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PEMULIHAN HATI DARI KEGAGALAN 
 

Sesudah sarapan 
Yesus berkata kepada Simon 
Petrus: "Simon, anak 
Yohanes, apakah engkau 
mengasihi Aku lebih dari 
pada mereka ini?" Jawab 
Petrus kepada-Nya: "Benar 
Tuhan, Engkau tahu, bahwa 
aku mengasihi Engkau." 
Kata Yesus kepadanya: 
"Gembalakanlah domba-
domba-Ku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya: "Simon, anak 
Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar 
Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: 
"Gembalakanlah domba-domba-Ku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: 
"Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus 
karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: "Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan 
ia berkata kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa 
aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah domba-domba-
Ku. (Yoh 21:15-17) 
 
Salah satu alasan Tuhan Yesus menjumpai murid-murid di tepi danau Galilea adalah 
untuk memulihkan Petrus. Petrus merasa gagal sebab dia telah menyangkali Yesus 
sebanyak 3 kali seperti yang dikatakan Yesus sebelumnya (Markus 14:72; Lukas 
22:61). Ada 3 hal yang menarik dari pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan : 
 
1. Pemulihan dari Tuhan sempurna. 

 

Tiga kali Petrus menyangkali Yesus, sebanyak itu pula Tuhan Yesus bertanya 
kepada Petrus: “Apakah engkau mengasihi Aku?”. Tuhan Yesus memulihkan 
Petrus secara sempurna. Tidak setengah-setengah. Tuhan Yesus ingin 
memastikan bahwa Petrus siap untuk masuk dalam gelombang berikutnya, 
sebuah era pelayanan dimana Tuhan Yesus tidak lagi ada di dunia ini secara 
fisik melainkan era dimana Roh Kudus memakai murid-murid Yesus dan orang 

percaya lainnya secara luar biasa. Obat yang paling ampuh untuk memulihkan 
hati karena kegagalan adalah KASIH! 
 

Action : Tanyakan kepada anggota COOL, siapa diantara mereka yang 
mengalami intimidasi akibat kegagalan? Doakan dan bimbing agar mereka 
kembali kepada kasih Tuhan Yesus. 

 
2. Pemulihan dari Tuhan mengangkat tingkatan kasih kita kepada Tuhan 

Yesus. 
 

Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menanyakan apakah Petrus mengasihi-Nya 
saja, melainkan apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari pada mereka 
ini? Kata “mereka” dalam pertanyaan “lebih dari pada mereka ini?” mengarah 
kepada dua pengertian, yakni apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari 
pada rasul-rasul yang lain? Serta apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih 
dari pada profesinya, perahunya, atau harta bendanya yang lain? 
Dengan kata lain, saat Tuhan memulihkan Petrus dari kegagalan, Tuhan 
mengangkat tingkatan kasih Petrus kepada Tuhan. Demikian juga kita. segala 
kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup, khususnya dalam mengasihi 
Tuhan, saat Tuhan pulihkan kita, Tuhan membawa kita pada tingkatan kasih 
yang lebih lagi kepada-Nya. 
 

Action : Tanyakan kepada anggota COOL, apakah masih ada yang mereka 
kasihi dalam hidup ini lebih dari pada mereka mengasihi Tuhan Yesus? 
Bimbing dan doakan mereka! 

 
3. Pemulihan dari Tuhan disertai dengan tugas dan kepercayaan.  

 

Setiap kali Petrus menjawab Tuhan Yesus, setiap kali itu juga Tuhan Yesus 
berkata kepadanya : Gembalakanlah domba-domba-Ku! Ini adalah sebuah 
tugas, kepercayaan dan tanggung jawab baru yang Tuhan Yesus berikan 
kepada Petrus. 
Jika kita mengalami gagal dan kita dipulihkan oleh Tuhan, ingatlah dan 
bersiaplah untuk tugas dan kepercayaan baru yang Tuhan berikan kepada kita. 
kepercayaan dan tugas yang baru akan membawa kita untuk lebih lagi 
mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. 
 

Action : Ajak anggota COOL untuk menuliskan daftar dari anggota 
keluarga, sahabat, teman sekolah/kuliah/kantor, tetangga atau kerabat 
lainnya. Doakan daftar nama tersebut dan dorong anggota COOL untuk 
mulai mengajak mereka yang ada dalam daftar tersebut datang ke kelompok 
COOL. 


