
For unto us a child is born, unto us a Son is given and the government will be upon His shoulder 

and His name will be called wonderful, counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” 

– Isaiah 9:6 

Merry Christmas & Happy New Year 

Dear brothers and sisters in Christ, Greeting to you in the matchless name of Jesus. We wish you all of the blessings in the 

New Year and thank God for a fruitful year of 2017. As we celebrate the birth of our Savior Jesus Christ, Immanuel, “God 

with us”, we gave praises in thanking our Father for His love and blessings on ABNsat TV Ministry. Many of our viewers have 

been blessed and saved; their lives changed forever in 2017. It was through your help that we were able to hold this torch, 

so the light of Jesus could penetrate into the darkest places of the world, especially in the Middle East & North America, 

bringing great fruit into His kingdom. We want to thank you for the support you have shown this ministry as we endeavor to 

lead people to our Lord Jesus Christ form every corner of the globe. 

Testimony  

“My name is Omer from Saudi Arabia. I     

started watching ABN programs since 3 years 

ago when I started searching and comparing 

religions. I found that the true God who      

appeared in the flesh, Jesus Christ, is the true 

Lord & God. I believed in Him and gave me 

forgiveness and eternal life. I am 19 now and 

we are gathering as an underground church 

we don’t have access to a group or Bibles. So 

please pray that I may grow in peace and   

receive the baptism of the Holy Spirit. Also, 

God, please send a preacher to help us!”  

The Blessings of 2017  

We pray that God blesses you and your families abundantly 

this Christmas season. Without the guidance of our Lord and 

without your love and support to ABNsat Ministry, we 

would have never been able to achieve such a fruitful year 

of salvation for the glory of God. Thank you for your support 

and prayers as ABN has a lot to be thankful this year for 

such as: 

1- Celebration of ABN’s 12th Anniversary. 

2- Releasing the ABN Digital Tree within 4 stages, which in-

cluded dozens of platforms, along with 50+ channels be-

ing released throughout 2017. 

3- Launching of the Discipleship programs in Arabic, Turkish, 

Farsi, English, and Vietnamese.  

4- Two fruitful and powerful International Apologetics Mara-

thons in English. 
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إخوتنا األحباء  شركاء خدمة اآلرامية نهنئكم من كل قلوبنا بعيد الميالد المجيد والعام الجديد، متمنيين لكم دوام البركات الروحية 

و أيضاً طوال  7012ولعوائلكم، شاكرين الرب ألجل كل ما قدمتموه من تشجيع وصلوات وتعضيد مادي ومعنوي خالل عام  لكم 

 اإلثنى عشر عاماً الماضية

نحن في اآلرامية نشكر الرب ألجل عام مضى مملوء بالثمار والبركات واإلنتصارات التي تمجد إسم إلهنا و نتطلع بكل اإليمان 

والرجاء واألمل إلى عام جديد مملوء بالسالم والنعمة وقوة القيامة نسير فيه متحدين معاً بالطاعة الكاملة لنتبع خطوات الرب 

 يسوع المسيح واثقين أننا سنرى بركات وأمجاد أعظم من السنوات الماضية بإسم الفادي.

 نفوس كثيره قبلت الرب وتتحررت من سلطان الظلمة خاصة من إالسعودية و إيران والعراق ومصر وأوربا وأمريكا وأستراليا -

قناة باللغة  01قناة  باللغة العربية و 10لقنوات شجرتي التلمذة باللغتين العربية واإلنجليزية واألن لدينا   (The Digital Treeإكمال عمل )  -

 (platformمنصة ) 72اإلنجليزية على أكثر من 

 عام على إرسالية  قناة اآلرامية 07اإلحتفال بمرور  -

رب في عام لتم تسجيل المرحلة األولى من حلقات دروس التلمذة باللغة العربية واإلنجليزية والفارسية والتركية والفيتنامية والعمل سيستمر بنعمة ا -

 ، باإلضافه إلى ثالثة لغات جديدة . ويمكن مشاهدتها غلى موفع األراميه ويوتيوب القناة.7101

 وعلى اليوتيوب.  ,ios, Android, Smart TVsااإلنتشار بالبث على وسائل ومنافذ متعددة حديثة ومتطورة منه -

 .اإستمرار البث إلى  الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية عن طريق الساتاليتات. هذا باإلضافة إلى الفيس بوك وغيره -

 

سنوات ومن وقتها كنت أبحث في األديان عن من هو اإلله  1عاماً بدأت أشاهد برامج اآلرامية منذ  01إسمي عمر من السعودية :  عمري 

الحقيقي إلى أن وجدته في شخص المسيح يسوع وأمنت أنه هو هللا الذي جاء وتجسد كي يعطيني الخالص والغفران من الخطية ويمنحني حياة 

أبدية. أرجو أن تصلوا من أجلي هنا في السعودية ألنه من الصعب العثور على كنيسة أو كتاب مقدس ، كما أرجو أن تصلوا من أجلي كي أنال 

 معمودية الروح القدس.
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 ها العذراء تحبل وتلد إبناً وتدعو إسمه
 عمانؤيل الذي تفسيره هللا معنا   

ثمار ربح النفوس للمسيح
 

01:  2إشعياء   

 رئيس السالم الها قديرا أبا أبديا مشيرا عجيبا ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه
 6:  9إشعياء 

 7102بركات الرب في عام 


