اليوم الوطني للبحرين
السادس عشر من ديسمبر
مملكة البحرين
البحرين جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية .أشتهرت منذ القدم بصيد ومعالجة اللؤلؤ ،وكانت هذه
الصناعة مزدهرة حتى ثالثينيات القرن العشرين .البحرين كانت أول دول الخليج العربي التي تم أكتشاف النفط فيها وتمتعت بسنين
طويلة من الرخاء .بعد أكثر مائة عام تحت الحكم البريطاني ،أعلنت أستقاللها في ١٩٧١م .األضطرابات المدنية التي حدثت أثناء
الربيع العربي في ٢٠١١م ،أظهرت أستياء المواطنين البحرين من البطالة وقلة التنمية السياسية .التي عجلت في الصراع بين
العائلة الحاكمة سنية المذهب وأغلبية الشعب التي تتنمي للمذهب الشيعي.
المنامة
العاصمة:
ملكية دستورية
نظام الحكم:
المجموعات العرقية ٪٦٢ :عرب ٪٣٨ ،عمالة أجنبية.
 ١.٧مليون نسمة )(www.worldometers.info
التعداد السكاني:
ُ
 ٪٨١مسلمون ٪٩ ،مسيحيون ٪٦ ،هندوس ٪٤ ،ديانات أخرى
الديانات:

من المحرم على المسلمين تغير ديانتهم .ومن يعتنق الديانة المسيحية يتعرض للسجن أو الضرب واألضطهاد
من قبل أفراد عائلته .إضافة لذالك كل من يعرض أو يوزع شيء ينتقد اإلسالم قد يتعرض للسجن.
البحرين دولة فيها مجتمع عالمي يتمتع بفكر حر لعدة قرون؛ وكانت البحرين أول
دولة في المنطقة يتأسس فيها مستشفى إرسالية مسيحية و كنيسة و مدرسة.

Tree of Life in Bahrain

في عام ١٩٨٦م تم بناء جسر بين السعودية والبحرين .ومنذ ذالك الحين يزور
البحرين عدد كبير من السعوديّين في كل نهاية أسبوع وفي اإلجازات.
التبشيرعلنا غير مسموح .بالرغم من ذلك فإن العاملين المسيحين األجانب
يتمتعون بحرية في العبادة وخدمة الرب .هذا يتيح لهم الفرصة لكي يخدموا
البحرينيين والزوار من السعودية ودول الخليج االخرى.
طِ لبات الصالة:
o
o
o

https://prayercast.com/bahrain.html
https://prayforap.com/bahrain.html
http://www.apinfo.eu

• صلّي للعائلة المالكة و زعماء المعارضة و المسؤولين الحكومين لكي
يعملوا معا من أجل تعزيز اإلستقرار اإلجتماعي.
• صلّي للعدل وإنصاف العمال األجانب الذين يتعرضون لإلساءات،
والمضياقات وإستالم األجور الضئيلة ويعانوا من ساعات العمل الطويلة.
• صلّي لكنيسة الوافدين لكي يصلوا للبحرينيين.
• صلّي لطرق خالقة و اإلعالم لكي تقدم اإلنجيل.
• صلي طالبا شاجعة للمؤمنين البحرينيين لكي يضيئوا في الظالم رغم العداء و العدوان الذي يعيشوه يوميا
• صلي لفرص أكثر لكي يرى العديد من الزوار السعوديين و من دول الخليج االخرى اإلنجيل و أن يختبروا محبة المسيح.
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