Biblijos paukščiai

Eil.
Nr.

Paukščiai

Paukščio išvaizda
(paveikslėlis)

Paukščio biblijinės istorijos aprašymas 4 sakiniai

Vietovė,
kur
gyvena
minimas
paukštis
Libanas

1.

Erelis

Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni
vyrai krinta išsekę. Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų
kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails. Jis pasotina geru tavo burną, ir atsinaujina
tavo jaunystė kaip erelio.

2.

Vanagas

Stručio, pelėdos, žuvėdros, vanago su visa jo gimine, Dėk ragą prie lūpų!Tarsi vanagas
virš VIEŠPATIES namų dėl to, kad jie sulaužė mano sandorą ir buvo neištikimi mano
mokymui. Peslys ir vanagėlis su visa jo gimine; Ten gyvens vanagas ir ežys, įsikurs
pelėda ir varnas. Viešpats išties sumaišties virvę ir ištuštėjimo svambalą.

Izraelis

Ten gyvens vanagas ir ežys, įsikurs pelėda ir varnas. Viešpats išties sumaišties virvę ir
ištuštėjimo svambalą. Aš raudosiu ir dejuosiu, vaikščiosiu basas ir nuogas, kauksiu kaip
šakalai, dejuosiu lyg pelėdos, Laukiniai žvėrys ten šeimininkaus, jų namai bus pilni
pelėdų. Stručio, pelėdos, žuvėdros, vanago su visa jo gimine.

Izraelis

Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, ir Dievas juos
maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už paukščius! Kas paruošia varnui peną, kai jo
jaunikliai šaukiasi Dievo, klaidžiodami be maisto?” Jo galva yra lyg brangiausias auksas,
jo plaukai banguoti ir juodi kaip varnas. Akis, kurios tyčiojasi iš tėvo ir niekina
paklusnumą motinai, iškapos varnai slėnyje ir suės erelio jaunikliai.

Libanas

3.

4.

Pelėda

Varnas

Biblijos
ištrauka
Iz 40,29-31
Ps 103,5

Įst 14,15

Oz 8,1
Kun 11, 14

Iz 34,11

Iz 34,11
Mch 1,8
Iz13, 21
Įst 14,15

Lk 12,24
Job 38,41
Gg 5,11
Pat 30,17

5.

Karvelis

Karvelių pardavėjams Jis sakė: “Pasiimkite visa tai iš čia ir iš mano Tėvo namų nedarykite Izraelis
prekybos namų!” O jei neturėtų iš ko ir negalėtų aukoti avinėlio, ims du balandžius ar du
jaunus karvelius-vieną deginimo aukai, o kitą aukai už nuodėmę,-kunigas sutaikins ją, ir ji
bus apvalyta’ ”. Karvelių pardavėjams Jis sakė: “Pasiimkite visa tai iš čia ir iš mano Tėvo
namų nedarykite prekybos namų!”

Jn 2,16
Kun 12,8
Jn 2,16

6.

Balandis

Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Ir štai Jam atsivėrė dangus, ir Jis pamatė Dievo
Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant Jo. Ir štai balsas iš dangaus
prabilo: “Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi”. Čiršku tarsi parskridusi
kregždė, dejuoju tarsi balandis. Nuvargsta man akys, žvelgdamos aukštyn į dangų: esu aš
skurdžius, Viešpatie! Užstok mane! „Pasitraukti iš miestų, apsigyvenkit tarp uolų, Moabo
gyventojai! Būkit kaip balandis, kraunantis sau lizdą gilaus tarpeklio šonuose“.Ir Šventoji
Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu
mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.

Izraelis

Mt 3,16-17
Iz 38, 14
Jer 48, 28
Lk 3, 22

7.

Kurapka

Kaip kurapka, tupinti ant kiaušinių, bet neišperinti jų, yra tas, kuris neteisingai įgyja turtą.
Gyvenimui įpusėjus turtai paliks jį, ir galiausiai jis liks kaip kvailys. Tenebūna pralietas
mano kraujas Viešpaties akivaizdoje, nes Izraelio karalius išėjo ieškoti blusos kaip
žmogus, kuris medžioja kurapką kalnuose”. Žmogus, kraunantis sau turtus neteisėtai, yra
kaip kurapka, perinti ne savo dėtus kiaušinius. Turtai paliks jį gyvenimo pusiaukelėje, –
amžiaus pabaigoje jis bus laikomas mulkiu.

