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I
Eu, Toma Israelitul, am considerat necesar să dezvălui tuturor fraţilor păgâni copilăria
Domnului nostru Iisus Hristos, precum şi minunile pe care le-a făcut după naşterea sa pe acest
pământ. Dar să începem cu începutul!
II
1. Copilul Iisus, pe când avea cinci ani, se juca după ploaie în albia unui şuvoi: aduna apele
murdare în câteva gropi şi le limpezea cu un singur cuvânt poruncitor.
2. Frământând apoi cu mâinile noroiul moale a plăsmuit douăsprezece vrăbii. A făcut
aceasta într-o sâmbătă. Mai mulţi copii se jucau împreună cu el.
3. Un iudeu care a văzut că Iisus se juca în ziua de sabat a alergat şi l-a pârât tatălui său
zicând: „Iată, fiul tău se joacă la pârâu; a făcut douăsprezece păsări de noroi profanând ziua
sabatului”.
4. Iosif veni la pârâu şi văzându-l pe Iisus începu să-l certe: „De ce faci în zi de sabat ce nu
este îngăduit?”. Dar Iisus, lovindu-şi palmele una de cealaltă, strigă vrăbiilor de noroi: „Luaţi-vă
zborul!”. Şi păsările au bătut din aripi şi s-au îndepărtat cu mare larmă.
5. Iudeii care erau de faţă s-au înspăimântat. Apoi au mers şi au povestit mai marilor lor
isprava lui Iisus.
III
1. Împreună cu Iisus era şi fiul învăţătorului Ana. Acesta începu să împrăştie cu o nuieluşă
de salcie apa adunată de Iisus.
2. Atunci Iisus se mânie şi-i zise: „Copil nelegiuit, necredincios şi fără minte, cu ce ţi-au
greşit zăgazurile mele şi apa aceasta? Uscate-ai ca un copac şi să nu ai nici frunze, nici fruct, nici
rădăcină!”.
3. Şi chiar în clipa următoare copilul acela s-a uscat din cap până-n picioare. Iisus n-a mai
rămas, ci s-a întors acasă, la Iosif. Atunci părinţii celui blestemat să se usuce şi-au luat plodul în
braţe şi, jelindu-i vârsta fragedă, au venit cu el la Iosif şi au început să-l învinuiască pe tată pentru
faptele fiului.
IV
1. Altă dată mergea prin sat şi un copil l-a îmbrâncit în fugă. Iisus s-a burzuluit şi i-a zis
aceluia: „Nu ţi-ai mai sfârşi drumul!”. Şi chiar în clipa următoare acela căzu mort la pământ.
Câţiva, care văzuseră ce s-a întâmplat, s-au mirat foarte tare şi au zis: „De unde-o fi copilul acesta,
pentru că tot ce spune se-mplineşte!?”.
2. Părinţii celui mort au venit la Iosif şi au început să-l învinuiască zicând: „Cu un asemenea
copil n-ar trebui să locuieşti în satul acesta. Măcar învaţă-l să binecuvânteze în loc să distrugă! Iată,
nu vezi că ne omoară copiii!?”.
V
1. Atunci Iosif l-a chemat pe Iisus deoparte şi a-nceput să-l certe: „Pentru ce faci toate
acestea? Nu-ţi dai seama că oamenii suferă de pe urma ta şi-au prins să ne urască şi să ne
hăituiască?”. Iisus i-a răspuns: „Eu ştiu că vorbele acestea nu sunt ale tale. Totuşi voi tăcea din
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respect pentru tine. Aceia însă îşi vor primi pedeapsa”. Şi îndată toţi cei care-l învinuiseră şi-au
pierdut vederea.
2. Cei de faţă s-au înspăimântat cumplit. Nu ştiau ce să creadă. Spuneau numai despre el că
orice cuvânt îi ieşea din gură, bun sau rău, îndată se-mplinea într-o minune. Iosif, văzând isprava
lui Iisus, l-a apucat de ureche şi l-a tras de mai multe ori cu putere.
3. Atunci copilul s-a mâniat şi i-a zis: „De ajuns ai căutat fără să găseşti şi ai făcut prea
multe lucruri neînţelepte. Oare nu ştii că sunt al tău? De ce mă superi?”.
VI
1. Un învăţat pe nume Zaheu se afla în apropierea lor. Când a auzit ce i-a zis Iisus tatălui
său, a rămas foarte mirat cum un copil putea să vorbească în felul acela!?
