مارچ2021
عالمی خاندان 7- 24دعا ہفتہ کے موضوعات
ہفتہ فوکس لنک( زبانیں ) /معلومات

دعا کریں مسیحی مومنین خدا کی مرضی  ،دانشمندی اور سمجھداری سے بھر
پورھو تا کہ وہ اس کے الئق زندگی گزاریں اور ہر اچھے کام میں پھل پھیالئیں۔
کلسیوں7-6: 2
https://unreachoftheday.org/

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی
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نا رساں لوگ( ہر دن منفرد )

فروری 26۔مارچ ، 4
2021

پہلے کینٹن  ،گوانگزو  ،جو دریائے پرل پر واقع ہے  ،چین کی معروف مینوفیکچرنگ اور
تجارتی بندرگاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے مجسمے اور برتن جیڈ اور زیتون کی
لکڑی میں اپنے پیچیدہ کام کے لئے مشہور ہیں  ،جو قدرتی طور پر یہاں پایا جاتا ہے۔ ہر
لوگوں سے دعا کریں اور یسوع پر ایمان کے نئے موسم میں چین کی رہنمائی کریں تاکہ
گوانگزو سب کے پاس جانے والی خوشخبری کا مرکز بنے۔

عالمی شہر :گوانگ  ،چین

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

ایران میں چرچ کو ستایا گیا

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

اسرائیل میں مومنین کے تحفظ کے لیے دعا کریں اور یہ کہ ان کے آس پاس
کے افراد یسوع کی طرف راغب ہوں کیونکہ وہ اس سے ایک دوسرے سے
محبت کرتے ہیں۔ یوحنا 23،11: 17

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں
یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی
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https://unreachoftheday.org/

نا رساں لوگ(ہر دن فرق)

5۔ 11مارچ2021،

دعا کریں کہ کالم خدا پر مبنی تحریکیں ہاربن اور اس سے بھی آگے پھل پھول پھولیں ،
اور اس کی بادشاہی آئے اور ہر ایک اور جگہ پر اس کی انجام دہی ہو۔ عبرانیو )(12: 4

عالمی شہر :ہاربن  ،چین

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

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

جوانوں اور بزرگوں کو دالسہ دینے کی دعا کریں۔ یسعیاہ1:40

ہندوستان میں چرچ کو ستایا گیا

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں
یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی
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https://unreachoftheday.org/

نا رساں لوگ(ہر دن فرق)

دعا کیج کہ روح بااختیار بنائے اور مزدوروں کو دلیری کے ساتھ ہر موسم اور جگہ پر
خوشخبری کی تالش کرنے کے لئے  ،بیج بہا اور سیزن کے موسم میں اور اس کے گواہ
بننے کے قابل بنائے۔ 2کرنتھیو6: 9

عالمی شہر :چنگ ڈاؤ  ،چین

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldواچ -list
/ sیاریا/

شام میں چرچ کو ستایا گیا

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

جوانوں اور بوڑھوں سے دعا گو ہیں کہ خداوند ان کو امید اور مستقبل دینے کی
خواہش رکھتا ہے  ،برائی نہیں۔ یرمیاہ 11: 29
https://unreachoftheday.org/

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی

نا رساں لوگ( ہر دن منفرد )

خدا سے کالم میں خدا کی تالش کے لئے جان بوجھ کر گھرانوں کو اکٹھا کرنے کی طاقت
کی دعا کریں۔ متی )(20:18

عالمی شہر :شنگھائی  ،چین

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

نائیجیریا میں چرچ کو ستایا گیا

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

مارچ 2021، 12-18
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19-25مارچ 2021،

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں

یہودی  ،اسرائیل اور ایک نیا آدمی
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https://unreachoftheday.org/

نا رساں لوگ( ہر دن منفرد )

مارچ  25اپریل ، 1
2021

دعا کریں کہ ہر مومن ایک ایسا وزیر ہو  ،جس میں پانچ گنا وزراء قابل عمل شاگرد بنیں۔
افسیوں)(12-11:4

عالمی شہر :شینیانگ  ،چین

لوگوں اور اقوام سے دعا ہے کہ وہ اس صحیفے کو دل سے لگائیں اور اسرائیل
کو برکت دیں  ،اس طرح ایک برکت ملے گی اور کوئی لعنت نہیں۔ پیدائش3:12

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watchlist/saudi-arabia/
https://www.prayforzero.com/download/

سعودی عرب میں چرچ کو ستایا گیا

بیج کمپنی  -زیرو کے لئے دعا کریں

