
 

 رجاًء، صلوا من أجل: –٢٢٢٢سبتمبر  ٢الجمعة 

أفغانيات وسورية( صلوا  ٦تركيات و ٥وقد عبرن مؤخرا للمسيح وتعمدن )...اثنتي عشرة امرأة مسلمة متحفظة متشددة في المنطقة الشمالية من تركيا 
 من أجل حمايتهن من اإلسالميين المتطرفين وألجل الحرية للمشاركة باإلنجيل مع آخرين.

وقد دََرسوا "مقدمة عن اإلسالم" على اإلنترنت بهدف الوصول ببشارة المسيح إلى مواطني بالدهم الصينيين  مسيحيين صينيين يعيشون في الصين...
 المسلمين. 

من خلفية إسالمية. يقول أحد القادة: "نحن بدأنا في المطبعة السابعة حيث  ...خدمة في الشرق األوسط تنتج كتبا مقدسة مترجمة خصيصا للعابرين الجدد
ع سرا."  ستُطبَع اآلالف من الكتب المقدسة بحجم الهاتف الجوال وتَُوزَّ
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، تقول: "صلوا من أجلنا. بعد عشرين سنة استطاع فيها األطفال أن يتعلموا والنساء أن يعملن، من الصعب سليمة، مسيحية أفغانية من خلفية إسالمية...
 ٪ منهم مسلمون.٣٣مليون نسمة،  ٩٣علينا أن نرى ستارة الظالم تعود." تعداد سكان أفغانستان 

 سمكات" على الهاتف والمواقع ذات الصلة بهذا التطبيق.٥الذين يسمعون اإلنجيل باللغة العربية في تطبيق " العدد المتزايد من المسلمين...

. في رمضان الماضي، حضر إليه رجل أعمال مسيحي لإلفطار في بيته. شارك رجل األعمال عن الحاكم المسلم ألحد المدن الكبيرة في أوزبكستان... 
 المسيح مع الحاكم وأعطاه كتابا مقدسا باللغة األوزبكية.
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. حين ترك وظيفته في أحد المصانع، قال الرب إلديسون: "لقد اخترتك لتزرع كنائس في المجتمعات اإلسالمية." يقول إديسون: "بعد إديسون في الهند...
 سنين من التضحية، كثيرون من خلفيات إسالمية يأتون اآلن إلى يسوع." 

. على الرغم من خطر االضطهاد، كثير من الرعاة والكنائس يأخذون خطوات أكثر جرأة في الوصول بالكرازة إلى مسلمي ...رعاة وكنائس في باكستان
 ٪ منهم مسلمون. ٣,٧٦مليون نسمة،  ٢٢٢بلدهم. تعداد سكان باكستان 

يكتب: "صلوا من أجلنا. نحن نالقي نجاحا كبيرا في تغيير مسلمين كثيرين ومعموديتهم باسم ربنا يسوع المسيح. مضطهدونا  راعي أفريقي،...
 يستخدمون البنادق في تغيير الناس باإلكراه إلى دينهم، أما نحن فنستخدم سيف الروح."
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ينظم أي عبادة غير  ٢٠٠٦مبنى كنيسة بسبب قرار رسمي صدر في  ٦٦. في الخمس سنين الماضية، أغلقت السلطات اإلسالمية بالقوة دولة الجزائر ...
 ٪ منهم مسلمون. ٣٦٧٥مليون نسمة،  ٢٥إسالمية. تعداد سكان الجزائر 

يقول أحد الخدام، "نحن نشهد ثمرا كثيرا، ولكن بعض العابرين  فرق الخدمة التي تعمل في معسكرات الالجئين ذات األغلبية المسلمة في فرنسا....
 يُضَطهدون من زمالئهم الالجئين."

أُغلقت حين اتََّهم القادة اإلسالميين أعضاء الكنيسة "بإعطاء الطعام لألطفال لكي يؤمنوا بالمسيحية." الكنيسة اآلن  كنيسة بالحاج عبد هللا بالسودان،...
 مفتوحة ويقول الراعي: "صلوا أن تظل أبوابنا مفتوحة من أجل تقدم اإلنجيل."
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وهي امرأة مسيحية لها تأثير كبير في جمهورية الكنغو الديمقراطية. أثناء عودتها من مهمة في الخدمة، قُتلت عزاء لعائلة سيلڤيا كومبي الحزينة، ...
 بوحشية على يد إسالميين متشددين من شرق البالد. 

 في مناطق من الشرق األوسط حيث تُستخدم "أعمال السحر اإلسالمية" لكسر قوة وتأثير كنائس البيوت.المزيد من الصالة الشفاعية والصوم ...

