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Úvod

PRAVDA O ZMIERENÍ

Chorého, slepého a zomierajúceho pastiera odviezli do nemocnice. Kým bol v nemoc-
nici, každý deň za ním prišla vnučka a čítala mu. Starý muž mal rád jej jemný detský 
hlas. Jedného dňa našla v izbe Bibliu, ktorú tam nechal jeho priateľ. Náhodou otvorila 
Prvý list Jánov a začala čítať. Starý muž pozorne počúval. Keď počul slová „a krv Ježiša, 
jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu“, prerušil ju.
„Povedz mi,“ povedal, „je to tam naozaj napísané?“
„Áno, dedko, je to tu.“
„Mohla by si mi to prečítať ešte raz?“
„A krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“
Niekoľko sekúnd bolo ticho. Potom sa dedko spýtal: „Si si celkom istá, že to tam je, 
v tej knihe?“
„Áno, dedko, som si celkom istá.“
„Prosím ťa, chyť mi ruku a polož môj prst na miesto, kde je to napísané. A prečítaj mi 
to ešte raz.“ Keď to urobila, v jeho nevidomých očiach sa objavili slzy. Aj keď ho sotva 
bolo počuť, hovoril veľmi isto.
„Moje drahé dieťa... keby sa ťa niekto pýtal, ako som zomrel, prosím, povedz im, že 
som zomrel... očistený.“
Tento príbeh ukazuje, že pravda o zmierení nie je abstraktná teória o záchrane, ale 
Božia spásna moc v živote padlých, hriešnych bytostí.
Čo je zmierenie? Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že slovo zmieriť znamená 
odstrániť všetko, čo nám prekáža v spoločenstve s Bohom. V istom zmysle je zmie-
renie ekvivalent pokánia, ale zahŕňa v sebe aj myšlienku odčinenia hriechu. Je to 
slovo, ktoré vyjadruje myšlienku odstránenia akejkoľvek bariéry, ktorá existuje medzi 
Bohom a nami. Pravda o zmierení zdôrazňuje obeť Ježiša Krista ako výhradný prostrie-
dok odčinenia, ktorý odstraňuje bariéru hriechu medzi nami a Bohom a zmieruje nás 
s ním. 
Zmierenie je biblická náuka, s ktorou súvisí všetko ostatné. Sústreďuje sa na Ježišov 
život, smrť, vzkriesenie, nanebovstúpenie, prostrednícku službu a návrat. Predpo-
kladá prítomnosť hriechu, našu hlavnú a zúfalú potrebu spasenia a Božiu láskyplnú 
ochotu zachrániť nás.
Na to, aby sme pochopili zmierenie, je tiež nevyhnutné správne pochopiť biblickú 
pravdu o Bohu. Bola to Božia láska, ktorá umožnila obnoviť naše spojenie a spolo-
čenstvo s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista. Nikdy by sme si nemali myslieť, že 
Kristova smrť bola potrebná na to, aby nás Boh miloval. Boh poslal Ježiša Krista, aby 
zomrel za nás, pretože nás už miloval. Biblická pravda o zmierení je založená na Božej 
láske k hriešnym a odbojným tvorom. 
Z plnosti požehnania vyplývajúceho zo zmierenia sa môžu tešiť len tí, ktorí po dotyku 
Ducha Svätého prijali Božiu ponuku spasenia v Kristovi ako jediný prostriedok na zís-



kanie odpustenia a zmierenia. Ich srdcia sú plné lásky a vďačnosti voči Bohu a Kristovi 
za túto nekonečnú obeť.
Dúfame, že keď budete počas tohto štvrťroka študovať význam Kristovej zástupnej 
obete, povedie vás to k väčšiemu odovzdaniu sa Ježišovi, ktorý za nás veľmi trpel, aby 
už či žijete, alebo zomierate, mohli ste to robiť tak ako ten pastier – v pokoji. 

Dr. Ángel M. Rodríguez, pôvodom z Portorika, je riaditeľom Biblického bádateľského 
inštitútu (Biblical Research Institute) v sídle Generálnej konferencie CASD v Silver Spring, 
Maryland. 
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