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ف سنة ١٩٧٠م قام السلطان قابوس بن سعيد السعيد بإنقالب أبيض عىل عىل والده السلطان سيعد بن تيمور ،ومن ثم حكم السلطنة
حت وفاته ف يناير ٢٠٢٠م .برنامج التحديث الواسع الذي تبناه السلطان قابوس فتح ُعمان للعالم الخارج .سياسة ُعمان الخارجية
إتسمت باإلعتدل و اإلستقاللية؛ وسعت للحفاظ عىل عالقات ودية مع جميع دول ر
الشق األوسط .خلف السلطان قابوس أبن عمه
هيثم بن طارق بن تيمور السعيد والذي أستمر ف نهج السياسات المعتدلة للسلطان قابوس.
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مسقط
ملك
 ٪٦٧عرب ٪٢١ ،جنوب آسيويون ٪١٢ ،أعراق أخرى
 ٥.١مليون)(www.worldometers.info
 ٪٩٢مسلمون ٪٣ ،هندوس ٪٢ ،مسيحيون ٪٣ ،ديانات أخرى

بالرغم من ر
الدين ،الزالت الحرية الدينية محدودة .وال يسمح للمسيحيي وأتباع الديانات األخرى
البوي ج للتسامح
ي
العبادة إال يف أماكن معتمدة من قبل الحكومة .ومن غب المسموح لهم اإلجتماع يف البيوت للعبادة أو الصالة
الجماعية.
ُعمان ه أقدم دولة مستقلة ف العالم العرن .معظم ُ
العماني من الطائفة اإلباضية األكث تسامحا .إن
العماني فخورين جدا بثقافتهم ،بالرغم من التحديث الذي يعيد تعريف حياتهم ،اليزال ُ
ُ
العمانيون
متمسكون بالتقاليد والعادات والقيم المتحفظة .زيادة نسبة الثاء والراحة المادية إضافة إىل جانب
اإلعثاز الثقاف والديت العميق يجعل ُ
العمانيون يقاومون اإلنجيل.

اإلقتصاد ُ
العمان متنوع ويشمل إنتاج النفط ،والزراعة والصيد األسماك؛ وهناك إستثمار ضخم ف المجال
الصح والتعليم ،خاصة للنساء .إن عدد المتعلمون الجامعيون ف ُعمان يتناىم بشعة ونسبة البطالة
بي الشباب تعتث مشكلة إجتماعية ملحوظة ف ُعمان.
األجانب يكونون األغلبية العظم من المسيحيون ف ُعمان .بالرغم من ذالك فأن الرب يبت كنيسته
المحلية ،وعدد من ُ
العمانيون أصبحوا يتبعون المسيح ف السنوات األخثة.

ِطلبات الصالة
o
o
o

•
•
•
•
•
•

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

صلّي طالبا أن يتغلغل اإلنجيل في الثقافة العُمانية ،و يصل للكثيرين الذين لم يصلهم من قبل.
صلّي أن يستمر سلطان عُمان في حكم البلد بعدل و حكمة.
المئات من العُماينون يدرسون خارج البلد أو يذهبون للتلقي العالج في بلدان أخرى .صلّي أن يكرز لهم المؤمنون في تلك الدول و أن
يظهروا لهم كرم و إهتمام و محبة يسوع المسيح.
ّ
الخوف من األرواح الشريرة واقع لكثير من العُمانيون ،والكثيرين يقمون بأداء الكثير من الممارسات إلرضاء األرواح .صلي أن يحررهم
هللا من الخوف و يعلن شخصه لهم في رؤى و أحالم.
صلّي طالبا من هللا أن يتشجع العُمانيون و يصبحوا تالميذ للمسيح ،و أن تخلص عائالت كاملة و ت ُقبل على معرفة الحق.
صلّي أن تتأسس كنيسة الرب في عُمان و أن ال يسود ضدها شيء.

َ
ْ َ ْ ْ َُْ
ْ َْ َ َ ْ
ً َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ُْ ُ ً َ
” َو ُأ ْعطيه ْم َق ْل ًبا َو ً َ َ ْ َ ُ
ب لحم“
يهم قل
احدا ,وأجعل ِ يف د ِ
ِ
اخ ِلكم روحا ج ِديدا ,وأن ِزع قلب الحج ِر ِمن لح ِم ِهم وأع ِط ِ
ِ ِ
ﺣﺰﻗﻴﺎﻝ ١١:١٩

