
COLE X34    POZOR NA FALOŠNÝCH  UČITEĽOV  2 Peter 2:1-3    

 

Milí poslucháči, ak niekedy premýšľate o ľudskej krutosti, zvyčajne vám prídu na myseľ 

týrané deti alebo teroristické útoky. Len málokoho napadne, že krutosť sa môže prejaviť aj 

inak. Kazateľ John MacArthur poznamenal v študijnej biblii nasledovné: "Nie je nič podlejšie 

než to, keď niekto tvrdí, že sa prihovára Božími slovami a v skutočnosti  sa prihovára ústami 

Satana, čo vedie k večnej záhube duše."   

V predchádzajúcich reláciách sme načúvali slovám apoštola Petra, ktorý vysvetľuje 

dôležitosť pevných základov viery a varuje veriacich pred falošným učením. Jeho slová 

zostávajú živé a užitočné pre všetky generácie, pretože falošní proroci trvalo ohrozujú Boží 

ľud. Apoštol Peter začína 2. kapitolu popisom metód falošných prorokov a učiteľov, ktorí 

pôsobia v radoch Božieho ľudu: 

2 Petrov 2:1-3  Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú 

falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, 

budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie. 2  A mnohí budú nasledovať ich 

prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy. 3  A v lakomstve vymyslenými 

rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nezaháľa od dávna, a ich zahynutie 

nedrieme. 

Je zaujímavé, že apoštol Peter týmto textom veriacich k ničomu určitému nenabáda, ani im 

nič neprikazuje, ale len upozorňuje na ich zhubný vplyv. Pozrime sa dnes spoločne na sedem 

varovaní, prečo by sme sa mali mať na pozore pred falošným učením: 

1. Falošní učitelia sú medzi veriacimi stálou hrozbou. Z histórie Božieho ľudu, tak ako je 

opísaná v knihe Starého zákona, vieme, že otcom klamstiev a klamárov je Satan. Svojou 

výrečnosťou zaujal a podviedol Evu v raji. Rovnaké metódy používajú falošní učitelia, ktorí 

najskôr vzbudia záujem a nič netušiaca obeť im načúva. V 5. knihe Mojžišovej sú popísané 

niektoré metódy falošných prorokov: 



Deuteronomium 13:2-3  a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a 

povedal by: Poďme za inými bohmi, ktorých si neznal, a slúžme im! 3  Neposlúchneš na 

slová toho proroka alebo na slová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, … 

Hospodin nestrpí neveru, ani neveru vyvoleného ľudu. Mojžiš opisuje na čo si majú dať pozor 

a ako naložiť s falošnými prorokmi: 

Deuteronomium 13:5-9  A ten prorok alebo ten, komu by sa sníval taký sen, zomrie, 

pretože hovoril to, čím by vás odvrátil od Hospodina, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z 

Egyptskej zeme a ktorý ťa vyslobodil z domu sluhov, chcúc ťa vyraziť z cesty, ktorú ti 

prikázal Hospodin, tvoj Bôh, aby si ňou išiel. A odpraceš to zlo zo svojho stredu! 6  Keby 

ťa skryte nahováral tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo 

žena tvojho lona alebo tvoj priateľ, ktorý by ti bol drahý jako tvoja vlastná duša, a 

povedal by: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých si neznal ani ty ani tvoji otcovia, 

7  niektorým z bohov národov, ktoré sú vôkol vás, už či tebe blízke a či ďaleké od teba, 

kdekoľvek od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme, 8  nepovolíš mu ani ho 

nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šetriť ani ho 

nezakryješ. 9  Ale doista ho zabiješ bez milosti. Tvoja ruka bude prvá, ktorá siahne na 

neho, aby ho zabila a potom ruka všetkého ľudu. 

Také slová znejú dnes ako extrémne riešenie. Áno, žijeme v dobe milosti, ale to nie je dôvod, 

aby sme boli k falošnému učeniu zhovievaví a tolerantní. Preto sú slová apoštolského 

varovania tak silné. Apoštol Pavol nazýva falošného učiteľa nevyberanými menami: 

Skutky apoštolské 20:29-30  Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás 

draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. 30 Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú 

hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou. 

