
 
 2021 جوالئی

ہفتہ کے    نماز  7-24عالمی فیملی 
 موضوعات

 ہفتہ فوکس لنک )زبانیں( / معلومات 

جلتے رہیں اور ایک   تے کہ یہودی مومنین مل کریں دعا  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  27

 10:25کریں۔ عبرانیوں مددزیادہ سے زیادہ ی دوسرے ک

،   8-2جوالئی 
2021 

)ہر دن   گ رساں لوآج کے دن نا 
 منفرد( 
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 جوالئی: چین میں یادو کیانگ 3

 : چین میں کیوئ 4جوالئی 
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 )مسلمان( 
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 )مسلمان( 
جوالئی: بنگلہ دیش میں دھوبی   7

 )مسلمان( 
 جوالئی: بنگلہ دیش میں بہارہ  8

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: جمہوریہ چیک ، پراگ  

 

دعا کریں کہ شاگرد بنانے والے عاجزی اور سادگی کے 
جو  یں  کو ایسے طریقوں سے بوئ کےبیح ساتھ نکلیں ، کالم 

 23: 13 متی۔ بڑھوتی کریںنئے مومنوں میں آسانی سے 

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا چین  

 

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

list/china-watch-orldw / 

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

خدا سے دعا گو ہیں کہ دنیا کے تمام یہودی لوگ جو ان  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  28

آخری ایام میں سرزمین اسرائیل کی طرف لوٹنے کی پیشن 
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گوئی کو قبول کررہے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے اور ان  

:  11کے ذریعہ ان کی مدد کی جائے۔ یسعیاہ   القدس کی روح

 16۔10

،  جوالئی 9-15
2021 

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

جوالئی: بنگلہ دیش میں نگرچی   9
 )مسلمان( 

جوالئی: بنگلہ دیش میں جوگی   10
 )مسلمان( 
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 براہوی 
 ان میں درزادہ جوالئی: پاکست 15

https://unreachoftheday.org / 

 گلوبل سٹی: ٹیلن ، ایسٹونیا  

 

تشکیل دی   DNAدعا کریں کہ نتیجہ خیز ، موثر تحریک 
          میں سے گزرے۔ کلیسیااسجائے ، اور ہر شاگرد اور 

 6:40 لوقا

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا میانمار  

 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/
list/myimar-watch-orldw / 

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

دعا کریں کہ وہ  لیے ے کاسرائیل واپس آنے والے ہر ایک  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  29

اسرائیل کا سفر کرتے ہوئے خدا کی حفاظت کا تجربہ کریں 

 7-5: 43اور وہاں اپنا نیا گھر بنائیں۔ اشعیا 

جوالئی   16-22

 ،2021 

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

جوالئی: پاکستان میں موہانا   16
 سندھی 

جوالئی: پاکستان میں سومرا   17
 سندھی 

 پاکستان میں سماع سنہی جوالئی:  18
 جوالئی: چین میں قازقستان 19
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 جوالئی: چین میں واکی  22

https://unreachoftheday.org / 

کے لوگوں کی ضروریات کو  اپنے آس پاسجب شاگرد   عالمی شہر: بریٹیسالوا ، سلوواکیہ  
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  یے بہت سخاوت اور بھرپور فراہمی کے ل تےاورپورا کر 

 12:13 یوںدعا کریں۔ روم

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا مالی  

 

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

list/mali-watch-orldw / 

کمپنی   -صفر کے لئے دعا کریں  
 تالش کریں 

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

 

یہودی لوگوں کو   کے لیے کہ وہ لوگوں غیرقوم کے  یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  30

سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی دعا کریں جس طرح  

 5-4: 9خدا کرتا ہے۔ رومیوں 

جوالئی   23-29

 ،2021 

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

 جوالئی: چین میں نگہری تبتی  23
 جوالئی: چین میں ایغور 24
 جوالئی: چین میں شمالی ازبک 25
 فارسی جوالئی: ایران میں  26
 جوالئی: ایران میں ہزارہ  27
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 سے بولنے والے عرب
 جوالئی: ایران میں گجراتی  29

https://unreachoftheday.org / 

 عالمی شہر: * ماسکو ، روس  

 

، نئے رہنماؤں  کرنے  پیش نمونہ کرنے  ا صحت مند قیادت ک
کی مدد کرنے ، نئے رہنماؤں کو دیکھنے اور نصیحت  

کرنے ، اور پھر ضرورت کے مطابق لوگوں اور مقامات 

کی طرف )خدا کے وقت( منتقل ہوکر مقامی رہنماؤں کو 
دعا گو  کے لئے  چالنے  تحریک  سے ،خودبااختیار بنانے 

 1:38 مرقس۔ کریں

 میں چرچ پر ظلم کیا گیا قطر  

 

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

list/qatar-watch-orldw/ 

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

کہ خداوند یہودی لوگوں کے لئے ایک پناہ گاہ ہوگا اور   کہیں یہودی ، اسرائیل اور ایک نیا آدمی  31

وہ ان کو ہر طرح کے نقصان سے بچائے گا ، اور ان کی 

طرف سے صداقت اور فیصلے پر عملدرآمد کرے گا۔ زبور 

 6: 103؛ زبور 9: 9

  5جوالئی تا  30

 2021اگست 

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

 پارسی جوالئی: ایران میں  30
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 جوالئی: ایران میں یہودی  31
 یکم اگست: ایران میں جنوبی پشتون

 اگست: ایران میں مغربی بلوچ  2
 اگست: ایران میں بختیاری  3
 اگست: عراق میں وسطی کرد 4

 اگست: سعودی عرب میں اردو  5

 عالمی شہر: * ویانا ، آسٹریا  

 

سے صبر کی دعا  ایمان ستائے ہوئے شاگردوں کے لئے 
ترغیب دینے کے لئے   حکی طر یسوع کہ وہ  کہیںکریں۔ 

اپنے نمونے کے طور لیے اور ظلم و ستم پر قابو پانے کے 
 3:12 تھیسٹم  2پر دیکھیں۔ 

/https://www.opendoorsuk.org/persecution   میں چرچ پر ظلم کیا گیا کولمبیا  

list/columbia-watch-orldw/ 

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