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Prefață

Prefață

de Papa Francisc

Dragi copii, dragi părinți,
Un copil de 8 ani din Canada mi-a
pus cândva întrebarea: „Ce făcea
Dumnezeu înainte de a fi creat
lumea?” M-am gândit la aceasta și
apoi am răspuns: „Înainte ca
Dumnezeu să fi creat ceva, el iubea.
Aceasta este ceea ce făcea el:
iubea. Dumnezeu iubește încontinuu. De aceea, atunci când a creat

lumea, nu a făcut altceva decât să
iubească”.
Răsfoind acest YOUCAT pentru
copii, descopăr întrebări pe care
copiii le pun de milioane de ori
părinților și cateheților lor, de
aceea îl consider la fel de util ca și
Catehismul mare, pentru că aici se
găsesc răspunsuri la cele mai

de Papa Francisc

importante întrebări ale vieții: De
unde vine această lume? De ce
exist eu? Cum și pentru ce trebuie
să trăim aici? Ce se întâmplă după
moarte? YOUCAT pentru copii este
un catehism cu totul altfel decât
cel pe care l-am folosit eu. Este
făcut ca părinții și copiii să-l parcurgă împreună și, astfel, să descopere tot mai mult iubirea lui Dumnezeu.
Dragi părinți, să aveţi la voi acest
mic catehism și să vă faceţi timp
ca să-l citiţi împreună cu copiii
voștri. Pagină cu pagină, mister
de credință cu mister de credință,
întrebare cu întrebare. Ajutați-i pe
copiii voștri să descopere iubirea

lui Isus! Aceasta îi va face puternici
și curajoși. Eu vă încredințez vouă
YOUCAT pentru copii. Să nu obosiți
în a întreba și a povesti despre credința voastră. Să nu rămâneți tăcuți
atunci când întrebările copiilor
voștri vă forțează puțin, ci să aveți
mereu puterea de a fi mediatori ai
credinței pe care și voi ați primit-o
de la părinții voștri. Fiți un lanț viu
care să facă posibil de la o generație la alta ca evanghelia să fie
mereu prezentă în familiile noastre,
în comunități și în Biserică.
Vă binecuvântez din toată inima și vă
rog să vă rugați pentru mine.
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Introducere

Introducere
Dragi părinți, nași și însoțitori,
Părinții și cateheții au cerut în repetate rânduri un
Catehism pentru copii. Acest instrument numit
„Catehism” există în Biserică de mai bine de 1000
ani. Un catehism este un fel de manual în care se
găsește tot ceea ce trebuie să știe copiii și adulții
pentru ca, pas cu pas, să cunoască și să învețe mai
profund credința creștină și să ajungă astfel la o
relație vitală cu Isus Cristos. Un catehism este
autorizat întotdeauna de Biserică. Ea garantează
corectitudinea conținuturilor. Alături de Sfânta
Scriptură, Catehismul este a doua carte importantă
în Biserică.
În toamna anului 2013, părinți, profesori, preoți și
conducători de grupuri de copii din Austria,
Slovacia și Germania au pornit împreună la drum
pentru a scrie un astfel de manual. Acesta trebuia
să fie senin și modern și să se adreseze copiilor cu
vârsta între 9 și 13 ani. Noi nu am voit să elaborăm
cartea în mod artificial, ci chiar de la început
ne-am înțeles să probăm rezultatele noastre cu
grupuri de copii. Am remarcat repede: nimic nu
este mai greu decât să spui ceva măreț într-un mod
simplu și clar.
Și încă ceva ne-a mai devenit clar: o carte despre
credință nu poate fi niciodată altceva decât un
mijloc auxiliar. Nu este suficient să-i pui copilului în
mână YOUCAT pentru copii cu observația: „Ia citește
tu asta”, cu speranța că respectivul copil îl va găsi
deja singur pe Dumnezeu sau că își va adânci
credința cu aceasta. Noi ne-am dat seama că ar
trebui să scriem o carte pentru copii și pentru
părinții lor. Cărțile pot fi de ajutor - dar, în cele din
urmă, transmiterea credinței nu poate fi delegată
cărților sau anumitor mijloace. Credința poate fi
trezită numai cu cea mai veche metodă din lume:
de la inimă la inimă, de la om la om. Cele mai
grozave cărți, filmele cele mai tari nu-i pot înlocui
pe părinții sau pe bunicii care spun: „Eu cred în
Isus. Pot să-ți arăt cât de frumos este lucrul
acesta?” Sau: „Hai, vino să pornim împreună la
drum, ca să aflăm mai mult despre Dumnezeu cel
iubitor”.

