
 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٢٢٢٢يناير  ٧الجمعة 

من أصول إسالمية الذين اختاروا البقاء في بلدهم. بعض المسيحيين "الجدد" يختبئون في الجبال والكهوف، خائفين من  حماية المسيحيين األفغان...
 .العودة إلى ديارهم

 من الناس يأتون إلى المسيح!" ئلالها ، وهو مسلم سابق في إيران. يقول: "صلوا من أجلنا. لم يكن لدينا أبدا هذا الكمخدمة األخ حامد...

والذي تم توزيعهم مؤخرا في إسالم آباد ، باكستان. من بين سكان  نسخة من "كتيب يسوع" باللغة األردية ٠٤٤٤حماية الروح القدس ومسحته على ...
 .منهم مسلمون ٨٩مليون نسمة، هناك ٪ ٢٢٠باكستان البالغ عددهم 
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وهو يواجه تهم قضائية بمحاولة تنصير المسلمين. من بين سكان السعودية البالغ  اعتنق المسيحية في المملكة العربية السعودية فاروق، مسلم سابق...
 .منهم مسلمون ٨٢مليون نسمة، ٪ ٥٣عددهم 

 .بين الالجئين األفغان المنتشرين في جميع أنحاء العالمبالداري و البشتو  الجديد جهود توزيع العهد...

. يقول أحد المرسلين: "لقد كرس عدد من المسلمين في موريتانيا مؤخرا حياتهم للرب. خالل تفشي فيروس كوفيد ساعدنا مسيحيون جدد في موريتانيا...
 ."العديد من األسر المسلمة المحتاجة، و ذلك ليَّن قلوبهم تجاه يسوع

 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٢٢٢٢يناير  ٢٤الجمعة 

. يقول: "على الرغم من أنني ممرض في إحدى المستشفيات في طهران، إال أنني أقود سيارة أجرة بضع خدمة فاهد في سيارات األجرة في إيران...
 ."ساعات كل يوم حتى أستطيع التحدث إلى المسلمين وتبشيرهم عن الرب

شخصا، ولكن من السهل أن  ٥٣. يقول: "يأتي الكثير من المسلمين إلى اجتماعاتنا. نحن نحد العدد في اجتماعات مجموعتنا إلى خدمة أحمد في تركيا...
 ." . لقد ضاق علينا المكان٥٤يصيروا 

مليون إندونيسي. وهي تستهدف اللغات  ٢٧٢التى توصل اإلنجيل عن طريق اإلذاعة والخدمات على االنترنت إلى  ...مسحة قوية على "فرق التبشير"
 .اإلقليمية الرئيسية الخمس، باإلضافة إلى باهاسا إندونيسيا، وهي اللغة المحلية
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، الذين يعملون على توصيل الالجئين المسلمين إلى اإليمان وحماية العابرين الجدد من االضطهاد من الالجئين اآلخريناألخ دانيال وفريقه في فرنسا...
 مسلمون. ٨مليون نسمة، ٪  56)المسلمين(. من بين سكان فرنسا البالغ عددهم 

تخوضان "حربا روحية" وهما تركزان على مساعدة المهاجرين المسلمين من شمال أفريقيا. يقولون: "إننا نواجه  عائلتان من المبشرين في إسبانيا...
 ".باستمرار حربا روحية غير متوقعة؛ مثل القيود الشيطانية، إلخ

من خالل األحالم والرؤى للمسلمين في اليمن. ويقول ُمرسل هناك: "مئات اليمنيين من أصول إسالمية يأتون  الرب أن يستمر في اإلعالن عن نفسه...
  إلى اإليمان بالمسيح كل عام".
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(٥: ٢تيموثاوس ٥ ) 
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من  ٥بلدا. أقل من ٪ ٥٨ماليين أذربيجاني يعيشون في  ٥٤مسلمون. وإجماال، هناك  ٩٠ماليين نسمة، ٪ ٨. من بين سكانها البالغ عددهم دولة أذربيجان...
 .جميع األذربيجانيين يدعون أنفسهم مسيحيين

