
Spoveď (odpúšťanie hriechov) 

Čo je vlastne hriech? Kedy a kde má vlastne svoj počiatok? Prečo sme hriešny, prečo páchame 
hriechy, žijeme mnoho krát v špatnostiach a v nečistote?  
Ak sme veriaci a veríme, že veľký Boh po stvorení sveta a všetkého čo je na ňom a okolo neho 
stvoril aj človeka. Boh, zvrchovaný Pán neba i zeme, všetkého živého i neživého, dal v raji človeku 
príkaz:  
Genezis 2. kap. 16. verš: „A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Ale 
zo stromu poznania dobra a zla jesť nebudeš.“ Človek neuposlúchol a tak porušil Boží príkaz a dal sa 
zviesť pánom temna, ktorý v podobe hada prelstiľ človeka a hriech bol na svete. A následkom 
hriechu bola smrť.  
List Rimanom 5. kap. 12. verš: „Preto ako skrze jedného človeka – (Adama) vstúpil do tohoto sveta 
hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili..“ 
Tu sa vlastne odhaľuje pôvod hriechu. Trestom za hriech je smrť.  

Človek nerešpektovaním Božieho príkazu si volí za Pána nie Boha ale Pána temna. Po vyhnaní z raja 
pán temna začína pôsobiť v plnej sile a tak prichádza prvý spravodlivý človek o život.  
Genezis 4. kap. 6. - 8. verš: „Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila 
tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri 
dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?" Tu Kain povedal svojmu bratovi 
Ábelovi: "Vyjdime si von!" A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. “ 

Spravodlivý Ábel zomrel a tak je našich praotcom Kain. Vrah, násilník, to je práca pána temna.  
Veľký Boh nám dal slobodný vôľu a nechal nás s pánom temna Satanom, ktorého si v neposlušnosti 
a porušením božieho príkazu zvolili Adam a Eva. A tak sa stal Satan pánom sveta.  

Je to skutočne tak? Mnohí budú veľmi prekvapení. No citát zo Svätého písma nám to tiež potvrdzuje 
– Evanjelium podľa Matúša 4. kap. 8. verš: „ zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu 
všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa 
mi klaňať.“  

Satan je skutočným pôvodcom hriechu a zla.  
1. List Jánov 3. kap. 8. verš: „Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku.“ 
Veľký láskavý Boh nikdy človeka neopúšťa a preto posiela na svet nášho záchrancu Spasiteľa Ježiša 
Krista, Syna Božieho, ktorý v pokore plní Otcovu vôľu.  
 
Evanjelium podľa Jána 12. kap. 49. - 50. verš: „Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý 
ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. 
Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ 

Čo bolo najhlavnejšou úlohou Pána Ježiša na zemi? On nás prišiel zmieriť s Otcom nebeským, 
Bohom. A svojou svätou krvou zmyl hriechy mnohých.  
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Evanjelium podľa Matúša 26. kap. 28. verš: „toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých na odpustenie hriechov.“  

Ďakujem ti, Ježišu, Synu Boží za tvoju obetu.  
1. List Jánov 2. kap. 2. verš: „On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za 
hriechy celého sveta.“  

Veľký Stvoriteľ neba i zeme, všetkého živého i neživého, ďakujem za Tvojho Svätého syna, Pána 
Ježiša a za jeho nesmiernu obetu.  
List Kolosanom 1. kap. 13. - 14. verš: „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna,  v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.“ 

Ľudia, uvedomte si, konečne, že jedine v mene Ježiša Krista nám budú odpúšťané hriechy. 
V žiadnom ľudskom mene alebo menách, akýchkoľvek či už vysoko postavených náboženských 
predstaviteľov alebo predstaviteľa nie je odpúšťanie hriechov.  
Potom teda určite nie je božím zámerov hľadať odpúšťanie našich hriechov cez ľudské bytosti. 
Určite sa nedajú vykúpiť za určité bohatstvo. No predsa sa tak konalo a aj dnes sa tak koná i keď to 
nie je božia vôľa ani boží odkaz. V svätom písme čítame, o apoštoloch, nasledovníkoch Pána Ježiša 
Krista, ktorí robili rôzne zázraky, uzdravovali, vyháňali zlých duchov, kriesili.  
No nikde nie je zmienka o tom, že by spovedali. To znamená, že spoveď je nariadením cirkevných 
hodnostárov, ktorí z toho mali nemalé zisky. Ľudia v domnienke, že budú vykúpený zo svojich 
hriechov obetovali veľkú časť zo svojich majetkov.  

