Forța distructivă a învățătorilor mincinoși
2 Petru 2:1-3

INTRODUCERE:
1. Tema epistolei 2 Petru ar putea fi "Feriți-va, dar creșteți", bazată pe observațiile finale ale lui
Petru in, 2 Petru 3:17-18.
2. Termenul de "învățător fals" este "pseudodidaskalos" și este definit ca "un profesor fals,
propagatorul unei doctrinei creștine eronate: - învățător fals".
1) În Biblie, termenul se găsește doar în acest pasaj.
2) Petru îi descrie pe acești "învățători falși" pe parcursul acestui capitol, sugerând că:
a) Sunt mai mult decât cineva care să învețe din ignoranță de adevăr (cineva
sincer dar greșit).
b) Ei cunosc foarte bine ceea ce fac și încearcă intenționat în a induce în eroare
pe alții!
DISCUTIE:
I. „Erezii nimicitoare” (vers. 1, 2)
A. "Erezie" - definiție
1. Cuvântul in greaca este "hairesis", care înseamnă:
a. Alegere, a alege.
b. Un grup de oameni care urmează propriile dogme (sectă, partidă):
i. Saducheii - Fapte 5:17
ii. Fariseii - Fapte 15:5
iii. Creștinii - Fapte 24:5
B. "…se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat…" (vers. 1)
1. Au fost acești "învățători falși" la un moment dat, adevărați Creștini?
a. Expresia "i-a răscumpărat" sugerează acest lucru! - Fapte 20:28;
1Cor. 6:20;1 Petru 1:18-19.
b. Sunt cei care au "scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea
Domnului și Mântuitorului nostru..." – 2 Petru 2:20.
II. Metodele lor distructive (vers. 1, 3)
A. Ei vor lucra "în secret" (vers. 1)
1. "…care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare…"
2. Știind că eroarea nu poate sta în lumina adevărului, vor recurge la a lucra "în
spatele scenei".
3. Adevărul nu se va opune unei evaluări deschise și corecte.
4. Dacă nu este dispus să lase doctrina lui să fie examinată în mod deschis de
către alții, acesta sa fie ca un semn de avertizare pentru biserică!
B. Ei se vor folosi de "cuvinte înșelătoare" (vers. 3)
1. "…vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare"
2. "Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic…" – 2 Petru 2:18.
3. Când o persoana nu vă poate da "cartea, capitolul și versetul", și apelează la
teologia "vorbirii-n barbă", ai grija!

III. Sfârșitul lor nimicitor (vers. 1,3)
A. "…vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnica" (vers. 1)
1. Învățăturile lor îi vor distruge pe alții, dar și pe ei înșiși.
2. Lumea "învățătorilor falși" se va năruii atât de repede!
a. Ieremia 20:4, 6; 29:21-23;
B. "…osânda îi paște de multa vreme, și pierzarea lor nu dormitează."(vers. 3)
1. Dumnezeu nu este inactiv, și nici nu dormitează atunci când vine vorba de
judecata și distrugerea acestor „învățători falși”.
2. Dumnezeu n-a cruțat pe cei care erau vinovați - 2 Petru 2:4-9
3. La momentul potrivit, judecata și distrugerea va veni repede! – 2 Petru 3:10
CONCLUZIE:
1. Noi am fost avertizați că astfel de învățători exista, iar dacă nu suntem atenți, îi vom
"urma în destrăbălările lor"!
2. Singura cale de prevenire este să-L urmăm pe Isus, care este "calea, adevărul și viața", și
"să stăruim în învățătura apostolilor" - cf. Ioan 14:16; Fapte 2:42

