Statul Kuwait
Ziua independenței - Februarie 25
Kuwait este situate în colțul de nord-est al Peninsulei Arabe, între Irac și Arabia
Saudită. A înflorit ca o legătură strategică comercială încă din vremea lui Alexandru
cel Mare. Țițeiul a fost descoperit în 1940 și a dus la o creștere rapidă și modernizare.
Familia Al-Sabah conduce Kuwait din 1756. In 1961 Kuwait a devenit independent o dată cu sfârșitul
protectoratului britanic care era în vigoare din 1899. Kuwait sărbătorește ziua națională în 25 februrie zi
în care șeicul Abdullah Al-Sabah, care era la putere în momentul independenței, a urcat pe tron în 1950.
Iracul, sub conducerea lui Saddam Hussein, a invadat Kuwait în vara 1990. Cele șapte luni de ocupație s-au
încheiat după intervenția militară a unei coaliții conduse de Statele Unite ale Americii.
Capitala țării:
Kuwait City
Forma de guvernare: monarhie constituțională
Grupuri majoritare de oameni: 61% arabi, 39% alte naționalități.
Population:
4.6 milioane locuitori (www.worldometers.info)
Religii:
87% musulmani, 8% creștini, 2% hinduși, 3% alte

Deși libertatea de credință este un drept constitutional, cei care nu sunt musulmani li se
interzice să împărtășească credința. Există și alte legi care restricționează libertatea
religioasă și interzic apostazia și blasfemia.
Kuwait a fost primul stat din Peninsula Arabică care a avut alegeri parlamentare. În
2005 parlamentul a acordat femeilor drepturi politice depline.
Kuwait este un stat bogat în petrol cu prosperitate și atrage un număr mare de
muncitori migranți și se mândrește cu un standard de viață ridicat.
Deși official este un stat musulman, sunt sute de băștinași cu o moștenire creștină. Ei
păstrează o prezență scăzută din pricina persecuției potențiale. Este dificil de știut
dacă aceștia sunt creștini nominali sau născuți din nou.
Resurse de rugăciune:
o https://prayercast.com/kuwait.html
o https://prayforap.com/kuwait.html
o http://www.apinfo.eu
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Rugați-vă ca mesajul evangheliei să ajungă la locuitorii țării atât indigeni cât
Și expatriați, prin diverse canale de comunicare și mass-media.
Rugați-vă ca guvernul țării să ofere mai multă libertate creștinilor, în special celor indigeni și celor din
mediul musulman, pentru dreptul la întâlnire, rugăciune și împărtășirea credinței.
Rugați-vă pentru mântuirea kuwaiților care studiază în țări unde evanghelia este proclamată liber.
Rugați-vă pentru credincioșii expatriați care lucrează în Kuwait să fie neînfricați și să spună adevărul.
Rugați-vă pentru credincioșii indigeni din mediul creștin și musulman să persevereze, să rămână tari în
credință și să caute părtășia cu alți credincioși.
Mai am și alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc.
Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor. Ioan 10:16

