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Sultanat Oman 
 În 1970, sultanul Qaboos bin Said Al Said și-a înlăturat tatăl și a condus ca sultan până la moartea sa, în 
ianuarie 2020. Programul său extins de modernizare a deschis țara către lumea exterioară. Politica 
externă moderată și independentă a Omanului a căutat să mențină relații bune cu toate țările din 
Orientul Mijlociu. Sultanul Qaboos a fost succedat de vărul său Haitham bin Tariq Al Said, care a 
continuat politica moderată a lui Qaboos. 
  

Capitala: Muskat 
    Guvern:  Monarhie 

Naționalități:  67% arabi, 21% Asia de sud, 12% alte naționalități 
Populația:  5.1 milioane + (www.worldometers.info) 
Religia:   92% Musulmani, 3% Hinduși, 2% Creștini, 3% altele 
  

Deși toleranța religioasă este promovată, libertatea religioasă este restricționată. 
Creștinilor și altor religii li se permite să se închine numai în locații aprobate de guvern. 
Este posibil să nu se întâlnească în case private pentru închinare corporativă sau pentru 
rugăciune. 
       

 

 

Oman este cel mai vechi stat independent din lumea arabă. Majoritatea 
omaniților urmează secta mai tolerantă Ibadi a islamului. Oamenii sunt foarte 
mândri de cultura lor. În ciuda faptului că modernizarea le-a redefinit viața, ei se 
țin strâns de tradițiile, obiceiurile și valorile conservatoare. Creșterea 
prosperității și confortului material, împreună cu mândria culturală și religioasă 
profundă, îi fac pe omaniști rezistenți la Evanghelie. 
  

Economia lor diversificată include producția de petrol, agricultura și pescuitul, cu 
investiții considerabile în sănătate și educație, în special pentru femei. Numărul 
de omaniți cu studii universitare crește rapid, iar șomajul în rândul tinerilor este 
o problemă societală semnificativă în Oman. 
   

Aproape toți creștinii sunt de alte naționalități. Domnul își zidește biserica în 
Oman și  un număr mic au devenit creștini. 

Resurse de rugăciune: 
o https://prayercast.com/oman.html 
o https://www.pray-ap.info/oman.html 
o http://www.apinfo.eu 

• Rugați-vă ca evanghelia să pătrundă în cultura Omanilor  

• Sute de cetățeni din Oman studiază în străinătate sau merg pentru  
îngrijire medicală. Rugați-vă creștinii să arate ospitalitate, dragoste și îngrijire. 

• Frica de spiritele rele este o realitate pentru mulți omaniți. Ei desfășoară adesea practici pentru a potoli 
spiritele. Roagă-te ca Dumnezeu să-i elibereze de frică și să se descopere lor în vise sau viziuni. 

• Sultanat Oman sa conducă țara cu dreptate și înțelepciune. 

• Rugați-vă pentru curajul localnicilor să devină ucenici ai lui Hristos și cu toată familia să fie mântuiți. 

• Rugați-vă ca biserica Domnului să fie zidită în Oman și porțile locuinței morților să nu poată birui. 
  

Le voi da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, 
și le voi da o inimă de carne 
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