فروری 2021
عالمی فیملی 7-24
ہفتہ کی دعا عنوان
ہفتہ فوکس لنک (زبانیں)  /معلومات
ارسائیل ےک رہنماؤں ےک ےلئ دعا ہ کہ وہ برکت عطا کریں اور ر
بہت
ے
ے
می
رہی اور سب یسوع ں
راہنمائ کریں تاکہ ارسائیل ےک شہری امن ےس ں
نجات حاصل کریں۔  1تمو4-1 :2 .

یہودی  ،ارسائیل اور ایک نیا آدیم

https://unreachoftheday.org/

( ہر دن فرق) نا رساں لو

تمام لوگوں کو اور شہر اور اس ےک آس پاس ےک ہر مقام پر خدا یک شان
معلوم کریں تاکہ بہت ےس لوگوں ے
ٰ
عییس پر بھروسہ کیا اور اس یک
ن
ںپتوی کریں( .زبور )3 :96

عالیم شہر :کوااللمپور مالئشیا

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/
ورلڈ واچ لسٹ /پاکستان/

چرچ کو ستایا گیا (پاکستان)

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

بیج ے
کمپن  -زیرو ےک ےلئ دعا کریں

ے
بدعنوائ ےس پاک ہوں،
دعا کریں کہ ارسائیل ےک قائدین منصفانہ ہوں ،
اور ے
اپن لوگوں کو استحکام اور آزادی عطا کریں۔ امثال 4 :29

یہودی  ،ارسائیل اور ایک نیا آدیم

https://unreachoftheday.org/

نا رساں لوگ(ہر دن فرق )

خدا ےس پوچھی کہ خدا یک پیدائش غت معمویل دعا ےس ر
ہوئ ےہ جس
ں
ں
ےک نتیج می وہ یسوع یک طاقتور حرکتوں کو بھڑکا ر
ن ںہی۔ (یوحنا )15:5
ے ں

عالیم شہر :آکلینڈ  ،نیوزی لینڈ

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/
اریٹتیا/
ورلڈ واچ لسٹ  /ں

اریٹتیا
کلیسیاکو ستایا گیا ں
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فروری 2021 ، 11-05

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

بیج ے
کمپن  -زیرو ےک ےلئ دعا کریں

ارسائیل یک حکومت اور رہنماؤں ےس دعا کریں کہ وہ خدا یک حکمت ےک
ے
اہنمائ پر عمل کریں۔ یعقوب
ل  seekاس یک تالش کریں اور اس یک ر
5 :1

یہودی  ،ارسائیل اور ایک نیا آدیم

https://unreachoftheday.org/

15-21جنوری  2021 ،دن ےس نا
رساں لوگ(ہر دن فرق)

ی
دعا ہ کہ ہر شاگرد ے
ٰ
عییس اور اس ےک کالم پر قائم کرے
اپن زندیک کو
ے
ے
اور اس ےک الئق عمل چالن۔( .افسیوں )1 :4

عالیم شہر :بیجنگ  ،ں ے
چی

https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/worldواچ-list / sاڈان/

کلیسیاکو ستایا گیا
سودان

7

فروری 2021 ، 18-12

بیج ے
کمپن  -زیرو ےک ےلئ دعا کریںhttps://www.prayforzero.com/download/

ے
مومنی ےک ےلئ دعا ہ کہ وہ ے
ںے
می طاقت
می
اپن اندروئ وجود ں
ارسائیل ں
ے
می
ےک ساتھ مضبوط ہوں تاکہ مسیحا ایمان ےک ذریعہ ان ےک دلوں ں
سکی۔ افسیوں 16 :3۔19
آباد ہوں اور وہ اس یک محبت کو جان
ں

یہودی  ،ارسائیل اور ایک نیا آدیم

https://unreachoftheday.org/

22-28جنوری  2021 ،دن ےس نا
رساں لوگ(ہر دن فرق)

ے
ٰ
ہون واےل
عییس ےک قریب
کہی بیھ
خدا ےس دعا گو ںہی کہ وہ جہاں ں
ر
می مزدوروں کو دو دو ےس مجبور کریں۔ (لوقا
ںہی وہ
کھین ےک کھیتوں ں
)1 :10

عالیم شہر :دالیان  ،ں ے
چی

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/
خمت/
ورلڈ واچ لسٹ  /ں

کلیسیاکو ستایا گیا
یمن

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

بیج ے
کمپن  -زیرو ےک ےلئ دعا کریں
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فروری 2021 ، 25-19

