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DESPRE ISAAC WATTS 

 

Isaac Watts s-a născut la 
17 Iulie 1674, în orașul en-
glez Southampton, avându-l 
pe tatăl său ca exemplu moral ex-
traordinar de-a lungul copilăriei sale, care a avut foar-
te mult de suferit din pricina persecuției. Încă din 
copilăria sa, Isaac Watts s-a distins printr-o capacitate 
intelectuală deosebită, stimulată de activitatea didac-
tică a tatălui său, sub influența căruia s-a aflat toată 
viața, dar mai ales până în anul 1690, când a plecat la 
Londra, pentru studii aprofundate. 

Câtă vreme a studiat la Londra, sub coordonarea 
profesorului și păstorului Thomas Rowe,  Isaac a fost 
remarcat îndeosebi prin caracterul lui frumos, despre 
care Thomas  Rowe a spus că Isaac nu i-a oferit ni-
ciodată prilej ca să îl mustre sau să îl disciplineze. 

Dragostea lui Isaac Watts pentru copii și pentru a 
le oferi învățătură altora s-a înfiripat în el începând cu 
anul 1696, când a fost invitat să fie profesorul de casă 
al fiului Lordului John Hartopp, care își avea reședin-
ța în castelul din Stoke-Newington. În același timp, 
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Watts și-a început slujirea oficială a lui Dumnezeu ca 
predicator la vârsta de 24 de ani.  

Deși încercat de multe ori prin boli sau persecu-
ție, Isaac Watts nu a încetat să fie un apărător al cre-
dinței, încurajând la rugăciune și predicarea Evanghe-
liei în special pe credincioșii mai tineri. În anul 1712, 
el a suferit foarte mult de pe urma unei febre puterni-
ce, lucru care l-a determinat să stea departe de slujire 
timp de aproape 4 ani, după care și-a dedicat viața 
aproape exclusiv scrierii de imnuri creștine și lucrări-
lor de teologie creștină. 

Dincolo de viața sa de credință exemplară, Isaac 
Watts a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați 
scriitori creștini. De-a lungul vieții sale, el a publicat o 
serie de cărți pe diverse teme ale vieții creștine, pre-
cum A Guide to Prayer [Un ghid pentru rugăciune], 
The Knowledge of the Heavens and the Earth Made 
Easy, or The First Principles of Astronomy and Geo-
graphy [Cunoașterea ușoară a cerurilor și a pământu-
lui, sau principiile de bază ale geografiei și astronomi-
ei], An Essay on the Freedom of Will in God and in 
Creatures [Un eseu despre liberul arbitru în Dumne-
zeu și în ființele create] și altele. 

De-a lungul vieții sale, Watts a compus peste 600 
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de imnuri creștine, grupate în 3 volume, dintre care 
unul a fost dedicat în întregime copiilor, iar altul a 
reprezentat o parafrazare a cărții Psalmilor din Biblie.  

Isaac Watts a murit la 25 noiembrie 1748, la 
Londra, ulterior fiindu-i dedicat un întreg muzeu la 
Southampton, câteva zeci de ani mai târziu. 

Editura MAGNA GRATIA, 2017 

 

MICUL CATEHISM PENTRU COPII 

* * * 

1) Copile, poți să-mi spui cine te-a creat? 

R: M-a creat Marele Dumnezeu, care a făcut 
cerurile și pământul. 

2) Ce face acest Dumnezeu pentru tine? 

R: El mă păzește zi și noapte de rău, și întot-
deauna îmi face bine. 

3) Și ce ar trebui să faci pentru acest Dumnezeu măreț, 
care întotdeauna îți face bine? 

R: Ar trebui să învăț să-L cunosc și apoi să fac 
tot ce-I este pe plac. 
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4) Unde ne învață Dumnezeu să-L cunoaștem și să-L 
iubim? 

R: Dumnezeu ne învață să-L cunoaștem în 
Cuvântul sfânt, care se găsește în Biblie. 

5) Ai învățat cine este Dumnezeu? 

R: Dumnezeu este duh și, deși eu nu-L pot 
vedea, El mă vede și cunoaște toate lucrurile și 
poate face orice dorește. 

6) Ce ar trebui să faci ca să fii plăcut lui Dumnezeu? 

R: Ca să fiu plăcut lui Dumnezeu trebuie să-
mi fac datoria atât față de Dumnezeu cât și fa-
ță de oameni. 

