
26. POSOBENIE BOŽEJ MOCNEJ SILY  

 

Mnohí kazatelia sa často stretávajú s kresťanmi, ktorí žijú dlhodobo v otroctve hriechu a 

zápasia s najrôznejšími závislosťami. Mnohí žijú svetským životom a ich vyznanie viery 

vzbudzuje pochybnosti a nedôveru veriacich i neveriacich. Títo veriaci nezvládajú hnev a 

verbálne nadávky, podliehajú alkoholu, drogám, fyzickému týraniu, pornografii, sexuálnemu 

zneužívaniu a manželská vernosť pre nich nič neznamená. Čo je ešte horšie, podobné neresti 

sa vyskytujú dlhodobo aj u vedúcich osobností v cirkevných radoch. Všeobecne môžeme 

povedať, že aj v cirkvách sa skrýva a prehliada veľa prejavov hriechu, ktoré ničí manželstvo, 

rodinný život a spoločnosť. 

------------------------   

A tak sa pýtam, "Kam sa podela Božia moc, ktorá premieňa ľudské životy?" 

Tí, ktorí plnia svoju myseľ bezbožnými a rúhavými myšlienkami svetskej zábavy a televíznych 

programov, ktoré systematicky znevažujú čokoľvek, čo je sväté, namiesto toho, aby ich 

myseľ zapĺňali myšlienky o Božej svätosti a osobnej poslušnosti, s najväčšou 

pravdepodobnosťou neboli zasiahnutí Božou mocou. Niektorí kresťania sú presvedčení, že 

Božia moc sa prejavuje skrze zázračné uzdravenie, hovorenie v jazykoch, v prorokovaniach a 

nadprirodzených oznámeniach typu "Boh mi povedal". Takáto odpoveď tam, kde nedošlo k 

zmene a odvrátenie sa od hriechu, nie je veľmi presvedčivá. Apoštol Pavol hovorí o 

neodolateľne mocnom pôsobení, ktoré premieňa život! Ako sa takáto premena v životoch 

veriacich prejavuje? Ako spoznáme, že Boh v našom živote skutočne je? Vypočujte si najskôr 

východiskový text dnešného zamyslenia: 

 

Efezským 1:17-23  … žeby Bôh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha 

múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho, 18  osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, 

čo a jaká je to nádeja jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi 

svätými 19  a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa 

pôsobenia sily jeho vlády. 20  ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac 

po svojej pravici v ponebeských oblastiach 21  nad každé kniežatstvo a nad každú 

vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto 

veku, ale i v budúcom. 22  A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko 

cirkvi, 23  ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. 



Hospodin nám nadprirodzeným spôsobom otvoril oči, aby sme spoznali nekonečný rozmer 

Jeho moci a sily, ktorá ovláda nielen všetky pozemské, ale i nebeské diania. Boží syn sa stal 

naším Vykupiteľom, aby sme spolu s ním reprezentovali milosrdenstvo Otca na zemi. Z 

citovaných veršov vyplýva, že keby nám Hospodin nedal ducha múdrosti, osvietenie a 

povolanie, nikdy by sme nepoznali k čomu nás povolal. 

1. Hospodin preukázal silu svojho mocného pôsobenia na Kristovi a nás spasil rovnakou 

silou (20). Pôsobenie Božej sily prevyšuje všetku uvoľnenú energiu atómových bômb, 

zemetrasenia, erupcie vulkánov, tornád, hurikánov a záplav! Nič sa nevyrovná sile, ktorá 

vzkriesila Ježiša Krista z mŕtvych. Ani Satan a všetky démonické mocnosti nemohli zabrániť 

jeho vzkrieseniu. Keby sa komukoľvek podarilo, aby Ježiš zostal v hrobe, Satan by zvíťazil. 

Hospodin svojou mocou vždy dosiahne to, čo si už pred založením sveta na večnosti 

predsavzal! Jeho moc a sila - sú v gréčtine opísané slovami ako "dynamis" a "reg". Oboje 

vyjadruje Božiu neobmedzenú energiu a silu v akcii. Inými slovami - všetko je podrobené 

Božej moci a tá presahuje všetky sily a mocnosti. Nikto nie je mocnejší ako On: 

1 Timoteovi 6:16  … On (ktorý má) sám jediný (má) nesmrteľnosť a býva v neprístupnom 

svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň. 

2. Príčinou nášho spasenia je Hospodinova moc, láska a milosrdenstvo: 

Efezským 2:1-6  Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, 

2  v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, 

ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, 3  medzi ktorými sme kedysi aj my 

všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli 

sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. 4  Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre 

mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5  aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu 

nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - 6  a spolu vzkriesil a spolu posadil v 

ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. 

