
KTO JE BOH?  
 

 
Boh ako lev (Ozeáš 13:4-9, Zjavenie 5:1-7)  

Bezpečný? Kto hovoril niečo o bezpečnom? On nie je bezpečný. Ale je dobrý. Je kráľ, hovorím vám.                                                                                                      
(pán Beaver; Lev, šatník a čarodejnica) 

 

 Keď si predstavíte, že Boh je lev, čo sa vám vybaví? Aké vlastnosti Boha vystúpia do popredia? 
 

1) Lev je neskrotený 

Skrotené zviera poslúcha svojho pána. Boh však nie je mačka alebo psík, ktorého si môžeme skrotiť. Ostáva 
nezviazaný, neohraničený, neskrotený. Vládne nad týmto svetom ako nezávislý a nestranný vládca. Tento 
obraz je v protiklade k chápaniu náboženstva ako barličky pre naše bolesti a potreby a vyvoláva skôr 
predstavu života, kedy my musíme neustále prispôsobovať naše malé pravdy tomu, ktorý jediný je Pravdou 
nad všetkým. 
 

 Prečítajte si z knihy Jozuovej 5:13-15.  
 Na ktorej strane stojí Jozue a o čo mu ide? Na ktorej strane stojí vodca Hospodinovho vojska? 
 Ako môžeme chápať symbol vyzutia topánok? Ako môžeme my opakovať toto gesto? 
 V akom boji, konflikte sa teraz pohybuješ? Popíš úprimne , kde stojíš ty a kde tvoj nepriateľ. 
 Kde v tomto konflikte stojí Boh? Ako ho môžeš uvidieť ako pravdu a lásku v tejto situácii?  
 Pokús sa naboso, zraniteľne priblížiť k tomu, ktorý stojí nestranne, neskrotene aj nad týmto konfliktom. 

 
 

2) Lev je dravý 

Boj aj lev je mocný. Jeho moc sa prejavuje v zápase so zlom, čo sa nám samozrejme páči. Zabúdame však, že 
zlo je takmer vždy prepojené s tým, kto ho pácha. Boh sa v takýchto situáciách často neprejavuje ako 
niekto, komu sme ľahostajní. Nenecháva nás na pokoji, ale takmer ako divoké zviera útočí na miesto, kde 
sme najviac zlom ovládaní a odkrýva našu pýchu a sebeckosť. 
 

 Prečítajte si z knihy Ozeáš 13:4-9.  
 Porovnaj verše 6 a 8. Prečo sa Boh zameriava práve na srdce a odkrýva ho?  
 Ako môžeme v kontexte našej témy rozumieť týmto krutým obrazom? Je toto ešte Boh? Nemal by 

Izrael radšej nechať svojmu osudu?  
 Stalo sa ti niekedy niečo podobné, keď ťa Boh nenechal isť po ceste pýchy a sebectva? 
 Skúmaj svoje srdce. V ktorých aspektoch potrebuješ narovnať svoju cestu tak, aby si minul číhajúceho 

leva? 
 
 

3) Lev aj baránok 

Obraz Boha ako leva je nedostatočný. Kristov príbeh ukazuje, že Boh má aj inú tvár. Nie je len lev. Oveľa 
viac je aj baránok, a tak aj poznáme Boha častejšie. Božie víťazstvo nad zlom má nakoniec pasívnu povahu, 
keď Ježiš trpel za naše zlo, aby sme mohli žiť. Jeho posledné slovo je teda ponuka odpustenia. 
 

 Ako text, ako tento, mení obraz Boha ako leva? Ako sa trojjedinný Boh prejavuje po Kristovej smrti 
a zmŕtvychvstaní? Ako bojuje so zlom baránok? 

 Reflektujte v modlitbe váš súčasný vzťah k tomu, ktorý je lev aj baránok. 
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