
 

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢يوليو  ١الجمعة 

 يقول أحد الخدام، "هناك جوع غير عادي."الخدام المسيحيين، الذين يشهدون عن تدفق مستمر من العابرين بين المليون تركي مسلم في فرنسا. ...

٪ هم من المسلمين من المغرب أو تركيا. يبدأ كل أسبوع بعبادة ٠٧من عدد الطلبة الذي يبلغ بضع مئات، بذار اإلنجيل التي تُزرع في مدرسة مسيحية بهولندا. ...
 يسوع في حضور أولياء األمور.

 والذين يجدون فُرصا للكالم عن اإليمان، خاصة مع المسلمين. الخدام الذين يخدمون في أحد مراكز احتجاز الالجئين في لندن...

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢يوليو  ٨الجمعة 

 ساعة من البث يوميا. ٥٧١٠٥دولة )معظمهم بأغلبية مسلمة( ومجموعهم يصل إلى  ١٧لغة و ٥٤١والتي تصل في خدمة شركة اإلذاعة في الشرق األقصى  ...

من خالل الشبكات العربية للتواصل االجتماعي. هم يرون تزايدا كبيرا في عدد  تكرز٪، ٩٩مجموعة على اإلنترنت في دولة بشمال أفريقيا بأغلبية إسالمية ...
 الباحثين أكثر من استيعاب عدد أعضاء فريق المتابعة. صلوا من أجل سالمتهم حين يتقابل أعضاء الفريق مع السائلين. 

 ضربة جوية في معركة بين القوات السعودية واليمنية.  ٠٧خاصة المجتمع المسيحي الصغير. أحد خدام المساعدات عد  الذين أعيتهم الحرب في اليمن،...

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢يوليو  ١١الجمعة 

٪ . يرسل أحد رجال األعمال في الصومال خبرا طيبا ويقول: "لقد  ٩٩،٩الذي يُبث في الصومال ذات األغلبية المسلمة  .اإلذاعات الكتابية "صوت الحياة الجديدة" ..
 دعوت للبث كثيرين في ثالثة أحياء. هم يسمعون وهم مندهشون.

وهي مجموعة إرهابية إسالمية، ازداد نشاطها في العنف تحريك طالبان باكستان، وهم مستهدفون من المؤمنين في المناطق الحدودية الشمالية الغربية لباكستان ...
 بالقرب من حدود أفغانستان.

يعيشون في اليمن وُعمان والسعودية. ال يوجد مؤمنون معروفون بين الماهري. صلوا من ماهري، وهي مجموعة عرقية عربية جنوبية إسالمية.  ٠٠٧٧٧٧٧الـ ... 
 وأن تُزرع كنيسة بينهم.  –أجل أحالم ورؤى تأتي لهم 

، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢يوليو  ٢٢الجمعة   

أعداد غير مسبوقة من المسلمين تواصلوا مع هذه الخدمة؛ القليل منهم يهاجم لكن األغلبية صادقة في السؤال عن "األسئلة العظمى في خدمة راديو عربية بمصر. ...
 الحياة."

مرة. صلوا من  ٩٧٧٧٧وهو برنامج عربي للصالة والعبادة اسمه "كما في السماء." لقد شوهد البرنامج ككل أو جزء منه  – ٠-البرنامج األكثر مشاهدة في سات...
 أجل انتعاش الروح لمقدمي البرنامج والمرنمين وطاقم العمل.

٪ مسلمون. المسلمون البحرينيون ممنوعون من تغيير ٤٤مليون نسمة، منهم  ٥،٠تعداد سكان البحرين البحرين، جزيرة صغيرة على الساحل الشرقي للسعودية. ... 
 ديانتهم. 

، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢يوليو  ٢٢الجمعة   

من األتراك )أو األتراك من أصول قبرسية(. هم يعيشون بطريقة تخلط بين الثقافات الشرقية  ٠٧٧٧٧٧٧التي تعمل وسط الخدمات الكرازية في المملكة المتحدة ...
 والغربية، وهم مسلمون اسميون.