2. După câteva zile s-a dus la Iosif şi i-a zis: „Văd că ai un băiat înţelept şi descuiat la minte.
Încredinţează-mi-l să-l învăţ literele alfabetului, toată ştiinţa de carte, precum şi felul în care se
cuvine să se poarte cu bătrânii şi să-i respecte, ca pe unii ce sunt mai în vârstă şi chiar părinţi, ori
cum se cuvine să-i iubească pe cei de aceeaşi vârstă cu dânsul”.
3. Şi i-a înşirat una după alta, foarte limpede, toate literele de la alpha până la omega. Dar
Iisus, privindu-l ţintă pe învăţătorul Zaheu, îi zice: „Cum de-ţi îngădui să înveţi pe altul ce este
betha când tu nu ştii nici măcar ce este alpha? Ipocritule, dacă ştii, învaţă-ne mai întâi ce este alpha
şi după aceea vom crede şi ce ne vei spune despre betha”. Apoi s-a apucat să-l descoasă pe
învăţător despre prima literă a alfabetului, dar acela n-a fost în stare să-i dea nici un răspuns.
4. Atunci, în prezenţa mai multora, Iisus îi zice lui Zaheu: „Ia aminte, învăţătorule, cum e
alcătuită prima literă! Uite-te, are laturi şi o bară la mijloc, care, cum vezi, sunt unite transversal,
împreunate, înălţate şi separate. Liniile care-l alcătuiesc pe alpha au trei însuşiri: sunt omogene,
bine întocmite şi egale ca măsură”.
VII
1. Când a auzit Zaheu multele şi feluritele interpretări ale copilului făcute în jurul primei
litere, n-a mai ştiut ce să creadă. A rămas uluit atât de răspuns cât şi de adâncimea învăţăturii sale şi
a zis către cei prezenţi: „Vai mie, nenorocitul, sunt fără ieşire! Eu însumi mi-am atras ruşinea
chemându-l pe copilul acesta.
2. Vino şi ia-ţi-l înapoi, frate Iosif, căci acum îţi cer eu ajutor. Nu-i mai suport privirea aspră
şi nu-i pricep vorbele dintr-o dată. Copilul acesta nu este zămislit, ca toţi oamenii; poate îmblânzi
până şi focul. Poate s-o fi născut înainte de facerea lumii. Nu ştiu ce pântece l-a purtat şi ce sân l-a
hrănit!? Vai mie, prietene, cum mă uluieşte; niciodată nu-i pot urmări gândul. M-am păcălit singur,
nefericitul de mine, de trei ori nefericit! Credeam că voi avea un învăţăcel şi m-am trezit cu un
învăţător.
3. Prieteni, mă gândesc mereu la ruşinea pe care am păţit-o, ca un bătrân să fie biruit de un
copil. Parcă m-am vlăguit de tot şi am murit din cauza acestui copil. Acum nici nu mai sunt în stare
să privesc în ochii lui. Când toţi îmi zic că am fost biruit de un ţânc, eu ce trebuie să le răspund? Şi
ce să mai povestesc despre toate câte mi le-a spus cu privire la alcătuirea primei litere din alfabet?
Nu ştiu, prieteni, nu cunosc nici începutul, nici menirea vieţii sale.
4. De aceea te rog, frate Iosif, ia-l înapoi în casa ta. Ceva măreţ trebuie să fie, ori un zeu, ori
un înger, ori ceva ce eu nu ştiu spune”.
VIII
1. În vreme ce iudeii îl tot sfătuiau ce şi cum pe Zaheu, copilul a izbucnit într-un imens
hohot de râs şi a zis: „Să rodească acum toate ale sale şi să capete vederea inimile care-au fost
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orbite. Eu am venit din ceruri pe pământ ca să-i blestem şi să-i chem apoi la cele de sus, precum
mi-a poruncit Cel care pentru voi m-a trimis”.
2. Îndată ce copilul şi-a încheiat vorba toţi cei care căzuseră sub blestemul lui s-au vindecat.
De atunci nimeni n-a mai îndrăznit să-l mânie, de frică să nu fie blestemat şi să rămână slut.
IX
1. Câteva zile mai târziu Iisus se juca pe terasa unei case. Unul dintre copiii care se jucau
acolo împreună cu el căzu şi muri. Ceilalţi, văzând ce s-a întâmplat, s-au împrăştiat care-ncotro şi lau lăsat singur pe Iisus.
2. Şi când au sosit părinţii celui mort, au aruncat vina asupra lui. Iisus le-a zis: „Nu eu l-am
azvârlit de sus”. Dar ei continuau să-l blesteme.
