BÀI THỨ III
THIÊN CHÚA TẠO DỰNG VŨ TRỤ VÀ SĂN SÓC MỌI LOÀI

29. Vũ trũ do đâu mà có?
Vũ trụ có được là do Thiên Chúa tạo dựng nên.
30. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ theo cách thế nào?
Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài mà tạo dựng vũ trụ bằng lời nói của Ngài. Mọi sự đều đã được tạo thành
từ hư vô do ước muốn của Ngài được biểu lộ qua lời nói (xin xem sách Sáng thế [Genèse] đoạn 1).
31. Thiên Chúa có ý gì khi tạo dựng vũ trụ?
Khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa có ý muốn thông ban sự tốt lành của Ngài cho muôn loài muôn vật, để làm
sáng danh Ngài và cho ta dùng mà làm sáng danh Chúa hơn nữa.
32. Thiên Chúa có tiếp tục săn sóc các loài do Ngài đã dựng nên không?
Thưa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục săn sóc tất cả mọi loài, nhất là loài người. Chúng ta gọi đó là việc Chúa quan
phòng (providence). (Quan: xem xét, lưu ý; phòng: giữ gìn, ngừa trước).
33. Trong các loài do Thiên Chúa tạo dựng, loài nào trọng hơn?
Có hai loài trọng hơn: Thiên Thần và loài người.
34. Thiên Thần là loài gì?
Thiên Thần là loài thiêng liêng (không có thân xác, nên không thấy được) được Chúa tạo dựng, để thờ phượng,
kính mến và thi hành mệnh lệnh Chúa, đồng thời cũng được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.
35. Có phải mọi Thiên Thần đều được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa không?
Thưa không, vì có một số chống lại Thiên Chúa, nên bị phạt trong hỏa ngục, đó là ma quỷ.
36. Các Thiên Thần có giúp gì cho loài người không?
Thưa có, các Thiên Thần - nhất là Thiên Thần bản mệnh (ange gardien); bản: của mình; mệnh: mạng, sự sống
còn) - luôn gìn giữ hồn xác chúng ta và thúc giục chúng ta làm điều lành, tránh điều dữ. Vì thế, chúng ta nên tin
cậy và tôn kính các Thiên Thần.
37. Loài người là loài gì?
Loài người là loài có linh hồn và xác, được Thiên Chúa tạo dựng nên, giống như hình ảnh của Ngài (xin xem
sách Sáng Thế 1, 26-27; 9, 6 - xin xem thêm sách Sáng Thế, đoạn 1).

