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Откровение на свети Иоана 

Богослова

АПОСТОЛ ИОАН НА ОСТРОВ 

ПАТМАС



По средата на морето се намирал малкият остров Патмос. 

Веднъж на този остров пристигнал кораб и на брега 

слязъл възрастен човек. Корабът продължил пътя си.

Човекът останал съвсем сам на острова. Наричал се Йоан 

и бил един от учениците на Иисуса. Много години 

разказвал Йоан за чудните дела и благородното учение на 

нашия Спасител Иисус Христос. Но в Рим започнал да 

управлява нов император, който ненавиждал всички, 

които обичали Иисуса и вярвали в Него.



Той забранил да се проповядва за Иисуса Христа, но това 

не спряло Йоан, който продължил навсякъде да говори с 

хората за нашия Спасител. Тогава римляните го 

заловили, докарали го на остров Патмос и го оставили 

съвсем сам. Една неделя Йоан стоял край морето. 

Изведнъж чул глас, който бил на Иисуса. Той викал Своя 

апостол Йоан! Йоан не само чувал гласа на Иисуса, но Го 

и виждал. Господ Иисус бил облечен в прекрасен дълъг 

плащ, препасан с блестящ пояс. 



Иисус започнал да говори с Йоан. „Ти трябва да напишеш 

книга и да я разпространиш сред вярващите, за да 

научат и те онова, което Аз ще ти разкажа.“ Йоан 

внимателно слушал Иисуса. Струвало му се, че е станало 

чудо. „Не спя ли" - мислел си той. Но изведнъж видял на 

небето трона Господен. Той видял още ангели и хора, 

които обкръжавали Божия трон. Небесата приличали на 

златен град и тронът Господен блестял като слънце. Там 

нямало болни, страдащи и опечалени. Никой не се 

страхувал и никой не плачел. Всички били щастливи.



Иисус казал на Йоан: „Аз скоро ще дойда!" И Йоан 

отговорил: „Ела, ела, Господи! Ние толкова Те очакваме!"

Много от онова, което Йоан чул на остров Патмос от 

Иисуса, все още е много сложно за теб. Но главното, което 

трябва да запомниш, е, че Иисус ще дойде от небето и ще 

види и теб. Той ще разбере дали достатъчно силно Го 

обичаш.



Може би ще минат много години, преди Иисус да дойде 

при нас. А може би това ще се случи много скоро. Но не 

се страхувай, когато Иисус дойде! Ако ти Го обичаш и 

вярваш в Божия син, ще можеш завинаги да си редом с 

Него. Обичай Иисуса! Моли се и Той да те обича! Служи 

на Господа и Го прославяй!

Нашата книжка с разкази от Библията завърши. Когато 

пораснеш, ще можеш да прочетеш всичко това още 

веднъж, по-подробно, в Библията. 



В Библията всичко е написано много по-сложно, но и 

много по-добре. Защото Библията е Книга на Господа. 

Освен тези разкази в нея има и още много други.

Това, което Йоан е написал на остров Патмос, е 

последната част на Библията. И последните думи, които 

написал Йоан, са: „Благодатта на нашия Господ Иисус 

Христос да бъде с всички нас. Амин." Желая ти Иисус да 

бъде всеки ден с теб. Моли Му се ежедневно, моли Го да 

бъде винаги с теб!
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