
Pilda Semănătorului
Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și pe când semăna el, una a căzut lângă drum și a fost călcată 
în picioare și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră; și dacă a răsărit s-a uscat, pentru că nu 
avea umezeală. Și alta a căzut în mijlocul spinilor; și spinii, crescând împreună cu ea, au înăbușit-o. Și alta a 

căzut pe pământul cel bun și a crescut și a făcut rod însutit… Luca 8:5-8
De ce sunt mesajele date prin pilde?

 Cel ce are urechi de auzit, să audă!   Matei 13:9

Pilda Semănătorului
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Dumnezeu folosește pilde pentru a ne transmite mesaje. Aceste mesaje sunt ascunse astfel încât nu-
mai adevărații credincioși să le poată înțelege. Pilda semănătorului ne arată că creșterea semințelor 

depinde de ce fel de pământ există acolo unde cad aceste semințe. Semințele cad în patru locuri 
diferite, dar cresc și dau recoltă numai într-unul dintre acestea. Prin această pildă Iisus încearcă să 

ne arate că există patru reacții umane la Cuvântul lui Dumnezeu, dar numai o singură cale spre mân-
tuire. Iisus a ales apostolii pentru a continua să Îi răspândească mesajele, cu alte cuvinte, pentru a Îi 

semăna semințele, iar apostolii la rândul lor au numit noii semănători de semințe, episcopii.

4.
Semințele care cad printre spini 
sunt înăbușite de aceștia atunci 

când încearcă să crească. Aceas-
ta reprezintă omul care aude și 
este atins de mesajele lui Dum-
nezeu, dar care nu este sigur. El 

este mai impresionat de bogăție și 
de succes decât de Dumnezeu.

2.
Semințele care cad pe drum 

sunt mâncate de păsări. 
Aceasta reprezintă omul care 
nu dă nici o atenție lui Dumne-
zeu și respinge Cuvântul Său. 

3.
Semințele care cad pe pământ 
pietros inițial cresc dar, fiindcă 
nu prind rădăcini, se vestejesc. 
Aceasta reprezintă omul care Îl 
ascultă pe Dumnezeu, dar care 

renunță la El cu ușurință.

6.
Vedem că vom fi răsplătiți dacă 
urmăm mesajele lui Dumnezeu. 
Nu ne putem mântui automat, ci 
doar dacă Îi arătăm lui Dumne-

zeu prin faptele noastre că vrem 
cu adevărat acest lucru.

1.
În această pildă Iisus este 

semănătorul, semințele 
reprezintă mesajele Acestuia, 
iar pământul reprezintă inimile 
noastre și felul cum reacționăm 

la mesajele Lui.

5.
Semințele care cad în 

pământ bun cresc și dau 
roade. Aceasta reprezintă 

omul care acceptă me-
sajele lui Dumnezeu, 

rămânându-I credincios și 
slujindu-L în vremuri atât 

bune cât și rele. El va găsi 
adevărata mântuire.



Numerotați imaginile în 
ordinea corectă și apoi 
colorați icoana lui Iisus 

Semănătorul.

RUGĂCIUNE
Doamne la tine am scăpat.

Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,

Întru lumina Ta vom vedea lumină.
- Doxologia -
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Pilda Semănătorului
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Scopul lecției: Copiii să se familiarizeze cu Pilda Semănătorului. 
De asemenea, să înțeleagă că vom fi mântuiți numai 
dacă urmăm calea lui Dumnezeu.

Doamne la tine am scăpat.
Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții,
Întru lumina Ta vom vedea lumină.
- Doxologia -

Dumnezeu folosește pilde pentru a ne transmite mesaje. Aceste mesaje sunt 
ascunse astfel încât numai adevărații credincioși să le poată înțelege. Pilda 
semănătorului ne arată că creșterea semințelor depinde de ce fel de pământ există 
acolo unde cad aceste semințe. Semințele cad în patru locuri diferite, dar cresc și 
dau recoltă numai într-unul dintre acestea. Prin această pildă Iisus încearcă să ne 
arate că există patru reacții umane la Cuvântul lui Dumnezeu, dar numai o singură 
cale spre mântuire. Iisus a ales apostolii pentru a continua să Îi răspândească 
mesajele, cu alte cuvinte, pentru a Îi semăna semințele, iar apostolii la rândul lor au 
numit noii semănători de semințe, episcopii.
Pilda Semănătorului
Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și pe când semăna el, una a căzut 
lângă drum și a fost călcată în picioare și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a 
căzut pe piatră; și dacă a răsărit s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Și alta a 
căzut în mijlocul spinilor; și spinii, crescând împreună cu ea, au înăbușit-o. Și alta a 
căzut pe pământul cel bun și a crescut și a făcut rod însutit…  Luca 8:5-8

De ce sunt mesajele date prin pilde?
Cel ce are urechi de auzit, să audă!   Matei 13:9

1. În această pildă Iisus este semănătorul, semințele reprezintă mesajele Acestuia,  
 iar pământul reprezintă inimile noastre și felul cum reacționăm la mesajele Lui.

2.  Semințele care cad pe drum sunt mâncate de păsări. Aceasta reprezintă omul 
care nu dă nici o atenție lui Dumnezeu și respinge Cuvântul Său.

3.   Semințele care cad pe pământ pietros inițial cresc dar, fiindcă nu prind rădăcini, 
se vestejesc. Aceasta reprezintă omul care Îl ascultă pe Dumnezeu, dar care 
renunță la El cu ușurință.

4.   Semințele care cad printre spini sunt înăbușite de aceștia atunci când încearcă 
să crească. Aceasta reprezintă omul care aude și este atins de mesajele lui 
Dumnezeu, dar care nu este sigur. El este mai impresionat de bogăție și de suc-
ces decât de Dumnezeu.

5. Semințele care cad în pământ bun cresc și dau roade. Aceasta reprezintă omul  
 care acceptă mesajele lui Dumnezeu, rămânându-I credincios și slujindu-L în   
 vremuri atât bune cât și rele. El va găsi adevărata mântuire.

6.  Vedem că vom fi răsplătiți dacă urmăm mesajele lui Dumnezeu. Nu ne putem 
mântui automat, ci doar dacă Îi arătăm lui Dumnezeu prin faptele noastre că 
vrem cu adevărat acest lucru.

Cereți copiilor să numeroteze imaginile în ordinea corectă și apoi să coloreze 
icoana lui Iisus Semănătorul.
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