
    Ioan 20:24-29, Betel, 8 Mai 2016, Toma, ucenicul care s-a îndoit ! 
  
 Nimeni nu este imun la îndoială, nimeni. Mai ales dacă în îndoială alegem să 
ne izolăm de fraţi, de comunitate, este posibil chiar să ne rătăcim şi să ne pierdem.  
 
Pilda cu oaia ratacita capătă un altfel de înţeles şi aici. Ce păstor şi-ar lăsa singure 
pe cele 99 de oi ca să caute pe cea rătăcită?  
Nici unul, pentru că nu ar fi înţelept. Dar la evrei aşa multe oi aparţineau la 4,5 
familii, aşa capătă sens părăsirea celor 99 dar şi masa bogată după ce oaia a fost 
găsită.  
 
Deci aici este vorba despre comunitate. Unii se retrag la casele lor şi nu-i mai 
interesează de adunare, de fraţi sau de credinţa lor împreună cu trupul lui Hristos. 
Îmi aduc aminte că cineva spunea despre o familie care nu a mai vrut să vină la 
biserică.  
-Ce dragă, nu putem şi acasă să ascultăm o predică, să-l căutăm pe Domnul?! Dar 
în cameră la ei a intrat un şoricel, iar ei în loc să-l caute pe Domnul căutau                 
de-acum şoricelul (duh de rătăcire). 
În evul mediu, Toma a fost batjocorit mult chiar de aşa zişii creştini. Noi însă avem 
ce învăţa de la Toma, bune şi mai puţin bune: 
 
*Toma  este un ucenic al Domnului, normal. Domnul a avut ucenici normali, nu 
super-oameni. Şi ei au avut probleme ca şi noi cei de astăzi. Necazul nu este că 
uneori avem îndoieli, ci necazul este ce facem cu îndoielile noastre? 
 
*Toma a fost un om curajos. Ioan 11:16’’haidem să mergem să murim cu Domnul 
Isus’’. 
 
* Toma când nu înţelegea ceva, întreba. Ioan 14:5. Nu ştia care este Calea, nu ştia 
drumul spre cer! Este bine când nu ştim, în smerenie să punem întrebări. El pune o 
întrebare pe care mulţi şi-ar fi dorit să o pună, dar nu îndrăznea. E bine să mai 
avem printre noi şi oameni care să pună întrebări foarte bune. Un răspuns bun,v.6. 
Prov.24:26’’un răspuns bun este ca un sărut pe buze’’! 
 
*Toma este atât de amărât că Domnul lui e mort încât vrea să fie singur, dar chiar 
şi cu îndoiala lui se duce dupa o săptămâna la fraţii lui. Nu putea sta fără ei.  
 
Îndoiala apare în izolare, nu în comunitate ! 
 
 



De ce avem uneori îndoieli: 
1. Slăbiciunea umană. 
2. Suferinţă. De ce îngăduie Dumnezeu. Ioan B. s-a îndoit. Iov s-a îndoit.Iov 23:3. 
3. Lipsă de umilinţă. Dacă eu nu înţeleg, atunci nu există (el este în găoace, şi are 
pretenţie că ştie totul). 
4. Lipsă de cunoaştere. Suntem limitaţi. 
 
Declaraţia lui Toma: 
 
*Doamne, Tu ştii ce am vorbit eu cu fraţii aici? Domnul când intră în casa lor se 
adresează direct lui Toma cu privire la problema lui. Domnul ştie ce probleme, ce 
îndoieli avem în inimile noastre. El aude şi ştie totul. El cunoaşte gândurile.  
Evrei 4:12 
Domnul vine şi stă stă în mijloc, adică îi consideră pe toţi egali.  
Toma avea dreptul sa ceară să vadă semnele, căci şi celorlalţi le arătase semnele. 
Toma s-a îndoit, dar nu a fost necredincios. Îndoiala te ţine în balanţă, undeva la 
mijloc, şi ai nevoie ca ceva să încline balanţa într-o parte sau în alta. 
Domnul Isus a înviat cu trup cu tot. Era cumva asemănător cu trupul de dinainte, 
dar totuşi schimbat acum. 
*Domnul meu. Isus era Domnul lui. Este El Domnul tău, Stăpânul tău? 
*Dumnezeul meu. El recunoaşte divinitatea Lui Isus, Tu eşti Dumnezeu. 
 
Isus a venit special în acel moment pentru Toma. Nu voia să-l lase în îndoială. Ştii 
că Isus a venit azi special pentru tine? Crezi asta? Da! Domnul Isus a venit să te 
încurajeze să crezi în El mort şi înviat pentru tine.  
Isus îi spune lui Toma cine vor fi cei fericiţi. Cine aveau să fie aceia? 
1 Petru 1:8 şi 2 Cor.5:7 
 
Aici este locul în care cei ce au îndoieli se pot întâlni cu Domnul, nu acasă, nu în 
izolare, ci cu fraţii, cu adunarea. 
Problema necredinţei nu constă în lipsa dovezilor învierii, ci problema este în 
inima omului. Omul iubeşte păcatul, de aceea nu vrea să creadă, pentru că ştie că 
trebuie să se schimbe. 


