
Η Παραβολή του Σπορέα
“Βγήκε ο σπορέας να σπείρει το σπόρο του και καθώς έσπερνε, ένα μέρος από το σπόρο έπεσε δίπλα στο 

δρόμο και καταπατήθηκε, και τα πουλιά του ουρανού το κατέφαγαν. Κι άλλο έπεσε πάνω σε πετρώδες 
έδαφος και μόλις φύτρωσε ξεράθηκε, γιατί δεν είχε υγρασία. Κι άλλο έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια, τα οποία 
φύτρωσαν μαζί του και το κατέπνιξαν. Κι άλλο έπεσε στο έδαφος το γόνιμο και φύτρωσε κι απέδωσε καρπό 

εκατονταπλάσιο…”  Λουκάς 8:5-8
Γιατί τα μηνύματα δίνονται μέσα από παραβολές;

 “Όποιος έχει αφτιά να ακούει, ας ακούει.” Ματθαίος 13:9

Η Παραβολή του Σπορέα
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Οι Παραβολές είναι ο τρόπος που επέλεξε ο Θεός για να μας δώσει μηνύματα. 
Αυτά τα μηνύματα είναι κρυφά και μόνο οι πραγματικά πιστοί μπορούν να τα κατανοήσουν. 

Η παραβολή του σπορέα αφορά τη σπορά και το γεγονός ότι η ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται 
από το σημείο που πέφτουν οι σπόροι. Πέφτουν σε τέσσερα διαφορετικά σημεία και ευδοκιμεί 

μόνο ένας από αυτούς. Μέσω αυτής της παραβολής, ο Ιησούς προσπαθεί να μας δείξει ότι 
υπάρχουν τέσσερις αντιδράσεις στο λόγο του Θεού, αλλά μόνο μία διαδρομή για τη σωτηρία. 
Επέλεξε τους Απόστολους να συνεχίσουν να διαδίδουν τα μηνύματα Του ή να σπέρνουν τους 

σπόρους Του και εκείνοι με τη σειρά τους να ορίζουν μελλοντικούς σπορείς, τους Επισκόπους.

4.
Οι σπόροι που πέφτουν μέσα 

στα ζιζάνια καταπνίγονται εύκολα 
από αυτά όταν προσπαθούν να 
αναπτυχθούν. Αυτοί οι σπόροι 

αντιπροσωπεύουν εκείνους που 
ακούν και αγγίζονται από τα 

μηνύματα του Θεού, αλλά δεν 
είναι απολύτως βέβαιοι. καθώς  
επηρεάζονται περισσότερο από 
τον πλούτο και την επιτυχία απ’ 

ό,τι από το Θεό.

2.
Οι σπόροι που πέφτουν στο 

δρόμο τρώγονται από τα 
πουλιά και αντιπροσωπεύουν 

τα άτομα που δεν δίνουν 
καμία προσοχή στον Θεό και 

απορρίπτουν το λόγο Του. 

3.
Οι σπόροι που πέφτουν σε 

βραχώδες έδαφος αναπτύσσονται 
αρχικά, αλλά σύντομα πεθαίνουν 
επειδή δεν μπορούν να ριζώσουν 

και αντιπροσωπεύουν τους 
ανθρώπους που ακούν τον Θεό, 

αλλά παρασύρονται εύκολα 
μακριά Του.

6.
Μπορούμε να καταλάβουμε 

ότι θα ανταμειφθούμε αν 
ακολουθήσουμε τα μηνύματα 
του Θεού. Δεν θα βρούμε τη 

σωτηρία αυτόματα, αλλά μόνο 
αν δείξουμε με τις πράξεις μας 
στον Θεό ότι πραγματικά την 

θέλουμε.

1.
Σε αυτήν την παραβολή, ο Ιησούς 

αντιπροσωπεύει τον σπορέα, 
οι σπόροι αντιπροσωπεύουν 

τα μηνύματά Του και το έδαφος 
αντιπροσωπεύει τις καρδιές μας 

και το πώς αντιδρούμε σε αυτά τα 
μηνύματα.

5.
Οι σπόροι που πέφτουν σε 
καλό έδαφος μπορούν να 

ριζώσουν και να ευδοκιμήσουν. 
και αντιπροσωπεύουν τα 
άτομα που αγκαλιάζουν 

τα μηνύματα του Θεού και 
παραμένουν πιστά και Τον 

υπηρετούν σε καλές και κακές 
εποχές. Αυτοί θα βρουν την 

αληθινή σωτηρία.



