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Dacă marea majoritate dintre noi suntem (sau ar trebui să fim) familiarizați cu pericopele referitoare
la Nașterea lui Hristos, totuși există un pasaj care atrage atenția în mod deosebit: Sf. Luca, după ce
descrie Nașterea, precizează un episod unic în Evanghelii și anume mergerea la templu la 12 ani a
lui Iisus. Episodul a stârnit interesul și curiozitatea creștinilor simpli și savanților deopotrivă, atât
prin unicitatea sa, dar mai ales prin contrastul ce se realizează între abundența de detalii referitoare
la naștere și lipsa aproape totală a informațiilor legate de creșterea (copilăria, adolescența și primii
ani ai tinereții) lui Iisus Hristos ca om. Revenind la textul Sfintei Evanghelii, vedem ca versetul 41 al
capitolului al doilea începe relatarea acestui eveniment: părinții lui Iisus – adică Maria, mama sa și
Iosif, cel care era văzut ca tatăl Său din punctul de vedere al comunității din Nazaret – respectă
obiceiul de a merge la Ierusalim în fiecare an. Iosif, fiind un drept al Legii, cum ni se spune în Matei
1,19, cel mai probabil mergea la Ierusalim de încă două ori pe an, anume la Cincizecime și la
Sărbătoarea Corturilor (Ieșire 23, Ieșire 34, Deuteronom 16). Faptul că întreaga familie merge la
sărbătoarea Paștilor arată scrupulozitatea sau îndeplinirea Legii în cadrul familiei în care a crescut
Pruncul Iisus, fapt sugestiv mai târziu, când va spune fariseilor că El nu a desființat Legea ci a plinit-
o, precum se vede, de la începuturile copilăriei Sale.
Fiind Iisus de 12 ani, S-a suit alături de părinții lui la Ierusalim. Cuvântul anabainontwn înseamnă a
urca sau a merge călare, însă când este legat de un spațiu sacru comportă totdeauna sensul de
urcuș întrucât sugerează ideea că templul se află pe un plan superior existenței mundane. De
asemenea, vârsta de 12 ani reprezintă un punct important în dezvoltarea unui copil în gândirea
iudaică. Dacă tradițiile notate în Mishna se aplicau și în primul secol, acum se intensifică educația
religioasă.
Probabil și formularea preferată de Sf. Ap. şi Ev. Luca (egento etwn dodeka – fiind de 12 ani) vrea să
sugereze acest lucru, întrucât egento-verbul folosit indică o schimbare sau o trecere. Și, continuă
Evanghelia, sfârșindu-se zilele: prin aceasta se spune că s-au sfârșit zilele de sărbătoare, 7 la număr.
Vedem în continuare că Maria și Iosif se întorc de la Ierusalim cale de o zi căutându-L, și, negăsindu-
L, au revenit la Ierusalim. Unii comentatori văd faptul că Maria și Iosif au făcut această cale de o zi
socotindu-L pe Iisus printre prieteni și cunoscuți.
Era un lucru obișnuit ca această călătorie să fie făcută de mai mulți (chiar un sat întreg) mai ales
pentru a asigura securitatea drumului (grăitor este exemplul din pilda Samarineanului milostiv: omul
care se cobora singur de la Ierusalim la Ierihon a căzut între tâlhari – Luca 10,30). Totodată, faptul
că ei au mers o zi totuși și de abia după aceea s-au alarmat arată că Iisus era ascultător lor, ei
considerând că este printre cunoscuții lor. Întorcându-se în Ierusalim, Iosif și Maria Îl găsesc pe
tânărul Iisus în templu după 3 zile. Probabil aceste trei zile se referă la cele 2 pierdute pe drum (una
dus-una întors ) și o zi de căutări, dar este foarte probabil să fie și un înțeles simbolic, în iudaism trei
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fiind simbolul plinătății suficiente.
