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Christa adında bir kadın bir zamanlar küçük bir 
tohum şirketinde çalışıyordu. İşini severdi. İşi o ka-
dar harikaydı ki onun sattığı her küçük tohumun 

kendini mucizevi bir şekilde bir havuca, bir lahanaya ve 
hatta büyük bir meşe ağacına dönüştürme kapasitesi vardı.

Christa bilgisayarının başında oturmayı, siparişler almayı 
ve soruları cevaplamayı severdi. Fakat bir gün onu şaşkına 
çeviren bir şikayet aldı.

“Tohumlar işe yaramıyor,” dedi müşteri. “Onları iki ay 
önce aldım ama halen bir şey yok.”

“Onları uygun toprağa ekip yeterli şekilde sulayıp güneş 
almasını sağladınız mı?” diye sordu Christa. 

“Hayır, fakat ben üstüme düşeni yaptım,” diye cevap 
verdi müşteri. “Tohumları satın aldım. Sonuçta onların 
büyümeleri için garantileri var değil mi?”

“Fakat bunları ekmediniz mi?”
“Tabii ki hayır. Ben ellerimi kirletmeyi sevmiyorum.”
Christa bu durum hakkında düşündü ve tohum ekme 

talimatları yazılmasının gerektiğine karar verdi. İlk talima-
tın ne olabileceğine karar verdi: “Tohumların filizlenmesi 
için ekim talimatlarını takip etmeniz gerekmektedir. Onları 
bir rafa koyarak büyümesini bekleyemezsiniz.”

Başka bir şikayetin daha gelmesi ve onu şaşkına çevir-
mesi fazla sürmedi.

“Tohumlar büyüyüp meyve vermedi,” diye iddia etti bir 
müşteri.

“Onları uygun toprağa ektiniz mi?” diye karşılık verdi 

Christa. “Onlara uygun miktarda su ve güneş ışığı sağladı-
nız mı?”

“Ah, evet” diye ısrar etti müşteri. “Hepsini yaptım,  
aynen paketin üstünde söylendiği gibi. Fakat bir işe 
yaramıyor.”

“Hiçbir şey olmadı mı? Filizlenmediler mi?”
“Hiçbir şey olmadı,” dedi müşteri. “Aynen söylen-

diği gibi ektim. Akşam yemeği için domatesler olmasını 
umuyordum. Şu anda büyük bir hayal kırıklığına uğramış 
durumdayım.”

“Bir dakika,” diye cevapladı Christa. “Tohumları bugün 
ektiğinizi mi söylüyorsunuz?”

“Saçmalamayın,” diye cevap verdi müşteri. “Onları bir 
hafta önce ektim. İlk gün domatesleri görmeyi ummuyor-
dum; sabırlıydım. Size şunu söyleyeyim o zamandan bu 
zamana defalarca sulayıp bekledim.”

Christa anladı ki başka bir talimat daha eklemeliydi: “Bu 
tohumlar biyoloji kanunlarına uymaktadır. Eğer tohumları 
sabah eker ve bir hafta sonra domates yemeyi beklerseniz 
hayal kırıklığına uğrarsınız. Sabırlı olmanız ve doğanın 
kendi işini yapmasını beklemeniz gerekir.”

Christa başka bir şikayet alana kadar her şey yolunda 
gidiyordu.

“Tohumlarınızla ilgili olarak büyük hayal kırıklığına 
uğradım,” diye başladı müşteri. “Onları aynen pakette söy-
lendiği şekilde ektim. Onları suladım, güneş ışığı almalarını 
sağladım ve en sonunda ürün verinceye kadar bekledim.”
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“Her şeyi doğru yapmışsınız gibi görünüyor,” dedi 
Christa.

“Hepsi gayet iyi ,” diye cevapladı müşteri. “Fakat çıkan 
ürün yeşil bir kabak!”

“Kayıtlarıma göre sipariş ettiğiniz tohumlar bunlar,” dedi 
Christa. 

“Fakat ben yeşil kabak istemiyorum; ben balkabağı 
istiyorum!”

“Anlamadım.”
“Tohumları bal kabağı ektiğim bahçeye, geçen sene 

balkabağı çıkan aynı toprağa ektim. Ne kadar güzel bal-
kabaklarım olacağını bitkilere söyleyerek her gün bitki-
lere övgüler yağdırdım. Fakat büyük, yuvarlak, turuncu 
balkabakları yerine uzun yeşil kabaklarım oldu. Hem de 
tonlarca!”

