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Deși în Evanghelii și în Noul testament nu se vorbește foarte mult despre Toma, el este mai
cunoscut și se vorbește mai mult despre el decât despre alți ucenici. Este și o zicală, care
personal nu cred că trebuie să-i fie atribuită : „Toma necredinciosul”.
În cele trei Evanghelii sinoptice nu se spune nimic despre Toma. Doar este menționat în
listele cu numele apostolilor. Listele celor 12 sunt aranjate în trei grupuri, Toma este în
grupul al doilea, asociat cu Matei (Mt.10:2-4 ; Mc.3:16-19 ; Lc.6:14-16).
Numele lui Toma derivă din limba aramaică care înseamnă ”geamăn”. De aici dorința
multora de a ști cine a fost fratele geamăn a lui Toma. Nu știm locul nașterii, ocupația, nici
împrejurarea în care Domnul Isus îl cheamă ca ucenic.
Ioan este singurul care ne dă mai multe informații cu privire la Toma. Sunt trei situații în
care Ioan îl amintește pe Toma.
-

Ioan 11:16 „Haidem să mergem și noi să murim cu El...” A fost un pesimist, privea
mereu la partea rea a lucrurilor.
Ioan 14:4 „Nu știm unde te duci cum să știm calea într-acolo ?” Toma nu a pretins că
știe ceea ce nu știa.
Ioan 20:24-29 Toma nu a fost prezent împreună cu ucenicii când Domnul s-a arătat
lor. Nu știm motivul dar întotdeauna este o pierdere atunci când nu ești la părtășie
cu frații.

Privind atent la Toma, la reacția lui după ce a auzit mesajul învierii, la neputința lui de a
crede adevărul glorios al Învierii și la experiența prin care a ajuns să mărturisească din toată
inima că Isus Hristos este Domnul și Dumnezeul lui, putem învăța o lecție deosebit de
importantă privind transformarea binecuvântată care are loc atunci când un om dintr-o
stare de necredință ajunge să manifeste credința mântuitoare.
Când se transformă necredința în credință ?

1. Atunci când îți mărturisești sincer necredința.
Toma a avut tăria să-și mărturisească necredința. Nu este ușor să fi singur împotriva
curentului, chiar și atunci când este vorba să-ți mărturisești necredința într-un context
creștin. Trebuie apreciată sinceritate lui Toma. În mijlocul ucenicior și a femeilor care erau
plini de bucurie și entuziasm că L-au văzut pe Mântuitorul, Toma era singurul care era trist și
diferit de toți ceilalți din cauza necredinței lui.
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Există această tendință de a fi ca ceilalți, de a vorbi ca ceilalți, de a acționa ca toți ceilalți,
chiar de a crede cum cred cei mai mulți. Puterea de a te conforma , de a fi ca cei mai mulți
este mare și puțini sunt capabili de a nu merge în aceiași direcție cu mulțimea. Câți
adolescenți nu au început să fumeze, sau să consume alcool, sau să-și piardă curăția, din
cauză că nu au avut tăria de a fi diferiți de ceilalți, de a nu face ceea ce colegii lor făceau ?

2. Atunci când cauți dovezi concludente și ești deschis în a-ți schimba
atitudinea.
Când ucenicii i-au spus lui Toma că au văzut pe Domnul, Toma le-a răspuns : „Dacă nu voi
vedea în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și
dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20:25b)
Aceasta este dovada sincerității lui Toma. Toma a ascultat atent și a analizat ceea ce i-au
spus prietenii lui. Nu a putut să creadă, dar știa exact ce anume l-ar putea face să-și schimbe
părerea.
Sunt oameni care se declară necredincioși, dar niciodată nu au citit sau nu au ascultat atent
mesajul Învierii, mesajul Evangheliei. De-asemeni sunt oameni care se declară sceptici cu
privire la adevărul Evangheliei, dar dacă i-ai întreba de ce informații ar avea nevoie pentru a
crede, nu ar putea să-ți spună nimic. Acest fel de oameni de fapt nu vor să creadă.
Cunoscutul analist și jurnalist englez, Frank Morison, prin anul 1920 a vrut să scrie o carte
prin care să distrugă mărturia creștină. Ani de zile a studiat mărturiile și dovezile legate de
Persoana Domnului Isus și mai ales legat de evenimentul Învierii Lui din morți. După
aproximativ 10 ani de studiu atent, a devenit creștin pe deplin convins că Isus Hristos a
înviat din morți. Cartea pe care a scris-o „Who moved the stone ?” (Cine a mutat piatra ?)
este una din cele mai bune cărți care s-au scris prin care se arată că singura explicație pentru
mormîntul gol este că Isus Hristos a înviat din morți.

