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مليون نسمة،  ٧,٣والذين يُعَب ِّرون عن عطشهم لكلمة هللا. تعداد سكان تتارستان  الروسية المجموعات المحلية للتتار المسلمين في جمهورية تتارستان...
 األغلبية مسلمون.

في تشاد بأفريقيا. هم مجموعة لم تصلها الكرازة، وليس لديهم إنجيل وال إذاعة راديو بلغتهم  ٣٠,٧٧٧، وعددهم المسلمين السنيين الكيبت الشعب...
 التاما.

مليون في  ٧و ٢مليون أوغور في منطقة زنجيانج، ُسجن بين  ٢١الذين صاروا من أتباع المسيح. من الـ "حفنة" المسلمين األوغور في الصين ...
 "معسكرات إعادة التعليم" في السنوات القليلة الماضية.
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. حرق مسلمون وهابيون متطرفون بيتها. قالت، "حتى واللهيب يتصاعد، كنت أشكر هللا. ساعدني أبيبيك، مسلمة سابقة في منطقة أوروميا بإثيوبيا...
 يسوع أن أجوز هذه الصعوبات."

تتكون من مؤمنين من خلفية إسالمية، آمنوا عن طريق خدمات كرازية قامت بها كنائس إيطالية بين  كنيسة عربية تكونت حديثا في تورين بإيطاليا،...
 المسلمين متحدثي العربية.

كانت لها فرصة قراءة اإلنجيل بصوت مرتفع في الشوارع. المهاجرون المسلمون من شمال إفريقيا والشرق األوسط  مجموعات كرازية في إسبانيا...
 يستمعون إلى قراءات اإلنجيل بانتظام ويتلقون المتابعة من أعضاء المجموعات.
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لغة في إندونيسيا، كثيرون ال يزالون  ٣٧٧مع وجود أكثر من من أجل خدام أكفاء يحلون محل "أعضاء مجموعة التسجيل" المتقاعدين في إندونيسيا. ...
ل بلغتهم األم.   بال إنجيل ُمَسجَّ

 ٠٤هم يواجهون االضطهاد باستمرار. تعداد سكان الجزائر  – ١٧٧٧والذين آمنوا بالمسيح منذ سنة  سالمة اآلالف من الجزائريين من خلفية إسالمية...
 ٪ منهم مسلمون.٩٩مليون، 

الذين آمنوا بسبب مشروعات الخدمة في الشوارع في المدن المختلفة في إيران وتركيا. في مدة خمسة أشهر، تم توزيع خدمة المتابعة للعابرين الجدد ...
 مسلم تبعية يسوع. ٠٠٧كتاب مقدس وقرر  ١٠,٧٧٧
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فرص الكرازة في موريتانيا محدودة، لذلك يرى الخدام فرصة الكرازة الخدام الذين يكرزون للالجئين المسلمين الموريتانيين في جيني باساو. ...
 للموريتانيين في جيني باساو كأمر من تدبير هللا. 

الذين يشهدون فرصا مذهلة للتواصل مع الباحثين من المسلمين وجها لوجه كنتيجة لحمالت الكرازة من خالل تطبيقات  الخدام المسيحيين في العراق...
 التواصل االجتماعي العربية.

الذين يعيشون في إيران. كثير من األتراك األزير قد صاروا من أتباع المسيح بينما كانوا  خدمة اإليرانيين المسيحيين بين المسلمين األتراك األزير...
 يحضرون اجتماعات البيوت في شمال غرب إيران. 
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يعِّ النَّاس.    َراٌت ألَْجلِّ َجمِّ ْلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِّهاالٌَت َوتََشكُّ َل ُكل ِّ َشْيٍء أَْن تُقَاَم طِّ  فَأَْطلُُب أَوَّ
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الخدام في البالد المتاخمة ألفغانستان يشهدون أن عشرات الالجئين األفغان قد صاروا من أتباع يسوع المسيح ...الخدمات التي تخدم الالجئين األفغان. 
 وأعدادهم تتضاعف.

