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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

КАЊОНИ И КАРПИ ВО УНИШТЕНИОТ ГРАД СОДОМ

ÊÊ"KRISTALNI GORI" KAJ NEKOG 

Патуваме југоисточно 
од Израел. Минуваме 
низ Јудеј ската пустина 

каде што тем пературите се 
многу високи (над 50 степени 
Целзиусови). Патуваме по-
долго време, и ни се чини 
како пустината да нема крај. 
Никаде ни дрво, ни грмушка, 
ни тревка. Не се слуша ниту 
глас на птици. Едвај го гле да-
ме само сит ниот жолто-бел 
пе сок, а сон цето свети ли, 
све ти. Се дви жиме кон Мрт-
вото Море, на речено уште и 
Солено Море и Лотово Езе-
ро. Мртвото Мо ре се наоѓа 
на најмала над морска висо-
чина, на околу 394 метри под 
морското ни во. Патувајќи, 
постојано се спуштаме на-
долу. Жештините се големи и 
во близината на морето. Пе-
шачиме кон бре гот. Низ жеш-
киот воздух се слуша само 
тешкото и силно дишење на 
патниците. Иако дува слабо 
ветре, тоа е топло и суво и 
носи ситен песок од пус ти-
ната. 

Мртвото Море има големи 
количества сол, во него нема 
ниту животни ниту растенија, 
нема никаков живот, поради 

што и го добило името. За-
ради густината на водата во 
него, човек не може да по-
тоне. Испарувањето на во да-
та во Мртвото Море е многу 
големо поради високите 
дневни температури, кои се 
движат до 50 степени Цел-
зиусови. Во него постојано 
се зголемува концентра ци-
јата на солта: хлор, бром, кал-
циум, магнезиум, кои му да-
ваат солен и горчлив вкус. 
Доколку со рака се допре по-
вршината на водата, може да 
се забележи дека таа е леп-
лива, поради хлорот и кал-
циумот. На површината на 
водата можат да се видат ка-
ко пливаат парчиња од смо-
ла. Во близина на ова море 
(на 500 метри оддалеченост), 
точно на местото каде што 
во него се влева реката Јор-
дан,  се наоѓа голем луксузен 
хотел, кој претставува при-
јатно засолниште од речиси 
неиздржливата жештина.

ЛОТОВАТА ЖЕНА

Застануваме на брегот на 
ова "безживотно море кое 
има драматичен изглед и мор  -

ничава атмосфера", како што 
го нарече најмладиот аџи  ја 
кој патуваше со нас. Бре гот 
на морето се белее од сол 
(како што се гледа на фо то-
графијата), доминираат бе ли-
те талози од минерал т.е. сол, 
наречени "кристални гори". 
Мртвото Море е долго 78 км., 
а широко околу 17 км. Дла-
бочината на јужниот дел на 
морето изнесува од 1 ме тар 
до 6 метри, а на се вер ни от 
достигнува до 399 метри.

Околината на Мртвото Мо-
ре е богата со термални, сул-

фурни и јаглеродни извори.
Бидејќи морето е распро-

странето во Јудејската пус-
тина, можеме да кажеме де-
ка чекорејќи и низ таквите 
пусти места, чекориме по 
стапките на религијата. Не-
когаш овде постоеле и го-
лемите градови Содом и Го-
мор. Тие се спомнати во Биб-
лијата и нив по казна Господ 
сосема ги уништил, заради 
големите гревови на луѓето 
кои живееле во овие два 

града, односно поради нив-
ниот морален пад кој е опи-
шан во Стариот Завет, во Пр-
ва книга Мојсеева. Пропаста 
на Содом е објавена од Бога. 
И рече Господ: "Голем повик 
е против Содом и Гомор, и 
гревовите нивни се пре-
тешки" (1. Мој. 18, 20). И по-
крај предупредувањата од 
Бога, луѓето не сакале да се 
покајат. Овие градови се на-
оѓале на јужниот дел на Мрт-
вото Море. Зборот "Содома" 
означува "Столб на болката". 
Во градот Содом со голем 

Во градот Содом со голем број жители живеел само еден праведник, а тоа 
бил праведникот Лот со неговото семејство. Во неговиот дом при-
стигнале почесни гости - ангелите, во вид мажи, кои влегле во домот 
негов. Покорниот Лот им се поклонил. Ангелите му рекле:  "Стани, 
земи ја жената своја, и двете ќерки твои, кои се тука, за да не загинеш 
поради беззаконието на овој град!"  Бог почекал Лот да побегне во 
градот Сигор и тогаш "излеа Господ на Содом и на Гомор од небото 
дожд од сулфур и оган од Господа од небото. И ги сосипа оние градови 
и целата околија, и сите жители во тие градови, и сите растенија земни. 
Но, жената Лотова, одејќи по него, погледна назад и се претвори во 
солен столб". Од Содом, Гомор и целата околина се кревал пламен од 
земјата како чад.
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