7) Care este datoria ta față de Dumnezeu? 

R: Datoria pe care o am față de Dumnezeu es-
te să mă tem de El și să-L onorez, să-L iubesc și 
să-L slujesc, să mă rog Lui și să-L laud. 

8) Și care este datoria ta față de oameni? 

R: Datoria pe care o am față de oameni este să 
fiu supus părinților mei, să spun întotdeauna 
adevărul, să fiu cinstit și să le fac bine tuturor. 

9) Ce speri să primești căutând să fii plăcut lui Dum-
nezeu? 
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R: Astfel aș fi un copil al lui Dumnezeu și L-
aș avea pe Dumnezeu ca Tată și Prieten pen-
tru totdeauna. 

10) Ce s-ar întâmpla dacă nu te-ai teme de Dumne-
zeu, nici nu L-ai iubi, nici nu ai căuta să fii plăcut 
Lui? 

R: Aș fi un copil rău și Mărețul Dumnezeu va 
fi foarte mânios pe mine. 

11) Copile, de ce te temi tu de mânia lui Dumnezeu? 

R: Mă tem de mânia lui Dumnezeu deoarece 
El îmi poate ucide trupul și îmi poate face su-
fletul să fie mizerabil după ce trupul meu este 
mort. 

12) Dar nu ai făcut niciodată lucruri care să-L mânie 
pe Dumnezeu? 

R: Da, mă tem că de prea multe ori am păcă-
tuit împotriva lui Dumnezeu și merit mânia 
Lui. 

13) La ce te referi când spui că ai păcătuit împotriva 
lui Dumnezeu? 

R: Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu în-
seamnă să fac orice Dumnezeu îmi interzice să 
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fac, sau să nu fac ceea ce Dumnezeu îmi po-
runcește să fac. 

14) Și ce ar trebui să faci ca să fii salvat de mânia lui 
Dumnezeu, pe care o meriți prin păcatele tale? 

R: Trebuie să-mi pară rău pentru păcatele 
mele, trebuie să-L rog pe Dumnezeu ca, dato-
rită a ceea ce a făcut Hristos, să mă ierte și să 
mă ajute să-L slujesc. 

15) Te va ierta Dumnezeu dacă te rogi pentru acest 
lucru? 

R: El mă va ierta dacă mă încred în mila Lui, 
datorită a ceea ce Hristos a făcut și a suferit. 

16) Știi tu cine este Iisus Hristos? 

R: El este Fiul lui Dumnezeu care a venit din 
Cer să ne salveze de păcatele noastre și de mâ-
nia lui Dumnezeu. 

17) Ce a făcut Hristos cât timp a fost pe pământ? 

R: El însuși S-a supus Legii lui Dumnezeu și 
ne-a învățat și pe noi să ne supunem. 

18) Și ce a suferit Hristos pentru mântuirea oameni-
lor? 

R: Hristos a murit pentru păcătoși, care au 
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încălcat Legea lui Dumnezeu și care ar fi meri-
tat să moară ei înșiși. 

19) Unde este Domnul Isus Hristos acum? 

R: Domnul Isus Hristos a înviat și a mers în 
Cer să pregătească acolo un loc pentru toți 
aceia care Îl slujesc pe Dumnezeu și Îl iubesc 
pe Fiul Său, Isus. 

20) Poți tu, prin puterile tale, să-L slujești pe Dumne-
zeu și pe Domnul Hristos? 

R: Nu, nu pot prin puterile mele, dar Dum-
nezeu mă va ajuta prin Duhul Său cel Sfânt, 
dacă Îi cer acest lucru. 

21) Va veni vreodată Domnul Isus Hristos înapoi? 

R: Domnul Isus Hristos va veni din nou și El 
ne va chema pe toți să dăm socoteală pentru 
tot ce am făcut. 

22) Cu ce scop ne va chema să dăm această socoteală? 

R: Pentru ca atât copiii lui Dumnezeu, cât și 
cei răi să poată fi răsplătiți după faptele lor. 

23) Ce se va întâmpla cu tine dacă ești rău? 

R: Dacă sunt rău voi fi trimis în focul veșnic 
din Iad, printre ființele rele și nenorocite. 
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24) Și unde vei merge dacă ești copil al lui Dumnezeu? 

R: Dacă sunt copil al lui Dumnezeu voi fi dus 
în Cer, și voi locui acolo cu Dumnezeu și cu 
Hristos pentru totdeauna. 
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