
 

 

 اإلثمار" و الثبات " بحیاة خاص تعھد
 

 المسلمین من مختلفھ مجموعة لكل اإلنجیل مشاركة بھدف و هللا لمجد
  هللا, معونھ و بنعمة نحن, بفاعلیة، الكنائس زراعة خالل من

 -بالتالي: اإللتزام نعلن 
 یسوع في الثبات .1

 
 شیئا. تفعلوا ان تقدروا لن يبدون كثیر. بثمر یأتي فیھ وأنا في یثبت "الذي 16:4 یوحنا 1 ،3-1 :1 مزمور ،5 :15 یوحنا

 
 لخدمتنا. وأساس حیاتنا في أولویة االلتزام ھذا وجعل الكافي الوقت إعطاءه و یسوع مع المستمرة بالعالقھ نلتزم

 
 بالروح اإلمتالء .2

 
 الجمیع وامتالء ، .. بالروح إمتلئوا بل 1 :1 یوحنا ،5-1 :2 ،23-17 :1 كورنثوس 1 ،8 :1 أعمال ،31:4 ،8 :4 ،4 :2 أعمال ،18:5 أفسس
 بمجاھرة. هللا بكالم یتكلمون كانوا و القدس, الروح من الجمیع وامتأل ...، القدس الروح من بطرس امتأل حینئذ ...، القدس الروح من

 
 جرآة. بكل هللا, ,كلمة یسوع نعلن لكي القدس بالروح باستمرار لإلمتالء بالسعي نلتزم

 
 هللا بكلمة التبشیر و الوعظ .3

 
 ھذا علي اعكف بالكلمھ! اكرز ... 20-19 :28 متى ،2 :2 تیموثاوس 2 ، 31 :28 أعمال ،8 :40 إشعیاء ،14 :4 مرقس ،2 :4 تیموثاوس 2
 تثبتف إلھنا كلمة اما و الزھر. ذبل العشب, یبس ...، الكلمة یزرع الزارع ...، تعلیم. و اناة بكل عظ انتھر, وبخ, مناسب. غیر و مناسب وقت في
 .ایضا اخرین یعلموا ان اكفاء یكونون امناء اناسا اودعھ ...، والتدریس الوعظ ... ...، األبد الي
 

 ظھارإ خالل من المسلمین من مجموعة كل من العابرین نتلمذ هللا، كلمة واسع نطاق على ننشر بجرأة، نعلم و نعظ بإخالص، نطیع بأن نلتزم
 الحقیقة. الكتابیة محبةال
 
 التشفع .4

 
 و صلوا و حینئذ موافصا ،الروح في وقت كل وطلبة صالة بكل مصلین  ،17 :5 تسالونیكي 1 ،3 :9 دانیال ،3 :13 أعمال ،18 :6 أفسس
 نقطاع.ا بال ...،صلوا والرماد والمسح بالصوم والتضرعات بالصالة طالبا السید هللا الى وجھي فوجھت ...، اطلقوھما ثم االیادي علیھما وضعوا

  
 المسلمین. من مجموعة كل بین الكنیسة زراعة إنتشار طالبین وجماعیا، فردیا مثابرة، و بانتظام بالصالة منلتز

 
 العالم عن الموت حیاة یومیا نحیا .5

 
 ةحب تسقط لم ما ... في.... یحیا المسیح بل انا, ال فأحیا صلبت, المسیح مع ،31 :15 كورنثوس 1 ،23 :9  لوقا ،1242: یوحنا ، :20 2غالطیة
 و ھصلیب یحمل و نفسھ فلینكر ورائي, یأتي ان داح اراد إن ... ...، كثیر بثمر تأتي مات، إذا ولكن وحدھا، تبقى وتموت األرض على القمح

 ...یوم كل أموت یتبعني...،
 

 المسلمین. من مجموعة لكل بفاعلیة اإلنجیل مشاركة أجل من یومیا یسوع نتبع و الصلیب نحمل بأن نلتزم
 

 اإلستنتاج:
 

 نتشفع، مة،بالكل نعظ بالروح، نمتلئ المسیح، یسوع الكرمھ في نثبت أن البعض وبعضھا هللا امام نلتزم نحن ولمجده، نعمتة، و هللا محبة "في
 الكنائس". لزرع انتشار تشھد سوف المسلمین من مجموعة كل بأن مؤمنین یومیا، للعالم الموت حیاة نحیا
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