Noi suntem convinși de faptul că locul decisiv
pentru transmiterea credinței nu este spațiul din
clasă și nici chiar biserica. Poate că este un colțișor
în camera copiilor, un șezlong la mare, o bancă în
grădină sau pe marginea patului. Nimic nu poate
înlocui discuția dintre oamenii care se iubesc și au
încredere. Numai în spațiul apropierii iubitoare
poate fi împărtășită comoara credinței, împărtășită
sau să fie descoperită împreună. Pot fi puse
întrebări și se poate învăța unii de la alții. Aici
poate fi la îndemână un ghid interesant - YOUCAT
pentru copii.
Copiii au multe întrebări, de exemplu: „De ce exist
eu?” sau „De unde știm noi neapărat că există
Dumnezeu?” sau „De ce a fost Isus răstignit pe
cruce?” Un minunat prim pas în folosirea acestui
YOUCAT pentru copii. Puteți căuta împreună
răspunsuri. Ritualul de seară este cea mai bună
ocazie de a răsfoi împreună YOUCAT pentru copii.
Normal că puteți alege o întrebare sau alta. Cel
mai bine este de a se urmări ordinea propusă a
întrebărilor. Aceasta, pentru că credința a crescut
de-a lungul a peste două mii de ani și a fost mereu
înțeleasă tot mai profund; practic, din acest motiv,
nu poate fi lăsată deoparte nicio parte fără
pericolul de a trece peste ceva important sau de a
înțelege greșit. De exemplu, duminica poate fi
înțeleasă doar plecând de la Înviere. Cine cunoaște
ceva despre Învierea lui Isus, poate explica Paștele.
Cine a înțeles Paștele va putea spune ce se
întâmplă cu bunica atunci când ea moare. Așa se
întrepătrund lucrurile. Este o plăcere să mergi pe
urmele lui Dumnezeu. Și nu învață doar copiii. Cât
de des au spus deja părinții: „Abia în momentul în
care i-am explicat aceasta copilului meu, m-a
captivat și pe mine!”

Introducere

Cum se folosește YOUCAT pentru copii?
Vă sugerăm să procedați în cinci sau șase pași.
Dacă vreți să vă pregătiți, uitați-vă la o pagină
pe care vreți să o citiţi curând împreună cu
copilul dumneavoastră. Despre ce este vorba,
înainte de toate? Înțelegeți ce se are în vedere?
Aveți dumneavoastră înșivă acces la așa ceva?
Aveți nevoie de informații suplimentare? Există
vreun loc în Biblie unde ar trebui să deschideți
pentru a căuta? Lăsați să acționeze ca ilustrațiile; copilul le va descoperi mai întâi. Textele din
partea colorată de jos a paginii sunt impulsuri
pentru dumneavoastră. Unele lucruri prezentate
acolo le veți putea transmite în cadrul discuției.
Când sunteți împreună cu copilul, priviți mai întâi
pagina pe care se află o anumită întrebare.
Acolo pot fi descoperite o mulțime de lucruri și
deseori și ceva de râs. De aceasta au grijă deja
cei doi copii obrăznicuți Lilly și Bob.
Îndreptați-vă acum privirea spre întrebare.
Adesea ilustrația va fi punctul de legătură
pentru discuția dintre dumneavoastră și copilul
dumneavoastră.
Poate că acum închideți YOUCAT pentru copii
chiar cu un pic de zgomot. Copilul își închipuie
multe; și dumneavoastră aveți idei. Important
este ca la un moment dat copilul dumneavoastră să poată formula un posibil răspuns sau să
exprime ceea ce știe. Dacă dumneavoastră înşivă
sunteți nesigur(ă) la anumite puncte, nu e chiar
așa de rău. Copilul dumneavoastră este
impresionat și atunci când porniți împreună la o
călătorie de descoperire.