Christa bunun ardından anladı ki talimatlar yeterli 
değildi ve bir kuralı açıklaması gerekiyordu: “Ektiğiniz 
tohumlar ve ekim zamanı ürünün ne olacağını ve nasıl 
olacağını belirler.”

Hasat Kanunu
Havari Pavlus Tanrı’nın hasadı ile ilgili şunu öğretmiştir:
“Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu 

biçer.
“Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh’a 

eken Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir. 
“İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsi-

minde biçeriz” (Galatyalılar 6:7–9).
Son zamanlarda, Rab bize bu değişmez kanunla ilgili 

biraz daha bilgelik ve kavrama gücü vermiştir:
“Bu dünyanın temelleri atılmadan önce cennette de-

ğiştirilemez şekilde karara alınmış bir yasa vardır, bütün 
nimetler bu yasaya dayandırılır.

“Ve Tanrı’dan her hangi bir nimet verildiğinde, bunu bu 
nimetin bağlı bulunduğu yasaya itaat ederek elde edebili-
riz.” (D&C 130:20–21).

Ne ekersek onu biçeriz.
Tanrı’nın hasadı inanılmayacak derecede görkemlidir. 

Tanrı’yı onurlandıranlara, O’nun cömert kutsamaları şöyle 
gelecektir: “İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir 
ölçekle kucağınıza boşaltılacak. . . . Hangi ölçekle verirse-
niz, aynı ölçekle alacaksınız” (Luka 6:38).

Dünyevi tohumlar için nasıl çaba ve sabır gerekiyorsa 
aynı şekilde cennetteki kutsamalar da öyledir. Dinimizi bir 

rafa koyup ardından ruhsal kutsamalar hasat etmeyi bekle-
yemeyiz. Eğer sevindirici haberin ölçülerini ailemizin gün-
lük hayatında ekip yetiştirirsek, çocuklarımızın büyüyüp 
kendileri ve yeni nesiller için çok değerli ruhsal meyveler 
vermesi ihtimali oldukça yüksektir.

Tanrı’nın dualarımıza cevapları her zaman birden  
gelmez –bazen cevaplar hiç gelmemiş gibi görünebilir–  
fakat Tanrı, çocukları için en iyisini bilir. Bir gün her şeyi 
kesinlikle daha net bir şekilde göreceğiz ve o gün cennetin 
iyiliğinin ve cömertliğinin farkına varacağız.

Bu zamana kadar bizim amacımız ve büyük sevincimiz 
Öğretmenimiz ve Kurtarıcımız’ın örneğini takip etmektir 
ve iyi ve düzenli hayatlar yaşamaktır ki bu şekilde Tanrı’-
nın paha biçilmez kutsamalarının vaat edilmiş ve kıymetli 
hasadı bizim olabilir. 

Ne ekersek onu biçeriz.
Bu cennetin kanunudur.
Bu Tanrı’nın hasat kanunudur.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Ziyaret ettiğiniz kişilerle, Tanrı’nın hasat kanununun 
ilişkilere, konuşmalara ve tanıklığa ya da kariyer ve 
eğitim amaçlarına nasıl uygulanacağını müzakere edin. 
Bu kanunla ilgili kutsal yazıları okuyup değerlendirebilir-
siniz; örneğin Süleyman’ın Özdeyişleri 11:18; 2. Korintliler 
9:6; ve Alma 32. Onları erdemli sonuçlar elde etmek için 
daha önceki hedeflerini gözden geçirmeye ve yeni hedef-
ler oluşturmaya teşvik edin. Onlara, uzun vadeli amaçla-
rına ulaşmaları için istikrarlı bir şekilde hareket edecekleri 
bir plan geliştirmeleri konusunda yardımcı olun.

ÇOCUKLAR
Hasat Zamanını Planla 

Tanrı’nın hasat kanunu şudur ki eğer daha sonra bir 
şeyin olmasını istiyorsak bunun için şimdi çalışma-

mız gerekir. Eğer güzel bir bahçemiz olsun istiyorsak, to-
humlar ekmemiz, onları sulamamız ve yabani otlardan 
temizlememiz gerekir. Eğer bunları yapmazsak daha 
sonra hiç hasadımız olmayacaktır!

