
Nyhetsbrev Tyrkia  
 

GRUPPETUR TIL ANTALYA 

I midten av oktober reiste en gjeng på gruppereise for å besøke Ramazan og den tyrkiske 

menigheten Antalya Evangelical Church. Halve gruppen kom fra Kristiansand Domkirke mens 

resten kom fra menigheter i Kristiansand-området og Trondheim. Vi var på tur i en uke til 

solfylte og turistvennlige Antalya hvor vi bodde på et gjestehus midt i Gamlebyen. I løpet av 

uka fikk vi besøke begge kirkene til Antalya Evangelical Church. Vi fikk omvisning i den 

internasjonale kirken i gamlebyen, hvor AEC leier lokaler. Søndagen ble vi invitert med på 

tyrkisk gudstjeneste i den 

nye kirken i Lara-området. 

Selv om gudstjenesten 

foregikk på tyrkisk, uten 

oversettelse, var det sterkt å 

møte kirkemedlemmene 

som alle kommer fra 

muslimsk bakgrunn. Vi fikk 

høre to sterke vitnesbyrd om 

deres møte med Jesus og 

valget om å bli kristen. Å 

omvende seg fra muslimsk 

bakgrunn til kristen tro fører 

ofte med seg ulike problemer. Mange opplever å bli kastet ut fra familien og samfunnet 

rundt. Derfor uttrykker Ramazan viktigheten av kirken deres, fordi den nettopp blir deres 

nye familie. Samme dag stelte kirkefolkene i gang et godt måltid i etterkant av gudstjenesten 

hvor gruppen fikk mulighet til å bli kjent med folkene i kirken – og føle på det gode 

fellesskapet der. Denne dagen var det også noen nye besøkende i kirken – tyrkiske 

besøkende. To kvinner som var nye i troen og i dåpsundervisningen hadde fått med seg en 

mann som var muslim. Han var veldig nysgjerrig på kristendommen. Ramazan og andre 

ansatte i kirken fikk gode samtaler med han, han hørte også på vitnesbyrdene og til slutt fikk 



de be for han. Kirken opplever vekst, men ikke en rask vekst. Ramazan melder om omkring 

3-4 nye troende hvert år. Så dette var veldig sterkt å få oppleve!  

SITUASJONEN I TYRKIA 

Som dere sikkert vet, er situasjonen i Tyrkia enda betent og de sliter med økonomien. Én 

positiv ting er at det kommer flere turister fordi reise og opphold i Tyrkia er billigere enn 

noensinne for turistene. Samtidig fører denne økonomiske situasjonen til dårligere kår for 

tyrkerne selv. Inflasjon skaper økonomiske problemer, selv dem som har jobb sliter 

økonomisk. Også flere i kirken har problemer med å skaffe seg jobb, selv om de har en god 

stå-på-vilje til å jobbe. Det er lite jobber på markedet generelt, og det er enda vanskeligere 

for kristne å få jobb.  

I midten av oktober var det høring i rettssalen for Pastor Andrew Brunson. Brunson er en 

amerikansk pastor som har bodd og arbeidet i Tyrkia i over 20 år. For to år siden ble han 

fengslet og anklaget for spionasje og støtte til terror hvor han risikerte 35 år i tyrkiske 

fengsel. Men i retten 12. oktober ble tiltalen redusert, flere vitnemål ble trukket tilbake og 

avslørt som løgn. Straffen ble satt til tre år og en måned, men han ble satt fri med en gang.  

Han ble sendt hjem til USA hvor han nå lever i frihet med familien sin. Brunson uttrykker 

likevel et ønske om å en dag returnere til Tyrkia, landet han har kjær.  

«Å havne i fengsel var langt mer enn jeg kunne klare. Det kan av og til være vanskeligere å 

leve for Jesus enn å dø for 

Jesus. Men Gud tok meg 

gjennom det. Folk må 

forberede seg mer på 

forfølgelse. Men det er viktig å 

være realistisk, å vite hva det 

er. Moren min sa: ‘I 2000 år 

har folk lidd for Jesus. Nå er 

det din tur.’ Jeg gråt og svarte: 

‘Det er fælt, det er 

smertefullt.’ Hun svarte: 

‘Selvsagt er det hardt. Det er lidelse.’» forteller Andrew Brunson.  



HILSEN FRA RAMAZAN ARKAN 

Kjære støttespillere i Norge!  

Som dere sikkert også merker i Norge så er denne høsten veldig travel. Vi har masse 

spennende arbeid på gang her i kirken vår som jeg skal fortelle dere litt om!  

I fjor merket vi at det var flere ektepar i kirken som slet mye, til og med ett par endte i 

skilsmisse. Vi måtte gjøre noe! Derfor har vi i høst startet et ekteskapskurs som skjer én gang 

i måneden over 10 kvelder. Her kommer 34 par til kirken for å ha stevnemøte og seminarer. 

På ekteskapskurs får parene undervisning i et gitt tema og deretter får de snakke sammen i 

par om tematikken og hvordan det påvirker dem i deres ekteskap. I Tyrkia er det ikke vanlig 

å pleie et forhold slik som dette, heller ikke å ha stevnemøter. Vi håper og ber om at dette 

ekteskapskurset skal kunne føre parene på riktig vei og hjelpe dem til å prosessere 

fremtidige utfordringer på en sunnere måte. Be gjerne for disse kveldene dere også, at 

parene skal få gode stunder i lag og at disse kursene skal hjelpe!  

 

Mange kirkemedlemmer er trofaste i å gå på undervisning, studere og gjøre lekser for å lære 

mer, vokse i og forstå troen sin bedre. Nye troende får nøye oppfølging gjennom tro- og 

dåpsundervisning. I slutten av november fullførte tre nye troende kurset og ble dermed 

døpt. Det ytes også mer fokus på kvinnene i kirken vår. Vi ønsker å styrke kvinner til å tjene i 

kirken, i tillegg til å undervise og drive disippelgjøring for andre kvinner. Ta gjerne også dette 



med i bønn: at både våre nye og trofaste medlemmer i kirken skal føle på Guds nærvær, at 

de vokser i troen og klarer å stå fast i troen til tross for ulike utfordringer i livet.  

 

Nå nærmer det seg juletider og vi har allerede begynt planleggingen for julegudstjenestene. 

Her i Tyrkia er juletiden en god mulighet for oss å nå ut til flere ikke-troende. Vi har slitt en 

del de siste årene med få godkjennelse til å drive gateevangelisering. Vær så snill bli med å 

be for at vi skal få disse godkjennelsene på plass og at vi har nok ressurser til å gjøre ulike 

aktiviteter. Be gjerne også for at flere ikke-troende skal komme og høre evangeliet – og at de 

skal komme tilbake til kirken!  

Vi ønsker atter en gang å utrette en stor takknemlighet for deres støtte – både med bønn, 

engasjement og økonomisk. Uten dere hadde vi aldri stått der vi er i dag!   

Alle vi i Antalya Evangelical Church ønsker dere alle en velsignet førjulstid!  

 

Med vennlig hilsen  

Ramazan Arkan og Stefanusalliansen 