СОЛЕНИОТ СТОЛБ НА ЛОТОВАТА ЖЕНА

МРТВО МОРЕ

A[NIOT "STOLB NA BOLKATA"

број жители живеел само 
еден праведник, а тоа бил 
праведникот Лот со неговото 
семејство. Во неговиот дом 
пристигнале почесни гости - 
ангелите, во вид мажи, кои 
влегле во домот негов. По-
корниот Лот им се поклонил. 
Ангелите му рекле: "Стани, 
земи ја жената своја, и двете 
ќерки твои, кои се тука, за да 
не загинеш поради без за-
конието на овој град!"  Бог по-
чекал Лот да побегне во гра-
дот Сигор и тогаш "излеа Го-
спод на Содом и на Гомор од 
небото дожд од сулфур и 
оган од Господа од небото. И 
ги сосипа оние градови и це-
лата околија, и сите жители 
во тие градови, и сите рас те-
нија земни. Но, жената Лото-
ва, одејќи по него, погледна 
назад и се претвори во солен 
столб" (1. Мој. 19, 15, 24, 26). 
Од Содом, Гомор и целата 
околина се кревал пламен 
од земјата како чад. Значи, 
големите древни градови ис-

чезнале и на нивно место се 
наоѓа Мртвото Море. 

Во близина на некогаш-
ниот Содом се наоѓа необич-
на мала карпа. Ако се загле-
даме во горниот дел од кар-
пата можеме да препознаеме 
женски лик: глава, нос, уста... 
контури на жена. Тоа е ликот 
на Лотовата жена, скаменета 
и неподвижна. Бог го пре ду-
предил Лот да бега со својот 
дом од градот Содом: "Спасу-
вај се и спаси ја душата своја 
и не обѕрнувај се назад". Но, 
за жал, Лотовата жена, трчај-
ќи по мажот, погледнала на-
зад и се претворила во "со-
лен столб". Оваа скаменета 
жена со векови и векови 
стои на спомнатото место и 
немо сведочи за последицата 
од непослушноста. 

ЈУДЕЈСКА ПУСТИНА

Од Светото Писмо ни е 
познато дека во Јудејската 
пустина живеел Светиот Про-
рок и Претеча Свети Јован 
Крстител, облечен со "облека 
од камилски влакна и појас 
од кожа околу слабините, а 
храната му се состоеше од 
скакулци и див мед" (Мат. 3, 
4). Еве, токму во оваа пустина 
во која се наоѓаме денес, 
Свети Јован Крстител пред 
околу две илјади години го 
повикувал народот на по-
кајание и спасение: "Во тие 
дни дојде Јован Крстител и 
проповедаше во пустината 
Јудејска, и говореше: "По-
кајте се, зашто се приближи 
царството небесно!" (Мат. 3, 
1-2).

На североисточниот дел 
од Мртвото Море го гледаме 
пространото брдо Моав, а 
уште посеверно Навав со 
врвот Фазг, од каде што 
Мојсеј пред својата смрт ја 
набљудувал Ветената Земја и 
го поставил Исус Навин за 

свој наследник, за еврејски 
водач. За време на својот жи-
вот Божјиот пророк Мој сеј на -
пишал пет книги (Пет то кни-
жие), кое се наоѓа во Биб ли-
јата. Јужно од брдото Моав е 
брдото Махерус. Ов де се нао-
ѓала тврдината на Ирод, и 
според Јосиф Флавиј (пи са-
тел на Јудејската исто рија, 
сов ременик на Христа), овде 
бил затворен Свети Јован 
Крстител. 

На северозападната стра-

нивното живе алиште го 
уништиле Римја ните во 
Римско-еврејската вој на во 
првиот век. Но, по божните 
Есени успеале да ги сокријат 
своите ракописи во пеш те-
рата во блиската пус тина и 
нив, во 1947 година успеале 
да ги откријат ов чари Бе-
дуини. Кумранските рако пи-
си, кои уште се на рекуваат и 
"Ракописи крај Мртвото Мо-
ре" содржат де лови од кни-
гите на Стариот Завет и затоа 

на на Мртвото Море се гледа 
пространа рамна камена по-
вршина. Се наоѓаме на мес-
тото наречено Кумран. Еро-
зивното дејство на во дата, за 
време на зимските дождови 
во овој варовнички предел, 
создало многу пеш тери кои 
поради својата го лема ви-
сочина се надвис нуваат над 
Мртвото Море. На местото 
Кумран порано живееле Есе-
ните, кои овде се населиле 
во 140 година пред Христа и 
овде деј ству вале активно 
околу 200 го дини. За жал, 

се од големо значење за 
хрис тијанската историја. Ов-
де, на Мртвото Море ќе има-
ме можност да ги видиме 
мес тата (некои од пеш те-
рите), каде што се от криени 
овие значајни Кум рански ра-
кописи. На Кумран се открие-
ни остатоци од го лемиот Ма-
настир на Есе ните. 