Apoštol Pavol chce, aby si každý uvedomil, že sme neuverili z ľudského popudu, ale skrze 

rovnakú silu a moc, ktorá vzkriesila Ježiša Krista z mŕtvych. Apoštol Pavol slovami modlitby 

nežiada, aby nám Pán dal rovnakú silu, ale aby naše oči a srdcia boli osvietené, aby sme 

videli, že Hospodinova moc sa v nás prejavuje vierou v Pána Ježiša Krista. Tam, kde sa 

neprejavuje moc vzkriesenia, zrejme nedošlo k znovuzrodeniu. To je prvá časť odpovede na 

otázku "Prečo sa Božia moc neprejavuje v životoch niektorých veriacich?". Každý človek, 

ktorého život sa  vyznaním viery výrazne nezmenil, by mal spytovať svoje svedomie a pýtať 



sa sám seba či "Prežíva v srdci skutočnú vďačnosť, lásku a obdiv k svojmu Stvoriteľovi a 

Spasiteľovi? či žije novým životom v Kristovi? či cíti hlad po Božom slove?“ A tu je niekoľko 

ďalších otázok: 

„Prežívam doteraz nepoznanú radosť a pokoj alebo zostávam naďalej v otroctve hriechu? Bol 

som naozaj vzkriesený zo smrti k novému životu viery v Boha a Ježiša Krista? "Nežijem vo 

falošnej nádeji večného života, len preto, že som  sa narodil v kresťanskej rodine alebo som 

niekedy a niekde odpovedal kladne na výzvu evanjelistov?“ Pýtate sa prečo takéto otázky 

kladiem? Nie všetci, ktorí vyhlasujú, že sú veriaci, boli osvietení a poznali tajomstvá Božieho 

zámeru. Často sa totiž stáva, že najrôznejší ľudia len spracujú určité informácie a dúfajú, že 

tým, že sa rozhodnú pre vieru, získajú to, čo sami v živote nemôžu ovplyvniť alebo dosiahnuť. 

Zvyčajne, keď sa výsledok nedostaví, náboženský experiment skončí. Zo skúsenosti vieme, že 

akt vlastnej vôle ešte neznamená, že je niekto znovuzrodený. Rozdiel medzi ľudským 

rozhodnutím duchovne mŕtveho človeka a nikým a ničím neobmedzeným Bohom je 

nekonečne veľký. Len Božia moc sa môže prejaviť neobmedzenou energiou moci a sily v 

skutkoch. 

----------------------------    

Ak si práve teraz kladiete otázku, „ako môžem s istotou vedieť, že som bol mocou Božej 

sily premenený?“ Opýtajte sa sami seba: "Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy?" Ak 

ste z hĺbky srdca presvedčení, že ste sa previnili proti Hospodinovej svätosti, že jedine 

Kristova krv vás mohla vykúpiť zo zatratenia, že z duchovnej smrti vás vzkriesila Božia moc, a 

ak Duch svätý vám ukázal, že váš život bez Krista nemá žiadny zmysel a taktiež, ak túžite po 

obecenstve s Božím ľudom, preukazujete znaky znovuzrodenia. Váš život bol zmenený 

pretože platí, čo je napísané v: 

1 Korintským 1:18  Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, 

kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 

Ak ste boli vzkriesení a spasení Božou mocou, všetky vaše želania a záujmy sa zmenia. 

Samozrejme, všetky zmeny nie sú okamžité a úplné, ale Hospodin, ani Duch Svätý vás 

nenechá na pochybách. To, že vám Hospodin zmenil srdce spoznáte nielen vy sami, ale aj 

blížni okolo vás. Premena bude neprehliadnuteľná! 

3. Hospodin preukázal silu svojho mocného pôsobenia na Kristovi tým, že ho vzkriesil z 

mŕtvych a posadil po svojej pravici v nebesiach, aby ukázal, že Synovi patrí všetka moc na 

nebi i na zemi. (Efezským 1:20,21) Ježišovo vzkriesenie, nanebovstúpenie a usadnutie na 



nebeský trón, je zárukou, že všetky sily nečistých mocností sú podrobené vláde Krista. 

Satanova moc je obmedzená a jeho pôsobnosť je pod kontrolou Ježiša Krista. A nielen to: 

4. Hospodin ustanovil Pána Ježiša Krista zvrchovanou hlavou cirkvi (Efezským 1:22). Apoštol 

Pavol nehovorí, že Kristus je hlavou cirkvi, ale že bol "ustanovený zvrchovanou hlavou 

cirkvi". To, čo prvý Adam stratil skrze hriech, Kristus, druhý Adam, pre nás získal späť. Z toho 

vyplýva, že Kristus má autoritu vládnuť celému vesmíru a to, že bol ustanovený vládcom 

cirkvi je Boží dar nám. Z teritoriálnej pozície Kristovej autority vyplýva aj autorita cirkvi voči 

jej odporcom. Pozrime sa na to, čo Kristova moc a autorita znamená pre nás. 

5. Hospodinova moc pôsobí, že sme sa stali Kristovými služobníkmi a veľvyslancami na 

zemi. Pripomeňme si posledné verše dnešného zamyslenia. V týchto veršoch sa hovorí, čo  

urobil Hospodin pre svojho milovaného syna Pána Ježiša Krista: 

Efezským 1:22-23  A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, 

23  ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. 

To, že Kristus je hlavou cirkvi a my sme súčasťou tela cirkvi, je výstižný obrazný opis 

neoddeliteľnej spolupatričnosti. Telo bez hlavy je mŕtve. Všetky orgány a končatiny ľudského 

tela sú riadené mozgovými impulzami hlavy. Ak je spojenie narušené, dochádza k najrôznejším 

kŕčom a dysfunkciám. Skrze spojenie s hlavou máme podiel na Jeho živote. Osobný vzťah 

medzi nami a Kristom sa prejavuje úplnou oddanosťou, podriadenosťou, a je dôkazom 

spolupatričnosti hlavy a tela.  

.  

 

  

 


