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5.  În Nazaret 
Luca 2, 39-52 

 
39   Dup� ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif �i Maria s-au întors în Galilea, 
în cetatea lor Nazaret. 
40   Iar Pruncul cre�tea �i se înt�rea; era plin de în�elepciune, �i Harul lui Dumnezeu era peste 
El. 
   Isus a fost �i a r�mas nazarinean, pân� a ajuns la vârsta de peste treizeci de ani. Cea mai mare 
parte a vie�ii Lui a tr�it-o în ascuns. Dar o întâmplare str�punge toat� t�cerea celor treizeci de ani, 
str�lucind puternic. 
   Istoria lui Isus la doisprezece ani arat� toat� dezvoltarea Sa. Copilul Isus cre�tea, nu ca un copil 
minune, ci asemenea unui copil al oamenilor, cu excep�ia p�catului. 
   Isus S-a n�scut în chip supranatural �i a crescut �i a tr�it natural. Întruparea Sa nu era o închipuire, 
nu era un joc, ci o realitate. 
   Istorisirea de la vârsta de doisprezece ani arunc� raze de lumin� în urm� �i înainte. Ea este o 
str�lucire în urm� a na�terii lui sfinte �i o str�lucire înainte spre lucrarea Sa viitoare de mântuire. 
41   P�rin�ii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Pa�telor. 
   Dup� Legea mozaic� (Exodul 23, 14-17; 34, 23 �i urm�toarele; Deuteronom 16, 16 �i 
urm�toarele) to�i b�rba�ii israeli�i erau obliga�i s� mearg� de trei ori pe an la Templu - la s�rb�toarea 
Pa�telui, a Rusaliilor �i a corturilor – ca s� ia parte la s�rb�toare. O împlinire în totalitate a acestei 
porunci nu era posibil� pentru o parte din iudeii care locuiau departe de Ierusalim. Textul nostru 
arat� c� unii erau mul�umi�i cu participarea la numai o s�rb�toare din cele trei. Faptul c� la aceste 
ocazii mul�i dintre iudeii care locuiau în diaspora îndep�rtat� veneau la Templu, punctul central 
religios al iudaismului, este dovedit de P h i l o  D e m o n a r c h .1 
42  Când a fost El de doisprezece ani, s-a suit la Ierusalim, dup� obiceiul praznicului. 
   Cât de mult �i-a dorit b�iatul Isus s� mearg� la aceast� s�rb�toare a Pa�telui! Cât de mult o fi 
izbucnit inima Lui de o bucurie sfânt�, când împreun� cu convoiul de s�rb�toare în strig�te de 
bucurie �i cântând psalmi a avut voie s� se suie la Ierusalim! Cât de bine s-o fi sim�it El atunci când 
pentru prima dat� a mers prin acest ora� minunat �i a v�zut marele Templu! Acesta este deci ora�ul 
sfânt, unde Dumnezeu adun� pe poporul S�u în jurul Lui! Acesta este deci muntele sfânt, de unde 
mântuirea va curge spre toate marginile p�mântului! Da, exist� numai u n  D u m n e z e u  �i exist� 
„numai o Lege divin�“. Psalmii 84, 120-134 �i al�i psalmi pream�resc servicile divine minunate care 
aveau loc în Templul de la Ierusalim. Cât de mult s-o fi preocupat El cu aceste lucruri! Niciunde 
interesele Lui nu au fost a�a de mari ca aici. Nu este de mirare c� El nu a putut s� se despart� de 
locul sfânt �i a r�mas acolo. 
43  Apoi, dup� ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acas�, b�iatul Isus a r�mas 
în Ierusalim. P�rin�ii Lui nu au b�gat de seam� lucrul acesta. 
44  Au crezut c� este cu tovar��ii lor de c�l�torie �i au mers cale de o zi �i L-au c�utat printre 
rudele �i cunoscu�ii lor. 
45  Dar nu L-au g�sit, �i s-au întors la Ierusalim s�-L caute. 
46  Dup� trei zile L-au g�sit în Templu �ezând în mijlocul înv���torilor, ascultându-i �i 
punându-le întreb�ri. 
