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I Antalya evangeliske kirke skjer det mye 

i løpet av et år, med aktiviteter og samlinger hver 

eneste dag. Kirkebygget som stod ferdig i 2016 

brukes aktivt gjennom hele uka – både av 

medlemmene og ansatte selv, samt andre grupper 

som leier lokalet.  

Kvinnegrupper – I de tidligere år har de slitt 

med å utvikle gode kvinnegrupper grunnet mangel 

på en god leder. I 2018 fant de endelig en som var 

villig til å ta ansvaret med å lede disse gruppene. 

Tidligere var det omtrent 7 kvinner som møtte 

opp, mens nå kommer det om lag 35-40 stk. På 

samlingene får de ledertrening i tillegg til 

rådgivning. Mange kvinner opplever utfordringer 

både i hjemmet og i samfunnet generelt. Gjennom 

rådgivning har de fått en slags indre helbredelse og 

kan derfor ha en positiv innvirkning på menigheten 

generelt da de blir mer aktive og deltakende.  

 

Ledertrening og teologiundervisning – I flere år har menigheten kunne tilbudt 

«Nivå 1» innenfor teologiundervisning. Denne undervisningen gjøres i samarbeid med flere 

menigheter hvor lærere kommer fra Istanbul til Antalya for å undervise. «Nivå 1» består av 

28 kurs, hvor hvert kurs går over 12 timer undervisning. Studentene får tilbudt 7 kurs per 

år, det vil si at de kan gjennomføre programmet på 4-5 år. «Nivå 1» har blitt tilbudt til nye 

troende etter de er døpt. Før de er døpt må alle nye troende gå gjennom 18 timer 

 

Medlemmene i kirken har hatt stor nytte av sitt 

eget kirkebygg. Kirken er alltid åpen og der er alltid 

noen å snakke med. De føler de har et hjem, et 

samfunn og en plass hvor de hører hjemme.  
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grunnleggende undervisning, mens etter dåpen kan de melde seg på «Nivå 1» på teologisk 

undervisning. Før 2018 var dette det eneste alternativet de hadde.  

Siden 2018 har de hatt mulighet til å tilby «Nivå 2». Dette programmet er mer akademisk og 

tar fem år å gjennomføre. Etter de har fullført «Nivå 2» mottar de et sertifikat for teologisk 

utdannelse.  

Det finnes ingen offentlige bibelskoler i Tyrkia hvor pastorer og kirkeledere kan få teologisk 

utdannelse.  

 

Veiledere – Alle nye troende som blir medlem i kirken har en personlig veileder som 

hjelper dem med å bli kjent med sin nye tro og går veien sammen med dem. Til vanlig 

kommer det mellom fire og seks nye troende hvert år, men 2018 var et spesielt år hvor 16 

mennesker kom til tro. Dette betyr at de trenger enda flere trente ledere til å være 

veiledere til de nye troende. Mennesker i Tyrkia er lei av den politiske ustabiliteten og 

økonomiske problemer og leter derfor etter håp og mening nye steder – blant annet i 

menigheten deres. Mange er også fortvilet over sin «gamle» tro og søker nye svar. Derfor 

forventer de også en større vekst i år også.  

 

Ungdommer og unge voksne – Hver fredag møtes om lag 40 ungdommer og unge 

voksne. De arrangerer ulike aktiviteter som filmkveld og ekskursjoner hvor de også 

inviterer venner som ikke er kristne. Dette bruker de som et verktøy på å evangelisere 

blant jevnaldrende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn – Rundt 30 barn samles til ulike aktiviteter. Mange av de som var unge når Ramazan 

startet menigheten har nå giftet seg og fått barn. Det er dermed veldig fint å se alle barna 

som kommer til menigheten som nå få vokse opp i et kristent hjem. De aller fleste av 

foreldrene har selv vokst opp i muslimske hjem og blitt kastet ut av familien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bønneemne – Den største utfordringen menigheten møter nå er ekteskapsproblemer 

blant kirkemedlemmer. I flere av tilfellene er det den politiske og økonomiske situasjonen 

som skaper problemer i hjemmet. Nå er det 8 ektepar som mottar rådgivning, to av parene 

opplever alvorlige problemer og risikerer å skille seg. Dette har en veldig negativ effekt på 

hele menigheten. De prøver å hjelpe ekteparene gjennom rådgivning og ekteskapskurs, men 

ledelsen og menigheten sliter med å vite hva som er det beste å gjøre i en slik situasjon.  

Norgesbesøk 

Pastor Ramazan Arkan kommer til Norge første uken i september. Han besøker noen 

samarbeidsmenigheter samt deltar på en konferanse. Søndag 1. september deltar han på 

formiddagsgudstjeneste i Bryne kirke, samt en kveldssamling i Gand kirke, begge lokalisert i 

Rogaland. Videre blir han med på en kveldssamling i Ranheim menighet i Trondheim, 

mandag 2. september.  

Tirsdag 3. september vil Ramazan, sammen med Martin Accad, ha et seminar i 

Stefanusalliansens kontorer. Martin Accad er professor i islamske studier ved Arab Baptist 

Theological Seminary i Beirut, samt forfatter av en rekke litteratur relatert til relasjoner 

mellom kristne og muslimer. De vil sammen prate om sine erfaringer som kristne ledere i 

muslimske land. Både Accad og Arkan deltar også på NORME sin LINK-konferanse onsdag 

4. september.  

 