Abia după aceea priviți, vă rog, din nou în
YOUCAT pentru copii, ca să vedeți ce răspuns se
află acolo. Este un răspuns comun al Bisericii,
așa cum a rezultat el din Biblie și dintr-o istorie
a credinței de 2000 de ani. Acest răspuns, prin
urmare, are o anumită greutate. Uneori,
răspunsul pe care l-ați găsit împreună cu copilul
nu corespunde întru totul cu experiența
Bisericii. Nu trebuie explicat totul imediat.
Treceți la următoarea întrebare. Unele lucruri
pot fi înțelese abia într-un context mai larg.
Dacă la sfârșitul dialogului vostru mai reușiți să
spuneți o rugăciune liberă împreună cu copilul,
care să aducă înaintea lui Dumnezeu conținuturile discuției voastre, înseamnă că aţi reușit
ceva minunat!
Și încă ceva: rugați-vă la Duhul Sfânt pentru timpul
în care sunteți în discuție cu copilul dumneavoastră. Chiar dacă aceasta vi se pare mai întâi cam
ciudat, veți observa că primiți o lumină…
De altfel, noi, autorii, atunci când am scris acestea,
nu am făcut nimic altceva: am împărtășit credința
noastră. Cu ajutorul proiectorului aruncam o
întrebare pe perete; și apoi încercam să găsim un
răspuns comun care să se potrivească cu Biblia și
cu învățătura Bisericii. Am numit metoda noastră
Community writing. Răspunsurile din YOUCAT
pentru copii, așadar, nu provin de la unul singur, ci
de la toți autorii.
Și am mai făcut ceva: de-a lungul anilor ne-am
rugat să reușim să facem ceva care să-i ajute cu
adevărat pe copii și pe părinți să descopere
mesajul lui Isus pentru viața lor.
Autorii cărţii YOUCAT pentru copii
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Einleitung
Introducere
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De unde vine lumea și tot ceea ce există?

Tot ceea ce există
vine de la
Dumnezeu.

De unde vine lumea și tot ceea ce există
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Introducere

2

De ce exist eu?

Tu exiști
pentru că Dumnezeu te vrea.
El te cunoaște.
Ține infinit de mult la tine
și vrea să te facă fericit.

Un Dumnezeu care este iubire: Isus

Viziune: se vorbește despre

Este o obligație pentru fie-

s-a arătat sfintei Tereza din Avila

o viziune (din lat. videre = a

care creștin să fie fericit atât

într-o viziune și i-a spus: „Aș crea din

vedea) atunci când Dumnezeu

nou întreaga lume, ca să aud fie și

se arată unui om într-un mod

cât este posibil.

Clive Staples Lewis

numai o singură dată de la tine că mă

miraculos.

(1898–1963), scriitor

iubești”. Așa de importanți suntem noi,

englez și om de știință

oamenii, pentru Dumnezeu.

în literatură

De unde vine lumea și tot ceea ce există

3

De unde știm noi că există Dumnezeu?

Noi știm
că există Dumnezeu
pentru că îi vedem urmele
peste tot în lume.
Privește la toate acestea:
Soarele de pe cer,
stelele în noapte,
pădurile, munții, mările și fluviile,
animalele mari și cele mici,
oamenii de pe toate continentele.
Pe toate acestea Dumnezeu le-a făcut.

Căci în el trăim, ne mişcăm şi suntem, cum au spus şi unii dintre
poeţii voştri.
Fap 17,28

Peștii din mare vorbeau unii

nu poate trăi fără Creatorul și Păstră-

cu alții: „Se spune că întrea-

torul său. Și totuși, omul întreabă:

ga noastră viață depinde de apă. Dar

„Unde este Dumnezeu?” Trebuie știu-

ce înseamnă aceasta? Nu am văzut-o

te două lucruri, mai întâi: Dumnezeu

niciodată”. Astfel, l-au rugat pe un

este peste tot, nu există nimic fără

bătrân pește înțelept să le arate apa.

el. Și în al doilea rând: Dumnezeu nu

Bătrânul pește a spus: „Oh, pești ne-

este totul, ci este începutul a toate.

pricepuți! Voi trăiți în apă... și nu vă

El este nesfârșit mai mare decât tot

dați seama?” Precum peștii în apă,

ceea ce există.

la fel trăiește omul în Dumnezeu. El

Origine necunoscută

13
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Introducere

4

Poate fi cunoscut Dumnezeu?

