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Івана 20:19-31 

 

 

 

Після Воскресіння Ісуса на третій день сталося чимало чудових подій, які 

свідчать про Нього, як нашого Викупителя і Спасителя. Про одну з них йтиме 

мова нині –  першу Неділю після Великодня. Ця неділя в Церковному календарі 

зветься Неділею Хоми. Сьогодні ми довідаємося про це детальніше.  

Євангелисти розповідають, що серед дванадцятьох найближчих учнів Ісуса 

був учень, що звався Хомою.  Це Ім’я в перекладі з давньогрецької мови  означає 

- «близнюк». Вочевидь у Хоми був рідний брат- близнюк.  Що важливого для 

нас є в розповіді про цього апостола? Невдовзі ми довідаємось про це…  

Можливо, вам вже відомий такий вислів – «Хома невіруючий». Так кажуть 

про людину, яка нікому і нічому не довіряє допоки не побачить цього на власні 

очі або не почує на власні вуха. Вислів «Хома невіруючий» набув поширення на 

підставі біблійної оповіді, про яку йде мова у цьому занятті.  

Після того,як Ісуса розіп’яли на хресті, Його учні ховалися від гніву 

Ісусових ворогів. Вони боялися, що з ними можуть вчинити так само.  Учні 



почувалися слабкими і шукали захисту та притулку. Отож вони сховалися в 

одному домі, зачинили там двері і, охоплені страхом, чекали, що їх ось-ось 

знайдуть і схоплять. Вони б злякались ще більше, якщо б хтось зненацька 

з’явився у тому домі. Але саме це і сталося одного дня. Несподівано, дивним 

чином, не зважаючи на те, що двері були зачинені, посеред кімнати, в якій були 

учні Ісуса, з’явився їхній воскреслий Учитель! Спершу вони заціпеніли від 

страху і думали, що це якийсь дух. Але Ісус тихо і лагідно промовив до них: 

«Мир вам» і їхній страх розвіявся! Перед ними дійсно був їхній Господь і то 

була найкраща новина, яку можна було чекати. Радості учнів не було меж! 

Збулося те, про що Ісус говорив їм напередодні Свого розп’яття – що Він 

воскресне на третій день.  

Того вечора з учнями не було апостола Хоми. Коли ж він прийшов, то учні 

розповіли йому про те, що сталося – Спаситель воскрес! Він був тут, вони 

бачили Його! Однак Хома сумнівався в цьому. Він хотів пересвідчитись в 

усьому сам і побачити Ісуса на власні очі. І така нагода трапилась. Спаситель ще 

раз з’явився учням і цього разу вже був присутній Хома. Ісус покликав його до 

Себе, щоб той переконався, що це Він. Підійшовши до Ісуса, Хома побачив на 

Його тілі знаки від ран, завданих Йому під час розп’яття. Його серце затріпотіло 

у грудях – так, це був Його Спаситель. Зі сльозами на очах Хома кинувся до ніг 

Ісуса і промовив: «Господь мій і Бог мій!». Ці слова ми називаємо сповіданням 

віри Хоми в нашого Господа Ісуса Христа. Вони чудові! Вони кажуть нам, ким 

для кожного з нас є воскреслий  Син Божий – Господом і Богом. Кожен, хто 

вірує в Нього, має вічне життя! Вірмо в Ісуса. Вірмо без жодного сумніву.  Вірмо 

завжди. Він помер і воскрес для нашого спасіння.  Він поруч нас і піклується про 

нас.   

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Що означає ім’я Хома? 

2. Хто першим довідався про воскресіння Ісуса і коли? 

3. Чому учні Ісуса сховалися у домі? 

4. Що подумали учні, коли їм з’явився Ісус при зачинених дверях? 

5. Що сказав учням Хома, дізнавшись від них про воскреслого Ісуса? 

6. Як Ісус розвіяв сумніви Хоми, з’явившись йому та учням вдруге? 

7. Вивчіть напам’ять слова сповідання віри Хоми у воскреслого Ісуса: 

«Господь мій і Бог мій!» 

8. Що Бог обіцяє кожному, хто вірить в Його Сина? 

9. Якою повинна бути наша віра у воскреслого Сина Божого? 

 


