
 
   مايو 2021

صالة  7-24األسرة العالمية   

مواضيع االسبوع    
 / معلومات  روابط التركيز األسبوعية

ن أال يخجلوا من اإلنجيل بل أن يشاركوا   إرسائيل ورجل واحد جديد . اليهود  23 صلوا من أجل المؤمني 

ا 
ً
 واألمم أيض

ً
قوته الخالصية مع الجميع ، الشعب اليهودي أوال

 ١:١٦تتاح لهم فرصة اإليمان. رومية ، حتى 

مايو  6أبريل إىل  30من 

2021 

 لم يتم الوصول اليهم اليوم 
 شخصيه فريده كل يوم  

https://unreachedoftheday.org/ 

ن  ,كونغ هونغ :العالمية  المدينة   ي لم يتم الوصول إليها   الصي 
ي المناطق التى

اطلب من الرب أن يعطي التالميذ فن
ا إمكانية 

ً
أفكاًرا إبداعية لكسب المال إلعالة أرسهم ، مع منحهم أيض

الوصول إىل أشخاص جدد والمرونة لمواصلة تكوين التالميذ. أعمال  
18 :3-4 

ي  المضطهدة الكنيسة  
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world- فيتنام فن

list/vietnam/-watch 

كة -الصفر أجل من نصلي    /https://www.prayforzero.com/download البذور  رسر

اطلب من الرب ، حتى اآلن ، أن يسكب روح النعمة والدعاء  إرسائيل ورجل واحد جديد . اليهود  24

ون يشوع  ويحزنون عليه ، بعد إعالن كامل عن حتى يرى الكثي 

 ١٠: ١٢هويته. زكريا 

 لم يتم الوصول اليهم اليوم  2021مايو  13إىل  7من 
 شخصيه فريده كل يوم 

https://unreachedoftheday.org/ 

    10العنرصة عيد أيام 

  مايو 13 يبدأ  

 

ي إيجاد وربط  اطلب من هللا أن  الجنوبية  كوريا ,سيول  :العالمية  المدينة 
يساعد محفزات الحركة فن

مختلف األشخاص والعنارص الالزمة إلطالق حركات جديدة. 
 27- 24: 17متى 

ي  المضطهدة الكنيسة  
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world- موريتانيا  فن

list/mauritania/-watch 



كة -الصفر أجل من نصلي    /https://www.prayforzero.com/download البذور  رسر

ي جميع أنحاء العالم لينادي   إرسائيل ورجل واحد جديد . اليهود   25
صلي من أجل الشعب اليهودي فن

 ١٣- ١٢: ١٠رومية الرب ويخلص ويتبارك. 

 لم يتم الوصول اليهم اليوم  مايو  14-20 2021
 شخصيه فريده كل يوم 

https://unreachedoftheday.org/ 

ئ قلوب أولئك الذين لم  اليابان  ، هوكايدو ، هاكودات مدينة  :العالمية  المدينة  العنرصة عيد أيام 10 اطلب من الروح القدس أن يهت 
أن يوجه هللا أصحاب التلمذة إىل  يؤمنوا بعد. صلي من أجل 

 ٤٤: ٦أولئك الذين يجتذبهم إليه. يوحنا 

ي  المضطهدة الكنيسة  
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world- أوزبكستان  فن

list/uzbekistan/-watch 

كة -الصفر أجل من نصلي    /https://www.prayforzero.com/download البذور  رسر

نع  إرسائيل ورجل واحد جديد . اليهود   26 صلي من أجل الشعب اليهودي أن يلجأ إىل الرب حتى ُيين

 3:16كورنثوس   2الحجاب. 

 لم يتم الوصول اليهم اليوم  2021مايو  27إىل  21من 
 شخصيه فريده كل يوم 

 

https://unreachedoftheday.org/ 

 العنرصة عيد أيام 10

 مايو  23 ينتهي 

اقات   اليابان  ، طوكيو :العالمية  المدينة  صلوا من أجل أولئك الذين يسعون إىل تحقيق اخيى
ن بممارسات ومبادئ بدء الحركات. اطلب أال  مي  ن ليظلوا مليى
ي 
يفقدوا عزيمتهم بينما ينتظرون الروح القدس للتحرك فن

ي لم يتم الوصول إليها. 
 الشعوب واألماكن التى

 5،  21أمثال 

ي  المضطهدة الكنيسة  
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world- الوس  فن

list/laos/-watch 

كة -الصفر أجل من نصلي   https://www.prayforzero.com/do البذور  رسر
wnload/ 

 

ي جميع أنحاء العالم لينادي   إرسائيل ورجل واحد جديد . اليهود   27
صلي من أجل الشعب اليهودي فن

 ١٣- ١٢: ١٠الرب ويخلص ويتبارك. رومية 

2021يونيو  3 -مايو  28  لم يتم الوصول اليهم اليوم  
 شخصيه فريده كل يوم 

 

https://unreachedoftheday.org/ 

اطلب من الرب أن يفتح بيوت السالم حيث تتجمع   ماكاو  :العالمية  المدينة  
ا للتلمذة وتعلم كيفية إطاعة 

ً
العائالت والجماعات عمد

 23،  10أعمال حقائق كلمة هللا مًعا. 

ي  المضطهدة الكنيسة  
-https://www.opendoorsuk.org/persecution/world تركمانستان  فن

watch-list/turkmenistan/ 



كة -الصفر أجل من نصلي    /https://www.prayforzero.com/download البذور  رسر

 