Ľudia boli klamaní, zavádzaní a násilím im bolo vnucované uctievanie človeka a nie Boha. Z toho 
vznikli dnešné ľudské tradície, náuky a bludy, ktoré sú praktizované viac ako tisíc rokov.  

Bez bázne voči Bohu a ľudskej cti boli predávané odpustky a tak nastalo kupčenie so slovom božím.  

Božie zákony, prikázania a krv Syna Božieho, Pána Ježiša boli zneuctené. Proti predávaniu 
odpustkov sa postavili a odsudzovali to už prví praví kresťania. Za čias cisára Nera, skutoční 
nasledovníci Krista boli prenasledovaní a zabíjaní. Aj tým pán temna – Satan, dokazuje svoju vládu 
na tomto svete. Po Nerovi prišli ďalší povýšeneckí predstavitelia náboženských spoločenstiev, ktorí 
bez hanby a cti voči Bohu a ľudom nectili Božie zákony prikázania. Vo svojej pýche, bohatstve 
a krutosti dokazovali Satanovi účasť. V ukrutnosti a páchaní zločinnosti ďaleko predbehli cisára 
Nera.  Upaľovali, mučili, brali majetky spravodlivým a skutočným kresťanom.  

Satan, ľstivý protivník, žiadnym hrozným násilím, zabíjaním ani mučením nemohol zničiť Kristovu 
cirkev. A tak zvolil inú taktiku o ktorej nám viac a presvedčivejšie hovorí Božie slovo -  
2. List Tesalónskym (Solúnčanom) 2. kap. 3.-4. verš: „Najprv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa 
Bezbožný človek, Syn zatratenia, Protivník, ktorý sa povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo 
sa uctieva, takže si zasadne v Božom chráme a bude sa vyhlasovať za Boha. “  

Satan vkladá do kresťanstva v Ríme čistého biblického uctievania živého Boha rôzne pohanské 
rituály, tradície a náuky. 
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Toto satanove dielo a uctievanie ľudských bludov, tradícii a zákonov odsudzovali aj tzv. reformátori, 
ktorí za to platili životom.  Boli prenasledovaní, mučení, no ich učenie bolo v súlade s božím slovom, 
ktoré hľadali len v Svätom písme. Tak hlásali skutočného Pána Ježiša a uctievali Stvoriteľa 
spôsobom, aký si v Svätom písme želá. Protivila sa nebiblickým praktikám spovede.  

S poľutovaním musíme konštatovať, že ich dnešní nasledovníci nekráčajú v ich učení. Zamenili pravé 
uctievanie Boha za ľudské náuky, rituály a tak vedú svoje ovečky nie k Bohu ale k Pánovi temna.  

Pre svoje vysoké náboženské predstavenia, zisky, ľudskú a nie Božiu úctu zneuctili čistú vieru svojich 
úžasných predchodcov. A tak pod vplyvom veľkého náboženského spoločenstva zo strachu o svoje 
životy, majetok a postavenie spravili zmluvu so Satanom, t. j. veľkým náboženským spoločenstvom.  

Ak sa riadime ľudskými tradíciami, náukami a rituálmi nemôžeme byť účastní na božej múdrosti. 
K božej múdrosti môžeme dospieť iba vtedy ak sa budeme riadiť Božím slovom zo Svätého písma. 
Poukazuje nám ako sa máme chrániť pred hriechom, ako máme oľutovať a kto nám ho môže 
odpustiť. 

