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   4بخش 

در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. بیا و  "

   21:25متی " در شادی ارباب خود شریک شو!

 گیرد پنج تصمیمی که یک رهبر در چیزهای کوچک می 

 ی کوچک نیست هیچ چیزی برای اینکه برایش دعا کن  -1  

                                 ."کردند...موسی نزد خداوند دعا کرد.."مردم غرغر می

 الف 25الف، 24:  15خروج  

 با خدا صحبت کن دربارۀ:

      کوچک   هایناراحتی •

 مسائل کوچک  •

 تصمیمات کوچک   •

            ."همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست"

   7:5اول پطرس 

 بپذیر ها را  واقعیت وجود ناکامی  -2  

ای آب نیافتند. سپس آنها به در آن صحرا پس از سه روز راهپیمایی، قطره"

                ".ماره رسیدند، ولی از آب آنجا نیز نتوانستند بنوشند، چون تلخ بود

    23-22:  15خروج  

 دایم محبت و مراقبت خدا را به یادآر  -3  

فرستم. هر  نان میای ایشان به موسی فرمود: حال از آسمان بر آنگاه خداوند"

تواند بیرون برود و هر روز نان خود را برای همان روز جمع  کس بخواهد می 

   4:16خروج  ."کند

های ریزی روی زمین باقی ماند که شبیه  صبح، وقتی شبنم ناپدید شد، دانه"

آن را دیدند، از همدیگر پرسیدند: »این   های برف بود. وقتی قوم اسرائیلدانه

   31، 15-14: 16" خروج چیست؟«
 

 « ن  مَ» نان  
 کردند می جمع  را برای خود  آن  هر روز باید   •
 د ن جمع کن   ستند توان فقط به حد احتیاج می  •
 شد در زیر نور خورشید آب می  •
 در روز هفتم جمع کند   ست توان هیچ کس نمی  •

 "؟این چیست "یعنی   «ن  مَ» 
د با نگرانی، ذراعی بر قامت خود بیفزاید؟ پس، اگر از  کیست از شما که بتوان"

           "انجام چنین کاری کوچکی ناتوانید، از چه سبب نگران مابقی هستید؟ 

   26-25: 12لوقا 

 اجازه نده خشمت برایت تصمیم بگیرد  -4  
" ازد!در برابر چشمان ایشان به این صخره بگویید که آب خود را جاری س"

   8:20اعداد 

موسی به ایشان گفت: ای آشوبگران بشنوید! آیا ما باید از این صخره برای "

."  شما آب بیرون بیاوریم؟ آنگاه موسی عصا را بلند کرده، دو بار به صخره زد

   11-10: 20اعداد 

بنی اسرائیل در کنار چشمۀ »مریبه«، خداوند را خشمگین ساختند، چنانکه  "

آنها از ورود به سرزمین کنعان محروم شد. زیرا چنان  حتی موسی بخاطر

."  موسی را به ستوه آوردند که او غضبناک شده، سخن ناشایست بزبان راند

    33-32: 106مزمور 

 چیز بزرگ را به یاد آور   -5  

به یاد آور که در سرزمین مصر غالم بودی و من که خداوند، خدای تو هستم "

   15:5." تثنیه و را از آنجا بیرون آوردمبا قدرت و قوت عظیم خود ت

   21:7." تثنیه او خدایی است بزرگ و مهیب"

  تا توان آن بیابید که با همۀ مقدسان، به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت"

." راتر از معرفت بشری است، بشناسیدمسیح پی ببرید و آن محبت را که ف

    19-18: 3افسسیان 

 

   


