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Oppdatering fra SAT-7
SAT-7 tok umiddelbart aksjon da coronaviruset rammet organisasjonen og laget en «arbeid
hjemmenfra»-strategi. SAT-7 sine fire kanaler: ARABIC, KIDS, TÜRK og PARS har jobbet med en
minimumsbemanning i studio, men har fortsatt å sende programmer live med bevissthet rundt
Covid-19 og informasjon om beskyttelsestiltak gjennom utdannelse, fysisk og mental helse for
familier og barn og åndelig støtte. Spesielt konseptet SAT-7 Academy ble viktig da et stort antall
skoler ble lukket.
I en tid hvor mesteparten av verden er stengt ned, har det aldri vært mer bruk for SAT-7 som
akkurat nå. Folk sitter hjemme med portforbud og har masse tid til å se TV. Mange tenker også at
Covid-19-viruset er Guds straff, så det er viktig å formidle et alternativt budskap om Guds trøst,
nåde og frelse.
Fortsatt er de fleste kirker lukket i MENA-området (Middle East and North Africa) og mange har
ikke tilgang til å strømme programmer gjennom internett. Men satellitt-TV har de fleste. Det er et
meget effektiv medium for å nå ut med informasjon og Guds omsorg. SAT-7 har også hatt et
økende antall seere. SAT-7 Kids på Facebook har for eksempel økt besøket med 500 prosent.
Noen videoklipp:
SAT-7 CEO Rita El-Mounayer som deler hvordan pandemien omformer livet i menigheten og
hvordan kirkeledere og publikum over hele MENA inspirerer til håp.
SAT-7-grunnlegger og President Dr. Terence Ascott deler hvilken unik mulighet pandemien gir
oss til å identifisere oss med smerten og frustrasjonen til medmennesker i hele verden og takke
Gud på nytt for det vi faktisk har i vår del av verden.
SAT-7 ber sine støttespillere om gjensidig forbønn for vårt arbeid og våre medarbeidere. Her kan
dere lese mer detaljert om arbeidet som gjøres.
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Hva gjør vi i Midtøsten?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. Via Satellitt-TV forkynnes evangeliet, og
alternative holdninger og verdier blir formidlet til mange både på TV- og data-skjermen.
Interaktive nettsider er strategisk og gir gode muligheter for samtaler om eksistensielle og
praktiske spørsmål. Ikke minst med tanke på dem som ikke kan lese og skrive er TV av
stor betydning. Sammen med våre partnere støtter vi opp om forfulgte kristne, både
praktisk og økonomisk. Kvinners rettigheter er også en viktig del av arbeidet, og flere
prosjekt retter seg spesielt mot kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg
støtter vi Bibelselskapet i Egypt i deres arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig
for folk flest.

