Одговорот
Докторите и научниците
бараат одговори за
проблемот со

коронавирусот.
Дали знаеш дека
ние имаме еден
поголем проблем?

А ние го имаме и

одговорот!

Д

али се чувствуваш уплашено
кога сите околу тебе зборуваат за
опасноста од коронавирусот?

Можеби имаш многу прашања: Зошто се
случува ова? Дали работите повторно ќе се
вратат во нормала? Дали Бог сака да нè научи
некоја лекција?
Немањето одговори можеби те
плаши. Каде да ги пронајдеме
правилните одговори?
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Многу луѓе размислуваат
за Бог повеќе отколку
порано. Тој е најдобрата
личност кај која можеме
да ги добиеме одговорите
што ни требаат.

Слушни
што вели
Бог во
Библијата.

Божјиот Збор - Библијата, вели: „Во
почетокот, Бог ги создаде небото
и земјата” (Создавање 1:1). Тој
создал прекрасен свет за ние да
живееме во него. Бог нѐ сака
сите нас бидејќи Тој нѐ создал.
Коронавирусот нè одвојува од
луѓето кои ги сакаме и со кои
сакаме да поминуваме време.
Но, има нешто што нè одвојува
од Бог. Тоа се нарекува грев.
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Сите сме родени со грев - со
желба да правиме што сакаме,
наместо да го сакаме и да сме
Му послушни на Бог. Кога не ги
слушаш родителите, кога лажеш,
крадеш или дури само имаш лоши
мисли кон некого, тоа покажува дека си грешник.
Бог е совршен - ние не сме! Бог не мисли, не
кажува ниту прави лошо - но ние да! И тоа секој
ден. Библијата вели: „Нема ниеден праведен”.
(Римјаните 3:10) Никој не прави добро цело
време. Гревот е многу поголем проблем од
било која болест или коронавирус - тој не ти
дозволува еден ден да бидеш со Бог на небото,
и токму сега да си пријател со Него.

Кој е

одговорот?

В

о борбата против вирусот, докторите се
обидуваат да направат вакцина и лекови.
Но, што е со проблемот на гревот? Библијата
вели дека единствениот одговор за гревот е
Исус Христос. Што значи тоа?

На земјата, Исус имал тело на човек, како нас,
но не престанал да биде Бог. Додека бил на
земјата, Тој направил многу чуда и ги поучувал
луѓето за Бог. Но причината заради која Тој дојде
на земјата беше да направи пат да ни бидат
простени гревовите. Исус дозволи да биде
закован на крст, каде што умре за нашите
гревови. Тој врз себе ја зеде казната за нашите
гревови, затоа што нè сака. Тој умре, беше
погребан и пак оживеа на третиот ден. Тој e
сега на Небото и таму подготвува место еден
ден да ги прими кај Себеси тие кои веруваат
во Него.
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З

а да помогнеш да се сопре
висрусот, можеш да ги миеш
рацете со сапун и вода. Но,
не можеш да направиш ништо за да го решиш
проблемот со гревот! Потребен ти е Бог да го
направи тоа. Тој е Единствениот кој може да ти
го прости гревот, така што тој повеќе нема да те
одвојува од Бог.
Дела 16:31 е ветување од Бог за нас: „Поверувај
во Господ Исус Христос и ќе се спасиш.” Ако
целосно му се довериш на Исус, Оној кој ја зеде
казната за твоите гревови, Бог ќе ти го прости
гревот.

Веруваш ли во Исус? Можеш веднаш да зборуваш
со Бог. Можеш да Му се помолиш, отприлика вака:

„Мил Боже, знам дека грешев и ми е жал.
Верувам дека Исус умре на крст и воскресна
за мојот грев да биде простен. Ти благодарам што повеќе не сум одвоен од Тебе. Ти
благодарам што можам да бидам пријател
со Тебе и да бидам еден ден со Тебе на
Небото.”
Откако ќе поверуваш во Исус, знај дека Бог
никогаш нема да те напушти. Тој секогаш ќе биде
со тебе и ќе ти помага (Евреите 13:5-6). Тој ќе ти
даде сила да не се плашиш од тоа што се случува.
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Д

окторите на луѓето им даваат
совети за тие да останат здрави.
Бог нè создал и Тој знае што е
најдобро за нас. Во Библијата Тој ни
кажува каков е и како да живееме
за Него. Откако ќе поверуваш во
Исус, ти ќе сакаш подобро да Го
запознaеш, така што ќе ја читаш
Библијата и ќе ѝ бидеш
послушен. Бог сака да ти
зборува преку Својот Збор.
Ти можеш да зборуваш со Бог преку молитва
- во секое време, на секое место и за секоја
работа! Бидејќи Бог те сака, Тој те слуша и сака
да одговори на твоите молитви. Бог знае како се
чувствуваш и Тој вели: „Не плаши се” (Исус Навин
1:9). Запомни, Тој е со тебе иако не Го гледаш.
Имаш ли пријател кој е уплашен? Можеби
можеш да му/ѝ ја испратиш оваа порака за да
му/ѝ помогнеш.
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