
  2021 مے

ہفتہ   ئیہدعا 2  4-7عالمی فیملی 
 کے موضوعات

 ہفتہ فوکس لنک )زبانیں( / معلومات 

یہودی ، اسرائیل اور ایک   23
 نیا آدمی  

سے شرمندہ نہ ہوں بلکہ اس کی دعا ہے کہ مومنین انجیل 

یہودی لوگ اور  پہلے کی طاقت سب کے ساتھ بانٹیں ، انے بچ

کو یقین کرنے کا موقع ملے۔  غیر یہودیوں کو بھی ، تاکہ ان 

 16: 1رومیوں 

مئی   6اپریل تا  30

2021 

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

https://unreachoftheday.org / 

عالمی شہر: ہانگ کانگ ،   
 چین

سے دعا گو ہیں کہ وہ ان عالقوں تک کے شاگردوں کو   خدا

اپنے گھر والوں کی فراہمی کے لئے رقم کمانے کے لئے 
تخلیقی نظریات دیں ، جبکہ انہیں نئے لوگوں تک رسائی اور  

- 3: 18شاگرد بناتے رہنے میں نرمی بھی فراہم کریں۔ اعمال 
4 

ویتنام میں چرچ پر ظلم کیا   
 گیا

https://www.opendoorsuk.org/persecution/w
list/vietnam-watch-orld/ 

زیرو کے   -بیج کمپنی  
 لئے دعا کریں  

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

یہودی ، اسرائیل اور ایک   24
 نیا آدمی  

، اب بھی ، فضل اور التجا کی روح ڈالیں  کہیں  خداوند سے 

دیکھیں اور اس کے لئے ماتم  تاکہ بہت سے لوگ یسوع کو 

 10: 12کریں ، وہ کون ہے اس کا پورا انکشاف ہوگا۔ زکریاہ 

،   13۔7مئی 
2021  

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

https://unreachoftheday.org / 



دن پینٹیکوسٹ   10

شروع ہوسکتے  

 13ہیں 

سیئول ،  عالمی شہر:  
 جنوبی کوریا 

تحریک کو نئی تحریکیں چالنے کے خدا سے دعا گو ہیں کہ  

مختلف لوگوں اور عناصر کو تالش کرنے اور ان سے  یے ل

 27-24: 17 متی مربوط ہونے میں مدد کریں۔ 

میں چرچ کو   موریتانیا 
 ستایا گیا  

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

list/mauritania-watch-orld/ 

زیرو کے   -بیج کمپنی  
 لئے دعا کریں  

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

یہودی ، اسرائیل اور ایک    25
 نیا آدمی 

دنیا بھر کے یہودی لوگوں کے لئے دعا کریں کہ وہ خداوند کو  

نجات اور برکت عطا کریں۔ رومیوں  ان کو خداوند پکاریں اور

 13۔12: 10

،  مئی 20۔14
2021  

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

https://unreachoftheday.org / 

ہاڈوٹیٹ سٹی  عالمی شہر:   دن پینٹاکوسٹ  10
 ، ہوکائڈو ، جاپان 

روح القدس سے دعا گو ہیں کہ ان لوگوں کے دل تیار کریں 

  ابھی تک یقین نہیں رکھتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہجو 
شاگردوں کو بنانے والوں کی ہدایت کرے جو وہ اپنی   ایسے 

 6:44 یوحنا طرف راغب کررہا ہے۔  

میں چرچ کو   ازبکستان 
 ستایا گیا  

https://www.opendoorsuk.org/persecution/w
list/uzbekistan-watch-orld/ 

زیرو کے   -بیج کمپنی  
 لئے دعا کریں  

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

یہودی ، اسرائیل اور ایک    26
 نیا آدمی  

کے لئے دعا کریں                                  یہودی لوگوں 

  2کہ وہ خداوند کی طرف رجوع کریں تاکہ پردہ ہٹ جائے۔ 

 16: 3کرنتھیوں 

21-27 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 )ہر دن منفرد(  گ آج کے دن نا رساں لو

https://unreachoftheday.org / 

دن پینٹا کوسٹ   10

ختم ہوسکتا ہے  

23 

کامیابیوں کے حصول کے خواہاں افراد کے لئے دعا ہے کہ   ٹوکیو ، جاپانعالمی شہر:  
وہ تحریکات شروع کرنے کے طریق کار اور اصولوں پر 

کیوں کہ وہ  ہوںکہ وہ حوصلہ شکنی نہ   کہیںکاربند رہیں۔ 
لوگوں اور   نارساںروح القدس کا انتظار کرتے ہیں کہ  

 5: 21مقامات پر منتقل ہوجائیں۔ 

میں چرچ کو ستایا   الؤس 
 گیا

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

list/laos-watch-orld/ 

https://www.prayforzero.com/do  -صفر کے لئے دعا کریں  



 / wnload کمپنی تالش کریں 

 

یہودی ، اسرائیل اور ایک    27
 نیا آدمی  

چونکہ اسرائیل کو کچھ حد تک سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے ،  

ہوسکتا ہے کہ غیر قوموں کی بھی پوری ہو جائے ، لہذا تمام  

 26-25: 11اسرائیل بچ جائیں گے۔ رومیوں 

جون   3مئی تا  28

2021 

                                                                                                                                                                                                                                          جنور 22-28
 ر دن منفرد( )ہ گ آج کے دن نا رساں لو

https://unreachoftheday.org / 

کھولیں  کے لئے  رب سے دعا کریں کہ وہ امن کے گھران مکاؤعالمی شہر:  
کے لئے جمع ہوتے  یتشاگرد دل سے جہاں کنبہ اور گروہ 

ہیں اور ایک ساتھ مل کر خدا کے کالم کی سچائیوں کی تعمیل  
 23b24: 10کرنا سیکھتے ہیں۔ اعمال 

میں چرچ کو   ترکمانستان 
 ستایا گیا 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/w
list/turkmenistan-watch-orld / 

زیرو کے   -بیج کمپنی  
 لئے دعا کریں  

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

 


