
   2021 اگست
ہفتہ  ئیہ دعا 7-24 خاندانعالمی 

 کے موضوعات

 ہفتہ فوکس لنک )زبانیں( / معلومات 

ماننے والوں کے لئے دعا کریں کہ وہ   غیر قوموں سے  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی   32
اپنی زندگی سے اسرائیل کو خدائی حسد پر اکسائیں۔  

 11: 11رومیوں 

  12-6اگست 
 ،2021  

)ہر دن   گ آج کے دن نا رساں لو
 منفرد( 

 اگست: ترکی میں شمالی کرد 6
 اگست: ترکی میں عالوی  7
 اگست: ہزارہ افغانستان میں  8
 اگست: نائیجیریا میں بید  9

 اگست: نائیجیریا میں کینگا  10
 اگست: نائیجیریا میں وانڈال  11

 : نائیجیریا میں دوائی 12اگست 

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: پیرس ، فرانس  
 

: تحریکوں کے اندر  پیداوارکےلیےدعا کریںتیزی سے  

دعا کریں ، تاکہ   یے خوشگوار ، متوقع ایمان کے ل
شاگردوں ، گرجا گھروں اور رہنماؤں کی تیزی سے  

 21-20: 3 سیوںدیکھیں۔ افکو  بھڑہوتی

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا بنگلہ دیش  
 

https://www.opendoorsuk.org/persecuti

list/bangladesh-watch-on/world/ 

 /https://www.prayforzero.com/download زیرو کے لئے دعا کریں   -بیج کمپنی  

کریں کہ وہ خدا کے دل کو سمجھے  چرچ کے لئے دعا  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  33
اور اسرائیل اور یہودی لوگوں کے لئے منصوبہ بنائے  

 3: 12اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ پیدائش 
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- 13اگست 
19  ،2021 

)ہر دن   گ آج کے دن نا رساں لو
 منفرد( 
 : نائجر میں سوکوٹو پھولنی 13اگست 

 اگست: مالوی میں مسلم یاو  14
 مسلم یاو  اگست: موزمبیق میں 15
 اگست: ایتھوپیا میں صومالی  16

 : اریٹیریا میں رشیدہ 17اگست 
اگست: برطانیہ میں بنگالی بولنے   18

 والے جنوبی ایشیائی 
 : برطانیہ میں گجراتی 19اگست 

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: برلن ، جرمنی  
 

: نئے  بڑھایںاور گرجا گھروں کو  ایمانداروںنئے 

شاگردوں اور گرجا گھروں کو فوری طور پر دوبارہ  
پیش کرنے کے لئے ضروری سازوسامان اور کوچنگ  

کی دعا کریں۔ پوچھیں کہ وہ پہلی بار خوشخبری سنانے 
 16:20 مرقسکے بعد ہی سنیں۔ 

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا برکینا فاسو  
 

https://www.opendoorsuk.org/persecuti

list/burkinafaso-watch-on/world/ 

 /https://www.prayforzero.com/download زیرو کے لئے دعا کریں   -بیج کمپنی  

متبادل الہیات کی غلط تعلیم کو بے نقاب اور ترک کرنے  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی    34
 کی دعا کریں۔  

 14: 4، افسیوں  29-27،  1: 11رومیوں 

20-26 
اگست ،  
2021 

)ہر دن   گ دن نا رساں لو آج کے 
 منفرد( 

اگست: برطانیہ میں مالئیشین   20
 مالئی

 اگست: جرمنی میں شمالی کرد  21
 اگست: جرمنی میں زازا علوی  22
 اگست: جرمنی میں ترک  23
اگست: فرانس میں عربی بولنے   24

 والے الجزائر 
اگست: فرانس میں عربی بولنے   25

 والے مراکش
 کبائل بربر اگست: فرانس میں  26

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: میونخ ، جرمنی  
 

  فانیپتھروں پر توجہ مرکوز کریں ، اینٹوں اور   زندہ 
پر نہیں: زیادہ تر تحریکیں بنیادی طور پر گھریلو  

گرجا گھروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ  
عمارتوں کی تعمیر پر اپنے وسائل پر توجہ دینے کے  

توجہ    تربیت پر خادم بجائے ، وہ شاگردوں کو بطور 

 5: 2 پطرس 1مرکوز رکھیں گے۔ 
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https://www.opendoorsuk.org/persecuti   میں چرچ پر ظلم کیا گیاتاجکستان  

list/tajikistan-watch-on/world / 

کمپنی   -صفر کے لئے دعا کریں  
 تالش کریں 

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

 

جڑوں کو   عبرانیکی  کلیسیا مسیحتدعا کریں کہ  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی    35
؛  16: 4سمجھے اور اس سے گلے لگائے۔ رومیوں 

 18-16: 11رومیوں 

  2اگست۔  27
  ستمبر
2021 

 )ہر دن منفرد(  گ آج کے دن نا رساں لو
 اگست: فرانس میں جنوبی شیلہ بربر  27
 اگست: فرانس میں شایہ بربر 28
 اگست: فرانس میں کامورین 29
 اگست: فرانس میں سوننکے  30

 : فرانس میں تھائی 31اگست 
 یکم ستمبر: ہندوستان میں آسامی مسلمان

 ستمبر: مراکش میں عطا بربرس  2

https://unreachoftheday.org / 

 گلوبل سٹی: دی ہیگ ، نیدرلینڈز  
 

ہے: دعا  شاگرد پیدا کرنے وال   ایماندارکہ ہر  لیں جان 

کو  رویا کہ ہر شاگرد بنانے وال اور رہنما اس یں گو ہ
بنانے کا  کو شاگرد  ایمانداروںپکڑ لے کہ تمام سچے  

 13: 4مطالبہ اور اختیار حاصل ہے۔ اعمال 

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا نیپال  
 

https://www.opendoorsuk.org/persecut

list/nepal-watch-ion/world/ 

 /https://www.prayforzero.com/download زیرو کے لئے دعا کریں   -بیج کمپنی  
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