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Једног дана Исус је 
учио поред језера.  
Много људи 

се скупило да 
га чују.



Било их је толико 
да нису могли сви 
стати.  Шта би 

Исус могао 
учинити?



Видећи брод у близини, 
Исус се попео 
на њега.



Сада је он видио све 
људе и они су видјели 
и чули Њега.



Исус је почео да 
прича приче-приче о 
обичним стварима, 
да научи 

људе о 
Богу.



„Изађе сијач у поље да 
сије сјеме.”  Христова прича је била 
попут слике са ријечима умјесто 
цртежа.



Људи су могли 
замислити сијача како 
ради- јер су то виђали 
много 
пута.



И кад сијаше,
једна зрна падоше

покрај пута.



Али!  Дођоше
птице брзо и

позобаше их.



А друга падоше на 
каменита мјеста у пољу.  
Она брзо изникоше 

у вретенасте 
слабашне 
биљке.



Али сунце из ускоро 
спржи, јер нису имали 

коријена у 
плиткој 
земљи.



Нека сјемена су 
пала у трње.  Она 
нису израсла.



Трње 
је окружило 

младу биљку и 
зауставило јој 
потребно сунце 
и кишу.



Четврта зрна падоше 
на добру земљу.  Како је 

вријеме пролазило стабљике 
постадоше здраве биљке 

које су доносиле 
мноштво нових 
зрна.



На крају приче, апостоли 
дођоше до Исуса.



„Зашто им говориш у 
причама?” упитали су.



Исус им рече да приче помажу 
људима да разумију о Богу и да Га 

заволе.



Исус је објаснио причу.  
Он је рекао да је сјеме 

Божија 
ријеч.



Сјеме покрај пута 
су људи који слушају 

али не 
разумију 

ријеч 
Божију.



Ђаво чини да они 
забораве шта је Бог рекао.



Неки људи брзо приме ријеч 
Божију.  Они су попут 

сјемена засијаног на 
каменитом тлу.



Али чим им се неко руга 
или отежава ствари јер они 

воле Бога, жалосна 
ствар се дешава.



Они исти људи који су са 
радошћу почели да слиједе 
Христа окренуше се и 
престадоше слушати ријеч 

Божију.



Нису хтјели да испаштају 
зато што слиједе Бога.



Трње 
у причи 

су световне 
бриге и 
љубав према 
новцу које 
испуњавају 
људске 

животе.



Они су 
толико 

заузети 
покушавајући 
да зараде 
што више 
новца …



… и других 
ствари 

да немају 
времена 
за Бога у 
својим 
животима.



Али сјеме које је пало на добру 
земљу и дало добар род су људи 
који примају ријеч Божију у своја 
срца и држе је.  Ти људи служе и 
величају Господа.



Окупљени људи нису хтјели да оду.  
Многи су хтјели да га слиједе и буду 
са Њим.



Христове приче су помагале 
људима да разумију како да 
слушају Гопода.



Прича о сијачу и сјемену

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Јеванђеље по Матеју 13

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130



Крај



Ова Библијска прича нам говори о нашем 
предивном Богy који нас је створио и 

који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је 
он назива гријехом. Казна за гријех је смрт, 

али Бог те воли толико да је Сина свога 
јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради 
твојих гријехова. Онда се Исус вратио из 

мртвих и отишао на Небо! Ако ти вјерујеш 
у Исуса и замолиш Га да опрости твоје 

гријехове, Он ће то учинити. Он ће доћи 
и живјети у теби сада, и ти ћеш 

живјет са Њим заувијек.



Ако вјерујеш да је ово истина, 
реци ово Господу:

Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си 
постао човјек који је умро за моје гријехове, 
и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у мој 

животи опрости моје гријехове, тако да ја 
могу имати нови живот сада, и једног дана 
ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да те 

слушам и живим за тебе као 
Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са 
Господом сваки дан! Јован 3:16


