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Téma měsíce:
Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil
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PŘEHLED
Velryba - Boží tichá komůrka

2)

Havran - Boží záchranný letecký most

3)

Holubice - Boží posel

4)

Oslátko - Boží nohy
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Téma

Slovíčko pro děti 1)

Boží tichá komůrka







Z bouřky a nečasu si celkem nic nedělám. V moři jsem ve svém živlu a na menších i větších
rybách si ráda pochutnám. Je mě pořádný kus a ostatní se mě spíš bojí.
Jednoho dne jsem zažila zvláštní zkušenost se svým Stvořitelem. Byla jsem takhle na výpravě
za něčím k snědku a podařilo se mi natrefit výtečné sousto. Chlamst - vklouzlo mi do žaludku
jako po másle.
Jenže potom se stalo cosi, co mi vůbec nešlo do hlavy. To sousto mě v žaludku strašně
tlačilo, vůbec to nešlo strávit. A úplně mě přešla chuť na další lahůdky. Jako by mi velký
Stvořitel zapečetil tlamu i žaludek - nic nemohlo ani dovnitř ani ven.
Trvalo to celé tři dny, než jsem se toho neřádu zbavila. Nějak se mi ho nakonec podařilo
vyplivnout. Neumíte si představit, jak se mi ulevilo. A taky jsem byla docela spokojená, že
mě Bůh použil, aby uskutečnil svůj plán.
Už víte, kdo jsem?
...
Ano, velryba, která Jonáše spolkla, když utíkal od Boha.
Tři dny byl v břiše té ryby, takže měl dost času promluvit si s Bohem.
Když ho ryba zase vyplivla na břeh, udělal konečně to, co mu Bůh uložil.
(Můžete si to přečíst v knize Jonáš, 2. kapitola.)
Bůh si použil rybu, aby uskutečnil to, co měl v plánu. Pro Jonáše to byla taková tichá
komůrka, kde konečně zase poslouchal Boží řeč.
I tebe chce Bůh použít. Někdy může jít o maličkosti, které jsou přesto důležité a ze kterých
může Bůh něco udělat. Nech si pro ně od Boha příští týden otevřít oči!
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Boží záchranný letecký most







Patřím k největším zpěvným ptákům na světě. Říká se o mně, že mám chytrou hlavu. A moji
šikovnost v letu mi spousta opeřenců závidí.
Rád se vznáším a plachtím v povětří. Je nádherné odtud pozorovat, jak krásně Stvořitel
všechno vymyslel a udělal.
Jednoho dne jsem ale málem spadl jako hnilička - tak jsem se vylekal, když jsem zčistajasna
dostal zvláštní úkol od Nejvyššího. Spolu s kamarády jsem měl dvakrát denně letět k potoku
Kerít s dodávkou masa a chleba.
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Hmm, vonělo to tedy báječně. Jenže to naneštěstí nebylo určeno pro mě. Ale když dostanete
rozkaz z nejvyšších míst, nemůžete si pochopitelně dovolit žádnou vylomeninu.
Takže jsem ty lahůdky doručil přesně podle nařízení. A byl jsem docela pyšný a šťastný, že
mě Bůh použil k zaopatření potravy pro svého služebníka.
Už víš, kdo jsem?
...
Havran, který na Boží rozkaz přinášel potravu proroku Elijášovi, když v izaelské zemi
vypukl hlad.
(Můžete si to přečíst v 1. Královské 17,1-6.)
Bůh si použil havrana, aby dosáhl svého cíle - byl to vlastně takový záchranný letecký most,
který Božímu služebníku zajišťoval zásobování potravinami.
I tebe chce Bůh použít. Někdy může jít o maličkosti, které jsou přesto důležité a ze kterých
může Bůh něco udělat. Nech si pro ně od Boha příští týden otevřít oči!
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Boží posel







Mám ráda semínka a plody - z nouze se spokojím i se žaludy nebo bukvicemi. Potravu
shromažďuji ve voleti a odtud putuje teprve do žaludku. Kvůli lepšímu trávení sezobnu sem
tam i nějaký kamínek. Mám bezkonkurenční orientační smysl a dokážu letět rychostí až 160
km/h.
Bůh mě použil k tomu, aby náš rod po obrovské světové katastrofě nevyhynul. A kromě toho
jsem dostala od Boha osobně zvláštní úkol, vyřídit jeho příteli fantastickou zprávu: „Už to
brzy skončí.“
Víš, kdo jsem?
...
Holubice, kterou měl Noe v korábu. Po veliké potopě podnikala pro něj průzkumné lety. Díky
tomu se Noe dozvěděl, kdy může i se svou rodinou a zvířaty konečně archu bez nebezpečí
opustit.
(Můžete si to přečíst v Genesis 8,8-12.)
Bůh si použil holubici - byla takříkajíc jeho osobním vyslancem.
I tebe chce Bůh použít. Někdy může jít o maličkosti, které jsou přesto důležité a ze kterých
může Bůh něco udělat. Nech si pro ně od Boha příští týden otevřít oči!
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Boží nohy







Patřím do kategorie hospodářského zvířectva a jsem velmi oblíbený jako nosič těžkých
nákladů. Když na to přijde, dokážu pelášit rychlostí až 50 kilometrů za hodinu.
Jsem ještě docela mladý. Až dosud jsem si hlavně hrál, tulil se k mamince a nechal se od ní
rozmazlovat. Ale už brzy to budu mít za sebou - ty hodiny, dny a týdny učení. A pak přijde
ten velký den, kdy začnu konečně dělat to, k čemu jsem byl stvořen.
Ale co má znamenat tohle? Přijde ke mně jakýsi cizinec, odváže mě a vede pryč. Nevím kam
a nevím proč. Ledaže... no opravdu, byl to docela zvláštní úkol od samého Stvořitele. Nevím
o žádném jiném kolegovi, který by na svém hřbetě vozil Boha.
Už víš, kdo jsem?
...
Oslátko, na kterém vjel Ježíš do Jeruzaléma několik dnů před svou smrtí.
(Můžete si to přečíst v Lukáš 19,28-38.)
Bůh si použil osla - ten se stal vlastně Božíma nohama.
I tebe chce Bůh použít. Někdy může jít o maličkosti, které jsou přesto důležité a ze kterých
může Bůh něco udělat. Nech si pro ně od Boha příští týden otevřít oči!
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