خوفا من انتقام عائلتها، هي تقيم عند أصدقاء لها. تقول سهيلة، "أحيانا يكون أخطر مكان للمؤمن في إيران هو  سُهيلة، تابعة جديدة للمسيح في إيران....
 بيته." 
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يعِّ النَّاس.    َراٌت ألَْجلِّ َجمِّ ْلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِّهاالٌَت َوتََشكُّ َل ُكل ِّ َشْيٍء أَْن تُقَاَم طِّ  فَأَْطلُُب أَوَّ

(٦: ٢تيموثاوس ٦ ) 
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مليون  ٥٥إن كتب هذه الخدمة ومجالتها ورزناماتها تنتشر بكثرة بين األطفال والشباب في تركيا. تعداد سكان تركيا خدمة الكوكاك الكرازية في تركيا. ...
 ٪ منهم مسلمون. ٣٦نسمة، 

 تكون ملجأ للسيدات المسلمات واألطفال الذين هربوا من هياج األزواج واآلباء المسيئين إليهم بدنيا. "بيوت آمنة" في إيران...

مليون مسلم في واليتهم. لقد بدأوا صالة جمعة أسبوعية ليتشفعوا من أجل  ٦٧٢والذين لديهم رؤيا للوصول إلى المؤمنين في والية أوديشا بالهند ...
 المسلمين في منطقتهم.
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فتاة. قالت إحدى الناجيات، "لن توقفنا الهجمات عن عبادة  ٢٢في يناير، قتل اإلسالميون أربعة مسيحيين وخطفوا  المؤمنين في والية بورنو بنيچيريا....
 الرب، ألن المسيح فينا ليس هو المباني الكنسية التي يدمرونها."

رين داخل العراق ويساعدون في عيادة طبية تعالج الناس من كل األديان.سالمة فرق الخدمة في بغداد ...  الذين يطعمون الُمَهجَّ

ويعَب ِّرون عن رغبتهم في تبعية يسوع، لكن تنقصهم الشجاعة التخاذ الخطوة. "الكثير" من العُمانيين المسلمين الذين يحضرون في اجتماعات البيوت ...
 ٪ مسلمون.٣٦مليون نسمة، منهم  ٥تشغل عمان الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية. تعداد سكانها 

رجاًء، صلوا من أجل: –٢٢٢٢أكتوبر  ٢٦الجمعة   

اتصل مؤخرا بخدمة بامير وطلب: "هل يمكنكم إرسال كتاب مقدس لي باللغة الباشتية؟" أُرسل له  أفغاني يُعَرف نفسه على أنه "محارب من طالبان"...
 رابط لتحميل الكتاب المقدس باللغة الباشتية.

٪ من إجمالي تعداد السكان. هم شعب ٦٥ -٦٠، والذين أغلبيتهم مسلمون ويشكلون الخدام المؤمنين لكي يصلوا بالكرازة لألكراد السوريين في لبنان...
 يبحث عن وطن.

لقد هربت من الهجمات القتالية في الموصل بالعراق وهي تحاول إعادة بناء حياتها في األردن. لقد أعطاها دار الكتاب المقدس  نسرين، مسلمة سابقة....
 كتابا مقدسا عربيا جديدا. هي تقول، "لقد بحثت عن إجابات في الكتاب المقدس وقد غيَّر حياتي."
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البعض يحضرون الكنائس وآخرون يصلهم اإلنجيل عبر الراديو والتلفاز والبث على مليون الجئ سوري عالقين في تركيا.  ٩٧٦الخدمات الكرازية إلى ...
 اإلنترنت بلغتهم العربية. 

الذين أبدوا اهتماًما كبيًرا بعروض ڤيديو الرسوم المتحركة لتراثهم المسيحي قبل األمازيغ، مجموعة عرقية مسلمة تتحدث البربرية في شمال أفريقيا، ...
 اإلسالم. ليستخدم الروح القدس هذه الحلقات ليعيدهم إلى المسيح.

ْن أَْقَصى األَْرض... َهذَا الشَّْعُب َجبَْلتُهُ ٢٩" المبنية على إشعياء i43خدمة "أتوا للرب من خالل مسلم في وسط آسيا  ٦٢٠... يٍد َوبِّبَنَاتِّي مِّ ْن بَعِّ ، "ايتِّ بَِّبنِّيَّ مِّ
ي." ُث بِّتَْسبِّيحِّ ي. يَُحد ِّ  لِّنَْفسِّ

 *كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص 
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