آوریل 2021
دعای خانواده جهانی 7-24
تم هفته
تمرکز دعای هفته  ،لینکها و اطالعات مربوطه
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 2الی  8آوریل
2021

یهودیان  ،اسراییل و هر دعا کنیم ملتهای جهان عمق خشم خداوند نسبت به
کسانی که از راه الهی یوشع بازمانده اند را دریابند .
تازه وارد به گروه
اشعیا 60:2
جاماندگان از دعای
روزانه
( دعای هر روز مختص
همان روز است )

شهر جهانی چنگدو در
کشور چین

دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در جزایر مالدیوز
دعا برای شرکت تولید
بذر تحت عنوان
Zero

https://unreachedoftheday.org/
چنگدو پایتخت ایالت سیچوآن در کشور چین و مهد
قبایل کافر(بت پرست ) در سیچوآن است  .این قبایل
از اهالی تبت محسوب میشوند اما صاحب زبان ،
فرهنگ و آیین های مذهبی مربوط به خود هستند  .در
این جامعه مسیحیان در اقلیت هستند و مورد توجه
قرار نمیگیرند .
دعا کنیم و از خدا بخواهیم پادشاهیش به میان آن مردم
و سایر مردمان در هرکجای جهان بیاید تا در هر
شرایطی اهل ایمان الگو و راهبر آنان در آیین عیسی
مسیح باشند .متی 13:23
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/maldives/
https://www.prayforzero.com/download/

تمرکز دعای هفته  ،لینکها و اطالعات مربوطه
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 9الی  15آوریل
2021

یهودیان  ،اسراییل و هر دعا کنیم خداوند نظر لطف خود را از مردمان و
آفریدگانش دریغ نورزد و دسیسه های شیطانی
تازه وارد به گروه
دشمنان را ساقط کرده و آنان را در قیود الهی خویش
محصور سازد .
جاماندگان از دعای
روزانه
https://unreachedoftheday.org/
( دعای هر روز مختص
همان روز است )
تیانجین به عنوان یک شهر صنعتی وطن 15.6
میلیون نفراست که  51گروه از  55گروه چینیان مقیم
این شهر  ،اقلیت مذهبی محسوب میشوند .
شهر جهانی تیانجین در دعا میکنیم خداوند برکات و نیروهای حیات بخش و
عاشقانه خود را بر تمامی اقلیت های معتقد به آیین
کشور چین
مسیح در هریک از این گروهها مستولی سازد .
اکت 2:42
دعا برای کلیساهای
https://www.opendoorsusa.org/christianزیان رسیده و مهجور
persecution/world-watch-list/iraq/
در عراق
دعا برای شرکت تولید https://www.prayforzero.com/download/
بذر تحت عنوان
Zero

تمرکز دعای هفته  ،لینکها و اطالعات مربوطه

یهودیان  ،اسراییل و هر برای با ایمانان دعا میکنیم که در سایه رحمت خداوند
16
باشند و آنان که هنوز به مسیح معتقد نشده اند هرچه
تازه وارد به گروه
21
زودتر توجه و مراقبت او را نسبت به خود دریابند و
شالم 91
به سویش بشتابند.
جاماندگان از دعای
 16الی  22آوریل
روزانه
2021
https://unreachedoftheday.org/
( دعای هر روز مختص
همان روز است )
شهر ژنگژو وطن  5.5میلیون نفر است و یک مرکز
سیاسی  ،اقتصادی و تکنولوژیکی و یکی ازمراکز
تحصیلی در ایالت هونان در کشور چین محسوب
شهر جهانی ژنگژو در میشود.
دعا کنیم مردمان این شهر شروع به گرویدن به آیین
کشور چین
مسیحیت نمایند و عقاید و ایمانشان را چنان با یکدیگر
مبادله کنند که مورد حفاظت ایمانشان قرارگرفته و از
بالها مصون بمانند.
متی 20-18:18
دعا برای کلیساهای
https://www.opendoorsusa.org/christianزیان رسیده و مهجور
persecution/world-watch-list/egypt/
در مصر
دعا برای شرکت تولید https://www.prayforzero.com/download/
بذر تحت عنوان
Zero

تمرکز دعای هفته  ،لینکها و اطالعات مربوطه
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یهودیان  ،اسراییل و هر دعا کنیم عشق عمیق خداوند بر نجات یهودیان در
سراسر جهان تعلق گیرد.
تازه وارد به گروه
رومانس 10:1

جاماندگان از دعای
 23الی  29آوریل
روزانه
2021
( دعای هر روز مختص
همان روز است )

شهر جهانی چانگشا –
هونان در کشور چین

دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در الجزایر
دعا برای شرکت تولید
بذر تحت عنوان
Zero

https://unreachedoftheday.org/
شهر چانگشا حدود  8.1میلیون نفر سکنه دارد که
 54گروه از آنان اقلیت های قبایل توجیا  ،مایا،
دونگ  ،یاوو ،هویی  ،قزاق  ،قرقیز  ،مومبا  ،هژن ،
یوگو  ،دروگن و ازبک هستند .
دعا کنیم خداوند شوری را در قلبهای معتقدین به
عیسی مسیح اندازد که درسهای زندگی این پیامبر
راستین را برای تمامی قبایل در سراسر جهان بازگو
کرده و او را به همه مردم بشناسانند.
مارک 5:19
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/algeria/
https://www.prayforzero.com/download/

