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 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. 

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 
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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). 

 


