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Bölge:  Güney BG'da köyde yaşayan Türkler 

Rabbe handolsun ki, son 30 yıl içinde bütün
Bulgaristan'da türkçe konuşan binlerce kişi imana
geldi. Balkan Dağları Bulgaristan'ı batıdan doğuya
ikiye bölüyorlar. İmanlıların çoğu da o dağların
güneyinde yaşıyorlar.

Bu duruma her ne kadar sevinirsek de, daha
yüzlerce köy ve kasaba topluluksuz kalıyor. Hatta
tek bir imanlı olmayan daha yüzlerce köy var.
Onlarda da Rab İsa için kalıcı bir şahitlik
bulunması için dua edelim.

Genel olarak, o köy ve kasabalarda ekonomik durumu çok kötüdür. O da yüzbinlerce 
kişinin hem büyük şehirlere, hem de Avrupa'ya göç etmesine sebep oldu. Bulgaristan 
bütün Avrupa Birliği'nin içinde en hızlı nüfus kaybeden devlettir: 1990 yılında 9,5 milyon 
kişi Bulgaristan'da yaşarken, şimdi 6,5 milyon kaldı.

Bu gelişme BG'daki toplulukları da etkiledi: imanlıların 2/3'si artık gurbette yaşıyor. Aynı 
zaman Rabbin işçilerinin sayısı da azaldı. Gene de dua edelim, Rab bu durumda bile, o 
türk köylere müjdesini götüren ruhsal işçiler kaldırsın.

Bulgaristan için dua ihtiyaçları:

1. Rab, Türklerin arasında ruhsal bir uyanış versin. İnsanların çoğu sadece geçim 
derdiyle meşgul oluyorlar. Rab onların gözlerini açsın, “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz,
ama Allahın ağzından çıkan her bir sözle de yaşıyor” diye anlasınlar.  

2. Şimdiye kadar köylerde müjdeleme işi şansa brakılmıştı. Planlı ve sistemli bir 
müjdeleme hiç yapılmadı. Rab toplulukların önderlerine anlayış ve hikmet versşn; 
etraftaki türk köyleri bulmak ve oradaki halkla kontakt tutmak için istek versin.

3. Rab türkçe konuşan topluluklarda sadık işçi yetiştirsin, onlara da gereken araçları 
versin: ulaşım için gerekli olan arabalar, yakıt için para ve uygun broşürler, kitaplar.

4. Şimdiye kadar köylerdeki ruhsal ihtiyaç anlaşılmadı. Gittikçe daha fazla kardeş bu 
ihtiyaç için uğraşsınlar, dua etsinler.



5. Rab o köylerde ve kasabalarda açık kapılar versin. Yerli insanlardan iyi haberi 
işitmek isteyen ve evlerini müjdeyi paylaşanlara açsınlar.

6. Özellikle şu bölgeler için dua edelim:  Karlovo - Kazanlık - Aytos - Haskovo


