TYRKIA – NYTT
Kjære alle menigheter som støtter Antalya Evangelical Church!
Evangelisering
Kirken i Antalya opplever stadig større vekst på tross av situasjonen i landet.
Ved kuppforsøket i 2016 erklærte Erdogan unntakstilstand i landet som var
ment til å vare i tre-seks måneder. Nå, over ett år senere, vedvarer denne
unntakstilstanden. Ramazan forteller at regjeringen er mer konservative og
kontrollerende, og det dermed blir vanskeligere å få tillatelser på forespørsler.
Videre forteller han at forholdet til Vesten er skadet og at omstendighetene går
i en mer islamsk retning. Samtidig legger Ramazan vekt på at alt kan fort endres
i Midtøsten, man vet aldri når ting endrer seg.
Denne situasjonen har i lang tid påvirket evangeliseringsarbeidet og aktiviteter
utendørs som kirken i Antalya ønsker å drive. Tidligere drev de evangelisering
ute på gaten, men nå får de ingen tillatelse til å gjøre dette. Dermed må
ledelsen og kirkegjengere tenke kreativt for å finne alternative måter å nå ut til
mennesker på.
Ramazan forteller om et større fokus på ledertrening til medlemmer i kirken og
oppmuntrer til en-til-en evangelisering. De fokuserer også mer på
evangelisering gjennom internett. Facebook og andre nettsider blir hyppig
brukt til å nå ut til folk. Der skriver de reklameinnlegg om kirken, og
arrangementer, slik at de «popper» opp på andres profiler. Ramazan opplever
at dette når ut til mange. Folk ser innleggene og kontakter kirken. Menigheten
opplever dette som en veldig effektiv måte å komme i kontakt med nye
mennesker på, selv om det er kostbart å betale for innleggene. Det siste
halvåret har over 100 mennesker kontaktet kirken gjennom Facebook.
Det arrangeres også både basar og konsert i kirken som er åpen for alle. For
ikke lenge siden hadde de en basar hvor medlemmene leverte klær og ting de
ikke lengre brukte. Folk fra nabolaget kom strømmende til kirken for å kjøpe
billige klær og ting. I ettertid er det noen av dem som fortsetter å komme til
kirken. Det har også blitt holdt en klassisk konsert hvor ikke-kristne kom for å
høre. Antalya Evangelical Church prøver å holde kontakten med de besøkende
for å få de til å komme tilbake til kirken. De opplever at besøkende, og ikkekristne, er interessert i flere basarer og konserter.

Nytt kirkebygg
I mai var det endelig tid for den offisielle åpningen av den nye kirken i Laraområdet. Samtidig leier de fremdeles bygget i gamlebyen som de har brukt i
mange år tidligere. Ramazan forteller entusiastisk om hvorfor de valgte å dele
menigheten i to. Ved å bygge ny kirke får en etablert seg i et nytt område i
byen og får dermed mulighet til å nå ut til flere på samme tid. Det finnes ingen
andre kirker i Lara-området, et område hvor det bor mange barnefamilier.
Samtidig, ved å fortsette å holde åpen kirken i gamlebyen, når man ut til flere
mennesker på flere steder. Antalya Evangelical Church er også opptatt av at
medlemmene i kirken skal få følelsen av å være en del av en relasjonell kirke.
Ved å dele menigheten i to gir det mulighet til å kjenne alle i kirken og skape
gode relasjoner med hverandre der. Til slutt ønsker også kirken å trene flere
lederskikkelser som kan hjelpe og drive misjon.
Antalya Evangelical Church opplever gode tider til tross for vanskeligheter med
å drive evangelisering utad. Folk er nysgjerrige – de besøker kirken og spør
spørsmål. Under åpningen av den nye kirken opplevde de ingen hindringer men
heller en følelse av at de var velkomne. Det eneste Ramazan nevner er at noen
av moskeene i området rundt har valgt å plassere høyttalerne nærmere kirken
for å forstyrre dem under bønnerop. Moskeene ønsker å markere deres
territorium. Samtidig er ikke dette en stor trussel for kirken, poengterer
Ramazan.
Ramazans’ familie og hilsen
Ramazan forteller at han har det bra, selv om det er en relativt stressende
periode. Karen, kona til Ramazan går gjennom tøffe tider nå som hennes far er
blitt veldig syk. For 2,5 måneder siden fikk Ramazans svigerfar en hjerneskade
og punktert lunge – og har den siste uken ligget i koma. Han tror ikke
svigerfaren har lenge igjen å leve. Ramazan ber om forbønn for både
svigerfaren og resten av familien i denne tiden.
Ramazan uttrykker stor takknemlighet til menighetene i Norge som både ber
og støtter for Antalya Evangelical Church. Det betyr veldig mye for dem den
støtten de får fra Norge. Ramazan avslutter med å si at menighetene i Norge
har en spesiell plass i deres hjerter.

