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

یهودیان  ،اسراییل و دعا برای معتقدین که به دیداربا یکدیگر ادامه داده و
هر تازه وارد به گروه یکدیگر را بیش از پیش تشویق نمایند.
هیبرو 10:25
جاماندگان از دعای روزانه
( دعای هر روز مختص همان
روز است
 2جوالی  :یینو نوسو در چین
 3جوالی  :یادوکیانگ در چین
 4جوالی  :کیو در چین
 5جوالی  :بیسواس ( مسلمانان
بنگالدش)
 6جوالی  :درزی ( مسلمانان
بنگالدش)
 7جوالی  :دهوبی ( مسلمانان
بنگالدش)
 8جوالی  :بهارا در بنگالدش

شهر جهانی پراگ –
جمهوری چک

28

https://unreachedoftheday.org/

دعا میکنیم معتقدین به آیین مقدس با چنان بی پیرایگی
و سادگی ظاهر شوند که بذر عشق به مسیح را در
میان ایمان آورندگان تازه پاشیده و آن را بارور
سازند.
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/china/

دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در چین
دعا برای شرکت تولید https://www.prayforzero.com/download/
بذر تحت عنوان
Zero
یهودیان  ،اسراییل و دعا کنیم تمامی یهودیان در سراسر جهان و آنانی که
هر تازه وارد به گروه به ندای مقدس عیسوی پاسخ داده و به سرزمین مقدس
اسراییل بازگشته اند  ،با روح مقدسش در این
روزهای پایانی هدایت شوند  .اشعیا 11:10-16

 9الی  15جوالی
2021

جاماندگان از دعای
روزانه
( دعای هر روز مختص
همان روز است )
 9جوالی  :مسلمانان
ناگارچی بنگالدش
 10جوالی  :مسلمانان
جوگی در بنگالدش
 11جوالی  :طرفدار در
بنگالدش
 12جوالی  :مسلمانان
بادای در پاکستان
 13جوالی  :مسلمانان
باهنا در پاکستان
 14جوالی  :جاالوان
براهوی در پاکستان
 15جوالی  :درزادا در
پاکستان

شهر جهانی تالین در
استونی
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 16الی  22جوالی
2021

https://unreachedoftheday.org/

دعا کنیم یک ژن مثبت و یک حرکت ژنتیکی موثر به
وجود آید که به تدریج در وجود نسل نو شکل گرفته و
در نسلهای دینداران کلیسا متجلی شود .
ال کی 6:40
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/myanmar/

دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در میانمار
دعا برای شرکت تولید https://www.prayforzero.com/download/
بذر تحت عنوان
Zero
یهودیان  ،اسراییل و
هر تازه وارد به گروه دعا کنیم هرکسی به اسراییل بازمیگردد  ،از موهبت
توجه و محافظت پروردگار برخوردار گردد تا آنگاه
که همه آنان به اسراییل بازگشته و خانه های جدید
خود را در آنجا بنا سازند .
اشعیا 43:5-7
جاماندگان از دعای روزانه
( دعای هر روز مختص
همان روز است )
 16جوالی  :موهانا سیندی
در پاکستان
 17جوالی  :سومرا سیندی
در پاکستان

https://unreachedoftheday.org/

 18جوالی  :ساما سیندی
در پاکستان
 19جوالی  :کازاک در
چین
 20جوالی  :قرقیز در چین
 21جوالی  :سری کولی
تاجیک در چین
 22جوالی  :واکی در چین
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 23تا  29جوالی
2021

شهر جهانی
براتیسالوا در کشور
اسلوواکی
دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در مالی
دعا برای شرکت تولید
بذر تحت عنوان
Zero
یهودیان  ،اسراییل و
هر تازه وارد به گروه
جاماندگان از دعای
روزانه
( دعای هر روز مختص
همان روز است )
 23جوالی  :تبتیان
ناگاری در چین
 24جوالی  :اویگور در
چین
 25جوالی  :ازبک
شمالی در چین
 26جوالی  :فارس در
ایران
 27جوالی  :هزاره در
ایران
 28جوالی  :عربهای
خلیجی در ایران
 29جوالی  :گوجراتیهای
ایران

دعا کنیم برای بخشش بی حد و مرز و بینش فراوان
معتقدین به آیین مقدس  ،تا بتوانند نیاز نیازمندان
اطرافشان را بر آورند  .رم 12:13
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/mali/
https://www.prayforzero.com/download/
دعا کنیم مردم قدر و ارزش مردم یهود را آنطور که
خدا بر آنان خواسته  ،بدانند .
رومانس 9:4-5

https://unreachedoftheday.org/

دعا کنیم برای تسهیل کنندگان معنوی که بتوانند یک
شهر جهانی مسکو در رهبری سالم را برعهده گرفته و به رهبران جدید
یاری رسانند که بدین طریق یک جنبش معنوی
روسیه
هدایتگر در زمانی که خداوند وعده فرموده گرفته و

بسوی مکانها و افرادی که بیشتر محتاج هدایتند
رهنمون شوند .
مورک 1:38
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/qatar/
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 30جوالی تا 5
آگوست 2021

دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در قطر
دعا برای شرکت تولید https://www.prayforzero.com/download/
بذر تحت عنوان
Zero
یهودیان  ،اسراییل و دعا کنیم خداوند پناه مردمان یهود باشد و آنان را از
هر تازه وارد به گروه هر زیانی حفظ کند و بجای آنان آیین رستگاری و
جزا را جاری سازد .
شالم  9:9و شالم 103:6
جاماندگان از دعای
روزانه
( دعای هر روز مختص
همان روز است )
 23جوالی  :تبتیان
ناگاری در چین
30جوالی  :پارسه در
ایران
 01آگوست  :یهودیان
ایرانی جودو در ایران
 02آگوست  :پشتون
های جنوب ایران
 03آگوست  :بلوچهای
غرب ایران
 04آگوست  :کردهای
مرکز عراق
 05آگوست :
اردوزبانهای عربستان
سعودی

شهر جهانی وین در
اتریش
دعا برای کلیساهای
زیان رسیده و مهجور
در کلمبیا

https://unreachedoftheday.org/

دعا برای بردباری و صبر معتقدین مورد آزار و
شکنجه  .از خدا بخواهیم آنان در راه حفظ ایمان و
اعتقاد خویش در تحت هر شکنجه ای  ،به مسیح
بنگرند ودر راه تحمل دردها  ،وجود مقدسش را
الگوی خویش قرار دهند  2 .تیم 3:12
https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/world-watch-list/columbia/

https://www.prayforzero.com/download/ دعا برای شرکت تولید
بذر تحت عنوان
Zero

