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'Počuli ste už niekoho niekedy vravieť: ,,Som 
hladný ako vlk" alebo „Ješ ako prasiatko!" alebo 
,,Je to jemné a mäkkučké ako kuriatko"? 
Ľudia často tak opisujú veci, ktoré vidia, cítia, 

počujú alebo ochutnajú, že ich prirovnávajú k iným 
veciam. Niekedy dávame jeden druhému mená 
zvierat alebo vecí, ako slniečko, opička alebo 
srdiečko. Ak ti tvoja mamička povie slniečko, myslí 
tým, že si „šťastný človek, ktorý prináša radosť 
druhým. Ak ťa tvoj starý otec nazve opičkou, myslí 
tým, že si veselý človek, ktorý rozosmieva druhých. 

V Biblii je veľa podobných prirovnaní, ktoré nám 
pomáhajú pochopiť, aký je Boh. O niektorých 
z týchto prirovnaní si povieme aj v tejto knihe. 
Pomôžu ti pochopiť, aký je Boh - a ako veľmi ťa 
miluje a stará sa o teba. 



Boh 
je ako 
hrnčiar 

Ale teraz, 
ó Hospodine, ty si 
naším otcom, my 
sme hlinou, a ty si 
naším tvorcom, 
a dielom tvojej 
ruky sme my všetci. 

Izaiáš 64,8 

• l 



Hrnčiar je ten, kto tvaruje veci z hliny. 
Najprv si vyberie hrudu mäkkej hliny. ,,Čo z nej 

urobím?" rozmýšľa. ,,Obyčajnú polievkovú misu? 
Pevný džbán na vodu? Ozdobnú vázu?" 

Položí mäkkú hlinu na hrnčiarsky kruh. Pevnými 
prstami stláča, hnetie a tvaruje hlinu podľa toho, čo 
chce urobiť. 
Keď je nádoba hotová, hrnčiar sa usmeje. ,,Nikde 

nenájdete takú, ako je táto!" povie. Má rád každú 
z nich, či už je to obyčajný riad alebo nádherná váza. 

Nik nie je presne taký, ako som ja. Ako hrnčiar 
!varujúci nádobu. Boh ma spravil presne tak, ako chcel 
on. 



Boh 
je ako 
dážd' 

A príde k nám ako 
dážď, ako jarný 
dážď, ktorý zvlažuje 
zem. 

Hozeáš 6,3 

Poznáš dážď - vtedy padajú z oblakov kvapky vody. 
Dážď polieva trávu a záhrady. Pomáha rastlinám 

a stromom rásť, aby sme mali ovocie a zeleninu. 
Dážď napÍňa potoky a rieky, kde žijú ryby a ~de 

chodia piť zvieratá. 
Dážď nám dáva vodu na pitie, varenie a kúpanie. 
Rastliny, zvieratká i ľudia, všetci potrebujú vodu. 

Tak ako dážd' prináša život celej prírode, Boh prináša 
život, mne. 





Boh 
je ako 
pastier 

Pásť bude Tako 
pastier svoje stádo, 
svojím ramenom 
zhromaždí jahňatá 
a vo svojom lone 
ich ponesie, brezé 
nežne povedie. 

Izaiáš 40, 11 

• 

Pastier je človek, ktorý sa stará o stádo 
ovečiek. Každý deň vodí pastier svoje ovečky 
popri potokoch, pasie ich na trávnatých lúkach. 

Pastier musí byť odvážny. Musí chrániť svoje 
ovečky za búrky, na kamenistých svahoch 
a pred dravými vlkmi. 
Večer zráta pastier svoje ovečky a stráži ichl 

kým spia. Každú pozná po mene. 

Boh ma miluje a stará sa o mňa presne tak, 
ako sa dobrý pastier stará o svoje ovečky . 





Boh 
je ako 

pevnost' 

Hospodin je dobrý, 
je pevnosťou v deň 
súženia a zná tých, 
ktorý sa utiekajú 
k nemu. 

Náhum 1,7 



evnosť je miesto, ktoré chráni pred nebezpečenstvom 
a problémami. Je to dobré miesto, kde možno 1ájsť 
ochranu alebo úkryt. 
Ľudia rúbu stromy a rozkopávajú lúky, aby mohli 

stavať domy, mestá a továrne. Keď sa toto stane, veľa 
vtákov a zvierat stratí svoj domov. 

Niekedy si ľudia povedia: ,,Tieto zvieratá umrú, ak im 
nepomôžeme. Oploťme kúsok zeme a spravme zákony, 
aby tam nikto nemohol stavať či nastavovať pasce alebo 
chytať ryby či poľovať." 

Také miesto sa volá „prírodná rezervácia". Vtáky, ryby 
a zvieratá, ktoré tam žijú, sú chránené pred . 
nebezpečenstvom. Môžu si tam nájsť jedlo, stavať si 
hniezda alebo brlohy a bezpečne vychovávať s,oje 
m]áďatká. 

