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Doar mioara cea înțeleaptă stătea de-o parte: „Fraților, avem nevoie de-un judecător drept 
peste noi! Să mergem la Păstor. Are el o carte unde stau ascunse toate tainele lumii!”.

Iar Păstorul, văzându-le cum vin, înfuriate, le-a chemat în jurul său, a deschis Cartea și, 
cu voce blândă, le-a spus: „Aici, în Scriptură, vom afla cine a făcut lumea aceasta și pe voi. 
Și astfel vom înțelege cine este cu adevărat Împărat peste toate...”. 

A fost odată ca niciodată... ehei, de mult, tare de mult, animalele au dorit să-și 
aleagă un împărat. Și, dragi copii, șopti buburuza Sara, unde nu s-a iscat o 
ceartă între ele! Fiecare se credea cel mai potrivit să fie împărat peste toate. 

Balena: „Eu sunt cea mai mare!”. Leul: „Eu sunt cel mai tare!”. Fluturele: 
„Eu am veșmântul cel mai ales!”. 



L
a început, nu era nimic: 
nici cerul, nici pământul, 
nici apele, nici pădurile...

Doar Dumnezeu, 
Cel mai înainte de veci: 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Din dragoste a plămădit totul, 
pentru a ne face și pe noi 
părtași la bucuria Sa cea sfântă.



S
i astfel, dragi copii, în prima zi, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dar pământul era 
netocmit și gol, așteptând să fie împodobit cu darurile lui Dumnezeu. 
Și Dumnezeu nu a întârziat, ci a spus: „Să fie lumină!”. Și pe dată lumina a izvorât, 

umplând totul de frumusețe și gingășie. Și Dumnezeu a numit lumina „zi”, și a despărțit-o de întuneric, 
pe care l-a numit „noapte”. Toate acestea, numai cu Cuvântul le-a făcut. 
Și noi, când ne simțim cuprinși de întuneric, să-L rugăm pe Domnul să ne dăruiască Lumina Sa.

,



A doua zi, 
Dumnezeu 
a plămădit 

cerurile cele 
atât de frumoase... 
mai frumoase și mai 
luminoase decât orice 
pietre prețioase! 
Suntem atât de bogați cu 
cerul deasupra noastră! 
Și în inimi ne-a sădit 
Dumnezeu un cer. 
Dacă ne vom ruga, 
vom pătrunde până la el. 
Iar acolo, 
în cerul inimii noastre, 
Îl vom întâlni pe Domnul. 
Ce dar mai mare 
ne-am putea dori?
Să răspundem 
dragostei lui Dumnezeu 
cu o dragoste până la cer!



I
n ziua a treia, Dumnezeu a despărțit pămân-
tul de ape. Și, pentru ca pământul să nu mai 
fie negru și urât, Dumnezeu i-a poruncit 

să se îmbrace în haină de iarbă verde și aleasă, 
și să-și pună podoabă din flori, prețioasă, 
ca să ne veselească inimile și să ne bucure ochii. 

     De fiecare dată 
când ne potolim setea cu apă 
și foamea cu poame, 
să-I mulțumim Domnului
pentru toate darurile Sale.





O
! Ce minunăție! 
Ce altă bucurie 
s-a gândit Domnul 

să ne dăruiască? 
Ce altă podoabă a pus pe 
bolta cerească? 
Ziua a pus o nestemată 
mare și strălucitoare, 
pe care a numit-o „Soare”, 
iar noaptea a pus 
un sâmbure de Lună, 
ca să putem 
să ne spunem 
„Noapte bună!”.
Și aceasta a fost
a patra zi 
a Facerii lumii.



I
n cea de-a cincea zi, 
Dumnezeu a poruncit 
să se umple apele de vietăți 

și văzduhul de păsări. 
Uimiți de-un asemenea 
Dumnezeu mare și bun, 
peștii au rămas fără de glas 
și s-au ascuns adânc în ape. 
Dar păsările, îndrăznețe, 
au țâșnit către bolta cerească,
umplând lumea de viersul lor, 
prin care-L laudă 
pe Dumnezeu.





I
n cea de-a șasea zi, Dumnezeu Și-a îndreptat 
privirea spre pământ, și a făcut toate ființele 
vii numai prin Cuvânt. Așa s-au ivit pe lume 

fiarele din codru și animalele domestice. 
Și trăiau toate în bună prietenie: câinele cu pisica, 
lupul cu mielul, ursul cu vulpea și leul cu antilopa. 
Toate beau apă din același izvor, 
fără măcar să se îmbrâncească, 
ba încă se și pofteau unele pe altele s-o ia înainte!
Iar la sfârșit, ca pe o cunună a creației Sale, 
Dumnezeu l-a făcut pe om, 
pentru a stăpâni peste toate vietățile mărilor, 
ale văzduhului și ale pământului. 
Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul și după 
asemănarea Sa, și i-a suflat în nări suflare de viață, 
iar omul L-a iubit pe Domnul 
și L-a ascultat întru toate.
Și Dumnezeu, îmbrățișând lumea în dragostea Sa, 
a spus: „Toate acestea 
           sunt bun e foarte!”.





I
ar în cea de-a șaptea zi, Dumnezeu, 
după atâta trudă, S-a odihnit. 
Să ne odihnim și noi în ziua a șaptea, 

căci Duminica este ziua Domnului. 
Să-I dăruim această zi lui Dumnezeu, 
după atâtea daruri cât ne-a făcut El nouă, 
și să-I oferim inimile noastre în rugăciune.



S
punând acestea, 
Păstorul închise 
Cartea sfântă, 

iar toate animalele din jurul 
său îl priveau uimite. 
Inima lor sălta de bucurie. 
Doreau cu ardoare 
să-I mulțumească lui 
Dumnezeu... dar cum? 
Cum să se închine 
Împăratului, Cel ce 
le-a plămădit pe ele 
din dragostea Sa?
Și chiar atunci 
auziră glasul cel dul-
ce al clopotului, care-i 
chema pe toți 
la Liturghie. 
Acum întreaga lume 
se adună să-L proslăvească 
pe Domnul 
în cântare sfântă!
Să-i mulțumim 
buburuzei Sara 
că așa frumos 
ni le-a spus 
pe toate... 
Dar uite-o, 
se zorește 
spre biserică! 
Nu-i place deloc 
să întârzie la slujbă. 
Domnul ne așteaptă, 
să ne grăbim și noi!




