
БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ 

ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

От Иоанна свето Евангелие,

глава 21

УЧЕНИЦИТЕ ЛОВЯТ РИБА



Учениците се пръснали по домовете си в 

Йерусалим. Отдавна вече не били виждали 

Иисуса и мислели, че Той няма да се върне 

повече при тях. Една вечер Петър казал на 

няколко от учениците: „Аз ще изляза с лодката 

да наловя риба." „И ние ще дойдем с теб!" -

казали Иаков, Йоан и някои други. Всички те 

седнали в лодката на Петър и отплавали към 

средата на езерото. Хвърлили мрежите, но не 

хванали нищо.



Цялата нощ прекарали там учениците, но така 

и не успели да хванат нито една рибка. 

Изморени, загребали към брега. Вече започнало 

да се развиделява и учениците видели, че на 

брега стои Човек, но не знаели Кой е Той. Това 

бил Иисус. „Нямате ли риба за Мен?" - попитал 

Той. „Не" - отговорили учениците. „Хвърлете 

мрежата откъм десния борд" -казал им Иисус. 

Учениците Го послушали и мрежата веднага се 

напълнила с риба. Тя била толкова тежка, че 

учениците не можели да я издърпат от водата.



И тогава Йоан разбрал Кой е Този Човек. 

„Това е Иисус" - завикал той. Петър бил толкова 

щастлив, че не можел да чака, докато 

натежалата лодка се приближи до брега. Той 

искал по-бързо да стигне до своя Учител. 

Петър скочил във водата и заплувал.

След известно време и другите ученици 

стигнали до брега с лодката и помъкнали след 

себе си мрежата, пълна с риба. 



Те видели, че на каменистия бряг гори огън. 

Там вече се печела риба. Но Иисус казал на 

учениците Си: „Донесете тук и уловената от вас 

риба!“ Петър измъкнал мрежата и започнал да 

брои рибите. Те били много и всяка от тях - с 

невероятни размери... Това било чудо! Иисус 

искал още веднъж да покаже на Своите 

ученици, че Той е Син Божи.



Като взел няколко риби, Петър се върнал при 

огъня и започнал да ги пече. След малко Иисус 

казал на учениците Си: „Хайде да закусим!" 

Учениците били малко смутени, макар и вече да 

не се съмнявали, както неотдавна, че пред тях е 

истинският Иисус. Вярвали, че е жив, и не им 

трябвали никакви доказателства. А Иисус 

просто искал да постои с учениците Си. Той 

разчупил хляба, разделил рибата и дал на всеки 

по парче от едното и от другото.



Спомняш ли си за тълпата в двора на Каиафа, 

която искала смъртта на Иисус и че там бил и 

Петър? Спомняш ли си как Петър три пъти се 

отрекъл, че познава Иисуса? Петър не можел да 

си прости, че го е направил и че се оказал 

толкова лош ученик на Иисуса.

Когато Иисус възкръснал, Той говорил веднъж с 

Петър. И сега, по време на храненето, пак го 

попитал: „Обичаш ли ме повече от другите?" 

„Да, Господи - отговорил Петър. - Ти знаеш 

колко силно Те обичам."



Три пъти повторил Иисус въпроса Си и Петър 

отговорил три пъти, че Го обича. Петър 

разбирал защо Иисус прави така: нали по-рано 

той три пъти бе казал, че не Го познава.

Тогава Иисус казал на Петър: „Ти отново стана 

истински Мой ученик!" Петър бил много 

щастлив: сега той знаел, че Иисус все така го 

обича и му е простил! Петър вече можел да бъде 

истински следовник на своя Учител. 



„Петре - казал Иисус, - ти трябва да ходиш и да 

разказваш на хората, че Аз съм дошъл на 

земята, за да поема върху Себе Си наказанието 

за всички онези грехове, които са извършили 

хората, и да ги спася. А останалите Ми ученици 

ще ти помагат.“
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