إختبارات وشهادات المسلمين العابرين الى نور الرب يسوع
المسيح من سبعة دول مختلفه
اخت من الشرق االوسط
سالم و نعمة ..انا بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم من ساعة اتصالي بيكم في القناة و صالة دكتور باسم و صلواتكم ليا و
لبنتي المستمرة و اللي بحس بيها طول الوقت ..ألسباب تخص حمايتنا ،من الصعب اني اكرر االتصال بيكم مرة تانية ع
الهواء في برامجكم ..عشان كده فضلت اتواصل معاكم و انقل لكم اللي عايزة اقوله هنا في رسايل ..في البداية ،انا مهما
اتكلمت ،كالم الدنيا كله و بكل لغات العالم ال يمكن يوصف شعوري و امتناني و عرفاني للعمل العظيم اللي كنتم السبب فيه
في حياتي انا و بنتي ..انتم نور في ضلمة حياة اي انسان بيبحث عن الخالق ..انتم كنيسة المحروم اللي ما يقدرش يدخل
كنيسة زيي و زي ماليين غيري ..انتم المالذ اللي بيلجأ له كل العابرين ..عشان كده ،حابة إذا تسمحولي اوصل لكم رأيي
في امور جايز تكون مهمة بالنسبة لكم ..اكتر شيء جذبني انا و اكيد عابرين كتيييير أمثالي ،هو كشفكم لحقيقة االسالم
بشكل مختلف عن اسلوب اي قنوات تانية ...و بيتهيألي أغلب متابعينكم هم من العابرين و العابرات خصوصا" من ذوي
الخلفية االسالمية ..و اكيد يهمكم رأيينا و تقييمنا عشان انتم البيت اللي بيلمنا و بنالقي فيه الراحة و السالم و السكينة ..و
واثقة انكم هتاخدوا بكالمي و رأيي بعين االعتبار ..بصراحة ،انا في لخبطة حاصلة في حياتي بسبب تغييركم لمواعيد
البرامج اللي بتابعها ..و كمان اكيد انتم عارفين اني اتولدت في المسيح على ايديكم و أمي الروحية اللي منها عرفت ابويا
السماوي هي اخت نوال ..ارتباطي النفسي و الروحي بيها و بيكم زي ارتباط الطفل اللي لسه مولود بأمه ..انا ما بقتش
اشوفها على القناة و ال على برامج المباشر ..مع مراعاة اني بشوفكم سرا" و في الخفاء ..أينعم انا في محاوالت مستميتة
للخروج من هنا انا و بنتي عشان نكون في بلد آمن نقدر نعلن فيه ايماننا بالمسيح بكل حرية و نبعد عن الخطر اللي
بنتعرض له كل يوم لو بس اي مخلوق عرف اننا تركنا االسالم ..و لكن لحين ما الرب يتمجد بعمله و اعجازه في ترتيب
خروجنا من هنا ،إحنا فعال" في احتياج شديد لكنيسة االرامية اللي اتولدنا فيها ...احنا انقطعنا عن كل اهلنا ..و الرب رتب
انعزالنا تماما" عنهم ..و انتم اهلنا و اقاربنا دلوقتي ...اتمنى لو تاخدوا برأينا في بعض التغييرات اللي بتطرأ على القناة
عشان احنا من غيركم مالناش كنيسة ..و انا تحديدا" من غير رؤية االخت نوال ،بفتقد كل الحنان اللي نشأت عليه على
ايديكم ...هي أمي اللي بنتظر رؤياها ع الهوا عشان أعوض الحنان اللي افتقدته في امي و اهلي ..و كمان ليا اراء في
برامج اخرى و مقترحات ...و بتمنى لو تفتحوا المجال ليا و ألخوتي و اخواتي العابرين و العابرات اللي الزال ايمانهم في
سرية تامة ،انهم يعبروا عن اراءهم و احتياجاتهم ،و عن تقييمهم و ايه اللي بيحبوه و ايه اللي بيتمنوا يستمر و ايه اللي
بينتقدوه ...انا متأكدة ان ده هيفرق كتير جدا" ..و طبعا" ثقتي في جمال قلوبكم و الرحمة اللي عرفتها فيكم ،هم اللي
بيخلوني أتجرأ و اتوجه لكم برسالتي و طلبي ده ..
انا بحبكم اوي ..و بشكر ربنا على كل لحظة بعيشها في النور اللي نور قلبي من خاللكم ..
الرب يبارككم و يبارك حياتكم و عملكم و يفرح قلوبكم و يسعد ايامكم ..آمين