في بلد "مغلق" في شمال أفريقيا. يقول: "صلوا أن يعمي هللا المعارضة حتى ال يجدوا موقعنا وآالف األناجيل في  داود، مرسل في مطبعة سرية...
 ."مخزننا

. تتناقص حرية المسيحيين في ممارسة عقيدتهم مع تزايد اإلسالم في البالد. ومن بين سكان بنغالديش البالغ خدمات الكرازة مع المسلمين في بنغالديش...
 منهم مسلمون. ٩٧مليون نسمة، ٪ ٥٢٣عددهم 
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. بعد مشاهدة فيلم "يسوع" على اإلنترنت، اتصل أكمل بفريق المتابعة في المغرب ويريد مقابلة شخص "للتحدث عن أكمل، رجل مسلم في المغرب...
 .مسلمون ٨٨٩٢مليون نسمة، ٪ ٥٧يسوع". من بين سكان المغرب البالغ عددهم 

، وهي جمهورية روسية إسالمية متشددة. يتبع العديد من الشيشان الصوفية، وهي نوع روحاني الخدمات المسيحية الكرازية مع المسلمين في الشيشان...
 .مسلمون ٨٨مليون نسمة، هناك ٪  ٥,٥من اإلسالم. ومن بين سكان الشيشان البالغ عددهم 

تركت اإلسالم مؤخرا لتتبع يسوع وهي تواجه اآلن معارضة عائلية. تقول: "حتى بعد قراءة الكتاب المقدس بأكمله، لديَّ سايما، امرأة باكستانية ...
 ."شعورشديد أنني يجب أن أستمر في العمل على تعلم آيات من الكتاب المقدس ... ألنه يحرر نفسي
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مليون من األويغور الصينيين معظمهم في مقاطعة   ٥٢,٩إلى مقاطعة شينجيانغ في الصين. يعيش  الجهود الجارية لتسليم األناجيل األويغورية...
 .من جميع اإليغور مسلمون ٨٨٩٨شينجيانغ. ٪

شخصا،  ٢٢٣٩، مما أسفر عن مقتل  ٢٤٥٧هجوما منذ عام  ٩٥٥منطقة "أقصى الشمال" في موزمبيق. شن المجاهدون اإلسالميون ما ال يقل عن ...
 .بينهم مسيحيون ومسلمون معتدلون

مليون مسلمون. اإلسالم في تتارستان لديه وجود قوى للمجاهدون ، ومع  ٥٩٩من سكانها البالغ عددهم  ٣٥. ٪تتارستان، جمهورية في االتحاد الروسي...
 ذلك فإن الكنائس اإلنجيلية تصل بمحبة إلى العديد من األطفال المسلمين.
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، أغلقت السلطات خمسة من أماكن اجتماعاتهم. وفي اآلونة األخيرة، حصلوا  ٢٤٢٥مسيحيون من أصول إسالمية في تركمانستان. في منتصف عام ...
 .مسلمون ٨٠ماليين نسمة، هناك ٪ ٢بأعجوبة على إذن بإعادة فتحهم. ومن بين سكان تركمانستان البالغ عددهم 

الذين تم إطالقهم من السجن. معظمهم يعانون من ضعف جسدي بسبب قضاء سنوات في زنزانة. وال يزال نحو  المسيحيين اإلريتريين المتهمين زورا...
 .مسلمون ٠٢مليون نسمة، هناك ٪ ٥,٣مسيحيا في السجن. من بين سكان إريتريا البالغ عددهم  ٥٢٨

، مصممة على اتباع يسوع.  وهدد شقيقها واإلمام المحلي بقتلها. من بين سكان قيرغيزستان البالغ عددهم أمانكان، سيدة مسلمة سابقاً في قيرغيزستان...
 .مسلمون ٨٠مليون نسمة، هناك ٪ ٢,٣

 

 كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص * 
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