
 

ՓՈՔՐ ԲԱՆԵՐ ԵՆ ՈՐ ՆԵՂԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՔԵԶ 
Դադարիր հետևել, սկսիր առաջնորդել 

Մաս 4 

«Քիչ բաների վրա հավատարիմ էիր, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ, 
մտի՛ր քո տիրոջ ուրախության մեջ:» Մատթեոս 25:21 

ՀԻՆԳ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՓՈՔՐ ԲԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 Ա- Աղոթքի համար փոքր բան չկա 

«Եվ ժողովուրդը տրտնջաց...և նա Եհովային աղաղակեց.»                  
Ելից 15:24ա, 25ա 

Խոսիր Աստծո հետ  

 Փոքր բարկացնող բաների մասին 

 Փոքր դժվարությունների մասին 

 Փոքր որոշումների մասին 

«Ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա՛ գցեցեք, որովհետև նա ձեզ համար հոգ է 
անում:» Ա Պետրոս 5:7 

 Բ- Պատրաստ եղիր հիասթափությունների 

«Նրանք Սուրի անապատը եկան, և երեք օրվա ճանապարհ գնացին 
անապատումը, և ջուր չգտան: Եվ եկան Մեռայ, և չէին կարողանում 
խմել Մեռայի ջրերիցը, որովհետև դառն էին.»  Ելից 15:22-23 

 Գ- Շարունակ նկատի առ Աստծո հոգածությունը 

«Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին. Ահա ես ձեզ երկնքիցը հաց պիտի 
տեղամ, և ժողովուրդը վեր կենա՝ և օրվա պետք եղածը նույն օրը, 
ժողովի.:» Ելից 16:4 

«Եվ երբոր իջած ցօղը վերացավ, ահա անապատի երեսի վրա մանր 
թեփաձև մի բան կար՝ եղյամի պես մանր գետնի վրա: Եվ Իսրայելի 
որդիքը տեսան, և իրար ասեցին. Ի՞նչ է սա...նրա անունը Ման դրին.» 
Ելից 16:14-15, 31 

 

 

Մանանա 
• Պետք է հավաքվել ամեն օր 

• Կարող էիր հավաքել միայն անհրաժեշտ եղածի չափ 

• Հալվում էր արևից 

• Ոչ ոք չեր կարող հավաքել յոթերորդ օրը 

Մանանա նշանակում է... ''Ի՞նչ է դա'' 

«Ձեզանից ո՞վ կարող է հոգս անելով՝ իր հասակի վրա մի կանգուն 
ավելացնել: Արդ եթե ամենափոքր բանի մեջ անկարող եք, ինչո՞ւ եք 
ուրիշ բաների համար հոգս անում:» Ղուկաս 12:25-26 

 Դ- Թույլ մի տուր, որ քո բարկությունը կայացնի քո 

       որոշումները 

«...խոսեցեք ապառաժին նրանց աչքերի առաջին, և նա կտա իր ջուրը.» 
Թվոց 20:8 

«Մովսեսը ասեց նրանց. Լսեցեք հիմա, ով ապստամբներ, այս 
ապառաժից ջուր հանե՞նք ձեզ համար: Եվ Մովսեսն իր ձեռքը 
բարձրացրեց, և գավազանովը երկու անգամ ապառաժին զարկեց.» 
Թվոց 20:10-11 

«Եվ բարկացրին նրան Մերիբայի ջրերի վրա, և Մովսեսին չար եղավ 
նրանց պատճառովը: Որովհետև դառնացրին նրա հոգին, և նա 
մեղանչեց իր շրթունքներովը:» Սաղմոս 106:32-33 

 Ե- Հիշիր մեծ բաները 

«Եվ հիշիր որ դու ծառա էիր Եգիպտոսի երկրումը, և քո Եհովա 
Աստվածը զորավոր ձեռքով և բարձր բազուկով քեզ հանեց այնտեղից.» 
Երկրորդ Օրինաց 5:15 

«Քո Եհովա Աստվածը՝ այն զորավոր և ահարկու Աստվածը ձեր 
միջումն է:» Երկրորդ Օրինաց 7:21 

«Եվ դուք սիրո մեջ արմատ գցած ու հաստատված լինեք: Որպեսզի 
բոլոր սրբերի հետ իմանաք, թե ի՛նչ են լայնությունը և երկարությունը, 
բարձրությունը և խորությունը, որպեսզի ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ 
ամեն գիտությունից գերազանց է.» Եփեսացիս 3:18-19 

 


