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1. УВОД- 

 Проповед след проповед след проповед. 
Всяка неделя ние се събираме на това място 
и слушаме поредната проповед. На много от 
вас една проповед на седмица ви стига, на 
други им е нужно да слушат повече от една 
проповед.  

Исус когато беше на земята 
проповядваше и много вървяха с Него да 
слушат. Ако някъде се появи добър 
проповедник, много хора биха пътували 
дълъг път за да слушат проповедите му.  

Чувал съм, че по времето на пуританите 
в Лондон хората са пътували с километри и 
са чакали с дни преди неделята за да могат 
да си запазят място в Уесминстър чапъл за 
неделната служба.  

Исус разказва на своите слушатели една 
притча. Притчите са кратки разкази, които са 
обикновенни житейски разкази. Тези разкази 
обаче могат да бъдат преведени, така че да 
говорят за нещо друго, нещо важно. 

Миналата неделя дочух, как 
проповедника ви разказваше за пианото и за 
часовника, как ако видим часовник на плажа, 
няма да си помисли, че с времето този 
часовник се е сглобил по стечение на 
обстоятелствата и в резултат на природни 
явления, той е станал това което е.  

Разказа за намерения часовник, може да 
бъде пренесен и да ни послужи за 
илюстрация, че Вселената и Природата, в 
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които ние виждаме разумна сглобка, говорят 
за това, че те имат Създател, както и 
часовника има някой който го е направил. 
Това са притчи. 

И Исус разказва една такава притча. 
Притча която ни праща послание. Много е 
важно да можем да схванем това послание.  

Притчата за Почвите!  
(СЛ 2) Марк 4:3-8 
            Марк 4:14-20 

Какво ли послание беше вложил Исус в 
Своята притча за почвите? Нека тази сутрин 
да се опитаме да отговорим на този въпрос!    

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Исус недвусмислено разяснява своята притча: 
Семето е Словото Божие! 
Сеяча е Проповедника на Словото 
Почвите са душите на слушащите! 
 

(СЛ 3) А) Кое е Семето? 

Вижте семето е много малко. То е малко и 
може лесно да бъде пропуснато. Словото 
Божие, не се проповядва всеки ден. То не се 
проповядва дълго. То се хвърля от устата на 
проповедника и цели душите на слушащите. То 
е не повече от 1 час само три пъти в седмицата. 
Това е твърде малко като време сравнено  с 
дните през седмицата. 

Семето е дадено на сеяча. Той не го прави от 
себе си. То е дадено и е пълно с жизнена 
енергия. Словото Божие трябва да бъде 
истинно. Истината е жизнена енергия за 
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душата. Това означава, че проповедника не 
трябва да казва свое Слово, а Божие Слово. 
Божието Слово, можем да го намерим в 
Библията и затова и проповедник и слушател, 
трябва да сравняват чутото с Библията.  
(СЛ 4) Словото Божие съдържа много и 
различни истини. Ето само три от тях: 

1)Спасението на безсмъртната ми душа: то 
ни говори истината за Спасението на душата. 
Знаеш ли тази Истина? Ако не я знаеш, тя е от 
ключова важност за всеки човек! Бог е свят, ти 
си грешен! Бог те обича, не трябва да Го 
отхвърляш. Бог има начин да те спаси от 
осъждението на греховете ти, не пренебрегвай 
предложението Му. Бог е дал Единородния Си 
Син, да проповядва, страда, умре и възкръсне, 
за да изработи нашето спасение, повярвай тази 
истина. Исус ти предлага днес прошка и вечен 
живот, чрез вяра в Него, приеми, повярвай и 
живей за Негова слава. 

2) Как правилно да живея живота си: Словото 
Божие ни открива как да живеем правилно: не 
се грижи за временните неща, върши добро, 
обичай ближния, търси Господа, моли се за 
всичко, чети Словото, общувай с вярващите и 
др. 

3) Как да се приготвя за Вечността: Словото 
ни учи как да се приготвяме за Вечността: 
живей с надежда за Вечността, трупай духовни 
богатства, а не материални, мисли за вечния 
живот, а не за земния, противи се на Сатана и 
изкушенията му, говори на другите за вярата си, 



 5 

води хора при Христос и работи за тяхното 
изграждане и мн.други.   

 

(СЛ 5) Б) КОЙ е СЕЯЧА? 

