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Жена по имену Криста једном је радила за 
малу компанију за продају семења. Волела 
је свој посао. Извор огромног чуда је што је 

свака мала семенка коју је продала имала способност 
да се трансформише у нешто сасвим чудесно - шарга-
репу, купус, или чак моћни храст.

Криста је волела да седи за својим компјутером, 
прима поруџбине и одговара на питања. Али једног 
дана примила је жалбу која ју је збунила.

„Семе није добро,“ рекао је купац. „Купио сам га пре 
два месеца и још ништа се не догађа.“

„Да ли сте га засадили у добро земљиште, довољно 
га заливали и држали на сунчаном месту?“ -  питала је 
Криста.

„Не, али одрадио сам свој део,“ одговорио је купац. 
„Купио сам семе. Уосталом, гарантовали су да ће 
изнићи.“

„Али нисте га засадили?“
„Наравно да не. Испрљао бих руке.“
Криста је размишљала о томе и одлучила да треба 

написати упутство за садњу. Одлучила је да прво треба 
написати: „Да би семе клијало морате пратити упутство 
за садњу. Не можете га оставити на полици и очеки-
вати да расте.“

Недуго после тога збунила је још једна жалба.
„Семе не доноси род,“ тврдио је купац.
„Да ли сте га засадили у добро земљиште?“ -  упитала 

је Криста. „Да ли је имало довољно воде и сунчеве 
светлости?“

„Па наравно,“ тврдио је купац. „Све то сам учинио -  
све како пише на паковању. Али семе није добро.

„Да ли се уопште нешто догодило? Да ли је клијало?“
„Ништа се није догодило,“ рекао је купац. „Засадио 

сам га по упутству. Надао сам се да ћу јести парадајз за 
вечеру. Веома сам разочаран.“

„Чекајте,“ одговорила је Криста. „Хоћете да кажете 
да сте семе засадили данас?“

„Не будите смешни,“ одговорио је купац. „Засадио 
сам га пре недељу дана. Нисам очекивао да видим 
парадајз већ првог дана. Био сам стрпљив. Рећи ћу вам, 
отада сам га често заливао и чекао.“

Криста је знала да треба да дода још једно упутство: 
„Ово семе функционише у складу са законима биоло-
гије. Ако засадити семе ујутру и очекујете да једете па-
радајз крајем недеље, бићете разочарани. Морате бити 
стрпљиви и чекати да природа одради своје.“

Све је било добро док Криста није добила још једну 
жалбу.

„Ваше семе ме је веома разочарало,“ започео је 
купац. „Засадио сам га према упутству. Заливао сам га, 
обезбедио довољно сунчеве светлости, и чекао све док 
није донело род.“

Изгледа да сте све урадили како треба,“ рекла је 
Криста.

„Све је то лепо,“ одговорио је купац. „Међутим, ја 
сам добио тиквице!“

„У мојој документацији стоји да је то семе које сте 
наручили,“ одговорила је Криста.

Божја жетва

Од председника  
Дитера Ф. Ухдорфа,

другог саветника у Првом председништву



2

„Али ја не желим тиквице; желим бундеве!“
„Не разумем.“
„Посејао сам семе у својој леји за бундеве - исто 

земљиште на коме сам прошле године гајио бундеве. 
Радовао сам им се и говорио им како ће постати лепе 
бундеве. Али уместо великих, округлих, наранџастих 
бундева, добио сам дугачке, зелене тиквице. Читаво 
мноштво!“

Криста је сада знала да смернице можда неће бити 
довољне и да је неопходно да наведе: „Семе које сејете 
у време сетве одређује каква ће бити жетва.“

Закон жетве
Апостол Павле је поучавао о Божјој жетви.
„Не заваравајте се: Бог се не може исмевати. Јер шта 

човек посеје, то ће и пожњети.
Јер који сеје у тело своје, од тела ће пожњети поги-

бао; а који сеје у дух, од духа ће пожњети живот вечни.
Зато не посустајмо у чињењу добра, јер ћемо, ако се 

не уморимо, жети у своје време” (Галатима 6:7–9).
У новије време, Господ нам је дао додатну мудрост и 

увид у овај непроменљиви закон:
„Има закон неопозиво донесен на небу пре него што 

је свет постао, којим су условљени сви благослови. 
И кад од Бога примимо неки благослов, то је по-

слушношћу оном закону којим је овај условљен” (УИЗ 
130:20–21).

Оно што посејемо, то ћемо пожњети.
Божја жетва је незамисливо величанствена. Онима 

који Га поштују, Његови изобилни благослови долазе у 
„добру меру, набијену, стресену и препуну... Јер каквом 
мером мерите, таквом ће вам се мерити” (Лука 6:38).

