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یهودیان ، اسراییل و هر  
 تازه وارد به گروه  

نسبت به  داوند ختهای جهان عمق خشم ل م مدعا کنی 
   دریابند .        ند را زمانده اع باز راه الهی یوش ا که  کسانی 
 60:2اشعیا 

آوریل   8الی  2
2021 

اندگان از دعای  جام
 روزانه  

ر روز مختص  عای هد ) 
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 
 
 

گدو در  شهر جهانی چن
 کشور چین  

کشور چین و مهد  چنگدو پایتخت ایالت سیچوآن در 
آن است . این قبایل  پرست ( در سیچوقبایل کافر)بت 

اما صاحب زبان ،  الی تبت محسوب میشوند از اه
و آیین های مذهبی مربوط به خود هستند . در  فرهنگ 

مورد توجه  یان در اقلیت هستند و حاین جامعه مسی 
 قرار نمیگیرند . 

از خدا بخواهیم پادشاهیش به میان آن مردم  دعا کنیم و 
ی جهان بیاید تا در هر  در هرکجا و سایر مردمان 

راهبر آنان در آیین عیسی  شرایطی اهل ایمان الگو و  
 13:23.     متی باشند مسیح 

  دعا برای کلیساهای  
زیان رسیده و مهجور  

 جزایر مالدیوز  در

-https://www.opendoorsusa.org/christian
list/maldives/-watch-persecution/world 

تولید  عا برای شرکت د  
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 
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یهودیان ، اسراییل و هر  
 تازه وارد به گروه  

نظر لطف خود را از مردمان و  خداوند  م دعا کنی 
شیطانی  دسیسه های آفریدگانش دریغ نورزد و 

دشمنان را ساقط کرده و آنان را در قیود الهی خویش  
 .  محصور سازد  

آوریل   15الی  9
2021 

اندگان از دعای  جام
 روزانه  

ر روز مختص  عای هد ) 
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 

در   تیانجینشهر جهانی 
 کشور چین  

  15.6تیانجین به عنوان یک شهر صنعتی وطن 
گروه چینیان مقیم   55گروه از  51میلیون نفراست که 

 بی محسوب میشوند .  ، اقلیت مذه این شهر 
رکات و نیروهای حیات بخش و  دعا میکنیم خداوند ب

آیین  اقلیت های معتقد به ر تمامی خود را بعاشقانه 
 ها مستولی سازد .   یک از این گروههردر  مسیح 
 2:42اکت 

  دعا برای کلیساهای  
زیان رسیده و مهجور  

 عراق   در

-https://www.opendoorsusa.org/christian
/iraqlist/-watch-persecution/world 

تولید  عا برای شرکت د  
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 
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 کها و اطالعات مربوطه کز دعای هفته ، لینتمر
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یهودیان ، اسراییل و هر  
 تازه وارد به گروه  

ند  و در سایه رحمت خدان دعا میکنیم که برای با ایمانا 
سیح معتقد نشده اند هرچه  باشند و آنان که هنوز به م 

دریابند و  راقبت او را نسبت به خود ه و مزودتر توج
   91به سویش بشتابند.       شالم 

آوریل   22الی   16
2021 

اندگان از دعای  جام
 روزانه  

ر روز مختص  عای هد ) 
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 

در   ژنگژوشهر جهانی 
 کشور چین  

کز  میلیون نفر است و یک مر 5.5طن شهر ژنگژو و
ژیکی و یکی ازمراکز  تکنولودی و سی ، اقتصاسیا

در کشور چین محسوب  ایالت هونان تحصیلی در 
 میشود.  

ع به گرویدن به آیین  دعا کنیم مردمان این شهر شرو
ا یکدیگر  چنان ب مسیحیت نمایند و عقاید و ایمانشان را 

رفته و از  مبادله کنند که مورد حفاظت ایمانشان قرارگ
 نند. بالها مصون بما

 20-18:18متی  
  دعا برای کلیساهای  

زیان رسیده و مهجور  
   مصر در

-https://www.opendoorsusa.org/christian
/egyptlist/-watch-persecution/world 

تولید  عا برای شرکت د  
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



 

 کها و اطالعات مربوطه کز دعای هفته ، لینتمر
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یهودیان ، اسراییل و هر  
 تازه وارد به گروه  

در  دعا کنیم عشق عمیق خداوند بر نجات یهودیان 
 تعلق گیرد. سراسر جهان  

   10:1ومانس    ر

آوریل   29الی   23
2021 

اندگان از دعای  جام
 روزانه  

ر روز مختص  عای هد ) 
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 

  – چانگشا شهر جهانی 
 در کشور چین  هونان 

رد که  میلیون نفر سکنه دا 8.1ا حدود چانگششهر 
از آنان اقلیت های قبایل توجیا ، مایا،  گروه  54

ونگ ، یاوو، هویی ، قزاق ، قرقیز ، مومبا ، هژن ،  د 
 یوگو ، دروگن و ازبک هستند .  

قلبهای معتقدین به  شوری را در خداوند دعا کنیم 
درسهای زندگی این پیامبر  عیسی مسیح اندازد که 

برای تمامی قبایل در سراسر جهان بازگو  راستین را 
 کرده و او را به همه مردم بشناسانند.  

 5:19مارک   
  دعا برای کلیساهای  

زیان رسیده و مهجور  
 الجزایر در

-https://www.opendoorsusa.org/christian
/algerialist/-watch-persecution/world 

تولید  عا برای شرکت د  
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 
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