
   2021 ستمبر
ہفتہ کے   ئیہ دعا 7-24عالمی فیملی 

 موضوعات
 ہفتہ فوکس لنک )زبانیں( / معلومات 

ایک دوسرے انسان کی حیثیت سے یہودی مومنین کے   یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی   36
غیر یہودی مومنین  یے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کے ل

- 5: 15؛ رومیوں 16-14: 2سے دعا کریں۔ افسیوں 
6،13 

،    9-3ستمبر 
2021  

)ہر دن   گ آج کے دن نا رساں لو
 منفرد( 
 : ہندوستان میں میپیل 3ستمبر 
 : ہندوستان میں تمل مسلمان 4ستمبر 

 ستمبر: ہندوستان میں درزی مسلمان  5
: ہندوستان میں دھوبی کے  6ستمبر 
 مسلمان
 : ہندوستان میں حجام 7ستمبر 

 ستمبر: ہندوستان میں قصاب  8
 : ہندوستان میں بھستی 9ستمبر 

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: روٹرڈیم ، نیدرلینڈز 
 

بیرونی اندرونی شراکت تیار کریں: زیادہ تر تحریکوں  

اندر اور کے درمیان مضبوط شراکت ہوتی  کے 

رب سے دعا گو ہے کہ وہ اس  اور اندر سے (باہر  )۔ہے 

طرح کی بہت ساری صحتمند ٹیموں کی تشکیل جاری  
 26-25: 11رکھے۔ اعمال 

وسطی افریقی جمہوریہ میں ظلم و ستم   
 کے چرچ

 

https://www.opendoorsuk.org/persecuti

list/cent-watch-on/world الfricanrepublic / 

 /https://www.prayforzero.com/download زیرو کے لئے دعا کریں   -بیج کمپنی  
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اسرائیل اور یہودی قوم کے ساتھ اپنی ہی قوم کے تعلقات  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  37
 9: 5متیدعا کریں۔  یے کے ل

ستمبر  
،   16۔10

2021 

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

 ستمبر: ہندوستان میں بیلدار ہندو  10
 : ہندوستان میں پنجاڑا 11ستمبر 
 : ہندوستان میں تلیلی مسلمان12ستمبر 

ستمبر: ہندوستان میں بدھائی   13
 مسلمان
 : ہندوستان میں گوسا 14ستمبر 

 ستمبر: بایڈ منگولیا میں 15
 ستمبر: ہندوستان میں جاٹ مسلمان 16

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: بارسلونا ، اسپین 
 

  روح القدس کی رہنمائی: دعا کریں کہ ہر شاگرد اور
قربت میں مستقل   ہوئی  گرجا گھر خدا کے ساتھ بڑھت

طور پر قائم رہے ، اور روح القدس پر انحصار اور  

:  15 یوحنارہنمائی کرنے والے مقام سے خدمت کرے۔ 
26-27 

 گیا ایتھوپیا میں کلیسیا پر ظلم کیا 
 

https://www.opendoorsuk.org/persecuti
list/ethiopia-watch-on/world / 

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

اپنی قوم کی حکومت اور اس کے رہنماؤں سے  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی    38
یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ خدا کے اصولوں 

:  2تیمتھیس  1کے مطابق رہنے کی دعا کریں۔ 
 4۔1

- 17ستمبر 
23  ،2021 

)ہر دن   گ آج کے دن نا رساں لو
 منفرد( 
: ہندوستان میں راجپوت  17ستمبر 
 مسلمان

ستمبر: ہندوستان میں میویت   18
 مسلمان
 : ہندوستان میں ملک مسلمان 19ستمبر 
: ہندوستان میں رائین  20ستمبر 
 مسلمان
 : ہندوستان میں سید 21ستمبر 
 ہندوستان میں : قریشی شیخ 22ستمبر 
 : ہندوستان میں قاضی 23ستمبر 

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: بلیک پول ، یوکے  
 

غلطیوں سے جانیں: تحریکیں چیلنجوں ، غلطیوں اور  

پریشانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ قائدین اپنی  
غلطیوں کو بانٹنے میں شفاف ہوں تاکہ وہ ایک  
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دوسرے سے سیکھ سکیں۔ پوچھیں کہ وہ مسیح کے  

ساتھ اپنی اہلیت کی حیثیت سے زندہ رہیں اور آگے  
 14-13: 3 یپوںبڑھتے رہیں۔ فل

 گیا کلیسیا پر ظلم کیامیکسیکو میں  
 

https://www.opendoorsuk.org/persecuti
list/mexico-watch-on/world/ 

کمپنی   -صفر کے لئے دعا کریں  
 تلش کریں 

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

 

اپنی قوم سے دعا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے   یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی   39
تعلقات کو مستحکم کرے اور اسرائیل اور یہودیوں کو 

 3: 12پیدائش برکت دینے کے طریقے تلش کرے۔ 

- 24ستمبر 
30  ،2021 

 )ہر دن منفرد(  گ آج کے دن نا رساں لو
 : ہندوستان میں مگھل 24ستمبر 

 ستمبر: ہندوستان میں بوہرہ 25
 ستمبر: ہندوستان میں میمن  26

 : ہندوستان میں منیہر27ستمبر 
 : ہندوستان میں لوہار مسلمان28ستمبر 
 : ہندوستان میں ہالیا 29ستمبر 

 ستمبر: ہندوستان میں قدوہ کنبی  30

https://unreachoftheday.org / 

 گلوبل سٹی: لندن ، یوکے  
 

یہ سمجھیں کہ چرچ خاندانی ہے: چرچ کو نشان زد  
مضبوط رشتوں اور وفاداری کے لئے   یے کرنے کے ل

کہ چرچ ایک ساتھ مل کر خاندانی   دعا کریں۔ پوچھیں
طور پر کام کرے ، ایک دوسرے کا خیال رکھے ،  

اور ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے ابھی تک  

 12:10 یوںخوشخبری نہیں سنی ہے۔ روم

 گیا کلیسیا پر ظلم کیاجورڈن میں  
 

https://www.opendoorsuk.org/persecut

list/jordon-watch-ion/world/ 

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