TYRKIA-NYTT

Kjære trofaste stø-espillere!
Takk for deres bønner, økonomiske gaver og alle de ulike måtene dere står sammen
med oss i Antalya evangeliske kirke. Vi er utrolig takknemlige for å ha stø<espillere som
dere.
Det skjer mange store @ng i Antalya akkurat nå. Først og fremst er vi utrolig takknemlige
for den ﬂo<e påskefeiringen vi har ha<. Mange kom på gudstjenestene vi hadde både
skjærtorsdag og langfredag. Som mange av dere vet, møtes menighetens medlemmer
to ulike steder @l gudstjeneste på søndager, men første påskedag var vi alle samlet @l
påskegudstjeneste i vårt nye kirkebygg i Lara. På grunn av den poli@ske situasjonen i
Tyrkia, har myndighetene de siste årene vært veldig restrik@ve med å gi oss lov @l å
dele ut invitasjoner @l gudstjenester og andre arrangement på gater eller i parker.
Heller ikke i år ﬁkk vi mulighet @l de<e. Vi oppmuntret derfor alle medlemmene i
menigheten vår @l å invitere med sine egne venner og naboer @l påskefeiring med oss
kirken. Det resulterte i at over 220 personer var sammen med oss og feiret første
påskedag! LuMen var fylt med glede og forventning denne søndagen.

5.mai blir den store oﬃsielle åpningen av det nye kirkebygget vårt. Organisasjoner og
menigheter fra ﬂere land, som har stå< sammen med oss for å fullføre denne drømmen, kommer @l å være @lstede. Vi har også invitert vik@ge lokalpoli@kere @l å feire
denne dagen sammen med oss. Vi håper mange av dem vil komme, for det vil legitimere kirken vår ovenfor naboer, og eventuelle andre som må<e være skep@ske @l vår
@lstedeværelse her i lokalområdet. Vi gleder oss veldig @l denne dagen. Vi ber om
forbønn for sikkerheten på arrangementet, og at det må skape posi@v blest rundt
hvem vi er og hva vi gjør i Antalya.
Vi opplever også at Gud stadig kaller nye mennesker! De siste ﬁre månedene har fem personer ta< imot Kristus. De får nå undervisning
i den kristne tro, og vi vil ha en stor dåpsgudstjeneste for dem i sommer. Vi håper dere kan
være med og be for disse fem. De opplever
mange store uTordringer ved å være Jesu disipler, og vi ber om at de må få styrke @l å klare
å takle de ulike situasjonene de havner i.
Vi ber også om forbønn for en av våre
kirkemedlemmer, Alparslan. Han har terminal
kreM og har bare noen uker igjen å leve. Han er
bare 58 år, og mistet sin kone i kreM for @ år
siden. Hans eneste da<er har akkurat giMet
seg. Be om at den hellige ånd må gi ham kreMer
@l takle de psykiske og fysiske smertene i denne
fasen. Be også for hans da<er, Melis, som pleier
ham i den siste fasen.

Bildet: Menigheten opplever at flere mennesker kommer til
tro. Etter endt undervisning lar mange seg døpe.

Som familie har vi det også bedre nå. Ramazan har få< hjelp med mange av uTordringene han har stå< i, og det ser ut som det er @l god hjelp. Karen trives godt med
de oppgavene hun har i kirken. Josh trives godt i den tyrkiske skolen, og Levi er veldig
glad for å kunne komme i åpen barnehage i kirken to ganger i uken.
Takk for stø<en og oppmuntringen dere gir @l oss her i Antalya. Vi føler oss velsignet
ved å ha så mange stø<espillere ved vår side.
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