
K  aip sustabdyti viruso plitimą? Taip, plauti rankas 
bent 20 sekundžių, laikytis atstumo nuo kitų 
žmonių bei dėveti veido kaukę išėjus iš namų. 

Šios krizės metu, kai virusas plinta, nekontroliuojamai 
plinta dar ir kitas, kur kas baisesnis dalykas - baimė.

Šiuo laikotarpiu ir vaikai, ir suaugusieji 
baiminasi dėl daugelio dalykų.

O ko bijo tavo šeimos nariai? 

→ Užsikrėsti virusu ir susirgti?
→ Mirti nuo viruso?
→ Prarasti darbą?
→ Neturėti pakankamai maisto?
→ Neturėti pinigų susimokėti komunalinius

mokesčius?
→ Nebaigti mokslų?

STOPSTOP
viruso plitimui!



???? ?? Tau turbūt kyla daug 
klausimų, o negavus aiškių 
atsakymų - kyla baimė.

Kas laukia ateityje?
          Kiek dar truks ši liga?

Ar gyvenimas kada nors vėl bus 
toks, koks buvo?

Nors viskas atrodo nepakeliama, ir baimė greitai 
plinta, bet yra ir gerų naujienų. Tu gali nebijoti. Tu gali 
sustabdyti baimės plitimą. 
Kai plauni rankas ir matai muilo burbuliukus, prisimink kelias 
tiesas iš Biblijos, Šventojo Rašto. 

Mes šias tiesas vadiname ,,Baimės nugalėtojomis”.



BAIMĖS
,,..tobula meilė išveja baimę…”  

 1 Jono 4,18. 

Tikrasis ir gyvasis Dievas yra tavo Kūrėjas. Jis 
tave myli savo tobula meile. Kai prisimeni Jo 
didžią meilę, gali nebebijoti. 

,,Kai baimė apima, Tavimi 
pasitikiu. “  Psalmė 56, 3.

Pasitikėti Dievu - reiškia tikėti tuo, kas Jis yra. 
Paprašyk, kad Jis tau padėtų Juo pasitikėti, kai 
tave apima baimė.
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NUGALĖTOJOS



,,Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl 
jūsų, – sako Viešpats. – Sumanymus 
jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį 
su viltimi.” Jeremijo 29, 11.

Nors kiekvienas esame nusidėję, Dievo sumanymai 
yra mūsų gerovei. Kiekvienas esame padarę kažką, 
kas nepatinka Dievui. Ir nors tavo nuodėmė atskiria 
tave nuo Dievo, Jis nuo pat pradžių turėjo planą 
atsiųsti Jėzų, kad išgelbėtų pasaulį. Jėzus praliejo 
savo kraują ir mirė ant kryžiaus prisiimdamas tavo 
kaltę už nuodėmę. Tačiau trečią dieną Jis prisikėlė 
(1 Korintiečiams 15,3-4.)
Kai tiki, jog Jėzus yra tavo Gelbėtojas, tampi Dievo 
šeimos dalimi (Jono 1,12). Tavo nuodėmės yra 
atleistos, tu turi ateitį su viltimi. Tuomet tu žinai, 
jog vieną dieną būsi kartu su Dievu danguje. 
Tu turi viIltį, nes žinai, kas tavęs laukia. 
Taip pat gali tikėti, jog Dievas turi 
planą ir tavo gyvenimui žemėje. 
Tu neturi jaudintis ar bijoti. 

Tikėdamas Jėzumi kaip savo 
Gelbėtoju, gali viltis Dievo 
pažadais. Tie pažadai nugali baimę. 
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,,Aš niekada tavęs nepaliksiu.” 
Hebrajams 13,5.

Jis visada bus su Tavimi - tu niekada nebūsi vienas! Nors 
Jo nematai (kaip ir nematai viruso), gali būti tikras, jog 
Dievas yra su tavimi visur ir visada. 

,,Viešpats yra 
mano padėjėjas.”

Hebrajams 13,6.

Gali būti tikras, kad Dievas tau 
padės visame kame. Tiesiog 
kalbėkis su Juo maldoje – bet 
kada, bet kur, apie bet ką! Nors 
Jis ir žino viską, kas vyksta, Jis 
nori, jog Tu su Juo apie tai 
kalbėtum. Dievas tave girdi ir 
atsakys į tavo maldas geriausiu 
Jam žinomu būdu. 



##6
Paskutinė ,,Baimės nugalėtoja” sako, jog Dievas suteiks 
savo vaikams tobulą ramybę (tylą viduje, nors išorėje 
triukšmas).

,,Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, 
kurie pasitiki Tavimi.”  Izaijo 26,3.

Šios šešios ,,Baimės naikintojos” gali 
padėti tau sustabdyti baimės plitimą. 

Visų pirmiausia, naudok jas sau, o tada 
pranešk ir kitiems apie šias ,,Baimės 

naikintojas” Biblijoje, kurios gali ir 
kitiems suteikti Dievo palaimą ir ramybę. 
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Ir toliau galvok apie tai, kas yra Dievas, ir ką Jis dėl tavęs 
padarė. Atmink, Jis myli tave labiau nei bet kas kitas 

galėtų mylėti. Galvok apie tai, koks Dievas galingas - Jis 
sukūrė visatą ir visą ją valdo. Jis tau gali padėti dėl visko! 

Prisimink, kad Dievas viską žino, net kai tu nesupranti 
kažko, kas vyksta. 

Labiau už viską atmink, jog nesvarbu, 
ką daro žmonės, Dievas viską 

kontroliuoja. Kai leidi laiką galvodamas 
apie Dievą, tavo problemos nebeatrodo 

tokios didelės. Jis tau suteiks savo 
tobulą ramybę!  




