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Birleşik Arap Emirlikleri 3 büyük ve 4 küçük emirlikler, yani küçük krallıklardan oluşuyor.
Eskiden İngilizlerin kontrolu altında iken, 1971 yılında özgür olup birleştiler. Toplam 
nüfusu 10 milyondır. En önemli emirlik Dubay'dir (4,2 milyon), sonra Abu Dabi geliyor (2,8
milyon, ama toprağın yaklaşık 90%), üçüncü yerde Şarika emirliği (nüfusu: 2,4 milyon). 
Bu nüfus patlaması çok yeni bir olaydır: 2005 yılına kadar bütün BAE'nin nüfusu ancak 3,5
milyondu.

Eskiden bugünkü BAE topraklarında yaşayan arap halkı dünyadan unutulmuş ve geri 
kalmış bir halktı. Geçim kaynakları hayvancılık, develerle tüccarlık, balıkçılık ve özellikle
inci, yani sedef boncukları toplamak idi. Bu çok zor ve tehlikeli bir zanaattır.: dalgıçlar 
günde elli defaya kadar suyun altına dalıyorlar, tek bir inci bulabilmek için. Ama ayın 
sonunda aldıkları para çok düşük.

Son 30 yıl içinde bu tipik Arap devletinin görünüşü dünyanın hiç bir devlette olduğu kadar
hızlı bir tempoda değişti. Önce petroldan gelen paralarla zengin oldu, ve bugünlerde 
modern teknoloji, ticaret ve ulaşım için bütün dünya için önemli bir merkez oldu. 
Dünyanın en yüksek binası burada (Burç Halifa), en büyük mol burada, dünyanın en lüks 
ve tek 7 yıldızlı hoteli burada, dünyanın en büyük akvaryumu burada, v.s.

Bütün bu kalkınmayı gerçekleştirmek için BAE''ne çok sayıda yabancılar getirildi. 

Abu Dabi

Dubay Şarika



Geleneksel olarak arap erkekler için kendi elleriyle çalışmak ayıp bir şey sayılırdı. 
Gereken işleri yapmak, yabancılara düşüyor. Onun için işçilerin 85% yabancıdır. 

Suudi Arabistan'dan farklı olarak BAE bu yabancılara biraz tapınma ve din özgürlüğü 
tanıyor. Onun dışında islamyet tek tanınan dindir ve devletin ceza kanunu müslüman 
şeriattan alınmıştır.

BAE için dua ihtiyaçları:

1. Emirler, BAE'nde birkaç toplulukların açılmasına izin verdiler. Dua edelim ki, bu 
toplulukların önemi gittikçe büyüsün, bir gün çak soylu ailelere kadar ulaşsın.

2. Batılı devletlerden, başka arap devletlerinden ve güney Asya'dan gelen işçilerin 
sayısı çok yüksektir. Hem teknisyen, mühendis (injenyör) ve iş adamları olarak, 
hem de aşçı, temizlikçi ve çocuk bakıcı olarak çalışan bu yabancı imanlı işçiler, iş 
yerinde Mesih için şahit olmaya cesaret bulsunlar. 

3. Her sene bütün dünyadan, ama özellikle kapalı arap devletlerinden de, 
milyonlarca kişi BAE'ne geliyor. Dua edelim ki, orada müjdeyi duysunlar, imana 
gelsinler ve ruhsal güçlü dopdolu olarak memleketlerine dönsünler, müjdeyi kendi 
vatandaşlarına tanıtsınlar.

4. Dubay'ın emiri 2019'u "BAE'de tolerans yılı" olarak ilan etti. Dua edelim ki, bunlar 
boş sözler kalmasın, ama birçok yerli arap bu özgürlük kapısını kullansınlar, Mesih 
hakkında araştırma yapsınlar.

5. Asıl arap halkının arasında da yavaş yavaş topluluklar meydana geliyor. Ama 
imanlıların sayısı henüz çok düşüktür: bir midyenin içinde bir inciyi bulmak şansı 
1.000'de birdir; ama BAE araplarının arasında bir Mesihçi bulmak 50.000'de birdir. 
Dua edelim, Matta 13:45-46'ye bakarak, araplar dünyanın en pahaı incisi olan 
Mesihi arasınlar, bulunca da onu kazanmak için herşeyden vazgeçmeye hazır 
olsunlar.

 



 


