
Iuda şi Petru
Cine nu a auzit de Iuda şi Petru, cei doi ucenici care s-au lepădat de Domnul Isus? Iuda este uce-
nicul cel lacom care L-a vândut pe Învăţătorul, cu o sărutare, pentru treizeci de arginţi. Petru este 
ucenicul cel fricos care  s-a jurat că nu-L cunoaşte pe Învăţătorul, deşi-I promisese că-şi va da viaţa 
pentru El. Domnul Isus i-a iubit nespus de mult pe amândoi. Cu toate astea, ei s-au lepădat de El. 
Dar sfârşitul celor doi a fost diferit: Iuda a ales să moară, fără să-şi ceară iertare de la Învăţătorul. 
Petru a ales să trăiască, căindu-se pentru faptele lui.

De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi  înaintea oamenilor, 
îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri, 
dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă 

voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. 
Matei 10:32-33





Lecţia 25
Iuda şi Petru

Text biblic: Ioan 6: 70-71, Luca 22: 1-6,  Luca 22:47-48, Matei 27: 3-5 (Iuda) şi Ioan 13: 36-38, 
Luca 22: 54-62 (Petru)
Verset cheie: Matei 10:32-33

Scopul lecţiei: Copiii vor fi incurajaţi să nu le fie ruşine de Isus ci să-L mărturisească.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai 
puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I.  Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre lepădarea celor 
doi ucenici, Petru şi Iuda, şi despre învăţăturile ce decurg de aici: 

Iuda: Este ucenicul căruia Domnul Isus i-a încredinţat o sarcină, aceea de a fi casier. Iuda 
ţinea punga. Dar Iuda era lacom. Biblia spune că el este cel ce L-a vândut pe Învăţătorul, cu o 
sărutare, pentru treizeci de arginţi (Luca 22:1-6, Luca 22:47-48). Isus ştia că El avea să-L vândă 
(Ioan 6:70-71). Apoi, când i-a părut rău că L-a vândut pe Învăţătorul, Iuda a dus înapoi banii la 
preoţi. Dar era prea târziu. Isus se afla deja în mâinile lor. Atunci Iuda s-a căit, spunând: ,,am 
păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. „Apoi a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a 
spânzurat.” (Matei 27: 3-5) Şi aşa a murit Iuda.

Petru: Este ucenicul care a declarat Domnului Isus că este gata să-şi dea viaţa pentru El (Ioan 
13: 36). De asemenea, el este cel ce a recunoscut că Isus este Cristosul, Mântuitorul lumii. Dar 
Domnul Isus ştia că Petru se va lepăda de El şi l-a avertizat (Ioan 13: 38). Petru n-a înţeles bine 
acest lucru. Când Isus a fost dus în casa marelui preot, Petru îl urma de departe. Dar a fost 
recunoscut de trei ori, şi tot de atâtea ori s-a lepădat spunând că nu-L cunoaşte pe Isus. Atunci 
a cântat cocoşul. Când Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru, Petru şi-a amintit de vorba 
ce i-o spusese Domnul, aşa că a ieşit afară şi a plâns cu amar (Luca 22: 54-62). Petru s-a căit şi 
Domnul l-a iertat. El a fost un mare apostol. 

Iuda şi Petru: Amândoi s-au lepădat de Domnul dar fiecare s-a căit în mod diferit: Iuda nu a 
înţeles că Isus trebuia să moară şi pentru păcatele sale, aşa că s-a spânzurat. Petru, care-l 
cunoştea pe Domnul, a crezut în iertarea Lui. Şi a primit-o. Petru a devenit un apostol curajos. El 
a murit ca martir după ce şi-a împlinit misiunea pe pământ.

II. Activităţi

1. Versetul Biblic

a.  Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi  înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri, dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi 
Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Matei 10:32-33

b.  Învăţătorul explică versetul:
A lepăda- a renunţa la...
A mărturisi- a declara, a spune.
Cel ce vorbeşte oamenilor despre Domnul Isus, se va bucura în ceruri, căci Isus îl va prezenta 
Tatălui. Cel ce se ruşinează de Isus înaintea oamenilor, va avea parte de acelaşi lucru înaintea  



Tatălui: şi Isus se va ruşina de el.

c.  Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2.  Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cine au fost Iuda şi Petru?
• Ce au făcut Iuda şi Petru?
• Cum s-a căit Iuda?
• Cum s-a căit Petru?
• Care dintre cei doi a murit ca martir?

III.  Concluzie
Te ruşinezi şi tu înaintea oamenilor de Domnul Isus, sau îţi place să vorbeşti despre El? 
Ruşinea aceasta se numeşte lepădare. Isus a spus că şi El se va ruşina înaintea Tatălui de 
cel ce se va ruşina de El înaintea oamenilor. Dacă te căieşti de păcatul lepădării, asemeni lui 
Petru, Isus te iartă de acest păcat. Mărturiseşte-L înaintea oamenilor pe Isus ca Mântuitor al 
tău personal şi El te va prezenta într-o zi Tatălui Său. 