Următoarele versete sunt foarte sugestive pentru înțelegerea acestei pericope. Iisus a fost găsit de
către Maria și Iosif în templu. Textul original este destul de obscur – en tw ierw- unii comentatori
zicând că ar fi vorba de o încăpere destinată instrucției religioase. De asemenea, faptul că stătea
între  învățători  nu  este  vorba  de  o  răsturnare  de  situație  maestru-ucenic;  Iisus  stătea  jos
(kaqezomenon) între dascăli, termenul en mesw putând fi tradus mai degrabă cu între ei, în mijlocul
lor în sensul de participant principal la activitatea de învățare a Legii desfășurată acolo. El ascultă și
întreabă ca potrivit staturii unui tânăr de vârsta sa, metoda întrebare-răspuns fiind preferată de cele
mai multe ori în școlile rabinice. Vedem că nu este așadar vorba de o răsturnare de situație, Iisus
Hristos aici nu predă Legea, ci El uimește pe ceilalți cu înțelegerea Sa asupra Legii. Acest fapt este
extrem de sugestiv întrucât scoate în evidență, cum vom vedea, faptul că Iisus nu a fost un scamator
sau un copil reformator cum Îl portretizează unele scrieri apocrife din primele secole. Următoarele
versete relatează scurta convorbire dintre Iisus și mama Sa, Sf. Fecioară Maria. Și aici, ca și în alte
părți din Luca cap. 1-2, Sf. Fec. Maria este în primul plan iar Iosif în fundal.
Tensiunea dintre revendicările loialității fizice (eu-adică Sf. Fecioară) și sociale (și tatăl Tău-adică
Iosif) sunt evidente atunci când Maria vorbește despre tatăl lui Iisus ca fiind Iosif, iar Iisus Hristos îi
răspunde din punctul de vedere al adevăratului Său Tată (Dumnezeu Tată).
La întrebarea plină de dragoste și îngrijorare a Maicii Sale (Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aceasta?)
răspunsul lui Iisus Hristos nu este încărcat de reproș sau răceală sufletească, ci doar de serenitatea
specifică persoanei Sale divino-umane, în care umanul este doar la stare de copil: De ce era să Mă
căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Câteva aspecte sunt demne de notat
în acest caz. În primul rând, Sf. Ap. şi Ev. Luca prezintă încă de la începutul Evangheliei planul lui
Dumnezeu care trebuie să se împlinească, notat prin apariția atât de deasă a sintagmei „dei“-trebuie
că. Evenimentele care au loc în timpul lucrării lui Iisus Hristos se produc pentru că Dumnezeu pune
în aplicare planul său, iar acest lucru este subliniat de fiecare dată când apare acest dei: trebuie ca
Iisus Hristos să se afle în cele ale Tatălui Său (2,49), trebuie ca El să predice vestea cea bună a
împărăției (4,43), trebuie ca să moară la Ierusalim (13,33), trebuie ca să intre în casa lui Zaheu
(19,5), trebuie ca să moară pe cruce și să învieze pentru lume (17,25; 22,37; 24,7). Împlinirea
acestui plan reprezintă structura principală a Evangheliei Sf. Luca.
Un alt aspect demn de notat este faptul că Maria, Mama Sa, și nu Iosif, ia cuvântul în templu. Acest
fapt vrea să scoată în evidență contrastul dintre tatăl general considerat al lui Iisus – Iosif – și Tatăl
Său – Dumnezeu Tatăl. De accea Sf. Ap. şi Ev. Luca notează că Sf. Fecioară nu a zis noi Te-am
căutat,  ci  tatăl  Tău și  cu  mine (referitor  la  acest  aspect  exista  o  serie  de  controverse,  unele
manuscrise redând textul ușor diferit). Trebuie notat că acestea sunt primele cuvinte notate de
vreun Evanghelist pe care le-a rostit Iisus Hristos în activitatea Sa pe pământ. El se află nu în slujba
vreunei lucrări pământești, ci în cele ale Tatălui (en tois tou patros mou dei einai me).
Totodată, lipsa de înțelegere de care vorbește versetul următor (Luca 1,50) este grăitor, întrucât Sf.
Luca nu prezintă o imagine idealizată a Sf. Fec. Maria, ci mai degrabă el arată credința ei, dar și
lipsa ei de înțelegere, deși ea va reflecta asupra lor, cum se spune și despre alte cuvinte; termenul
diethrew folosit când se spune că mama Sa păstra acestea în inima ei sugerează nu doar păstrarea
lor ca amintire, ci reflectare asupra lor, prețuire, tocmai prin faptul că le păstra în inima ei și nu în
minte sau doar în minte.
