
Ramazan 2020 - gün 19         Devlet:    TÜRKİYE

Türkiye'nin bölgeleri:

Bugünkü ad: İncil'deki ad: Şehirler:

Marmara bölgesi Bitinya Edirne, İstanbul, İzmit, Bursa

Ege bölgesi Asya İzmir, Manisa, Denizli

Akdeniz bölgesi Pamfilya Antalya, Mersin, Tarsus, Adana, Antakya

İç Anadolu bölgesi Galatya, Kapadokya Ankara, Kayseri, Konya, 

Karadeniz bölgesi Pontus Samsun, Trabzon, Rize

Doğu Anadolu bölgesi (Armenia) Erzurum, Ersincan, Kars, Van

Güneydoğu Anadolu b. (Komagene) Diyarbakir, Gaziantep, Urfa, Mardin 

Türkiye'nin toprakları eski zamandan beri Mesihçiler için büyük önem taşırdılar: 
kimilerine göre, Aden bahçesi burada imiş ve Nuh'un gemisinin indiği Ağrı Dağı da burada 
imiş. İbrahim'in yaşadığı Harran kasabası burada. Mesihçilere en birinci Hristiyan 
denildiği yer, Antakya kasabası bugünlerde Türkiye'de bulunuyor. Pavlus'un 3 misyoner 
gezisi orada geçti, Petrus'un birinci mektubu ve Vahiy kitabını alan 7 kilise... bunların 
hepsi bugünkü Türkiye topraklarında geçti. 

Tabii ki, o zamanlarda Türkler henüz Anadolu'da yaşamadılar. 12. yüzyıldan sonra, 
Arapların askerleri olarak önce Selçuk, sonra Osmanlı Türkler Anadolu'ya yerleşmeye 
başladı. O zamandan beri Türkler 'islamiyetin kılıcı' olarak Balkan devletlerine karşı 
savaşıp, hem islamiyeti korudular, hem de kılıçla Avrupa'ya yaydılar.  



Bu, Türklerde sonsuz bir 'milliyetçi gurur' yarattı. İslamiyet de o duygunun vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Türk olmak, müslüman olmak demektir. Ancak son yıllarda, Erdoğan 
politikasının sonucu olarak hızlı değişmeye başladı. Bir yandan halkın yarısı daha fanatik 
ve kapalı müslüman olurken, öbür yarısı islamiyetin iç yüzünü görüp onun etkisinden 
kopmaya başladı.

Türklere müjdeleme konusunda hep aynı gelişme görüyoruz: iki adım ileri, bir adım geri. 
Kutsal Kitap ilk olarak1666 yılında, yani birçok Avrupa dillerden daha önce tercüme 
edildi. Ama maalesef o taslak (manuskript) Hollanda'da 150 yıl boyunca bir üniversitede 
unutulup depoda kaldı. 

İlk misyonerler 1830'ta Türkiye'ye gelmeye başladı, yüzbinlerce ortodoks, Yunan, Ermeni,
Bulgar ve Süryani gerçek imanlı oldu. 1910 yılında 2,5 milyon imanlı vardı. Ama birkaç 
sene içinde bu sıfıra düştü. 

1960'tan sonra yeniden misyoner gelmeye başladı. Bugün imanlıların sayısı 5.000'i 
geçiyor, bir de o kadar saklı imanlı var. İmanlı radyo, TV ve özellikle internet metoduyla 
milyonlarca türk Mesihin iyi haberi işitiyorlar.

TÜRKİYE için dua ihtiyaçları:

1. Türkiye'nin bütün 81 ilinde (oblastta) en azında birer topluluk kurulsun. 

2. Son yılda 80 eb eski ve en yetenekli misyoner kovuldu. Yerli kiliseler güçlenip 
yabancıların yardımına muhtaç kalmasınlar.

3. Türkiye'de 650.000 İranlı yaşıyor. 2-3 sene kalıp daha zengin başka devletlere 
devam ediyorlar. Binlerce İranlı Türkiye'de imana geldi... ve türklere bile müjdeyi 
yayıyorlar. Hükümet onlara küçük kasabalara ve köylere gönderiyor. Dua edelim ki,
onların sayesinde müjde Türkiye'nin en uzak köşelerine kadar yayılsın.

4. Savaştan kaçan 3 milyon Suriyeli Türkiye'de bulunuyor. İstanbul'da onların 
arasından 3 ev toplantısı meydana geldi. Dua edelim, daha binlerce Suriyeli 
Türkiye'de Mesihi bulsunlar.

5. İmana gelen türkler, din değiştirmekle yetinmesinler, ama tam olarak tövbe edip 
yeni doğuşa kavuşsunlar, Rable karşılaşsınlar. 

İstanbul'da İranlı incil 
okulu ve vaftiz




