
 

 

 

 اليمن   اجل صالة
 

  محمية أسسوا الذين فالبريطانيون اليمن جنوب أما . م١٩١٨ عام في العثمانية اإلمبراطورية من اليمن شمال تحرر

 الحقا    المنطقة هذه سميت و م ١٩٦٧ عام في منها عشر،انسحبوا التاسع القرن في عدن  ميناء حول المناطق في  فيه

 الى  أدى مما  ماركسي، توجه اليمن في الجنوب حكومة تبنت سنوات بثالث البريطانيون  انسحاب بعد  .اليمن  بجنوب
 الصراع و الخصومة من عقدين تكوين في ذلك أسهم و  للشمال؛ الجنوب من اليمنين من األالف  لمئات جماعية هجرة

 . اليمنية  الجمهورية كونوا و  الشمالي اليمن مع الجنوبي  اليمن توحد م ١٩٩٠ عام في و  .الدولتين بين
 

 صنعاء    : العاصمة
  أُخرى أعراق من ٪٦ و  عرب  ٪٩٤ : العرقية  الجموعات

 نسمة مليون ٣٠ من أكثر  : السكاني التعداد

 مسلمون ٪٩٩,٩     :الديانة

 

  من  و .الدولة و المجتمع و عائالتهم قبل من فوريا   المسيحية الديانة يعتنق من كل أضطهاد يتم
 . المسلمين لغير قوي و ملحوظ عنصري تميز أيضا   هنالك  و المسلمين تبشير القانوني غير

 

 

 

 

 و نادرة هدايا ملكتها قدمت التي سبأ مملكة من جزء كانت لقد  .العالم في المأهولة المناطق أقدم من اليمن

 . الميالدي السابع  القرن في األسالم أعتنقت التي  الدول أول من  اليمن كانت .سليمان للملك غالية
 

 للمتمردين والمواليين  هادي منصور عبدربة للرئيس المولية  القوات بين داخلية صراعات من يعاني الفقير اليمن

 ما  .  الصحية الرعاية و الطعام قلة من ويعانون  الدائر العنف من خوف في  اليمنيين من الكثير يعيش .الحوثيين
  أطروا شخص مليون ٤ من أكثر و . لساعدات بحاجة اليمن سكان من ٪٨٠مايعادل أي شخص مليون ٢٤ يقارب

 . الحالي النزاع بسبب منازلهم لترك
 

 و إليه الناس تجذب هللا محبة هذا، كل من بالرغم .اليمنيين على سلبا   يأثرون الحرمان و الجوع و العنف

 . اليمنين وسط في جسده يبني الرب

   الصالة ِطلبات
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 .الحالية القانونية القيود من برغم األنجيل ألنتشار صلّي ·

 .يوميا   تناولها يتم التي المخدرة القات نبتة  من اليمنيين من  ٪٨٠ يتجاوز ما يتحرر لكي صلّي ·
 البنية   معظم  أنهيار  من  معانتهم  و  تجشمهم   في  سالمهم  مصدر  و  معزيهم  الرب  يكون  أن  و  اليمن  للشعب  إالهية  حماية  أجل  من  صلي ·

   .للبلد التحتية
 . يحتاجوها لمن اتالمساعد تصل  لكي الطمع و الفساد لنهاية صلّي ·

 . اليمن أرض  كل على  السالم يعم أن أجل من  و األقتصادية الصعوبات و الداخلي الصراع إنتهاء  أجل من صلّي ·

 .المسيح في إال يوجد ال الذي األزلي األمآن و األمل اليمنيون  أجل من صلّي ·
  .المسيح يسوع سيدنا معرفة و نعمة في ينموا أن و إيمانهم في ثابتون يكونوا أن أجل من اليمنييون المؤمنون  أجل من صلّي ·

·  
 

ب   د   اْلغ َربَاَء، يَْحفَظ   الرَّ  . األَْشَرارِ  َمَساِعيَ  ي ْحبِط   َولَِكنَّه   َواألََراِمَل، اْليَتَاَمى يَْعض 
 المزمور ١٤٦:  ٩
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