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Neviditeľná moc a neviditeľná obeť 
 

Nielen Božiemu ľudu, ale dokonca celému ľudstvu sa vyčíta, že to, čo je z Boha a Jeho moci 

neviditeľné, bolo vždy možné vidieť „zmyslom duše“ v stvorení; Boh to ZJAVIL. 

Rímskym 1:18-25  Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí 

zadržujú pravdu neprávosťou, 19  pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to 

Boh zjavil. 20  Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po 

učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21  Pretože 

poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a 

zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22  hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23  a zamenili 

slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých 

tvorov i zemeplazov. 24  Preto ich tiež aj Boh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili 

svoje telá medzi sebou, 25  ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a 

bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. 

Neviditeľný Boh 

1 Timoteovi 1:17  A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť 

a sláva na veky vekov. Amen. 

...jeho večnú moc a jeho božstvo...(Rim 1:20) 

Kolosenským 1:15-16  ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva; 

16  lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, 

buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom 

neho 

Nielen Boh a Jeho moc, ale i časť stvorenia je neviditeľná, avšak stále veľmi reálna 

Neviditeľný boj 

2 Králi 6:15-17  A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel, tu hľa, vojsko obkľučovalo mesto, 

kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník: Ach, môj pane, čo budeme robiť?! 16  A on odpovedal: 

Neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. 17  A Elizeus sa modlil a 

riekol: Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl! Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka, a videl a 

hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. 

Mojžiš a jeho palica (Božia), na ktorej videl neviditeľnú Božiu moc; tým dokázal vypôsobiť reálne 

vojenské víťazstvá a rozumel, že nie jeho palica, ale Hospodin je tou mocou, ktorá pôsobí víťazstvo.  

Exodus 17:15  A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno: Hospodin môj prápor. (nie moja palica...) 

Neviditeľná obeť (poslušnosti) 

Čo obetovať v konkrétnej situácii?  

Žalmy 51:16-18  Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s 

plesaním ospevovať tvoju spravodlivosť. 17  Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú 

zvestovať tvoju chválu! 18  Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej 

obeti nemáš záľuby. 19  Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrveným, ó, 

Bože, neopovrhuješ. 

Ozeáš 6:6  Lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť, a známosť Božia je nad zápalné obeti. 
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Božie riešenie 

Vidieť toho neviditeľného 

Židom 11:27  Vierou opustil (Mojžiš) Egypt nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol 

videl neviditeľného, zotrval. 

Poznanie Boha – rozpoznanie, kto je; dať mu v živote (spoločnosti) správne miesto (Hoz 6:6, Rim 

1:25) 

Pokánie pred Ním (skrúšenosť ducha); milosrdenstvo 

Nie som ovečka bez hlavy 

Mám hlavu – Krista; nie som sám v boji; nemusím sa správať „bezhlavo“ 

Mám hlavu – dominantou hlavy sú oči : som schopný vidieť (i neviditeľné) ; som schopný počuť  

Žalmy 40:7  Bitnej obeti a posvätného daru oltárneho si nechcel; uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a 

obeti za hriech si nežiadal. 8  Vtedy som povedal: Hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. 9  Činiť 

tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. 

Naplnenie Duchom Svätým 

Podobne ako Elizeus bol reálne obklopený vojskom nepriateľa; Boh to nezmenil, ale otvoril im oči. 

Ježišovi učeníci boli po Jeho ukrižovaní v hodine tmy stále zatvorení v strachu pred Židmi. Ježiš 

nezmenil okolnosti, ale dýchol na nich svojho Ducha a prikázal im čakať na Jeho moc.  

Boh má pre nás naplnenie Duchom Svätým i dnes. To je Jeho riešenie, až potom bude riešiť 

konkrétne boje svojou mocou.   

 

 

 