اخت من الشرق االوسط
انا من خلفية مسلمة  ،كانت عندي تساؤالت في ذهني اهمها الصورة المشوهة هلل التي
يصورها الدين االسالمي فكانت هذه اول صدمة اتعرض لها خصوصا اننا ننتمي لمجتمعات
محافظة تعطي قدسية كبيرة للرموز الدينية  ،بعدها تركت االسالم وتوجهت لاللحاد  ،لكن
الرب قادني ان اشاهد قناتكم وبرامجكم وبدأ الرب كل يوم يحررني من القيود وعرفت الرب
.يسوع المسيح من خاللكم

انا ال املك انجيل وال استطيع الذهاب لكنيسة لكن انتم تمثلون كنيسة لي  ،انا عندي بنت
صغيرة امنت بالرب يسوع المسيح ايضا ولكن تعرضنا لهجمات شرسة من الشيطان
وظروف صعبة جدا وابنتي االن مشوشة وتعاني من عثرات وقد ابتعدت عن االيمان ارجوكم
ان تصلوا الجل ابنتي الني واثقة ان الرب هو الذي سيتدخل وينقذ ابنتي من الضياع والظلمة

االخ مجاهد من السودان
انا اسمي مجاهد احمد حسن من السودان  ،الرب يسوع المسيح انقذني الن السودان وشمال
القارة االفريقية يعيش في الظالم  ،عندما كنت صغيرا كانت عندي تساؤالت ووالدي كان
شيخ مسلم وعندما وصلت المرحلة الجامعية كانت عندي تساؤالت تدور في ذهني لماذا
المسلمون يعانون من كل هذه المعاناة في بلدانهم ؟ لماذا االنسان المسلم غير متسامح مع
نفسه ؟ لماذا ال يوجد سالم عند المسلمين ؟ ولم اجد اجابة لهذه االسئلة
في عام  1002شنت الحكومة السودانية حربا على اقليم دارفور الذي انتمي اليه و حصلت
مجازر قتل فيها مئات االالف وتم اغتصاب االالف النساء وانا كنت ال ازال طفال عمري 21
سنة وشاهدت اغتصاب  00امراة امام عيني  ،وكان المغتصبون يتعدون على النساء
والقاصرات تحت صيحات هللا اكبر  ،كل هذه الحوادث اصابتني بالصدمة وجعلتي ابحث كثيرا
عن هللا الحقيقي وقبل ايماني بالرب يسوع المسيح كنت ملحدا ال اؤمن بوجود هللا
بعد تلك االحداث بفترة التقيت بشخص مسيحي كنت اعرفه هو من جنوب السودان قال لي
هل قرأت الكتاب المقدس ؟ وهل تعرف من هو يسوع المسيح ؟ وكانت تلك بدايات معرفتي
بالرب يسوع المسيح وبالمسيحية وبعدها امنت بالرب يسوع المسيح وقبلته مخلصا شخصيا
لحياتي

االخ ابو سارة من العراق
انا عندما كنت مسلما لم اكن اعرف شيئا من االسالم سوى ترديد بعض العبارات التي
تعلمناها منذ صغرنا مثل ( اياك نعبد واياك نستعين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ،
ومن خالل متابعتي لقناة االرامية تعلمت امور كثيرة وراجعت نفسي وبدأت ابحث عن اجوبة

