Ziua Națională Saudită
23 septembrie
Regatul Arabiei Saudite
Ziua națională este sărbătorită întotdeauna pe 23 septembrie.
Se marchează 23 septembrie 1932, când regele Abdulaziz a anunțat unificarea țării ca regat.
Capitala:
Riyadh
Guvern:
monarhie
Grupuri majore de oameni: 83% arabi, 14% asiatici, 1% alți
Populație:
35 milioane + (www.worldometers.info)
Religie:
92% musulmani, 5% creștini (expatriați), 3% alte religii
Bisericile sunt interzise în statul oficial islamic, iar guvernul îi acuză pe cei acuzați de apostazie sau
blasfemie. Dar Domnul este mai mare decât orice modificare a guvernului. El își zidește Biserica
printre saudiți.
Arabia Saudită este locul de naștere al Islamului, o religie care
leagă milioane în lanțuri de minciuni opresive. Cel mai important
loc din Islam este orașul Mecca. Zilnic, peste tot în lume,
musulmanii se confruntă în direcția Mecca să se roage. O dată pe
an, milioane de oameni călătoresc în țară pentru a efectua ritualul
numit Hajj. Forțele întunericului spiritual sunt palpabile în Arabia
Saudită.
Dumnezeu învinge întunericul spiritual "pentru a da lumina
cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos". (2Co 4:6
ESV). Un număr fără precedent de saudiți vin la credința în Domnul
Isus Hristos. În ultimii ani, Domnul a chemat sute de saudiți la el
însuși. Mulți dintre copiii săi saudiți sunt persecutați. Unii sunt
închiși. Unii sunt martirizați. Dar recolta Domnului în Arabia Saudită
continuă să crească. Slavă lui Dumnezeu!
Aici se află punctele de rugăciune: se află în casetă unde scrie RESURSE DE RUGĂCIUNE:
https://prayercast.com/saudi-arabia.html,
https://www.pray-ap.info/saudi.html
https://www.lovesaudis.com/
http://www.apinfo.eu
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Rugați-vă ca Domnul să binecuvânteze poporul Arabiei Saudite de Ziua Națională, cu continuarea
deschiderii societății și reducerea restricțiilor.
Rugați-vă pentru ca Domnul Iisus Hristos să fie revelat ca Domn și Mântuitor mult mai mulți
saudiți. Fie ca secerișul Său să crească treizeci, șaizeci și sute.
Rugați-vă pentru Domnul Isus să demoleze în mod miraculos cetatea Islamului din această națiune
și pentru numele lui Isus ridicat asupra acestei națiuni.
Roagă-te ca Domnul să-i păstreze și să-i mângâie pe cei care suferă persecuție.

