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Je suis Ukraine!
Za pravdu sa každý bije. Čo je pravda? (J 18,38)
2Pt 3,(17-)18: Vy teda, milovaní, ktorí to vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť
bludom nemravníkov a nestratili ste pevnú postať, 18 ale vzrastajte v milosti a poznaní
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! Amen.
Milovaní v Pánovi, tento text sme na pre nový rok 2022 dostali od Pána Boha pre
náš cirkevný zbor. Viete, nie je jednoduché vyberať veršíky z Biblie, ktoré majú povzbudiť
tých, ktorí ich dostanú. Týmto ďakujem všetkým tým ochotným, ktorí nám ich každoročne
vyberajú a vlastnoručne prepisujú. Verím, že všetci, ktorí ste sa k nim dostali, ste cez ne aj
prijali Božie požehnanie a boli ste povzbudení do vášho života viery.
Náš veršík sa nachádza úplne na konci 2. Petrovho listu, je vlastne jeho absolútnym
záverom a dokonca ani nie je samostatnou vetou, iba pokračovaním, druhou polovicou celého
jedného výroku. Ak by sme čítali iba tieto slová, ostali by nám iba milým prianím v tom,
aby sa nám darilo kresťansky napredovať a dosahovať úspech. A takto je ten verš skutočne
veľmi dobre vybratým pre povzbudenie, za čo ďakujem tomu, kto ho tam našiel.
Aj nás v našom zborovom spoločenstve povzbudzuje, aby sme neostávali iba
postávať na mieste, ale skutočne rástli, rástli v milosti a známosti nášho Pána.
Čo znamená rásť v milosti a čo rásť v známosti?

1. To prvé, rásť v milosti, neznamená nič iné ako to, že máme vnímať, že Božia
milosť nie je iba tak z nejakej kratochvíle ako rozprávkový kráľ, ktorý sa v jedno pekné ráno
rozhodne, ktorým svojím odsúdencom dá milosť a ktorých dá uvrhnúť do hladomorne. Božia
milosť je draho zaplatená (Bonhoeffer), my na jednej strane nie sme nikto iba postavičky
z rozprávky, ktoré autor pripísal ku kráľovi, aby mal koho jedno krásne ráno prepustiť. My sme
hriešnici, každý jeden so svojím bremenom, za ktoré si zasluhujeme celkom iné
zaobchádzanie. Ale Pán Boh sa rozhodol ináč. On za nás zaplatil, z lásky na kríži, Ten, ktorý
platiť nemusel. Zaplatil krvou a smrťou. To je Jeho milosť. Ak máme rásť v takejto milosti,
tak máme rásť vo svojom pokání, aby sme rozumeli, čo je to za milosť.
2. Rásť v známosti Pána neznamená nič iné, než Ho neustále viac a viac
poznávať. Kresťan vo svojom živote nikdy celkom nespozná, aký je Jeho svätý Pán a Boh
v rôznych situáciách. Preto nám Peter apoštol praje neustály rast, nikdy sa nezastaviť
v poznávaní nášho Pána, ktorému za všetko patrí sláva teraz i naveky.
Tu by sme mohli skončiť s týmto veršíkom pre rok 2022, ale – keďže vieme, že je iba
časťou celého výroku – už iste tušíme, že nám niečo dôležité mohlo ujsť.
Celý list je varovaním autora pred klamstvami falošných učiteľov, ktorí sa síce snažia
hovoriť o Kristovi, ale držia sa vymyslených vecí a tak sa stávajú klamármi. Zvádzajú cirkev.
List končí povzbudením, aby boli kresťania obozretní a usilovali sa vydržať pri skutočnom
Kristovi. A celkom posledná veta, ktorej súčasťou je aj náš veršík ako jej koniec, povzbudzuje,
aby sa verní kresťania „nedali zviesť bludom nemravníkov a nestratili pevnú postať“, základ.
Až potom prichádza to „naše“ vzrastanie v milosti a známosti Božej.
Viete, drahí bratia a sestry, nemôžeme dnešným príhovorom nereagovať na
situáciu, v ktorej žijeme. Aj my sme, ako prví kresťania, obklopení nekonečným množstvom
výmyslov a prekrútení. Slová ako „dezinformácie“ a „polopravdy“ sa stali súčasťou našich
slovníkov počas posledných dvoch rokov a viac a viac naberajú na dôležitosti. Samotná pravda,
predtým relativizovaná a spochybňovaná devalvovala na takú nízku hodnotu, že ju niektorí
ľudia musia podopierať ešte pomocnými slovíčkami „skutočná“, „naozajstná“ pravda a

„hlavná“ či „zaručená“ správa. Veľmi mi to pripomína slová Pána Ježiša, keď povedal: „Nech
je vaše áno áno a nie nie, lebo čo je nad to, je od zlého.“ Mt 5,37
Bolo to ešte niekedy začiatkom roku 2017, keď som na kazateľnicu prvýkrát priniesol
slovo „hoax“, ešte sme ho vtedy ani nevedeli vyslovovať. Už vtedy som vám hovoril, že sa
v zahraničí stalo najdôležitejším slovom predchádzajúceho roka 2016. Pravda ako taká bola
ponižovaná a hovorilo sa o tzv. dobe postfaktuálnej. To znamená, že ľudia nehľadali
a vlastne dosiaľ nehľadajú pôvod správ, záležalo iba na pocitoch a na tom, či informácie
potvrdzovali vlastné presvedčenie. A to sme tu ešte nemali ani covid, ani očkovanie, v nich
si v nás postfaktuálna doba našla svoju živnú pôdu.
Dnes, v ťaživej politickej situácii celého sveta, keď sme zhrození tým, čo sa deje
u našich východných susedov, na Ukrajine a pripravujeme sa a verím, že sme už aj
rozhodnutí pomáhať, tak sme zas a znova vystavení hoaxom, dezinformáciám
a propagande. Mám pocit, že naša generácia sa raz bude označovať ako hoaxová...
MB: :Možno boli v mojom živote okamihy, kedy som pochybovala o hodnotách nášho
štátu. Dnes chcem vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM. Za to, ako sa spojili naši politici, za to, že
opozícia sa rozhodla nevyužiť túto situáciu na politické boje, ďakujem za rozhodnutia plné
solidarity a súčasne plné empatií s tými, ktorí to teraz potrebujú najviac. Ďakujem za pokoj,
ktorý zachováva naša vláda a p.prezidentka uprostred tohto vypätia, fyzického, emocionálneho
i duchovného. Ďakujem všetkým, ktorí dokázali odhodiť politikárčenie a rozhodli sa priložiť
ruku k dielu. Nie je čas vykrikovania, ktorá strana je lepšia a ktorá horšia, nie je čas riešiť, kto
za to môže. Nie je čas riešiť, čo nás to bude stáť. Je čas rozhodnúť sa urobiť všetko pre dobro.“

Prosím, prosím, prosím, buďme opatrní! Apoštol Peter v našom texte
nepovzbudzuje k ničomu inému. Buďme opatrní, dávajme si pozor na bludy = nezmysly,
ktorých je plno a tak:
„vzrastajte v milosti a známosti nášho pána a Spasiteľa Ježiša Krista!“
Nech má slávu teraz i naveky aj medzi nami, v tom, ako sa budeme rozhodovať, aké
názory budeme zastávať a ako budeme konať i v náročnom roku 2022! A tiež – nech sa za to
nemusíme nikdy hanbiť pred našimi deťmi a budúcimi generáciami! Táto doba nás volá
k správnym rozhodnutiam! Amen.

