ANTALYA EVANGELISKE KIRKE.
EN HILSEN TIL DERE ALLE FRA ANTALYA, TYRKIA!

Vi er så takknemlige for dere! Takk for alle bønnene vi får og oppmuntringene dere sender oss. Vi
føler en enorm støtte, spesielt i de dagene vi har det vanskelig. Da løfter dere oss og vår kirkes kropp
opp i bønn. Tusen takk.
Som du kanskje har fått med deg i nyhetene, fortsetter Tyrkia å kjempe politisk og økonomisk. Vår
valutaverdi har sunket til en av den laveste i verden og inflasjonen er høye. Selv etter at Tyrkias
sentralbank grep inn, mister liren verdi. Politisk er det vanskelig. Presidenten har flyttet valget nok en
gang til en tidligere dato enn planlagt. Han håper nok på å bli gjenvalgt, men kanskje denne gangen
er det motstand nok til å fjerne ham fra sitt sete.
Den politiske situasjonen i Tyrkia fortsetter å påvirke oss ved å begrense noen av våre aktiviteter og
friheter. (Det er fortsatt unntakstilstand i landet.) Det er vanskelig å få tillatelse til å ha stand i gatene
hvor vi informere om kirken og hvor folk kan få høre om Jesus.
Vår største glede og oppgave er å se at mennesker kommer til tro på Jesus. I år, som hvert år, har vi
blitt velsignet med folk som er blitt frelst. Aldri før har vi hatt så mange besøkende i kirken. Og
nesten alle disse er muslimer som er nysgjerrige på kristendommen. Vi tror at misnøyen til den
strenge politikken som presidenten og regjeringen fører, gjør folk mer åpne og nysgjerrig på
annerledestroende. Vi takker Gud for å bruke alle situasjoner til å kalle folk til seg.
Som vi nevnte i vårt forrige brev, er en av de største utfordringene i kirken ekteskap. Flere par i
kirken har virkelig slitt og vurderer å skille seg. Vi har tatt dette på alvor og har begynt å arrangere
ekteskapskurs.
Fem fredager samler vi mange par for en hyggelig romantisk middag, etterfulgt av undervisningstid
samtaletid for hvert par alene.
Dating er ikke noe som
tyrkiske ektepar praktiserer.

Det å bruke tid alene som par, er også veldig undervurdert i vår kultur. Så dette er virkelig blitt
populært. 2 grupper med 30 stykker hver gang, har foreløpig meldt seg på dette opplegget. Vi har
fått mye positive tilbakemeldinger fra parene som går på kurset. Noen av dem har innrømmer at de
ikke har hatt slik tid sammen siden de giftet seg. Vi håper at vi kan starte en ny «date-din ektefelle
kultur» blant kristne tyrkere. Til slutt håper vi at Gud vil hjelp ekteskap som er brutt og binde
sammen disse parene enda dypere. Vennligst fortsett å be for ekteskapskursene i vår menighet.

Vi hadde en fantastisk påskefeiring i vårt nye kirkebygg. Vi samlet menigheten vår med mange nye
gjester, og det ble fullt hus. Det var fantastisk å feire den friheten vi har på grunn av Jesus. Vi
arrangerte også en påskekonsert med over 100 gjester.

I 25 år har vi vært vertskap for Hasatdisipelskapsundervisning. På det kurset
kan kirkemedlemmer studere Bibelen og
lære å vokse i troen. I år har vi utvidet
disse bibelsklassene til overordnede kurs
hvor leder i kirken også kan delta. Disse
utfordrende kursene er en av måtene som
pastorer og ledere også kan få åndelig
påfyll. Det er virkelig en velsignelse og et
privilegium for oss å ha denne muligheten.

Sist søndag hadde vi dåp i kirken. Dåp er
alltid en tid for glede og fest! Vi håper

dere alle kan være med og be for de nydøpte om at de skal bli sterke og trygge i troen på Jesus.
Takk igjen for at dere står ved siden av oss som enkeltmennesker og som kirke! Velsignet være dere!

Hilsen,
Pastor Ramazan Arkan

