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وهو مسلم أفغاني يسكن حاليا في ألمانيا ويحضر أحد اجتماعات "الباحثين." هو قريب جدا من اتخاذ القرار،  تبكيت الروح القدس ليأتي على برهام،... 
 لكنه يخاف مقاومة العائلة.

مليون من شعب الفوالكوندا، جزء من الفوالني. عدد كبير من  ٩,١وهي اللغة األساسية لتعداد  التوزيع الكبير لقصص ذات أساس كتابي بلغة بوالر،...
 ٪ من الفوالكوندا مسلمون. ١١هؤالء الناس يعيشون في وسط وغرب أفريقيا. نسبة 

يُعبر كثيرون من الشباب المسلمين عن اهتمام شديد باإلنجيل. يبلغ تعداد  حكمة للخدام المسيحيين الذين يخدمون المسلمين في البوسنة هرزجوفينا....
 ٪ مسلمون.٠٥مليون نسمة، منهم  ٢,٣البوسنة هرزجوفينا 
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والذين ينتجون برامج كتابية للعديد من أشكال التواصل االجتماعي؛  المزيد من الخدام المهَرة إلى فرق الرسوم المتحركة بالشرق األوسط انضمام...
 باألساس موجهة إلى المسلمين متحدثي العربية.

هو ال يزال يتعافي بعد أن هاجمه المسلمون بسبب تركه لإلسالم. ضغط المسلمون  الشفاء التام لحَمد، راعي لكنيسة صومالية منتعشة في كينيا....
 المحليون على السلطات كي تحل الكنيسة، لكن إلى اآلن ال زالت االجتماعات مستمرة.

هو يقول، "يأتي ثالثون مسلم إلى اجتماعات البيوت لدينا. مئات قبلوا ٪ من تعداد سكانها مسلمون. ١٩حكمة لألخ رمزين في دولة في شمال أفريقيا ... 
 ."٣٥٣٢يسوع في السنوات القليلة الماضية. رؤيتنا أن نفتح ست كنائس بيوت أخرى في 
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مسلم تابوا وتعمدوا في  ٠٥٥يقول أحد القادة، "روح هللا يتحرك هنا. أكثر من  جهود التدريب على التلمذة للمؤمنين الجدد في مقاطعة شمالية بإيران....
 الشهور القليلة الماضية."

بعد تعطيل خدمة عبادة، أجبر مسؤولون إسالميون راعي كنيسة على إيقاف المزيد من األنشطة وغلق أن يعود الهدوء إلى جافا الوسطى بإندونيسيا. ...
 ٪ منهم مسلمون.٩٥مليون،  ٣٠الكنيسة. تعداد سكان وسط جافا 

هو يقول، "برغم المقاومة، يأتي المسلمون إلى الرب. بالنسبة للبعض، كلَّفهم ذلك حياتهم.  األخ قديس، الذي يرعى كنيسة في مدينة كبيرة بنيجيريا.... 
 صلوا أن نستطيع تشجيع المؤمنين الجدد بالرب."
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لمدة سنتين، لم تستطع فاطمة بلع الطعام. صلى المؤمنون ألجلها وفورا استطاعت أن تأكل. نتيجة النمو الروحي لفاطمة والشيخ أحمد بأوغندا. ...
 لشفائها، ترك الزوجان اإلسالم وآمنوا بيسوع مخلصا لهما.

يقول أحدهم، "المستشفيات أفضل األماكن التي يمكن أن تتكلم فيها الممرضين األجانب المؤمنين الذين يعملون في مستشفيات بإمارات الخليج العربي. ...
 عن يسوع الشافي. المستشفيات تحتاجنا بشدة، لذا، لدينا حرية أكبر في أن نشهد للمرضى المسلمين بالحق عن يسوع." 