3. Atunci când Domnul Isus se apropie de tine și-ți vorbește.
După opt zile, Domnul Isus se arată din nou ucenilor și de data aceasta Toma era și el
împreună cu ei. Domnul privește spre Toma și-i spune : „Adu-ți degetul încoace, și uită-te la
mâinile Mele ; și adu-ți mâna, și pune-o în coasta Mea ; și nu fi necredincios, ci credincios.”
(Ioan 20:27). Dacă Domnul Hristos nu s-ar fi arătat și lui Toma, el ar fi rămas în negura
îndoielilor.
Domnul Isus se apropie astăzi de noi și ne vorbește prin :
-

Sfânta Scriptură
Natura înconjurătoare
Conștiință
Circumstanțe

Toți fondatorii celorlalte religii sunt morți. Creștinismul este singura religie unde
întemeitorul ei este viu în vecii vecilor.
Un musulman a devenit creștin. Când a fost întrebat de un prieten cum de a renunțat la
Mahomed și a devenit creștin, el a răspuns : Imaginează-ți că mergi pe un drum și ajungi la o
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răscruce. Nu ști pe ce drum să o apuci. Sunt acolo doi oameni unul mort și unul viu. Pe care
ar trebui să-l întrebi ? – este evident că pe cel viu, cel mort nu poate să-ți răspundă. – Exact
așa am făcut și eu. L-am întrebat pe Isus Hristos pentrucă El este viu. Mahomed știm cu toții
că este mort.
Elihu în cartea Iov spune : „Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când în altul, dar omul
nu ia seama.” (Iov 33:14) Dragul meu tu ești atent când Dumnezeu îți vorbește ?

4. Atunci când Îl recunoști pe Domnul Isus și te supui Lui.
Când Domnul Isus se apropie de tine și-ți vorbește prin Cuvântul Scripturii, prin
circumstanțe, prin binecuvântări sau încercări, când Dumnezeu îți vorbește pe înțelesul tău,
tu ai responsabilitatea să-I răspunzi cu credință și deplină supunere.
Toma L-a recunoscut pe Domnul Isus ca Domnul lui, ca Dumnezeul Lui, ca Mântuitorul lui.
Învierea Domnului este o realitate incontestabilă. Ea este piatra de temelie a creștinismului.
Apostolul Pavel spune că, fără înviere, credința noastră ar fi zadarnică (1Cor.15). Cea mai
mare minune care s-a produs odată cu învierea Domnului Isus din morți, este legată de
transformarea vieților. Au fost transformați ucenicii, au fost transformate femeile care au
venit la mormânt și de atunci și până astăzi Isus Cel viu continuă să transforme vieți. Când
Isus schimbă o viață, El transformă lacrimile de jale în lacrimi de bucurie, aduce speranță,
aduce biruință asupra păcatului, aduce dragoste pentru semeni, aduce tot ceea ce este bun
și frumos, înlăturând ceea ce este murdar. Provocarea mea pentru tine, iubit cititor, este :
poți să spui „adevărat a înviat”? A transformat El inima ta în așa măsură încât schimbarea să
fie sesizabilă ?
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