Nu fără ajutorul lui.
Dumnezeu este mai mare
decât toate imaginile și toate ideile
pe care omul și le poate face despre el.
Dumnezeu este un mare mister.
Dumnezeu vrea ca noi
să-l cunoaștem și să învățăm a-l iubi.
De aceea el ni se descoperă.
Această descoperire se cheamă „revelație”.

Revelația înseamnă: Dumnezeu s-a arătat. În

Prea mare

apă. „Ce faci acolo?”, voi Augustin

YOUCAT se spune: „Așa cum în iubirea umană

Despre sfântul Augustin

să știe. „Eu torn apa mării în

se poate ști ceva despre omul iubit numai dacă

(354-430) se povestește că odată

gaură!”, spuse copilul. „Aceasta

el ne deschide inima lui, la fel știm și noi ceva

se plimba pe țărmul mării, ca să

n-o să meargă, zâmbi sfântul,

despre cele mai adânci gânduri ale lui Dumnezeu

mediteze despre Dumnezeu. Un co-

marea este mult mai mare!” La

deoarece Dumnezeu cel veșnic și plin de mister ni

pil a săpat o gaură

aceasta, copilul a răspuns: „Dar

s-a descoperit nouă din iubire“.

în nisip și mergea

nici tu, Augustin, n-o să reușeşti să

cu scoica încoace

cuprinzi măreția lui Dumnezeu cu

și încolo pentru a

mintea ta redusă!”

Vezi și întrebarea 7: De ce a trebuit Dumnezeu
să se arate, ca să știm cum este el?

umple gaura cu

De unde vine lumea și tot ceea ce există

5

Pot intra eu în contact cu Dumnezeu?

Da.
Vorbeşte cu el!
Roagă-l să se facă simțit
în inima ta.
Nu numai tu îl cauți pe Dumnezeu –
şi Dumnezeu te așteaptă pe tine.
Indiferent dacă te afli pe bicicletă
sau aștepți autobuzul,
adresează-te pur și simplu lui.

Dumnezeu poate fi cu adevărat

O rugăciune minunată:

observat?

Doamne, tu mă observi de aproape

Sfânta soră Faustina trăia în
Polonia. Ea povestea că Isus

Cine se deschide față de Dumnezeu în

şi mă cunoşti; ştii când mă aşez şi când mă

i-a spus: „Înainte ca eu să fi

tăcere și în rugăciune descoperă modul

scol;

creat lumea, te iubeam pe tine

în care Dumnezeu „vorbește”, cum ne

pătrunzi de departe gândurile mele; fie că

cu iubirea pe care inima ta o

conduce, ne îndrumă, ne mângâie, ne

umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;

trăiește astăzi și iubirea mea nu

ridică, ne vindecă și ne dăruiește iubirea

toate cărările mele îţi sunt cunoscute.

se va schimba niciodată“.

sa. Dumnezeu nu este un fel de „energie”

Ochii tăi m-au văzut înainte de a mă naşte

dincolo de nori, ci Dumnezeu este cineva

şi în cartea ta îmi erau scrise toate; zilele

căruia te poți adresa și el răspunde.

erau fixate, pe când nu era niciuna dintre ele.

Citiți despre aceasta întrebarea 140:
Cum îl pot auzi eu pe Dumnezeu?

Ps 139,1–3.15.16

15
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Ce înseamnă a crede în Dumnezeu?

A crede în Dumnezeu înseamnă că
eu îmi pun toată încrederea
în cel care mă iubește cel mai mult.
Accept ceea ce Dumnezeu îmi descoperă despre el.
Încerc să fac ceea ce-mi spune el.
A crede în Dumnezeu înseamnă
să te simți ocrotit de el.
Dumnezeu ne iubește.
Nu trebuie să ne fie deloc frică de el.
Împreună cu el, putem da
tot ce este mai bun în noi!

Credința ta te-a ajutat!
Isus a spus această propoziție în

Bărbatul care s-a încrezut în Dumnezeu

Parohul evanghelic Dietrich Bonhoeffer a fost arestat în timpul

repetate rânduri, după ce a vindecat

dictaturii lui Adolf Hitler în Germania și condamnat la moarte. În

oameni. A spus-o unei femei vindecate

închisoare, în mijlocul fricii sale de moarte, a scris un cântec cu totul

(Mt 9,22), unui orb (Lc 18,42), unui
lepros (Lc 17,19).

incredibil:
„De puteri bune minunat ocrotiți,
așteptăm mângâiați ce ar putea veni.
Dumnezeu este la noi seara și dimineața
și cu siguranță în fiecare nouă zi“.

