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Byna ’n duisend kinders—insluitende honderde van nieChristelike agtergrond—het in die Siriese stede Tartus,
Bloudan, en As-Suwayda bymekaar gekom om Mina
Awny, aanbieder van Familie van Jesus, en sy produksiespan
te ontmoet. Hierdie populêre kinderprogram bemoedig
eensame kinders en leer hulle Bybelse waardes.
In die Bloudan kerk was 200 kinders , waarvan baie
moes vlug van hul nabygeleë, verwoeste tuisdorp, AlZabadani. Gedurende die winter het hulle ’n 20 dae beleg
deur die rebelle oorleef sonder gas vir verhitting en kook.
Die bietjie vrugte en groente wat hulle gehad het, het hul
onderling met mekaar gedeel. Hierdie inwoners stroom
nou na die plaaslike kerke en pak die kerke vol.
“Die kinders in Bloudan was so opgewonde en bly om
ons te sien,” vertel Mina. “Hul wou nie weggaan nie, en
die kerkleiers moes hulle, ter wille van hul veiligheid,
dwing om direk na die kerkdiens te gaan. Die kinders is
so honger en dors na die Woord van God.”
In Tartus is die program in ’n klein kerkie opgeneem.
Hierdie kerk het al sy hulpbronne gebruik om soveel
moontlik gesinne in nood te help. “Die oorspronklike kerk,
met ’n lidmaattal van 80, bestaan slegs uit ’n paar families,
maar is nou oorvol met nuwe gelowiges!” vertel Mina.
Negentig present van die stad se inwoners is Alawiete en
baie het die Evangelie aangeneem sedert die kerk aan hulle
praktiese omgee en liefde bewys het gedurende die konflik.
Sowat vierhonderd kinders het die program bygewoon.
“Dit wat nou in Sirië gebeur is uitsonderlik. Die getal
mense wat na Christus kom is ver meer as wat ons kon
droom. Groot getalle stroom na die kerke. Ons het ’n
kosbare tyd beleef,” mymer Mina.
 Dank God vir wat Hy besig is om in Sirië te doen.
 Vra God om Christene te versterk in hul dienswerk,
en toe te rus waar hul mense, wat nog nooit ’n kerk
bygewoon het nie, se baie vrae beantwoord.
 Bid dat God in die gelowiges se behoeftes voorsien.

Kinders aanbid in die Evangeliese Kerk
in Bloudan, ’n dorpie in suid-wes Sirië
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Minstens sewe mense is op 2 November gedood toe
gewapende mans op busse met Christen pelgrims oppad
na St Samuel Klooster in Minya losbrand. Baie is beseer in
die aanval. Dit is die tweede soortgelyke aanval op dieselfde
roete.
’n Dag na die aanval het aanbieders van die regstreekse
kinder aanbiddingsprogram, Familie van Jesus jong kykers
gelei in gebed vir die families van die oorledenes.
“Here, ons bid dat niks hulle skei van u liefde nie,” het
aanbieder Mina Awny gebid. “Geen mag kan ons skei van
die liefde van Jesus nie. Omhels hulle met u liefde. Oorweldig hulle met u liefde.”
In regstreekse oproepe na die ateljee gedurende die
program, het kinders hul eie gebede bygevoeg:
“Here, ek dank U. Ek vra dat U met die beseerde kinders
sal wees. Vertroos hulle en hou hulle veilig. Amen,” was
Jolie, wat eerste ingebel het, se gebed.
“Vader, Jesus, beskerm ons en die families van die
martelare,” het die agt-jarige Michael van Giza gebid.
Saam met die verstommende krag van gebed op sigself,
word kykers die geleentheid gegee om te bid in tye van
groot smart, dit help hulle om hul gevoelens te deel en op
Jesus te fokus.
George Makeen, SAT-7 Direkteur vir Arabiese Kanale,
verduidelik: “Ons prioriteit by SAT-7 is om ons Egiptiese
broers en susters ’n veilige platform te bied om hul
gevoelens en hartseer, hul pyn, vrees en vertwyfeling te lig—
terwyl ons vir hulle bid. Ons bid dat hulle versterk sal word
en God se troos in hierdie pynlike tyd ervaar.”
 Bid asb vir God se vertroosting vir diegene wat
geliefdes verloor het en vir genesing vir die gewondes.
 Bid vir God se beskerming oor Sy Kerk in Egipte.

