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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Галилејското Море е нај-
ниското слатководно мо-
ре на светот. Се наоѓа на 

околу 210 метри под мо рско-
то ниво. Не само што не го ва-
та вода е слатка, туку е и мно-
гу вкусна за пиење. 

Во XIX век научникот Џорџ 
Адам Смит го посетил овој 
крај и напишал дека "Га ли-
лејското езеро во исто време 
е храна, пијалак и воздух, од-
мор за окото, свежина во вре-
лините, и бегство од гужвата".  
Можеме да се увериме дека 
тоа што езерото (кое уште го 
нарекуваат и море) било во 
минатото, сè уште е и денес. 

Ова море е долго околу 23 
километри, а широко околу 
11 км. Неговата најголема дла -
бочина е околу 45 метри. Мо-
рето зафаќа површина од 230 
км. Тоа има песочен брег. Во 
Новиот Завет се спомнува Га-
лилејското Море како море 
на кое има добро развиен ри-
болов. На морето и околу не-
го се случиле многу настани, 
кои се опишани во Еван ге-
лието. Бреговите на езерото 
обезбедиле мирни услови за 
ширење на Исусовото учење. 
Многу епизоди од Еванге ли-
ето се случиле тука, меѓу кои 
е и средбата на Јован, Симон 
и Јаков, чудесниот риболов, 
умножувањето на лебовите 
и одењето над водата.

Христос, главно, про пове-
дал во градовите околу се-
верниот дел на морето, а и 
на самото море. Затоа многу 
научници Генисаретското Мо  -
ре уште го нарекуваат и "Хрис -
това катедра".

"Галилејското езеро во исто време е храна, пијалак и воздух, одмор за 
окото, свежина во врелините, и бегство од гужвата". На морето и околу 

него се случиле многу настани, кои се опишани во Евангелието. Бреговите 
на езерото обезбедиле мирни услови за ширење на Исусовото учење. 

Исус избрал да живее и да дејствува во Галилеја, во стопанската и 
космополитска покраина на Палестина.

Постојат околу 25 вида риби во Генисаретското Море. Но, најпознатата и 
најпопуларната риба е т.н. "хромис", позната како "риба на Св. Петар". 

Овој вид риба најмногу се ловел уште во времето на земниот живот на 
Христос и на Неговите ученици. Денес, годишниот лов на "хромис" е 300 
тони, а од другите видови се ловат околу 1.000 тони. Ловењето риби се 

врши со нови методи и под стручен надзор. 
Посебно доживување претставува пловењето по морето, на кое Господ 

направил безброј чуда, пловејќи Сам или со Своите апостоли.

ГАЛИЛЕЈСКОТО МОРЕ, ПОДРАЧЈЕ НА МНОГУТЕ ИСУСОВИ ПОУКИ И ИСЦЕЛУВАЊА. ПОГЛЕД ОД ГАЛИЛЕЈСКОТО МОРЕ, ПОДРАЧЈЕ НА МНОГУТЕ ИСУСОВИ ПОУКИ И ИСЦЕЛУВАЊА. ПОГЛЕД ОД 
РИБАРСКОТО ПРИСТАНИШТЕ КАЈ ТИБЕРИЈА, КОН МАГДАЛА И СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МОРЕТОРИБАРСКОТО ПРИСТАНИШТЕ КАЈ ТИБЕРИЈА, КОН МАГДАЛА И СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МОРЕТО

ХРИСТОВАТА КАТЕДРА 
И ЧУДЕСНИОТ РИБОЛОВ 
НА ГАЛИЛЕЈСКОТО МОРЕ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

ИСУС ЈА ИЗБРАЛ 
ГАЛИЛЕЈА

На брегот зад Тиберијас се 
наоѓала величествената Иро-
дова летна палата. 

Југозападно од Тиберијас, 
на обалата на езерото, се 
наоѓа Хамат Тиберијас, ком-
плекс на древни градби, кои 
се ископани и обележани.

Денес, на исток морето е 
опкружено со оголени рит-
чиња. Во времето на Исус 
западниот и северниот брег 
на Галилејското Море целите 
биле во зеленило. Прекрас-
ните градини, маслинковите 
дрвја, лозјата, палмите, ги оп-
кружувале малите гратчиња: 
Капернаум, Коразин, Вит са-
ида, Магдала, Тибериас. Гра-
довите и селата на западниот 
брег на морето биле центар 
на стопанството кое зна чи-
телно напредувало: солење 
на риби за извоз, изградба на 
бродови, грнчарство итн. 

На север, со снег по крие-
ниот врв на брдото Хермон, 
доминира во блиското и по-
далечното подрачје.

Значи, Исус избрал да жи-
вее и да дејствува во Гали-
леја, во стопанската и кос мо-
политска покраина на Пале-
стина. 

