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. بعد أن أعلن صراحة أن يسوع هو ابن هللا، هاجم رجالن مسلمان القس موسانا وقتاله، تاركين زوجته وأطفاله الثالثة عائلة القس موسانا في أوغندا ...
 .في ظروف ُمعدَمة

 ."هرب من الصومال ويعيش اآلن في كينيا. تقول أمه العابرة: "لن تتراجع عائلتنا عن اتباع المخلص يسوع حسن، صومالي عابر من اإلسالم ...

. قاد كل واحد من هؤالء الرجال "اجتماعات يسوع" في منزله. ويقضي جميعهم أحكاما بهنام وببيك وصّحاب مسجنون إيرانيون عابرون من اإلسالم.. .
 ."بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "العمل ضد األمن القومي
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، أصبح اآلن "مبشر بيسوع" في شرق أفريقيا. مرتين تم اإلعتداء عليه برش الحمض نحو عينيه. هو يقول: "ال أهتم عمر، شيخ مسلم سابق ...
 ."بمحاوالت إصابة عينيَّ بالعمى. يجب أن نكون أقوياء ونصل للمسلمين برجاء اإلنجيل

يواجه الكثير من هؤالء األطفال العنف والتشويه واالعتداء على أيدي والديهم وأفراد  مليون طفل يعيشون في الدول اإلسالمية. ٠٥٥ما يقرب من  ...
 .أسرهم المتطرفين

قد تم إصدار قوانين الشريعة اإلسالمية، بما في ذلك "تجريم محاولة اعتناق دين آخر غير  ...مؤمنين جدد من خلفية إسالمية في والية كيالنتان، ماليزيا.
 .مسلمون ٥٠اإلسالم". من بين سكان والية كاالنتان البالغ عددهم مليوني نسمة، هناك ٪
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. تقول أسماء: "في ظل حكم الطالبان نشعر بثقل الموت الشديد. البلد في حالة يأس، لكننا نشعر بحضور هللا المقدس. جمال النساء في أفغانستان ...
 ."المسيح هو أنه يوجد دائما رجاء

أتت أم من األكفاخ  .٠٥٥في منطقة القوقاز في روسيا. األكفاخ مسلمون بنسبة ٪ عضو في داغستان ٠٥٠٥٥٥مجموعة سكان أكفاخ البالغ عددها  ...
 .وهما أول المؤمنين المعروفين بين األكفاخ ؛وابنتها إلى يسوع مؤخرا

من الناس مسلمون. يقول عارف، أحد القادة:  ٠٥٥في دول الخليج العربي، حيث ما يقرب من ٪ اجتماعات بيوت لمؤمنين جدد من خلفيات إسالمية ...
 .""أرجوكم صلوا من أجلنا ونحن نشهد بهدوء ألفراد عائالتنا 
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جاءت صباح إلى اليونان كالجئة من سوريا. شاركها الخدام المسيحيون باإلنجيل وهي تقول: "أنا إنسانة  صباح، مسلمة سابقة تعيش في اليونان. ...
 ."جديدة في المسيح

. يقر المسيحيون التايوانيون: "جلب هللا هؤالء المسلمين إلى هنا ونريد أن نصل إليهم المسلمين اإلندونيسيين والماليزيين الذين يعيشون في تايوان…
 ."بإنجيل المسيح

في إسبانيا عبرتطبيق زوم، ودراسات الكتاب المقدس للباحثين عبر واتساب، والمحتوى المرئي عبر  للخدام المسيحيين الذين يِصلون إلى المسلمين ...
 .فيسبوك. االستجابة كبيرة لدرجة أنه يجري توظيف المزيد من الخدام
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(٠: ٢تيموثاوس ٠ ) 
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 .الذين يشاركون باإلنجيل والمساعدات اإلنسانية مع المهاجرين المسلمين في إيطاليا واليونان وإسبانيا والمجر مسحة الروح القدس على فِرق الكرازة المكرسة ...

