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Neka ženska po imenu Christa je nekoč delala v 
majhni semenarni. Svoje delo je imela rada. Vsi 
so se čudili, kako se je bilo vsako seme, ki ga je 

prodala, zmožno preobraziti v nekaj povsem čudežnega – 
korenje, zelje ali celo v mogočen hrast.

Christa je rada sedela za računalnikom ter sprejemala 
naročila in odgovarjala na vprašanja. Nekega dne pa je 
prejela pritožbo, ki ji je dala misliti.

»Semena ne vzklijejo,« je dejala stranka. »Kupila sem jih 
pred dvema mesecema, pa še vedno nič.«

»Ali ste jih posejali v dobro zemljo in ali imajo dovolj 
vode in sonca?« je vprašala Christa.

»Ne, vendar sem naredila svoj del,« je odgovorila stran-
ka. »Semena sem kupila. Navsezadnje imajo garancijo, da 
bodo vzklila.«

»Ampak jih niste posejali?«
»Za božjo voljo ne. Če bi jih, bi si umazala roke.«
Christa je premišljevala o tem in se odločila, da bo treba 

napisati navodila za setev. Sklenila je, kaj bo prvo navodi-
lo: »Če bi radi, da bodo semena vzklila, morate upoštevati 
navodila za setev. Ne morete jih postaviti na polico in 
pričakovati, da bodo vzklila.«

Nedolgo po tem ji je dala misliti neka druga pritožba.
»Seme ne vzklije,« se je pritožila neka stranka.
»Ali ste ga posejali v dobro zemljo?« je odgovorila Chris-

ta. »Ali ima zadosti vode in sonca?«
»O, da,« je vztrajala stranka. »Vse to sem naredila -  natan-

ko tako, kakor je pisalo na zavojčku. Vendar ne vzklije.«

»Ali se je sploh kaj zgodilo? Ali je vzklilo?«
»Nič se ni zgodilo,« je dejala stranka. »Posejala sem ga, 

prav kakor so narekovala navodila. Upala sem, da bom 
imela za večerjo paradižnik. Sedaj sem zelo razočarana.«

»Počakajte,« je odgovorila Christa. »Ali pravite, da ste 
seme posejali danes?«

»Ne bodite smešni,« je odgovorila stranka. »Posejala sem 
ga pred enim tednom. Nisem pričakovala, da bom paradiž-
nike videla že prvi dan; bila sem potrpežljiva. Naj vam po-
vem, da sem od takrat do danes veliko zalivala in čakala.«

Christa je vedela, da mora dodati še en napotek: »To 
seme upošteva biološke zakone. Če seme posadite zjutraj 
in pričakujete, da boste že konec tedna jedli paradižnike, 
boste razočarani. Biti morate potrpežljivi in čakati, da se 
pred vami razodenejo dela narave.«

Vse je bilo dobro, dokler Christa ni prejela še ene 
pritožbe.

»Nad vašim semenom sem zelo razočarana,« je začela 
stranka. »Posejala sem ga, prav kakor je pisalo na ovitku. 
Zalivala sem ga, poskrbela, da je imelo sonce, in čakala, 
dokler ni naposled obrodilo.«

»Sliši se, kakor da ste vse naredili prav,« je dejala Christa.
»Vse v redu in prav,« je odgovorila stranka. »Toda dobila 

sem bučke!«
»V moji evidenci piše, da ste naročili prav to seme,« je 

dejala Christa.
»Ampak jaz nočem bučk; hočem buče!«
»Ne razumem.«
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»Seme sem posejala na gredici za buče — prav v isti 
zemlji, iz katere so lani zrasle buče. Rastline sem hvalila 
vsak dan in jim govorila, kako lepe buče bodo postale. To-
da namesto ogromnih, okroglih, oranžnih buč sem dobila 
dolge, zelene bučke. Na tone!«

Christa je vedela, da navodila morda ne bodo dovolj, da 
je potrebno navesti naslednje načelo: »Seme, ki ga poseje-
te, in čas setve določata, kakšna bo setev.«

Zakon žetve
Apostol Pavel je takole učil o Božji žetvi:
»Ne slepite se: Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo 

človek sejal, bo tudi žel.
To se pravi: kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel po-

gubo; kdor pa seje Duha, bo od Duha žel večno življenje.
Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne 

utrudimo, bomo ob svojem času želi.« (Gal 6:7–9)
V zadnjem času nam je Gospod dal dodatno modrost in 

vpogled v nespremenljiv zakon:
V nebesih je bil pred nastankom tega sveta nepreklicno 

predpisan zakon, na katerem temeljijo vsi napovedani bla-
goslovi – in ko od Gospoda prejmemo kakšen blagoslov, 
je to zaradi poslušnosti zakonu, ki ga pogojuje (gl. NaZ 
130:20–21).

Kar sejemo, to žanjemo.
Božja žetev je nepredstavljivo čudovita. Tisti, ki Bogu 

izkazujejo čast, prejmejo njegove obilne blagoslove »dobro 
potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli 
v naročje. […] S kakršno mero namreč merite, s takšno se 
vam bo odmerilo.« (Lk 6:38)

Prav kakor seme zemlje potrebuje trud in potrpežljivost, 
tako tudi številni nebeški blagoslovi. Svoje vere ne more-
mo postaviti na polico in pričakovati, da bomo želi duhov-
ne blagoslove. Če pa evangelijska merila posejemo in jih 
gojimo v vsakdanjem življenju naše družine, je zelo velika 
verjetnost, da bodo naši otroci odrasli in obrodili duhovne 
sadove velike vrednosti zanje in za prihodnje rodove.