Сеяча, явно е онзи който говори Божието 
Слово на хората. Той е проповедника, който 
чрез силата на Словото и чрез Святия Дух цели 
да достигне не само умовете, но и сърцата и 
волята на слушателите. Това е една духовна 
битка. Защо битка ли? Защото след малко ще 
видим колко много неща кандидастват за място 
в умовета и сърцата на слушащите това Слово.  

За сеяча ние знаем, че той има и разпръсква 
семето/словото, не от себе си, а такова каквото 
му е дадено от Бога. Когато той получава това 
семе, той го иска и чака от небесните житници.  

И сега достигаме до последния и много 
важен за нас днес въпрос: 

 

(СЛ 6) В) Кои са Почвите? 

Не трябва да се оглеждаме дълго и да се 
чудим, защото Исус ни насочва, че почвите са 
различните видове слушатели на Словото 
Божие. За нас не остава нищо друго освен да 
потърсим себе си всред тези почви. Нека ги 
разгледаме в детайли: 
(СЛ 7) Семето на пътя 
Maрк 4:15  А ония край пътя, гдето се сее 
словото, са тия, които като чуват, Сатана 
веднага дохожда и грабва посеяното в тях 
слово.  
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Има хора, които слушат Словото, но не го 
чуват или то не достига до тях. Исус описва 
такива хора, като утъпкан път. Те са хора за 
които живота няма дълбочина. Живота за тях е 
един сън, един филм, в който те са само 
зрители и всичко което се случва, за тях е без 
особено значение и стойност. Те не изпитват 
особен интерес към нищо. Те не търсят 
истината. Ако нещо е интересно, те ще го дарят 
с малко внимание и в момента в който 
събитията около тях престанат да ги 
впечатляват, тези хора ги подминават без да се 
впечатляват от ставащото. Такива хора са без 
желание да се ангажират, без желание да бъдат 
отговорни, без желание да участват. Най-често 
водещи за тях са интереса и егоизма. Те трудно 
задържат вниманието си върху събитията в 
живота, защото бърже губят интерес. Те не 
искат да се ангажират с нещо, защото знаят, че 
вниманието и концентрацията им са 
непостоянни и затова избягват да мислят дълго 
за едно и също нещо.  

Техния интерес е както катерица, която спира 
само за броени секунди и отново се отправя 
към следващия клон. Може да се концентрира 
единствено само като яде.  

Жалко е за такива хора, защото Исус казва, 
че Словото в тях не може да потъне и става 
лесно за Сатана да го премахне от ума им.  

Такива хора може да слушат словото, но 
умът им да е съвсем на друго място. На 
футболния терен, в чата който водят по 
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телефона си, във фейсбук, при момичето или 
момчето което харесват,  и къде ли още не. 
Телефона може да е твоята птица, която да 
кълве семето на Словото. Ти слушаш, но не го 
разбираш, защото нямаш нито желание, нито 
влечение да го разбереш.  

Евангелист Лука поставя такива слушатели в 
много опасната зона, на неспасените: 
 Лука 8:12  А посяното край пътя са тия, които са слушали; 

тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, 
да не би да повярват и се спасят.  

  
Продължаваме към следващата „почва“ или 

следващия вид слушатели: 
(СЛ 8) Семето на канариста почва 
Maрк 4:16  Също и посеяното на канаристите места са тия 

които, като чуят словото, веднага с радост го приемат;  
4:17  нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; 
после, като настане напаст или гонение, поради словото, 
веднага се съблазняват.  

Тримата Евангелисти казват, че при тези 
хора, Словото има стойност, само ако е 
позитивно. Вярата е добра, само докато носи 
добри дивиденти. Бог е удобен и им създава 
комфорт. Това са хората които не се вкореняват 
в Словото. Те чуват Словото. Приемат го бързо 
и емоционално. Отиват при проповедника и му 
изказват похвали и възторг от чутото. Вълнуват 
се от чутото за цели 2 часа. И знаете ли, такива 
хора са в църква именно заради емоционалната  
част на богослужението. За тях вярата е 
емоционалност. Има ли вълнуващи неща, те са 
вярващи. Ако положителните емоции изчезнат в 
църквата, те също е възможно да изчезнат. За 
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тях църквата е заместник на киното, театъра 
или телевизията. Това са твърде чувствителни 
хора, които имат желание и нужда, не толкова 
да чуват Бога, колкото да Го чувстват. На пръв 
поглед нищо лошо, но при тях не можеш да 
очакваш последователност в ученичество или 
желание да служат на други. Те намират 
извинения, за да отсъстват от 
извънбогослужебни мероприятия на църквата.  