ال يوجد أتباع معروفين ليسوع وال موارد – ٠٥٥اإليرانية التي تعيش في طاجيكستان. إنهم مسلمون بنسبة ٪ ياجنوبياً، وهم مجموعة من األقليات العرقية ٢٠٠٥٥٥الـ ...
 .مسيحية بلغتهم

. يقول أحد الخدام عنه: "بمجرد أن وجد أحمد يسوع في الكتاب المقدس لم يستطع أن يترك الكتاب". وعندما ُسئل عما أحمد، الجئ من داعش، يعيش في شمال أفريقيا...
 ."إذا كان يريد قبول يسوع، قال: "نعم، أقبل عمل هللا العظيم الذي أعده من خالل ابنه يسوع المسيح
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أن تحل على أكرم، وهو رجل سعودي مسلم يزور بانتظام الدول األوروبية في رحالت متعلقة بعمله. قال مؤخرا: "أنا أالحظ شيئا  القوة المبكتة التي للروح القدس...
 ."مختلفا في المسيحيين الحقيقيين

من الرانجي مسلمون. صلوا بشكل خاص من أجل سامح، وهو رانجي  ٠٥في شمال وسط تنزانيا. توجد كنائس بينهم، ولكن ٪شخص يشكلون مجموعة رانجي القوية  ٠٥٥٠٥٥٥ ...
 .يسوعيسافر من قرية إلى أخرى ليعرض فيلم 

في المغرب. يعيش مجدي في منطقة معزولة ال يوجد فيها مؤمنون. يتلقى زيارات دورية من خادم مسيحي. صلوا لكي ينمو في  مجدي، مؤمن جديد من خلفية إسالمية...
 .كلمة هللا، وخاصة في عزلته
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التي تم توزيعها حتى اآلن في نيجيريا. العديد من متحدثي الهوسا الجدد نسخة من شرح الكتاب المقدس األفريقي الجديد في الهوسا  ٠٥٥٥استخدام هللا لما يقرب من ...
 .يأتون إلى المسيح، ومعظمهم من خلفية إسالمية

 ".في تونس. رداً على برنامج إذاعي، يقول: "كلماتك مثل الذهب. شكرا لشعب هللا المستعد أن يخبر اآلخرين عن يسوع منير، مؤمن جديد من خلفية إسالمية...

متاح على الفيسبوك، يوتيوب، والمواقع المتعددة . قصة  القدرالدرامي المنتج باللغة الدارية، وهي لغة أفغانية.  القدرلمسلسل  روح هللا أن يلمس المشاهدين األفغان...
 اإلنجيل منسوجة في كل هذا المسلسل.
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في شمال أفريقيا. يقول القادة: "لقد قبلت مئات كثيرة من المسلمين يسوع كمخلص. وغيرهم تقابل مع الرب من خالل  ٥٠في دولة إسالمية بنسبة ٪خدمة بيت الرجاء …
 "الشفاء واألحالم والتحرير.

 .الذين يأتون إلى اإليمان بيسوع. اطلبوا من الرب أن يهدم حصون اإلسالم في السعودية وأن يرتفع اسمه فوق هذه األمة األعداد غير المسبوقة من السعوديين...

في العراق. إنهم يطعمون بعض من أفقر النازحين في العراق ويمولون العيادة الطبية التي يعالجون فيها الناس سالمة المرسلين في خدمة الشرق األوسط الموساويَّة ...
 .من جميع األديان
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في منطقة كردستان بشمال العراق. شهادتهم هي: "نريد أن حياتنا التي تجددت، تقنع عائالتنا الممتدة بالسعي وراء عالقة مع  مؤمنون أكراد جدد من خلفيات إسالمية...
 ."يسوع

. كثيرون منهم عابرون من اإلسالم. ومن بين ٠٠٠٥٥٥الكنيسة "النامية بسرعة" في كازاخستان. نمت الكنيسة المسيحية من عدد قليل من المؤمنين إلى أكثر من ...
 ٠٢مليون نسمة، هناك ٪ ٠٥سكان كازاخستان البالغ عددهم 

  .مسلمون ُسنِّيون 

بين الهزارا المسلمين في أفغانستان. أكبر عدد من العابرين في أفغانستان يأتون من الهزارا. وحتى في ظل حكم طالبان العائد إلى  "أتباع المسيح" العدد المتزايد من...
 .األعداد ال تزال في زيادة مستمرة السُّلطة، فإن

  *كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص
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