Prečo práve Sväté písmo? Tu je dôkaz:  

2. List Timotejovi 3. kap. 16.-17. verš: „Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na učenie, na 
karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, pripravený na 
každé dobré dielo. “  
Tak čo poviete? Dáme priestor ľudským tradíciám a rituálom? Budeme sa podriaďovať ľudskej vôle 
namiesto božej?  
Rôzne náboženské spoločenstvá nám ponúkajú jednoduchý a pre nás zdanlivo výhodný prístup 
akože k Bohu. Po spáchaní hriechov, ktoré s kľudom páchajú aj predstavitelia náboženským 
spoločenstiev prichádza veľké seba uspokojenie nebiblickej spovede. Spoveď je len ľudským 
výplodom a nie Božím odkazom. Títo ľudia sú vyučovaní a klamaní ľudským podaním a tak svoje 
hriechy vysypú ako smeti pred Boha a po nebiblickej spovedi si myslia, že sú čistí. No znovu a znovu 
pokračujú vo svojej hriešnosti.  

Sväté písmo, odkaz živého Boha nám však hovorí niečo iné ako nám budú odpúšťané hriechy, 
a skrze koho. 1. List Jánov 1. kap. 7. verš: „ A krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu“. 

V starom zákone nás uisťuje Kniha proroka Ezechiela 18. kap. 21. verš: „Ak sa bezbožník odvráti od 
všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy konajúc, čo je správne a mravné, 
ten človek bude žiť, nezomrie.“  

Ďalšia cesta, ktorá vedie k odpúšťaniu hriechu je Jakubov list 5. kap. 16. verš: „Vyznávajte si teda 
navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. “  

V svätom písme odkaze živého Boha nie je žiaden odkaz o platení za odpustky, ani žiaden príklad 
aby sa niekto spovedal. 

3 
 



Môžeme si všimnúť, že v Sväté písmo, odkaz živého Boha, je skutočné a účinné ak sa budeme ním 
riadiť.  

Modlitbu Otčenáš, ktorú nám dal sám Pán Ježiš sa síce modlí veľa ľudí, ale mnohí si nepovšimli jej 
slová a ich význam. Inak by určite nepristupovali k žiadnym nebiblickým tzv. spovediam. Citujem 
z modlitby Otčenáš: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“. 

Nebolo ešte dosť pohanských rituálov, náuk a tradícií? Kedy pochopíte, vy maloverní?  

Sám veľký boh, ktorý má veľké a sväté meno Jahve zástupov a jeho milovaný syn Pán Ježiš, nás 
poúča v Svätom písme a poukazuje na stav tých, ktorí sa nesýtia Božím slovom ale ľudskými 
náukami, tradíciami a náukami.  

Evanjelium podľa Matúša 15. kap. 8. verš: „Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko 
odo mňa. No darmo si ma ctia, učenie, ktoré učia, sú iba ľudské príkazy.“ 

A tu je ďalší hlt čistej vody zo Svätého písma, odkaz Syna Božieho, Pána Ježiša –  
Evanjelium podľa Marka 7. kap. 9 verš: „Ježiš hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby 
ste si zachovali svoje obyčaje. “  a 13.verš: „A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si 
odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte." 

Ani tieto silné odkazy Boha a jeho syna Pána Ježiša vás nepresvedčili z vášho nesprávneho 
nekresťanského konania a vaše svedomie sa nepohlo? Výhovorka, že tak koná väčšia časť sveta vás 
v deň súdu neospravedlní ale budete odsúdení z nebiblického uctievania Boha. Ani výhovorka, že 
vaši slepí vodcovia vás tak vedú neobstojí. Tí za to nebiblické učenie ponesú svoj podiel.  

Pre vaše nebiblické poznanie ste ľahkým terčom Satana, ktorý vás pripravuje o to najdôležitejšie 
o účasť na večnom živote. Tí, ktorí rozpoznali spravodlivosť týchto božích odkazov a budú sa nimi 
riadiť, spoznajú ako sa zbaviť hriechov a ako im predchádzať. Silou viery v skutočného Krista, 
naplnení duchom Svätým a božím slovom, ktoré ich bude chrániť od ich predchádzajúcej hriešnosti, 
budú kráčať cestou do večnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kniha.biblia/ 
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