtdorf, „Calea unui ucenic”, 
Liahona, mai 2009, p. 78.

Aveţi în vedere următoarele 
întrebări:
De ce este important să înţelegem 
rolul de Mesia al Salvatorului?
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