Kungsfiskaren
En kvinna som räfsade löv på missionsstationen i Afrika, där vi bodde, hittade en
dag en vacker blå fågel som hoppade omkring på marken. Vi tog in den till vår
finlandssvenska skola där den fick bo i köket. Det var en kungsfiskare som inte
kunde flyga. Antagligen var den sjuk, för den ville inte heller äta. Vi förstod snart
att den skulle dö, men vi ville att den skulle ha det bra under den tid som fanns
kvar, så vi bäddade åt den i ylle på det annars kalla cementgolvet.
Den fick vatten och blev omskött. Den hoppade omkring på golvet, men snart sov
den mest. En morgon låg den död i sitt ”bo”. Vi begravde den i vår blomrabatt.
Malakit kungsfiskare är en av de tre kungsfiskare som finns i Östafrika. Den lever
vid vatten inne i täta buskar och äter små fiskar och larver. I Afrika finns det också
många andra vackra fåglar.
Vet du vem som skapat allt vackert som finns?
I Afrika finns det mycket som är vackert, vackra fjärilar till exempel. Själva är vi
också mycket märkvärdiga! Vi får titta på allt vackert som finns och samtidigt
tacka Gud som gjort allt och ger oss allt. Särskilt när vi är ledsna är det bra att se
på något fint och tänka på Gud.
I Afrika finns det nämligen
också mycket som man blir
ledsen av. Folk går utan mat,
de är ofta sjuka och många är
osams. I Finland finns det också
sådant som vi blir ledsna av.
Kanske Gud gjort allt det vackra
för att vi ska komma att tänka
på honom när vi ser något som
är vackert?
Se på Jesus! Hos honom finns
tröst och förlåtelse för allt!
Brita Jern
Måla de afrikanska fåglarna i
deras rätta färger!
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