
Сіяч і зерно

Біблія для дітей
представляє

Написано: Edward Hughes
Ілюстровано: M. Maillot i Lazarus

Адаптовано: E. Frischbutter i Sarah S.
Перекладено: Boris Trachenko

Alastair Paterson
Видано: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.
Ліцензія: Ви маєте право копіювати або друкувати це оповідання, 

якщо копія не призначена для продажу.

Одного дня Ісус навчав
біля озера. Послухати Його 
зібралося багато людей. 

Натовп зробився дуже
великий. Що

робитиме Ісус?
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Деяки зерна впали на кам’янисту 
ділянку поля. Вони швидко виросли у 
маленькі чахлі рослини. Гаряче сонце 
швидко покрутило їх, бо вони не могли 
закорінитися у неглибокому

ґрунті.

Люди могли уявити сіяча, що працює –
вони бачили це багато разів.

Ісус почав розказувати притчі –
оповідання про звичайні речі, які 
навчали людей про Бога.

Деякі зерна впали на 
дорогу. Одна мить,

і птахи швидко злетіли
донизу, щоб жадібно
проковтнути їх.

“Ось вийшов сіяч, щоб посіяти.” 
Ісусова розповідь була неначе малюнок 
зі словами замість намальованих речей.

Побачивши поблизу човна, Ісус сів 
у нього. Тепер Він міг бачити 
людей, а вони могли бачити й
чути Його.
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Деякі люди швидко підхоплюють Боже 
Слово. Вони подібні до зерен на кам’янистому 

ґрунті. Тільки но хтось починає насміхатися з них 
або речі ускладнюються через їхню
любов до Бога, стається

сумна річ.

Ісус сказав, що притчі допомагають людям зрозуміти 
Бога, якщо вони Його по-справжньому люблять. 
Люди, які не люблять Бога, не розуміють
притчі.

Решта зерен впала на добрий
ґрунт. З часом паростки зробилися 

здоровими рослинами, які дали багато нових 
зерен. Сіяч, напевно, був дуже радий.

Ісус пояснив притчу. Він сказав,
що зерно – то слово Боже.

Зерно біля дороги – як людина, яка слухає,

та не чує
Божого Слова.

Сатана
робить

так, що вона
забуває, що
сказав Бог.

Після закінчення історії учні підійшли до Ісуса. 
“Чому притчами Ти промовляєш до них?” –
запитали вони.

Інші рослини закорінилися 
поміж терену. Вони не дали зерен. 
Терен заглушив молоді рослини, 
закриваючи їх від світла й 
дощу, яких вони 
потребували. 
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Кінець!

Натовп не бажав йти. Багато людей хотіли слідувати 
за Богом і задовольняти Його. Ісусові притчі 
допомогли їм зрозуміти, як коритися Богу.

Терен у 
цій притчі – то 

світські турботи 
і любов до грошей, які 
наповнюють людське 
життя. Люди так 
заклопотані, 
намагаючись 
отримати більше 
грошей та інших 
речей, що вони 
усувають Бога зі

свого життя.

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Сіяч і зерно

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Матвія, голова 13

А зерно, що впало на добрий ґрунт і дало 
добрий врожай – неначе Слово Боже, яке заходить у 
серця і перемінює людське життя. Ці люди служать 
Богу і шанують Його.

Ті ж самі люди, які радісно почали йти за Ісусом, 
відвертаються і припиняють слухатися Божого 
Слова. Вони не бажають платити ціну життя з 
Богом. Як сумно, що вони намагаються 
задовольнити своїх друзів більше, ніж Бога!
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16 21