Галилејското Море има по-
веќе имиња. Тоа уште се на-
рекува и Тиверијадско Море 
(Бар Табарија - на арапски ја-
зик), но и Генисаретско Езе-
ро (Кинерет - на еврејски). Из-
ворот на Генисаретското Езе-
ро се вика Кафарнаум. Во да-
та во езерото е многу бистра, 
проѕирна, а што е исклу чи-
телно чудно, во одредени пе-
риоди се менува неговата бо-
ја и таа се разликува. Во сон-
чевите денови бојата на мо-
рето е светлосина, а кога е 
дождливо тоа добива тем но-
виолетова боја. 

"ХРОМИС" - "РИБАТА 
НА СВ. ПЕТАР"

Во текот на летото по сто-
јано се чувствува пријатното 
ветре, но понекогаш во поп-
ладневните часови може да 
се појави ненадејна силна 
бура. Ова веднаш  потсетува 
на делот од Евангелието, во 
којшто Исус ги смирува раз-

брануваните води на мо ре то: 
"И кога влезе во коработ, 

по Него влегоа и учениците 
Негови. И ете, настана голема 
бура во морето, така што бра-
новите го покриваа коработ, 
а Он спиеше. Тогаш се при-
ближија учениците до Него, 
Го разбудија и рекоа: 'Гос по-
ди, спаси нè: загинуваме!' А 
Он им рече: 'Зошто сте толку 
плашливи, маловерни?' По-
тоа стана, им заповеда на вет-
ровите и на морето, и на ста-
на голема тишина. А луѓето 
се зачудија и рекоа: 'Кој е 
Овој, та и ветровите и морето 
Му се покоруваат?'" (Мат. 8, 
23-27)

Освен два вида риби кои 
во денешно време се ловат, 
но во мал број, и кои се по-
јавиле подоцна, според нау ч-
никот "George Cansdale", се и 
истите за кои знаеле Петар и 
неговите другари. Постојат 
околу 25 вида риби во Ге ни-
саретското Море. Но, нај по-
зната и најпопуларна ри ба е 
т.н. "хромис", позната ка ко 
"риба на Св. Петар". Овој вид 
риба најмногу се ловел уште 

во времето на земниот жи-
вот на Христос и на Не го вите 
ученици. Денес, годиш ниот 
лов на "хромис" е 300 тони, а 
од другите видови се ловат 
околу 1.000 тони. Ло ве њето 
риби се врши со но ви ме-
тоди и под стручен над зор. 

На источниот брег на Га-
лилејското Море, до кибуцот 
Еин-Гев, се наоѓа ресторан 
каде што може да се порача 
т.н. "Петрова риба - хромис". 
За мештаните и за посе ти те-
лите оваа риба е најбараниот 
специјалитет. 

Посебно доживување за 
поклониците и за туристите 
е тоа што тие имаат можност 
со коработ кој се наоѓа по-
крај брегот, да пловат по мо-
рето и да преминат на него-
вата источна страна, до по-
знатиот ресторан каде што 
се подготвуваа оваа риба. 
Навистина посебно дожи ву-
вање претставува пловењето 
по морето, на кое Господ на-
правил безброј чуда, пло веј-
ќи Сам или со Своите апо-
столи.

Овие риби од Галилејското 
Море се познати и како "ри-
бите на Свети Петар", бидејќи 
во големите усти, во кои но-
сат икра, може да собере ко-
вана паричка:

"А кога пристигнаа во Ка-
пернаум се приближија до 
Петра оние кои собираа ди-
драхми и му рекоа: 'Учителот 
Ваш не плаќа ли дидрахми?' 
Тој одговори: 'Плаќа'. И кога 
влезе дома, Исус го ис пре-
вари и рече: 'Како ти се чини, 
Симоне? Земните цареви од 
кого земаат царина или да-
нок? Од своите синови или 
од туѓи?' Петар Му одговори: 
'Од туѓите'. Исус му рече: 'Зна-
чи, синовите не плаќаат; но, 
за да не ги соблазниме, оти-
ди до морето, фрли јадица и 
првата риба, што ќе се улови, 
земи ја; и, кога ќе й ја от во-
риш устата, ќе најдеш статир; 
земи го и подај им го за Мене 
и за себе!'" (Матеј 17, 24-27)

 Значи, во устата на рибата 
Свети Петар нашол паричка - 
статир (стара грчка пара).  

КОРЕЊАТА НА ОВА СТЕБЛО, 
ЗАСАДЕНО ПОКРАЈ ВОДАТА, ВО 
СУВА ЗЕМЈА КАКО ШТО Е ИЗРАЕЛ, 
ОДАТ ДЛАБОКО ДО ВОДАТА НА 
ГАЛИЛЕЈСКОТО ЕЗЕРО 

РИБИТЕ НА СВЕТИ ПЕТАР


