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SIMON PETRUS



Siapakah Petrus?

Seorang Nelayan, menjadi murid Yesus

Nama aslinya Simon, Keras kepala

Menyangkal Tuhan Yesus 3x saat ayam berkokok.

Pemimpin Para Rasul

Memimpin Sidang di Yerusalem sebagai Soko Guru Jemaat



Simon Petrus Dalam Injil Lukas

Bagaimana proses transformasi Simon Petrus, 
termasuk jatuh bangunnya dalam mengikuti Yesus?

Petrus mengalami jatuh bangun selama 2x dalam
mengikuti Yesus.





I. Pengakuan Petrus yang pertama sebagai Pendosa 
(Lukas 5:8)

➢ Yesus sebelumnya menyembuhkan ibu mertua Simon (Lukas 4).

➢ Yesus mengajar banyak orang  di pinggir danau Galilea.

➢ Ada 2 perahu, Yesus memilih perahu Simon.

➢ Simon sedang membersihkan jala. 

➢ Yesus minta Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam   
menebarkan jala untuk  menangkap ikan.





Terjadilah dialog Yesus dengan Simon.
❖ Yesus mengamati apa pergulatan batin atau persoalan Simon

❖ Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja 
keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena 
Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."

❖ Tetapi apa yang terjadi pada saat Simon mendapatkan       
banyak sekali ikan?

❖ Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan 
Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini 
seorang berdosa. "



II. Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias (Lukas 9: 18 - 20)
Yesus menanyakan identitasNya
kepada murid-muridNya.

Tetapi apa katamu, 
“Siapakah aku ini?”

Elia

Yohanes 
Pembabtis

Mesias
dari Allah

Seorang dari
para nabi



➢ Simon menjawab: Mesias dari Allah (Luk 9:20, Markus 
8:29) 

➢ Pada saat yang sama dalam Injil Markus, Yesus berkata: 

“Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 

ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, 

lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari” (Markus 8:31)

➢ Yesus memarahi Petrus katanya : “Enyalah iblis, sebab

Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, 

melainkan apa yang dipikirkan manusia.” (Markus 8:33) 



III. PENGALAMAN PUNCAK PETRUS (Luk 9:28-36)



➢ 8 hari setelah itu, Yesus mengajak Petrus bersama Yohanes dan 
Yakobus, naik ke atas gunung untuk berdoa.

➢ Di gunung, Petrus melihat Yesus dalam kemuliaanNya. Dia 
melihat Elia dan Musa. Dia merasa bahagia dan bangga.

➢ Saat itu Petrus sadar tanggung jawabnya sebagai murid, ia 
bermaksud menjamu tamu-tamu gurunya dengan baik.



IV. PETRUS SALAH JALAN DALAM BERIMAN (Luk 22:31-32)

Petrus harus terpukul lagi pada saat:

➢ Yesus memperingati Simon: “Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut 
untuk menampi kamu seperti gandum, tetap Aku telah berdoa untuk 
engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau 
sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.”

➢ Petrus tidak menangkap utuh seluruh kata-kata Yesus. Ia menjawab: 
Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan 
Engkau.” Di sini Petrus jatuh dalam kesombongan.

➢ Yesus memperingati Petrus tentang penyangkalannya.



➢ Ketika Yesus ditangkap Petrus tampil membela Yesus, memotong 

telinga prajurit. Dia mau menyelamatkan Yesus. Bagi Petrus waktu 

itu, inilah puncak kesetiaannya pada Yesus.

➢ Tapi Yesus menjawab: Sarungkan pedangmu

➢ Petrus semakin bingung, tak mengerti Yesus.

➢ Ketika Yesus ditangkap, akhirnya Petrus betul-betul terpuruk, dia 
menyangkal Yesus 3x sebelum ayam berkokok.



Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus

bahwa Tuhan telah berkata kepadanya: "Sebelum ayam berkokok pada hari

ini, engkau telah tiga kali menyangkal Aku.“ (Lukas 22:61)



V. PETRUS DIPULIHKAN YESUS (Luk 22:61)

➢Yesus berpaling memandang Petrus. Petrus keluar dan 

menangis dengan sedihnya.

➢Inilah kehancurannya yang kedua, di mana Petrus menyadari 

kedosaannya.

➢Tetapi pada saat yang bersamaan Petrus mengalami 

pengalaman dikasihi oleh Yesus yang membuat dirinya masuk ke 

dalam pertobatan.
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Peristiwa



PETRUS
Yesus memuji Petrus dan menganugerahkan kunci Kerajaan
Surga. Petrus dipilih Yesus sebagai Paus pertama Gereja
Katolik.

Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan
diatas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatKu dan
alam maut tidak akan menguasainya.

Wafat sebagai martir-disalibkan dengan kepala dibawa
sebab ia tidak layak menderita seperti Kristus..



Transformasi

menyadari menyesal bertobat

bangkit
Percaya dengan 

iman kepada Yesus



KUNCI 
TRANSFORMASI 
SIMON PETRUS

Tuhan Yesus tidak pernah 
menyerah untuk Petrus.

demikian pula

Petrus tidak pernah menyerah 
dalam mengasihi Yesus.