47  To�i care-L auzeau r�mâneau uimi�i de priceperea �i r�spunsurile Lui. 
   B�iatul Isus se sim�ea acas� aici în Templu. Înv���torii, care se mirau de r�spunsurile �i de 
întreb�rile Lui, erau înv���torii Legii. Era posibil s� se dea înv���tur� pelerinilor veni�i la s�rb�toare, 
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� Datele numerice ale lui Josephus (Iud. Kr. VI. 9,3) �i din Talmud arat� c� num�rul c�l�torilor care veneau la s�rb�tori, 

în mod deosebit la s�rb�toarea Pa�telui, era foarte mare. Era apreciat la mai mult de un milion, în timp ce ora�ul avea 
60.000 de locuitori (J. Jeremias). Din num�rul mieilor care erau sacrifica�i la Pa�te, aproximativ 250.000, se poate 
deduce num�rul de pelerini. Femeile nu erau obligate s� mearg� la aceste s�rb�tori, dar aveau voie s� participe. Ele 
înso�eau cu pl�cere pe b�rba�ii lor. Dup� prescrip�iile rabinice (Nidda V. 6) un b�iat care a împlinit vârsta de 13 ani era 
obligat s� împlineasc� toate poruncile, deci �i aceea legat� de participarea la s�rb�tori. Era un principiu iudaic, ca b�ie�ii 
înainte de împlinirea vârstei de 13 ani s� fie câ�tiga�i pentru respectarea Legii. 
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�i anume f�r� constrângere, sub o form� liber� de întreb�ri �i r�spunsuri. Era deci ocazia s� se 
primeasc� r�spunsuri la toate întreb�rile care preocupau inima �i sufletul. (Rabinii aveau copii de 6 
ani în �coala lor. Un cuvânt al rabinilor spunea: „Primim copiii de la vârsta de 6 ani �i îi î n d o p �m  
cu Legea ca pe un bou“ – Copiilor inteligen�i li se acorda o deosebit� aten�ie, permi�ându-le s� 
discute cu ei ca �i cu semenii lor.) 
48  Când L-au v�zut p�rin�ii Lui, au r�mas înm�rmuri�i; �i mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru 
ce Te-ai purtat a�a cu noi? Iat� c� tat�l T�u �i eu Te-am c�utat cu îngrijorare.“ 
49  El le-a zis: „De ce M-a�i c�utat? Oare nu �tia�i c� trebuie s� fiu în cele ale Tat�lui Meu?“ 
50  Dar ei nu au în�eles spusele Lui. 
   R�spunsul b�iatului Isus dat mamei la întrebarea ei plin� de durere r�sun� minunat. Nu este în el 
nici-o scuz�, nici-o recunoa�tere a gre�elii. Un sentiment al suveranit��ii divine vorbe�te din acest 
Isus-Cuvântul, o certitudine, c� El trebuia s� fie tot timpul în cele c e  s u n t  a l e  T a t � l u i , adic� 
în gândirea, sim�irea �i voin�a Tat�lui. 
   Aceste prime cuvinte din gura Mântuitorului nostru „Eu trebuie s� fiu în cele ale Tat�lui Meu“ 
sunt deviza tuturor cuvintelor �i lucr�rilor viitoare ale Domnului �i sunt cheia pentru toate 
exterioriz�rile Lui. Pentru prima dat� El nume�te pe D u m n e z e u  T a t �  a l  S � u  �i aceasta în 
mod evident în opozi�ie cu vorbirea mamei „tat�l T�u“. 
   El nu spune: în ceea ce este al Tat�lui nostru, ci în ceea ce este al Tat�lui M e u . Pentru prima dat� 
El se simte �i recunoa�te c� este F i u l  l u i  D u m n e z e u . El cuno�tea rela�ia Sa minunat� cu 
Dumnezeu. Sim�ea marea diferen�� dintre Tat�l ceresc �i tat�l p�mântesc. 
