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ДВЕТЕ ЛОДКИ, ПЪЛНИ С 

РИБА



Иисус бил в Капернаум. Този 

град е близо до Генисаретското 

езеро. Всеки ден идвал Иисус 

на езерния бряг, за да беседва с 

хората. Тук винаги било 

многолюдно. За да Го виждат и 

чуват всички, Иисус заставал 

върху една от лодките и оттам 

говорел.

Веднъж на брега се събрали 

твърде много хора. Всички се 

тълпели около Христа, всички 

искали да бъдат по-близо до 

Него. Този ден Иисус, като 

погледнал към езерото, видял в 

него две лодки. Едната 

принадлежала на Петър, който 

бил рибар. Всеки ден Петър 

излизал в морето, за да лови 

риба. 



Понякога уловът бил много 

добър, друг път Петър се връщал 

на брега с малко риба. А тоя ден 

нищо не уловил. В другата лодка 

били двама от учениците на 

Иисуса - Йоан и Иаков - синове 

на човек по име Зеведей. Иаков 

и Йоан помагали на Петър да 

лови риба. От двете лодки 

хвърлили голяма мрежа, но 

напразно.

Когато  лодките  доплавали  до

брега, Иисус се качил на 

Петровата и казал: „Отплавай 

навътре." Петър така и 

направил. Сега Иисус можел 

спокойно да говори. Всички 

добре го виждали и чували. 

Иисус седнал и започнал да 

беседва с хората.



Изведнъж Той прекъснал 

разговора Си със стоящите на 

брега и казал на Петър: „Влез 

още по-навътре и пак хвърли 

мрежата!" „Учителю! -отговорил 

Петър. - Ние се трудихме цялата 

нощ и цялото утро и нищо не 

уловихме, но по Твоя повеля ще 

хвърля мрежата още един път."

Петър навлязъл по-навътре с 

лодката и хвърлил мрежата в 

реката. И знаете ли какво се 

случило? Цялата мрежа потънала 

под водата и Петър видял, че за 

минута тя се напълнила с риба. 

Станала толкова тежка, че Петър 

повикал Йоан и Иаков: „По-бързо 

идвайте насам, не мога сам да 

изтегля мрежата от водата, 

помогнете ми."



Йоан и Иаков пристигнали тъкмо 

навреме. С всичка сила 

започнали те да теглят мрежата. 

В последния момент тя се 

скъсала и рибата се изсипала 

право в двете лодки. Имало 

толкова много риба, че лодките 

се напълнили догоре, а бордовете 

докосвали водата. Много 

внимателно, за да не потънат, 

започнали учениците на Иисус 

да гребат към брега.

Петър смятал, че е станало 

голямо чудо. Та нали прекарал 

цялата нощ в езерото, опитвал се 

да улови нещо, но не можел да 

хване даже най-дребна рибка? А 

на Иисус му стигало да каже 

„Хвърли мрежата!" и тя се 

напълнила с риба. 



Когато всички излезли на брега, 

Петър паднал на колене пред 

Иисус и казал: „Иди си от мен, 

Господи, защото аз съм грешен!" 

Петър вече знаел, че Иисус е Бог, 

защото само Бог може да прави 

такива чудеса. Но не можел да 

остане с Иисуса, защото имал 

много лоши деяния. Затова и 

казал: „Иди си от мен, Господи!"

Но Иисус отговорил: „Не се бой, 

отсега ти ще ловиш човеци!" 

Разбира се, Иисус не говорел, че 

Петър ще започне да лови хора с 

мрежата, а че ще разказва на 

другите за Него, за Иисуса, за да 

могат и те да Го обикнат.



Йоан и Иаков също трябвало да 

разказват на хората за Иисуса. 

Затова Петър, Йоан и Иаков, 

като разтоварили рибата на 

брега, тръгнали след Иисуса 

Христа: нали били Негови 

ученици.
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