
Евангелско четиво и проповед на Томина Неделя 

Йоан 20:19-31 

          А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, 

дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от 

иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: Мир вам! 

          И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците 

се зарадваха, като видяха Господа. 

          А Иисус пак им рече: Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви 

пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На 

които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се 

задържат. 

           А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато 

дохожда Иисус. Другите ученици му казваха: Видяхме Господа. А той им 

рече: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в 

раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. 

          След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде 

Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: Мир вам! 

         После казва на Тома: Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми, дай си 

ръката и тури в ребрата Ми; и не бъда невярващ, а вярващ. 

         Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! 

         Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя, блажени, които не 

са видели, и са повярвали. 

          И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не 

е писано в тая книга. 

А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като 

вярвате, да имате живот в Неговото име. 

         Господ казва: "Тома ти повярва, защото Ме видя, блажени, които 

не са видели и са повярвали“ 

Братя и сестри, 

             Възкръсналият Спасител със Своето обновено, преобразено тяло, 

неподвластно на физическите закони, посещава Своите ученици. 

Потресени и изумени, те виждат белезите от гвоздеите, с които Той беше 

прикован на кръста. Сам Христос им ги показва, за да се убедят, че не 

привидение, не дух стои пред тях. 

              По Божи промисъл, апостол Тома отсъства. Когато му казват, че са 

видели Господ, Тома казва: "Ако не видя на ръцете Му белега от 

гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката 

си в ребрата Му, няма да повярвам." 



                Тази случка е поучение и послание за всички християни, във 

всички времена. Защото точно след 8 дни от първото си явяване на 

апостолите, Господ е с тях. 

Христос пак влиза при заключени врати, пак поздравява с думите:"Мир 

вам" и се обръща специално към Тома, като го приканва да сложи пръст в 

раните му. 

           "Господ мой и Бог мой!" - възкликва смаяният Тома. Вече уверен с 

неопровержимото доказателство на своите собствени сетива, потресен, 

съжаляващ, съкрушен и възрадван неизразимo, апостол Тома пада в нозете 

на Господа. Така го виждаме на иконите на "Уверението на Тома". 

            А Църквата пее: "О, добро Томино неверие, ти доведе до познание 

сърцата на верните и с трепет извика: Господ мой и Бог мой!" 

            А Христос отвръща на Тома: "Ти повярва, защото Ме видя, 

блажени, които не са видели и са повярвали". 

             Ето, братя и сестри, с нашата вяра ни се дава възможност да се 

наредим сред блажените. Да благославяме този момент, в който имаме 

Божието уверение за това. Защото познаваме истината със сърцата си. И 

това знание е повече от всичко, което имаме. Да благодарим на Бога, че е 

отворил очите на душата ни, за да Го лицезрем. Да благодарим и на 

случката с апостол Тома, която укрепява вярата ни и знанието, че 

невидимото стои над вещественото. 

             Апостол Тома се е уверил във Възкресението наместо всички нас. 

Да се постараем да последваме апостола поне в частица от неговата любов 

към Бога. Знаем, че Тома проповядва чак до Индия и се сподобява с тежка 

и славна мъченическа смърт. 

            По неговите молитви Господ да ни укрепява във вярата, която е по-

нужна от всичко на света. Амин! 

            Христос воскресе! 
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