
Informasjon fra Midtøsten
SPRENGER GRENSER:
Millioner av barn i Midtøsten har mistet skolegang og opplevd økt utrygghet på grunn av pande-
mien. Men TV-kanalen Sat7 og våre andre mediepartnere stoppes ikke av stengte grenser. Aldri har 
dette arbeidet vært viktigere.

Over tre millioner har vært smittet av Covid 19 i Midtøsten og Nord-Afrika. Men som i mange andre deler av 
verden er skadevirkningene når samfunnet stenger ned vel så store som skadevirkningene av selve viruset.

aldri har nådd flere mennesker. TV-sendinger og andre medier lar seg ikke stoppe av stengte grenser og 
bringer heller ikke med seg virus.

Fra Spania strømmes gudstjenester på arabisk til hele verden. De kristne barneprogrammene på kanalen 
Sat7 Kids økte sitt publikumsengasjement med 90%. Sat7 academy (skoleTV som tilbyr undervisning i 
fagene arabisk, engelsk og matte) opplevde at publikumsengasjementet økte med 328%.

Mange tenker at viruset er Guds straff. Derfor er det viktig å formidle budskapet om Guds trøst, nåde og 
frelse.

Mer enn ti millioner flere barn bor i fattige hus-
holdninger i denne regionen enn i 2019. Sannsyn-
ligheten for vold i hjemmet øker dramatisk. Kvin-
ner og barn er naturligvis mest utsatt. Jo lenger 
pandemien fortsetter jo større og mer langvarig 
vil virkningen på befolkningen være.

Mediearbeidet har aldri hatt større betydning 
enn nå
Midt i denne alvorlige situasjonen er det flott å 
kunne fortelle at det mangfoldige mediearbeidet 
vi støtter i Midtøsten aldri har vært viktigere og 



Herre vi takker og ber deg for alle som er dine vitner i Midtøsten. Vi ber deg for alle som er dine disipler i 
denne regionen, og spesielt for dem som er utsatt for forfølgelse og diskriminering fordi de er kristne. Vi 
ber for alle som er migranter i denne regionen, for dem som er på fl ukt og for dem som er isolert og ikke 
har mulighet for å delta i fellesskap med andre kristne.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, vi ber spesielt for alle som har vært ekstra isolert det siste året på grunn av korona-pandemien. 
Vi takker deg for at mediearbeidet kan krysse alle landegrenser også når pandemien gjør det umulig for 
mennesker å forfl ytte seg. Takk for Sat7 og alt TV-programmene deres betyr for hundretusener av men-
nesker i hele regionen. Vi ber spesielt for alle barna som ser på skole-programmene Sat7 lager. Vi takker 
for muligheten vi har i vår tid til å streame gudstjenester over hele verden, og ber om at gudstjenestene på 
arabisk som streames fra arbeidet vi støtter i Spania må fortsette å nå stadig lenger ut.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Vi ber i Jesu navn for alt arbeid vår menighet er med på å støtte i Midtøsten. Vi legger forfulgte kristne i 
Pakistan i dine hender. Vi ber for vår partner-organisasjon CLAAS som hjelper forfulgte kristne.
Vi ber for kristne i Egypt, og spesielt for biskop Thomas og senteret Anafora. Vi ber for gutteleiren som 
arrangeres der hver sommer, og for kvinnene som kommer dit for å få hjelp med traumer etter ulike over-
grep. Takk for at vi kan få være med å spre håp og tro i Midtøsten.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Midtøsten


