
CECHY FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI - NIEMORALNOŚĆ I CHCIWOŚĆ

„Lecz  wśród  Bożego  ludu  byli  też  fałszywi  prorocy,  jak  i  wśród  was  będą  fałszywi  nauczyciele.  (…)
I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, i droga prawdy będzie przez nich hańbiona. Z chciwości będą was
wykorzystywać poprzez zmyślone opowieści …” (2 Piotra 2:1-3).

Apostoł  Piotr  mówi,  że  wielu  ludzi  będzie  słuchać  głoszonych  przez  nich  herezji,  lecz  nie  będą ich
kojarzyć z grzechem seksualnym, ponieważ ci ludzie będą drwić z Chrystusa i Jego drogi. 

Widzimy tutaj dwie główne cechy, po których można poznać fałszywych nauczycieli. Jest to rozwiązłość
seksualna i miłość do pieniędzy (2P 2:2-3). W większości przypadków, to nie poprawność doktryn umo-
żliwia odróżnienie fałszywych nauczycieli od prawdziwych, gdyż jest też wielu fałszywych nauczycieli,
którzy głoszą poprawne doktryny. Jeśli kaznodzieja głosi nauki pochodzące z Bhagawadgity lub Koranu,
albo mówi, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to oszuka tylko tych, którzy nie są chrześcijanami. Ale jeśli
ktoś głosi kazania na podstawie Biblii, zgodnie z podstawowymi doktrynami wiary chrześcijańskiej, to
większość chrześcijan uzna go za zdrowego nauczyciela. Jednak Piotr mówi, że znakami szczególnymi
fałszywych nauczycieli jest liberalne podejście do relacji damsko męskich i zachłanność na pieniądze,
dlatego mówi:  „Ich oczy wypatrują tylko cudzołożnic” (2P 2:14).  Dlatego ostrzegam wszystkie siostry,
bądźcie ostrożne przy kaznodziejach, których wzrok nie jest czysty, gdy czujecie, że patrzą na was w zmy-
słowy sposób. Jeśli cenicie swoje życie, to trzymajcie się z daleka od takich kaznodziejów, bo to są fałszy-
wi nauczyciele. 

Teraz mówię do wszystkich braci i do sióstr. Trzymajcie się z dala od każdego kaznodziei, który posłu-
guje się Pismem, aby nakłonić was do finansowania swojej służby. Strzeżcie się kaznodziejów, którzy stają
się  zamożni  dzięki  głoszeniu  ewangelii.  Nieczystość  seksualna  i  zachłanność  na  pieniądze,  to  dwie
podstawowe cechy fałszywych nauczycieli. Jeśli będziesz zwracać uwagę na te dwie rzeczy, to zostaniesz
ocalony od wielu z nich. Następnie Piotr mówi, że za chciwość i niemoralność, Bóg ukarał: 

1. Aniołów, którzy zgrzeszyli w czasach Noego
2. Cały bezbożny świat w czasach Noego (poza rodziną Noego)
3. Mieszkańców Sodomy i Gomory
4. Chciwego proroka Bileama

Za grzechy wymienione w 2 Liście Piotra 2:4-16, Bóg surowo ukarze także wszystkich innych fałszywych
nauczycieli.  W 2  Liście  Piotra  2:5,  Noe  został  nazwany  „zwiastunem  sprawiedliwości”.  Tego  rodzaju
kaznodziejów Bóg potrzebuje także dzisiaj - kaznodziejów którzy będą głosili jak Noe za swoich dni. 

W 2  Liście  Piotra  2:14,  Piotr  ponownie  wymienia  te  dwie  cechy  charakteru  fałszywych nauczycieli.
W przypadku Bileama, jego osioł wiedział więcej o Bogu, niż on sam. Tacy są wszyscy fałszywi nauczy-
ciele! Mają mniej rozumu niż zwierzęta. Oni mogli kiedyś poznać drogę sprawiedliwości, ale później się
od niej odwrócili (2P 2:21), dlatego stali się podobni do świń, które ponownie tarzają się w błocie i do
psów, które wracają do swoich wymiocin (2P 2:22). W dzisiejszym świecie jest wielu fałszywych nauczy-
cieli i fałszywych proroków, którzy zaczynali jako szczerzy ludzie i byli jak umyte świnie, lecz nigdy nie
stali się uczestnikami natury Boga, bo zamiast zacząć przemieniać swoje myślenie, aby w coraz większej
mierze stawać się uczestnikami natury Boga, to pozostali  umytymi świniami. Innymi słowy mówiąc,
nadal woleli być psami i świniami zamiast stawać się uczestnikami natury Boga, dlatego ich czystość jest
tylko zewnętrzna. Nigdy nie dbali o społeczność z Bogiem, ani i duchową czystość, dlatego po jakimś
czasie wrócili do tego, co kiedyś zwrócili i do ponownie zaczęli się tarzać w brudach tego świata. 
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