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Ramazan fikk navnet sitt av sin bestemor. På tyrkisk står det for den muslimske 
fastemåneden Ramadan. Han vokste opp i en muslimsk familie, og var en del av en 
konservativ islamsk gruppe i barndommen.  

- Jeg leste ikke koranen selv på den tiden, men jeg ba fem ganger daglig og var en veldig 
seriøs og overgitt muslim.  

Men etter at Ramazan ble voksen, fikk han nye venner som var ateister og kommunister. De 
fortalte ham om alle motsetningene i Koranen.  

- Det skapte mange spørsmål i meg. Da jeg begynte å lese Koranen selv på tyrkisk, trodde jeg 
at alle spørsmålene mine ville bli besvart, men det motsatte hendte. Det skapte flere 
spørsmål og mer tvil. Jeg gikk til mine åndelige ledere, men svarene deres tilfredsstilte meg 
ikke. Litt etter litt mistet jeg troen på islam, og ble ateist som mine venner.  

På denne tiden fikk Ramazan for første gang en kristen venn. Han fikk også tak i en bibel for 
å vise vennen at religionen hans var feil. Da han leste den, likte han Jesu lære, men trodde 
ikke på ham. Likevel ble han med da vennen inviterte ham med til Antalya Evangelical 
Church.  

- Motivet mitt var egentlig å møte utenlandske jenter! Det var ingen jenter på min alder der, 
men jeg møtte mange andre kristne som var veldig gode mot meg. Jeg likte også hvordan de 
tilba Gud med glede, og at det skjedde på mitt eget språk og med både menn, kvinner og 
barn i samme rom.  



Vendepunkt i militæret 
Ramazan gikk i kirken i to og et halvt år før han bestemte seg for å være kristen. Da han var i 
militæret, følte han seg både deprimert og forvirret. Da ble han minnet på noen vers fra 
Bibelen som inviterte ham til å gi livet sitt til Jesus.  

- Etter at jeg gjorde det, har alt forandret seg i livet mitt. Nå er målet mitt å tjene Ham, sier 
Ramazan.  

Etter omvendelsen begynte han å jobbe som frivillig i kirken. Det likte han veldig godt.  

- En natt følte jeg at Gud kalte meg til tjeneste. Jeg delte mitt ønske med lederne i kirken, og 
de oppmuntret meg til å gå på bibelskole. Jeg dro på en «hemmelig» skole fordi bibelskoler 
ikke er lovlig i Tyrkia.  

Etter at Ramazan avsluttet den teologiske utdannelsen, ble han i 2020 ordinert som en av 
pastorene i kirken. To år senere ble han seniorpastor i Antalya Evangelical Church. 
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