   El nume�te pe Dumnezeul S�u Tat�. În Vechiul Testament Dumnezeu era numit Tat� fie cu 
privire la „crea�ie“, fie cu privire la Israel – î n t â i u l  n � s c u t  (Exodul 4, 22), deci în desemnarea 
rela�iei lui Dumnezeu cu poporul S�u. Dar niciunde Dumnezeu nu este numit T a t �  în sensul c� 
cineva putea s� spun� Tat� lui Dumnezeu, el fiind un copil al lui Dumnezeu. Niciunul din b�rba�ii 
vechiului leg�mânt, oricât de mare ar fi fost credin�a lui �i oricât ar fi fost el de devotat lui 
Dumnezeu, nu a îndr�znit s� numesc� pe Dumnezeu Tat� al lui. Israelitul î�i imagina pe Dumnezeu 
ca fiind foarte sfânt �i sublim. El era foarte con�tient de diferen�a mare dintre Creator �i creatur�, 
dintre Cel ve�nic �i cel n�scut din ��rân�, dintre Cel sfânt �i p�c�tos ca s�-L poat� numi cu acest 
nume de intimitate „Tat�“. Mai mult chiar, acest privilegiu mare este explicit scos în eviden�� c� el 
apar�ine lui Mesia care va veni (Psalmul 89, 27; 2 Samuel 7, 14). 
   De unde are Copilul Isus aceast� cuno�tin�� cu privire la privilegiul mare c� El este singurul dintre 
oameni care are voie s�-L numeasc� pe Dumnezeu Tat�l S�u, în adev�ratul sens al cuvântului? 
   Probabil c� Maria a fost destul de în�eleapt� ca s� ascund� fa�� de El taina conceperii Lui 
minunate prin Duhul Sfânt, a�a cum ea a ascuns-o cândva fa�� de Iosif �i a a�teptat pân� când 
Dumnezeu Însu�i a f�cut-o cunoscut lui Iosif prin Duhul Sfânt. Deodat� ea �i-a dat seama c� marea 
tain� a inimii ei era acum cunoscut� �i de El, Copilul de doisprezece ani. De unde �tia El aceasta? 
Duhul Sfânt, care era Înv���torul Domnului Isus, I-a f�cut cunoscut aceasta din Sfânta Scriptur�. 
„Iat�, fecioara va r�mânea îns�rcinat� ...“ (Isaia 7, 14). De aceea El se sim�ea în Templu ca acas�. 
   Cu trezirea con�tien�ei de umanitatea Sa, prin Duhul Sfânt a fost trezit� în Isus ideea c� în chip 
minunat �i unic El este Fiul lui Dumnezeu (Psalmul 2, 7; 89, 27,28; 2 Samuel 7, 14; Proverbe 40, 
4). Aceast� con�tien�� a crescut în El, atunci când a venit la s�rb�toarea de la Ierusalim. Acolo în 
Templu, în discu�iile avute cu înv���torii din Israel, aceast� con�tien�� devine a�a de clar� �i de mare 
c� o exprim� în cuvinte. 
   Dintre toate întreb�rile pe care le-a pus înv���torilor �i dintre toate r�spunsurile pe care ei le-au 
auzit din gura Lui, niciunul nu a fost a�a de mare �i de important ca r�spunsul la întrebarea mamei 
Lui: „Nu trebuie s� fiu în cele ale Tat�lui Meu?“ 
   Fiul Tat�lui nu va putea în viitor s� fie în altceva decât în ceea „ce este al Tat�lui S�u“. El este 
l�untric �inut �i legat, cu mii de leg�turi, ca s� fie în ceea ce este al Tat�lui S�u. Aceasta este m�sura 
celei mai mari libert��i a Fiului, care nu permite gândul de a fi în ceea ce nu este al Tat�lui S�u. 
   „În ceea ce este al Tat�lui Meu“ era în acel moment  pentru b�iatul de doisprezece ani 
T e m p l u l , locul pe care Dumnezeu l-a ales ca s� locuiasc� în Templu în mijlocul poporului S�u, 
pân� când se va rupe perdeaua. 
