
   2021 جون

ہفتہ   ئیہدعا 2  4-7عالمی فیملی 
 کے موضوعات

 ہفتہ فوکس لنک )زبانیں( / معلومات 

یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا   28
 آدمی  

اننے والوں کے لئے دعا ہے کہ  ے یسوع میں مآ       سے ت یہودی

وہ تمام روحانی دانشمندی اور افہام و تفہیم کے ذریعہ خدا کے  

 ۔  یں  اور شکر ادا کر یں، پھل لگائ علم سے بھر پور رہے 

 12۔9: 1سیوں کل

،   10-4جون 
2021  

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

https://unreachoftheday.org / 

تائپی شہر ،  عالمی شہر:   
 تائیوان 

کہ وہ شاگردوں کو الفاظ ، افعال ، یں روح القدس سے کہ 

نشانیاں اور عجائبات دیں ، اور بادشاہی کے آنے کا اعالن 

 7: 10 تی   ھٹائی اور طاقت کے ساتھ کریں۔ مڈ

میں چرچ کو ستایا   الجیریا 
 گیا  

https://www.opendoorsuk.org/persecution/wo

list/algeria-watch-rld/ 

زیرو کے لئے   -بیج کمپنی  
 دعا کریں 

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

یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا    29
 آدمی

کہ وہ اس کو بہتر سے   یں دعا کرلئے   حکمت اور وحی کے 

جان سکے اور ان کو ملنے والی امید ، دولت اور طاقت کو جان  

 19۔15: 1سکے۔ افسیوں 

،  جون 17۔11
2021  

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

https://unreachoftheday.org / 



تاشقند ،  عالمی شہر:   
 ازبکستان 

دعا کریں کہ تمام شاگرد اپنے گھروں ، کام کی جگہوں اور 

برادریوں میں کثرت سے خوشخبری سنائیں۔ فصل کے مالک  
کہ وہ شاگرد پیدا کریں جو خوشی خوشی خوشی  یں کہسے 

 6: 9 نتھیوںرک 2خوشی نئے خطوں میں جاتے ہیں۔ 

endoorsuk.org/persecution/worhttps://www.op میں چرچ کو ستایا گیا   ترکی 
list/turkeyldwatch / 

زیرو کے لئے   -بیج کمپنی  
 دعا کریں 

https://www.prayforzero.com/download 

یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا    30
 آدمی  

ے دل اوپر کی کہ دنیا بھر کے یہودیوں کخدا سے دعا کریں  

 4-1: 3سیوں کلچیزوں پر قائم ہوں۔

 24-18جون 

2021   

                                                                                          2جنوری ،  15-21
 )ہر دن منفرد(  گ آج کے دن نا رساں لو

https://unreachoftheday.org 

کے  یسوع کہ ، جیسے شاگرد بنانے والے  خدا سے دعا کریں  قاہرہ، مصرعالمی شہر:  

نام پر محتاج لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں ، خدا معجزات ،  
معجزوں اور عجائبات کے ساتھ جواب دیتا ہے ، اور  

:  14خوشخبری ملنے کے لئے دلوں کو کھال رہتا ہے۔ اعمال 

3 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/wo میں چرچ کو ستایا گیا   تیونس 

list/tunisia-watch-rld/ 

زیرو کے لئے   -بیج کمپنی  
 دعا کریں

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

 

یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا     31
 آدمی  

خدا سے دعا گو ہیں کہ یہودی مسیحی مومنین جہاں بھی ہوں  

اور جہاں بھی جائیں ، وہ صرف خداوند پر بھروسہ کریں گے 

ڈھٹائی کے ساتھ کالم کی نشانیاں اور عجائبات کے بعد اور 

 3: 14تبلیغ کریں گے ، ۔ اعمال 

-جون 25

،   1والئی ج

2021 

22-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 )ہر دن منفرد(  گ آج کے دن نا رساں لو، 

https://unreachoftheday.org / 

دبئی، متحدہ  عالمی شہر:  
 عرب امارات

خداوند سے شاگردوں کو ان گھرانوں کی رہنمائی کرنے کا  
مطالبہ کریں جو اپنے گھروں اور ان کی بڑی برادریوں کو  

 7-5: 10دیتے ہیں۔ لوقا خوشخبری کے لئے کھول 

میں چرچ کو ستایا   مراکش 
   گیا

endoorsuk.org/persecution/whttps://www.op

list/morocco-watchorld/ 



زیرو کے لئے   -بیج کمپنی  
 دعا کریں 

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

 


