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Лекција 41 

 

Не се обесхрабрувајте 
 

Мразокршач1: 

 

Кога последен пат сте имале одговор на молитва?  

За што сте се молеле?  

 

Вовед: 

 

Исус на учениците им кажувал за Неговото второ доаѓање и за спасението на светиите од 

Божјиот гнев кој ќе настапи на земјата, и потоа продолжил со Споредбата за неправедниот 

судија. Споредбата требала да биде охрабрување за сите Негови ученици, а целта била да ги 

охрабри дека треба секогаш да се молат и да не се обесхрабруваат. Тоа има секојдневна 

практична примена во животот на христијаните. Но, најмногу е за оние кои ќе бидат живи 

непосредно пред Христовото второ доаѓање, затоа што Исус ја завршува споредбата со 

изјавата: „Ви велам, брзо ќе ги заштити. Сепак, кога ќе дојде Синот Човеков, ќе најде ли 

вера на земјата?“  

 

Читање од Словото: 

Споредбата со вдовицата и судијата 

Лука 18:1-8 

 

Им кажа споредба за да им покаже како треба секогаш да се молат и да не се обесхрабруваат. 
И рече: „Во еден град имаше некој судија кој не се плашеше од Бог, и не се грижеше за луѓето. 
А во истиот град живееше и една вдовица, која постојано доаѓаше кај него и го молеше: 

‘Заштити ме од мојот соперник!‘ Извесно време тој не сакаше да ја слуша, а потоа си рече во 
себеси: ‘Иако не се плашам од Бог, ниту луѓето ме засегаат; ќе ја заштитам вдовицата, зашто 

постојано ми додева‘“, а Господ рече: „Чујте, што зборува неправедниот судија! Та нема ли 
Бог да ги заштити Своите избраници кои Го повикуваат дење и ноќе, и ќе ги остави ли долго 
да чекаат? Ви велам, брзо ќе ги заштити. Сепак, кога ќе дојде Синот Човеков, ќе најде ли вера 

на земјата?“ 

 

Заповедта: 

 

1. Чујте, што зборува неправедниот судија. 

 

Лекцијата: 

 

Ајде да ја започнеме лекцијата преку внимателно слушање на тоа што споредбата го вели, 

пред да се обидеме да дадеме забелешки или да извлечеме некакви заклучоци. Им кажа 

споредба за да им покаже како треба секогаш да се молат и да не се обесхрабруваат. И 

рече: “Во еден град имаше некој судија кој не се плашеше од Бог, и не се грижеше за луѓето. 

А во истиот град живееше и една вдовица, која постојано доаѓаше кај него и го молеше: 

‘Заштити ме од мојот соперник!‘ Извесно време тој не сакаше да ја слуша, а потоа си рече 

во себеси: ‘Иако не се плашам од Бог, ниту луѓето ме засегаат; ќе ја заштитам вдовицата, 

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
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зашто постојано ми додева‘“, а Господ рече: „Чујте, што зборува неправедниот судија! 

Та нема ли Бог да ги заштити Своите избраници кои Го повикуваат дење и ноќе, и ќе ги 

остави ли долго да чекаат? Ви велам, брзо ќе ги заштити. Сепак, кога ќе дојде Синот 

Човеков, ќе најде ли вера на земјата?“ 

 

Исус често користел споредби за да ги поучува луѓето за вистини и принципи кои се тешки 

за разбирање. Многу од споредбите се сметаат за компаративни. Со други зборови 

„нештото е како нешто друго“. На пример: „Небесното царство прилега уште и на мрежа 

фрлена во морето.“ Други пат се контрастни. Со други зборови, „нештото не е како нешто 

друго“. Споредбата за неправедниот судија е контрастна споредба, затоа што Бог е праведен 

судија, а не неправеден.  

 

Дискусија во група: 

 

Во споредбата „жената“ се однесува на или е слика за Божјите избрани. (т.е. христијаните)  

1. Дали жената знаела каде треба да оди за да добие правда? Како знаете? Да, таа отишла 

кај оној кој е одговорен за правдата, кај судијата.  

2. Дали се плашела од судијата? Како знаете? Не, таа сама отишла кај него на почетокот, 

а после продолжила да му досадува.  

3. Дали имала погрешни мотиви? Како знаете? Не, таа барала заштита која ѝ припаѓала 

според локалните закони. 