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   Aceasta este acela�i lucru cu ceea ce Isus va spune mai târziu: „Mâncarea Mea este s� fac voia 
Aceluia care M-a trimis �i s� împlinesc lucr�rile Lui.“ S� fac� voia Tat�lui, s� fie totdeauna g�sit în 
Cuvântul Tat�lui �i în lucrarea Tat�lui, s� se lase condus n u m a i  de mâna Tat�lui �i de inima 
Tat�lui, aceasta era în ceea ce El trebuia s� fie, în ceea ce El voia s� tr�iasc� cu toat� d�ruirea. 
Aceasta era bucuria Lui. În aceasta era El acas�. Aceasta era pâinea din care se hr�nea sufletul Lui. 
Tat�l era punctul central al vie�ii Lui din care izvorau permanent toate gândurile Sale, sentimentele, 
cuvintele �i lucr�rile Sale, f�r� întrerupere �i f�r� încetare. „A fi în ceea ce este al Tat�lui“, aceasta 
era amprenta întregii Lui vie�i. Între acest prim cuvânt „Tat�“, rostit în Templu la vârsta de 
doisprezece ani, �i ultimul cuvânt „Tat�“, rostit pe cruce la vârsta de treizeci �i trei de ani, când �i-a 
predat sufletul în mâinile Tat�lui, de la primul �i pân� la ultimul cuvânt, fiecare cuvânt, fiecare 
minune, orice mul�umire, orice fapt�, pân� la aceea mare fapt� a mor�ii, în Isus pulsa, clocotea, îi 
str�b�tea sufletul dorin�a de a fi în ceea ce este al Tat�lui. Niciodat� nu a f�cut altceva decât ce a 
v�zut �i a auzit la Tat�l S�u (Ioan 5, 19; 8, 38). 
   Acela care Îl urmeaz� pe Domnul înva�� în lini�te, profund �i consecvent ca în toate lucrurile, în 
tot ce face �i ce vorbe�te, s� fie tot mai mult în „ceea ce este al Tat�lui“. Tat�l din cer este primul lui 
gând diminea�a. Tat�l din cer este ultimul lui gând seara. Voia Tat�lui îi este hot�râtoare în toate 
lucrurile, este hrana lui de diminea��, la prânz �i seara (Ioan 4). 
51  Apoi S-a pogorât împreun� cu ei, a venit la Nazaret �i le era supus. 
   Isus putea gândi c� acum lucrarea lui era s� r�mân� la Templu, ca Samuel, ca astfel eliberat de 
grijile zilnice s� creasc� spre realizarea scopurilor Lui mari. Dar a�a ceva nu-I trece prin minte! 
Lini�tea sfânt� a inimii Lui L-a legat de a s c u l t a r e . Casa p�rinteasc� din Nazaret era acum pentru 
b�iatul de doisprezece ani c e e a  c e  e s t e  a l  T a t � l u i .  În lep�dare de Sine p��e�te în via�a 
plin� de lipsuri �i grea, în smerenie �i retragere, ceea ce chiar �i pentru omul lipsit de preten�ii ar fi 
fost „f�r� sfâr�it“. Cu r�bdare �i în retragere va a�tepta în t�cere înc� optsprezece ani chemarea 
Tat�lui. 
   Dragostea pentru Tat�l ceresc nu nimice�te dragostea pentru p�rin�ii p�mânte�ti, ci o 
transfigureaz� �i o sfin�e�te, astfel c� cu aceia�i d�ruire l�untric� cu care „trebuie s� fie în ceea ce 
este al Tat�lui ceresc“ este �i în ceea ce este voia �i lucrarea zilnic� a p�rin�ilor p�mânte�ti. Aceasta 
este adev�rata libertate pentru tineri, orice altceva este desfrânare. Chiar �i profesia p�mânteasc� 
este „în ceea ce este al Tat�lui“. 
