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Jedna žena, volala sa Christa, pracovala raz pre malú 
spoločnosť na predaj semien. Milovala svoju prácu. 
Vždy ju veľmi udivovalo, že každé maličké semienko, 

ktoré predala, má schopnosť premeniť sa na niečo úplne 
zázračné – mrkvu, kapustu či dokonca mohutný dub.

Christa s radosťou sedávala za svojím počítačom, pri-
jímala objednávky a odpovedala na otázky. Ale jedného 
dňa dostala sťažnosť, ktorá ju priviedla do pomykova.

„Tie semienka sú zlé,“ sťažoval sa zákazník. „Kúpil som 
ich pred dvomi mesiacmi a stále nič.“

Christa sa spýtala: „Zasadili ste ich do dobrej zeme a 
zabezpečili ste im dostatok vody a slnečného svetla?“

„Nie, ale urobil som svoju časť,“ odpovedal zákazník. 
„Kúpil som semienka. Koniec koncov, majú záruku na to, 
aby rástli.“

„Vy ste ich nezasadili?“
„Samozrejme že nie! To by som si zašpinil ruky.“
Christa nad tým premýšľala a usúdila, že na semien-

kach by mal byť napísaný návod na sadenie. Rozhodla 
sa, že prvý bod by mal byť tento: „Keď chcete, aby vám 
semienka vyklíčili, musíte sa riadiť návodom na sadenie. 
Nemôžete ich položiť na poličku a čakať, že začnú rásť.“

Onedlho ju priviedla do pomykova ďalšia sťažnosť.
„Tie semienka neprinášajú plody,“ tvrdil zákazník.
„Zasadili ste ich do dobrej pôdy?“ spýtala sa Christa. 

„Poskytli ste im dostatok vody a slnečného svetla?“
„Samozrejme,“ tvrdil zákazník. „Urobil som všetko – 

presne tak, ako sa to píše v návode. Ale nefungujú.“

„Stalo sa vôbec niečo? Vyklíčili?“
„Nič sa nestalo,“ odpovedal zákazník. „Zasadil som ich 

podľa návodu. Dúfal som, že budem mať na večeru para-
dajky. Teraz som veľmi sklamaný.“

„Počkajte,“ odpovedala Christa. „Hovoríte, že ste tie 
semienka zasadili dnes?“

„Nebuďte smiešna,“ odpovedal zákazník. „Zasadil som 
ich pred týždňom. Neočakával som, že uvidím paradajky 
hneď prvý deň; bol som trpezlivý. Hovorím vám, že mali 
dostatok vody a dostatok času.“

Christa zistila, že by mala pridať do návodu ďalší bod: 
„Tieto semienka sa riadia prírodnými zákonmi. Ak ich 
zasadíte ráno a očakávate, že koncom týždňa budete jesť 
paradajky, budete sklamaný. Musíte byť trpezlivý a čakať, 
kým príroda neurobí svoju prácu.“

Všetko bolo v poriadku, až kým Christa nedostala ďal-
šiu sťažnosť.

„Vaše semienka ma veľmi sklamali,“ začal zákazník. 
„Zasadil som ich presne podľa návodu. Polieval som ich, 
uistil sa, že majú dostatok slnečného svetla a čakal som, že 
nakoniec prinesú plody.“

„Vyzerá to, že ste urobili všetko správne,“ povedala 
Christa.

„To je všetko veľmi pekné,“ odpovedal zákazník. „Ale 
narástli mi cukiny!“

„V mojich záznamoch je, že presne tie semienka ste si 
objednali,“ povedala Christa.

„Ale ja nechcem cukiny, ja chcem tekvice!“

Božia žatva
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„Nechápem.“
„Zasadil som ich na môj tekvicový záhon – do tej istej 

pôdy, na ktorej mi minulý rok narástli tekvice. Každý deň 
som sa im prihováral, hovoriac im, aké nádherné tekvice z 
nich budú. Ale namiesto veľkých, okrúhlych, oranžových 
tekvíc mi narástli dlhé, zelené cukiny. Tony cukín!“

Christa zistila, že návod asi nebude stačiť a že bude 
nutné stanoviť zásadu: „To, čo zožnete záleží od toho, aké 
semienko zasadíte a kedy ho zasadíte.“

Zákon žatvy
Apoštol Pavol učil o Božej žatve:
„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek roz-

sieva, to bude aj žať.
Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; 

kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.
V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, 

časom svojím budeme žať“ (Galatským 6:7 – 9).
V tejto dobe nám Pán poskytol ďalšiu múdrosť a poro-

zumenie tohto nemenného zákona:
Je zákon, neodvolateľne ustanovený v nebi pred 

založením tohto sveta, na ktorom sú všetky požehnania 
založené –

A keď získame akékoľvek požehnanie od Boha, tak je 
to práve pre poslušnosť toho zákona, na ktorom je zalo-
žené (pozri NaZ 130:20–21)

Čo sme zasadili, to zožneme.
Božia žatva je nepredstaviteľne nádherná. Jeho hojné 

požehnania sa dostanú tým, ktorí Ho ctia, lebo im dá 
„mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú. 
. . . lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané“ 
(Lukáš 6:38).

Tak ako si pozemské semienko vyžaduje námahu a 
trpezlivosť, to isté platí aj pre požehnania nebies. Nemô-
žeme položiť svoje náboženstvo na poličku a očakávať, 
že zožneme duchovné požehnania. Ale ak zasadíme do 
každodenného života svojej rodiny zásady evanjelia a vy-
živujeme ich, je tu vysoká pravdepodobnosť, že naše deti 
porastú tak, aby vydávali duchovné ovocie veľkej hodnoty 
pre nich a pre budúce generácie.

