
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, “If anyone thirsts, let him come to Me and drink. He who 

believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.” (John 7:37-38) 
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Jesus was returning to Galilee and he had to go through Samaria and he came to the village of Sychar. He met a 

woman at a well and asked her to draw him some water. As a Samaritan, she knew that Jews had nothing to do 

with Samaritans and she asked Jesus why He was asking her for a drink. In John 4:6, “Jesus replied, if you only 

knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me, and I would give you living water. 

Jesus himself is looking for the sinner, and he is seeking for all men to repent and believe. He is the only Savior 

who says to all come those who are thirsty! Believers will receive the living water when there are planters and  

harvesters doing the will of God. Jesus said for us to wake up and look around for the fields are already ripe for 

the harvest. “What joy awaits both the planter and harvester alike!” (John 4:35-36) 
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I was born from a Muslim father and Christian mother. My mother had to convert to Islam after marriage,  

despite my father’s promises to her that she could keep her faith. However, after that my father was abusing her and being  

aggressive toward her in front of us. When I was 7 years old I was abused and hurt by my uncle. If it wasn’t for my mother 

finding out, it would have continued. I started wearing a hijab and reading the Quran at the age of 10. Two years later I began to 

reject Islam, because of all the hating, killing, and abusing that I was finding in the Quran. I hated my life and tried to commit 

suicide, but I was miraculously saved from death. During this time, I saw Jesus twice in a dream. He arranged that my whole 

family would get an asylum to Canada.  There we were able to be separated from my father and lived in one of the abused  

family shelters. My mom came back to Christ and was praying for me and the rest of my siblings. Another 10 years later I spent 

in sin, drugs, and living worldly. Until one day I cried to Jesus, “If you’re not going to save me, then my life will be destroyed!” 

Ever since this moment the Lord Jesus' hand started to lead me to join a group of believers for Bible Study. There I spent 2 

years to search and examine Christianity. After my research I declared that, “the Lord Jesus Christ is the Lord and Savior  

of my life!” Now I go everywhere to witness about his great work in my life. I will go anywhere in the world 

 to tell anyone about his goodness and mercy! 
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1- Truth & Lies (w/ Brother Eddie) 

2- Testimony Hour (w/ Brother Beshar) 

3- How to Plant for Revival (w/ Pastor Vance) 



 (73-77: 7(يوحنا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه انهار ماء حي  

نشكر الرب الذي يعيننا كي نقف في موقعنا وخدمتنا بثبات 
وإيمان برغم التحديات والضغوطات الشديدة لتغطية 

اإلحتياجات المادية الشهرية وإستمرار البث إلى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وأستراليا وشمال أمريكا على ثالثة 

نشكر الرب ألنه يستخدمكم للعمل مع . أقمار صناعية
ودعمكم المادي وصلواتكم الفضائية اآلرامية بتعضيدكم 

 . المستمر

وهناك التقى بالمرأة . كان الرب يسوع عائداً إلى الجليل وكان عليه أن يمر بالسامرة فدخل إلى مدينة إسمها سوخار

كانت المرأة تعلم أن اليهود ال يعاملون السامريين وتعجبت كيف يطلب . السامرية عند البئر وطلب منها أن تعطيه ليشرب

لو كنت تعلمين عطية هللا، ومن هو الذي يقول لك اعطيني الشرب، لطلبت انت منه " وقال أجابها يسوع"منها أن يشرب  

إن يسوع يبحث بنفسه عن الخطاة ويريد أن جميع الناس يقبلون إلى التوبه، فهو المخلص (  6: 4وحنا ي)فاعطاك ماء حيا  

الوحيد الذي يهب الماء الحي لجميع العطاش مجانأ، لكن الوسيله الوحيدة كي يؤمن الناس ويشربون من الماء الحي عندما 

الرب يسوع ينبهنا في هذه األيام كي . يكون هناك مزارعون وحصادون يعملون في كرمه ويفعلون إرادة ومشيئة هللا

إن هناك فرح عظيم  ينتظر كل من الزارع . "نستيقظ لننظر حولنا ونرى الحصاد الكثير والهائل الذي يحتاج إلى الفعله

 . (56-53: 4يو )! " والحاصد حينما يجمعون ثماراً للحياة األبدية
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 إضطرت أمي أن تعتنق اإلسالم بعد الزواج على الرغم من وعود. ولدًت من أب مسلم و أم مسيحية 

 تعرضت وأنا في . وبرغم ذلك بدأ يعاملها بعنف وقسوه إلى درجة الضرب واإلهانه. أبي أن يتركها على دينها 

 السابعة إلى األذى واإلغتصاب من عمي إال أن أمي إكتشفت األمر وقامت بحمايتي ودافعت عني 

 أرتديت الحجاب وأنا في سن العاشرة وقرأت القرأن و النتيجة أني بعد سنتين . رغم أن أبي إتهمنا بالكذب والكفر

 وكرهت حياتي وحاولت اإلنتحار لكن هللا شاء أن انجو من الموت، . رفضت اإلسالم  الذي يأمر بالقتل والكراهية وإهانة المرأة

 في هذه الفترة كنت قد رأيت الرب يسوع في حلم مرتين وكانت مشيئته أن تحصل العائلة على اللجوء إلى كندا وهناك إستطعنا 

 عادت أمي إلى المسيح وكانت تصلي من أجلي . اإلنفصال عن أبي وأقمنا في أحد المراكز لرعاية ضحايا العنف األسري

 ! بينما قضيت أنا أكثر من عشر سنوات في ضياع  وشرور وأقدمت على إدمان المخدرات إلى أن جاء يوم صرخت يايسوع

 إذا لم تنقذني ستنتهي حياتي تماما، ومن هذه اللحظة بدأ الرب يسوع يقودني إلى دراسة الكتاب المقدس مع مجموعة من 

 المؤمنيين وظللت أبحث لمدة سنتين إلى أن أعلنت إيماني بمخلصي وفادي يسوع المسيح وأنا األن أشهد في كل 

 .مكان عن عمله العظيم في حياتي

 من فلسطين   -إختبار فرح  

 : اآلرامية شاشة قناةقريباً جداً على 
 
 نهضات إحسبها صح -1

 نهضات ايام الحصاد 2- 
 إجتماعات الصالة بكنيسة قصر الدوبارة -5
 برنامج جديد لالختبارات من الظلمة الى النور  -4
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