Ultimul verset al acestei pericope lucanice ne arată că Iisus Hristos S-a întors cu părinții Lui și le-a
rămas  supus,  crescând  asemeni  altor  copii  din  Palestina  primului  secol:  Şi  Iisus  sporea  cu
înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni. Sf. Ap. şi Ev. Luca dorește să arate
că  Iisus  Hristos  a  crescut  și  S-a  maturizat  asemenea  celorlalți  copii.  El  a  crescut  intelectual
(înțelepciunea), fizic (statura), și împlinirea voii Dumnezeiești, precum și în ochii lumii (social).
Din această relatare unică putem deduce că Iisus a avut o copilărie în multe privințe asemănătoare
copilăriei altor copii cu părinți evlavioși, fiind o perioadă de creștere, de dezvoltare și învățare.
Lipsesc din această pericopă indiciile că Iisus Hristos ar fi fost un copil înfăptuitor de miracole sau
alte amănunte picante din anii (așanumiți) obscuri.
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Acest lucru este de o importanță deosebită întrucât sunt multe scrieri din primele secole chiar care
prezintă pe Iisus ca fiind un „prodigal child“, un tânăr extrem de nechibzuit, care suplinea diferitele
deficiențe ale firii umane cu minuni buclucașe. Spre exemplu, există o scriere numită Evanghelia
copilăriei a lui Toma în care se vorbește despre o înviere din morți a unui copil înfăptuită de Iisus
Hristos ca urmare a unei neatenții la joacă sau a unei mici invidii. Deși sunt interesante și stârnesc
curiozitatea lumii moderne în căutare de spectaculos, acestea sunt scrieri apocrife sau gnostice și nu
au treabă cu realitatea transmisă de Sf. Evanghelie.
Un alt exemplu ar fi cel dat în Evanghelia Gnostică atribuită lui Iuda, scrisă probabil spre spre
sfârșitul secolului al doilea în care ni se spune că Iisus ar fi  fost membru al comunității  de la
Qumran.
Studierea acestor documente a arătat foarte clar că acestea nu au nimic în comun cu învățătura
transmisă în Noul Testament și în Sfânta Tradiție.
Așadar  Sf.  Ap.  Şi  Ev.  Luca  ne  prezintă  exact  atât  cât  este  necesar  înțelegerii  unei  perioade
nedocumentate din viața lui Iisus Hristos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, împlinitor al Legii și al planului
lui Dumnezeu.
Putem deduce din pericopa și că avem responsabilitatea nu doar a nașterii copiilor, ci și a creșterii
lor, care în perioada agitată a copilăriei, adolescenței și tinereții au mereu alegeri de făcut dintre
care nu toate sunt cele mai fericite.

DESPRE COPILĂRIA LUI IISUS HRISTOS – NOTE APOCRIFE

Despre felul petrecerii în Egipt a familiei sfinte nu sunt informații care să fi ajuns până la noi. Golul
acesta este umplut de Evangheliile apocrife, din care foarte puține informații sunt plauzibile, cu atât
mai mult cu cât ele nu au fost asumate de către Părinții Bisericii.
Multe astfel de povestiri relatează minuni pe care Mântuitorul le-a făcut în copilăria Sa. Sfinții
Părinți, cum este Ioan Gură de Aur, spun că singura minune pe care Domnul a făcut-o înainte de
începerea activității sale publice a fost cea de la vârsta de 12 ani, din Templu, pe care o relatează
Sfântul Evanghelist Luca.
Există însă o foarte frumoasă povestire care se găsește în Sinaxarul egiptean. Acolo ni se spune că
familia sfântă, când a fost să treacă printr-un loc plin de tâlhari, a hotărât să o facă noaptea, pentru
a nu fi văzută.
În drum însă au văzut doi tâlhari ce păreau cuprinși de somn. Numele lor era Dismas și Gestas.
„Dismas s-a trezit atunci din somn și, văzându-i pe călători, s-a apropiat de Maica Domnului, ca să
afle ce ținea la piept. Văzând Pruncul, s-a minunat de frumusețea Lui și a zis: «Dacă Dumnezeu ar
lua trup omenesc, nu ar fi mai frumos decât acest Prunc!». Apoi Dismas, întorcându-se către Gestas,
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care se trezise și se apropiase și el, i-a zis: «Rogu-te, să-i lăsăm pe acești oameni să treacă în pace.