3. Atunci Iisus a sărit de pe acoperiş, s-a apropiat cu faţa de gura copilului şi a început să
strige cu glas puternic: „Zenon - căci aşa se numea acela -, ridică-te şi spune-mi: eu te-am aruncat
jos?”. Acela s-a ridicat îndată şi a zis: „Nu, Doamne, nu tu m-ai aruncat jos, ci tu m-ai ridicat de
jos”. Cei de faţă au rămas trăzniţi. Iar părinţii copilului au slăvit pe Dumnezeu pentru minunea
întâmplată şi s-au prosternat în faţa lui Iisus.
X
1. Peste câteva zile, îndeletnicindu-se un tânăr de prin vecini cu tăiatul lemnelor, a scăpat
toporul din mână şi şi-a spintecat piciorul. Din cauza scurgerii de sânge a murit.
2. Şi cum îndată s-a iscat în jurul său mare zarvă şi învălmăşeală, a alergat acolo şi copilul
Iisus, şi-a făcut cu forţa loc prin mulţime, a apucat piciorul zdrobit al tânărului şi îndată l-a
vindecat. După care i-a zis: „Acum ridică-te, isprăveşte lemnele de tăiat şi să-ţi aminteşti de mine!”.
Văzând întâmplarea toată mulţimea s-a prosternat în faţa copilului şi a zis: „Cu adevărat în copilul
acesta sălăşluieşte duhul lui Dumnezeu”.
XI
1. Pe când avea şase ani mama sa îi dă un ulcior şi-l trimite să scoată apă şi să i-o aducă
acasă. Dar în învălmăşeală ulciorul i s-a spart.
2. Atunci Iisus îşi desfăcu mantaua cu care era îmbrăcat, o umplu cu apă şi i-o duse mamei
sale. Aceasta, văzând miraculoasa întâmplare, îl sărută şi ţinu ascunse în ea toate minunile pe care
le făcea copilul.
XII
1. La vremea semănatului Iisus a ieşit împreună cu tatăl lui să pună grâu pe hatul pe care-l
aveau. Şi cât tatăl arunca seminţele în brazdă, s-a apucat şi copilul să semene un bob. Apoi a
secerat, a adunat o sută de koroi şi a împărţit o parte oamenilor nevoiaşi din sat, spre mulţumirea
acelora. Prisosul l-a luat Iosif. Avea opt ani când a făcut minunea aceasta.
XIII
1. Tatăl său era tâmplar. Meşterea mai ales pluguri şi juguri. Într-o zi i s-a poruncit, de către
un om înstărit, să facă un crivat. S-a întâmplat însă ca una dintre stinghii să fie mai scurtă decât
cealaltă. Şi fiindcă Iosif nu ştia cum s-o dreagă, i-a zis copilul Iisus: „Pune jos amândouă stinghiile
şi potriveşte-le la fel de la jumătate”.
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2. Iosif a făcut întocmai. Iisus, care stătea la celălalt capăt, a apucat de lemnul mai scurt şi la întins până a ajuns să fie de mărimea celuilalt. Tatăl său a rămas încremenit de uimire. Apoi l-a
îmbrăţişat şi sărutându-l i-a zis: „Sânt fericit că Dumnezeu mi-a dat un asemenea copil”.
XIV
1. Iosif, văzând cum sporeşte deşteptăciunea băiatului o dată cu vârsta, îşi zise că n-ar fi
bine să-l lase fără ştiinţă de carte. Drept pentru care îl duse la un alt învăţător. Învăţătorul îi spuse
lui Iosif: „Am să-i arăt mai întâi buchiile greceşti şi apoi pe cele evreieşti”. Căci ştia de ce-i în stare
copilul şi se temea de el. După ce i-a scris alfabetul a încercat să i-l explice multă vreme, dar tot nul lămurea.
2. Iisus i-a zis: „Dacă eşti cu adevărat învăţător şi cunoşti bine literele, spune-mi înţelesul
lui alpha, iar eu ţi-l voi spune pe cel al lui betha”. Atunci învăţătorul s-a enervat şi l-a plesnit după
ceafă. Simţind durerea, copilul îl blestemă şi îndată acela se prăbuşi, mort, cu faţa la pământ.
3. Iisus s-a întors acasă la Iosif. Dar Iosif s-a întristat foarte tare şi i-a poruncit nevestei lui
să nu-l mai lase dincolo de poartă căci oamenii, înfuriaţi cum sunt, au să-l omoare.
