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Един ден Исус поучавал 
край езерото.  Много хора 
се събрали да Го слушат.  

Публиката станала 
твърде голяма.  Какво 

би направил 
Исус? 



Виждайки една лодка наблизо, 
Исус се качил.  Вече можел да 
види хората и те можели да 
Го видят и чуят. 



Исус започнал да разказва притчи 
– истории за обикновени неща, 
които учели хората за Бога.



“Сеячът разпръснал семена в полето 
си.”  Историята на Исус била като 
картина с думи, а не рисунки. 



Хората си представяли работещия 
фермер – те били виждали подобна 
картина много пъти. 



Някои от разпръснатите 
семена паднали на пътя.  

Хоп, птиците бързо се спуснали 
и ги изкълвали. 



Някои семена паднали сред камъните.  
Те бързо порастнали и станали 
вретеновидни хилави растения.  
Горещото слънце бързо ги 
изгорило, защото не могли 

да се вкоренят в 
плитката почва.



Други семена паднали 
сред тръните.  Тя не могли 

да произведат жито.  Тръните 
наобиколили младите 
растения, засенили ги и 
изпили водата от дъжда.



Останалата част от семената паднали 
в добра почва.  С течение на времето те 

станали здрави растения, носещи много жито.  
Сеячът бил много щастлив. 



В края на историята, учениците дошли при Исус и 
попитали: “Защо поучаваш хората в притчи?”



Исус им обяснил, че притчите помагат на хората да 
разберат Бога, ако наистина Го обичат.  Хората, 
които не обичат Бога, не могат да разберат 
притчите.



Исус обяснил притчата.  Той 
казал, че семето е Божието Слово.  

Семената на пътя били както когато някой чуе, 

но не разбира 
Божието Слово.  

Сатана кара 
такива 
хора 
веднага 

да забравят това, 
което Бог е казал.



Някои хора бързо приемат Божието Слово.  
Те са като семето в каменистата почва.  Но 

веднага щом някой им се присмее или времената 
станат по-трудни, нещо тъжно се случва. 



Същите тези хора, които с радост започнали да 
следват Исус, спират да слушат и да се покоряват 
на Божието Слово.  Те не искат да платят 
цената, за да следват Бога.  Колко тъжно, 
че те предпочитат да угаждат на приятели, 
а не на Бога!



Тръните в 
притчата са като 

светските грижи 
и любовта към парите, 
които изпълват 
живота на много 
хора.  Те са толкова 
заети да се опитват
да спечелят повече 
пари и други неща, 
че забравят Бога. 



Но семето, което паднало в добра земя и дало 
добра реколта е като Божието Слово, което 
влиза в сърцата и променя живота на хората.  
Тези хора служат и почитат Бога.



Тълпите не искали да си тръгнат.  Много искали да 
последват Бога и да Му угодят.  Исусовите притчи им 
помогнали да разберат как да се покоряват на Бога. 



Сеячът и семето 

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Матей 13 

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