لكثير من التساؤالت في ذهني خصوصا كنت اتابع برنامج ( انت تسأل والكتاب يجيب
وبرنامج خدعوك فقالوا لك )  ،ثم بعد ذلك ايقنت اني اسير في طريق مظلم وان رجال الدين
المسلمين الذين نتبعهم يقودونا الى مصير اسود  ،بعد ذلك تركت االسالم وامنت بالرب
يسوع المسيح وتعرضت لكثير من االضطهاد والتهديدات وفقدت وظيفتي وبيتي وتركت
العراق ولكن كل هذه االمور ال تهمني الن الحياة مع يسوع المسيح هي السعادة والراحة
االبدية
اطلب من االحباء المشاهدين ان يدعموا خدمة قناة االرامية التي توصل رسالة االنجيل لكل
شخص في العالم لم تصله بشارة االنجيل بعد  ،واطلب منكم ان تصلوا من اجل العابرين
النهم يمرون في ظروف صعبة

االخ طالب من العراق
انا من خلفية اسالمية  ،وكنت اتابع قناتكم وتعلمت كثير من االمورعن المسيحية من خالل
قناة االرامية التي تمثل كنيسة بيتية لكثير من العابرين الذين ال يستطيعون الذهاب الى كنيسة
محلية  ،اطلب من اخوتي المسيحيين والعابرين ان تدعموا خدمة قناة االرامية لخالص
نفوس كثيرين من الناس الذين اليزالون بعيدين عن الرب

أبو داؤود – العراق " عرفت طريق الخالص والفرح والسالم"

أنا من الموصل  -كان دائما ً عندي أشواق أن أصلي أنا وعائلتي وعندي كتاب مقدس في البيت لكن ال أعرف كيف أقرأ فيه
كنت بعيدا ً عن هللا لكن في داخلي شوق وإحتياج إليه وغير راضي عن حياتي .كنت بإستمرار أتابع برامج قناة اآلرامية
وأتعلم منها  .في أحد االيام كنت أشاهد برنامج نرنملك يوم الثالث من ايارعلى البث المباشر وإتصلت ألسأل كيف أقرأ
الكتاب المقدس وأتعلم كيف أصلي بحرارة  ،أشكر الرب ألجل اإلخوة في برنامج الذين شجعوني أن أصلي أنا وزوجتي كي
تتغير حياتنا ونصير ملك للرب يسوع المسيح ،هذا كان أسعد يوم في حياتي عندما عرفت طريق الخالص والفرح والسالم
في قلبي وتأكدت أن لي ضمان الحياة األبدية  ،وأنا أتابع بإستمرار البرامج الروحية على اآلرامية التي تساعدني أن أنمو
في قراءة كلمة الرب
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إسماعيل– سوريا

" أشعر األن براحه في نفسي وروحي"

كانت هناك أشياء تخيفني في الديانه اإلسالميه..,أوال ُ عذاب القبر ,والشئ الثاني هو أني سأذهب إلى جهنم إذا تركت
اإلسالم ،منذ سبع سنين أعطاني صديقي إنجيل كل ما كنت أقرا فيه أشعر بالفرح ،لمست شئ روحاني جعلني ال أخاف من
شئ وصار عندي شوق أن أعرف كيف أؤمن بالمسيح ،و في يوم كنت أشاهد برنامج أنت تسأل والكتاب يجيب وكان
يتحدث عن أن المسيح جاء ألجل الخطاة والمسيح هو المخلص الذي عنده الحياة األبديه إتصلت بالبرنامج و سألت كيف

يمكنني أن أصير مسيحيا ،وقررت أن أصلي وأطلب أن يدخل الرب يسوع المسيح إلى قلبي ويغفر خطيتي ويغير حياتي
و أعيش باقي حياتي من أجله " وفعالً صليت على الهواء وبعدها شعرت بسالم عجيب في داخلي .أشكر الرب أيضا ُ ألجل
برامج التلمذه التي تساعدني كي أقرا الكتاب المقدس و أعرف الرب يسوع ..أنا أشعر األن براحه في نفسي وروحي
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نينار -مدراس -الهند

---------------------------------------------------------------

" تقابلت مع الرب يسوع المسيح اإلله الحقيقي "

