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یهودیان ، اسراییل و هر  
 تازه وارد به گروه  

در جشووا که از آگاهی الهی لبریز  برای معتقدین دعا  
گشته و عقالنیت روحانی و درک جسمانیشان آنان را  

 همواره شکر گذار خداوند باشند. چنان ثمر بخشد که  
 1:9 12کلوسیانس

  10الی  جون  4
 2021جون 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص  
 همان روز است  

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 

در   تایپیشهر جهانی 
 تایوان کشور  

به معتقدین راهش  کالم ،  میخواهیم که  روح مقدس از 
نشانها و معجزاتی را عطا نماید که با قدرت اعمال ، 

   و جسارت پادشاهیش را ابالغ نمایند .
 
   10:7 متی  

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

 الجزایردر 

-https://www.opendoorsusa.org/christian
/algerialist/-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  

الهامات روحانی که پروردگار  دعا برای عقالنیت و 
بشناساند تا بدانیم امید ، ثروت و   به بندگان را بهتر 

قدرت همگی از جانب خداوند بر بشریت عطا میشوند  
   1:15  19افسنطین     .  

  جون 17الی   11
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز  
مختص همان روز است  

) 

 
https://unreachedoftheday.org/ 
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در     تاشکند شهر جهانی 

     ازبکستان

دعا کنیم که تمامی با ایمانان بتوانند بشارتهای خداوند  
را در خانه هایشان ، محل کارشان و تمامی جوامعی  

بگسترانند. از خالق تمامی  که در آن حضور دارند 
بندگان میخواهیم تا پاداشهایش را به پیام آورندگانش  

چنان ارزانی دارد که به هر کجا قدم می گذارند  
 بشارتهای روح مقدس را به آن مکان بیاورند. 

 9:6  2 کور    

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

   ترکیه در 

-stianhttps://www.opendoorsusa.org/chri
/turkeylist/-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  

 
همواره در  جهان  سراسر یهودیان  قلبهای  دعا کنیم

 آسمانی باشد. گرایش به ارزشهای معنوی و 
    3:1   4کلوسیانس  

  جون 24الی   18
2021 

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص  
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

  
 
 

قاهره در  شهر جهانی 
     کشور مصر

تمامی با ایمانان و پیام آوران معنوی به  دعا کنیم که  
نام حضرت عیسی برای نیازمندان دست به دعا  
بردارند چرا که خداوند با معجزات ، نشانه ها و  

عجایبش دعای آنان را اجابت خواهد کرد و قلبها را  
 برای پذیرش بشارتها خواهد گشود.  

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

   تونس در 

-://www.opendoorsusa.org/christianhttps
/tunisialist/-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  

مسیحیان یهودی و معتقدین این قوم به هر  دعا کنیم 
گذارده و در هرکجا که هستند تنها  کجا که قدم 

پشتیبانشان خداوند باشد و کالم او، معجزات و  
 بشارتهایش را با قدرت دنبال کنند .  

6   

  1جون تا  25
 2021  جوالی

جاماندگان از دعای  
 روزانه  

) دعای هر روز مختص  
 همان روز است ( 

 
https://unreachedoftheday.org/ 

 

 
 
 

 
 
 

دبی در  شهر جهانی 
کشور امارات متحده  

   عربی  

پشتیبانان معنوی را به  دعا کنیم خداوند معتقدین و  
سوی افراد صاحب مقام رهنمون شود تا این افراد  

درهای خانه هایشان را به روی روح مقدس بگشایند  
و بدین شکل جوامع بزرگی از با ایمانان تشکیل  

  گردد. 
 10:5   7لوک 

دعا برای کلیساهای   
زیان رسیده و مهجور  

   مراکشدر 

-stianhttps://www.opendoorsusa.org/chri
/moroccolist/-watch-persecution/world 

دعا برای شرکت تولید   
بذر تحت عنوان  
Zero             

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