حمودة وندى عابران من اإلسالم. يدَّعي أخا ندى أن زواجها لم يكن بحسب قواعد  الحماية لحمودة وندى من أفراد العائلة الغاضبين في السودان،...
 ؛ لذا، ال بد أن تموت بالرجم. حتى اآلن قامت السلطات المحلية بحماية الزوجين. الشريعة
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يعِّ النَّاس.    َراٌت ألَْجلِّ َجمِّ ْلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِّهاالٌَت َوتََشكُّ َل ُكل ِّ َشْيٍء أَْن تُقَاَم طِّ  فَأَْطلُُب أَوَّ

(٩: ٣تيموثاوس ٩ ) 
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يقول عمر، "في قريتي، ال يوجد مسيحيون. أنا قرأت نبذة متروكة  فاعلية للنبذات الكتابية الموزعة في بالد إسالمية محظور الوصول إليها....
 في حافلة، وأردت أن أعرف المزيد. بعدها، قادني راعي من قرية أخرى إلى المسيح."

،  ٩٠٩,٥٥٥يبلغ تعداد "المواني" األبواب المفتوحة أمام الخدام الذين يكرزون باإلنجيل مع المجموعة العرقية "المواني" في موزنبيق. ...
 ٪ ملسلمون. ١١منهم 

" باللغة العربية على حاسوبه المحمول. زوجتي يسوعيقول علي، "كان رجل في الحافلة يشاهد "فيلم سالمة علي وسلمى في شمال أفريقيا. ...
 وأنا كنا نراقب سرا، ثم بدأت زوجتي في البكاء. أعطانا الرجل نسخة واقتنعنا أننا ال بد أن نصبح أتباعا للمسيح."
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هو يقول، "من مزايا العمل مع المسلمين أنه حين يأتي عضو من عائلة إلى المسيح، غالبا تتبعه بقية العائلة. خدمة القس رائد بالعراق. ...
 مؤخرا، خمسون مسلم، يمثلون ست عائالت، قد أصبحوا مسيحيين.

إحدى الشبكات الكبيرة لديها ستون مجموعة. تقول نجوى، إحدى القائدات، "النساء الذين سئمن قواعد  مجموعات البيوت للنساء في إيران....
 اإلسالم يتدفقون على هذه االجتماعات. حضور هللا حقيقي ومعجزات الخالص تحدث طوال الوقت."

هي تقول، "أنا ُولدت مسلمة، ولكني كنت مشتاقة لإلنجيل. في أحد المحالت، رأيت امرأة تلبس صليبا على  النمو الروحي لزهرة بمصر....
 عنقها. طلبت منها كتابا مقدسا بجرأة. ذهبت إلى سيارتها وأتتني بكتاب مقدس باللغة العربية. أنا اآلن مسيحية." 
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٪ ١٠مليون نسمة،  ٩٠التي تعوق األتراك من الوصول إلى الحق عن يسوع. يبلغ تعداد سكان تركيا  االنتصار على القيود الدينية والحكومية...
 منهم مسلمون. 

. أسس القس "ت" مدرسة أغلبها بركة الرب على الحمالت الكرازية لمليون سوري الجئ وعشرات األلوف من الالجئين العراقيين بلبنان...
 أطفال الجئين مسلمين يتلقون التعليم والوجبات يوميا.

في أنحاء الضفة الغربية الذين تركوا اإلسالم ليصبحوا أتباع "عيسى" )يسوع(. كل صيف،  النمو الروحي في حياة المسلمين الفلسطينيين...
 مئات األطفال المسلمين والشباب يحضرون مخيمات "عيسى" )يسوع(.
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ُحكم عليهما بخمس سنوات سجن بسبب "االشتراك في الحرية القانونية لمرتضى وأيوب وهما عابران من اإلسالم في رشت بإيران.  ...
 الترويج،" هم خرجوا من السجن بكفالة وينتظرون االستئناف على الحكم. 

 الذين استقروا في أمريكا ودول غربية أخرى. الجرأة والحكمة للمؤمنين أن يُشاركوا بأمانة مع جيرانهم األفغان المسلمين...

إلى الحق عن يسوع من خالل األحالم والرؤى ومحبة المؤمنين المسيحيين. تعداد يجذب الروح القدس قلوب العرب السعوديين المسلمين  أن...
 ٪ منهم مسلمون. ١٣مليون نسمة،  ٢٠سكان السعودية 

  *كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص
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