Kjære venner!
I 2005 startet vi arbeidet med å få etablert et eget kirkebygg her i Antalya. I 2013 kjøpte vi tomten,
og i 2014 startet byggeprosjektet for fullt. Vi tok kirkebygget i bruk i 2016, og ønsket å ha en stor
markering rundt dette. Men på grunn av den politiske situasjonen i landet, måtte vi utsette den store
åpningsseremonien vi hadde sett for oss.
I dag takker vi Gud for at vi etter denne lange reisen med
fund-raising, byggeprosjekt og mye byråkratisk arbeid fikk
mulighet til å markere åpningen av bygget. I mai fikk vi til
den store åpningen vi lenge hadde håpet på! Mange
enkeltpersoner og representanter fra menigheter og
organisasjoner rundt om i
verden kom og var
sammen med oss denne
dagen. Vi er så takknemlige for disse som har gått sammen med
oss hele denne veien. I talene sine la de vekt på takknemlighet til
Gud, og forkynte evangeliets budskap. Mange viktige
lokalpolitikere deltok med taler under åpningen. Disse kommer fra
muslimske og sekulære partier, så dere kan dere kan selv tenke hvor viktig det er for oss å få denne
støtten! De talte om enhet og kjærlighet.
Mange journalister var også tilstede
under åpningen, og skrev om det som
skjedde i kirken i lokale aviser. Noen
gav en sannferdig omtale om hva som
skjedde, mens andre ønsket å
svartmale og kom med løgner om det
som skjedde her. Vi fortsetter å be,
slik vi alltid har bedt, at Gud må vende
det til det gode, der journalistene
ønsker å spre ondskap. Vi ber også
om at de som har lest om åpningen i
avisene, må bli nysgjerrige på det som skjer her, og oppsøke kirken.
For å skape mest mulig blest rundt åpningen av kirken i lokalområdet hadde vi et karneval for barn,
en konsert med klassisk musikk, og et stort loppemarked til inntekt for de vanskeligstilte i området.
Mange lokale ble med på de arrangementene vi hadde, og fem av våre naboer kommer nå
regelmessig til gudstjeneste.
I sommer er det seks nye mennesker som skal døpes inn i menigheten. Vi ber om forbønn for disse
personene, at de må bli bevart i troen. Be om visdom for de som følger dem opp her i menigheten.
Be om at de må oppleve en velsignelse ved å være en del av Kristi menighet, her i Antalya.
Vi arbeider også med å skaffe voluntører til kafeen i kirkebygget, barnehagen og engelskundervisning
nå til høsten. Så langt har vi bare lykkes med å få en person som har sagt seg villig til dette. Vær
gjerne med og be for dette!
Vårt ønske er at vår menighet her i Lara, Antalya, skal kunne være selvfinansiert om noen år.
Gjennom ulike tiltak vi kan tjene penger på her i kirken og tienden fra menighetens medlemmer,
håper vi at dette er mulig. Vi har allerede begynt å få inntekter gjennom barnehagen i kjelleren og

kafeen. Mange av kirkens medlemmer er fattige, men vi har likevel også sett en økning i menighetens
givertjeneste. Dette takker vi Gud for!
Vi ønsker å takke dere alle for dere langsiktige engasjement for vår tjeneste her i Antalya! Vi er
umåtelige takknemlige for dette!
Ramazan Arkan, Pastor i Antalya Evangelical Church

