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Konu: 30 sene “Müslüman Devletler için Dua” hareketi 
1992 yılın dördüncü ayında bazı Mesihçiler Kızıldeniz'in (Mısır) kıyısında bir araya gelip 
müslüman halklar ve devletler için ciddi olarak dua etmeye karar verdiler. Ve o amaç için
özellikle Ramazan ayını kullanmak istediler. Bütün dünya çapında müslümanlar Ramazan 
boyunca daha dindar olurlar, kimileri gerçekten Allahı arıyorlar ve günahlarına af 
bulmaya çalışıyorlar.

Biz Mesihçiler olarak o fırsatı kullanalım: müslüman komşularımıza Rabbin gözleriyle 
bakalım. O onları seviyor, 'kaybolmuş koyunlar' sayıyor, 99'u (yani bizi) brakıp onların 
peşine gidiyor, tek tek onları kurtuluşa, sonsuz yaşama getirmek istiyor. 

Ve bu konuda Yakup 5:16 bize güç ve umut versin: “Doğru bir adamın canlı duası çok şey 
değiştiriyor.” 

Evet, 30 yıldan beri milyonlarca imanlı bu dua hareketine katılıyor. Ve bu son 30 yılın 
içinde Rab dualarımıza harika bir biçimde cevap verdi. Müslüman dünyası kökten 
değişiyor. Bugün ona bir göz atacağız. Bu son 30 yıl içinde neler oldu:

Yugoslavya
Yugoslavya'nın yıkılışından sonra, Bosna'da (1992-95)
ve Kosovo'da (1998-99) savaş oldu. Kimse
beklemezdi, Avrupa'da bir daha o kadar acımasız bir
savaş çıksın. Ortodoks hristiyan Sırplar her yerde
suçlu olarak gösterildi. Ama aynı zaman savaştan
kaçanlara yardım eden, müslüman devletler değildi,
hristiyan yardım organizasyonları idi. Böylelikle
Bosnak ve Arnavut halklarında eski hristiyan
düşmanlığı azaldı ve birçokları Mesihi kabul ettiler.

Müslüman terörizm
1990-91 Birinci İrak savaşı. İrak'ın diktatörü Saddam
Hüseyin Kuveyt'i ele geçirdikten sonra Amerikanlar İrak'a
karşı 1.Körfez Savaşı'nı başlattılar. Bir milyon kişi ölüyor.
Savaştan sonra Amerikan askerler Suudi Arabistan'da
kalmaya devam ediyorlar. Bin Laden onlara kafir gözüyle
bakıp Amerika'ya karşı savaş ilan ediyor.

Bunun arkasından 1993 ilk defa New York'taki Dünya
Ticaret Merkezi bombalanıyor. 1998 Afrika'da Kenya ve
Tanzanya'da Amerikan konsolosluklar bombalanıyor

11. Eylül 2001 bütün tarihi değişen New York ve
Washington'da uçak saldırıları. Prezident Bush arkasından
'Teröre Savaş' ilan ediyor. 15 sene boyunca bütün dünyada
saldırılar oluyor; bütün dünya bir 'savaş alanı' oluyor. Bu o

11. September en büyük dönüş noktası oluyor: bütün dünyada herkes müslümanlığı 
konuşmaya başlıyor. Ve gittikçe daha fazla Mesihçiler müslümanlar için dua etmeye 
başlıyor, misyonerler gönderiyorlar.
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İnternet
1995 İnternet yayılmaya başlıyor. Yüzlerce sene
hocalar, islamiyet hakkındaki bilgileri kontrol ettiler.
Fırsat vermediler, müslümanlar kendi kitaplarını
okuyup aydınlansınlar. Ama internetin yayılması ile
herşey değişti. Artık herkes dünyanın her yerinde
bedava istediği bilgiye sahip olabilir. 

2004 Facebook ve 2006 Twitter çıkıyor: sosyal ağlar.
İnsanlar artık bedava ve çok çabuk kendi fikirlerini
yayabilirler, toplantılar ve mitingler organize
edebilirler.

2007 birinci I-Phone çıkıyor: artık bilgisayar cepte ve bütün dünyayla bağlantı 
kurabilirsin. Şimdiye kadar kapalı devletlerde yaşayan müslümanlar bütün dünyadan 
insanlarla konuşup farkı görebilirler.

