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Răspunsuri biblice
pentru părinţii copiilor curioși
F

Dacă aveți copii cu vârstele cuprinse între cinci și opt ani,
știți prea bine întrebările pe care vi le pot pune. Iar, dacă nu ați
aprofundat încă suficient o anumită temă, se poate întâmpla
să nu știți cum să le răspundeți. De aceea, în loc să le oferiți o
privire perplexă, ori o improvizație de moment, ori să îi trimiteți de la unul la altul, aveți ocazia acum să le dați răspunsuri
biblice temeinice.
Domnul Isus a spus: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău”
(Matei 22:37). Copilașii Îl iubesc pe Dumnezeu cu inima și
sufletul lor și de aceea primesc cu încredere cele dintâi explicații pe înțelesul lor. Dar, pe măsură ce cresc, au nevoie și de
acele răspunsuri edificatoare din punct de vedere intelectual, pentru a putea să Îl iubească pe Dumnezeu și cu mintea
(cugetul) lor..
Iată o veste bună: Cuvântul lui Dumnezeu are sens pentru
orice vârstă. Apostolul Pavel îi spunea guvernatorului roman:
„[…] rostesc cuvinte adevărate și chibzuite” (Fapte 26:25). Nu
numai că Biblia este adevărată, ci are și un sens logic.
Ne rugăm ca fiecare din voi, în mod personal, să beneficiați
de cele scrise în această carte și apoi să împărtășiți întrebările
și răspunsurile din ea cu copiii voștri. Și fie ca întrebările ce
urmează fiecărei lecturi să stimuleze dialoguri edificatoare
între părinți și copii.
Răspunsuri biblice pentru părinții copiilor curioși
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1. Cine este Dumnezeu?
F

D

umnezeu este Duhul măreț și plin de iubire, care locuiește în ceruri. Domnul Isus a spus adesea că Dumnezeu
este „Tatăl vostru care este în ceruri” sau „Tatăl vostru cel
ceresc” (Matei 5:16, 48; 6:9, 26). Prin urmare, chiar așa ar trebui să gândiți despre El.
Tatăl vostru ceresc este chiar mai bun decât tatăl vostru
pământesc. Tatăl vostru din ceruri veghează necontenit asupra voastră. El vă iubește mai mult decât vă puteți imagina. El
este foarte bun. Chiar atunci când se întâmplă lucruri rele, El
se asigură că, în final, totul lucrează spre bine.
Gândiți-vă la tații de aici, de pe pământ. Ei lucrează ca
să câștige bani și în felul acesta copiii lor să poată mânca o
mâncare sănătoasă, să îmbrace haine frumoase și să aibă asigurat un adăpost. Ei le poartă de grijă. Domnul Isus a spus:
„Uitați-vă la păsările cerului […] Tatăl vostru cel ceresc le
hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?”
(Matei 6:26). Ba da, sunteți. Domnul Isus a spus să vă rugați:
„Tatăl nostru care ești în ceruri […] pâinea noastră cea de toate
zilele dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:9, 11). Dumnezeu vrea să
ai încredere că El îți va da ceea ce ai nevoie.
Părinții de pe pământ oferă daruri copiilor lor, iar
Dumnezeu face la fel. Domnul Isus le spunea părinților evrei:
„Deci, dacă voi […] știți să dați daruri bune copiilor voștri,
cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri
bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11). Dumnezeu te iubește cu
Răspunsuri biblice pentru părinții copiilor curioși
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mult mai mult decât tatăl tău pământesc, iar darurile Lui sunt
nespus mai bune.
Dumnezeu, de asemenea, Se îngrijește de tine și te protejează. Unul din modurile prin care face asta este să îți dea
reguli a căror împlinire te mențin fericit, sănătos și în siguranță. Domnul Isus a spus: „Cine are poruncile Mele și le
păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de
Tatăl Meu” (Ioan 14:21).
Asemeni unui tată pământesc, Dumnezeu te și disciplinează. Biblia spune: „Căci Domnul pedepsește pe cine iubește
[…] Suferiți pedeapsa: Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu
niște fii. Căci, care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl?”
(Evrei 12:6‒7).
Neascultarea ta Îl întristează pe Dumnezeu. Dar asta nu
înseamnă că El nu te mai iubește. Se poate întâmpla ca, atunci
când copiii nu își ascultă tatăl pământesc, el să îi trimită, ca
pedeapsă, în camera lor. Dar asta nu înseamnă că îi alungă
afară din casă. Bunătatea lui Dumnezeu este și mai mare. El
spune: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi
părăsi” (Evrei 13:5).
Dumnezeu te iubește și va veghea întotdeauna asupra ta.
F
Îţi amintești de momente în care Dumnezeu a avut grijă
de tine ca un Tată?
În ce alte moduri Dumnezeu S-a purtat ca un Tată cu tine?
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2. Cât de mare este Dumnezeu?
F

