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ПРИТЧАТА ЗА СЕЯЧА



Много народ се събрал този ден около Иисуса. Хората се 

притискали един до друг, стараели се да дойдат по-близо до 

Него. Всички се блъскали и пречели на Иисуса да говори. 

Тогава Той седнал в лодката, отплавал от брега и започнал 

оттам да беседва с хората. Сега всеки можел да Го вижда и 

чува. Иисус разказвал за сеяча, който сеел зърно на своята 

нива. Но земята не била навсякъде еднакво добра. На места 

почвата била камениста, другаде имало много плевели. 

Наистина преди да сее, сеячът разорал нивата, но все едно, в 

земята оставали много камъни и не всички плевели били 

изтръгнати от корен. 



Сеячът вървял из нивата, вземал пълна шепа зърно и го 

разхвърлял наоколо. Доста зърно падало на пътя, който 

минавал през нивата на сеяча, и птиците веднага го 

изкълвавали.

Друга част от зърното падала върху каменистата почва. Много 

скоро тук се появили кълнове, но оранта не била дълбока, 

камъните пречели на корените да пораснат навътре и да 

поемат влагата от земята. Затова, когато слънцето се 

издигнало, кълновете изсъхнали и загинали.



Зърно паднало и на земята, където имало още корени на 

плевели. Скоро плевелите израснали и погубили всички кълнове.

Но част от зърното паднало и върху добра почва. Тук израснали 

прекрасни класове. На всеки клас имало плод, понякога до сто 

зърна в един клас, понякога шестдесет, понякога и тридесет. 

Това радвало сеяча, защото той сеел, за да прибере реколта. Ето 

такава притча разказал Иисус. На всички се харесал Неговият 

разказ, но хората не разбрали какво означава. Те обаче не 

помолили Иисус да им го разтълкува.

Учениците на Иисуса също чули притчата. Само те поискали да 

узнаят значението на този разказ. Чуй го и ти.



Знаеш ли какво е разбирал Иисус под думата „зърно"? Когато 

говорел за зърно, Той имал предвид словото Господне. Иисус 

дошъл на земята, за да донесе на хората словото Господне, но 

мнозина не искали да го чуят. За тях говорел Иисус, когато 

казвал, че зърното падало на пътя и птиците го изкълвавали.

А други хора, обратно, като чуели словото Божие, започвали да 

вярват в Бога и да извършват добри дела. Но после бързо 

забравяли за Бога и отново започвали да грешат. Тях имал 

предвид Иисус, когато говорел за каменистата почва, върху 

която младите кълнове загивали.



Колкото до почвата с плевелите, Той говорел за хората, които 

грешат толкова много в своя живот, че техните добри постъпки 

се губят между лошите.

Но за щастие има и хора, чиито сърца постоянно са отворени за 

словото Божие. Те вярват в Господа и Го обичат. Именно това е 

почвата, която осигурява добра реколта.

Така се случва с възрастните, така се случва и с децата. Децата 

също слушат много за Бога: вкъщи им разказват за Бога техните 

родители, в църквата за Бога им говори свещеникът. 



Децата трябва внимателно да слушат словото Божие и тогава 

ще бъдат щастливи.

Живо ли е словото Божие в твоето сърце? Ако да, то ти, 

разбира се, си щастлив. Или ти вече си забравил всички 

разкази, които си прочел в Библията? 

Без Бога в сърцето си ти не можеш да бъдеш щастлив. Помоли 

се тогава, помоли Господа да влезе в твоето сърце. Помоли се, 

Господ иска да чуе твоята молитва.
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