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"БЛА ЖЕНИ С 

"Дури 
не ги 

видам 
раните од 
клинците 
на рацете 

Негови, и не го ставам 
прстот свој во раните 
од клинците, и не ја 

ставам раката своја во 
ребрата Негови, нема 

да поверувам".
"Дај го својот прст овде 
и види ги рацете Мои; 

дај ја раката своја и 
стави ја во ребрата 

Мои; и не биди 
неверлив, но верлив!"

"Тома, ти поверува, оти 
Ме виде; блажени се 

оние, кои не виделе, а 
поверувале".

НЕ ВИДЕ ЛЕ,  А  
"[to se pla{ite i zo{to takvi misli vleguvaat vo 

srcata va{i? Videte gi racete Moi i nozete Moi: Jas 
sum Istiot; doprete se do Mene i gledajte; za{to duhot 
nema telo i koski, a kako {to gledate, Jas imam".

Пишува:  аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Првата седмица по 
Хрис товото Вос кре-
сение му е посветена 

на Христовиот ученик, го-
лемиот Христов апостол - 
Свети апостол Тома, која е 
наречена и Томина Недела. 
Сè уште со чувство на Ве-

лигденска ра-
дост, се слу-
ша   спа со нос-
ната вест со 
В е л и гд е н -

ски от поз-
драв "Христос 

Воскресе!" и за 
радосното от поз-

дравување "На вис-
тина Воскресе!"

Светот го дочека 
триумфот на спасо нос-

ната победа на животот над 
смртта. Тоа го потврди Са-
миот Господ Исус Христос, 
Победителот на смртта, Гос-
подарот на животот. Тоа го 
потврдија и го потврдуваат 
и вистинските очевидци на 
Воскреснатиот Христос: Не-
говата Мајка - Пресвета Бо-
городица, Неговите уче ни-
ци - светите апостоли, Же-
ните Мироносици, двајцата 
Негови ученици (кои оделе 
во селото Емаус) и голем 
број луѓе кои со свои очи го 
виделе Живиот и Вос крес-
нат Христос.

Воскреснатиот Господ 
Исус Христос се јавил пред 
сите нив - Жив, Воскреснат, 
зборувал со нив и Самиот 
убедливо пред цел свет све-
до чи за Своето Воскре се ние. 

Тој им се јавил на апос-
толите "првиот ден од сед-
мицата", кога апостол Тома 
(еден од дванаесетте апос-
толи) не бил со нив и кога 
вратата им била затворена 
од страв од Јудејците: дојде 
Исус, застана на средина и 
им рече: "Мир вам!" И от-
како ова го рече, им ги по-
кажа и рацете, и нозете, и 
ребрата Свои. Тогаш, штом 
Го видоа Господа учениците 
се израдуваа. А Исус пов-
торно им рече: "Мир вам!" 
"Како што Ме испрати Оте-
цот, така и Јас ве испраќам". 
И кога им го кажа ова, дув-
на и им рече: "Примете Дух 
Свети! На кои ќе им ги прос-
тите гревовите, ќе им се 

ТОМИНА НЕДЕЛА (ПРВАТА 
СЕДМИЦА ПО ХРИСТОВОТО 

ВОСКРЕСЕНИЕ)

простат, а на кои ќе им ги 
задржите, ќе им се задржат". 
(Јован 20, 19-23) Христовите 
ученици му рекле на Тома, 
наречен Близнак: "Го ви дов-
ме Господа". Но, во душата 
на Тома се појавило едно 
чудно сомневање, неси гур-
ност во неговото верување. 
Свети апостол Тома, вер ни-

рекол: "Дури не ги видам 
раните од клинците на ра-
цете Негови, и не го ставам 
прстот свој во раните од 
клинците, и не ја ставам 

раката своја во ребрата Не-
гови, нема да поверувам". 
(Јован 20, 25)

Тој копнеел од себе да го 
отстрани тоа сомневање. 
Тој не сакал да биде ду хов-
но малаксан, сакал да биде 
духовно цврст, верата да му 
биде поцврста, непоко леб-
лива. 

кога вратата била заклу-
чена, застанал меѓу нив и 
им рекол: "Мир вам!" Потоа 
погледнал кон Тома и му 
рекол: "Дај го својот прст 

"Primete Duh Sveti! Na koi }e im gi prostite 
grevovite, }e im se prostat, a na onie koi }e im gi 
zadr`ite, }e im se zadr`at".

от Христов ученик, имал го-
лема љубов кон Бога, тој Го 
сакал Христа, тој сакал да 
поверува дека тоа е вис ти-
на, но не можел. Тој сакал 
да Го види Христос вос крес-
нат, но лично да се уверел 
во тоа, со свои очи да Го 
видел Жив, Воскреснат, со 
свои раце да ги допрел 
раните Христови. Во не го-
вата внатрешност наста на-
ла борба со сам себе. Затоа 
на Христовите апостоли им 

Милостивиот Христос ги 
љубел Своите ученици, го 
љубел и Својот ученик Тома. 
Затоа решил да го увери 
Тома во Неговото Воскре се-
ние, да му дозволи да го до-
пре, по пат на природно соз-
нание да го увери дека Тој е 
Воскреснатиот Христос. 

