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devlet: Fas (Maroko) (Kuzey Afrika)

Kuzey Afrika devletleri

Türkçe Fas adını taşıyan,
kuzey Afrika’da bulunan, bu
devletin adı, bütün başka
dillerde ‘Maroko’ olarak
geçiyor. Maroko’nun asıl
Arapça adı ise, ‘Mamlaka al
Magreb’tir. O da ‘güneşin
batışı’ demektir, çünkü
müslüman devletlerinden en
batı tarafında bulunuyor.
Fas, dünyanın son krallıklarının arasındadır. 1999
senesinden beri Kral Muhammed VI.
tahttadır. 1912-1956 yılları arasında
Fas önce İspanya, sonra Fransa'nın
kontrolünün altındaydı. Bugüne kadar
birçok Faslılar fransızca konuşuyorlar.
Fas'ın (Maroko) asıl yerli halkı, Berber
halkıdır. Onların dili ve alfabesi apayrı.
Berberce, arapçadan sonra ikinci resmi
dildir.
Fas'ın resmi adı:

المملكة المغربية
FAS
(Maroko)

“El-Memleket'ül-Mağribiyye”
(Arapça)
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
“Tageldit n Murakuc” (Berberce)

Berberler, 8. yüzyıla kadar bütün kuzey Afrika'nın batı tarafını kontrol ederdiler, ama
sonra müslüman araplar o toprakları ele geçirdiler, Berberleri 500 sene içinde
müslümanlaştırdılar.
Bugünlerde Fas gerçekten çok karma bir kültüre sahiptir: Araplar, Berberler, Afrikalılar
ve Fransızlar - hepsi izlerini brakmışlar. Faslıların arapçası o kadar farklı ki, başka
araplar onu anlayamaz.
Fas'ta bugün 36 milyon kişi yaşıyor. Bunların 60% Arap, 40% Berber'dir. Araplar daha fazla
şehirlerde, Berberler ise daha fazla köylerde yaşıyorlar.
Halkın 99,6% sünni müslümandır ve müslümanlık hayatlarında çok büyük rol oynuyor.
Yasalarda din özgürlüğü vardır, ama aynı zaman 'bir müslümanın imanını sarsmak ve
kandırıp başka dine davet etmek' adında bir suç var. Bu suçu işleyenlere para veya hapis
cezası, ve yabancılar için yurt dışı etmek olabilir. Fas vatandaşı olup da müslümanlıktan
Rabbe gelenler için cezalar aşırı büyüktür. Korkudan açıkça toplanmak mümkün değildir.
Ama Rabbe şükür, Mesihçilerin ev toplulukları çoğalıyor: on yıldan beri 30'dan fazla ev
toplulukları kuruldu ve özellikle iki kasabada bu hareket hızlı gelişiyor. Bu yeni imanlılar
medyalara çok dayanıyorlar. internet sayfaları, çat odaları ve Facebook, Mesihin
müjdesini yaymak ve halkın İsa'ya karşı olan nefretini yıkmak için çok uygun aletlerdir.

Kazablanka - Fas'ın
en büyük ve en
canlı kasabası.
Nüfusu 4 milyon

Kral Hasan II camisi - Fas'daki
islamiyetin sembolü. 106.000 kişi
nazmaz kılabilir. Dünyanın en
yüksek minaresi: 210 metre.

FAS (Maroko) için dua konuları:
1. Rab en fazla yeni Faslı imanlılara cesaret versin: yasak olduğu halde, komşularına
müjdeyi paylaşsınlar. Aynı zaman onları korusun ve aralarındaki ilişkileri
sağlamlaştırsın.
2. Berber halkı en başta Hristiyan idi ve son yıllarda gittiçe daha fazla Berberler
kendi özünü ve kültürlerini arayıyrlar. Dua edelim ki, onu
Avrupa'da Faslılar
ararken İsa Mesihi de araştırsınlar. Komşu devlet
İspanya
840.000
Cezayır'da (Algeria) onbinlerce Berber mesihçi olmuştur.
Fransa
1.114.000
Dua edelim, Fas'taki Berberlere de müjdeyi yaysınlar.
3. 15 milyon Faslı yurt dışında yaşıyor. Avrupa'daki kiliseler
onlara müjdeyi paylaşsınlar.

İtalya
Belçika
Hollanda
Almanya
İngiltere

110.000
800.000
600.000
350.000
200.000

4. Mesihe karşı duran engellerden en büyüğü 'halk
islamiyeti'dir. İnsanlar Allahtan fazla kötü ruhlardan ve
nazardan korkuyorlar, muskalara ve büyülerden yardım bekliyorlar. Özellikle
kadınlarda bu çok güçlü bir engeldir. Dua edelim, birçok kadın Mesihi rüya ve
görümlerde görsünler, korku ve ruhsal yüklerden kurtulsunlar.

Köylü Berber kadınlar

Fas 2030 Futbol Dünya Kupasının
ev sahibi olmak istiyor