Aşağıda hayatınızda isteyebileceğiniz bazı iyi “mey-
ve”lerin bir listesi vardır. Bu bereketleri almanıza yar-
dımcı olması için bu ay yapabileceğiniz bazı şeyleri yazın.
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• Mutlu bir yuva
• Eğitim
• İyi arkadaşlar
• Vaftiz ve Kiliseye Kabul Töreni
• İsa Mesih Hakkında Tanıklık
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İman, Aile, Yardım

Bu mesaj, Kurtarıcı’nın görevinin çeşitli 
yönlerini içeren Ziyaretçi Öğretmenlik 
Mesajları dizisinin bir bölümüdür. 

Kutsal yazılar bize “Kutsal Me-
sih’in erdemleri, merhameti ve 

lütfu aracılığıyla” (2. Nefi 2:8) Tan-
rı’nın huzurunda yaşayabileceğimizi 
öğretir. Mesih “Aramice ve İbranice 
bir kelimedir ve ‘mesh edilmiş’ anla-
mına gelir. . . . Yeni Antlaşma’da İsa, 
Mesih olarak anılmıştır ki bu Yu-
nancada Kristos kelimesinin karşılı-
ğıdır. Bu; mesh edilmiş Peygamber, 
Rahip, Kral ve Kurtarıcı anlamına 
gelmektedir.” 1

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
Jeffrey R. Holland şöyle tanıklık 
etmiştir: “Biliyorum ki [İsa Mesih] 
İsrail’in Kutsalı Mesih’tir ki, O bir 
gün rablerin Rab’bi kralların Kralı 
olarak yeryüzünde hüküm sürmek 
için mükemmel bir yücelik içinde 
yeniden gelecektir. Biliyorum ki gö-
ğün altında bir erkek ya da kadının 
kurtulabilmesi için başka bir isim 
yoktur.” 2

Birinci Başkanlık İkinci Danış-
manı Başkan Dieter F. Uchtdorf, 

Isa Mesih’in Ilahi Görevi: Mesih
Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak, O’na olan imanınızı nasıl güçlendirir  
ve ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha  
fazla bilgi için reliefsociety.lds.org’a gidin.

“[İsa Mesih] Kurtarıcı’dır ve dünya-
nın Fidye ile Kurtaranı’dır,” demiştir. 
“O vaat edilen Mesih’tir. O mükem-
mel bir hayat yaşamıştır ve bizim 
günahlarımızın kefaretini ödemiştir. 
O her zaman bizim tarafımızda 
olacaktır. O bizim yanımızda sava-
şacaktır. O bizim umudumuzdur; O 
bizim kurtuluşumuzdur; doğru yol 
O’dur.” 3

Ek Kutsal Yazılar
Yuhanna 1:38–41; 4:25–26, 40–42; 
2. Nefi 6:13; 25:16–17

Kutsal Yazılar 
Mesih’in kadın öğrencileri O’nun 

Mesih olma rolü ile ilgili tanıklık et-
miştir. Mecdelli Meryem İsa Mesih’in 
bir öğrencisiydi. Mesih’in Dirilişinin 
sabahında “taşın mezarın girişinden 
kaldırılmış olduğunu” gören ilk 
kişiydi. Meryem, O’nun naaşının 
mezarında artık olmadığını fark 
ettiğinde “mezarın dışında durmuş 
ağlıyordu.”

Sonra “arkasına döndü, İsa’-
nın orada, ayakta durduğunu 

gördü. Ama O’nun İsa olduğunu 
anlamadı.

“İsa, ‘Kadın, niçin ağlıyorsun?’ 
dedi. ‘Kimi arıyorsun?’ Meryem 
O’nu bahçıvan sanarak, ‘Efendim’ 
dedi, “Eğer O’nu sen götürdünse, 
nereye koyduğunu söyle de gidip 
O’nu alayım.”

“İsa ona, ‘Meryem!’ dedi. 
O da döndü, İsa’ya İbranice, 
Rabbuni!”dedi. Rabbuni, öğ-
retmenim demektir. Meryem 
O’nun bahçıvan değil, İsa Mesih, 
yani Mesih olduğunu anladı. 
(Bkz.Yuhanna 20:1–17) 
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Bunu Dikkate Alınız
Kurtarıcı’nın Mesih rolünü anlamak 
neden önemlidir?
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