De unde vine lumea și tot ceea ce există

7

Poate crede fiecare ce vrea?

Da, dar aceasta nu ajută la nimic.
Creștinii nu inventează credința,
ci au încredere în Isus Cristos.
El a adus adevărul despre Dumnezeu.
Acesta se află în Sfânta Scriptură
și în Tradiția vie a Bisericii.
În Biserică, noi trăim împreună
ceea ce am învățat de la Isus.
Această credință noi trebuie
să o ducem la toți oamenii.
Chiar dacă Dumnezeu parcurge
un drum propriu cu fiecare, totuși
credința este ceva ce ne priveşte pe toţi.

Citiți, pe lângă aceasta,

și întrebarea 8: Cum este

Căi spre Dumnezeu
Un jurnalist l-a

Ceea ce cred creștinii împreună se

află în „Crez” (vezi și întrebarea 13).

transmisă cunoașterea despre

întrebat odată pe viitorul Papă

Această credință comună este atât de

Dumnezeu?

Benedict al XVI-lea: „Câte căi

importantă, încât duminică de duminică,

există spre Dumnezeu?” Răs-

după predică, este rostită sau cântată

punsul lui a fost: „Atât de multe

de toți.

Întrebarea 9: De ce spun oamenii:
„Nu pot să cred în Dumnezeu”?
Întrebarea 10: Ce este Biblia?

Întrebarea 50: Ce înseamnă cuvântul „Biserică“?

câți oameni există“.
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Cum se transmite credința în Dumnezeu?

În poporul lui Dumnezeu, cunoașterea despre Dumnezeu
a fost transmisă încă de la început prin viu grai;
a fost scrisă în Biblie,
celebrată în sfintele sacramente
și vestită în → Biserică.
Poporul lui Dumnezeu este comunitatea
în care experiențele cu Dumnezeul cel viu
sunt înțelese corect și sunt transmise
de la o generație la alta.
Fiecare → creștin care-și trăiește viața sa cu Dumnezeu
are de povestit o întâmplare.
Adesea, părinții sau bunicii sunt cei
care le transmit copiilor și nepoților
credința lor în Dumnezeu.

→

Biserică: Când aud cuvântul „Bise-

Mărturisirea credinței din

rică”, mulți se gândesc numai la o

partea părinților sau a

casă sau la o instituție. La întrebările
50–52 găsiți mai multe informaţii
despre Biserică.

→ Creștin este cineva care este botezat

și prin aceasta îi aparține lui Cristos. Ce
este Botezul și ce face din noi, aceasta

este tratat mai pe larg la întrebarea 66.

Cunoașterea credinței
Două mame discută între ele despre

prietenilor este adesea mai

grupele lor de pregătire la prima Împăr-

importantă decât explicațiile cu

tășanie. „Ai mei nu au nici cea mai mică

multe cuvinte. Copiii au nevoie

licărire! I-am întrebat despre numele celor

de exemplul celor adulți, care

patru evangheliști și drept răspuns a venit:

să le povestească despre expe-

Gaspar, Melchior și Baltazar!” Cealaltă

riențele lor cu Dumnezeu.

mamă spune: „Fii totuși mulțumită, pentru
că au știut cel puțin trei dintre ei!“

De unde vine lumea și tot ceea ce există

Uneori prietenii povestesc
modul în care l-au descoperit pe Dumnezeu.
Atunci când creștinii povestesc despre cum
li s-a arătat lor Dumnezeu, sau cum Dumnezeu
i-a condus și i-a ajutat în viața lor,
ei dau „mărturie” despre credința lor.

Comunitate care povesteşte
copacilor, pe acoperișurile caselor, în

înainte de a fi scrise Evangheliile și

Dumnezeu i s-a descoperit în repetate

Poporul lui Dumnezeu, căruia

templu – peste tot au fost povestite

alte texte ale creștinismului primar.

rânduri de-a lungul a peste o mie de ani,

evenimentele sacre ale lui Dumnezeu.