نشأت في أسرة مسلمه متدينه لها نشاط ديني كبير لنشر الدعوة اإلسالمية في أمريكا  ،وبالتالي عندما كبرت أصبحت أنا
أيضا ً أقوم ببعض المساعدات مع عائلتي في المسجد .وبحكم وجودي في أمريكا صارت لدي فرص كثيره أن أتعرف على
ديانات أخرى .وفي يوم صار لدي سؤال هام وهو لماذا صلب المسيح؟ بالطبع لم أجد إجابه عن هذا السؤال في اإلسالم.
بدأت أبحث بجدية لمدة عام إلى أن قرأت إنجيل متى وهناك تقابلت مع الرب يسوع المسيح اإلله الحقيقي الذي غير حياتي
بالكامل .وأصبح عندي شوق كبير أن أساعد عائلتي كي أنتشلهم من ظلمة اإلسالم .أتابع بإستمرار برامج الدفاعيات مثل
( برنامج المسيح أم دمحم ) وغيره من البرامج التي تعلمني كيف أتحاور مع األخرين من ديانات أخرى وأشهد عن أن
المسيح هو الطريق الوحيد للخالص والحياة األبدية .أشكر هللا على البرامج اإلنكليزية لقناة اآلرامية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دمحم (كارلوس) – فنلندا "الرب يسوع قال لي أنت ُح ْر أنا حررتُك"
أنا دمحم من العراق من بغداد كنت أشاهد برامج اآلرامية منذ عام  .7102أنا كنت من الطائفه السنيه ولدت في عائله ملتزمه
بالدين .غادرت العراق الى دولة مجاورة بسبب األوضاع في بغداد ما بين السنه والشيعه وإشتغلت في مطعم وكان معي
زميل مسيحي في العمل..كان يتحدث معي عن الرب يسوع .أنا لم أكن مقتنع بكالمه وكنت أستهزئ به في داخلي ألني
عشت في بيئة مسلمه .في هذا الوقت كانت عائلتي في بغداد في خطرو طلب مني زميلي أن نذهب إلى كنيسة وطلبت من
القس أن يصلي لي ولعائلتي ،كنت أعرف مسيحيين كثيرين في بغداد لكن لم أكن أختلط بهم  ،كانت نظرتي لهم أنهم

كفار " كفر الذين قالوا ان المسيح عيسى إبن هللا .".في اليوم التالي أتاني الرب يسوع في حلم وقال لي يادمحم "
هذا كان إسمي لكني غيرته ألنه أصبح غير الئق لي" ..قال لي يادمحم أنت حر"أنا حررتك  .عندما أستيقظت من
النوم شكرت هللا ومجدته .أنا أطلب ،من كل مسلم متعصب خاصة عائلتي وأقاربي
في بغداد والعراق وكل العالم..أن يقرأوا الكتاب المقدس قبل أن يحكموا على المسيحيين ،أن يعرفوا طريقهم
الصحيح  ،أين هم؟ وإلى أين يسيرون .أشكركم على إتاحة هذة الفرصة كي أعلن إيماني بالرب يسوع المسيح
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ضحى – العراق " الرب يسوع شفى إبني"
أقيم حاليا في بلد أوروبي .كنت مسلمه أعيش تحت ضالل دمحم واإلسالم .زوجي آمن بالرب يسوع قبلي  ،كان دائما يكلمني
عنه ،ولم أكن أهتم بكالمه ،في يوم احد االيام مرض أبني مرض شديد وقال لي زوجي سوف نصلي والرب يسوع سيشفيه
 ،كان داخلي شكوك وقلت ياهلل أريد أن تبرهن لي حتى أقرر إما أبقى في األسالم أو أتركه وبعدها ظهر لي يسوع في رؤيا
جاء لي في حلم وقال لي أنا سأخرجك من الظالم إلى النور وسأشفي أبنك ،فأمنت بالرب يسوع المسيح أنه طريق
الخالص .وفعالً شفى إبني .اليوم أنا أتبع مخلصي وربّي يسوع المسيح  ،وأشكر الرب ألنه أعطاني الفرصه أن أشهد عن
إيماني من خالل قناة األراميه أمام العالم وعن الحب والسالم والفرح الحقيقي الذي وجدته! أنا لست خائفه من أي تهديد
ألنني على ثقة بأن الرب هو راعي لي ،وهو قادر أن يحميني.
----------------
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دمحم من سوريا