4. Дали жената му верувала на судијата? Како знаете? Не, споредбата ни вели дека тој 

не бил достоен за да му се верува затоа што ниту имал страв од Бог, ниту имал почит 

кон луѓето.  

 

Лекцијата – продолжеток: 

 

Затоа што споредбата е контрастна, спротивното е вистина за праведниот судија. Според 

тоа, споредбата укажува дека не мора постојано да доаѓате кај Бог со истите барања. Тој ве 

слушнал првиот пат. Не треба да Му досадувате на Бог. Тој сака да просуди во ваша корист 

и брзо ќе го направи тоа. Но според Исусовата почетна и крајна изјава „да се молат и да не 

се обесхрабруваат“ и „ќе најде ли вера на земјата“ изгледа дека некои христијани не се 

молат со вера, туку само имаат надеж.  

 

Дискусија во група: 

 

Сомнежот е непријател на верата. Кои сомнежи ги имате кога се молите?  

 

Лекцијата – продолжеток: 

 

Споредбата за неправедниот судија јасно укажува дека ако христијанинот има вера дека Бог 

ќе одговори на неговото праведно барање, тогаш Бог ќе одговори брзо и во корист на 

верникот. Сепак, многу христијани веднаш укажуваат на тоа дека апостол Павле имал „трн 

во телото“ од кој не бил ослободен, иако постојано барал Бог да го ослободи од него.  

 

За ситуацијата со „трн во телото“ апостол Павел зборува во 2 Коринќаните кое е напишано 

56 или 57 година. Еве што пишува:  
 

„Фалењето е потребно, иако не е полезно, но сепак ќе поминам на Господовите 

виденија и откровенија. Познавам еден човек во Христос, кој пред четиринаесет 
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години, не знам дали во телото или надвор телото, Бог знае, беше грабнат и издигнат 

до третото небо. И за таквиот човек, не знам дали во телото или надвор од телото, 

Бог знае, знам дека беше грабнат и издигнат до рајот и дека чул неискажливи 

зборови, што човек не може да ги каже. Ќе се фалам со таков човек, а со себеси нема 

да се фалам, освен со своите немоќи. Зашто, дури и да сакам да се фалам, нема да 

бидам неразумен, бидејќи ќе ја зборувам вистината. Но се воздржувам, за да не помисли 

некој за мене повеќе, отколку што во мене гледа или од мене слуша. 
 

А за да не се возвишам поради многуте откровенија, даден ми е трн во телото, 

сатанин ангел, за да ме удира, за да не се возвишам! Трипати го преколнував Господ 

тоа да го отстрани од мене. А Тој ми рече: ‘Доста ти е Мојата благодат, зашто 

Мојата сила се покажува совршена во немоќта.‘ Затоа, со поголема радост ќе се 

фалам во своите немоќи, за да ме осени Христовата сила.“ (2 Коринќаните 12:1-9) 

 

Според сведоштвото на Павле, Бог му дал „трн во телото“ како подарок, или барем му бил 

даден со Божја дозвола. Причината за „трн во телото“ била за да му попречи да не се 

воздига себеси или да не стане горделив. Ова било како последица на тоа дека имал големи 

визии и откровенија од Господ во 42 или 43 година, додека бил во подрачјето на 

Антиохија. Така, најверојатно му бил даден „трн во телото“ некаде после 42 или 43 година. 

Само за информација, Павле се обратил и станал христијанин во 37 година, а првото 

мисионерско патување било 45 година. 

 

Има многу размислувања меѓу теолозите за тоа што би можел да биде овој „трн во телото“ 

на Павле. Има 5 гледишта во однос на „трн во телото“ од кои две се однесуваат на физичко 

страдање, а три се однесуваат на духовно противење.  

 

1. Физички 

a. Некои мислат дека Павле имал лош вид како резултат на неговата средба на патот 

за Дамаск, кога ослепел. „Савле стана од земјата. Иако очите му беа отворени, 

не гледаше ништо. Тогаш го фатија за рака и го доведоа во Дамаск. И беше слеп 

три дни; и не јадеше, ниту пиеше. А во Дамаск постоеше еден ученик, по име 

Ананиј, и Господ му се јави во видение: ‘Ананиј!‘ А тој изусти: ‘Еве ме, Господи!‘ 