За такава вяра Исус предрича, че няма да 
издържи дълго. Тя ще се препъне във времето 
на изпитание, скръб, гонение. Това е защото те 
искат Бог да им носи само радост, отговори на 
молитви, забавление, удоволствие, да 
задоволява нуждите им и не са готови да 
жертват и да страдат заради Него. 
Страданията, гоненията, трудностите са им 
враг, а вярата им е първата крепост, която пада 
в тези битки. 

 
(СЛ 9) Продължаваме с Исус да се движим 
напред, за да проверим себе си в следващия 
вид почви: 
Maрк 4:18  Посеяното между тръните са други; те са ония, 

които са слушали словото;   4:19  а светските грижи, 
примамката на богатството, и пожеланията за други 
работи, като влязат, заглушават словото, и то става 
безплодно.  

Семето на между тръни 
Това са вярващи, без гръбнак с който да се 

изправят срещу изкушенията. Светът е твърде 
реален за тях. Те може да идват веднъж в 
седмицата на богослужение, но това е тяхната 
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традиция, техния религиозен ритуал, техното 
отчитане пред Бога. Иначе истината за тях е в 
успешния, проспериращ, аристократичен живот.  

Апостол Павел казва една истина: 
(СЛ 10) Гал. 5:17  Защото плътта силно желае противното 

на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се 
противят едно на друго, за да не можете да правите това, 
което искате.  

Плът и дух са в противоречие. Това е за да 
може съвестта да действа в нас и да ни 
подсказва, кое е желанието на плътта ми и кое 
на Духа.  

Приоритетите на тези вярващи, са другаде. 
Те може да изповядват вяра, но живеят за 
днешния ден. Живеят за да им е добре днес, да 
са задоволени материално. Живеят заради 
живота, без особена грижа за Вечност, душа, 
Бог. За тях Бог съществува, но какво от това. 
Той е далеко и ако съм добър, ако от време на 
време правя по нещо за Него, за да нямам 
угризения, това стига. Важното е че Аз 
съществувам също, и искам да съществувам 
възможно най-добре. Ако не е така, тогава защо 
ми е вяра и Бог и църква. При такива вярващи, 
Христос и връзката им с Него, не е от значение 
и няма такава. Молитва и четене на Словото,  
не са от значение. Ако нещо се влошат нещата, 
другите ще се молят за мен и … ще видим! 

 
Исус дава една доста негативна картина на 

болшинство от хора, които слушат Божие 
Слово. Ти и аз сме такива, защото сме тук и 
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това правим- Слушаме Словото. Значи извода 
днес, който трябва да си направим е: 

Как слушам това Слово, което е от Бога за 
мен? 
(СЛ 11) Исус дава и четвърта почва: 
Maрк 4:20  А посеяното на добрата земя са тия, които слушат 

словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и 
стократно.  

Семето на добра почва 
Вижте, онези които са имали работа с почви, 

знаят това. Вярно е че повечето от нас 
вероятно живеят в градските бетонни кутий, 
където единствената почва е в саксията на 
балкона, но дори и там не е трудно да се види, 
че почвата е податлива на обработка. Ако се 
обработи, почти всяка почва може да стане 
добра.  

Пр. Казват, че когато евреите им било 
позволено да се върнат в страната си, те 
заварили там пустиня. Тогава започнали да 
обработват пясъците и постепенно направили 
от онези пясъци плодородна земя.  
(СЛ 12) Можем ли ние да обработваме своята 
почва, така че да стане добра? Може! Тогава 
как да обработя почвата си? Ето няколко 
стъпки: 

А) Започни да допускаш Словото да достига 
по-навътре от ушите ти: 
Притчи 23:12  Предай сърцето си на поука И ушите си към 

думи на знание.  