Βάλτε τις εικόνες στη 
σωστή σειρά και στη 
συνέχεια χρωματίστε 
την εικόνα του Ιησού 

Σπορέα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· 

δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, 
ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· 
ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

- Η Μεγάλη Δοξολογία  -

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Προσευχή:

Εισαγωγή

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Δραστηριότητα:

Σημαντικότερα 
σημεία:

Η Παραβολή του Σπορέα
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με την Παραβολή του 
Σπορέα και να κατανοήσουν ότι ο μόνος δρόμος για 
την σωτηρία είναι να ακολουθούμε το δρόμο του Θεού

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
- Η Μεγάλη Δοξολογία  -

Οι Παραβολές είναι ο τρόπος που επέλεξε ο Θεός για να μας δώσει μηνύματα. 
Αυτά τα μηνύματα είναι κρυφά και μόνο οι πραγματικά πιστοί μπορούν να τα 
κατανοήσουν. Η παραβολή του σπορέα αφορά τη σπορά και το γεγονός ότι η 
ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται από το σημείο που πέφτουν οι σπόροι. Πέφτουν σε 
τέσσερα διαφορετικά σημεία και ευδοκιμεί μόνο ένας από αυτούς. Μέσω αυτής της 
παραβολής, ο Ιησούς προσπαθεί να μας δείξει ότι υπάρχουν τέσσερις αντιδράσεις στο 
λόγο του Θεού, αλλά μόνο μία διαδρομή για τη σωτηρία. Επέλεξε τους Απόστολους να 
συνεχίσουν να διαδίδουν τα μηνύματα Του ή να σπέρνουν τους σπόρους Του και εκείνοι 
με τη σειρά τους να ορίζουν μελλοντικούς σπορείς , τους Επισκόπους.
Η Παραβολη του Σπορέα
“ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε 
παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό·καὶ ἕτερον 
ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν 
μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν 
τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα...”Λουκάς 8:5-8 

Διατί εν παραβολαίς λαλείς αυτοίς; 
“ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.” Ματθαίος 13:9

1.  Σε αυτήν την παραβολή, ο Ιησούς αντιπροσωπεύει τον σπορέα, οι σπόροι 
αντιπροσωπεύουν τα μηνύματά Του και το έδαφος αντιπροσωπεύει τις καρδιές μας 
και το πώς αντιδρούμε σε αυτά τα μηνύματα.

2.  Οι σπόροι που πέφτουν στο δρόμο τρώγονται από τα πουλιά και αντιπροσωπεύουν 
τα άτομα που δεν δίνουν καμία προσοχή στον Θεό και απορρίπτουν το λόγο Του.

3.   Οι σπόροι που πέφτουν σε βραχώδες έδαφος αναπτύσσονται στην αρχή, 
αλλά σύντομα πεθαίνουν επειδή δεν μπορούν να ριζώσουν. Αυτοί οι σπόροι 
αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους που ακούν τον Θεό, αλλά παρασύρονται εύκολα 
μακριά Του.

4.   Οι σπόροι που πέφτουν μέσα στα ζιζάνια καταπνίγονται εύκολα από αυτά όταν 
προσπαθούν να αναπτυχθούν και πεθαίνουν. Αυτοί οι σπόροι αντιπροσωπεύουν 
τους ανθρώπους που ακούν και αγγίζονται από τα μηνύματα του Θεού, αλλά δεν είναι 
απολύτως βέβαιοι, καθώς επηρεάζονται περισσότερο από τον πλούτο και την επιτυχία 
απ΄ ό,τι από το Θεό.

5.  Οι σπόροι που πέφτουν σε καλό έδαφος μπορούν να ριζώσουν και να ευδοκιμήσουν. 
και αντιπροσωπεύουν τα άτομα που αγκαλιάζουν τα μηνύματα του Θεού και 
παραμένουν πιστά και Τον υπηρετούν σε καλές και κακές εποχές. Αυτοί θα βρουν την 
αληθινή σωτηρία.

6.  Μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα ανταμειφθούμε αν ακολουθήσουμε τα μηνύματα 
του Θεού. Δεν θα βρούμε τη σωτηρία αυτόματα, αλλά μόνο αν δείξουμε με τις πράξεις 
μας στον Θεό ότι πραγματικά την θέλουμε.

Τα παιδιά πρέπει να βάλουν τα σχέδια στη σωστή σειρά και μετά να 
χρωματίσουν την εικόνα του Ιησού Σπορέα.
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