
Проповед на 6-ти октомври,  

когато почитаме свети апостол Тома 
 

Братя и сестри, 

 

Днес честваме свети апостол Тома, наречен Близнак, един от дванадесетте 

най-близки Христови ученици, слушател на Божиите слова, участник в Тайната 

вечеря, пламенен, меланхоличен и същевременно възторжен Христов следовник. 

С какво е известен той? Ако разгърнем неговото житие и ако погледнем тези 

моменти от Евангелието, които правят известно името на свети Тома, ще направи 

впечатление, че Неделята след Пасха, след Възкресение, е наречена Томина. Тя е 

свързана с онзи знаменателен миг, когато апостолът заявява, че не ще повярва във 

Възкресението Христово, докато не види и не докосне раните на Възкръсналия 

Спасител. И Църквата облажава това Томино неверие, защото заради това 

неверие Господ произнася безсмъртните слова – утеха и подтик на всяко вярващо 

сърце: „Тома, ти повярва, защото Ме видя. Блажени , които не са видели и са 

повярвали“. Тези Христови думи са началото на нашата вяра, защото „с вяра 

ходим, а не с виждане“. 

По Божи промисъл Тома отсъства и в деня на Успението и погребението на 

Божията Майка в Йерусалим. Знаем от Свещеното Предание, че три дни по-

късно, когато със скръб, че не е могъл да изпрати света Богородица, Тома иде в 

Йерусалим, апостолите отварят гробницата, за да може той да Ѝ се поклони. Така 

пък получаваме уверението, че Майката Божия е взета с тяло от Своя Син на 

небето, защото гробницата в Гетсиманската градина е празна. 

Труд, скърби, благодат и мъченическа кончина е жребият на апостол Тома, 

който проповядва в далечната част на Азия и в Индия. Там той занася Христовото 

учение и се знае, че превежда Евангелието на индийски език. Чудотворец и 

блестящ проповедник, свети Тома наравно с другите апостоли изпива пълната 

чаша на благодатните скърби, в име Христово. Той успява да обърне в Христа 

царе, велможи и езически жреци и да основе църква в Индия, за която 

португалците в 15-ти век документират, че местното население пази спомена, 

знанието, че вярата там е утвърдена от свети апостол Тома и учениците му. 

Апостол Тома е пронизан с копия в Калурмин, на висока скала, на която 

често е отивал за молитва. Оттогава онзи, който изповядва Христос с думите 

„Господ мой и Бог мой“, предстои пред Божия престол и се моли за укрепяване 

на вярата ни, за сила на нашата молитва и устояване в доброто в нашето лукаво и 

страшно време.  
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