
Ramazan 2020 - gün 9 Devlet:  MISIR (Afrika) 

Mısır, Arap dünyasının en kalabalık devletidir: şu anda nüfusu 100 milyondur. Hem de çok 
sıkışık olarak yaşıyorlar: bütün toprak 1 milyon km2, ama insanlar ancak 40.000 km2'de 
Nil ırmağının etrafında 10-20 km geniş bir şeritte (lenta) bir de Akdeniz'in kıyısında 
yaşıyorlar. Demek nüfus sıklığı Almanya'dan 10 kat, BG'dan 40 kat yüksektir.

Misir, Arap devletlerşn arasında, hem müslümanlar, hem Hristiyanlar için en önemli 
devlettir. İslamiyetin en önemli üniversitesi El-Ezhar Kahire kasabasında bulunuyor. 
Bütün din konularında son kararlar o üniversitede veriliyor. 

Aynı zaman, bütün Arap devletlerin içinde en fazla Hristiyan Mısır'da yaşıyor: 13 milyon. 
Bunların 1 milyonu protestan, 0,4 milyonu katolik ve geri kalanlar ortodokstur. 

Mısırlı ortodokslara 'Kıpti' denilir. Bütün halk arapça konuşurken, onlar kiliselerinde daha 
Fıravunlar zamanından kalma eski, asıl Mısır dilini konuşuyorlar. Rabbe hamdolsun ki, 

ortodoks kilisesinin içinde de İncili, yani Kutsal 
Kitaba bağlı kalan, belki 3 milyon kişi bulunuyor. 

Son 20 sene içinde Mısır'da büyük bir ruhsal uyanış
oluyor. Yasak olduğu halde, müslümanlara şahitlik 
yapıp çok kişiye imana getiriyorlar. Fotoğrafta 
2011 senesinde Kahire'de yapılan bir dua 
toplantısını görüyorsunuz. 70.000 kişi akşam 
6'sından sabahın 6'sına kadar yüksek sesle Rabbe 
tapındılar, dua ettiler. Çok çeşitli kiliseden 
katıldılar. Böylece aralarında birlik oluyor. 

Sağda gördüğünüz Kıpti papaz Zekerya Butros
bütün dünyada meşhur oldu. Müslüman kaynak
kitaplarından ders vererek video ve televizyon
aracılığıyla binlerce müslüman Rabbe getirdi.
Anadili arapça oduğu için kimse onun getirdiği
argümanlara karşılık veremiyor. 



Aynı zaman, Mısır'daki kiliseler yüzyıl-
lardan beri 'Şehit kilise' olarak biliniyor.
Her sene yüzlerce Hristiyan öldürülüyor.
Sık sık kiliselere bomba atılıyor, ya da
fanatik müslüman teroristler intihar
suikastları düzenliyorlar. Buna rağmen
kardeşlerimiz imanda sağlam duruyorlar.
Kiliseler büyüyor, müslümanlar bile
imana geliyor.

1953'ten beri Mısır bir demokratik
devlettir. Ama 'Müslüman kardeşler'
denilen fanatik müslüman partisi uzun
yıllardan beri devleti ele geçirmeye ve radikal bir Şeriat rejimi kurmaya çalışıyor. 2011 
başbakan Hüsnü Mubarak'ı uğrattılar ve 2014'e kadar hükümete geçtiler (başbakan 
Muhammed Morsi). Halk onların gerçek yüzünü görünce, birçokları müslümanlıktan 
nefret etmeye ve vazgeçmeye başladılar. Ayrıca gittikçe daha fazla Mısırlı gurbete 
gitmeye başladı.

Mısır için dua ihtiyaçları: 

1. Mısır'da barış devam etsin, radikal islamcılar kişileri öldürmekten vazgeçsinler.

2. Rab imanlıların birliğini korusun, onlara cesaret versin, onların müjdeleme 
hareketini bereketlesin.

3. Rab Zekerya Butros ve onun gibi korkusuzca müjdeleyenleri korusun ve 
bereketlesin. Gittikçe daha fazla genç imanlı müslümanlara internette ve 
videolarla müjdeyi yaymaya kuraj bulsunlar.

4. Rab gurbette yaşayan Mısırlıların yüreklerini açsın, öyle ki, memleketlerinden 
uzak olarak Mesih'te sonsuz yaşam bulsunlar, asıl memleketlerine gisinler.

5. Rab Mısır kiliselerinden başka arap devletlerde çalışacak olan misyoner kaldırsın. 
Yerli kiliseler de onları göndersinler.


