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MALAY halkı

Malezya 16.000.000

Endonezya 6.000.000

Tayland 2.000.000

Singapur 660.000

Bruney 300.000

bütün dünyada 26.000.000

MALAYLAR bir halktır ve güneydoğu Asya'da değişik devletlerde yaşıyorlar: Malezya, 
Endonezya, Bruney, Tayland ve Singapur. 

MALEZYA bir devlettir ve 3 parçadan oluşuyor:  Malaya bölgesi Asya kıtasındadır; Sarawak
ve Sabah, Borneo adasında iki bölgedir.

1. MALEZYA   
Malay halkı bütün Asya’da henüz yüreğini İsa’ya açmayan
halklarından biridir. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dur. Bu
kocaman kasaba dünyanın ileri gelen kasabalarından sayılıyor, ve
13 milyonluk Malay halkına İncili getirmek isteyen mutlaka bu
kasabadan başlamalı. 

Bu kasaba ilk önce kalay metalını arayanlar tarafından Klang ve Gombak adlı iki ırmağın 
birleştiği yerde kuruldu. Bu kadar önemsiz bir başlangıçtan sonra, Kuala Lumpur bugün 
Güney Asya’nın en işlek ve önemli kasabalarından biri oldu. Aynı zamanda Malezya’nın 
başkenti ve en büyük kasabasıdır.

Kuala Lumpur çok modern bir kasabadır: dünyanın ikinci yüksek binası burada bulunuyor:
452m yükseklikle Petronas ikiz kuleleri. Asya’nın en yüksek televizyon kuleleri ve 
dünyanın en yüksek bayrak direği de buradadır. 

Malezya korkunç bir hızla gelişiyor. Her sene binlerce yeni üniversite öğrencileri büyük 
kasabalara, özellikle Kuala Lumpur’a akıyor. Her sene mantar gibi türeyen yeni 
üniversitelerde okumak istiyorlar. Özelikle bu öğrenciler için dua edelim ki, büyük 
kasabada İsa'yı bulsunlar.

Malezya'da herkes kendi köyüne bağlıdır: hafta sonu ya da bayram günlerinde herkes 
mutlaka köyüne, memleketine dönüyor. “Köyde insan lazım olan herşeyi buluyor” 
diyorlar. Kasabada Malay halkı yeni fikirlerel karşılaşıp hızlı değişmek zorunda kalıyor. 
Ama köy hayatında sanki eski değerler korunuyor. Dua edelim Malayların hayatı 
değişince, müjdeye de aöık olsunlar

Malezya'da modern yaşamın yanısıra radikal islam da her sene daha güçlü oluyor. 
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Yıllardan beri Malezya'da müslüman şeriat yasalarının geçerli olması için gittikçe daha 
fazla baskı oluyor. 

DUA KONULARI:

 Malezya’nın hükümeti, kralı, başbakanı ve din önderleri için dua edelim

 Kuala Lumpur’daki kiliseler için dua edelim: sadece kendi hayatında ilerlemeye 
bakmasınlar, karyeryalarını düşünmesinler, etraflarında İsa’nın müjdesini henüz 
işitmemiş, kaybolmuş insanların ruhsal ihtiyaçlarını düşünsünler.

 Köylerinden kasabaya kaçmış olan ve sık sık boş gezen gençler için dua edelim: 
Kutsal Ruh özellikle bu değişikliği yaşayan gençlerin hayatlarında işlesin.

 Dua edelim üniversite öğrencileri için. Yeni yeni fikirlerle kaşılaşınca, kendi 
inançları hakkında soru sorup İsa Mesih’in müjdesini de işitip değerlendirsinler.

 Yeni iman edenler ailelerinden kopmasınlar, ve topluluğun içinde daha büyük ve 
daha güzel aile bağlantıları kursunlar.

2. BRUNEY
Bruney, Kalimantan (Borneo) adasında ve Malezya'nın içinde
bulunan bir 'cüce devletidir' (350.000 kişi - 5800 km2: Oblast
Plovdiv kadar büyük). 

Bruney dünyanın en zegin devletidir. Oradaki petrol ve gaz
kaynakları ona düşünülmez bir zenginlik getirdi. Aynı
zamanda, bütün devlet olarak yüzde yüz kendini islamiyeti
vermiştir. Onun için, küçük olduğu halde, başka devletlere büyük etki yapıyor. 

Bruney bir demokrasi değildir, onun başında bir 
Sultan bulunuyor. O da tam bir diktatör gibi 
hüküm sürüyor. Bütün görevleri kendi elinde 
tutuyor: başbakan, iç işleri bakanı,  ordunun en 
büyük generali ve polis şefi - hepsi kendisidir. 
Aynı zamanda islamiyetin önderi ve 
koruyucusudur.  

Bruney devleti bir "müslüman krallığıdır" ve onun 
ideolojisi her yerde görülüyor. O düşünceye göre,
Malay halkı dil, din ve krallık konusunda bir 
bütündürler ve bölünmezdirler, yani Malay dilini 
konuşmayan (Çinliler), ya da müslüman olmayan 
(Hristiyanlar) aslında kabul olmuyor. 

Bruney halkının 8% Hristiyandır, ama çoğunda diri
iman yoktur, Çin azınlığından ve sadece adça Hristiyandırlar. Malayların arasında henüz 
bir avuçtan fazla imanlı yoktur.

DUA KONULARI:

 Bruney'in Sultanı için: gerçekten Allahı ararsa, Rab ona görünsün, belki de bir rüya ya
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da görünümde. Bruney'deki Malay halkı da günahlılığını anlasın, müslümanlıkta 
kurtuluş olmadığını görsünler.

 Var olan imanlılar zor bir durumda yaşıyorlar, her an devletle problemleri olabilir. Sık
sık mahpusa atılıyorlar. Öyle bir yerde tuz ve ışık olsunlar diye dua edelim.

 İmanlılar çoğunlukla Çinli ve yerli oymaklardan oluşuyor. Rab, müslüman Malaylar'a 
müjdeyi anlatmak için, onların yüreklerine bir yük versin.
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