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Devlet:   Cezayir (Algeriya)

Cezayir'in başkenti Arapça 'Al-Cezayir'. Yüz yıldan fazla devleti kontrol eden Fransızlar 
onu 'Alcir' olarak telaffuz ettiler, o ad da bütün devlet için kullanılmaya başladı (Alcir, 
Alceria, Algeria gibi).

  'Toprak olarak, Cezayır Afrika'nın en büyük devletidir. En kuzey'de Akdeniz'de çok dar bir
ovalık ve 100 km kadar geniş tepeler var. İnsanların büyük çoğunluğu orada yaşıyor. 
Ondan sonra 200 km geniş ve 800 km uzun Atlas Dağları geliyor, sonra güneye doğru 
kocaman Sahra Çölü uzanıyor (toprağın 80% !).

 

Kuzey Afrika'nın hepsi daha birinci yüzyılda, yani İsa'nın hayatından hemen sonra, 
müjdeyi duymuştu. Oradaki kiliseler, bütün dünyanın en sağlam toplulukları idi. Ama 
birkaç yüz sene içerisinde hepsi dağıldı, hemen hemen bütün yok oldu. Bunun sebebi ne 
putperestlerden gelen baskı, ne de müslümanlığın ortaya çıkmasıdır. Asıl sebep, kilise-
lerin arasındaki kavgalar ve yanlış öğretişlerdir. Bütün bunlar, kuzey Afrika'nın kiliselerini 
bütün zayıflattı. 

Cezayir bir Akdeniz devletidir. Oradaki devlet dili arapçadır, ama halkın büyük kısmı arap
değildir. Cezayir'İn asıl halkı Berber halkıdır. Kendilerine 'Amazig' diyorlar, o da 'serbest 
insanlar' demektir. Berber halkı da özgürlüğü seven, çalışkan ve cesur insanlardır. 
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Cezayir
genel bilgiler:

     Nüfus:       44,7 milyon

     Yer:       2.382.000 km2

- TR'nin 3 katı
- BG'ın 22 katı

     Diller: 75% Arapça
27% Berberce
60% Fransızca



130 sene boyunca Cezayir, Fransa'nın bir sömürgesi (kolonyası) idi. Ancak uzun ve kanlı 
çarpışmalardan sonra, 1962 yılında ayrı ve serbest bir devlet oldu. Halk, Fransa'dan özgür
kalınca çok büyük şeyler bekledi. Bunlar gerçekleşmeyince fukaralık arttı ve halk 
huzursuz olmaya başladı. Radikal müslümanlar halkın bu duygularını kullanarak, 1988 
yılından sonra bütün devleti bir iç savaş durumuna getirdi. Onbinlerce kişi öldürüldü, 
bunların arasında imanlılar da vardı. 

Birkaç sene önce radikal müslüman partiler seçimleri kazanacaklardı. Eğer kazansaydılar,
herhalde demokrasiye son verip bir islami diktatörluk kuracaklardı. Ordudaki generaller 
bunu önlemek için seçimi iptal ettiler ve bütün partileri yasak ettiler. Şu anda durum 
biraz daha sakin, ama her an gene bir patlama olabilir.

Bütün bu iç savaş halkın düşüncelerini çok değiştirdi. Halkın büyük bir kısmının gözleri 
açıldı. Artık müslümanlık ne kadar vahşet, katillik ve şiddet dolu bir sistem olduğunu 
anlamaya başladılar. Kendi komşuları onları islamiyet adında öldürmeye kalktılar. 

Resmi istatistiklere göre halkın 96%% müslüman
ve ancak 0,2% hristiyandır. Ama son yıllarda bu
çok değişti: araştırmalar gösterdi ki, insanların
25% artık kendini dinsiz sayıyor. Özellikle bu iç
savaş zamanında çok kişi İsa'yı kurtarıcı olarak
kabul etmeye başladı. Cezayir'in tarihinde hiç
bir zaman bu kadar büyük bir büyüme olmadı. 

Son yirmi sene içinde Rab, özellikle iki metodla
kişileri imana getirdi. Birincisi İncil dağıtımıdır.
O kadar fazla kişi incil almak istiyor ki, Kitabı-Mukaddes Şirketi yetiştiremiyor.

İkinci yol, her hafta bütün kuzey Afrika'da yayımlanan SAT 7 televizyon programıdır. 
Cezayirli imanlılar bu programı yapmak için en büyük rol oynuyorlar. Programların çoğu 
müjdeleyici amacıyla yapılıyor, ama aynı zamanda var olan imanlıları yetiştirmek 
amacıyla yapılan programlar da var.

Bugünlerde mesihçilerin sayısı belki 100.000'e yaklaşmıştır. Artık en büyük problemi 
"Nasıl kişileri Rabbe getiririz?" sorusu değildir, "İmanlıları nasıl yetiştirip, imanda 
büyüteceğiz?" sorusudur. Hatta, vakıt yaklaştı, Cezayirli imanlılar başka devletlerde 
Mesih'in müjdesini yaysınlar.
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Son yıllarda hükümet, kiliselerin çoğalmasını
engellemeye çalışıyor ve yüzlerce toplantı yerleri
kapattılar. Ama imanlılar gene de korkuya yer
vermiyorlar. Hatta sokağa dökülüp buna karşı
protesto ettiler. Sağda: Oran kasabasında pastor
Salih Çalah protestoya önderlik yaparken
(04.07.2021).

DUA KONULARI:

 Rabbin işçileri ve onun aileleri korunsunlar, imanlılar Rabbin kollamasını görsünler.

 Uygun incil ve ders materyaller yapılsın ve yeterince sayıda dağıtılsın. Radyo ve 
Televizyon programları hanelere girip, bütün aileler imana getirsinler. Böylelikle ev 
toplantıları kurulsun.

 Çok faydalı olan başka bir metod, mektuplaşma kurslarıdır. Dua edelm, daha fazla 
imanlıları bu hizmete çağırsın, bütün gelen mektuplar ve telefon konuşmaları 
cevaplansın.

 Toplulukların güdücüleri ruhta büyüsünler ve birliği korusunlar.

 Cezayirli imanlılar, başka Arap devletlerde müjdeyi yaymaya fırsat bulsunlar.
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