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СТOП

Што треба да направиш за да сопреш ширење на вирус? 
Да, често миј ги рацете 20 секунди и држи растојание 
од други луѓе. За време на криза кога вирусот се шири, 

има нешто друго што исто така се шири неконтролирано -
страв.

Како што вирусот се 
шири, децата и возрасните 
насекаде, се плашат од многу работи.

Од што се плашат луѓето во твоето семејство?

Можеш ли да наброиш некои 
рабоши од кои се плашиш ши?

Не плаши 
се !



?? ? Можеби си поставуваш многу 
прашања. Ако не добиеш 
одговори кои ги разбираш, 
можеш да продолжиш да се 
плашиш.

Што ќе се случи во иднина?
Колу долго ќе трае таа болест?

Дали животот пак ќе биде ист?

Можеби сè изгледа страшно и стравот може брзо да се 
рашири насекаде. Но, има одлична вест! Кога веруваш во 
Исус Христос како во твој Спасител не мора да се плашиш. 
Тој може да ти помогне да престанеш да шириш страв.

Како и сè друго во Библијата, и овие стихови се вистина. 
Да ги наречеме овие вистини: „Истерувачи на страв“.
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„Да веруваш во Бог” значи да ја ставиш својата 
доверба во Него - да веруваш дека Тој е навистина 
таков каков што Тој вели дека е. Замоли го Бог да ти 
помогне да Му веруваш кога ќе чувствуваш страв.

„ Кога стравот ме опфаќа, 
на Тебе (Боже) ќе се надевам.” 

Псалм 56:3

Бог е жив е вистински. Тој те создал. Тој те сака со 
совршена љубов. Кога ќе си спомнеш за Неговата 
голема љубов кон тебе, не треба повеќе да се плашиш.

„… совршената љубов го 
изгонува стравот.” 1 Јован 4:18

И Т ВЕРУС А ИЧ НА

Сшрав–
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Бог има планови за наше добро. Ти имаш надеж и иднина. 
Ти знаеш дека еден ден, засекогаш ќе си со Бог на 
Небото. Ти можеш да имаш надеж, затоа што ја знаеш 
иднината. Ти исто така, можеш да имаш надеж затоа што 
Бог има планови за твојот живот тука на земјата. Затоа, не 
треба да се грижиш или плашиш.

Бог секогаш ќе биде со тебе - ти не си 
никогаш сам! Ти не можеш да го видиш 
Бог (исто како што не можеш да го 
видиш вирусот), но можеш да знаеш 
дека Тој е со тебе каде и да си.

„Зашто Јас ги знам Своите 
замисли за тоа што имам 
намера со вас - зборува Господ… 

да ви дадам иднина и надеж.” 
Еремија 29:11

„Никогаш нема да те 
напуштам, ниту ќе те 

оставам!” Евреите 13:5
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Последниот „ Истерувач на 
страв ” вели дека Бог на 
Своите деца ќе им даде 
совршен мир (внатрешен 
спокој кога работите 
наоколу не се тивки).

„Господ ми е помошник… ” 
Евреите 13:6

Можеш да сметаш дека Бог ќе ти помогне во сè. Само 
разговарај со Него во молитва - во секое време, на секое 
место, за сè! Можеш да му кажеш за своите стравови и да 
Го замолиш да ти помогне да не се плашиш. Тој веќе знае 
што се случува, но Тој сака ти да му кажеш за тоа. Бог те 
слуша и ќе одговори на твоите молитви на најдобар 
начин. 
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6  „… Ти (Боже) го пазиш во 
совршен мир, зашто на Тебе се 
надева.” Исаија 26:3

Продолжи да размислуваш за тоа кој е Бог и за тоа што 
Тој го направил за тебе. Запомни дека Тој те сака многу 
повеќе од било кој друг што те сака. Размислувај за тоа 
колку е Бог моќен -Тој ја создал вселената и ја управува. 
Тој може да ти помогне со што и да било! Потсетувај се 
дека Бог знае сè, дури и кога ти не разбираш што се случува. 
Најпосле, без разлика што и да прават луѓето, Бог ја има 
целата контрола. Кога поминуваш време размислувајќи 
за Бог, Тој ќе ти го даде Неговиот совршен мир. 

Пречкртај ги сите стравови од твојот список. Напиши 
му благодарно писмо на Бог. Можеш да напишеш нешто 

слично на ова: „Ти благодарам Боже, за 
тоа што ме сакаш. Помогни ми денес 

да се сетам на тоа.” Исто така, можеш 
да ги запишеш овие „Истерувачи на 
страв” за полесно да ги запомниш.

Овие шест „Истерувачи на страв” 
можат да спречат да се шири стравот. 

Користи ги прво за себе. Потоа, кажи 
им и на други за овие „Истерувачи 
на страв” од Библијата, кои можат 
да им ја дадат Божјата утеха и мир 
на сите кои Му веруваат на Господ 
Исус.
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