Politik gelişmeler - radikal islam yayılıyor
2003 Erdoğan seçiliyor - Türkiye'de islamiyet politik güç
kazanıyor. Ama aynı zaman halktan gittikçe daha fazla kişi
islamiyete sırt çeviriyor. 'Deizm' popüler oluyor: “Bir tanrı
var, ama hiç bir dine inanmıyorum” düşüncesi.
Araştırmalarda halkın onda biri ve gençlerin üçte biri dinsiz
olduklarını söylüyorlar. Rabbe Erdoğan için teşekkür edelim,
yüzlerce misyonerlerin ve pastörlerin yapamadığı o yaptı:
Türklerin kalplerini müjdeyi duymak için hazırladı.

2010-12  Arap baharı: bütün Arap devletlerinde halk ayaklanıyor, eski rejimlere karşı 
gidip demokrasi istiyorlar. Ama radikal müslümanlar da fırsatı kullanıyorlar. Mısır'da 2012 
yılında Mohammad Morsi seçiliyor (radikal islamcı). Bir sene sonra halk ondan bıkıyor ve 
askeri hükümeti oluyor. 

2011-bugün  Suriye İç Savaşı - En vahşi, en acımasız müslüman grubu İŞİD ortaya çıkıyor. 
Hristiyanları ve yeterince müslüman olmayanları öldürüyorlar, Onbirlerce kadın köle 
olarak satıyorlar. Dünyadaki müslümanlar bunu görünce
birçokları tiksinip İslamdan vazgeçiyorlar.

2015 Avrupa mülteci krizi - birkaç ay içinde 1,5 milyon
müslüman Avrupa'ya yerleşiyor. Önce Avrupalılar onlara
çok sıcak davranıyorlar. Fakat birçok yerde o mülteciler
suç işliyorlar ve Avrupalılar onlara artık başka gözle
bakmaya başlıyorlar. Ne var ki, şimdi Avrupa'da büyüyen
ve serbestliği gören çocukların çoğu müslümanlığı terk
edip dinsiz olurlar.

Suudi Arabistan değişiyor ! Prens Mohammed bin Salman 2018 yılında dünyanın en katı 
rejimi yumuşatmaya başlıyor: kadınlar araba sürebilir, 'din polisi' kimseyi namaz kılmaya 
zorlamayacak artık. Ve en büyük gelişme: bin Salman diyor: “Hadislerin 90% atacağız !” 
Bütün dünya şok içinde !
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Eski yalanlar yıkılıyor
En eski müslüman kaynaklar meydana çıkıyor. Yüzlerce sene “Kuran mucizedir: tek bir 
harf değişmedi” yalanı yıkılıyor.

Orijinal Kuran nerede diye sorulunca, müslümanlar hep
'Topkapı Saray'ındaki Kuranı gösterirdiler. Ama 2007'de
iki türk profesörü uzun bir araştırmadan sonra dediler
ki, “Hayır bu orijinal değil, 200 sene sonra yazılan bir
Kuran'dır”. 

Mesihçiler 36 değişik arapça Kuranları buldular ve
birbirleriyle karşılaştırmaya başladılar. Şimdiye kadar 
90.000 farklı ayet buldular. En büyük müslüman
profesörler bile kabul etmek zorunda kalıyorlar ki,
“Şimdiye kadar anlattığımız hikaye yanlıştır!”

Artık her bir müslüman ekrana bakıp en eski Kuran kopyalarını görebilir, aralarındaki 
farklılıklarını kendi evindeki bilgisayar ekranında karşılaştırabilir.

İşte, biraz geriye baktığımızda dualarımızın cevaplarını görüyoruz: son 30 yılda 
müslüman dünyası çok hızlı değişti. Milyonlarca müslüman Mesih'i buldu. Bu sene de 
Ramazan ayı boyunca başka başka müslüman halklar ve devletler Rabbimizin tahtının 
önüne getirelim !

Dua edelim:

1. Ruhsal dünyadaki gördüğümüz değişikliler, müslüman dünyasının kökten değişmesi,
milyonlarca kişinin yalanı terk edip Gerçek, Yol ve Yaşam olan Mesih'e dönmeleri...
bütün bunlar gerçekten dualarımızın boş olmadığını gösteriyor. Rab be sene daha 
da fazla Mesihçi Ramazan ayı boyunca dua etmeye teşvik etsin.

2. Gördüğümüz değişiklikler kolay olmadı, çok acılar, gözyaşları ve kanların 
dökülmesinin arasında oldu. Bütün dünyada Mesihçiler şefkatle dolup ellerinden 
geldiği kadar yardım etsinler.

3. Her gün imanlı kardeşlerimiz Rab İsa'ya iman ettikleri için zorluk, baskı ve eziyet 
görüyorlar. Hatta birçokları öldürülüyorlar bile. Rab o durumda olan 
kardeşlerimize olağanüstü güç, sabır ve şahitlik yapabilmek için anlayış versin. 
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