   Luther spune cu privire la acest loc din Biblie „El le era supus“ urm�toarele: „El a f�cut în cas� tot 
ce I s-a spus, a adunat a�chii, a adus pâine, ap� �i carne, a m�turat �i nu S-a sup�rat din cauza 
aceasta, cu toate c� erau lucruri m�runte, neînsemnate. Prin ascultarea fa�� de p�rin�i, prin iubirea 
slujitoare, prin credincio�ia fa�� de Cuvântul lui Dumnezeu, prin h�rnicia cu care se caut� onoarea 
lui Dumnezeu, toate aceste lucruri mici devin încerc�ri mari ale ascult�rii. Ne vom mira la gândul 
c� Isus, care devenise pe deplin con�tient de m�re�ia pozi�iei Sale (mai mare decât orice pozi�ie pe 
care a avut-o un om vreodat�), vede aceast� pozi�ie în leg�tur� cu ascultarea de cele mai mici �i 
neimportante lucruri. El, Cel care a fost chemat s� fac� o lucrare a c�rei lungime, l��ime �i adâncime 
n-o poate p�trunde nimeni, cu smerenie �i supunere aduce securea tat�lui S�u adoptiv �i ajut� 
oamenilor s�raci s� construiasc� colibe.“ 
   În leg�tura cu Tat�l ceresc se p�streaz� leg�tura cu oamenii de pe p�mânt, leg�tura cu profesia. 
51b  Mama Sa p�stra toate cuvintele acestea în inima ei. 
   Maria nu pleac� plin� de bucurie din Templu pentru c� avea iar��i Copilul ei cu ea, ci „gândindu-
se“. Cuvântul „Tat�l Meu“ i-a luat iar��i pe Fiul ei, pe care credea c� tocmai L-a g�sit, de la ea. 
Chiar dac� picioarele Lui p�r�sesc Templul �i se îndreapt� spre cas�, ea simte c� inima Fiului ei 
r�mâne legat� de Tat�l din cer unde sufletul �i privirea Lui se odihnesc netulburate. Dar aceasta nu 
exclude nicidecum faptul c� El prin dragoste �i ascultare de p�rin�ii Lui r�mâne un Copil model. 
   Maria p�stra toate cuvintele acestea. Ea nu a uitat c� ea, a�a cum a spus îngerul, trebuia s� 
îngrijeasc� pe Fiul Celui Preaînalt, c�reia i-a fost numai „împrumutat“, �i pe care putea s�-L aibe 
ve�nic numai dac� în lep�dare de sine Îl d�dea înapoi Celui Preaînalt. 
   Citim înc�odat� versetul 40: „Pruncul cre�tea �i se înt�rea; era plin de în�elepciune �i harul lui 
Dumnezeu era peste El“. 
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   �i în continuare versetul 52 
52  �i Isus cre�tea în în�elepciune, în statur�, �i în har înaintea lui Dumnezeu �i înaintea 
oamenilor. 
  B�iatul Isus cre�tea ca to�i ceilal�i oameni, �i anume nu numai în trup, ci se maturiza �i în gândire. 
Se spune: „A fost umplut cu în�elepciune“ �i nu „era plin de în�elepciune“. Ceea ce f�cea El la 
vârsta copil�riei, vorbirea Sa �i lucrarea Sa erau totdeauna cu în�elepciune, adic� bine gândite, 
corespunz�toare, f�când totdeauna ce trebuia, a�a cum nu g�sim la nici-un alt copil. De aceea se 
spune pe drept, Copilul a fost umplut cu în�elepciune, asta înseamn� c� noi nu trebuie s� c�ut�m la 
El în�eleciunea unui om matur. El nu a fost un copil ie�it din comun, maturizat de timpuriu, unul 
foarte dotat, dar a fost plin de în�elepciunea specific� unui copil. Odat� cu înaintarea în vârst� 
cre�tea �i în�elepciunea. În�elepciunea se câ�tig� în �coala vie�ii �i prin experien�� iar cuno�tin�ele 
care sunt necesare pentru aceasta se strâng cu mult� munc� �i oboseal�. În privin�a aceasta Isus a 
fost un om ca �i noi. 
   Isus nu a considerat aptitudinile Sale divine – atotputernicia, atot�tiin�a, atotprezen�a - un lucru de 
apucat, ci El s-a dezbr�cat de acestea, asta înseamn� c� El a renun�at con�tient la ele, ca astfel în 
toate lucrurile s� fie asemenea fra�ilor Lui, cu excep�ia p�catului. Este o presupunere fal�� dac� în 
zilele smereniei Lui I se atribuie atot�tiin�a, atotputernicia �i atotprezen�a. A�a cum nu ne putem 
imagina aceasta la copilul Isus, tot a�a nu ne-o putem imagina la Omul Isus. �i cu toate acestea El a 
fost permanent Fiul lui Dumnezeu. 
