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Η παραβολή
 Χριστός, όταν βρισκόταν στη γη, μιλούσε, όπως 
ξέρουμε, συχνά στους ανθρώπους που μαζεύ-Οονταν γύρω του, γιατί ήθελε να γνωρίσουν οι 

άνθρωποι ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας. Μιλούσε 
όμως όχι με έναν, αλλά με πολλούς τρόπους. Άλλοτε 
εξηγούσε και έλεγε ποιος είναι ο πραγματικός Θεός, για να 
τον γνωρίσει ο κόσμος, άλλοτε συζητούσε με τους 
ανθρώπους για τα προβλήματα και τις απορίες τους και 
κάποιες φορές μιλούσε με παραβολές. Μία από αυτές είναι 
και η παραβολή των ζιζανίων:

Κάποτε ένας άνθρωπος έσπειρε με χαρά στο χωράφι του 
καλό σπόρο και έτσι περίμενε να βλαστήσουν οι καρποί. 
Το ίδιο βράδυ όμως συνέβη το εξής φοβερό: ένας εχθρός 
του καλού ανθρώπου πήγε, έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο 
σιτάρι και αμέσως, χωρίς να τον δουν, έφυγε! Περνάει έτσι 
λίγος καιρός και μόλις βλάστησαν τα σπαρτά, φάνηκαν 
μαζί και τα ζιζάνια. Οι δούλοι του καλού οικοδεσπότη μόλις 
βλέπουν τι έχει συμβεί, γεμάτοι απορία πηγαίνουν να τον 
βρουν και του λένε: «Κύριε, δεν έσπειρες καλό σπόρο στο 
χωράφι σου; Πώς λοιπόν έχει ζιζάνια;». Ο οικοδεσπότης 
αμέσως κατάλαβε πως κάποιος εχθρός θα το έκανε αυτό 
και το λέει στους δούλους, που με αγωνία περίμεναν την 
αντίδρασή του. Τότε εκείνοι του προτείνουν: «Θέλεις να 
πάμε να τα μαζέψουμε;». Αυτός όμως, ήρεμα τους 
απαντά: «Όχι, μη βιάζεστε, γιατί μπορεί μαζεύοντας τα 
ζιζάνια να ξεριζώσετε μαζί μ' αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να 
μεγαλώσουν και τα δύο μαζί μέχρι να έρθει η ώρα του 
θερισμού. Όταν έρθει αυτή η ώρα θα πω στους θεριστές: 
«Μαζέψτε πρώτα τα ζιζάνια και κάντε τα δεμάτια, για να τα 
κάψετε. Το σιτάρι όμως να το μαζέψετε και να το βάλετε 
στην αποθήκη μου».

Ο Χριστός διηγήθηκε αυτήν την παραβολή στους μαθητές 

και όλο τον κόσμο, που ήταν γύρω Του, περιμένοντας να 

τον ακούσει, γιατί ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν με τι 

μοιάζει η Εκκλησία Του . Μοιάζει με ένα χωράφι στο οποίο 

φυτρώνουν καλοί καρποί αλλά και ζιζάνια. 

Ο 

Σιτάρι είναι ο 

άνθρωπος που αγαπά το Θεό και τον συνάνθρωπο και 

βγάζει καλό καρπό από την αγάπη, ενώ ζιζάνιο είναι αυτός 

που δεν αγαπά και δεν βγάζει καλό καρπό. 

οικοδεσπότης και ιδιοκτήτης του, που είναι ο ίδιος ο Θεός 

δε βιάζεται να τα ξεριζώσει, μόνο υπομονετικά περιμένει 

να έρθει ο κατάλληλος καιρός για να τα ξεχωρίσει και να 

χαρεί την καλή σοδειά. Όταν ο Χριστός ξαναέρθει, τότε θα 

ξεχωρίσουν αυτοί που αγαπούν από αυτούς που έχουν 

κακία και δεν έχουν κανένα καλό στη ζωή τους. 

