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Devlet:   Myanmar  

Hindistan'ı hepimiz biliyoruz, ve Tayland'ın adını da duymuş olabiliriz. Ama o ikisinin 
ortasında kocaman başka bir devlet var ve sanıyorum, onun adını birçokları bilmiyor: 
Myanmar. O devletin eski adı 'Burma', ya da sadece türkçe olarak, 'Birmanistan'dır.

Myanmar da, birçok devlet gibi, İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar İngilizlerin 
kontrolundaydı ve ancak 1948 ayrı bir devlet oldu. Maalesef 1942'den beri Myanmar halkı
sadece acı ve savaş gördü. 1962'den 2011'e kadar askeri hükümetleri devleti kontrol 
ediyordu ve ordu bugüne kadar
gündelik yaşamı etkiliyor.
Kişilerin özgürlükleri çok
kısıtlanıyor.

Hükümet hristiyanlığı yok
edeceğine yemin etti, oysa tam
tersi oluyor: imanlıların sayısı
gittikçe artıyor. Bütün yabancı
misyonerler yurtdışı edildi, ama
kiliseler çoğalıyor. Hatta binlerce
budist din adamlarının mesihçi
olduklarını söylüyorlar.
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genel bilgiler:

    Nüfus:       55 milyon

       Yer:       676.600 km2

- TR'nin 86%
- 6 x BG

  Başkent:       Nepido 

  En büyük şehir:   Yangon  
      (7 milyon)

    Dinler: 80% budist
  8% hristiyan
  7% müslüman
  5% başka



Myanmar resmi olarak bir budist devletidir. Her yerde 'pagoda' denilen budist tapınaklar 
görünüyor. Halkın ancak 7% müslümandır. 9. yüzyılda ilk müslüman tüccarlar Myanmar'a 
yerleşti. Bugünkü müslümanlar Arapların, İranlıların, Türklerin, Hindistanlı müslüman-
ların, Pakistanlıların ve Bengalilerin torun-
larıdır. Bütün bu müslüman halkları gelip
yerli halklarla karıştılar. 

Myanmar'da değişik müslüman halklar
yaşıyor: bugünlerde en meşhur olan halk
'Rohinca' halkıdır. Onlar devletin
güneybatısında, Hindistan sınırına yakın
yaşayan müslümanlardır. Myanmar onlara
ağır baskı yapıp yüzbinlerce kişi kamplarda
tutuyor. Geri kalanlar yurtdışı edildi, artık
Bangladeş'te yaşıyorlar.

Ayrıca, Birmanca dilini konuşan müslümanlara 'Pati' derler, oysa Myanmar'ın en kuzey 
taraflarında Çince konuşan müslümanlar var; onlara 'Pantay' derler. Pantaylar aslında 
Çin'den Myanmar'a göç etmiş Huiler'dir (Huiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu 
dua zincirinin 5. gününe bakın).

Dua edelim: 

• Bangladeş'e kaçmış olan Rohinca halkı için dua edelim: yerli Bangladeşli imanlılar 
onlara yardım elini uzatsınlar ve aynı zaman korkusuzca onlara Mesihin müjdesini 
paylaşsınlar.

• Pantay halkı için dua edelim: onların arasında tek bir imanlı bilinmiyor. Rab onlara
müjdeyi paylaşabilecek misyonerler yollasın.
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