Ziua independenței Qatar
18 decembrie
Statul Qatar
Qatar a fost sub stăpânirea imperiului ottoman din 1871 – 1918, apoi sub protectorat
britanic până la declararea independenței în 1971. Din anii 1800 puterea politică este în mâinle familiei Al
Thani. De la descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze in anii 1900 țara s-a dezvoltat și s-a îmbogățit
enorm.
Capitala:
Guvernare:
Grupuri majoritare entice:
Populația:
Religii:

Doha
Monarhie
50% arabi, 23% Asia de sud, 16% Perși, 1 % alte
2.9 milioane locuitori (www.worldometers.info)
79% musulmani, 10% creștini, 7% hinduși, 4% alte

Deși trecerea de la islam atrage pedeapsa capitală, nimeni nu a fost pedepsit pentru
apostazie. Totuși convertiți la creștinism și lucrători creștini expatriați sunt sub presiune
constantă.
Qatar are reserve bogate de petru și gaze. Țara și-a diversificat economia și
investește în cercetări și dezvoltare, finanțe, sănătate, educație, infrastructură.
Cetățenii Qatari sunt din cei mai bogați din lume (străinii nu pot deveni
cetățeni). Peste 85% din populația țării sunt lucrători migratori. Mulți dintre cei
care sunt plătiți foarte puțin
Qatari urmează cea mai strictă sectă wahabită din Islam Sunni, și este o țară
extrem de conservatoare. Poporu local este primitor și gazde extravagante.
Bisericile sunt restrânse și închinarea numai în locașuri aprobate și clădite de
stat. Simboluri creștine nu sunt premise în public.
Motive de rugăciune:
o https://prayercast.com/qatar.html
o https://prayforap.com/qatar.html
o http://www.apinfo.eu
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Uși deschide ca musulmanii să audă evanghelia.
Foame și sete după neprihănire în ciuda bogăției.
Creștinii să fie bine primiți de populația locală.
Protecția creștinilor în țară care nu au permisiune să vorbească în public despre credința lor.
Protecția lucrătorilor migratori împotriva abuz și discriminări.
Biblia și alte surse să ajungă în mâinile localnicilor și media creștină prin internet și televiziune satelit
să aibă un mare impact.
Cupa mondială de fotbal FIFA va fi găzduită în țară în noiembrie/decembrie 2022. Simpatizanții
creștini de fotbal să mijlocească pentru mântuirea localnicilor prin mărturii în viu grai și știri.
Nașterea bisericii indigene și mărturia evangheliei pentru toți băștinașii.
Împărăția cerurilor este ca un negustor care caută perle de preț.
Când găsește o perlă el vinde tot ce are și o cumpără
Matei 13:45-46

