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От Иоанна свето Евангелие, 

глава 1

ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ НА 

ИИСУСА



Много скоро Иисус отново 

дошъл при Йоан Кръстител и 

те започнали беседа за Бога. 

Хората, които стоели около 

тях, не знаели Кой говори с 

Йоан. В това време и няколко 

свещеници от Йерусалим се 

приближили към Йоан: „Кой 

си ти? Ти Христос ли си?" -

попитали го те. 

„Не - отговорил Йоан, - аз не 

съм Христос. Той е тук, сред 

тези хора. Вие още не Го 

познавате. Аз видях Светия 

Дух като гълъб да се спуска 

от небето върху Него." Но 

Йоан не посочил Иисуса. 

Иисус Сам щял да дойде при 

хората.



На следващия ден Йоан 

Кръстител пак стоял край 

река Йордан. Редом с него 

били двамата му ученици. 

Единият се казвал Андрей, а 

другият - също Йоан. Като 

видял приближаващия се към 

тях Иисус, Йоан Кръстител 

казал на своите ученици: 

„Ето Го Агнеца Божи." 

Двамата ученици разбрали за 

Кого говори той и че Агнецът 

Божи - това е нашият 

Спасител, Иисус Христос. Те 

тръгнали след Иисуса, искали 

винаги да бъдат редом с 

Него. Като се обърнал, Иисус 

видял двамата млади мъже и 

ги попитал: „Какво търсите?" 



Младежите отговорили: „Искаме 

да знаем къде живееш." 

„Тръгнете с Мен и ще видите."

Андрей и Йоан много се 

зарадвали: сега можели цял ден 

да говорят с Иисуса и да Го 

слушат. Вечерта Андрей и Йоан 

си отишли. Те намерили 

Спасителя и пожелали да 

разкажат на другите хора за 

него. Андрей имал брат, 

наричали го Симон. Като отишъл 

при брат си, Андрей му казал: 

„Ние намерихме 

Спасителя."Симон също искал да 

говори с Иисуса и на следващия 

ден Андрей го взел със себе си 

при Спасителя. 



Като погледнал влизащия 

Симон, Иисус казал: „Ти си 

Симон, но отсега всички ще те 

наричат Петър, което значи 

камък." Сега Петър трябвало да 

бъде здрав и силен във вярата 

като каменна скала. А Иисус 

Христос вече е неговият Господ 

и Учител и Той във всичко ще 

помага на Петър.

На следващия ден Иисус видял 

човек на име Филип. „Върви след 

Мен" - казал Иисус на Филип и 

той тръгнал. Филип също станал 

ученик на Иисуса и Иисус 

винаги ще го обича.



Щастливият Филип бързо отишъл 

при своя приятел Натанаил -да му 

разкаже за Иисуса. По това време 

Натанаил още не познавал Христа. 

Филип го намерил да седи под едно 

дърво. Натанаил бил много 

разстроен и тъжен. Той също 

търсел Спасителя, но не знаел как 

да Го намери. Като видял своя 

приятел, Филип радостно се 

провикнал: „Ние намерихме 

Спасителя! Това е Иисус, синът на 

Йосиф от Назарет." „Не може да 

бъде - възразил Натанаил. - Нима 

Спасителят ще дойде от Назарет? 

Може ли от Назарет да излезе нещо 

добро?" Натанаил не повярвал на 

Филип. „Тръгвай с мен -предложил 

Филип - и ти сам ще Го видиш." И 

Натанаил тръгнал.



Когато влезли при Иисуса, 

Спасителят погледнал Натанаил 

и казал: „Аз те зная, ти си 

Натанаил. Още преди Филип да 

те повика, Аз те видях да 

седиш под едно дърво." Но как 

можел да знае за това Иисус -

ще попиташ, малки читателю. 

Иисус е Бог и Той знае всичко.

Сега Натанаил повярвал, че 

пред него стои нашият 

Спасител. „Ти си Син Господен! 

- възкликнал щастлив 

Натанаил. - Ти си царят на 

Иудея!" 

Натанаил намерил Спасителя и 

станал Негов ученик. Иисус 

имал дванадесет ученици. 



Заедно с Него те обикаляли 

страната и виждали всичко, 

което Той върши. Той бил 

техният Бог.

КРАЙ

ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА

”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”


