SAT-7 Türk produserer og sender flere ulike typer program for barn, ungdom, og voksne.
Sendingene har som målsetting å vise Guds kjærlighet, og støtte lokale kristne.

Noen av programmene som sendes:
Spørsmål og svar:
Dette er et undervisningsprogram som tar
opp vanlige spørsmål om kristne sannheter.
Programmet avkler myter om kristne og er en
ressurs for kristne over hele Tyrkia. I en episode
ble dette spørsmålet stilt: I alle samfunn blir
kvinner behandlet som annenrangs mennesker. Er
det slik hos kristne også? Svar: I Bibelen står det:
Ektemenn, elsk deres hustruer, akkurat som
Kristus elsket kirken og gav sitt liv for den.

Kvinner i fokus:
Fritt samtaleprogram omkring relevante tema for
kristne kvinner i alle aldre. Det 40 minutter lange
programmet produseres to ganger hver uke.

Ord om håp:
Gjennom aktuelle andakter peker vi på kilden til det
evige håpet vi finner i Jesus Kristus.

Kirken i dag:
Rapporter fra møter, aktiviteter, seminarer og
annet som foregår i kristne kirker i Tyrkia. Vi
ønsker å gjøre Jesus kjent for dem som bor i Tyrkia,
oppmuntre troende, og gi dem en stemme i media.

Jesus
gir håp
på tyrkisk TV
I 2015 kom vi på satelitt
med kristne TV-sendinger

Du finner sendingen på Türksat 4A, 42°øst, 11,
824 GHz Vertical, SR 8000, og på internett:
http://www.sat7.org/tv2/TV2_turk.html

Takk for at dere er der for oss.”

TV-sendingene
gir tyrkiske kristne
et ansikt

– Vi har sett på SAT-7 Türk i
fire dager nå, og er helt hekta
på kanalen. Vi er trøtte av
programmene på andre
kanaler, men nå da vi har
funnet dere gleder vi oss til å
se flere program om
kristen tro.

SAT-7 Türk (Noreas TV-partner) sendte nylig
et TV-program fra en kristen ungdomsleir i
byen Mardin øst i Tyrkia. Leiren var arrangert
av en nyetablert protestantisk menighet, i
samarbeid med ortodokse menigheter. To
syriske flyktninger ble døpt mens de var der.

Seer i Tyrkia.

Takket være SAT-7 Türk kan millioner av
tyrkere nå komme nært innpå levende
kristne fellesskap. I en tid hvor landet preges
av terror, og en langvarig og omfattende
krig i nabolandet, kan det kristne budskapet
gi en prøvet befolkning håp.

– Sendingene våre bidrar til å
korrigere misoppfatninger om
kristne, og avklare spørsmål
mange har om den kristne tro,
sier daglig leder av kanalen,
Melih Ekener. – TV-overføring fra kristne
arrangement er med på å normalisere det å
være en kristen i Tyrkia.
Haga Sophia ble bygd rundt år 500 og står som et mektig minne fra
Tyrkias kristne historie før Islam kom til makten flere hundre år senere.

Noreas TV-partner i Tyrkia
startet sendingene på den
statseide satellitten Türksat
i 2015. Det er nå behov
for flere ansatte og mer
produksjonsutstyr.

For
480 kroner
kan vi sende et kvarter
med TV-sending
på Türksat.
50 millioner kan se
programmene.
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