توجد مجموعة تابعة لداعش في الجزء الشمالي من البالد وهي تختطف األطفال وتجبرهم على الحرب كأطفال مجندين في جهادهم المؤمنين في شمال موزمبيق. ...
 ٪ مسلمون. ٥٠مليون نسمة، منهم  ٠٠ضد أعداء اإلسالم. تعداد سكان موزمبيق 

( يعيشون في اإلقليم الجنوبي من السودان. اطلبوا من هللا أن يستخدم العدد ٠٠٠٧٧٧٧)الكانوري )يروا( وهي مجموعة عرقية إسالمية لم تصلها الكرازة باإلنجيل ...
  الصغير من المؤمنين من الكانوري ليشاركوا باإلنجيل مع أصدقائهم وعائالتهم.
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يعِّ النَّاس.    َراٌت ألَْجلِّ َجمِّ ْلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِّهاالٌَت َوتََشكُّ َل ُكل ِّ َشْيٍء أَْن تُقَاَم طِّ  فَأَْطلُُب أَوَّ

(٥: ٠تيموثاوس ٥ ) 



 

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢أغسطس  ١الجمعة 

٪ مسلمون. إنهم يتلقون عشرات ٠٧منهم  ٠٥٠٧٧٧٧تعداد سكانها  –محطة راديو مسيحية تبث إرسالها في شمال أوسيتيا جمهورية روسيا ...
 االستفسارات من المستمعين المسيحيين والمسلمين.

هو يصف الخطر الذي يواجه خدمته: "بعض النساء يلبسن برقعا إسالميا ليحموا هويتهم. في نهاية االجتماعات، ساسان، قس من الكنيسة السرية بإيران. ...
 ألسباب أمنية، ال بد أن نترك مكان االجتماع واحدا واحدا. برغم ذلك تنمو كنيسة الرب."

نت بطريقة عجيبة. هلل المجد."زينة، مؤمنة جديدة من خلفية إسالمية بالعراق. ... ِّ  تفرح قائلة، "في المسيح، وجدت أنني ُصنعت وُكو 

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢أغسطس  ١٢الجمعة 

يقول القس توبال: "حتى مع االضطهاد نحن قربنا من الخمسين؛ البعض من نشأة إسالمية. إذا  كنيسة جديدة في قرية في منطقة شيتاجونج ببنجالديش....
 اضطررنا للتضحية بحياتنا، سوف نفعل. يسوع مخلصنا ونحن سنموت من أجله."

مدينة عربية في الشرق األوسط. هو يقول عن اجتماع ُعقد مؤخرا،  مؤمن من خلفية إسالمية في ٠٠القس جمال، الذي يقود كنيسة من كنائس البيوت بها ...
 "كانت الغرفة ممتلئة بروح هللا. لقد عبدنا يسوع لحوالي ساعتين. المزيد من المسلمين يأتون.

وقد أُلقي القبض عليه بتهمة التجديف. لقد جذبت عظاته عن يسوع، ابن هللا، الكثير من المسلمين، وقد  محمد كيس، مسيحي إندونيسي من خلفية إسالمية...
 صار البعض منهم من أتباع المسيح.

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢أغسطس  ١٢الجمعة 

مسجونين في سجن ماي سروا المشدد جدا في أسمرة. معظمهم متهمون "بممارسة الدين بطريقة غير شرعية" ـ وهذا ناتج  مؤمن إريتري ٥٩٧... 
 باألساس من مجهوداتهم في المشاركة باإلنجيل مع اإلريتريين المسلمين.

ُسجنوا بسبب توزيع كتب مقدسة مسموعة بين المسلمين في والية جواندونج بالصين. انصدمت السلطات بعد أن عرفت أن  ...أربعة رجال أعمال صينيين
 أعدادا كبيرة من المسلمين تطلب نُسًخا منه.  

يقول: "رغم أن خدمتنا ال تمتلك مباٍن فخمة، إال أنه يمكننا أن نقول إن مئات  ...القس أرسالن، قائد من قادة شبكات كنائس البيوت بالشرق األوسط،
 استجابة مباشرة لصلوات وجهود شعب هللا." –المسلمين يأتون إلى المسيح 

 ، رجاء صلوا من أجل:٢٢٢٢أغسطس  ٢٢الجمعة 

هي تقول، "أتتني الجرأة ألصطحب أمي وإخوتي ألحد اجتماعات البيوت، حيث قبل ثالثتهم سنة في وسط آسيا.  ٠٠...زهرة، عابرة من اإلسالم عمرها 
 من المؤمنين كل أسبوع." ٤٧ – ٠٧يسوع. اآلن أصبح بيتنا كنيسة، يجتمع فيها من 

ته السلطات من سيارته وقالوا، "سوف تموت لو تكلمت عن المسيح مرة  ...إبراهيم، يعمل في مطبعة سرية في دولة إسالمية بشمال أفريقيا. مؤخرا جرَّ
 أخرى." كانت إجابته: "سأخدم هللا مهما كان." 

يقول القائد، "نحن ننشر اإلنجيل عن طريق الرياضة )كريكيت(. بنعمة هللا نحن نلعب ليس فقط مع فرق من  ...فريق كريكيت بمدينة كبيرة في باكستان.
 ‘"جيراننا.’المؤمنين بل أيضا مع 

  كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص *
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