
 

 ، رجاًء، صلوا من أجل:٠٢٠٣مارس  ٣الجمعة 

مليون نسمة،  ٧,٦مؤخرا أدانته المحكمة باالرتداد وحكمت عليه باإلعدام كنتيجة لرفضه الرجوع إلى اإلسالم. تعداد سكان ليبيا النجاة لمحمود، مسيحي عابر من اإلسالم في ليبيا. ...
 ٪ منهم مسلمون.٧٦

وهم متأثرون بالهيئات المسيحية القائمة بأعمال الترميم في المناطق المتضررة من السيول السابقة في بنجاب. والية بنجاب بها نصف  خالص المسلمين في والية بنجاب بباكستان...
 مليون.  ٥٣٢تعداد سكان باكستان الـ 

 . هو يقول: "ال يمكن أن نكرز باإلنجيل في هذه األجزاء اإلسالمية من نيجيريا دون خسائر في األرواح. نحن في خطر متزايد، ولكن ال شيء...الحماية للقس أخنوخ في شمال نيجيريا
 يضاهي الفرح بمشاركة اإلنجيل وباألخص مع المسلمين. 
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والموجودة بين أذربيجان وأرمينيا. تتمنى أذربيجان اإلسالمية تحطيم كل أثر للمسيحية. تُظهر األقمار ...الشجاعة والحماية للمؤمنين في منطقة الناجورنو كاراباخ المتَنازع عليها 
 الصناعية حاالت "اختفاء" مستمرة للكنائس.

هم يطلبون من الرب أن يمنحهم فرصا استراتيجية للشهادة، وباألخص للمساجين األطباء والممرضين المسيحيين الذين يتحدثون البنجالية ويخدمون في نظام السجون األمريكي. ...
 المسلمين من جنوب آسيا.

ألخص باأحد قادة شبكة كنائس البيوت بإيران. هو يقول، "كل شيء يتم من خالل الصالة. نحن نرفع أصواتنا كرائحة ذكية للرب ثم تحدث المعجزات، و ...الحكمة لألخ جاڤيد
 معجزات الخالص وسط أصدقائنا المسلمين."

 ، رجاًء، صلوا من أجل:٠٢٠٣مارس  ٠١الجمعة 

مارس. اطلبوا من الرب أن يخلق جوعا روحيا في قلوبهم يقودهم للحق بشأن  ٥٥وهم يبدأون شهر الصوم، شهر رمضان في مليار نفس  ٩,٧المجتمع اإلسالمي العالمي البالغ عدده ...
 يسوع. 

. يقول رئيس أساقفة إربيل: "نحن المؤمنين، في العراق نجد أنفسنا ٥٠٥٣في  ٥٠٠,٠٠٠إلى  ٥٠٠٣مليون في  ٩,٢التعداد المسيحي من  تناقص...التشجيع للمؤمنين في العراق. 
 على شفا االنقراض."

يقول المؤمنون المحليون: "نحن اآلن مستعدون لفتح كنائس بيوت خاصة جدا؛ إنها خاصة جدا اإليمان المتزايد لكنيسة من كنائس البيوت في بلد ذات أغلبية إسالمية بوسط آسيا. ...
 ألنها ستكون للمراهقين."
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كتاب مقدس في حقيبتي. لقد ألقى الشرطي اإلسالمي بي في  ٦٢هو يقول، "أنا أرى المعجزات طوال الوقت. مؤخرا، أمسكوني بـ خدمة وحيد لتوزيع الكتاب المقدس بإيران. ...
 ‘" أنا مؤمن. أنا أريد ثالثة كتب مقدسة. خذ الباقي واهرب.’سيارته وقال فجأة 

في إحدي المدن، عدد من الذين يحضرون كنائس البيوت نالوا المعمودية مؤخرا. تعداد سكان السعودية  ...العابرين الجدد من اإلسالم في المملكة العربية السعودية الذين يتتلمذون اآلن.
 ٪ منهم مسلمون.٧٥مليون نسمة،  ٣٧

٪ ، "صلوا من أجل هذه الخدمة. نحن بصدد بدء سبعة ٧٧يقول األسقف في هذه الدولة ذات األغلبية المسلمة التي تبلغ  اتساع كنائس البيوت في إحدى الدول العربية بشمال أفريقيا....
 كنائس بيوت أخرى لنتمكن من الوصول إلى جيراننا المسلمين."
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 ٪ مسلمون.٧٩منهم  ٠٧٦,٠٠٠بتأشيرة عمل ُمصدق عليها من الحكومة. تعداد سكان المالديڤ ...نجاح فريق اإلرسالية الذي سيحاول دخول دولة المالديڤ المحظورة 

