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Bahrain este o mica insula la țărmul de răsărit al Saudia Arabia. Faimoasă pentru industria extragerii și 
prelucrării perlelor, a propășit până în 1930. Este prima țară care a descoperit petrol în Golful Arabiei și 
s-a bucurat de multă prosperitate. După 100 de ani sub stăpânirea britanică, s-a declarat independent în 
1971. Răscoale civile în 2011 au arătat nemulțumiri cu șomajul și lipsa de libertate politică, precipitând 
conflicte dintre stăpânitorii Suni și majoritatea Șia. 

  

Capitala:   Manama 

Guvernare:   Monarhie constituțională 

Grupări majoritare:  62% arabi, 38% expatriați de alte naționalități 
Populația:   1,7 milioane locuitori (www.worldometers.info) 

Religia:   81% musulmani, 9% creștini, 6% hinduși, 4% alte religii 
 

Musulmanilor li se interzice să schimbe religia. Cei care se fac creștini sunt puși în 
închisoare și bătuți de membrii familiei. Oricine distribuie orice care critică Islam poate fi 
închis. 
       

 

 

Bahrain a fost o societate liber-cugetătoare sute de ani. A 
fost prima țară în regiune care are un spital creștin și școală. 
 

Un pod a fost construit între Bahrain și Arabia Saudită în 1986 
și ca urmare mulți Saudi vizitează țara ca turiști. 
 

Nu se permite evanghelizare în public, dar creștinii din alte 
țări au libertatea să se închine în locuri special amenajate. 
Astfel acești creștini pot sluji celor locali și vizitatorilor din 
Saudia și altor țări din Golful Arab. 

Să ne rugăm:  
o https://prayercast.com/bahrain.html 
o https://prayforap.com/bahrain.html 
o http://www.apinfo.eu 

   

• Pentru familia regală, lideri de opoziie și guven ca să lucreze  
împreună pentru stabilitatea social. 

• Să li se facă dreptate expatriaților și să primească ajutor ca  
să îndure abuzuri, salarii de mizere și multe ore de lucru. 

• Biserica expatriaților să vestească evanghelia băștinaților. 

• Mijloace creatoare pentru înaintarea evangheliei. 

• Curajul creștinilor din Bahrain să fie lumini în întuneric în ciuda ostilităților zilnice.  

• Oportunități crescânde de a vizita Arabia Saudită și alte țări din Golf cu evanghelia. 
 

Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, 
se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. 
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