Jeruzalė

Jer 17,11
1 Sam 26,20
Jer 17, 11

8.

Putpelė

Egiptas

Sk 11,31-34

9.

Žvirblis

Pakilo Viešpaties siųstas vėjas ir atnešė putpelių. Jų tiek prikrito aplinkui stovyklą, kiek
galima apeiti per dvi dienas ir dvi uolektys nuo žemės. Žmonės rinko putpeles visą tą
dieną ir naktį ir dar kitą dieną, ir kiekvienas prisirinko nemažiau kaip dešimt homerų; jas
džiovino aplink stovyklą. Mėsa tebebuvo jiems tarp dantų, ir jie dar nebuvo jos suvalgę,
kai Viešpaties rūstybė užsidegė prieš tautą, ir Jis ištiko juos dideliu maru. Ta vieta buvo
pavadinta Kibrot Tavos kapinėmis, nes ten palaidojo žmones, kurie buvo pasidavę
geiduliams.
Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų
Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už
daugybę žvirblių. Net ir žvirblis randa namus, kregždė-lizdą perėti vaikams prie Tavo
aukurų, kareivijų Viešpatie, mano Karaliau ir Dieve!

Izraelis

Mt 10,29-31
Ps 84,3

10. Gandras

Net gandras, balandis, kregždė ir strazdas žino savo sugrįžimo laiką, bet mano tauta
nežino Viešpaties nuostatų. gandras ir visa jo giminė; taip pat tutlys ir šikšnosparnis.
Paukščiai ten krauna lizdus, gandras kipariso viršūnėje sau namus pasidarė.Pakėlęs akis,
pamačiau dvi moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, kurie buvo panašūs į gandro sparnus. Jos
pakėlė indą aukštyn.

Izraielis

Jer 8,7
Kun 11,19
Ps 104,17
Zch 5,9

11. Strutis

Ar tu davei povui gražius sparnus ir plunksnas bei sparnus stručiui? Jis pakasa žemėje
savo kiaušinius ir smėlyje leidžia jiems šilti. Jis nesupranta, kad koja gali juos sutraiškyti
ir laukinis žvėris sumindyti. Jis šiurkščiai elgiasi su savo vaikais, tarsi jie būtų svetimi; jis
nebijo, kad darbuojasi veltui,

Izraelis

Job 39,13-18

12. Gervė

Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva,
kaip ir Kristus yra galva bažnyčios,-Jis kūno gelbėtojas. Todėl kaip bažnyčia paklūsta
Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. gulbė, pelikanas ir gervė;

Izraelis

Ef 5,22-24
Kun 11, 18

13. Povas

Viešpats tarė Abromui: “Palik savo šalį, gimines, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau
parodysiu. Aš padarysiu tave didele tauta, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garsų; ir
tu būsi palaiminimu. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave
keikia, ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės”. Abromas iškeliavo, kaip Viešpats
jam pasakė. Su juo drauge išėjo Lotas. Abromas buvo septyniasdešimt penkerių metų, kai
jis išėjo iš Charano.

Izraelis

Pr 12,1-4

14. Pelikanas

stručio, pelėdos, žuvėdros, vanago su visa jo gimine, gervės, gulbės, ibio, naro,
kormorano, apuoko, pelikano, kėkšto ir visos jo giminės, taip pat tutlio ir šikšnosparnio.

Izraelis

Įst 14, 15-18

15. Kėkštas

Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai,
nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei
girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.Todėl Dievas paliko
juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais
prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas
kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą.

Izraelis

1 Kor 6,9-10
Rom 1,26-27

16. Kregždė

Šikšnosparniai, kregždės ir visokie paukščiai nutupia ant jų kūno ir galvos, po juos
laipioja katės. Kaip žvirblis turi lakioti, o kregždė skraidyti, taip nepelnytas prakeikimas
nenutupia. Net žvirblis randa namus ir kregždė sau lizdą, kur laiko savo jauniklius,
prie tavo aukurų, Galybių VIEŠPATIE, mano Karaliau ir mano Dieve.

Izraelis

Bar 6, 21
Pat 26, 2
Ps 84, 4

