Tyrkia-nytt

Julehilsen og forbønnsbrev fra Antalya
Vi ønsker dere en velsignet julehøy3d fra landet 3l den virkelige St. Nicholas
E<er en trist reise 3l Akron, Ohio, for å si endelig farvel og begrave min fantas3ske svigerfar,
er vi nå 3lbake i Antalya for å forberede alt som skal skje i julen. Takk for bønner og stø<e
gjennom denne vanskelige 3den. Vi ber om fortsa< forbønn for min kone Karen og hennes
familie. Hennes far, Earle, var som en far for meg også.
Som mange av dere har hørt i nyhetene og fra 3dligere nyhetsbrev fra meg, er den
økonomiske og poli3ske situasjonen i Tyrkia ekstremt uGordrende. Tyrkias forhold 3l mange
europeiske land, i 3llegg 3l USA, er vanskeligere enn noen gang. USA og Tyrkia gir ikke
lenger visum 3l hverandres statsborgere. Vi i menigheten er dypt bekymret over alt som
skjer, og håper dere kan be for oss og landet vårt. Vi ber om at det som skjer, må bli snudd
3l det gode. Vi ber også om forbønn for misjonærene i området. Mange av dem har bli<
forvist fra byene de arbeider i, og andre har ikke få< fornyet visumet si<. Menigheten vår
jobber te< med mange av disse misjonærene og det ville være et stort tap for oss om de
ikke lenger kan være i området. Vi ber om forbønn for de<e!

Mange menigheter i Tyrkia lider under ulike former for press. I det siste har spesielt problemer med myndighetene vært veldig uGordrende og krevende. Heldigvis har ikke vi i Antalya opplevd noe av de<e, men vi er bekymret og redde for hva som kan skje i frem3den.
Vi har sterk medfølelse med våre søsken som har lidd mer enn oss under myndighetenes
press rundt om i Tyrkia.
Foreningen for Tyrkiske evangeliske menigheter jobber hardt med å kartlegge alle uGordringene. Om to måneder skal vi alle møtes for å diskutere hva vi kan gjøre med disse utfordringene. Vi ber om forbønn for at vi må få visdom i denne prosessen.
I kirken har vi planlagt tre sammenkomster for å feire Jesu fødsel – og for å kunne nå ut 3l
mennesker som ikke kjenner 3l hva julen og det kristne budskapet dreier seg om. For det
første kommer vi 3l å arrangere en klassisk konsert som 3lbud 3l mennesker som bor i
lokalområdet rundt kirken vår. Under konserten kommer vi 3l å fortelle om hvem vi er, og
invitere 3l gudstjenestene våre. Vi kommer også 3l å ha to julegudstjenester. En som spesielt er re<et mot ikke troende og den andre vil primært være for kirkens medlemmer. Vi
kommer 3l å dele ut løpesedler i gatene for konserten og for julegudstjenesten. Vi vil også
annonsere for de<e på en stor reklametavle midt i byen. Vi ber om forbønn for de som
skal dele ut løpesedler, at de ikke må bli utsa< for noe. Vi håper dere også vil være med og
be for at mange tar imot invitasjon om å komme 3l kirken, og at de vil bli berørt av det de
møter der.
Vi har også et annet spesielt ønske om forbønn. Det er 5-6 par (som vi vet om) i
menigheten vår som har store problemer i ekteskapet si<. Vi ønsker å være med og hjelpe
i denne situasjonen, og ber om visdom for hvordan vi kan hjelpe og oppmuntre dem i
denne situasjonen.
Takk for at dere også husker på meg og min familie i deres bønner. Jeg har, som mange av
dere vet, sli< på ulike måter. Men nå begynner mye av de<e å slippe, og jeg har overskudd
og energi 3l å fokusere på alt som skjer i kirken. Barna våre, Joshua og Levi, har det bra og
trives på skolen, og det er vi veldig takknemlige for.
Takk for at dere husker oss i deres bønner! Vi
ønsker dere alle et velsignet 2018
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