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Despre prejudecata lui Toma necredinciosul
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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

oma a fost mereu victima unei proaste reputaþii. Bineînþeles cã
reputaþia lui nu este atât de dezastruoasã ca a lui Iuda, cel care
l-a trãdat pe Isus ºi s-ar putea nici sã nu o egaleze pe cea a lui
Petru, cel care s-a lepãdat de Domnul în noaptea de dinaintea
rãstignirii. În orice caz, Toma este de obicei clasificat printre bãieþii
rãi dintre cei doisprezece ucenici, care au fost oamenii cei mai
apropiaþi de Isus în acei trei ani de lucrare.
Toma îºi datoreazã aceastã reputaþie de bãiat rãu unui incident
care a urmat învierii lui Isus. Acesta din urmã se arãtase ucenicilor
ascunºi, însã Toma nu se afla cu ei. Când aceºtia i-au dat vestea
învierii Mântuitorului, el a reacþionat afirmând: Dacã nu voi vedea
în mâinile Lui semnul cuielor ºi dacã nu voi pune degetul meu în
semnul cuielor ºi dacã nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi
crede (Ioan 20:25).
Când Isus i s-a arãtat mai târziu ºi lui Toma, i-a zis: Adu-þi
degetul încoace ºi uitã-te la mâinile Mele; ºi adu-þi mâna ºi pune-o
în coasta Mea; ºi nu fi necredincios, ci credincios (Ioan 20:27).
Mulþi oameni care citesc aceste rânduri îl blameazã pe Toma
fiindcã s-a îndoit ºi fãcând acest lucru uitã cã nici unul dintre ceilalþi
ucenici nu au crezut pânã nu au vãzut la rândul lor dovada de
netãgãduit a învierii. Toþi ceilalþi în afarã de Toma vãzuserã deja
mâinile ºi coasta lui Isus. Un alt lucru semnificativ este ºi faptul cã
Isus nu îi spune lui Toma Nu trebuie sã te îndoieºti niciodatã, ci,
în loc sã rosteascã aceastã propoziþie, îi aratã ºi acestui ucenic
dovezile palpabile ale fostelor rãni, dupã care îi spune, nu fi
necredincios. Iar în cele din urmã, când Toma vede cu ochii sãi
ceea ce ceilalþi vãzuserã deja (Biblia nu menþioneazã cã l-ar fi atins
într-adevãr pe Isus pentru a împlini un gest crezut ca neapãrat
necesar), face una dintre cele mai spectaculoase mãrturisiri de
credinþã din istorie, numindu-l pe Isus, Domnul meu ºi
Dumnezeul meu!.
Dintr-un motiv oarecare, ne lãsãm duºi de impresia cã îndoiala
nu poate fi în nici un caz asociatã credinþei. Adevãraþii creºtini nu
se îndoiesc spunem noi cu convingere.
Dar acest lucru este o prejudecatã.
Îndoiala nu reprezintã opusul credinþei; ea este, plastic spus,
strãmoºul credinþei. Îndoiala nu anuleazã credinþa, ci îi face loc.
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De fapt, la fel ca în cazul lui Toma, îndoiala poate fi impulsul vital
care sã ne conducã spre adevãr.
Cãci este crez mai mult în dreaptã îndoialã, spune Tennyson,
decât într-o credinþã doar pe jumãtate.
Gordon ºi William Brown afirmã în cartea lor, Romani: o evanghelie
a libertãþii ºi harului: Credinþa creºte prin cãutarea adevãrului, iar
cel ce cautã trebuie sã-ºi formuleze o mulþime de întrebãri care
necesitã dreaptã îndoialã. Sensul originar al cuvântului grecesc
skeptikos se traduce prin cãutãtor, sau mai precis prin cel care se
întreabã.
Prejudecata de tip Toma necredinciosul, conform cãreia
adevãraþii creºtini nu au îndoieli, nu are nici o bazã scripturalã.
Lecþia care trebuie reþinutã din experienþa lui Toma este aceea cã
îndoiala este un lucru natural ºi cã trebuie sã fim sinceri privitor la
propriile noastre îndoieli; pentru cã aceastã dreaptã îndoialã este
cea care face loc credinþei ce se instaureazã în urma adevãrului pe
care Isus ni-l descoperã în mod personal.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de mitul lui Toma necredinciosul,
rãspunzând celor de mai jos:
Citeºte Luca 24:112. Care a fost reacþia ucenicilor când femeile
le-au dus vestea învierii lui Isus (versetul 11)?
Citeºte Luca 24:1324. Cum au reacþionat cei doi care mergeau
în drum spre Emaus la vestea învierii? Ce implicã aceste versete:
siguranþã sau mai degrabã nesiguranþã?
Citeºte Luca 24:2535. Cum au devenit cei doi cãlãtori convinºi
în mod absolut de realitatea cutremurãtoare a învierii?
Citeºte Luca 24:3647. Care a fost prima reacþie a ucenicilor la
apariþia lui Hristos înviat (versetul 41)? Ce i-a convins (versetele
40, 42, 43 ºi 45)?
Citeºte Ioan 20:1929. Care a fost rãspunsul lui Isus la exclamaþia
lui Toma, Domnul meu ºi Dumnezeul meu? În mod asemãnãtor,
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Mântuitorul doreºte ca ºi noi sã ajungem în acel punct al mãrturisirii
Lui ca Domn ºi Dumnezeu.
Care îþi sunt îndoielile? Roagã-te ca El sã te cãlãuzeascã, prin
îndoielile tale, cãtre o nouã mãrturisire a credinþei.

