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EAU a fost întemeiat în 1971 și este compus din 7 emirate independente: Abu Dhabi, Dubai, Șarja, 
Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Kaimah și Fujaira. EAU este o țară liberate în Golful Persic (Arab) și a 
cunoscut o dezvoltare extraordinară în ultimii 50 de ani.  
 

Capitala:    Abu Dhabi 
Formă de guvernământ:  Federație de 7 monarhii 
Popoare majoritare:   Arabe, Asiatici, Africani  
Populația:    9.9 milioane (www.worldometers.info) 
Religia:    76% musulmani, 9% Creștini, 15% alte religii 

  

Libertarea religioasă este tolerate dar convertirea de la Islam este descurajată. 
Convertiții sunt siliți să renunțe la noua credință sau să părăsească țara. Prozelitismul 
este illegal.       

 

  

EAU este un centru regional al Orientului de Răsărit. Industria petrolieră, 
comerțul, turismul, finanțele, educația superioară și medicină după 
standarde ridicate atrag pe mulți străini are alcătuiesc aproape 90% din 
populație.  
  

Siguranța și protecția pentru tineretul arab faca ca țara să fie dorită.  
  

Toleranța religioasă este acordată bisericilor creștine și școlilor creștine în 
locuri desemnate de govern. 

Nevoi de rugăciune:   
o https://prayercast.com/united-arab-emirates.html 
o https://prayforap.com/uae.html 
o http://www.apinfo.eu 

  

• Țara este un pustiu fierbinte ca majoritatea peninsulei arabe.  
SĂ ne rugăm ca Isus Hristos care este Apa VIeții să fie  
descoperită de localnici și să vină la ape. 

• Să ne rugăm pentru interzicerea legilor care nu permit oamenilor să vorbească deschis despre 
credința lor.  

• Să ne rugăm ca străinii creștini care locuiesc în țară să vestească evanghelia fără frică localnicilor. 

• Să ne rugăm pentru creștinii care lucrează în țară să fie intre în proces 
de ucenicizare. 

• Să ne rugăm pentru minți și inimi deschise pentru evanghelie, și o mai mare 
deschidere pentru evanghelie. 

• Să ne rugăm pentru creștinii din EAU ca să crească în harul și cunoștința 
Domnului și Mântuitorului Isus Hristos. 
 
 

But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become 
in them a spring of water welling up to eternal life. 

John 4:14 
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