Bid asb vir die volgende kykers
terwyl jy hul boodskappe lees:
Van ’n kyker in Iran: “Die mense in die MiddeOoste smag na ’n God van liefde. Die Kerk het ’n
kragtige boodskap van vergifnis en liefde. Dank die
Here dat Hy SAT-7 se tegnologie gebruik om Sy
boodskap van liefde na al die MENA lande te stuur.”
Van ’n kyker in Turkye: “My familielede, selfs my
kinders, wil op grond van my geloof in Christus niks
met my te doen hê nie. Bid vir my in my eensaamheid
en vir my familie om Jesus te ontmoet.”
Van ’n kyker in Libanon: “My vrou, twee van ons
kinders en ek is in ’n vlugtelingkamp, maar ons weet
nie waar ons tienerseuns is nie. Bid dat ons herenig sal
word.”
Van ’n kyker in Turkye: “Prys God dat Hy my
gehelp het om te ontsnap toe ek gesukkel het om uit
my geboorteland te vlug. Hy het my alles voorsien wat
ek nodig het en my gelei om Hom beter te ken.”
Van ’n kyker in Tajikistan: “My man is dood en
ek kan nie genoeg verdien om vir ons drie klein kindertjies te sorg nie. Ek is ’n Christen en hoop ander Christene sal vir my behoeftes bid.”
Van ’n kyker in Egipte: “Ek het gehoor dat, op
grond van Jesus, kan die God van die Christene al my
sondes wat ek in my lewe gedoen het, vergewe. Help
my om te weet of Hy regtig die Seun van God is.”

Wat behels jou rol by SAT-7?
Die redigering department van SAT-7 PARS dek voorproduksie, produksie en na-produksie redigering. Ons
ontwikkel konsepte vir promosie video’s, ontwikkel en
skryf manuskripte en draaiboeke vir ateljee produksies.
Waarom hou jy daarvan om by SAT-7 te werk?
As ’n Iranees wat opgegroei het in ’n godsdienstig vyandige samelewing, verstaan en ag ek die buitengewone en
noodsaaklike werk van SAT-7. Ek hou daarvan om in so
’n unieke en diverse omgewing te werk, en met kollegas
uit verskillende agtergronde wat verenig in een visie, is dit
’n interessante plek om te werk!
Vertel ons iets van jou geestelike reis tot dusver.
Ek kom van ’n sekulêre familie. Na ek my lewe aan
Christus oorgegee het, het ek ’n kerk in Tehran begin
bywoon en het ek vrede en blydskap ervaar; vrygemaak!
Maar die geheime diens het nuwe gelowiges onder groot
druk geplaas en lukraak begin arresteer. Omdat ek bang
was vir vervolging, het ek uit Iran gevlug. Ek besef dat dit
alles deel van God se plan vir my was om te werk by die
heel eerste Farsi Christelike kanaal.
Om die afgelope 14 jaar by SAT-7 te werk is ’n getuienis
van God se goedheid in my lewe. Ek is uitermate geseënd
om mee te werk om Sy lig na my eie land te laat skyn.
As jy vandag saam met Jesus kon sit, wat sou jy
Hom wou vra?
Baie Iranese gelowiges het ’n hart en passie om Sy
Koninkryk te bevorder, en hulle is sekerlik meer
verdienstelik as ek. Ek sou Jesus vra waarom Hy my gekies
het om deel te wees van hierdie bediening.
Wat is jou passie buiten SAT-7?
My droom is om die wêreld te reis. Ek hou daarvan om
nuwe mense te ontmoet, nuwe kulture te leer ken, en God
se handewerk op aarde te ontdek. Ek spandeer graag tyd
met familie en vriende, en speel graag sokker!

Bid asb vir die volgende kykers
terwyl jy hul boodskappe lees:
Van ’n kyker in Iran: “Ek het jul programme begin
kyk … en dit gee my vrede. Ek wil leer hoe om met
God in my hart te lewe. Help my om ’n gids vir my
pad te vind en weer hoop te ervaar.”

Jackleen (14) van Kaïro bemoedig kykers met
haar gebed in die program Familie van Jesus:
“Here Jesus, ek weet U het ons lief. U sien alles, en
U is in beheer. Here, ons dank U want U is groot en
goed. U sorg vir ons ten spyte van wat nou gebeur en
U is in beheer van alles. Niks gebeur buite U beheer
nie. Here, ons bid vir die families van hulle wat vermoor is, dat U hulle sal vertroos en vrede in hul harte
gee. Here, help hulle om diegene wat verantwoordelik
is, te vergewe.”
Dr Sameh Maurice het honderde by die
Oesfees byeenkoms gelei in gebed. In sy gebed
het Dr Maurice ’n kragtige boodskap van
vergifnis gedeel:
“Ons bid vir ’n gees van liefde in die harte van U
kinders en U Kerk teenoor diegene wat hul haat …
ons bid vir ’n gees van vergifnis wat ’n getuienis van
U ewige teenwoordigheid sal wees. Te midde van
groot vervolging word U kerk versterk om sy geloof,
liefde en gemeenskap met U te verklaar.”