Draví vlci z vlastných cirkevných radov môžu spôsobiť mnoho škôd a rozporov predtým, než 

sú ako takí odhalení. To, za koho sa niekto v cirkvách vydáva, ešte neznamená, že je 

nositeľom pravdy. Keď potom dôjde ku konfrontácii, falošní učitelia zvyčajne strhnú na svoju 

stranu tých, ktorí uverili ich náukám a presvedčia ostatných, že akákoľvek konfrontácia 

svedčí o neláske a predsudkoch.  Namiesto toho, aby sme stáli jednotne proti silám a 

mocnostiam diabla, oslabujeme jeden druhého. A čo je ešte horšie, v atmosfére 



predstieranej lásky a jednoty je tolerancia k falošnému učeniu nie len prítomná, ale je aj 

prijímaná bez najmenšieho odporu. 

2. Metódy falošných učiteľov sprevádzajú duchovné veštenie a nové zjavenia. Každá 

doba má svoje falošné učenie. Príkladom takého učenia, ktoré sa nenápadne dostalo do 

mnohých súčasných cirkví je pozitívne myslenie o "sebaúcte a sebaláske". Takéto učenie 

nepochádza z Písma, ale zo sveta. Tí, ktorí toto učenie zastávajú zvyčajne citujú prikázanie, 

ktoré hovorí: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Oháňajú sa tým, že sa musíme najskôr 

naučiť milovať sami seba, aby sme vedeli prejavovať lásku k blížnym. Ak sa pozrieme do 

Písma pozornejšie, budeme márne hľadať odkaz na to, aby sme v sebe budovali sebaúctu, 

alebo aby sme pestovali ešte viacej sebalásky, než akú máme. Sami uvidíme, že Písmo hovorí 

o dvojici prikázaní, nie o troch: 

Matouš 22:37  A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím 

srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38  To je to veľké a prvé prikázanie. 

39  A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! 40  Na 

týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. 

Pán Ježiš nikoho nenabáda k sebaláske, ale pripomína, že nemáme myslieť len na seba. Sami 

vidíte, ako máličko stačí zmeniť Písmo a zmení sa jeho zmysel. Písmo hovorí o sebaovládaní, 

sebazaprení a sebakontrole. Pred nástrahami ľudskej telesnosti ako je sebaláska a 

sústredenie pozornosti na seba nás Písmo varuje: 

Římanům 8:7  pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje 

zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. 

Troška svetského myslenia, troška falošnej religiozity, tolerancie k hriechu a skazonosné 

pôsobenie falošného učenia končí tým, že tí, ktorí to prehliadnu sa odvrátia  od Božej pravdy, 

ktorú v skutočnosti nespoznali alebo vedome zamietli. Falošní učitelia, na rozdiel od verných 

služobníkov, popierajú svojím správaním, vyučovaním a životným štýlom, že absolútnym 

Pánom svojho ľudu je Ježiš Kristus:  

2 Korintským 11:13-15  Lebo takí falošní apoštolovia sú ľstivými robotníkmi, 

pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových. 14  A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje 



na anjela svetla. 15  Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, 

ako čo by boli služobníkmi spravedlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. 

3. Majme sa na pozore pred herézami falošných učiteľov a ich skazonosnými doktrínami. 

Pôvodný zmysel slova heréza bol neutrálny a týkal sa odkazu na určitú školu myslenia, alebo 

vyučovanie. Zhubné herézy nie sú neutrálnym učením, ale už ide o prejavy fanatizmu a 

rozbrojov vo vnútri cirkvi. Ten, kto záludne zavádza zhubné náuky, povyšuje nielen sám seba, 

ale umenšuje práva  Pána Ježiša Krista, ktorý svojím životom vykúpil svoj ľud. Výraz 