Să nu-i trezim pe tovarășii noștri, ca nu cumva să-i vadă pe aceștia». Dar Gestas s-a împotrivit.
Dismas i-a zis iarăși: «Îți voi da patruzeci de drahme și, ca arvună, ia acum brâul meu». Și Dismas i-a
întins brâul, chiar pe când îi vorbea.
Atunci, Născătoarea de Dumnezeu i-a spus lui Dismas, plină de recunoștință pentru bunătatea ce le-
o arăta: «Fiul meu îți va răsplăti pentru că l-ai cruțat astăzi. Domnul Dumnezeu te va primi la
dreapta Lui și îți va ierta păcatele».
Și, într-adevăr, după treizeci de ani de la această întâmplare, pe când Fiul lui Dumnezeu era pe
Cruce, chiar acești doi tâlhari au fost răstigniți alături de Iisus Hristos, Dismas la dreapta, iar Gestas
la stânga Crucii Lui.
Fiind răstignit, Dismas s-a căit pentru viața păcătoasă pe care a dus-o și l-a mustrat pe Gestas pentru
ocările ce le aducea acela Domnului: «Nu te temi tu de Dumnezeu, că ești în aceeași osândă? Și noi
pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre; Acesta însă nu a făcut nici un rău».
Și, după cum știm, Dismas a fost în chiar acea zi împreună cu Iisus Hristos în rai. Căci zicând:
«Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta», a primit acest răspuns de la Domnul:
«Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în rai»” (cf. Luca, cap 23).
După cum se poate vedea, viața Maicii Domnului este adânc legată de viața Mântuitorului, multe
episoade pe care tradiția le-a consemnat sunt comune în cele două biografii.
Tot legat de călătoria în Egipt a Familiei Sfinte, tradiția mai amintește un episod. La un moment dat
au trecut cu toții prin apropierea pustiei schetice (Wadi el-Natrun), despre care ni se spune că a fost
binecuvântată  de  Pruncul  Iisus.  Acolo,  în  acel  deșert,  a  înflorit  peste  trei  veacuri  grandiosul
monahism egiptean, care a dat lumii numeroși sfinți  și  care a lăsat urme de neșters în istoria
creștinismului și a spiritualității răsăritene.
Aici este locul de naștere al Patericului, cartea ce cuprinde cuvintele bătrânilor înduhovniciți, una
dintre lecturile fundamentale pentru creștinii din toate veacurile.

ALTE RELATĂRI, INDICII ŞI REFERINŢE BIOGRAFICE DESPRE COPILĂRIA ŞI „FRAŢII”
LUI IISUS HRISTOS

Fericitul Ieronim, care era un lingvist fin şi un bun cunoscător al limbii ebraice, a remarcat că, în
limba vechilor evrei cuvântul „frate“ (’ah) putea însemna atât frate de sânge, cât şi frate vitreg,
nepot sau văr. „Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov şi al lui Iosif şi al lui Iuda şi
al lui Simon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici la noi?” (Marcu 6,3).
Această nedumerire era exprimată de adunarea din sinagoga din Nazaret, oraşul copilăriei lui Iisus
(cf.  Matei  2,23),  imediat  după  ce  El  citeşte  un  pasaj  din  profetul  Isaia  (Isaia  61,1-  2)  şi-l
interpretează referitor la Sine Însuşi (cf. Luca 4,21).
Indicaţia este preţioasă întrucât ne dă o listă de patru fraţi şi (cel puţin) două surori ale lui Iisus, al
căror nume însă nu a fost reţinut de autorii Sfintelor Evanghelii. Noul Testament îi menţionează pe
aceşti fraţi ai lui Iisus în şapte episoade diferite: Marcu 3,31- 35 (a se vedea şi Matei 12,46-50; Luca
8,19-21); Marcu 6,3 (a se vedea şi Matei 13,54-58); Ioan 2,12; 7,3.5.10; Fapte 1,14; 1 Corinteni 9,5;
Galateni 1,19.
Dar putem spune că Iisus a avut fraţi? Este vorba de fraţii şi surorile din aceeaşi mamă şi/sau tată
sau aceste expresii trebuie înţelese altfel?

Dr. STELIAN GOMBOȘ
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