 Възпитавай умът си, когато си в църква, да 
изключваш от света навън и да се включваш в 
света на Словото. Ако когато си в Молитвения 
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дом, и нямаш търпение, нямаш желание и не ти 
е интересно да слушаш, тогава сериозно си 
помисли, каква почва си? Ако времето в 
Молитвения дом ти тече бавно и тежко, това 
означава , че трябва почвата да се разработи. 
Помоли се Бог да те разработи, но и ти положи 
усилия да изчистиш камъните и тръните от себе 
си.  
(СЛ 13) Б) Ако забележиш, че Словото не те 
впечатлява! Това нека е сериозно 
предупреждение. 
Пр. За предупредителната светлина на моята 
кола. Не и обърнах внимание и колата спря 
посред нощ всред пусто място. 
 Може ли сърцето ти да е заприличало на 
пътека, тъпкана от хората в света? Ти трябва да 
положиш усилия и да търсиш помощ от Бога за 
себе си! Това е опасно състояние за теб! Вземи 
решение да правиш стъпки за промяна! 
(СЛ 14) В) Изпълни мислите си с Христос!  
Пр. Чух един брат, да казва, че когато 
изкушенията го нападнат, започва да си 
повтаря Исус Христос 
Павел казва на Филипяните: 
Фил. 4:7  и Божият мир, който никой ум не може да схване, 

ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.  

Когато застанеш в Молитвения дом, наложи си 
да мислиш за Христос, а не за това кой какво ти 
казва или как те гледа. Смири сърцето си и 
постарай се да не мислиш колко е важно твоето 
присъствие за другите на това място.  
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Г) Прогони предубежденията! Когато започне 
проповедта, не я слушай с предубеждения, 
поради говорителя, а вместо това търси Божия 
глас за себе си. Не допускай гласът на Врага на 
душата ти, да те храни с гордост, презрение, 
себелюбие. Това не ти помага! Това ти губи 
времето и идването ти в Молитвения дом се 
обезсмисля.  

Д) Не мисли че всичко знаеш и няма какво 
повече да научиш! Дай възможност на Святия 
Дух да те изследва и променя. Много е 
възможно когато слушаш Словото, Врага да се 
опитва да насочва мислите ти към други хора и 
да не ти позволява да приемаш Словото за 
себе си.  

Е) Започни да пускаш корени! Мисли върху 
онова което чуваш. Не чакай поредната 
интересна илюстрация, за да разсъждаваш 
върху Словото.  

Ж) Прости и забрави! Идвайки на Църква, 
помоли Бог да те освободи от предубежденията 
ти спрямо хората които не ти харесват или са те 
наранили някога. Научи се да прощаваш и 
забравяш.  

З) Освободи се! Обърни внимание на нещата 
които не ти позволяват да се фокусираш върху 
Словото: телефон, чуждите деца, твоите деца, 
движение на хора влизащи и излизащи по 
време на Словото, шумове от торбички, 
бонбони, бърборене, нещата случващи се на 
улицата(когато си седнал до прозореца). Всички 
тези неща идват поради това, че ти нямаш 
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интерес към Божието Слово. Това са врагове на 
Словото в теб! Това са твои врагове, защото те 
оставят душата ти гладна, незадоволена, слаба. 
Тогава не трябва да те изненадва, че духовния 
ти живот някак изостава и ти усещаш, че нещо 
не е наред.  

И) Включвай се в делата на вярващите! Това 
ще помогне на вярата ти! 

Й) Ако имаш таен грях, който толерираш в 
себе си, обяви му война, иначе той ще те 
контролира. 

К) Направи Христос свой приоритет: 
Maт. 6:24  Никой не може да слугува на двама господари, 

защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или 
към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не 
можете да слугувате на Бога и на мамона.  

Има и още други неща, които можеш да 
направиш, но ако това направиш, вече си на 
пътя на възстановяването и Бог ще ти помага за 
напред! 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 16) Някой ще ме запита: Пастирю, ами 
ако аз съм „добрата почва“ , какво да правя? 

1) Бди и се моли, никога не мисли 
високо за себе си! 

2) Търси да растеш чрез всичко ставащо 
в живота ти 

3) Принасяй плод! 
4) Изпълвай се със Святия Дух 
5) Моли се за другите почви и където 

можеш ги обработвай  ! 
И така, днес Бог поставя пред нас въпроса, 
за това какво правим със чутото Слово? 
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Важен въпрос, отнасящ се до духовното ни 
ниво на отношения с Бога.   