" صليت من قلبي وطلبت من الرب أن يطهرني ويغسلني بدمه من خطاياي"

كنت أتابع قناة األرامية ألنها توضح حقيقة األرهاب األسالمي الذي رأيته بعيني يمارس في بلدي كنت قد بدأت أقرأ في
الكتاب المقدس ألني كنت أبحث عن السالم والراحه أعتدت أن أصلي مثلما تعلمت في اإلسالم لكن كنت احس أن هللا ال
يسمعني في داخلي رغبه أن أؤمن بالمسيح لكن كنت أشعر أن هناك قيود تمسكني وفي يوم كنت أتابع برنامج طريق
االقداس وكان األخ فادي يصلي فقررت أن أتصل بالبرنامج وأسأله كيف يمكن أن يدخل المسيح إلى حياتي فقال لي أنا
سأصلي وأنت ردد في قلبك ما سأقوله وسترى عمل هللا العجيب في حياتك ،صليت معه من قلبي وطلبت من الرب أن

يطهرني ويغسلني بدمه من خطاياي وقبلته مخلص لحياتي ،لقد حررني يسوع المسيح وأعطاني حياة أبدية  .وغمر قلبي
بسالمه العجيب .و األن أنا أشهد أن المسيح هو وحده الطريق والحق والحياة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نهاد – العراق:

-----------------------------------------------------

"تأكدت أن الرب يسوع المسيح هو اإلله الحي الحقيقي"

كنت مسلم شيعي قررت أن أترك اإلسالم ألنه مبني على أكذوبه ويأمر الناس في أياته أن ال يستخدموا عقولهم ،كنت أسال
الشيوخ واألئمه  ،لكن كانوا يتهربون من اإلجابه  :اإلسالم يكفر الجميع ونشأنا وتعلمنا في بلدنا العراق أن نكره األخرين
ونكره المجتمع واإلنسانيه ،بينما في المدارس كانوا يعلمونا أن اإلسالم يحترم الديانات األخرى لكن كبرنا وعلمنا أن هذه
أكذوبه ،بدأت أقرا في الكتاب المقدس وأقارن بينه وبين القرأن و أستخدم عقلي  ،قارنت بين حياة دمحم الذي جاء بالسيف
وحياة المسيح الذي جاء بالمحبه والسالم وتأكدت أنه اإلله الحي المخلص الحقيقي ,تعرفت على إخوه مسيحيين قادوني
إلى الكنيسه التي علمتني أن أنمو في الشركه مع الرب وقراءة اإلنجيل وتغيرت حياتي  ،صرت أنا وعائلتي للمسيح.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سعيد أبو مصطفى  -مصر " :بحثت عن الحق ووجدته في الكتاب المقدس"
قال سعيد على الهواء :عندي تعليق على أحبائنا المسلمين اللي بيقولوا إن كتب التراث واألحاديث و ما تقوم به الجماعات
التكفيريه من إرهاب ،ال يمثل اإلسالم  .. ،إذا كان هذا ال يمثل اإلسالم ! إذا ً من الذي يمثل اإلسالم؟  ،إن شيخ األزهر نفسه
لم يقدر أن يكفر داعش أو يقول أنهم غير مسلمين! ..و أنا هنا أريد أن أشهد على قناه األرامية أني كنت أبحث عن الحق.
كنت سني شافعي ثم تحولت إلى المذهب الشيعي ،في احد االيام قررت أن أقرأ و أبحث عن الحق في الكتاب المقدس و أنا
األن أؤمن بالرب يسوع المسيح فادي ومخلص لحياتي.