Εμείς πού θα είμαστε;

Ερμηνευτικά σχόλια

Παραβολή: οι παραβολές ήταν απλές ιστορίες, 
που αφηγούνταν ο Χριστός και θύμιζαν την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Μέσα από 
αυτές ήθελε να τους διδάξει κάτι σπουδαίο  για το 
Θεό, την Εκκλησία και το θέλημα Του.
Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού: είναι ο ίδιος ο 
Θεός που έχει «σπείρει» μέσα στην καρδιά μας 
την εικόνα Του, δηλαδή ό,τι καλό έχουμε, την 
αγάπη, την ταπείνωση, την υπομονή και όλες τις 
αρετές, θέλοντας να μας χαρίσει τη βασιλεία Του, 
που ξεκινάει από τη γη και συνεχίζεται στον 
ουρανό.

Ο καλός σπόρος: κάθε άνθρωπος που με 
αγάπη δέχεται και χαίρεται τα δώρα του Θεού και 
ακολουθεί το θέλημά Του, αγαπώντας τον ίδιο το 
Θεό, τους ανθρώπους  και όλο τον κόσμο.
Ζιζάνια: Όσοι άνθρωποι καλλιεργούν κακούς 
λογισμούς μαυρίζουν την εικόνα του Θεού στην 
καρδιά τους και γίνονται δυστυχισμένοι, χωρίς 
χαρά και αγάπη, μακριά από το Θεό και τους 
ανθρώπους. Ζιζάνια γινόμαστε έτσι κι εμείς οι 
ίδιοι, όταν δεν τηρούμε ο θέλημα του Θεού και 
δεν μοιραζόμαστε αγάπη και χαρά με τους γύρω 
μας. Έτσι μένουμε μακριά από τη Βασιλεία του 
Θεού.

Χωράφι: είναι η βασιλεία του Θεού, που ήρθε να 

μας διδάξει και να μας φέρει ο Χριστός. Στη 

Βασιλεία του Θεού ζούμε και θα ζούμε αν από τη 

καρδιά μας με υπομονή, ελπίδα, αγάπη και 

προσευχή ξεριζώσουμε κάθε κακία και 

μοιραστούμε με τους ανθρώπους κάθε μας 

χάρισμα. Η Εκκλησία του Χριστού μας εισάγει 

από  τώρα  στη  βασ ιλε ία  του  Θεού !

των ζιζανίων



Στη ζωή μας ο Χριστός μας αφήνει ελεύθερους να είμαστε ο καλός

 ο σπόρος ή τα ζιζάνια. Εμείς τι διαλέγουμε;

Συμπλήρωσε τη μεσοστοιχίδα:
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1. Ο Χριστός με την Ανάστασή του μας χάρισε αιώνια…
2. Το χωράφι συμβολίζει τη … του Θεού
3. Πέφτει παγωμένο από τον ουρανό
4. Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού
5. Μεγάλη αρετή αυτή
6. Η μητέρα του Χριστού
7. Τη ζούμε στη Βασιλεία του Θεού

Ζωγράφισε τον καιρό του θερισμού...

Η μητέρα στα δύο μικρά της παιδιά που παίζουν.
- Για πείτε μου, πάνω στον μπουφέ υπήρχαν 
δύο σοκολάτες. Γιατί έμεινε μόνο μία;- Έμεινε μία γιατί δεν την είδαμε!

Ο Τασούλης με το μπαμπά του στο 

ζωολογικό κήπο, βλέποντας ένα παγώνι:

-Μπαμπά, μπαμπά!! Κοίτα!!! Η κότα άνθισε!!

Στο νηπιαγωγείο, τα παιδάκια γύρω γύρω κι η δασκάλα 

να ρωτάει:

- Νικολάκη, πώς κάνει η αγελάδα;

- Μουυυυυυυ, κυρία.

- Ελενίτσα, πώς κάνει η γάτα;

- Νιάου, κυρία.

- Τοτέ, πώς κάνει το ποντίκι;

- Κλικ, κυρία!
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