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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.
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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!


