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“MENGASIHI BUMI DAN SEGALA ISINYA” 
- 2 Petrus 3:1-7 - 

Pdt. Dr. dr. Paul Choo – Sihombing 
 
LATAR BELAKANG 

• Orang Kristen Yahudi sedang menghadapi banyak penganiayaan saat itu karena mereka menolak untuk 
menyembah patung kaisar yang dipercaya oleh bangsa Romawi sebagai Tuhan sehingga mereka 
mengharuskan setiap orang di kekaisaran Romawi tunduk pada patung kaisar. 

• Orang-orang Kristen Yahudi menolak karena mereka hanya percaya pada satu Tuhan dan mereka akan 
menolak untuk tunduk kepada kaisar sebagai Tuhan. Sehingga mereka menghadapi banyak penganiayaan dari 
para penyembah berhala ini. 

• Mereka telah diberitahu bahwa Yesus akan datang kembali dan Yesus akan menghakimi semua penyembah 
berhala.  

• Dan mereka sekarang bertanya kapan? Kapan Yesus akan datang dan menghukum para penyembah berhala ini 
dan menyelamatkan mereka dari dunia penganiayaan yang mengerikan ini.  

• Maka Petrus menulis ini untuk memberi tahu mereka “bersabarlah! Tuhan akan datang pada waktu-Nya.”  
• Tetapi seringkali ketika Anda menghadapi penganiayaan setiap hari itu sulit dan Anda menjadi sangat tidak 

sabar. 
 PENJABARAN PERIKOP 

• Ayat 1a “Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, yang kutulis kepadamu.”  
o Petrus sebelumnya sudah menulis surat kepada mereka untuk memberi semangat kepada mereka di 

masa penganiayaan.  
• Ayat 1b "Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-

peringatan,"  
o Jadi ketika dia menulis surat ini, dia tidak mengajari mereka sesuatu yang baru tapi dia hanya 

mengingatkan mereka tentang apa yang telah dia ajarkan kepada mereka sebelumnya.  
• Ayat 2 “supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan 

mengingat akan perintah Tuhan dan Juruselamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.”  
o Apa perkataan yang telah diucapkan kepada mereka?  

▪ Dia memberi tahu mereka bahwa sesuatu akan terjadi dan Petrus telah memberitahu hal ini 
sebelumnya, jadi ia mengingatkan mereka kembali.  
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▪ Sebenarnya para nabi sudah meramalkan bahwa semua ini akan terjadi. Penyembah berhala 
akan memegang kendali, orang-orang yang mengerikan.  

▪ Tetapi suatu hari Tuhan akan menghakimi mereka. 
o Mari kita lihat salah satu nubuatan tentang apa yang Petrus bicarakan?  

▪ Dalam Yesaya pasal 2 ayat 20 dan 21, Yesaya menulis hal ini sudah lama sekali, dia adalah salah 
satu nabi lalu dia menulis seperti ini “Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala 
emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada 
tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam 
celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan TUHAN dan terhadap semarak kemegahan-
Nya, pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. " 

▪ Yesaya telah meramalkan bahwa suatu hari semua orang yang telah membuat berhala dan 
memaksa orang untuk menyembah berhala emas mereka, suatu hari akan datang, hari ketika 
Tuhan akan menghakimi mereka dan mereka akan membuang berhala mereka dan berkata 
“Tuhan tolong jangan hakimi aku! Tolong Tuhan! Maafkan aku!" Dan mereka akan lari ke gua 
untuk bersembunyi dari teror Tuhan tapi tidak ada cara untuk melarikan diri.  

o Petrus telah memberitahu mereka hal ini sebelumnya dan berkata “jangan khawatir tentang semua 
penyembah berhala ini! Mereka tampaknya mengendalikan Anda, mereka tampaknya menganiaya 
Anda. Tetapi suatu hari Tuhan akan menghakimi mereka dan Anda akan melihat mereka dihakimi, dan 
Anda akan diampuni. Anda akan melihat dunia penyembah berhala yang mengerikan ini dihancurkan.”  