Баш као што је за земаљско семе потребан напор и 
стрпљење, тако је и са многим небеским благословима. 
Не можемо ставити своју религију на полицу и очеки-
вати да жањемо духовне благослове. Али, ако садимо и 
негујемо јеванђеоске стандарде у свакодневном животу 
наше породице, постоји велика вероватноћа да ће 
наша деца одрасти тако да ће доносити духовни род 
велике вредности за себе и за будуће генерације.

Божји одговори на наше молитве не долазе увек 
тренутно - понекад се чини да их уопште нема - али 
Бог зна шта је најбоље за Његову децу. Заиста, једног 

дана ћемо јасније видети; и тог дана ћемо препознати 
доброту и великодушност неба.

До тада, наш циљ и велика радост је да ходамо сто-
пама нашег Учитеља и Спаситеља и да живимо добрим 
и префињеним животима тако да обећана и драгоцена 
жетва Божијих непроцењивих благослова може бити 
наша.

Оно што посејемо, то ћемо пожњети.
То је небески закон.
То је закон Божје жетве.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Разговарајте са онима које посећујете како се 
закон Божје жетве односи на међуљудске односе, об-
раћење и сведочанство, или каријеру и циљеве за об-
разовање. Можете прочитати и размотрити стихове 
из Писама који се односе на овај закон, као што су 
Соломунове приче 11:18; 2. Коринћанима 9:6; и Aлмa 
32. Охрабрите их да прегледају претходне циљеве и 
поставе нове како би постигли праведне резултате. 
Помозите им да развију план за доследно деловање у 
циљу постизања дугорочног циља.

ДЕЦА
Планирајте жетву

Божији закон жетве је да ако желимо да нешто 
имамо касније, морамо сада радити за то. Ако 

желимо да имамо башту, морамо засадити семе, 
заливати га, и штитити од корова. Ако то не будемо 
чинили, касније уопште нећемо имати бербу!

Испод је наведен списак неких добрих „плодова“ 
које можда желите у свом животу. Запишите нешто 
што можете урадити овог месеца што ће вам помоћи 
да примите те благослове.

• Срећан дом
• Образовање
• Добри пријатељи
• Крштење и потврђење
• Сведочанство о Исусу Христу
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Вера, продица, помоћ

Ово је део серије порука за кућно 
поучавања које приказују видове 
Спаситељеве мисије.

Света писма поучавају да 
можемо живети у Божјем 

присуству „кроз заслуге, милост и 
благодат Светог Месије” (2. Нефи 
2:8). Meсија је „арамејска и јевреј-
ска реч која значи ‘помазаник.ʼ... 
У Новом завету Исус се назива 
Христом, што је грчки еквивалент 
за Meсију. Значење му је пома-
зани Пророк, Свештеник, Цар, и 
Избавитељ.” 1

Старешина Џефри Р. Холанд из 
Већа Дванаесторице апостола је 
сведочио: „Знам да је [Исус Христ] 
Светац Израелов, Месија који 
ће једнога дана поново доћи у 
коначној слави, да влада на земљи 
као Господ над Господима и Цар 
над царевима. Знам да нема дру-
гог имена под Небом коjим би се 
човек [или жена] могли спасити.” 2

„[Исус Христ] је Спаситељ 
и Откупитељ света,“ рекао је 

Божанска мисија Исуса Христа: 
Месија
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевог живота и улоге увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања?  
За више информација посетите reliefsociety.lds.org.

председник Дитер Ф. Ухдорф, 
други саветник у Првом председ-
ништву. „Он је обећани Месија. 
Живео је савршеним животом и 
помирио је за наше грехе. Увек ће 
бити уз нас. Водиће наше битке. 
Он је наша нада; Он је наше спа-
сење; Он је пут.” 3

Додатни стихови из Писама
Joван 1:38–41; 4:25–26, 40–42; 
2. Нефи 6:13; 25:16–17

Из Светих писама
Христове ученице биле су 

сведоци Његове улоге Месије. 
Марија Магдалена била је ученица 
Исуса Христа. Прва је видела 
„камен померен са гробa“ у јутро 
Христовог васкрсења. „Стајала је 
код гроба и плакала“ након што 
је открила да Његово тело више 
није било у гробу.

Затим се „окренула и угледала 
Исуса како стоји, али га није 
препознала.

„Исус јој рече: Жено зашто 
плачеш? Кога тражиш? Мислећи 
да је то баштован рече му: 
„Господине, ако си га ти однео, 
реци ми где си га ставио, и ја ћу 
га узети.

Исус јој рече, Maрија. А она 
се окрену и рече му: Рабони! 
што значи Учитељу.“ Марија је 
препознала да Он није башто-
ван, него Исус Христ, Месија. 
(Видети Joван 20:1–17.)
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Размотрите следеће

Зашто је важно разумети 
Спаситељеву улогу Месије?
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