   C r e d i n � a  este mâna cu care noi în�elegem dumnezeirea, prin care noi gândim �i lucr�m în chip 
divin. Pân� se va rupe perdeaua c�rnii noastre privim prin c r e d i n � �  în lumea nev�zut�, prin 
c r e d i n � �  auzim vocea lui Dumnezeu �i prin c r e d i n � �  st�m în p�rt��ie cu Dumnezeu. 
A c e a s t �  c r e d i n � �  a  a v u t - o  I s u s  în toat� t�ria, cur��ia �i claritatea. Via�a Lui a fost o 
v i a � �  d e  c r e d i n � �  în sensul cel mai larg al cuvântului. El a înv��at ascultarea, a�a cum ar fi 
înv��at-o Adam dac� prin în�el�ciunea diavolului nu s-ar fi l�sat sedus la necredin��. Isus a înv��at 
ascultarea în lupta cu diavolul �i cu moartea �i de fiecare dat� credin�a Lui a biruit. Ce mângâiere 
pentru noi! El a fost ispitit ca �i noi. El �tie cum ne sim�im noi în toate situa�iile �i încerc�rile 
noastre. 
   El cre�tea în vârst�. Unii au tradus „în statur�“. Cuvântul grecesc h e l i k i a  (compar� cu Luca 
19, 3) poate însemna ambele: vârst� �i m�rimea corpului. Aici este vorba de cre�terea exterioar� a 
trupului. Fiul lui Dumnezeu putea s� vin� în statura unui o m  m a t u r , a�a cum a fost Adam. Dar 
pentru ca s� fie asemenea f i i n � e i  n o a s t r e , El a parcurs toate etapele de maturizare. Noi ne 
putem imagina pe Isus ca ucenic la tat�l S�u, ca fl�c�u �i ca st�pân �i între�in�tor al familiei, dup� 
moartea probabil timpurie a lui Iosif. 
   Deoarece familia era numeroas�, potrivit cu relatarea din Evanghelia dup� Matei 13, 55,56 erau 
patru fra�i �i mai multe surori, dup� moartea între�in�torului familiei problema procur�rii pâinii 
zilnice nu Îi era necunoscut�. Cuvântul „grij�“ din Matei 6 l-a cunoscut El Însu�i, înainte ca s� ni-l 
spun� nou�. E l  a  t r e c u t  p r i n  t o a t e : via�a profesional� cu miile ei ispite, nevoi �i greut��i. 
A�a a crescut Isus în vârst� �i în statur�, iar în ceea ce prive�te vârsta, aici este inclus� via�a 
p�mânteasc� cu poverile ei. Totul s-a derulat a�a de lini�tit �i tainic, c�ci nici m�car Natanael din 
Cana, cetate situat� la dou� ore de mers, nu a �tiut nimic despre El, cu toate c� lucr�rile mâinilor 
Domnului Isus au avut loc �i în afara grani�elor Nazaretului. Da, cei din Nazaret au zis, atunci când 
L-au auzit vorbind, de unde are El toate acestea? Aceasta este smerenia adev�rat�, care r�mâne 
lini�tit� �i ascuns� �i care devine cunoscut� atunci când Dumnezeu chiam� afar� la lucru. A fi tare 
prin „a fi lini�tit“, aceasta a fost �coala lui Isus �i este �i pentru noi drumul prin care devenim 
asemenea cu El. Anii de lini�te nu sunt ani pierdu�i, la fel orele de lini�te nu sunt ore pierdute. Isus 
era în lume �i lumea nu L-a cunoscut �i cu toate acestea El a f�cut pentru lumea aceasta cea mai 
important� lucrare, cu valoare pentru timpul de acum �i pentru ve�nicie. 
   El cre�tea în în�elepciune. Mama, natura, Sfânta Scriptur�, via�a �i rug�ciunea, erau resursele 
cere�ti care au fost date b�iatului Isus ca s� se maturizeze spre o în�elepciune clar� �i s�n�toas�. 
