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NESTEN 120 000 MUSLIMER KONTAKTET TROENS BEVIS I 2009!

l20 000 MUSLIMER
KONTAKTET TROENS BEVIS!
Det er store tall som nå kommer inn fra oppfølgingskontoret tilTroens Bevis
sin arabiske satellittkanal. I 2009 kom det inn 779 234 seer respons på TV-
programmene.

I løpet av 2009 kom det inn 119 234 henvendelser fra
seere som har sett på Troens Bevis sin arabiske satellitt-
kanal, Miracle Channel. Dette er en økning på over
20 000 fra 2008.

De olier fleste henvendeisene til kanalen kommer fra
muslimer. Mange av seerne forteiler at de er frustrerte
og lengter etter forandring. Det er også mange som
sier at de setter spesielt stor pris på at program mene
ikke kritiserer islam, men viser veien til Jesus.

Her er noe av responsen på kanalen i desember:

BASMA:
"Jeg er en muslimsk ung jente og jeg vil gjerne at dere
ber for meg. Når jeg ser på kanalen deres begynne
jeg å gråte. Jeg skjønner ikke hvorfor eller hvo som
skjer med meg hver gang jeg ser bilder av eller en film
om Jesus. Vær så snill og be for meg!

"

ASSAM FRA MAROKKO:
"Jeg er en ung mann fra Marokko. Jeg har muslimsk

"Tusen takk for Miracle Channel
som er årsaken til forandringen i
livet mitt."

Top 6 countries

. Egypt- 10348

. Saudi Arabia - 8416

. Sweden - 8034

. Algeria -4716

. Tunisia - 4709

. Morocco -4297
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bakgrunn, men jeg tror også på Jesus. Jeg ble klar
over dere gjennom en venn som har skrevet med dere
over lengre tid.

Han oppmuntret meg til å to kontakt med dere og å
se på programmene hver dag. Jeg vil gjerne vite mer
så jeg kan lære sannheten å kjenne."

BO ALAM FRA ALGERIE
"Jeg er en ung mann fra Algerie.Tusen takk for Miracle
Channel som er årsaken til forandringen i livet mitt. Jeg
lærte å kjenne Jesus for 9 måneder siden da jeg tok
imot han som Herre og Frelser i livet mitt, all ære til
Gud. Jeg går til en kirke, men den ligger skjult til på et
hemmelig sted og det er vanskelig å komme dit, men
med Guds nåde går jeg dit med familien min. Troen

Breakdown ofthe response

. MSN -27633

. Letters -6271

. E-mai!- 43684

. Phone - 24892

. SMS-16754



vår vokser seg sterkere. Jeg håper vi kan holde kon-
takt."

AHMED FRA DUBAI
"Tusen takk for programmene deres. Vi er veldig glad
for at dere nå er på NileSat. Programmene er veldig
bra og de tar for seg viktige og relevante tema."

IMAM FRA SVERIGE
"Jeg er en muslimsk kvinne fra et arabisk land og jeg
har bod d i Sverige i lang tid. Jeg kom til Sverige så jeg
kunne lære om Jesus. Han er visselig Sannheten som
jeg har lett etter og lyset som forkastet mørke jeg har
levd i. Tusen takk for Miracle Channel, for det var

"Tusen takk for Miracle Channel,
for det var gjennom den
at jeg fikk lære sannheten å
kjenne,"

~

gjennom den at jeg fikk lære sannheten å kjenne. Nå
håper jeg at kontoret deres i Sverige kan hjelp meg
videre på veien."

WAFA FRA IRAK
"Tusen takk for de flotte programmene som dere kring-
kaster, spesielt de som snakker om kvinners rettigheter.
Og gratulerer for at dere er kommet på NileSat."

ABDALA FRA SAUDI-ARABIA
"Jeg vil gjerne takke alle brødrene og søstrene som
jobber på Miracle Channel for de flotte og slagkraftige
programmene. Jeg har ett spørsmål:

Hvordan døde Jesus for meg på korset? Jeg hører
hele tiden denne setningen. Det er vidunderlige ord,
men også så merkelige. Jeg vil gjerne ha noen bøker
fra dere som underviser om dette, i tillegg til brevkurset
"Det Nye Liv" på arabisk. Vær så snill og hjelp meg å
finne sannheten."
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