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(4-10)  А когато се събра множество народ, и жителите от всички градове се стигаха

при Него,  Той почна да говори с  притча: излезе сеяч да сее семе; и когато сееше,  едни

зърна  паднаха край.  пътя и бяха  потъпкани,  и  птиците небесни ги  изкълваха; а други

паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага; други пък паднаха

между тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха; а други паднаха

на добра земя и, като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който

има уши да слуша, нека слуша! А учениците Му Го попитаха и рекоха: какво  значи тая

притча?  Той  отговори:  вам  е  дадено  да  знаете  тайните  на  царството  Божие,  а  на

другите  се  говори  с  притчи,  та,  като  гледат,  да  не  виждат  ц,  като  слушат,  да  не

разбират.  Сега  се  сбъдва това,  което  някога  е  казал  цар  Давид  от  името  на  Христа.

Ще отворя - е казал той - устата Си с притчи (Пс. 77:2). Господ говори с притчи с много

цели, именно, за да направи слушателите по-внимателни и да подбуди ума им да изследва

това, за което се говори (защото ние, хората, обикновено повече се занимаваме с прикрити

речи, а на ясните обръщаме по-малко внимание), и за да не разбират недостойните това, за

което се говори тайнствено, както и по много други причини. Излезе сеяч, тоест Син Божий.

Излязъл от недрата на Отца и от Своята съкровеност и станал видим. А кой е излязъл? Този,

Който винаги сее.  Защото Син Божий никога не престава да сее в нашите души:  Той сее

добри семена в нашите души не само тогава, когато учи, но и чрез този свят, и чрез събитията,

които стават с нас и около нас.  Той  излязъл не за да погуби земеделците или да изгори

страната,  но само за да сее.  Защото земеделецът често излиза не само  за да сее, но и за

друго. - Той излязъл да сее своето семе. Защото словото на учението било Негово собствено,

а не чуждо. Пророците например, каквото и да говорели, го говорели  не от себе си, но от

Духа; затова и те казвали: „тъй казва Господ". А Христос имал Свое семе; затова, когато

учел, не казвал;  тъй казва Господ, но  Аз ви казвам. - Когато Той сеел,  тоест учел, някои

зърна паднали край пътя. Той не е казал: сеячът ги хвърлил, но: те паднали; защото сеячът

сее и учи, а словото пада в сърцата на слушателите. М те се оказват или път, или камък, или

тръни, или добра земя. - Когато учениците Го попитали за притчата, Господ им казал: вам е

дадено  да знаете тайните на царството Божие,  тоест на вас,  желаещите да  се  научите;

защото  всеки,  който  иска,  получава.  А  на  другите,  недостойните  за  тайнствата,  те  се

предават прикрито, и такива изглежда, че виждат, но не виждат, и чуват, но не чуват, и това

за  тях  е  добро.  Защото  Христос е  скрил  това  от  тях,  за  да  не  попаднат  под  по-голямо

осъждане, след като са познали тайнствата и са ги презрели, тъй като този, който знае и

пренебрегва, е достоен за по-тежко наказание.

(11-15) Тая притча значи: семето е словото Божие; а това, що падна край пътя, са
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ония, които слушат; но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето

им,  за да не повярват и се спасят; а това, що падна на камък, са ония, които, кога чуят

словото,  с  радост  го  приемат,  ала  нямат  корен  и  временно  вярват,  а  във  време  на

изкушение отстъпват; а това, що падна между тръните, са ония, които чуят словото,

но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод;

а това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и

чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да

слуша,  нека  слуша!  Според тази  притча има три  вида хора,  които  не  се  спасяват.  Към

първия се отнасят тези, които са подобни на семето, паднало край пътя, тоест изобщо не

са приели учението,  защото, както утъпканият и набит път не приема семето, защото е

твърд,  така  и  жестокосърдечните  изобщо  не  приемат  учението,  защото,  дори  и  да

слушат,  не  слушат  с  внимание.  Към другия  вид  се  отнасят  тези,  които  са  подобни на

семето,  попаднало на камък, тоест тези, които, макар и да са приели  учението, но след

това, поради човешка немощ, са се оказали безсилни пред изкушенията. А третият вид са

тези, които познават учението, но се задушават от житейските грижи. И така, има три вида

погиващи,  и само един -  спасяващи се.  Така  спасяващите се са малко, а погиващите -

твърде много. Погледни как говори Той за тези, които се задушават от житейски грижи: не

е казал,  че се задушават от богатството, но от грижите за него. Защото не богатството

вреди, а грижите за него.  Затова мнозина са получили полза от богатството, раздавайки

го за изхранване на бедните. Забележи, моля те, и точността на евангелиста, какво е казал

за спасяващите се:  като чуят словото, пазят го. Това е казал заради тези, които са край

пътя; защото те не пазят учението, но дяволът го грабва от тях. И принасят плод - това е казал

заради тези, които се задушават от житейски грижи и не претърпяват докрай, защото такива не

принасят  плод.  С търпение -  е  казал заради  тези,  които са  подобни на семето  паднало на

камъка; те приемат учението, но не устоявайки против постигналото ги изкушение, се оказват

негодни. Виждаш ли какво е казал за спасяващите се: пазят и принасят плод с търпение и чрез

тези  три  свойства  ги  е  отличил  -  от  непазещите  словото,  каквито  са  тези  край  пътя,  от

непринасящите плод, каквито са тези в тръните, и от непонасящите постигналото ги изкушение -

тези, които са на камъка.
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