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Les nyheter fra Tyrkia og
menighetsprosjektet deres
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TYRKIA PREGES AV SKOGBRANN
I sommer nådde nyheten oss om at det var en rekke skogbranner i Tyrkia. I en slik situasjon er det naturlig å
bli urolig. Ramazan Arkan, som er pastor i Antalya evangeliske kirke, forteller at ingen av menighetens
medlemmer har omkommet i brannene, men flere av dem har engasjert seg i hjelpearbeidet. Det deles ut
både mat og drikke i flere områder. Skogbrannene har ødelagt hus og hoteller, og flere menneskeliv har gått
tapt.

Foto: Al Jazeera

Bønneemner:
o

Takk for at ingen fra menigheten i Antalya har mistet livet i brannene

o

Be for dem som har blitt berørt av brannen

DÅP AV NYE TROENDE
Ramazan har også gode nyheter å fortelle, for i sommer døpte de elleve mennesker. Alle hadde først fått
grundig undervisning. Under pandemien har de brukt digitale hjelpemidler, og til sammen har
dåpskandidatene vært med på 16 leksjoner om den kristne tro og lære.
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Foto: Dåp i Antalya evangeliske kirke (2019)

Bønneemner:
o

Be for dåpskandidatene, at de skal fortsette å vokse i troen

o

Be om at Gud skal gi visdom til kristne i Tyrkia, og at dører skal åpne seg for evangeliet

o

Be for de som blir forfulgt for sin tro

BARNEHISTORIE: YESHUA VALGTE JESUS
Har læreren din noen gang vært streng med deg?
Hvis man gjør noe galt, må læreren si ifra! Men Yeshua opplevde noe som ikke var greit. Les historien til
Yeshua for å finne ut hva som skjedde.
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LES HISTORIEN TIL YESHUA HER

TEKSTREFLEKSJON: TRU I MØTE MED FENGSEL OG TERRORISTAR
Redaktør i Stefanusalliansen, Johannes Morken, har skrevet en tekstrefleksjon til 16. søndag i
treenighetstiden. Refleksjonen tar utgangspunkt i Matteus 5, 10‐12 og Salme 13, 2‐6.
Teksten kan brukes som inspirasjon til egen tekst, eller brukes i sin helhet.
Den ble først publisert i Nytt Norsk Kirkeblad 3 ‐ 2021.

LES TEKSTREFLEKSJONEN HER

HAR DIN MENIGHET NOEN SOM ER RUSS I ÅR?
Kristenrussen skal lære om dem som forfølges for sin tro!
Stefanusalliansen har signert avtale for å nå tre årskull kristenruss. Stefanusalliansen får mulighet til å nå
flere hundre unge hvert år, på festivaler, hovedstyreweekender og på sosiale medier. Dessuten blir det hver
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påske to misjonsturer hvor kristenruss får bli kjent med Stefanusalliansens arbeid. De første turene går til en
bibelskole i Udon Thani i Thailand og til Antalya evangeliske kirke i Tyrkia. Her skal kristenrussen drive ulikt
hjelpearbeid og aktiviteter.

Bilde: Signering av kontrakt

Foto: Islam Aghazaha / Krussen

LES MER HER

Videresend denne e‐posten!

STØTT DE FORFULGTE
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