Boh je pre mňa ako pevno.st: Môžem počítať s tým, že 
mi pomôže, ked' mám problémy, a ochráni ma pred 

. rtezpečenstvom. 
~ 



Boh 
je ako 
skala 

O pane ... buď mi 
skalou obydlia, 
kam by som vždy 
vošiel. 

Žalm 71,1.3 Skala je obrovská masa kameňa. Niektoré skaly sú 
také veľké a pevné, že nemožno nimi pohnúť. Videl si 
už niekedy takú veľkú skalu? 

Skala môže byť miestom odpočinku na prašnom 
turistickom chodníku. 

Skala môže byť miestom, kde sa môžeš schovať pred 
vetrom alebo dažďom. 

Skala môže byť úkrytom, keď sú nepriatelia na blízku. 

Kedykoľvek potrebujem pomoc, budem dôverovať 
Bohu, lebo on je silný a pevný ako skala. 





Boh 
je ako 
vodca 

Lebo tento Boh je 
naším Bohom na 
večné veky. On nás 
bude vodiť až do 
smrti. 

Žalm 48,15 



Vodca je niekto, kto nás vedie na cestách. Vie„ kde sa 
treba mať na pozore i ktorým chodníčkom sa najlepšie 
pôjde. 

Indiánski sprievodcovia zvykli sprevádzať dobyvateľov 
cez príkre horské priesmyky. Oni vedeli, kde náijsť 
osviežujúci prameň vody a miesto na odpočinok. 
Keď hájnik sprevádza deti z tábora horským 

chodníkom, rozpráva im o stromoch, papradí 
a o kvetoch. ,,Nedotýkajte sa jedovatého brečtanu!" 
upozorňuje. 

Lodivod vie, kde sú skryté skaly a piesok v zátoke. Za 
búrlivých dní a nocí bez mesačného svitu, povedlie loď 
bezpečne ku brehu. 

Boh chce byť mojím vodcom a chce vybrať pre mňa ten 
najlepší chodník. A ja musím byť dobrým nasledovníkom. 



·Boh 
je ako 

borovica 

Som ako zelený 
borovicový strom; 
vaša plodnosť 
prichádza odo mňa. 

H ozeáš 14, 8 



Borovica má drevnaté hnedé šušky a ihličie ako 
ihly. 

Mnohé stromy strácajú každú zimu listy alebo ihličie 
a vyzerajú ako keby boli mŕtve - ale borovica nie. 
V letnom daždi či zasypaná snehom, zostáva borovca 
stále rovnaká. Jej ihličie je stále zelené a jej konáre sú 
stále silné. 

Po celý rok vtáky, ktoré voláme „krivonos" nachádzajú 
potravu a úkryt v boroviciach. Z vetvičiek a kôry si 
postavili hniezda a živia sa semienkami z hnedých 
borovicových šušiek. 

Boh je ako borovica - živý a silný. Poskytuje mi po celý 
rok všetko, čo potrebujem. 



Boh 
je ako 
kráľ 

Hospodin, hrozný 
Najvyšší, je veľký 
Kráľ nad celou 
zemou. 

Žalm 47,3 

Kráľ je vodcom celej svojej zeme. Má veľkú moc -
a veľké úlohy. Je zodpovedný za riadenie svojej 
krajiny a ochranu jej obyvateľov. 

Múdry kráľ tvorí dobré zákony, aby jeho ľud mohol 
žiť pokojne a šl'astne. 

Niekedy kráľ nosí korunu a kráľovské purpurové 
šaty. Sedí na nádhernom tróne a všetok ľud jeho 
kráľovstva ho oslavuje a rešpektuje. 

Boh je kráľom nad všetkými ľud'mi, preto ho 'oudem 
oslavovať a poslúchat: 





Boh 
je ako 
lampa 

Lebo ty si mi 
svet]om, 
Hospodine, ožiariš 
Hospodine, moju 
temnotu. 

2 Samuelova 22,29 

Lampa svieti, preto môžeš vidieť aj v tme. 
Keď si posvietiš baterkou, chodníček sa stane 

viditeľným. Ani za bezhviezdnej noci sa nepotkneš 
ani nepadneš. 
Keď zasvietiš Jampu pri svojej postie]ke, tma 

zmizne. Cítiš sa príjemne a pohod]ne ... a zase rýchlo 
zaspíš. 

Boh je pre mňa ako lampa. Robí môj chodníček 
jasným a širokým. On odoženie môj strach z noci. 





Boh 
je ako 

záhradník 

Boh povedal: 
"Zasadil som ťa 
ako šľachetnú révu, 
samé pravé semä." 

Jeremiáš 2,21 



Záhradník je človek, ktorý vysádza záhradu a stará sa 
o ňu. Najprv si záhradník vyberie to najlepšie miesto. 
Potom vyčistí miesto od skál. Rýľom obrobí zem a pohrabe 
pôdu, aby bola rovná. 

Aby zabránil zvieratám chodiť do záhrady, postaví pevný 
plot. Potom zasadí semienka. Každý deň okopáva hriadky, 
vytrháva burinu a polieva rastlinky. 