По осум дена учениците 
Христови повторно се со-
брале заедно, а со нив бил 
и Тома, наречен неверен 
Тома. Тогаш дошол Исус, 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

Е  ОНИЕ КОИ

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ПОВЕРУВА ЛЕ!" 

радосно извикал: "Господ 
мој и Бог мој!" А неговиот 
учител Христос му рекол: 
"Тома, ти поверува, оти Ме 

дови зборови за верата 
упатени кон својот апостол 
Тома: "Ти поверува оти Ме 
виде, но блажени се оние 

кои не виделе, а пове ру ва-
ле", Спасителот на светот 
Господ Исус Христос, му ос-
тавил порака на светот за 
верата која е од голема важ-
ност за спасение на човеш-
твото.

Се поставува прашање 
зошто Христос му дозволил 
на Свети апостол Тома на 
таков начин (со допир, ем-
пириски) да се увери во 
Неговото Воскресение?  Од-
го ворот е: Затоа што ос нов-
на цел на Господ Исус Хрис-
тос му била да ги увери 
Своите ученици и апостоли 
во Неговото вистинско Вос-
кресение од мртвите. 

Нивниот верен и сакан 
Учител Христос ги удостоил 
Своите ученици да Го видат 
Воскреснат. На многу мудар 
и директен начин ја зацврс-
тил верата на Своите уче-
ници за Неговото Воскре-
сение. Тоа многу убаво го 
опишал Светиот евангелист 
Лука: Додека учениците збо-
рувале за Неговото Вос кре-
сение, "Сам Исус застана 
среде нив и им рече: Мир 
вам!" Збунети и исплашени 
тие помислиле дека гледаат 
дух, но Бог Христос ги по-
викал сами да гледаат, ги 
поканил сами да проверат, 
сами да се уверат и затоа 
им рекол: "Што се плашите 
и зошто такви мисли вле-
гуваат во срцата ваши? Ви-
дете ги рацете Мои и нозете 
Мои: Јас сум Истиот; до-
прете се до Мене и гледајте; 
зашто духот нема тело и 
коски, а како што гледате, 
Јас имам". (Лука 24, 38-39) 
Штом го рекол тоа, им ги 
покажал рацете и нозете. 
Но, тие од радост уште не 
верувале и се чуделе. Затоа 
Тој побарал пред нив да 
јаде: "Имате ли овде нешто
за јадење?" Тие Му дале пе-
чена риба и мед со саќе. 
Кога зел, јадел пред нив и 
им рекол: "Ете, тоа е она за 
што ви зборував уште до-
дека бев со вас, дека треба
да се исполни сè што е на-
пишано за Мене во Законот 
Мојсеев и кај Пророците и 
во Псалмите". Потоа им ре-
кол: "Така е напишано и така 
требаше да настрада Хрис-

тос и да воскресне од мрт-
вите на третиот ден, и да 
биде проповедано во Не го-
во име покајание и про ш те-
вање на гревовите кај сите 
народи, почнувајќи од Еру-
салим; а вие сте сведоци за 
ова".

И еве, од горенаведеното 
се гледа како Христос ги 
зацврстил во верата Своите 
ученици, го зацврстил во 
верата и некогашниот неве-
рен апостол Тома. Во ду ша-
та на храбриот Христов 
апос тол веќе немало прос-
тор за било какво сомне-
вање и неверување во Хрис-
товото Воскресение. Све-
тиот апостол Тома останал 
доследен на проповедта на 
Христовата вера и Го про-
поведал Бога и пред незнај-
божците, пред оние кои се 
сомневале во Бога и во Не-
говото Воскресение. Вос-
креснатиот Христос го ос-
ветлил неговото срце со 
светлина на знаење и тој 
станал голем проповедник 
на Христовата наука. Во 
својот неуморен живот, со 
својата силна вера и љубов 
во Бога и кон светот, Све-
тиот апостол Тома создал 
бесмртни дела, соодветни 
на Христовото учење, кое 
Бог, жртвувајќи се Самиот 
Себе, со Своето пречисто 
тело и со Својата Сопствена 
пречиста и пресвета крв, го 
потврди и го осветли за на-
век. Свети апостол Тома Му 
останал верен на Бога до 
крајот на својот живот и го 
жртвувал својот живот зара-
ди верата во Христа.

Со тоа што Христовите 
ученици се увериле во Не-
говото Воскресение, тие до-
биле цврста вера, која им 
била неопходна во тоа теш-
ко време на неверување и 
непознавање на вистин ска-
та вера меѓу луѓето. Таа 
цврста вера им била неоп-
ходна и за нивната ната-
мошна мисија за ширење 
на Христовата наука, за ор-
га низирање на Христовата 
Црква. 

овде и види ги рацете Мои; 
дај ја раката своја и стави ја 
во ребрата Мои; и не биди 
неверлив, но верлив!" Тома 

виде; блажени се оние кои 
не виделе, а поверувале". 
(Јован 20, 26-29) Со овие 
силни и премудри Госпо-

"Taka e napi{ano i taka treba{e da nastrada Hristos 
i da voskresne od mrtvite na tretiot den, i da bide 
propovedano vo Negovo ime pokajanie i pro{tevawe na 
grevovite kaj site narodi, po~nuvaj}i od Erusalim; a vie 
ste svedoci za ova".

СВЕТИ АПОСТОЛ ТОМАСВЕТИ АПОСТОЛ ТОМА


