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Kjære brødre og søstre i Norge,  

Vi vil gjerne fortelle dere om en søndag i juni, hvor 8 nye troende ble døpt. Alle sammen hadde 

gått gjennom et «dåpskurs» - én-til-én sammen med en troende som har tjeneste i kirken vår. Én-

til-én systemet vårt blir gjennomført for å bli kjent med den nye troende, samtidig som vi er 

tilgjengelig for rådgivning og støtte på alle områder, noe som kan være vanskelig å gjøre i 

grupper.  

Alderen varierte fra 18 år til 72 år og deres bakgrunn kunne ikke vært med forskjellige. Hver av 

historiene deres er fantastiske! Den eldste dåpskandidaten, en 72 år gammel mann, hørte på den 

kristne radiokanalen og så på den kristne TV-kanalen da han så en av våre kristne brødre fra vår 

kirke ha en preken. Han dro for å møte han og han ble kristen for omtrent et år siden. En yngre 

søster hadde store problemer med alkohol og dro til kirken uten å planlegge det. Hun fikk prate 

med en av lederne i kirken og den følgende søndagen kom hun til gudstjeneste. En stund senere 

erkjente hun sin tro på Jesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hadde også en velsignelse for en 3 uker gammel baby, som heter Hazal. Hun er født inn i 

andregenerasjon av troende. Farens foreldre ble kristne i vår kirke i 2001, de har fire døtre og én 

sønn – alle er kristne og dette er deres fjerde barnebarn.  

Som dere vet har vår visjon, helt fra begynnelsen, vært å gjøre disipler, å lære og hjelpe nye 

troende til å vokse i troen, veilede troende slik at de kan finne deres gave til å tjene Gud, og 

selvfølgelig å vokse som kirke. Vår visjon for kirkeplanting i Antalya-området ble virkelighet for tre 

år siden, men vi stoppet ikke der og konsentrerte oss på en visjon om å plante en kirke i et tredje 

område av Antalya. Etter en gudstjeneste i juni hadde vi en medlemssamling hvor vi informerte 



medlemmene om våre planer om å bygge en ny kirke i Antalya – alle fikk stemme på dette 

prosjektet, og alle stemte ja!  

 

 

Vær så snill å be sammen med oss på disse punktene:  

- For de nye troende som er blitt døpt, at de skal vokse i troen sin 

- For vår visjon om å bygge en ny kirke vest i Antalya 

- For de utenlandske arbeiderne i vår kirke og i hele Tyrkia. Regjeringen presser kirkene 

hvor deres mål er å svekke dem og stoppe veksten av de tyrkiske kirkene. Det gjør de ved 

å ikke tillate utenlandske arbeidere inn igjen i landet etter de har vært ute.  

Tusen takk for deres bønn og støtte! 

Gud velsigne dere, deres familier og deres menighet.  

Alt godt, 

Ramazan Arkan 