   Este ceva uimitor de mare ca o via�� tr�it� în în�elepciune, în care totul este gândit �i f�cut în 
lumina ve�niciei, în care tot mai mult înve�i s� cuno�ti via�a p�mânteasc� în totalitatea ei, cu grijile 
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ei, cu suferin�ele �i bucuriile ei, cu nevoile �i cerin�ele ei zilnice, cu încurc�turile �i ispitele ei, s-o 
pui de acord cu u n  l u c r u  t r e b u i e � t e  �i în toate s� întrebi: cum gânde�te Domnul din cer 
despre acest lucru �i cum vei gândi tu odat� despre acest lucru, când p�mântul va sta sub picioarele 
tale iar tu vei fi dincolo în lumina ve�niciei? Aceasta este în�elepciune. S� �ti s� te orientezi aici jos 
a�teptând ve�nicia, aceasta este în�elepciune. S� câ�tigi tot mai mult� deprindere, experien�� �i 
abilitate, asta înseamn� s� „c r e � t i  în în�elepciune“. 
   Cât de departe po�i merge aici sau acolo, cât de mult s� vorbe�ti sau s� taci în discu�iile cu altul, 
când s� ai o discu�ie între patru ochi cu aproapele care a p�c�tuit fa�� de cineva �i s�-i ar��i 
nedreptatea pe care a f�cut-o, cum �i cât de mult s�-l supor�i în t�cere, când s� cedezi �i când s� nu 
renun�i la dreptul t�u, cât de mult po�i mângâia pe un suferind sau trebuie s�-l aten�ionezi mai întâi, 
cât de mult î�i po�i permite s� te refaci, când �i cum po�i ajuta corect pe slujitorul care a gre�it, cât 
de mult po�i fii „totul pentru to�i“, ce atitudine ai fa�� de partidele din stat, r�spunsul la toate aceste 
întreb�ri nu-l g�se�ti deschizând Biblia �i luând mecanic din ea un verset, ci atunci când din 
Cuvântul lui Dumnezeu ai câ�tigat cuno�tin�� cu privire la Dumnezeu �i la lume �i luând în 
considerare cu în�elepciune împrejur�rile de moment �i rela�iile dintre persoane. 
   El cre�tea în har înaintea lui Dumnezeu �i înaintea oamenilor. Aici trebuie s� ne gândim la 
cre�terea harului pl�cerii divine �i a omagiului p�rintesc cu privire la copilul Isus. El a fost de la 
început subiectul harului, dar cu cât mai mult cre�tea �i harul �i puterea lui Dumnezeu se m�rea în 
El, cu atât mai mult el biruia prin credin�� �i în�elepciune toate ispitele �i înv��a ascultarea �i cu atât 
mai mult cre�tea harul lui Dumnezeu în El. Iar��i st�m aici înaintea unei p�r�i a smeririi Sale �i f�r� 
îndoial� cea mai mare �i cea mai tainic�. El a renun�at la rela�ia Sa cu Tat�l pe care a avut-o la 
început, Creatorul S-a coborât la statura de creatur�, care prin ascultarea Sa cre�te l�untric �i se 
dezvolt�. 
   Dar Isus cre�tea în har �i î n a i n t e a  o a m e n i l o r . B�iatul de doisprezece ani venea tot mai mult 
în contact cu oamenii. Fiin�a Sa prietenoas�, ascult�toare, gata de a ajuta, plin� de dragoste �i 
sincer� a câ�tigat curând inimile oamenilor, a�a c� ei au fost atra�i de El. Cu toat� starea ei de p�cat, 
lumea a avut mereu în tain� respect fa�� de o comportare irepro�abil�, fa�� de lucr�rile �i virtu�ile 
dumnezeirii. Tot a�a era �i fa�� de Domnul. Este un har minunat al lui Dumnezeu atunci când ai 
parte de favoare din partea oamenilor. Este o frumuse�e deosebit� a fiin�ei �i caracterului umplute de 
fiin�a lui Hristos �i de dragoste, care instinctiv atrage �i câ�tig� oamenii. 


