Hilsen fra Ramazan Arkan

«Takk for at alle dere fortsetter å stå ved vår side og velsigner oss gjennom bønn. Vi er så
takknemlige for deres støtte og oppmuntring. Vi gleder oss til å se hva Gud har planlagt i
2019 for vår familie, vår kirke, og for Tyrkia.
Forrige måned møttes ledere fra 50 ulike protestantiske tyrkiske kirker for oppmuntring,
tilbedelse og samtaler. Som medlem i styret hadde jeg full kalender som inneholdt mye
strategi og planlegging. Dette spesielle årlige møtet, som inkluderer familiemedlemmer, er
alltid til velsignelse for oss. Det er en veldig spesiell tid til å komme sammen og snakke om
ulike utfordringer en har. Ofte ser vi at ledere og kirker sliter med de samme problemene.
Pastorer har en mulighet til å høre på hverandre og oppmuntre hver og en. Det er også
en god mulighet for oss til å samles for å tilbe som en del av den «større» kirken i Tyrkia.
Josh og Levi, mine to sønner, fikk mulighet til å tilbringe tid med andre tyrkiske barn som
er barn av pastorer. De hadde det veldig gøy sammen!
I desember hadde vi 550 gjester som kom innom vårt juleprogram, hvor vi blant annet
hadde «outreach». Mange fikk utdelt bibler og andre kristne bøker. Be gjerne for at disse
personene vil fortsette deres søken for sannhet og komme til tro på Jesus Kristus. Begge
våre kirkelokaler har vært full av både kirkemedlemmer og mange andre gjester disse siste
ukene. Pris Herren for det! Vær så snill å be for mennene og kvinnene i kirken som svarer
på spørsmål og deler evangeliet med de som besøker de to kirkene både i ukedager og
på søndager.
Nå dere ber, vær snill og husk på de 16 nye troende som har gitt sitt liv til Kristus det siste
året. Be om at de vil vokse i sin tro og holde seg sterk under utfordringer og motstand.

Be gjerne også for ekteskapene til våre kirkemedlemmer. Det ser ut som det er en sterk
åndelig kamp om motstand mot flere av ekteskapene i kirken vår. Be om at parene skal
oppleve helbredelse sammen. Be om at familiene skal bli styrket. Be for barna og at
parene skal oppleve en fornyelse av enhet og samvær.
Fortsett å løfte opp undervisningen, klassene og muligheter kirkemedlemmer har for
disippelskap. Be om at troende skal vokse, lære og oppleve glede i troen sin.
Pris Herren for endringene vi har implementert i vårt arbeid med kvinnene i kirken vår.
Tilstedeværelse har økt og kvinnene føler seg velsignet av det de lærer og fellesskapet de
opplever gjennom denne nye innføringen. Fortsett å be for kvinnene i kirken vår. Be for
lederskap og at kvinnene sammen vil opplever vekst, oppmuntring og felles støtte.»

Igjen, tusen takk!
Vi ønsker dere all Guds velsignelse.
Ramazan og Karen Arkan
Antalya Evangelical Church