Božie odpovede na naše modlitby nie sú vždy okamžité 
– niekedy sa zdá, že neprídu vôbec – ale Boh vie, čo je 

pre Jeho deti najlepšie. Jedného dňa celkom isto uvidíme 
jasnejšie; a toho dňa rozpoznáme dobrotu a štedrosť 
nebies.

Dovtedy je naším cieľom a veľkou radosťou kráčať v 
stopách nášho Majstra a Spasiteľa a žiť dobrým a čistým 
životom, aby sme mohli získať zasľúbenú a vzácnu žatvu 
Božích nesmierne cenných požehnaní.

Čo sme zasadili, to zožneme.
To je zákon nebies.
To je zákon Božej žatvy.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Diskutujte s tými, ktorých navštevujete, ako sa dá 
zákon Božej žatvy použiť vo vzťahoch, v obrátení a 
svedectve alebo v tom, aké chceme dosiahnuť vzdela-
nie či kariéru. Môžete si prečítať písma, ktoré sa týkajú 
tohto zákona, a premýšľať o nich. Sú to: Príslovia 11:18; 
2. Korintským 9:6; a Alma 32. Povzbuďte ich, aby si 
skontrolovali svoje predchádzajúce ciele a stanovili si 
nové ciele, aby dosiahli spravodlivé výsledky. Pomôžte 
im vymyslieť plán, ako dôsledne pracovať na tom, aby 
dosiahli svoj dlhodobý zámer.

DETI
Plánujte svoju žatvu

Boží zákon žatvy znamená, že ak chceme mať niečo 
neskôr, musíme na tom pracovať už teraz. Ak 

chceme mať záhradu, musíme zasadiť semienka, polie-
vať ich a vytrhávať burinu. Ak to nerobíme, nebudeme 
mať v budúcnosti čo žať!

Nižšie je uvedený zoznam niektorého dobrého „ovo-
cia“, ktoré by sme možno chceli mať vo svojom živote. 
Zapíšte si niektoré veci, ktoré môžete tento mesiac 
robiť, aby ste mohli obdržať tieto požehnania.

• Šťastný domov
• Vzdelanie
• Dobrí priatelia
• Krst a konfirmácia
• Svedectvo o Ježišovi Kristovi
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Viera, rodina, pomoc

Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
prvky Spasiteľovho poslania.

Písma nás učia, že môžeme pre-
bývať v prítomnosti Božej „skrze 

zásluhy a milosrdenstvo, a milosť 
Svätého Mesiáša“ (2. Nefi 2:8). Me-
siáš je „aramejské a hebrejské slovo, 
ktoré znamená ,pomazaný‘. . . . V 
Novom zákone sa Ježiš nazýva Kris-
tus, čo je grécky ekvivalent slova 
Mesiáš. Znamená to pomazaný pro-
rok, kňaz, kráľ a vysloboditeľ.“ 1

Starší Jeffrey R. Holland z Kvóra 
dvanástich apoštolov svedčil: „Ja 
viem, že [ Ježiš Kristus] je Svätý 
Izraelský, Mesiáš, ktorý jedného dňa 
opäť príde v najvyššej sláve, aby vlá-
dol na zemi ako Pán pánov a Kráľ 
kráľov. Viem, že niet iného mena 
daného pod nebesami, skrze ktoré 
by človek mohol byť vzkriesený.“ 2

„[ Ježiš Kristus] je Spasiteľ a 
Vykupiteľ sveta,“ povedal Dieter F. 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Mesiáš
S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
zvýši porozumenie života a poslania Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, na 
ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre ďalšie informácie choďte na 
reliefsociety.lds.org.

Uchtdorf, druhý radca v Prvom 
predsedníctve. „On je zasľúbeným 
Mesiášom. Žil dokonalým životom 
a uzmieril naše hriechy. Vždy bude 
po našom boku. Bude bojovať naše 
bitky. On je našou nádejou; našou 
spásou; On je onou cestou.“ 3

Doplňujúce písma
Ján 1:38 – 41; 4:25 – 26, 40 – 42; 
2. Nefi 6:13; 25:16 – 17.

Z písiem
Učeníčky Ježiša Krista boli 

svedkami Jeho úlohy ako Mesiáša. 
Mária Magdaléna bola učeníčkou 
Ježiša Krista. Bola prvá, ktorá v ráno 
Kristovho vzkriesenia videla „kameň 
odvalený od hrobu“. Keď zistila, že 
Jeho telo už nie je v hrobe, „stála 
von pri hrobe a plakala“.

Potom „sa obrátila a videla Ježiša 
stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.

I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? 

Koho hľadáš? Ona si myslela, že 
je to záhradník, a povedala mu: 
Pane, ak si Ho ty odniesol, po-
vedz mi, kam si Ho položil, a ja si 
Ho odnesiem.

Ježiš ju oslovil: Mária! Ona 
sa obrátila a povedala Mu po 
hebrejsky: Rabbúni! to znamená 
[Majstre!]“ Mária zistila, že to nie 
je záhradník, ale Ježiš Kristus, 
Mesiáš. (Pozri Ján 20:1 – 17.)
POZNÁMKY:
1. Guide to the Scriptures, „Messiah“; scriptu-

res.lds.org.
2. Jeffrey R. Holland, „Jediný pravý Boh a Je-

žiš Kristus, ktorého On poslal“, Generálna 
konferencia október 2007, 54.

3. Dieter F. Uchtdorf, „Cesta nasledovníka“, 
Generálna konferencia apríl 2009, 79.

Zvážte toto
Prečo je dôležité, aby sme 
porozumeli Spasiteľovej úlohe ako 
Mesiáša?
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