Acestea au fost adăugate la Scrierile

ni-l putem închipui ca pe o „comunita-

Acestea au fost puse în scris abia mai

Vechiului Testament. În așa-numitul

te care povesteşte”. La focurile de pe

târziu. Astfel au apărut Sfintele Scripturi

„canon”, ele au fost recunoscute ca

câmp ale păstorilor, la fântână, unde se

ale poporului lui Israel. Și primii creștini

„Sfânta Scriptură” a creștinilor.

întâlneau pentru a scoate apă, la umbra

au trăit un timp din transmiterea orală
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De ce spun unii oamenii:
„Eu nu pot să cred în Dumnezeu“?

Unii oameni nu au auzit încă
nimic despre Dumnezeu.
Unii au idei false despre Dumnezeu
și de aceea nu pot crede în el.
Alții au trăit experiența răului
care îi ține departe de credinţa în Dumnezeu.
Iar alții nici măcar nu încearcă să creadă,
sau nu vor să știe nimic despre Dumnezeu.
Dar Dumnezeu îl iubește pe fiecare om
și vrea ca toți să-l găsească.
Uneori durează multă vreme
până când cineva simte
că există un Dumnezeu
care bate la ușa inimii lui.
Adesea oamenii îmbătrânesc
până când ajung să creadă în Dumnezeu
și să aibă încredere în el.

FALSELE
IMAGINI DESPRE
Dificultăți privind credința
Nu trebuie să avem impresia că
oamenii care întâmpină dificultăți în
privința credinței sau care chiar nu pot
să creadă în Dumnezeu ar fi de mai
puțină valoare. Dumnezeu este
creatorul tuturor oamenilor. El îi
iubește pe toți oamenii, fără excepție.

Astfel de „dumnezei” nu există:
Un dumnezeu care vrea să ne prindă în greșeli.
Un dumnezeu care are nevoie de aplauzele noastre.
Un dumnezeu pe care nu-l mai interesează lumea.
Un dumnezeu care este mereu supărat.
Un dumnezeu care pedepsește fără milă.

DUMNEZEU
PROVOACĂ
BOLI

De unde vine lumea și tot ceea ce există

10
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Ce este Biblia?

→ Biblia este cea mai importantă carte din lume.
Noi o mai numim și Sfânta Scriptură.
În ea se află ceea ce știm noi
despre Dumnezeu.
Biblia ne spune cât de mult
ne iubește Dumnezeu.
Prin cuvintele Sfintei Scripturi,
Dumnezeu ni se adresează nouă direct.

Sfânta Scriptură nu este
o carte cu basme învechite.
Când citesc Biblia, eu știu că
acum Dumnezeu însuși îmi vorbește.
Când în Biblie, de exemplu, stă scris:
„Voi sunteți lumina lumii” (Mt 5,14), aceasta
se referă și la noi, creștinii de astăzi.
Dumnezeu are încredere în noi,
ca prin noi să fie mai senin și mai frumos
în lume.

→ Biblia: în grecește
biblos = carte

Ce s-ar întâmpla dacă am
trata Biblia așa cum facem cu
telefonul nostru mobil? Dacă
ne-am întoarce să o luăm atunci
când am uitat-o acasă așezată
undeva, dacă am lua-o de mai
multe ori pe zi în mână, dacă am
citi mesajele lui Dumnezeu în
Biblie, așa cum citim mesajele de
pe telefonul mobil?
Papa Francisc

Doi creștini discută.

„Ha, asta-i chiar interesant,

Unul spune: „Abia după

spune celălalt. La mine este

Provocare
Mergeți odată într-o

ce, seara, citesc zece minute

exact invers: dacă seara eu

bibliotecă și cereți să vi se

din Biblie, pot să adorm în

citesc zece minute din Biblie,

arate cât de multe, minunate

liniște”.

nu mai pot dormi liniștit!“

Biblii pentru copii există!
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Este adevărat ceea ce spune Biblia?

Tot ceea ce se spune în Biblie, ceea ce trebuie
să știm neapărat despre Dumnezeu
și despre calea noastră către el
este adevărat.
Cu → ajutorul lui Dumnezeu,
autorii Bibliei relatează
ceea ce au înțeles despre Dumnezeu
și ceea ce poporul lui Dumnezeu
a trăit alătiri de el.
Ei relatează folosind limbajul
și știința din timpul lor.