• Ayat 3 “Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-
pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya.”  

o Karena mereka menderita semua hal ini, sangat penting untuk mengetahui bahwa di hari-hari terakhir 
banyak orang akan meragukan Yesus benar-benar akan datang kembali dan menghakimi dunia ini.  

o Kata “pengejek-pengejek” berarti orang-orang yang mengatakan “ah tidak ada seperti itu! jangan 
percaya Yesus akan datang lagi!”  

o Dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan guru-guru palsu akan datang, banyak guru palsu yang berkata: tidak 
ada yang seperti itu, tidak ada kedatangan Yesus yang kedua kali. 

• Ayat 4 "Kata mereka: "Di manakah janji tentang kedatangan-Nya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita 
meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan."  

o Guru-guru palsu ini menyangkal segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Mereka 
mengatakan ketika Tuhan menciptakan dunia, segala sesuatunya terus berlanjut dan semuanya akan 
terus sama.” 

• Ayat 5 “Mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi 
yang berasal dari air dan oleh air,”  

• Ayat 6 ”dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah.”  
o Petrus berkata “orang-orang ini yang mengatakan semuanya berjalan seperti biasa, mereka dengan 

sengaja melupakan banjir Nuh.”  
o Alkitab mengatakan hal-hal tidak berlanjut seperti biasa ketika orang-orang menjadi jahat. Tuhan 

mengirim banjir dan menghancurkan dunia dengan air.  
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o Jadi hal-hal tidak lagi sama sejak dari awal penciptaan. Tuhan dapat menghakimi seluruh dunia. Dia 
melakukannya dengan air. 

• Ayat 7 “Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari 
penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.”  

o Kehancuran pertama dunia adalah dengan air. Sekarang dunia hanya berlanjut, terus berlanjut.  
o Sejak ada banjir, maka menunggu penghakiman berikutnya yang bukan dengan air tetapi dengan api.  
o Ketika Yesus datang kembali, Dia akan menghancurkan dunia yang mengerikan yang kita tinggali ini 

dengan api. Semua berhala akan dibakar, semua penyembah berhala akan dihukum. 
o Dan dunia baru yang indah akan tercipta untuk kita. Jika kita telah mempercayai Yesus sebagai 

Juruselamat kita.  
o Jadi pada dasarnya Petrus menulis ini untuk memberi tahu mereka untuk bersabar dan untuk tidak 

berpikir bahwa penganiayaan ini akan berlangsung selamanya! tidak berpikir bahwa dunia 
penyembahan berhala ini dan umat Tuhan yang dianiaya akan terus berlanjut selamanya. Karena 
Tuhan pada waktu-Nya akan melakukan sesuatu yang menakjubkan. 

• Tambahan ayat 8 tentang kapankah hal ini akan terjadi? "Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang 
satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan 
seribu tahun sama seperti satu hari."  

o Jadi Petrus berkata di ayat 8 bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita.  
o Bagi kita satu hari adalah satu hari, setiap hari begitu sulit untuk dilalui. Bagi Tuhan bahkan seribu tahun 

sama seperti satu hari karena Tuhan hidup dalam kekekalan.  
o Jadi Tuhan berkata, “Tenanglah, Aku hidup untuk selama-lamanya dan kamu harus tenang, karena 

suatu hari kamu juga akan hidup untuk selama-lamanya jika kamu percaya Yesus sebagai 
Juruselamatmu.” 

 
KESIMPULAN 

• Dunia yang kita tinggali sekarang ini, dengan covid, dengan kelaparan, dengan korupsi akan dibersihkan, 
dibakar dengan api. Dan bumi baru dan langit baru akan dibangun oleh Tuhan untuk Anda dan saya. Tidak ada 
lagi penyembah berhala, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Karena 
ada sesuatu yang akan datang.  

• Kapankah hal ini terjadi? Dalam waktu Tuhan.  
• Apakah itu pasti akan datang? Tentunya! Seyakin Tuhan itu setia, hal itu akan datang. 

 
Jadi bisakah saya mendorong Anda hari ini bahwa dunia yang Anda lihat di sekitar Anda, dulu indah 

dalam penciptaan. Tapi hari ini sudah usang dan rusak oleh manusia. Tetapi suatu hari, seperti sebuah 
rumah tua yang penuh rayap dan rumah itu runtuh dan penuh dengan tikus di dalamnya, maka akan 

dibakar dan diganti dengan yang baru. Itulah yang akan Tuhan lakukan. Dan kita akan tinggal di sana jika 
Anda secara pribadi telah mempercayai Yesus sebagai Juruselamat Anda. 

 
Tuhan memberkati Anda! 