"panovník" zodpovedá gréckemu originálu - ktorý dnes používame ako "despota", ktorý 

označoval bez hanlivého významu pozemského pána, ktorý bol vlastníkom otrokov. Pretože 

sme vlastníctvom Pána Ježiša Krista, nepatríme sami sebe, ale sme jeho služobníkmi a len On 

má nad nami absolútnu a zvrchovanú moc.  Mnohí ľudia sú uisťovaní, že sú kresťanmi, 

pretože sa narodili do kresťanskej rodiny, alebo len preto, že niekedy a niekde verejne 

vyznali slovami, že prijali Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Ak sa nestali Božím vlastníctvom 

a ich život sa od základov nezmenil, žijú falošnou nádejou. Tým patrí varovanie Písma: 

Matouš 7:21,23 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale 

ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Kdo Boží vůli nečiní, nemá žádnou 

jistotu. 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia 

neprávosti! 

4. Majme sa na pozore pred falošnými učiteľmi, pretože ich vplyv je príťažlivo zvodný a 

ľúbivý. Falošnými sľubmi  ľuďom nahovárajú, že Boh je láska a chce pre nich to 

najlepšie. Davy ľudí priťahuje pozitívne myslenie, ktoré posilňuje ich sebavedomie a, 

nebojme sa povedať,  aj pýchu. Falošných  učiteľov spoznáte podľa toho, že od nich 

nebudete počuť nič o hriechu, o Božom súde, o pekle mlčia a celkom zámerne sa vyhýbajú 

pravdám o sebazaprení, či bezpodmienečnom nasledovaní Krista. Keď sa zmienia o Kristovej 

smrti, nehovoria, že zomrel za ich hriechy, ale že zomrel  preto, že mal na mysli ich veľkú 

hodnotu. 

5. Majme sa na pozore pred falošnými učiteľmi, pretože ich motivácia nie je 

čestná. Apoštol Peter hovorí o nich, že nemajú v sebe hanbu, sú nezriadení a nenásytní, aj o 

tom, ako ľahko vrtkaví veriaci podľahnú čaru a šarmu týchto osobností. Kto sa nechce 



zaoberať ťarchou svedomia, nájde si takých učiteľov, ktorí zmenia učenie tak, aby mohli 

zostať sami sebou. Medzi falošným učením, nečestným konaním a nemravnosťou je úzka 

spojitosť. 

 

6. Majme sa na pozore pred učením falošných učiteľov, ktorí svojim učením a životným 

štýlom uvrhnú na veriaci hanbu a opovrhnutie. Keď niekto z radov kresťanských vodcov 

nežije podľa pravdy poznanej v Písme a naďalej hreší, ohrozuje ostatných veriacich, ktorí 

životu v hriechu nebudú venovať náležitú pozornosť a neveriaci budú vieru veriacich 

zosmiešňovať. 

7. Majme sa na pozore pred falošnými učiteľmi a tými, ktorí ich nasledujú, pretože spejú 

do večnej záhuby. Záhuba a skaza o ktorej hovorí apoštol Peter sa týka všetkých bezbožných, 

falošných učiteľov aj tých, ktorí im dôverujú a odvrátili sa od už poznanej pravdy. Falošných  

učiteľov a falošné učenie nemôžeme posudzovať z neutrálneho hľadiska, len preto, že ide 

zdanlivo len o malú odchýlku od pravdy, ktorá je spôsobená ľudskou nevedomosťou, ale ide 

o zámernu diabolskú pascu. Apoštol Peter si nerobí žiadne ilúzie o tom, že by falošní učitelia 

mohli byť napravení. Až teda budete počuť niekoho, kto tvrdí, že duchovne objavil niečo 

nové a úžasné, napríklad to, že Boh je láska a je tak dobrý, že by nikoho neodsúdil k večnému 

utrpeniu, alebo že Boh chce, aby boli všetci veriaci nielen zdraví a bohatí, ale aj spasení, 

majte sa na pozore. S najväčšou pravdepodobnosťou máte pred sebou falošného učiteľa. Tí, 

ktorí odpadli od Pravdy a prekrúcajú biblické varovania, sú krutými zlovoľníkmi, ktorých čaká 

Božia odplata. 

 