→Pentru aceasta, Biserica are cuvântul

inspirație. Cu acest cuvânt vrea să se
spună că autorii Sfintei Scripturi au
scris sub influența Duhului Sfânt,
adică ei au fost conduși cumva „de
sus” în vederea cunoașterii
adevărului despre Dumnezeu și
despre noi. Un exemplu: în ce
priveşte relatarea despre creație,

autorii Bibliei nu au voit să scrie o
prezentare științifică despre crearea

Cea mai importantă carte
a lumii

lumii. Pentru ei nu se punea problema

Dramaturgul ateu Bertold Brecht

cum a creat Dumnezeu lumea, ci:

(1898–1956) a fost întrebat odată

că el a creat-o

care ar fi cartea cea

și a creat-o din nimic,

mai importantă din

că el a creat-o pentru noi și că a încre-

lume. El a răspuns: „O

dințat-o grijii noastre.

să râdeți: Biblia!“
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Ce relatează Biblia?

Biblia cuprinde două mari părți,
Vechiul și Noul Testament.
Ea începe cu crearea lumii,
relatează cum l-au cunoscut oamenii pe Dumnezeu
și se termină cu venirea unui cer nou și a unui pământ nou.
Vechiul Testament relatează
că Dumnezeu a creat cerul și pământul.
Noi citim că el i-a creat pe oameni,
însă ei s-au îndepărtat de → Dumnezeu și au pierdut paradisul.
Ei au început să facă mult rău, să mintă
şi să se omoare unii pe alții
și, astfel, să nu mai respecte voința lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, Dumnezeu nu i-a abandonat.
El a condus poporul lui Israel din sclavie la libertate.
I-a dat cele → Zece Porunci pentru o viață bună.
Le-a trimis → profeți.
Aceștia au fost oameni înțelepți, bărbați și femei.
Ei au făcut cunoscută voința lui Dumnezeu
între oameni.
Ei l-au vestit pe Mesia, Salvatorul lumii.

→ Expresia „a se îndepărta de

Dumnezeu“ înseamnă, totodată, și
„a păcătui”. Sfânta Tereza din Avila
a spus cândva: „Cine se roagă nu
rămâne mult timp în păcat. Pentru
că ulterior el va părăsi fie
rugăciunea, fie păcatul, deoarece

rugăciunea și păcatul nu pot
dura mult timp împreună”. Despre
păcat și iertarea păcatelor:

întrebarea 55: După ce poate fi

recunoscut păcatul? și întrebarea
56: Ce face păcatul cu noi?

→ Zece Porunci: Vezi Partea 3
de la p. 162.

→ Profeți: Cuvântul „profet” vine din limba greacă și
înseamnă mesager, prezicător, vorbitor. În Vechiul

Testament, Dumnezeu cheamă profeți și profetese
pentru a comunica poporului său ori unor persoane
individuale voința lui Dumnezeu. Uneori, un om este
chemat de Dumnezeu chiar împotriva voinței sale
pentru a le descoperi altora planurile lui Dumnezeu.

De unde vine lumea și tot ceea ce există

Acest Mesia este Isus Cristos.
Despre el relatează Noul Testament,
de la început până la sfârșit:
cum a devenit el om,
cum i-a vindecat pe bolnavi,
cum i-a iertat pe cei păcătoși,
cum i-a înviat pe morți,
cum ne-a învățat pe noi
să-i iubim chiar și pe dușmanii noștri;
cum a suferit pentru noi
și cum a murit;
cum a biruit moartea și a înviat;
cum ni l-a trimis pe → Duhul său cel Sfânt;
cum este el Domnul Bisericii sale
și ne așteaptă la sfârșitul timpurilor.
Toate acestea le-a făcut
și le face și pentru mine.
De aceea, eu pot spune:
El este și Domnul meu.

→ Duhul Sfânt: Pentru aceasta
puteți citi întrebarea 47:
Crezul/Duhul Sfânt.

Citiți-i copilului vostru minu-

Un bolnav are alături prieteni atât

nata povestire din Evanghelia

de grozavi, încât aceștia desfac un

după Marcu (Mc 2,1-10)! Trebuie să o

acoperiș și, printr-o gaură, cu ajutorul

prezentaţi cât mai plastic: oamenii fac

unor funii, îl coboară la Isus pe omul

orice pentru a ajunge la Isus, ca să

aflat pe o targă.

experimenteze puterea lui de vindecare.
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