Evanghelogie

Toma
Ucenicul Toma reprezintã un anumit tip de mentalitate religioasã
care-ºi dã examenul la învierea din morþi a lui Hristos. El ºi-a fãcut cu
toatã sârguinþa ucenicia în ºcoala Învãþãtorului venit de Sus. Nu era nici
în fruntea grupului de ucenici, dar nici cel din urmã dintre aceºtia. Isus
l-a chemat ºi pe el în urma unei nopþi de rugãciune petrecutã în pãrtãºie
cu Tatãl ceresc (vezi Luca 6:12), numindu-l apostol, nume pe care l-a dat
tuturor ucenicilor Sãi.
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Apoi i-a zis lui Toma:
„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.”
Drept rãspuns,
Toma I-a zis:
„Domnul meu ºi
Dumnezeul meu!”
„Tomo” i-a zis Isus
„pentru cã M-ai vãzut,
ai crezut. Ferice de cei
ce n-au vãzut,
ºi au crezut.”
Ioan 20.27-28

M

ântuitorul i-a dat ºi lui Toma putere ca sã scoatã afarã
duhurile necurate, sã vindece orice fel de boalã ºi
infirmitate, conform textului din Matei 10:1-2. Toma
era în camera de sus la instituirea Cinei de tainã când, împreunã cu
ceilalþi ucenici, ºi-a pus ºi el întrebarea: „Doamne, nu cumva sunt eu
(cel ce Te vinde – n.r.)?” (Matei 26:22).
Isus i-a spãlat ºi lui picioarele ca sã-l înveþe necesara lecþie a
smereniei atât de folositoare urmaºilor Sãi pânã în vremea noastrã.
S-a împlinit ºi cu el proorocia Domnului care a zis: „În noaptea
aceasta toþi veþi gãsi în Mine o pricinã de poticnire” (Matei 26.31)
Cu alte cuvinte ºi Toma s-a poticnit în arestarea lui Isus. Urmând
exemplul lui Petru ºi Toma ºi ceilalþi ucenici I-au fãcut Domnului
Isus un jurãmânt de credinþã ºi de loialitate, aºa cum se deduce din
Matei 26:35b.
Toma n-a lipsit nici din Ghetsimani, fãcând parte din primii opt
ucenici care au fost lãsaþi la marginea grãdinii, ca sã vegheze în
rugãciune. Iar când în Matei 26:56 citim cã „Toþi ucenicii L-au pãrãsit
ºi au fugit.” înþelegem cã ºi Toma era printre ei.

Mentalitatea lui Toma
Înainte de a fi un îndoielnic prudent, Toma
era un necredincios, dar nu unul apatic, ci unul
care suferea puternic în interiorul sãu cã
lucrurile cu Isus n-au ieºit întocmai dupã cum
gândea mintea sa religioasã. El aºtepta, fãrã
îndoialã, împlinirea speranþei într-un Mesia
promis de proorocii lui Israel. ªi lui Toma i
se potrivesc cuvintele lui Cleopa ºi ale tovarãºului sãu în drumul spre Emaus: „Noi
trãgeam nãdejde cã El este Acela, care va
izbãvi pe Israel; dar cu toate acestea, iatã cã
astãzi este a treia zi de când s-au întâmplat
aceste lucruri” (Luca 24:21).
Acest tip de mentalitate nu se poate ridica
de la pãmânt la cer, prin înviere, pentru cã
astfel de oameni îºi pun nãdejdea în Isus numai
pentru viaþa aceasta, numai pentru o împãrãþie
naþionalã ºi pãmânteascã.
Când ucenicii, inclusiv Toma, au constatat
cã Isus a murit, tot sistemul lor religios ºi filozofic
s-a prãbuºit.
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