
 2021 آگوستماه 

 7-24دعای خانواده جهانی 

 تم هفته 

 تمرکز دعای هفته ، لینکها و اطالعات مربوطه 
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یهودیان ، اسراییل و  
 هر تازه وارد به گروه  

نو ایمانان مسیحی سبب ایجاد رشک  کنیم زندگی  دعا 
آنان نیز به این آیین  و حسد برای اسراییلیان شود تا 

 11:11مشرف شوند . رومانس 

 
 
  آگوست   12الی  6

2021 

 جاماندگان از دعای روزانه 
) دعای هر روز مختص همان 

 (روز است 
کردهای شمال :  آگوست 6

 ترکیه
  آالویت در ترکیه:  آگوست 7
  غانستانهزاره اف:  آگوست  8
 باده در نیجریه  :  آگوست  9
 کیانگا در نیجریه : آگوست 10
   : وانداال در نیجریهآگوست  11

ی در وواد:   آگوست 12
   نیجریه 

 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
ه  فرانسشهر جهانی 
   در پاریس  

ا میکنیم  در وقوع پیش بینی نشده زایشها ونسلها : دع
ظارمان در  برای ایمان و اعتقاد شادمانه و مورد انت

نو ایمانان ،   ع  سری  د ازدیاد جنبشهای معنوی که شاه
- 21معتقدین به کلیسا  و رهبریت معنوی باشیم . اف 

3:20 

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

 دش البنگدر 

-https://www.opendoorsusa.org/christian
-watch-persecution/world
/shbangladeist/l 

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 
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یهودیان ، اسراییل و  

 هر تازه وارد به گروه  

قلب و طرحهای خداوند برای   کلیسا نسبت بهدعا کنیم 
تا بتواند هوشمندانه    آگاه شود  و یهودیان  قوم اسراییل 

 در کنار آنان بایستد . 
   12:3جنسیس 

 



 
 
 
 
 
 

آگوست   19الی   13
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص 
 همان روز است (

سوکوتو :  آگوست 13
 فوالنی در نیجر

: مسلمانان   آگوست 14
 وو در ماالوی یا

مسلمانان  :  آگوست  15
 موزامبیکوو در یا
سومالی در  :  آگوست  16

 تیوپیا
در   اشاید را:  آگوست  17

 اریتره
بنگالی :  آگوست  18

وب آسیا در  های جن بانز
 بریتانیا 

:    آگوست  19
 گوجراتیهای بریتانیا 

 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

 
 

 
 
 

برلین در  شهر جهانی 
      آلمان  

 
 در جهت مضاعف شدن کلیساها و معتقدین به آیین :  

ت مورد نیاز ایمانداران و  تجهیزات و امکانا دعا کنیم  
با ایمانان  امین شده و دعا کنیم  کلیساها بسرعت ت

بشارتها را به محض دریافت و شنیدنشان به دیگران  
 16:20انتشار دهند .   مارک 

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

   سو فابورکینادر 

-https://www.opendoorsusa.org/christian
-watch-persecution/world
/burkinafasoist/l 

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 
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یهودیان ، اسراییل و  
 هر تازه وارد به گروه  

 
هبی  در ریشه های مذ عالیم دروغینی که تدعا کنیم  
 جایگزین شده اند ، رها شوند .  تحریف و 

 
    4:14یان ،  افس  29-27و  11:1رومانس 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

آگوست   26الی   20
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص 
 همان روز است (

ماالییهای :  آگوست 20
 انیاتزیایی در بریمال
کردهای  :  آگوست  21

 شمالی در آلمان  
لویها زازا ع :  آگوست 22

 در آلمان 
ترکهای :  آگوست  23

 آلمان 
ایریهای الجز : آگوست 24

 عرب زبان در فرانسه 
ای مراکشیه: آگوست 25

 عرب زبان در فرانسه 
بربر   قبایلآگوست :  26

   در فرانسه  

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
خ در  مونی شهر جهانی 

   آلمان  

با ایمانان بر هر لحظه از  تمرکز برای دعا کنیم  
ای  ذشته هزندگیشان و نه رسیدن به پایان راه و گ

.  بسیاری از جنبشها از خانه ها آغاز میشوند  بیروح . 
جنبشها بجای پرداختن به ظواهر به فکر  دعا کنیم 

   2:5پت   1رهبران معنوی قوی باشند. تربیت 

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

 تاجیکستان  در 

-https://www.opendoorsusa.org/christian
/kistantaji/list-watch-persecution/world 

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

https://www.prayforzero.com/download/ 
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یهودیان ، اسراییل و  
 هر تازه وارد به گروه  

 
کلیسا ریشه های عبرانیت و مسحیت را  دعا کنیم 

 ق در آغوش کشد.  را با عش دریافته و آنها 
 11:16-18و رمانس   4:16مانس  ر

 
 
 
 

  2آگوست الی  27
 2021سپتامبر  

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص 
 همان روز است (

آگوست : بربرهای   27
 در فرانسه  شیالی جنوبی 

بربرهای   آگوست : 28
 شاویا در فرانسه  

ست : کوموریها آگو 29
 در فرانسه  

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 



آگوست : سونینکه در  30
 فرانسه  

آگوست :  تایلندیهای  31
 فرانسه  

سپتامبر : مسلمانان  1
 آسام در هندوستان  

تا آسپتامبر : بربرهای  2
  در مراکش 

 
 
 

 
هوگ در  شهر جهانی 

 هلند  
 

گر معنویست ، دعا  کنشرک اینکه هر معتقدی یک با د 
معتقدی به این بینش دست  ر رهبر معنوی و هر کنیم ه

بد که تمامی معتقدین حقیقی یک رهبر معنوی بالقوه  یا
عنوی  دارند که هدایتگر جنبش م قدرت آن را بوده و 

 4:13ند . اکت باش

ی  دعا برای کلیساها 
زیان رسیده و مهجور  

   نپال  در 

-https://www.opendoorsusa.org/christian
/nepallist/-watch-persecution/world 

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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

 

 


