
  
 

Sa ne rugăm pentru Yemen     
 

Yemenul de Nord este independent de imperiul ottoman din 1918. Britanicii s-au retras in 1967 din 
aria portului Aden a devenit Yemenul de Sud. După 3 ani  guvernul de sud a adoptat orientare 
marxistă. Exodul masiv a sute de mii de persoane de la sud la nord a contribuit la 2 decenii de ostilități 
între cele două state. Cele două țări s-au unit în republica Yemen în 1990. 
  

Capitala țării:    Sanaa 
Grupe majoritre:  94% Arabi, 6% alții 
Populația:    30 milioane plus (www.worldometers.info)  
Religia:     99.9% Musulmana 

  

Creștinii convertiți sunt intens persecutați de familia, comunitate și govern. Este 
ilegala prozelitism Musulman și cei care nu sunt musulmani sunt sever persecutați. 

 

 

 

Yemen este unul din cel mai vechi teritoriu din lume.  A făcut odată parte din 
împărăția lui Seba a cărei împărătească a adus daruri scumpe împăratului 
Solomon când a călătorit la Ierusalim. Yemen a fost convertit la Islam în 
secolul 7.  
  

Sărăcia lucie din țară a adus la un conflict intern întră forțele armate loiale 
președintelui Hai și cei aliați cu gruparea etnică Huti care este rebelă. 
Populația locuiește în frica de violență și lipsă de acces la mâncare și 
medicamente. 80% din populație are nevoie de ajutor. Peste 4 milioane sunt 
azilanți in țară lor.  
  

Violența, foametea, lipsuri aduc mari suferințe. Dragostea lui Dumnezeu 
atrage pe oameni la El. Dumnezeu își zidește Biserica printre iemeniți. 
 

Să ne rugăm:  
https://pray4yemen.com                             
https://prayercast.com/yemen.html      
https://www.pray-ap.info/yemen.html     
http://www.apinfo.eu 

  

• Pentru ca evanghelia să fie vestită în ciuda restricțiilor legale.  

• 80% din populație consumă zilnic narcoticul numit CATSă ne rugăm pentru eliberarea de acest narcotic.  

• Să ne rugăm pentru protecția populației, mângăiere și pace în suferințe și prăbușirea infrastructurii țării. 

• Să ne rugăm pentru oprirea corupției și lăcomiei ca ajutoarele să ajungă la cei care au nevoi acute. 

• Să ne rugăm pentru conflict din țară și greutăți economice să fie ușurate și pace în țară. 

• Să ne rugăm pentru yemeniți că pună nădejdea și siguranța care se află în Domnul Isus Hristos.  

• Să ne rugăm pentru credincioșii din Yemen să rămână tari în credință și să crească în harul și cunoștința 
Domnului Isus Hristos.   
  

Psalmul 146:9 Domnul sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. 
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