 وقعوا على عقود مع فرق محترفة في دول ذات أغلبية مسلمة، كي تكون لهم فرص كثيرة للشهادة. الذين...العبي كرة القدم المؤمنين، 

الذين يتعاملون مع التدفق الهائل من الالجئين األفغان ذوي األغلبية المسلمة. صلوا بشكل خاص لكي يكون هناك شعب كنيسة من األفغان  حكمة وتحنن لقادة الكنائس في الهند...
 النابضين بالحياة في نيو دلهي. 
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يعِّ النَّاس.    َراٌت ألَْجلِّ َجمِّ ْلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِّهاالٌَت َوتََشكُّ َل ُكل ِّ َشْيٍء أَْن تُقَاَم طِّ  فَأَْطلُُب أَوَّ

(٩: ٥تيموثاوس ٩ ) 
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أوميدا، أحد العابرين الجدد يقول: "أغلبنا العابرين من اإلسالم قد ُطردنا من عائالتنا الشجاعة والتحمل للمؤمنين من خلفية إسالمية في كيرجستان. ...
 بسبب قرارنا بتبعية المسيح."

 ٪ منهم مسلمون.٠٧مليون نسمة.  ٣,٧كثيرات هربن إلى "بيوت آمنة" في دول مجاورة. تعداد سكان إريتريا العابرات من اإلسالم في إريتريا. ...

زوجها المسلم ألقى على وجهها مادة حارقة. لقد شارك أحد المرسلين معها عن يسوع ورتب لها عملية جراحية فنجاي، عابرة من اإلسالم بأفغانستان. ...
 للتجميل. تقول فنجاي، "منذ أن قبلت يسوع، لم يكن هناك أمر أكثر أهمية."
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صيدلي مسلم في دولة من وسط آسيا عرف يسوع من خالل فيسبوك. بعد أن درس الكتاب المقدس، اقتنع بقبول يسوع مَخلصا النمو الروحي لسمعيم، ...
 شخصيا. هو يقول: "أنا سعيد جدا في يسوع، لكني اآلن أحتاج أن أنمو."

لجهود زرع الكنائس بين مجموعة عرقية مسلمة في أوزبكستان. األخ بوالر، وهو مؤمن طاجيكي من خلفية إسالمية يقود  مسحة قوية من الروح القدس...
 تلك الجهود.

لكي ينصتوا لتوجيهات الروح القدس وهم يبحثون عن فرص للشهادة للمسلمين األوغور الذين "تخرجوا" من السَّجن باإلكراه  للمؤمنين الصينيين الهان...
 واآلن يعملون في المصانع الصينية. 
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وهو يختتم شهر رمضان للصوم اليوم. صلوا أن المسلمين الباحثين يدركون عدم جدوى الحلقة المفرغة لمحاولة كسب رضى المجتمع اإلسالمي العالمي ...
 هللا باألعمال.

في الشرق األوسط. هم يقولون: "في الشهور القليلة الماضية بدأت كنائس في هلل أن يفتح المزيد من األبواب للمؤمنين المحليين في بلد ذات أغلبية مسلمة ...
 ٪ من الحضور مسلمون. كثيرون قد قبلوا المسيح مَخل ِّصا."٩٠٠و –البيوت تجتمع 

الذين عملوا بصبر بين المهاجرين المسلمين السونينك من غرب أفريقيا والذين يرون اآلن  ثمرا لمجهودهم. مركز هذه  العاملون في اإلرسالية في فرنسا...
 الخدمة في باريس، ولكنها تعمل في مدن أخرى بفرنسا.
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هم اآلن في مخيمات الجئين ببنجالديش. صلوا لهم كي يتلقوا مساعدات المليون روهينجياس، وهم مجموعة عرقية إسالمية نازحة من ميانمار، ...
 ويسمعوا ويعتنقوا اإلنجيل.

مليون نسمة.  ٣٣تستخدم تكنولوجيا التواصل االجتماعي للوصول بالمسيح إلى مسلمي اليمن. تعداد سكان اليمن  خدمة باللغة العربية في الشرق األوسط...
 ٪ منهم مسلمون. ٧٩

بينما يهددهم المسلمون المتطرفون باستمرار، يقر المؤمنون الصوماليون بأن ترنيمتهم المفضلة هي حماية الرب على كنائس البيوت في الصومال. ...
 ٪ منهم مسلمون.   ٧٧مليون نسمة،  ٩٦"صممت أني أتبع يسوع." تعداد سكان الصومال 

 

 *كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص. 
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