
 6 жовтня: Cвятого всехвального апостола Томи

Тропар (глас 2): Учеником Христовим бувши, божественного 
собору апостольського співучасник, невірством звістивши Христове 
воскресення і його пречисту страсть діткненням ствердивши, Томо 
всехвальний, і нині нам проси миру і великої милости.

Слава i nині:

Кондак (глас 2): Премудрости благодаттю сповнений Христовий 
апостол і служитель істинний у покаянні кликав до тебе: Ти єси Бог 
мій і Господь.

Прокімен (глас 8): На всю землю вийшло вістування їх і до кінців 
вселенної глаголи їх (Пс 18,5).

Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його 
сповіщає твердь (Пс 18,2).

Апостол: (1Кр 4,9-16): Браття, мені бо так здається, що Бог 
поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту; 
ми бо стали видовищем і світові, й ангелам, і людям. Ми нерозумні 
Христа ради, ви ж у Христі розумні; ми немічні, ви ж – міцні; ви 
славні, ми ж без чести. До сього часу ми голодуємо і спраглі і нагі; 
нас б’ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними 
руками; нас ображають, а ми благословляємо; нас гонять, а ми 
терпимо; нас ганьблять, а ми з любов’ю відзиваємося; ми мов те 
сміття світу стали, покидьки всіх аж досі. Не щоб осоромити вас я 
це пишу, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч 
би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків не багато; бо я вас 
породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож благаю вас: Будьте 
моїми послідовниками.

 Oct 06: The Holy and Glorious Apostle Thomas

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 705

Troparion (Tone 2): O disciple of Christ and member of the apostolic 
council, your lack of faith proclaimed Christ’s resurrection, and your 
touch confirmed His holy passion. O Thomas, worthy of all praise, pray 
even now that He grant us peace and great mercy.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for 
ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 4): Filled with the grace of wisdom, Your apostle and 
genuine servant, O Christ, cried out to You in his change of heart: You 
are my God and Lord.

Prokimenon (Tone 8): Their utterance has gone forth into all the earth, 
and their words unto the ends of the world (Ps 18:5).

verse: The heavens tell the glory of God, and the firmament 
declares the work of His hand (Ps 18:2).

Epistle: (1 Co 4:9-16) (Feast): Brethren, for I think that God has exhibited 
us apostles as last of all, as though sentenced to death, because we have 
become a spectacle to the world, to angels and to mortals. We are fools 
for the sake of Christ, but you are wise in Christ. We are weak, but you 
are strong. You are held in honour, but we in disrepute. To the present 
hour we are hungry and thirsty, we are poorly clothed and beaten and 
homeless, and we grow weary from the work of our own hands. When 
reviled, we bless; when persecuted, we endure; when slandered, we 
speak kindly. We have become like the rubbish of the world, the dregs of 
all things, to this very day. 

I am not writing this to make you ashamed, but to admonish you as my 
beloved children. For though you might have ten thousand guardians in 
Christ, you do not have many fathers. Indeed, in Christ Jesus I became 
your father through the gospel. I appeal to you, then, be imitators of me.



Алилуя (глас 1): Ісповідять небеса чуда твої, Господи, і істину твою в 
церкві святих (Пс 88,6).

Стих: Бог, прославлюваний на раді святих (Пс 88,8).

Євангеліє: (Ів 20,19-31): Коли настав вечір, того самого дня, першого 
в тижні, – а двері ж були замкнені там, де перебували учні: страхались 
бо юдеїв, – увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир 
вам!» Це промовивши, показав їм руки й бік. І врадувались учні, 
побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам!» Як мене послав 
Отець, так я посилаю вас.» Це промовивши, дихнув на них і каже їм: 
«Прийміть Духа Святого! Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, 
кому ж затримаєте – затримаються.» Тома ж, один з дванадцятьох, 
на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. 
Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили.» Та він відрік: 
«Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого 
пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, – 
не повірю!» По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома 
з ними. І ввіходить Ісус, – а двері були замкнені! – стає посередині 
та й каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій 
палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій. 
Та й не будь невіруючий, – а віруючий!» І відказав Тома, мовивши до 
нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й 
віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!» Ще й інші численні 
чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів. 
А ції – списано, щоб увірували ви, що Ісус – Христос, Син Божий, а 
вірувавши, – щоб мали життя в його ім’я.

Причасний: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної 
глаголи їх (Пс 18,5). Алилуя (х3).

Alleluia: The heavens shall confess Your wonders, O Lord, and Your 
truth in the church of the saints (Ps 88:6).

verse: God is glorified in the assembly of the saints. (Ps 88:8).
 
Gospel: (Jn 20:19-31) (Feast):  On the evening of that day, the first day 
of the week, and the doors of the house where the disciples had met were 
locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, 
‘Peace be with you.’ After he said this, he showed them his hands and his 
side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to 
them again, ‘Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.’ 
When he had said this, he breathed on them and said to them, ‘Receive 
the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if 
you retain the sins of any, they are retained.’

But Thomas (who was called the Twin), one of the twelve, was not with 
them when Jesus came. So the other disciples told him, ‘We have seen 
the Lord.’ But he said to them, ‘Unless I see the mark of the nails in his 
hands, and put my finger in the mark of the nails and my hand in his 
side, I will not believe.’

 A week later his disciples were again in the house, and Thomas was with 
them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them 
and said, ‘Peace be with you.’ Then he said to Thomas, ‘Put your finger 
here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do 
not doubt but believe.’ Thomas answered him, ‘My Lord and my God!’ 
Jesus said to him, ‘Have you believed because you have seen me? Blessed 
are those who have not seen and yet have come to believe.’

Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which 
are not written in this book. But these are written so that you may come 
to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through 
believing you may have life in his name.

Communion Verse: Their utterance has gone forth into all the earth, 
and their words unto the ends of the world (Ps 18:5). Alleluia! (3x)


