اپریل 2021
عالمی فیملی  7-24دعائیہ ہفتہ کے
موضوعات
ہفتہ فوکس لنک (زبانیں)  /معلومات
دعا کریں کہ قومیں یسوع کی پیروی نہ کرنے والوں کے خالف
خدا کے قہر کی گہرائی کو سمجھیں۔
یسعیاہ 12 :60

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی

/https://unreachoftheday.org

آج کے دن نا رساں لوگ (ہر دن منفرد)

چین کے صوبہ سیچوان کا دارالحکومت چینگدو میں سچوان کے
نسلی راہداری کے قبائل ہیں۔ تبتی کے طور پر درجہ بند  ،لیکن
متنوع زبانیں  ،ثقافتیں اور مذہبی رواج رکھنے والے  ،بہت کم
عیسائی ہیں  ،اور کچھ گروہ مکمل طور پر غیر محفوظ ہیں۔ خدا
سے ان کی بادشاہی کے لیے ہر انسان میں اور ہر مقام پر کے
لیے دعا گو ہیں جب مومن نتیجہ خیز شاگرد بن جایں۔ (متی
)13:23

عالمی شہر :چینگدو  ،چین

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

مالدیپ میں چرچ کو ستایا گیا

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

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں

خدا سے دعا ہے کہ وہ اپنے عوام پر نگاہ رکھے اور اپنے
دشمنوں کی تدبیریں اور وسائل باندھ دے تاکہ وہ نقصان نہیں پہنچا
سکیں۔ زکریاہ 5-1 :12

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی

/https://unreachoftheday.org

آج کے دن نا رساں لوگ (ہر دن منفرد)

تیآنجن  ،ایک صنعتی شہر ہے  ،جس میں  15.6ملین رہائش
پزیر ہیں جن میں  55چینی سرکاری اقلیتی گروپوں میں سے
 51میں شامل ہیں۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور
محبت کو ظاہر کرنے والے ہر گروہ میں چھوٹی رفاقتوں کو

عالمی شہر :تیآنجن  ،چین
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 9-15اپریل،
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بڑھائیں۔ (اعمال )2:42

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

عراق میں چرچ کو ستایا گیا

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

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں

مومنین کے لئے دعا ہے کہ وہ اس کے پروں کے سائے میں رہیں
اور ان لوگوں کے لئے جو ابھی تک مسیحا کی پیروی نہیں کرتے
ہیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کو پہچانیں اور اس کی طرف راغب
ہوں۔ زبور 91

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی

/https://unreachoftheday.org

آ
 15-21جنوری  ،آج
آج کے دن نا رساں لوگ (ہر دن منفرد)

زینگ زو  ،جو  5.5ملین افراد پر مشتمل ہے  ،یہ صوبہ ہینان
کا سیاسی  ،معاشی  ،تکنیکی اور تعلیمی مرکز ہے۔ دعا
کیجیےکہ لوگ یسوع کی پیروی کرنا شروع کریں وہ اپنا ایمان
موثر انداز میں بانٹیں اور نقصان سے محفوظ رہیں (متی :18
)18-20

عالمی شہر :زینگجو  ،چین

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

مصر میں چرچ کو ستایا گیا

https://www.prayforzero.com/do
/wnload
خداوند سے دعا ہے کہ وہ پوری دنیا میں یہودی لوگوں کے لئے
مومنوں کی خواہشات کو گہرا کریں۔ رومیوں 1 :10
/https://unreachoftheday.org

21

 16-22اپریل
2021 ،

صفر کے لئے دعا کریں  -کمپنی تالش کریں

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی

آج
 22-28جنوری ،
آج کے دن نا رساں لوگ (ہر دن منفرد)

چانگشا میں  8.1ملین باشندے شامل ہیں توجیہ  ،مائو  ،ڈونگ ،
یاو  ،ھوئی  ،کازک  ،کرگیز  ،مونبہ  ،ہیزین  ،یوگور  ،اورقین
اور ازبک جیسی  54نسلی اقلیتیں۔ خدا سے دعا گو ہے کہ وہ
عیسی کی زندگی بانٹنے کے لئے
ہر جگہ ہر گروہ کے ساتھ
ٰ
مومنوں کے دلوں میں تندرستی پیدا کریں۔
(مرقس )19 :5

عالمی شہر :چاانگشا  ،ہنان  ،چین

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

الجیریا میں چرچ کو ستایا گیا

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

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں
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