P

entru a înțelege această întrebare trebuie mai întâi să înțelegem cât de mari sunt cerurile, fiindcă acolo trăiește El.
Atunci când spunem „ceruri”, de obicei înțelegem universul
cu stelele, planetele și spațiul care îl compun. Iar universul
acesta este nesfârșit.
Există în jur de 170 de miliarde de galaxii în univers. Fiecare
galaxie are miliarde de stele. Unele galaxii sunt aproape, iar
altele sunt foarte, foarte departe. Chiar folosind cele mai
puternice telescoape, astronomii abia le pot vedea. Dacă ai
trece cu o navă spațială de ultima stea din ultima galaxie, ai
intra într-un spațiu care nu are sfârșit.
Știai că Dumnezeu e mai mare chiar și decât acest spațiu? Solomon a spus: „ […] cerurile și cerurile cerurilor nu Îl
pot cuprinde” (2 Cronici 2:6). Dumnezeu este prezent atât în
întregul univers cunoscut, cât și dincolo de marginile celor
mai îndepărtate galaxii.
Biblia spune: „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).
Imaginează-ți că ai putea călători dincolo de hotarele universului, dincolo de ultima stea. Și acolo purtarea de grijă a lui
Dumnezeu te va însoți. Și acolo El îți va fi alături.
David spune: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și
unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu
ești acolo; dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și
acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la
Răspunsuri biblice pentru părinții copiilor curioși
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marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta
mă va apuca” (Psalmul 139:7‒10).
„Așa vorbește Domnul: «Cerul este scaunul Meu de
domnie și pământul este așternutul (în eng. scăunel pentru
picioare) picioarelor Mele»” (Isaia 66:1). Un scăunel pentru picioare este un scăunel scund și mic pe care cineva își
odihnește picioarele în timp ce stă așezat pe un fotoliu confortabil sau pe un tron regal. Acest verset nu vrea să spună
că Dumnezeu Își odihnește picioarele pe Polul Nord. Nu din
cauza asta se topește gheața din zona arctică. Înseamnă pur și
simplu că Dumnezeu este așa de mare, încât întreaga planetă,
comparată cu El, e foarte mică.
Dumnezeu știe că este greu să ne imaginăm măreția Lui.
De aceea, El S-a întrupat ca om și a venit jos pe pământ în
persoana Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu. A făcut aceasta
pentru ca noi să ne putem apropia de El și să Îl înțelegem
mai bine.
F
Înţelegi acum măreţia lui Dumnezeu?
Ce poţi face dacă nu poţi înţelege măreţia Lui?
Cum ne ajută cunoașterea măreţiei lui Dumnezeu să
înţelegem cât este de puternic?
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3. Cum poate Dumnezeu să știe totul?
F

C

el mai scurt răspuns ar fi că Dumnezeu știe totul fiindcă
El este Dumnezeu.
Dar un răspuns mai elaborat ar fi acesta: noi nu putem ști
totul pentru că mintea noastră este mai mică decât mintea lui
Dumnezeu. Dacă mintea noastră e cu puțin mai mică decât o
minge de fotbal, mintea lui Dumnezeu întrece în mărime tot
ce ne putem imagina. El Se poate gândi la tot ce s-a întâmplat vreodată, tot ce se întâmplă acum și tot ce se va întâmpla
în viitor.
Mulți oameni încearcă să înțeleagă cum vine asta. Dar, cu
toate astea, ei nu pot înțelege. Din această cauză ei spun că
Dumnezeu nu are nicio noimă. Asta e totuna cu a spune că
profesorul tău de matematică nu are noimă doar fiindcă tu nu
ai înțeles lecția predată. Adevărul este că profesorul e foarte
inteligent, dar tu nu ai priceput problema de matematică pe
care o explică.
Oare nu ai văzut niciodată vreun film sau emisiune TV în
care un om de știință stă în fața unei table acoperite de ecuații nesfârșite? Omul de știință e un geniu și el înțelege acele
ecuații. Dar tu spui: „Tot ce știu eu este că 2+2=4. Însă acele
complicate ecuații sunt de neînțeles pentru mine. Așadar, din
moment ce nu le pot înțelege, înseamnă că ele nu au sens.”
Oare ce ar face ceilalți elevi dacă te-ar auzi spunând acestea cu voce tare în clasă? Cu siguranță ar izbucni în râs.
Răspunsuri biblice pentru părinții copiilor curioși
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Biblia spune: „Mare este Domnul nostru și puternic prin
tăria Lui, priceperea Lui este fără margini” (Psalmul 147:5). O
altă traducere spune: „Măreț și puternic este Domnul nostru;
înțelepciunea Lui nu poate fi măsurată”. Dar capacitatea ta de
înțelegere este limitată. De aceea, acum, ești în clasa în care
ești și nu în următoarea. Asta fiindcă înțelegerea și înțelepciunea ta pot fi măsurate. Profesorii le măsoară atunci când îți
pun întrebări și îți dau teste. Așa își fac ei o idee despre ceea
ce știi și ce nu știi.
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile
voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci, cât sunt de sus
cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de
căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre”
(Isaia 55:8‒9).
Dumnezeu a întocmit toate creaturile vii de pe această
planetă. Tot El a proiectat și legea gravitației. Inteligența Lui
este incredibilă. Prin urmare nu ai cum să înțelegi pe Cineva
care știe absolut totul. Sigur, te poți întreba: „Cum poate
Dumnezeu să știe totul? Înseamnă că mintea Lui trebuie să
fie nemărginită.” Știi ceva? Chiar așa și este. Poate abia acum
înțelegi de ce Dumnezeu este așa de măreț.
F
Dacă un geniu e mai inteligent decât tine, cu cât mai
inteligent este Dumnezeu decât un geniu?
Care sunt întrebările tale? Cine are răspunsurile la toate
întrebările tale?
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