Božji odgovor na naše molitve vedno ne pride takoj – 
včasih se zdi, da sploh ne pride – toda Bog ve, kaj je za 
njegove otroke najbolje. Nekega dne bomo zagotovo vse 

videli jasneje; in tisti dan bomo spoznali nebeško dobroto 
in radodarnost.

Medtem pa je naš cilj in velika radost to, da hodimo za 
našim Gospodom in Odrešenikom ter živimo dobro in 
čisto življenje, zato da bomo lahko prejeli obljubljeno in 
dragoceno žetev Božjih neprecenljivih blagoslovov.

Kar sejemo, to žanjemo.
Kaj je nebeški zakon?
Kaj je zakon Božje žetve?

NAUK SPOROČILA

S tistimi, ki jih obiskujete, se pogovarjajte o tem, 
kako se zakon o Božji žetvi nanaša na odnose, spreobr-
nitev in pričevanje ali kariero in izobrazbene cilje. Berite 
in premišljujte o odlomkih iz svetih spisov, ki se nana-
šajo na ta zakon, kot so: Prg 11:18; 2 Kor 9:6 in Al 32. 
Spodbudite jih, naj obnovijo prejšnje cilje in si zastavijo 
nove cilje, da bodo deležni pravičnih izidov. Pomagajte 
jim napraviti načrt, da bodo dosledno delovali tako, da 
bodo dosegli svoj dolgoročni namen.

OTROCI
Načrtujte svojo žetev

Božji zakon o žetvi je, da če hočemo nekaj kasneje 
imeti, moramo za to delati sedaj. Če hočemo imeti 

vrt, moramo posejati semena, jih zalivati in varovati 
pred plevelom. Če tega ne delamo, kasneje ne bomo 
imeli kaj žeti!

Sledi seznam nekaj dobrih »sadov«, ki si jih v življe-
nju verjetno želite. Napišite nekaj stvari, ki jih ta mesec 
lahko naredite, kar vam bo pomagalo, da boste te 
blagoslove prejeli:

• srečen dom,
• izobrazba,
• dobri prijatelji,
• krst in potrditev,
• pričevanje o Jezusu Kristusu.
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vera, družina, pomoč

To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja vidike 
Odrešenikovega poslanstva.

Sveti spisi učijo, da lahko bi
vamo v Božji navzočnosti »po 

zaslugah in milosti in milostljivosti 
Svetega Mesije« (2 Ne 2:8). Mesija 
je »aramejska in hebrejska beseda, 
ki pomeni ‘maziljeni’. […] V Novi 
zavezi se Jezus imenuje Kristus, kar 
je grški ustreznik za Mesija. Pomeni 
maziljeni Prerok, Duhovnik, Kralj 
in Rešitelj.« 1

 Vem, da ni drugega imena pod 
nebom, s katerim bi se človek lahko 
rešil.« 2

»[ Jezus Kristus] je Odrešenik 
in Odkupitelj sveta,« je dejal pre
dsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi 
svetovalec v Prvem predsedstvu. 
»On je obljubljeni Mesija. Živel je 
popolno življenje in odkupil naše 

Božansko poslanstvo Jezusa 
Kristusa: Mesija
Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako 
vam bo razumevanje Odrešenikovega življenja in poslanstva poglobilo vero vanj in 
blagoslovilo tiste, nad katerimi bdite preko obiskujočega poučevanja? Več o tem na 
reliefsociety.lds.org.

grehe. Vedno nam bo stal ob strani. 
Bojeval bo naše bitke. On je naše 
upanje, on je naša odrešitev, on je 
naša pot.« 3

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Jn 1:38–41; 4:25–26, 40–42;  
2 Ne 6:13; 25:16–17

Iz svetih spisov
Kristusove učenke so bile priča 

njegovi vlogi Mesije. Marija Magda
lena je bila učenka Jezusa Kristusa. 
Prva je videla, kako je bil »kamen 
odstranjen z groba« na jutro Kris
tusovega vstajenja. »Stala [je] zunaj 
pred grobom in jokala«, potem ko 
je spoznala, da njegovega telesa ni 
več v grobu.

Nato je »zagledala Jezusa. […] Pa 
ni vedela, da je Jezus.

Jezus ji je rekel: ‘Žena, zakaj 

jokaš? Koga iščeš?’ Mislila je, da je 
vrtnar, in mu rekla: ‘Gospod, če si 
ga ti odnesel, mi povej, kam si ga 
položil, in ga bom jaz odnesla.’

Jezus ji je dejal: ‘Marija!’ Ona 
se je obrnila o in po hebrejsko 
rekla: ‘Rabuní’ (kar pomeni 
Učitelj).« Marija je spoznala, da 
ni vrtnar, temveč Jezus Kristus, 
Mesija. (Gl. Jn 20:1–17.)
OPOMBE
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Premislite naslednje
Kaj je pomembno za razumevanje 
Odrešenikove vloge Mesija?

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/14. Prevod odobren: 6/14.  
Prevod dokumenta Visiting Teaching Message, August 2014. Slovenian. 10868 177.




