
Pilda 
Sămănătorului

Biblia pentru copii
prezentată



Scrisă de: Edward Hughes

Ilustraţii: M. Maillot şi Lazarus

Adaptată după: E. Frischbutter şi Sarah S.

Tradusă de: Tatiana Simion

Alastair Paterson

Produsă de: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea 

acestei povestiri dar nu comercializarea 
acesteia.



Într-una dintre 
zile Isus stătea 
lângă mare.  O 

mulţime de 
oameni s-a 

adunat 
să 
Îl  

asculte.



Tot mai mulţi 
oameni au venit 
ca El să 

le vorbească.  
Ce a făcut 

Isus?



Zărind o corabie în 
apropiere, Domnul 
Isus s-a urcat în ea.



Acum El putea vedea 
oamenii şi oamenii îl 
puteau vedea pe El.



Domnul Isus a început 
să le spună pilde –
istorisiri despre ...



... lucruri obişnuite care 
le vorbea oamenilor 
despre Dumnezeu.



„Iată, sămănătorul a ieşit să 
semene.”  Pilda Domnului Isus a fost 
ca un tablou plin de cuvinte în loc de 
desene.



Oamenii au putut 
vedea, concretiza, prin 
descrierea Domnului 
Isus, ...



... munca sămănătorului.  
Activitate comună 
tuturor.



O parte din 
sămânţă a căzut pe 

lângă drum. Păsările 
s-au năpustit şi 

au 
mâncat-o.



O altă parte din sămânţă 
a căzut pe locuri stâncoase.



A răsărit îndată, dar în 
lumina soarelui s-a pălit, nu a  

putut prinde rădăcini 
pentru-că 

n-a găsit un 
pământ adânc.



O altă parte din 
sămânţă a căzut între 
spini.  Din nou nu 
a dat roadă.



Spinii au crescut 
în jurul tinerei plante 
blocând accesul 
ploii şi a luminii 
soarelui.



O altă parte a căzut 
în pământ bun.



Odată cu trecerea timpului,  
seminţele au crescut văzând 

cu ochii, devenind plante 
sănătoase, dând naştere 

la o mulţime de 
noi grăunţi.



Sămănătorul trebuie să 
fi fost foarte fericit.



La sfârşitul pildei, ucenicii au venit 
la Domnul Isus. „De ce le vorbeşti în  

pilde?”  au întrebat ei.



Domnul Isus a spus pilde pentru a 
ajuta oamenii care Îl iubeau 
pe …



… Dumnezeu să Îl înţeleagă 
cu adevărat.



Oamenii care nu-L iubesc pe
Dumnezeu nu pot înţelege pildele.



Domnul Isus a explicat 
pildele. El a spus cum 

sămânţa 
este 

Cuvântul 
lui 

Dumnezeu.



Sămânţa căzută pe lângă 
drum reprezintă oamenii 

care 
aude, dar 
nu înţelege 

Cuvântul 
lui 

Dumnezeu.



Satana îi face să uite 
ceea ce Dumnezeu sădeşte 

în inima 
lor.



Alţi oameni primesc cu 
bucurie imediat Cuvântul lui 

Dumnezeu.  Ei sunt ca 
sămânţa căzută în 

locuri stâncoase.



Dar, un lucru trist se întâmplă    
imediat ce vine un necaz, sau cineva îi 

batjocoreşte pentru 
iubirea lor faţă de 

Dumnezeu.



Astfel de oameni pornesc cu 
bucurie în a-L urma pe Domnul 
Isus, dar se opresc în a asculta 
de Cuvântul lui Dumnezeu, se 

leapădă de El.



Ei nu vor să plătească preţul 
de a-L urma pe Dumnezeu.



Ce trist că ei doresc să fie 
plăcuţi şi să-i mulţumească 
mai degrabă pe prieteni 
decât pe Dumnezeu.



Spinii în pildă 
reprezintă 

îngrijorările 
acestei lumi şi 
iubirea pentru 
bani care îi 
stăpâneşte 
pe mulţi în 
timpul vieţii.



Ei sunt atât 
de ocupaţi 

să strângă mulţi 
bani, sau alte 
lucruri, astfel 
că îl părăsesc pe 
Dumnezeu şi 
îl exclud din 

vieţile lor.



Dar sămânţa căzută în pământ 
bun, care aduce rod, este atunci 
când Cuvântul lui Dumnezeu este 
înţeles, intră în inimile oamenilor 
şi le schimbă vieţile.



Aceşti oameni îl onorează 
şi slujesc pe Dumnezeu.



Mulţimile nu vroiau să plece.  Mulţi 
au dorit să-L urmeze pe Dumnezeu 
şi să trăiască după voia Lui.



Pildele Domnului Isus i-au ajutat să 
înţeleagă cum să asculte şi să se 
supună lui Dumnezeu.



Pilda Sămănătorului

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia,

se găseşte în

Matei 13

„Descoperirea cuvintelor Tale dã 
luminã.” Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate. 
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna.



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu:

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu. Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.

Amin.

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 
fiecare zi! Ioan 3:16