Aby bol vinič silný, odrezáva suché konáriky. So šťastným 
srdcom pozoruje svoju záhradku, ako rastie. 

Jedného dňa pozve svojich priateľov, aby sa s nimi podelil 
o chutné ovocie zo záhrady. 

Som ako vinič v Božej záhrade. Pomôže mi vyrásť v 
človeka, ktorý mu bude dávať dobré veci. 



Boh 
je ako 
sudca 

Hospodin povstáva, 
aby riešil spor, 
a stojí, aby súdil 
svoj ľud. 

Izaiáš 3,13 

Sudca je vládny úradník. Rozhoduje o tom, či sú 
ľudia vinní alebo nevinní, že porušili zákon. 

Sudca sedí za vysokým stolom. Ľudia, ktorí boli 
obvinení, že porušili zákon, mu porozprávajú svoj 
príbeh. 

Trpezlivo a pozorne počúva, aby mohol rozhodnúť, 
kto má pravdu a kto nie. Musí byť múdry 
a spravodlivý. 
Keď si vypočuje všetky fakty, rozhodne, či sú vinní 

alebo nie. Má moc potrestať ľudí, ktorí spravili niečo 
zlé. 

Jedného dňa Boh bude súdiť všetkých ľudí. Pretože 
Ježiš zomrel za moje hriechy a ja mu dôverujem ako 
svojmu Spasiteľovi, viem, že mi Boh odpustil. 





Boh 
je ako 

orol 

Ako orol bdie nad 
svojím hniezdom 
a krúži nad svojimi 
orlíčatami, tak 
rozostiera si krídla 
a berie ho, nesie ho 
na svojej peruti. 

5 Mojžišova 32,11 

Videl si už niekedy orla? Je to jeden z najväčších 
vtákov na svete. 

Orol natiahne krídla ponad svoje hniezdo 
a ochraňuje svoje mláďatá, aby im nič neublížilo. 

Chytá malé zvieratá a kŕmi nimi svoje orlíčatá až 
dovtedy, kým nie sú dosť veľké na to, aby si sami 
niečo ulovili. 

Niekedy sa orlíča unaví počas letu. Vtedy matka 
orlica podletí pod mláďa a odnesie ho bezpečne na 
svojich silných krídlach. 

Tak ako orol ochraňuje svoje mlád'atká, Boh bude 
ochraňovať mňa. 





Boh 
je ako 
slnko 

Lebo Hospodin 
Boh je slnkom 
a štítom, milosť 
a slávu udeľuje. 

Žalm 84,12 



Slnko je najväčšia a najžiarivejšia hviezda na oblohe. Je 
centrom našej slnečnej sústavy. 

Slnko nám dáva svetlo, preto môžeme čítať a pracovať a 
hrať sa. Keby slnko nesvietilo, zem by bola vždy taká 
tmavá ako noc. 

Slnko nám dáva teplo, preto sa môžeme cítiť pohodlne 
a je nám teplučko. Keby slnko nesvietilo, naša zem by bola 
studená ako ľad. 

Slnko nám dáva energiu, preto rastliny, zvieratá a ľudia 
ftttlžtt rásť. Keby slnko nesvietilo, všetko živé by umrelo. 

Boh je pre mňa tak dôležitý ako slnko. Dáva mi život 
a šťastie a do môjho srdca vnáša pocit tepla a lásky. 



Boh 
je ako 

architekt 

Očakával robiť 

mesto, majúce 
pevné základy, 
ktorého tvorcom a 
staviteľom je Boh. 

Židom 11,10 

Architekt navrhuje a kreslí plány veľkých budov. Dáva 
stavbárom pokyny pre ich prácu. 

Boh bol architektom nádherného chrámu 
v Jeruzaleme. Plán chrámu vložil do mysle kráľa Dávida 
a kráľ Šalamún, Dávidov syn, postavil chrám. 

V jednej básni kráľ Dávid napísal, že Boh bol 
architektom aj jeho života, lebo Boh naplánoval každý 
deň jeho života skôr, než sa narodil. 

Boh je architektom aj môjho života. Budem plniť jeho 
pokyny, aby som sa mohol stat' takým, akým ma Boh chce 
mat: 





Mama, aký je Boh? 

Ako zodpovieš takú otázku, ktorá vychádza zo 
srdca tvojho dieťaťa? Pastier, skala, orol, 
borovica - to sú len niektoré z pojmov, 
ktorými označil Boh sám seba vo svojom Slove. 

Použijúc pojmy z Písma, kniha ,,Aký je Boh?" 
chce vašim deťom pomôcť lepšie porozumieť 
nielen tomu, aký je Boh, ale aj ako veľmi ich 
miluje a ako sa o ne stará. 

Mary E. Ericksonová je autorkou knihy Šesť rušných 
dnf. Je mamou, starou mamou a učiteľkou. Býva so 
svojím manželom v Colorado Springs. 

Anita C. Nelsonová je ilustrátorka, žije v Kingstone, 
v štáte Illinois so svojím manželom a ich psom Kikom. 

Doporučený vek: 4-7 
Tematický okruh: viera 