XV
1. După un timp, alt mare învăţat, prieten apropiat al lui Iosif, i-a zis acestuia: „Adu-mi
băiatul la şcoală, poate voi reuşi să-l învăţ literele cu binişorul”. Iosif a răspuns: „Dacă te încumeţi,
ia-l cu tine!”. Învăţătorul l-a luat plin de teamă şi muncit de griji. În schimb copilul mergea alături
cu voie bună.
2. Intră în clasă sigur pe sine. Găsind o carte pe pupitru o luă în mâini şi, fără să citească
literele, deschise gura şi începu să grăiască de la Duhul Sfânt şi să explice Legea celor ce se aflau
acolo şi-l ascultau. Între timp o mare mulţime de oameni veni să-l asculte şi toţi se mirau ce
învăţături frumoase şi ce vorbe cumpănite ieşeau din gura unui prunc.
3. Când află de toate acestea Iosif se înspăimântă şi o luă la fugă spre şcoală, gândindu-se că
şi noul învăţător va fi blestemat. Dar acesta îl întâmpină pe Iosif şi-i zise: „Ca să vezi, frate, ce
întâmplare! Eu l-am luat pe fiul tău ca învăţăcel, dar el e plin de duh şi-nţelepciune. Rogu-te aşadar
să-l iei cu tine acasă!”.
4. Auzind acestea Iisus i-a zâmbit învăţătorului şi i-a zis: „Pentru că tu ai vorbit drept şi ai
mărturisit ce se cuvine, şi cel lovit mai înainte se va vindeca”. Şi îndată se vindecă învăţătorul
celălalt. Atunci Iosif şi-a luat copilul şi s-a întors acasă.
XVI
1. Altă dată, Iosif l-a trimis pe fiul său, Iacob, să strângă lemne şi să le aducă acasă.
Împreună cu Iacob a mers şi copilul Iisus. Şi iată că în timp ce strângea surcelele grămadă, o viperă
îl muşcă pe Iacob de mână.
2. Deja zăcea să moară când s-a apropiat Iisus şi a suflat deasupra muşcăturii. Într-o clipă
durerea a încetat, vipera a plesnit, iar bietul Iacob şi-a recăpătat vigoarea.
XVII
1. Într-o casă vecină cu a lui Iosif un copilaş s-a îmbolnăvit şi a murit. Mama lui urla de
durere. Auzi şi Iisus, căci era larmă şi jale mare, şi merse în grabă să vadă ce-i. Găsi copilul mort.
Atunci îi atinse pieptul şi-i zise: „Pruncule, cu tine vorbesc, să nu mori, ci să trăieşti şi să rămâi
împreună cu mama ta!”. Îndată copilaşul deschise ochii şi zâmbi. Iar Iisus zise către mamă: „Ia-l în
braţe, alăptează-l şi să-ţi aduci aminte de mine!”.
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2. Toţi cei de faţă s-au mirat şi au spus: „Cu adevărat copilul acesta este un zeu ori un trimis
al vreunui zeu, căci fiecare cuvânt al său devine fapt împlinit”. Apoi Iisus a plecat de acolo şi a
început să se joace cu alţi copii.
XVIII
1. Cineva îşi construia o casă. La un moment dat s-a auzit o zarvă mare. Iisus s-a ridicat şi sa dus acolo. Văzu un om mort, întins la pământ. Îi luă mâna şi-i zise: „Omule, cu tine vorbesc!
Ridică-te şi termină-ţi lucrul!”. Omul s-a ridicat îndată şi i s-a închinat.
2. Toţi cei de faţă s-au mirat şi au zis: „Acest copil e de stirpe cerească, fiindcă multe suflete
a salvat din ghearele morţii şi încă va mai salva de-a lungul întregii sale vieţi”.
XIX
1. Când avea doisprezece ani părinţii săi au mers, ca de obicei, să petreacă Paştile la
Ierusalim. Şi după ce-a trecut sărbătoarea au pornit înapoi spre casă. Pe drum însă copilul s-a
răzgândit şi s-a întors la Ierusalim. Părinţii, nevăzându-l, socoteau c-o fi cu alţi tovarăşi de
călătorie.
2. Trecu o zi. După ce l-au căutat pe la rude şi nu l-au găsit, s-au îngrijorat şi au hotărât să
meargă iar la Ierusalim. Abia după trei zile au dat peste el, aşezat în Templu, în mijlocul învăţaţilor
pe care-i asculta şi-i întreba despre Lege. Cu toţii priveau şi se minunau cum un copil poate să
închidă gura bătrânilor şi învăţătorilor poporului, explicând foarte limpede capetele Legii şi
parabolele profeţilor*.
