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Cu mult timp în urmă, în Rai,

animalele și oamenii conviețuiau într-o strânsă legătură.

Creaturile mari și feroce își domoleau ghearele

și se jucau frumos cu oamenii.

Iubirea domnea pest e toate făpturile create de Dumnezeu.

Nimeni nu avea de ce să se teamă.

Dumnezeu ne-a făgăduit că, într-o zi, când va împărăți Hristos,

toate făpturile create de El vor trăi din nou în pace.

Însă, chiar și astăzi, când Pământul est e încă în întuneric,

sfi nți și sfi nte, plini de Lumină, împărtășesc 

iubirea lui Dumnezeu față de fi ecare făptură a Sa – 

față de oameni și animale, 

fi e ele domestice sau sălbatice.

Să facem cunoștință cu câțiva dintre acești oameni 

care au iubit făpturile create de Dumnezeu 

și să observăm cum prind viață

prieteniile lor pline de Duh Sfânt. 





Sfântul Modest se afl a la cârma Bisericii din Ierusalim.

Inima sa era plină de iubire față de fi ecare făptură 

creată de Dumnezeu.

O văduvă săracă l-a rugat să o ajute cu boii ei. Aceștia 

erau singurul său mijloc de trai și erau grav bolnavi. 

În vis, el i-a spus: „Nu te teme. Fă o cruce din fi erul 

uneia dintre uneltele tale, înmoaie crucea în ulei sfi nțit 

și binecuvântează-ți animalele.”

Ea a ascultat de cuvântul lui și boii s-au vindecat.

De aceea, ne rugăm la Sfântul Modest 

ca la un ocrotitor al animalelor.






