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 التدريبي الفيديو اكتمال

 على رسمي تدريب على حاصل اآلن أنّك حقيقة تعرف ال قد. زوميه تدريب إلكمالك تهانينا
 .العالم حول   الرعاة معظم من أكثر جديدة كنائس تأسيس

 األمور في أمينا   ُكنت   إن   -- يسوع قال التدريب؟ هذا من نستفيد كيف -- هو والمهم الحقيقي السؤال
 .أيضا   الكبيرة األمور في أمينا   ستكون فإنك الصغيرة،

 والتنفيذ التطبيق موضع تدريب من عليه حصلت   ما وضعت   كنت   إن إذ ومفرحة، جميلة أخبار هذه
 والتنفيذ التطبيق موِضع التدريب بقية ستضع إنّك يقول يسوع فإن الماضية، العشر الجلسات خالل
 .أيضا  

 تدريب عن اآلخرين بإخبار هي والتنفيذ العمل موضع تعرفه ما تضع أن يمكنك التي الطرق إحدى
ل نحنُ . أيضا   التدريب هذا لتلقّي ودعوتهم زوميه  البريد خالل من األصدقاء بدعوة األمر نسّهِ

 ال ولكنّننا. األخرى االجتماعي التواصل ووسائل والسنابتشات وتويتر والفيسبوك اإللكتروني
 .لك يعود األمر هذا. عنك أصدقاءك ندعو أن نستطيع

ر تصلّي حين ر أن على احرص التدريب، لتلقّي تدعوه أن يمكن من بشأن وتفّكِ  أماكن ثّمة بأن تفّكِ
ل  عمل زمالء أو عائلة أفراد أو أصدقاء لديك ربما. تدّرب قد شخص   أي فيها يكون ال أن يُحتم 

 .العالم في حتى أو بلدك في أخرى أماكن في

قا   األكثر   هم بعيدا   يسكنون الذين أصدقاؤك يكون األحيان بعض في  .الساّرة األخبار لسماع تشوُّ

 .اسأله ثم ومن زوميه، تدريب لتلقي تدعوه أن هللا يريدك من بشأن صلِّ  ولذا
قا   تصير بأن هي والتنفيذ التطبيق موضع تعرفه ما تضع أن بها يمكنك التي الطرق إحدى  في منّسِ

 .معا   المنطقة في تتأسس التي المجموعات يربط أن يمكنه شخص   والمنّسق - المنطقة

 هذه تكون فقد والنمو، الذهاب على األشخاص مساعدة يحبون الذين النّاس نوعية من كنت   إن
 .أكثر لتعمل مواهبك بها هللا يستخدم طريقة
 .أخرى لغة 34 في متاحا   قريبا   وسيصير متزايد، نمّو   في زوميه تدريب

م وإذ  الذين منطقتك، في الذين النّاس عن معلومات   لك سنرِسل اإلنترنت، عبر التدريب هذا نقّدِ
م التدريب بتوفُّر تخبِرهم أن لتستطيع اللغات، تلك يتكلمون  يمكنك األثناء، هذه وفي .لهم الُمصمَّ



 وتصلّي اّطالع على تكون حتّى لك سنرسلها التي بالسكان الخاّصة والمعلومات الخرائط استخدام
 .للتواصل ممتاز طريقة" حيّك خارطة" برنامج .منطقتك في الموجودة المجموعات ألجل

ب هناك زوميه، تدريب من كجزء   أنّه تذّكر  لديك، تكون أن يمكن أسئلة أية عن ليجيب موجود مدّرِ
 المدرب، هذا مع التواصل على احرص. بالبدء تهمّ  بينما بسيطة خطوات أخذ في لمساعدتك أو

 .لمساعدتك مستعدا   سيكون وهو

 الموقع خالل من اإلضافية المواد إلى الوصول إمكانية دائما   لديك دائما ، الحال هو وكما
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 .ذهابك في ألجلك نصلّي

 .صالة استجابة اآلن أنت الواقع في


