
Проповед на Томина Неделя 
 

Братя и сестри, 

 

Светата Православна Църква, която е „стълб и крепило на истината“, 

премъдро е постановила днес да честваме явяването на Възкръсналия 

Спасител пред учениците и най-вече – уверението на свети апостол Тома, 

случило се точно 8 дни след преславното Възкресение. 

Това уверение на свети апостол Тома е твърде важна случка, поучителна 

и спасителна за християните от всички времена, защото с вяра ходим, а не с 

виждане. 

Затова и ние имаме пред очи жадуваното блаженство – блаженството на 

онези, които не са видели, а са повярвали. 

Точно това ни прави християни. Тази вяра, която не се нуждае от 

доказателствата на сетивния опит, вяра неуязвима за съмнение, вяра 

извираща от посетените с благодат сърца, осенени от светлината на Светия 

Дух. 

Защото никой, никой в човешката история не е повярвал чрез някакви 

рационални доказателства. Затова и нашето богословие, богословието на 

Източната Църква, на апостолската Църква, никога не се е занимавало с 

изнамиране на доказателства за съществуването на Бога, както прави 

средновековния Запад. 

Защото тази вяра е Божия милост, Божия благодатна роса, спусната 

свише над омрачените души на грехопадналите наследници на Адам. Тази 

вяра е нашето всеоръжие, още повече, че чухме за Томовото неверие, което 

Църквата нарича „блажено“. Блажено е това неверие, защото е пример за 

посоката на истинския духовен живот, а това е възрастване по стълбицата 

на невидимите духовни дарования, преизобилно изливащи се и до момента 

от незримата същина на Светата и Божествена Троица. 

Срещали сме хора – начетени и грамотни в Писанието, добре обучени в 

християнската литература, сведущи в църковната история, които 

споделят:“И все пак не мога да повярвам, нещо не ми достига.“ 

Да се молим, братя и сестри, Христовата светлина да просвети умовете и 

сърцата им, духоносната благодат да оживотвори душите на всички, та да 

могат всички да стигнат до познание на Истината. 

Та с препълнени с вяра и радост сърца да кажат ведно с нас: „Христос 

воскресе!“  

Благодатта на Възкръсналия Спасител да е с всички нас, по молитвите 

на светите апостоли, Майката Божия и на цялата светоносна тържествуваща 

Църква. Амин!  
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