اليوم الوطني لقطر
الثامن عشر من ديسمبر
دولة قطر
كانت دولة قطر جزء من الدولة العثمانية من عام ١٨٧١حتى عام ١٩١٨م ،ثم أصبحت تحت الحماية
البريطانية حتى إعالن األستقالل في عام ١٩٧١م .تمحورت السلطة السياسية المحلية منذ منتصف
القرن التاسع عشر بيد عائلة الثاني .ومنذ أكتشاف النفط والغاز الطبيعي في منتصف القرن العشرين،
تطورت قطر من دولة فقيرة تعتمد على صيد اللؤلؤ إلى دولة حديثة وغنية .
الدوحة
العاصمة:
ملكي
نظام الحكم:
المجموعات العرقية ٪ ٥٠ :عرب ٪٢٣ ،جنوب أسياويون ٪١٦ ،إيرانيون ٪١ ،عراق أُخرى
 ٢.٩مليون نسمة)(www.worldometers.info
التعداد السكاني:
ُ
 ٪٧٩مسلمون ٪١٠ ،مسيحيون ٪٧ ،هندوس ٪٤ ،ديانات أخرى
الديانات:

برغم من أن ترك األسالم يعتبر جريمة عقوبتها األعدام ،لم يتم الحكم على أو معاقبة أحد على الردة .بالرغم من
هذا يواجه معتنقوا الديانة المسيحية والعمال المسيحيون األجانب الكثير من الضغوط المتواصلة.
قطر دولة غنية بإحتياطي النفط والغاز .ولقد نوعت الدولة أقتصادها وإستثمرت في األبحاث و التنمية
والتمويل والصحة والتعليم والبنية التحتية .القطريون من أغنى السكان في العالم .ولكن أكثر من ٪٨٥
من السكان عمال وافدين والكثير منهم يستلموا رواتب ضئيلة جدا.
تتبع قطر المذهب السني الوهابي المتشدد مما يجعلها واحدة من أكثر المجتمعات المتحفظة دينيا .وبرغم
من ذلك القطريين مضيفين كريمين و مرحبين للغاية.
الكنائس مقيدة و تسمح العبادة في أماكن محددة ،من ضمنها المجمع الكنسي المتاح من الحكومة .إال أن
األشارت أو الشعارات ممنوعة وخصوصا الظاهرة في العلن.
طِ لبات الصالة:
https://prayercast.com/qatar.html o
https://prayforap.com/qatar.html o
http://www.apinfo.eu o
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صلّي ألبواب مفتوحة لكي يستطيع المسلمون سماع اإلنجيل.
صلّي لرغبة وجوع روحي في وسط الثراء المادي .
صلّي سائال هللا لكي يعطي المسيحين محاباة أكثر من القطريّن .
صلّي طالبا حماية للمسيحين الذين آمنوا بيسوع المسيح ويسرون إيمانهم في قطر وال يستطيعوان أن يعلنوا إيمانهم الجديد.
صلّي طالبا حماية للعمال الوافدين من اإلساءة والتميز.
صلّي لكي يصل األنجيل ومنشورات اخرى للقطريّن وأن يكون لإلعالم المسيحي عبر األنترنت والمحطات الفضائية أثر أعظم.
قطر سوف تستظيف كأس العالم لسنة  ٢٠٢٢من نوفمبر إلى ديسمبر .صلّي لكي يتشفع عشاق الكرة المسيحيون من أجل خالص
القطريّن كلما سمعوا أو قرأوا أخبار عن كأس العالم .٢٠٢٢
صلّي لوالدة كنيسة قطرية تركز على مشاركة األنجيل مع كل القطريّن.
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