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Filistin, Akdenizin doğu kıyısında, Suriye ile Mısır’ın arasındaki topraklar için kullanılan 
addır. Filistinliler de orada yaşayan Araplardır. Filistinlilerin çoğu Sunni müslümandır, 
ama 20% bütün dünyada Ortodoks Hristiyandır.

1948 senesine kadar bu topraklar İngilizlerin kontrolu altında idi. O yılda Birleşmiş 
Milletler’in (OON) kararıyla orada İsrail devleti kuruldu. 

Filistinlerin çoğu buna karşı çıktı ve öbür arap devletler de İsrail’e karşı savaş açtılar. 

1. O zamandan beri Filistinlerin bir kısmı, İsrail devletinde, Yahudilerle yanyana 
yaşarlar.

2. Büyük bir kısmı komşu devletlere ve oradan bütün dünyaya göç etmiştir. 

3. Üçüncü grup İsrail'e karşı terörizm ve ayaklanma yaptı, ve böylece biraz 
bağımsızlık kazandılar. Artık ayrı bir devlet sayılıyorlar. Ama o devlet iki bölgeye 
bölündü: 

a) Gaza Şeridi - orada çok aşırı kalabalık göçmen kamplarında yaşıyorlar. 

b) Batı Şeria - orada İsrail devletinden gitttkçe daha küçük bölgelere 
sıkıştırılıyorlar
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FİLİSTİNLİLER'in yaşadığı yerler

Batı Şeria 2.930.000

Gaza Şeridi 1.880.000

Ürdün 3.200.000

Israil 1,890,000

Suriye 552.000

Şili 500.000

Lübnan 460.000

Suudi Arab. 400.000

Katar 300.000

Amerika 260.000

BÜTÜN DÜNYADA 13.000.000

Filistin halkının geçimi çok zordur. Ekonominin küçük bir parçası çiftçiliktir, büyük payı 
gene, hizmet sektöründendir (taksicilikten bankacılığa kadar). Hükümeti aynı zamanda 
her sene 900 milyon dolar para yardımı alıyor. Gene de, Filistinlilerin 80% fukaralık 
içinde yaşıyorlar. Sağlık sistemi çok bozuktur. 30.000 Filistinli İsrail’de işliyorlar, ama 
politik problemlerin yüzünden sınırlar sık sık haftalarca kapalı duruyor. 

Filistinli topraklarda yaşam çok büyük
sıkıntı ve umutsuzluk içinde geçiyor.
Bunun sebebi hem İsrail’in baskısı, hem
de kendi hükümetindeki karışıklıktır.

 Ama en büyük sebep müslümanlık
propagandasıdır. Küçüklüğünden beri
bütün çocuklara öğretiliyor ki, Hristyan
devletler ve en çok İsrail halkı
müslümanların düşmanları imiş.
Gençlere cenneti vaad edip kendi
kendini hava uçurmaya öğretiyorlar. Bir
taraftan gittikçe daha fazla anneler
buna karşı çıkıyorlar, ama kendi evladını müslümanlık uğruna kurban etmeye hazır 
olmayan anneleri “vatan haini” diye suçlarlar.

Filistinliler aslında batı düşüncesine açık olan bir halktır. Gene de, arap ve müsüman 
düşüncesi halkın kültüründe büyük bir rol oynuyor. Çok Filistinli kadın üniversite 
bitirmiştir, ama gene de sık sık evlerinin dışına çıkmalarına izin verilmiyor. Ailenin 
namusu en yüksek değer olarak tutuluyor. Lazımsa bu namusu öldürmekle korumaya 
hazırdırlar. Bir kadın ziyan edilirse, çoğu vakıt kendileri suçlu sayılırlar.

Filistinliler bugünlerde en çok müslüman terorist olarak gazetelerde geçerse de, onların 
hepsi müslüman değildir. Eskiden 20% Hristiyan idi, ama son yıllarda bu sayı 2%’e 
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düşmüştür. Çoğu Hristiyan Filistinliler başka devletlere kaçmıştır. 

40 sene önce imanlılar Filistin Araplara müjdelemeye başladılar. En başta küçük 
çadırlarda toplantı yapmaya başladılar. Sonra ev toplantıları olarak devam ettiler. 
Zamanla orada burada küçük toplantı ssalonları kiralamaya başardılar. Bütün bu zaman 
içinde kendi halkına hizmet ederek Mesihin sevgisini gösterdiler ve yavaş da olsa 
büyüdüler. 

2019'un sonunda Filistin hükümeti onları artık bir denominasyon olarak tanıdılar. Artık 
daha serbest çalışabilirler. 

Gene de, Filistinli imanlıların durumu kolay değildir. İsrail devleti tarafından Filistinli 
oldukları için baskı görüyorlar. Öbür taraftan, kendi halkının çoğu olan müslümanlar 
tarafından baskı görüyorlar.

Ayrıca, bütün dünyadaki Hristiyanların tutumu da Filistinli imanlılarl için zorluk 
oluşturuyor: maalesef, yanlış öğretişlerin sonucu olarak, evnagelist imanlılar sadece 
Yahudilere destek veriyorlar. İsrail'e gelen imanlı turistlerden hemen hemen hiç kimse 
Filistinli kardeşlerimzi aramıyor, onlara yakınlık göstermiyor.

DUA KONULARI:

 İsrail’de barış olsun diye dua edelim. Yıllardan beri insanların yüreklerine nefret 
ekildi, o da şimdi ortaya çıkıyor. Fukaralık, çaresizlik ve yanlış politikalar 
yüzünden insanlar fanatik müslümanlara kurban gidiyor.

 İmanlı okullar ve hastenelerde işleyen imanlılar için dua edelim. Karanlık ve 
nefret dolu bir yerde insanlara umut ve sevgi getirmeye çalışıyorlar.

 İmanlı topluluklar her bir yandan baskı görüyorlar: hem İsrail hükümetinden, hem 
fanatik müslümanlardan, hem de, protestan oldukları için, sadece adca Hristiyan 
olan ortodoks kilisesinden.

 Dünyadaki imanlıların düşünceleri değişsin: Filistinli imanlılar için dua etmeye 
başlasınlar
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