А Господ му рече: ‘Стани и оди во улицата што се вика ,Права', во куќата на 

Јуда и побарај го човекот од Тарс, наречен Савле, зашто, ете, тој се моли.‘ И 

виде во видение човек по име Ананиј, како влегува кај него и ги полага рацете на 

него за да прогледа.“ Ве молам забележете дека ова се случило во 37 година, 

неколку години пред Павле да добие откровение.  
 

b. Некои сметаат дека Павле не изгледал добро на лик, како последица на 

каменувањето. „Притоа стигнаа Евреи од Антиох и Иконија и откако го 

наговорија народот, го каменуваа Павле и го извлечкаа од градот, мислејќи дека 

е мртов. Меѓутоа, кога учениците се собраа околу него, тој стана и повторно 

влезе во градот. А утредента отиде со Барнаба во Дерба.“ Затоа што 

каменувањето било во 46 година, има голема можност дека се работи за тоа.  
 

2. Духовно 

a. Некои сметаат дека противењето на Евреите за Павле било „трн во тело“. „Но 

Савле беше сè посилен и ги збунуваше Евреите, кои живееја во Дамаск, 

докажувајќи дека Овој е Христос. И откако изминаа многу денови, Евреите 

сковаа заговор да го убијат.“ Ова е малку веројатно, затоа што од секогаш имало 
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противење против Евангелието на Исус Христос и во овој посебен случај, тоа 

настапило кратко после Павловото обраќање, во 37 година.  
 

b. Некои сметаат дека Павле постојано бил измачуван од демон. Ова е можно, 

бидејќи Бог дозволил Цар Саул да биде измачуван од демон. Сепак, Павле 

сигурно не бил опседнат од било каков демон, бидејќи Светиот Дух престојувал 

во него. Некои христијани се измачувани од демони, но најчесто тоа се решава 

преку изгонување на демоните.  
 

c. Некои сметале дека Павле постојано требал да се занимава со Јудаистите2 кои се 

обидувале нееврејските христијани да ги убедат да го пазат Мојсеевиот закон. Ова 

е една од можностите, затоа што проблемот не почнал да се јавува сè до неговото 

прво мисионерско патување во 45 година. Исто така ова има и библиска 

поддршка. „Ако, пак, не ги протерате од пред себе жителите на таа земја, 

тогаш оние што ќе останат, ќе бидат трн во очите ваши и бодила во 

слабините ваши и ќе ве притеснуваат во земјата каде што ќе живеете“. 

(Броеви 33:55) Павле можеби легално барал Бог да го ослободи од тоа поради 

Изреки 16:7 каде што пишува: „Кога на Бога Му се пријатни патиштата на 

човекот, Тој и со непријателите негови го смирува.“  

 

Иако можеби нема никогаш да дознаеме кој бил Павловиот „трн во телото“, можеме да 

заклучиме некои работи за молитвениот живот на Павле. Се чини дека Павле верувал дека 

неговите молитви ќе бидат одговорени ако моли со исправен мотив, не се плашел од 

последиците и верувал дека тоа за што се молел, ќе се случи. Тој својата вера ја покажал на 

дело. Тој не само што се молел за спасение на луѓето, туку и им проповедал.  

 

Павле рекол дека тој три пати се молел за истата работа, и изгледа дека не му било нормално 

да продолжи да се моли и да ја бара од Бог истата работа. Периодот меѓу потенцијалното 

започнување на „трн во телото“ и Павловото пишување за тоа на Коринќаните, изнесувал 

14 години. Па се чини дека кога Павле се молел, тој на Бог Му дал одредено време да 

одговори на молитвата. Но исто така не се откажал, сè додека Бог не му одговорил.  

 

Целта на лекцијата: 

 

Молете се и не очајувајте, имајте вера во Бог кој е праведен и ве љуби.  

 

Примена: 

 

Започнете со вашето молитвено патување, запишувајте ги датумите на молитвите, што сте 

барале од Бог и дата на која сте добиле одговор. Може да има и повеќе одговори3 или 

поголемо или помало исполнување на барањето.  

 

 
2 Јудаисти биле Евреи кои станале христијани, но сметале дека сè уште треба да живеат според Мојсеевиот 

закон, за разлика од Јудеисти, кои бие Евреи кои живееле според Мојсеевиот закон.  
3 Повеќе одговори на иста молитва – на пример ако се молите за членови на семејството, кои еден по еден се 

обраќаат. Молитвата е иста, но има повеќе одговори, во различно време.  


