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یهودیان ، اسراییل و  
 هر تازه وارد به گروه  

برای معتقدین که بدون شرم از گاسپل ، قدرت  دعا  
و را با سایر مردم در میان بگذارند . نه  حفاظت ذاتی ا 
نها نیز باید  ه آبلکه با جنتیلیان چراک تنها با یهودیان 

 1:16رمانس         ایمان آورند.فرصت یابند که 

  6الی  آوریل 30
 2021می

جاماندگان از دعای  
 وزانه  ر

) دعای هر روز  
 مختص همان روز است  

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 
 
 

  هنگ کنگ شهر جهانی 
 در کشور چین  

اقصی نقاط  از خداوند میخواهیم که ایمان آورندگان در 
رای بدست آوردن ثروت بیشتر  به ایده های نابی ب

دست یابند تا بتوانند عالوه بر حمایت از خاندان خود  
دمان نیز دسترسی یابند و بدین طریق  به دیگر مر

عطاف الزم  ایمان به خداوند اندر برابر ری افراد بیشت
   18:3اکتس   را نشان دهند .  

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

 ویتنام در 

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

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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

از خداوند میخواهیم که هم اکنون روح جالل و شکوه  
خود را در حمایتش از بندگانش بر ما مستولی سازد تا  
بسیاری از بندگانش موفق به دیدار یوشع گردیده و بر  

تا بر همگان آشکار گردد که خداوند  او استغاثه کنند  
   12:10ذیریست .    زکریا چه وجود انکار ناپ

  می  13الی  7
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز  
مختص همان روز است  

) 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

 
ده روز عید  

گلریزان از تاریخ  
 می   13

 
 
 

در   ءول سشهر جهانی 
   کره جنوبی  

جنبش تسهیل کنندگان  از خداوند میخواهیم که 
تا مردم مختلف  طات میان مردم را یاری رساند  ارتبا

ومات  ملزیکدیگر مرتبط ساخته و را به   هان ج
های جهانی را برای آنان از جانب خود فراهم  جنبش
 17:24متی      آورد.

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

 موریتانی  در 

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

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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

 
گاه خداوند  یهودیان جهان به دعا در دردعا کنیم  

   شکل نجات یافته و رستگار شوند. برخیزند و بدین 
 10:12رمانس   

  می 20الی   14
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص  
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 

در   هادودات شهر جهانی 
   هوکایدو  ژاپن 

سانی را که  ک دعا کنیم که روح مقدس خداوند قلبهای 
ند آماده  و او را باور نکرده ا   هنوز ایمان نیاورده

پذیرش ایمان گرداند . از خدا بخواهیم که ایمان  
را بسوی کسانی روانه سازد که خود   آوردگان مشوق 

تابند و از ایمان آورندگان  ده فرموده بسویش بشارا
 6:44باشند .     جان 

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

   ستان ازبکدر 

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

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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

سوی خداوند شتافته و  یهودیان بیشتر بدعا کنیم  
 طان را هرچه بیشتر تنها گذارند . اینگونه شی

   3:16نیتیان کور2

می   27الی   21
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز  
مختص همان روز است  

) 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

 
 

ده روز عید  
  23ریزان روز گل

ماه می خاتمه می  
 یابد. 

 
 
 

در   توکیوشهر جهانی 
   ژاپن کشور 

نفوذ یافته اند  ه  ع این جام درونه دعا کنیم کسانی که ب 
ایبند بوده و بتوانند  به اعمال و اصول اعتقاداتشان پ

داوند آغاز نمایند .  هایی را در زمینه ایمان به خجنبش
دعا کنیم انگیزه و عالقه خود را از دست ندهند چرا  

ی  که باید منتظر حلول روح مقدس خداوند در اقص
 21:5پرو  اط جهان باشند.             نق

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

 الءوس  در 

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

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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

جربه و  ت ز آنجا که اسراییلیان روزهای سختی را ا
تیلیان  و سرشاری جن   ا کنیم غنا دع سپری کرده اند ،  

 فرارسد تا اسراییل نجات یابد.
 11:25رمانس  

  3الی  می  28
 2021 ن ءژو

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص  
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

 
 
 

 
 
 

   ماکاءو شهر جهانی 

ستی را  دوت صلح و از خداوند میخواهیم که ملزوما
که خانواده یا گروهی با ایمان گرد هم می   در هرکجا 

پروردگار را  تا بتوانند حقایق کالم  فراهم آورد  ،آیند 
 آن تدبر کنند. در جمع خود براستی فرا گیرند و در 

  b 10:23اکتس 

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

   ترکمنستاندر 

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

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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

 