 ٪ مسيحيون. ٢٣٪ منهم مسلمون و٨٠مليون نسمة،  ٧تعداد سكان ألبانيا الكنائس األلبانية التي تكرز للمسلمين في بلدهم. ...

اطلبوا من الرب أن يؤكد على المسيحيين النيجيريين أنه معهم دائما.  تدخل الروح القدس إلحباط المخططات الشريرة للجهاديين اإلسالميين في نيجيريا....
 مليون نسمة، حوالي نصفهم مسلمون. ١٢٤تعداد سكان نيجيريا 
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مة والعنيفة الموجودة في اإلسالم الصحيح وشدهم نحو الرجاء  ...مثال وشهادة المؤمنين المسيحيين في إندونيسيا لجذب المسلمين بعيدا عن األكاذيب المقَس ِّ
 والحياة األبدية اللذين يقدمهما يسوع مجانا. 

وقد كونت فريقا لمشاركة اإلنجيل باستخدام أفالم رسوم متحركة. ماليين العرب، وأغلبهم مسلمون، يشتركون في منصات اإلعالم  خدمة إعالم عربية...
 كل عام. 

كنتيجة لقرارها بتبعية المسيح، ضربها أبوها ضربا مبرح. بعد ثالثة أيام في غيبوبة، استعادت هاجرة وعيها  هاجرة، عابرة من اإلسالم في أوغندا....
 وهي اآلن في بيت آمن تتعافى. 
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أفغانيا تبعوا الرب بمعمودية  ١٠إيرانيا و ٤٣. تشهد مجموعة من مجموعات البيوت أن النضوج الروحي للعابرين من اإلسالم في إيران وأفغانستان...
 الماء في خالل شهرين هذا العام.

يتنقل الخدام المسيحيون كثيرا في السفر ذهابا وإيابا للمشاركة في المشاريع اإلنسانية،  الحماية للخدمات الكرازية بين المسلمين األكراد في شمال العراق....
 وتوزيع الكتاب المقدس وتدريب العابرين الجدد.

يقول، "فقط يسوع استطاع أن يغير حياتي. صمويل، زميلي في السجن، كلمني عن محبة المسيح. حكمة لسهيل، مسلم تغير في أحد السجون اإليرانية. ...
 أنا اآلن خارج السجن وأريد أن أخبر كل الذين أراهم عن المسيح."
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في مدينة كبيرة بباكستان. كانت خدمة معموديتهم "وقت لالحتفال العظيم." بسبب األمن مؤمن جديد من خلفية إسالمية  ٧٣الحماية والنمو الروحي لـ ...
 و"العائالت" ال بد أن تظل هويتهم سرية. 

 نظم المؤمنون اإليرانيون مجموعات دراسة كتاب "لألفغان فقط" في طهران والشمال.ميال.  ٨٨٩أفغان عبروا الحد الفاصل مع إيران والبالغ طوله ...

حين أعطت كنيسته طعاما لألطفال الجياع، اتهمه المسلمون بمحاولة "سرقة األطفال من اإلسالم." تدفق المسلمون في  القس استفانوس بالسودان....
 الكنيسة ومزقوا الكتب المقدسة ومزقوا قميص الراعي ولكموه في وجهه.
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والتي تظل واحدة من أخطر األماكن في العالم بالنسبة للمسيحيين. الجماعات اإلرهابية اإلسالمية يبلغون السلطات عن المؤمنين  المؤمنين في الصومال،...
 ٪ منهم مسلمون.٩٩,٤مليون نسمة،  ٢٣باستمرار. تعداد سكان الصومال 

استشهد زوجها على يد اإلرهابيين اإلسالميين. هي تشهد، "كل يوم، أشعل شمعة حياتي وأدعها تضيء كشهادة لنعمة  بنينة، أرملة وأم مسيحية في كينيا...
 هللا المَخل ِّصة."

طفل مسلم يتعلمون لمدة أربع ساعات  ١٧٧الذين فروا من العنف في بالدهم. حوالي  مؤمنين لبنانيين فتحوا مدرسة في وادي البقاع لألطفال السوريين...
 يوميا؛ كلهم يسمعون تأمالت عن يسوع المَخل ِّص.

 
 *كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص
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