3. Atunci s-a apropiat de el mama sa şi i-a zis: „Pentru ce ne-ai făcut asta, copile? Te-am
căutat îngrijoraţi peste tot”. Dar Iisus i-a răspuns: „De ce mă căutaţi? Nu ştiţi că eu trebuie să fiu cu
cele ale Tatălui meu?”.
4. Doctorii şi fariseii au întrebat: „Tu eşti mama copilului acestuia?”. „Da”, a răspuns ea. Şi
ei au zis: „Fericită eşti între femei, căci Dumnezeu a binecuvântat rodul pântecelui tău. O atât de
mare slavă, virtute şi înţelepciune nu cunoaştem şi nici n-am auzit că ar fi existat vreodată”.
5. Iisus s-a ridicat şi a plecat alături de mama sa. De atunci a început să-şi asculte părinţii,
iar mama sa ţinea ascunse toate aceste întâmplări. Astfel înainta Iisus în înţelepciune, în vârstă şi în
har. Slavă lui în vecii vecilor. Amin.
(* - Vezi şi „Cele trei zile petrecute de Iisus la Templu”, n.r.)
APENDICE
Primele trei capitole ale Evangheliei lui Pseudo-Toma în latină
I. Cum au fugit Maria şi Iosif cu pruncul în Egipt
1. Pe când s-a fost iscat mare zarvă, căci Irod Îl căuta prin tot locul pe Iisus, ca să-L ucidă,
un înger l-a povăţuit pe Iosif: „Ia-o pe Maria cu pruncul şi fugiţi în Egipt din calea ucigaşilor!”.
Când au intrat în Egipt, Iisus avea doi ani.
2. Trecând odată Iisus printr-un câmp semănat a întins mâna şi a cules câteva spice pe care
le-a prăjit, apoi le-a ales şi a-nceput să le mănânce.
3. Când au ajuns în Egipt au primit găzduire în casa unei văduve. Acolo au rămas vreme de
un an.
4. Iisus împlinise trei ani. Într-o zi a văzut cum se jucau câţiva copii şi a vrut să se joace şi
el împreună cu dânşii. A luat un peşte uscat, l-a pus într-un lighean şi i-a poruncit să se zbată. Iar
peştele chiar începu să se zbată. După aceea a zis către peşte: „Scuipă sarea din tine şi plimbă-te
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prin apă!”. Şi întocmai s-a şi întâmplat. Câţiva megieşi, văzând cum s-au petrecut lucrurile, i-au
povestit văduvei la care trăsese Maria. Iar văduva, auzind acestea, i-a şi alungat din casa ei.
II. Un învăţător îi alungă din oraş
1. Într-o zi Iisus trecea cu Maria, mama sa, prin piaţa din mijlocul oraşului. Acolo zări un
învăţător care le vorbea elevilor. Deodată douăsprezece păsări care se ciupeau între ele pe un
acoperiş căzură drept în sânul învăţătorului. Văzând întâmplarea, Iisus se opri şi izbucni în râs.
2. Atunci învăţătorul, auzindu-l cum râde, zise plin de furie către discipolii săi: „Mergeţi şi
aduceţi-l pe acela la mine!”. Şi după ce i l-au adus, învăţătorul îl prinse pe Iisus de ureche şi-l
întrebă: „Ce-ai văzut de râs?”. Iisus răspunse: „Iată ce, învăţătorule: aveam palma plină cu boabe de
grâu. Am întins-o şi am împrăştiat tot grâul. Păsările, de teamă să nu le ia altcineva boabele, le-au
dus din mijloc. De aceea se ciupeau între ele, ca să-şi împartă prada”. Iisus nu plecă de acolo până
când nu se împliniră toate. Învăţătorul îl alungă din oraş împreună cu mama sa.
III. Cum a fost alungat Iisus din Egipt
1. Îngerul Domnului ieşi înaintea Mariei şi-i zise: „Ia pruncul şi întoarce-te în ţinutul
iudeilor, căci au murit toţi cei care-i doreau moartea”. Atunci s-a ridicat Maria împreună cu Iisus şi
au pornit spre Nazaret, un orăşel de pe moşiile tatălui ei.
2. După moartea lui Irod, Iosif a ieşit din Egipt şi l-a dus pe Iisus în pustiu până când aveau
să se potolească cei din Ierusalim, care doreau să ia viaţa pruncului. Şi a mulţumit lui Dumnezeu
pentru că i-a dat de ştire şi pentru că a găsit har în faţa Domnului Dumnezeu. Amin.
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