
 2021مارس 
 7 -24خانواده دعا گر جهانی 

 تم هفته 
 در ارتباط با :  ی هفتگی تمرکز بر دعا

و  متیشان از حک که تا زندگمسیحیان رای معتقدین به آیین دعا ب دیدل و یک فرد جیهودیان اسرایی 9هفته 
 کنده باشد .آ  خداوند برکت

فوریه تا   26
 مارس  4

دعای هرروز جاماندگان روز ) 
 آن روز است (منحصر به خود 

                    theday.orgofhttp://unreached 

این شهر که پیشتر به کانتون معروف بوده ، بر روی رودخانه   آنگژو در چین شهر جهانی گو 
رت قرار گرفته و به بندر پیشرو در زمینه تولید و تجامروارید 

پر  یار مشهور است . صنعت مجسمه سازی و سفالینه آن بس
ی بنام جید و چوب درخت طرفدار است که غالبن بر روی سنگ 

زیتون با ظرافت خاصی انجام میگیرد. چوب درخت زیتون در 
 طبیعت این شهر به وفور یافت میشود . 

چین به سمت فصلی   کشوردعا کنیم که همه افراد در همه نقاط 
سیح حرکت کنند و بندر ایمان و اعتقاد به عیسی ماز  دجدی

انگیزه این اعتقاد مرکز توجه همگان  گوآنگژو به عنوان روح و 
 باشد.

http://www.opendoorsusa.org/christian- یران اکلیساهای آزار رسیده در   
list/iran/-watchperseution/world 

  
 Zeroبرای شرکت دانه بنام دعا  

 
http://www.prayforzero.com/download/ 

 

 

به سبب  در کشور اسراییل که م برای حفاظت معتقدین کنیدعا  دیدل و یک فرد جیهودیان اسرایی  10هفته
قشان به یکدیگر به او ملحق شوند.  ع و عشاعتقادشان به یوش

 23و   17:11جان 
تا  مارس 5

 مارس   11
دعای هرروز جاماندگان روز ) 
 آن روز است (منحصر به خود 

                    theday.orgofhttp://unreached 

الم دعا کنیم که همه حرکت ها و تصمیم گیریها بر اساس ک در چین  هاربینشهر جهانی  
پیرامون آن جلوه   بین ور همه هاربوده و جالل خداوند ب خداوند
در هرچیز و  فقط پادشاهی خداوند باشد و اراده او نانکه چنماید 

 هر شخص و هر جایی تحقق یابد 
کلیساهای آزار رسیده در   

 ستانهندو
-http://www.opendoorsusa.org/christian
 ndiai/list-watchperseution/world 
  

 Zeroبرای شرکت دانه بنام دعا  
 

http://www.prayforzero.com/download/ 

 



 

جوانان و میانساالن که به آرامش الهی دست  م برای کنیدعا  دیدل و یک فرد جیهودیان اسرایی  11هفته
 یابند. 
 40:1اشعیا 

 
تا   مارس 12
 مارس   18

دعای هرروز جاماندگان روز ) 
 آن روز است (منحصر به خود 

                    theday.orgofhttp://unreached 

روح مقدس به کارگران آن شهر برکت و قدرتی  دعا کنیم که  در چین  اوکینگدشهر جهانی  
فشانیهای فصلی و خارج از فصل خود باشند بدهد که شاهد بذر ا 

  که کتاب مقدس به هر شخص و یا هرجایی عطا و برکتی را
 خواهد کرد شامل حال این زحمتکشان هم بشود .

  
http://www.opendoorsusa.org/christian- سوریه  کلیساهای آزار رسیده در 

 yrias/list-watchperseution/world 
  

 Zeroبرای شرکت دانه بنام دعا  
 

http://www.prayforzero.com/download/ 

 

 

ی ای که نیازمند عطاافراد سالخورده جوانان و م برای کنیدعا  دیدل و یک فرد جیهودیان اسرایی 12 هفته
تحقق یابد و دعا کنیم  آینده   امیدها و آرزوهایشان در تاوندند خدا

 از نا امیدی شیطانی دور بمانند. 
 29:11جرمیا  

 
تا   مارس 19
 مارس   25

دعای هرروز جاماندگان روز ) 
 آن روز است (منحصر به خود 

                    theday.orgofhttp://unreached 

فراد خانواده ها تا  انه قدرت در اهدفمند برای تجمعدعا کنیم  در چین  شانگهایشهر جهانی  
در هر  را  را صاحب هر امری در جهان بدانند و اوداوند خ

 تحد باشند. هم م بایند و بجوموردی 
  

http://www.opendoorsusa.org/christian-   نیجریه  کلیساهای آزار رسیده در 
  aigerin/list-watchperseution/world 
  

 Zeroبرای شرکت دانه بنام دعا  
 

http://www.prayforzero.com/download/ 

 

 

 

 

 



را با بشری که کتاب مقدس  رای مردم و جوامعدعا کنیم ب دیدل و یک فرد جیهودیان اسرایی 13 هفته
و بجای نفرین  گویند تسبیحقلبهایشان فرا گیرند و خداوند را 

 شفا و برکت خداوند گردند.  شامل 
 12:3جنسیس 

تا   مارس 26
   آوریل 1

دعای هرروز جاماندگان روز ) 
 آن روز است (منحصر به خود 

                    theday.orgofhttp://unreached 

رای هر فرد با ایمان که خود کشیشی باشد احاطه شده دعا کنیم ب در چین  شنیانگشهر جهانی  
 مسیح دمند عیسیخود بتواند حواری سوراهب دیگر و  5با 

 باشد.
 4:11-12افشیان 

  
  کلیساهای آزار رسیده در 

    بستان سعودی عر
-http://www.opendoorsusa.org/christian
   biaara-audis/list-watchperseution/world 
  

 Zeroبرای شرکت دانه بنام دعا  
 

http://www.prayforzero.com/download/ 

 


