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SAT-7@25: ATT FÖRÄNDRA 
LIV I EN DIGITAL VÄRLD 

I år är det 25 år sedan SAT-7:s första sändning 31 
maj 1996. Det är en stor ära att få leda den här 
organisationen när den firar denna stora milstolpe. 
Jag blev VD för två år sedan efter att ha arbetat för 
SAT-7 i mer en två decennier, och jag har själv sett 
hur mycket vi har att vara tacksamma över. Mest 
av allt är jag tacksam till Gud för hans trofasthet 
och nåd när han har fört oss ända hit.

SAT-7 var banbrytande för 25 år sedan när 
vi startade den första kristna satellitkanalen i 
Mellanöstern och Nordafrika, och vid 25 års ålder 
är vi åter banbrytande. Under detta jubileumsår 
har vi startat SAT-7 PLUS – regionens första 
kristna streaming tjänst – och vi har börjat viktig 
utveckling av vårt arbete med sociala medier och 
tittarkontakter.

Vi kan faktiskt inte längre kalla oss en ”kristen 
satellit-tv-organisation” utan att lämna en viktig 
del av vår verksamhet utanför. Tack vare stödet 
från våra givare och partners – utan dem vore 
inget av detta möjligt – börjar vi vårt nästa 
kvartssekel som en kristen mediaorganisation med 
många plattformar. Vi utvecklas för att möta våra 
tittares behov i dagens digitala värld.

Jag är för alltid tacksam och uppmuntrad av att 
bön och kristen enhet fortsätter att vara centrala i 
SAT-7:s arbete efter 25 år, och vi fortsätter att vara 
rotade i Mellanösterns kyrkor som har väglett och 
varit partners till oss från första början. Viktigast 
av allt är att, på alla plattformar där vi nu arbetar, 
så är uppgiften att göra Guds kärlek synlig i 
centrum för vad vi gör.

I mars 2021 hade vi glädjen att öppna våra 
studiodörrar för våra SAT-7@25 öppna studior 
evenemang online. Dessa visade vår kanals 
arbete med isolerade troende, kvinnor, barn 
och unga. Berättelserna som vi hörde i våra 
öppna studior – berättelserna som vi, i 

organisationen, hör varje dag – visade precis vilken 
radikal skillnad som hans kärlek gör i människors liv.

Mellanöstern och Nordafrika har fortsatt stort 
behov av Guds kärlek idag. Pandemin har 
förvärrat många av de svårigheter som människor 
i Mellanöstern möter, och det kommer att vara en 
lång väg av återhämtning. De kommer att behöva 
Guds hopp, och SAT-7 kommer att vara där för att 
dela den kärlek och nåd vi har i honom.

Jag är glad att kunna berätta mer om den påverkan 
som SAT-7 har inom våra viktigaste prioriterade 
områden och vår banbrytande nya utveckling i 
denna SAT-7@25 specialutgåva av vår tidning. Ni 
kan också läsa ett särskilt utdrag ur boken Dare to 
believe! av SAT-7:s grundare och ordförande Dr. 
Terrence Ascott, som berättar SAT-7:s historia – 
och en artikel som delar något ur min egen historia 
också.

Tacka Gud tillsammans med oss för 
hans trofasthet mot SAT-7 de 
gångna 25 åren, och be, 
när du läser, för våra 
tittare i Mellanöstern och 
Nordafrika

En hälsning från Rita El-Mounayer, VD för SAT-7  En hälsning från Rita El-Mounayer, VD för SAT-7  



4     SAT-7@25 

Ö
PP

N
A

 S
TU

D
IO

R 
 

SA
T-

7@
25

 O
N

LI
N

E 
EV

EN
EM

A
N

G



SAT-7@25    5

I mars 2021 sände SAT-7 I mars 2021 sände SAT-7 
”Öppna studior””Öppna studior”, ett antal , ett antal 

online evenemang.online evenemang.

Med producenter och programledare Med producenter och programledare 
från SAT-7:s viktigaste program och från SAT-7:s viktigaste program och 

vittnesbörd från våra tittare, fokuserade vittnesbörd från våra tittare, fokuserade 
evenemangen på isolerade troende i evenemangen på isolerade troende i 

växande kristna sammanhang, kvinnor växande kristna sammanhang, kvinnor 
runt om i regionen och barn och unga.runt om i regionen och barn och unga.

Här kan ni läsa de Här kan ni läsa de 
starkaste berättelserna.starkaste berättelserna.
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”Bibeln finns i vårt 
hus, Gud har ställt 
sitt ljus här.”  
Laleh*, SAT7 PARS 
tittare i Iran

ISOLERADE KRISTNA: IRAN
”När det gäller våra omständigheter så har vi ingenting men vi tackar Gud ändå”, säger Laleh* ”När det gäller våra omständigheter så har vi ingenting men vi tackar Gud ändå”, säger Laleh* 
som bor i en avlägsen by i Iran. ”Jag är nöjd för vi lever med Gud och har fred.” Under våra som bor i en avlägsen by i Iran. ”Jag är nöjd för vi lever med Gud och har fred.” Under våra 
Öppna studior evenemang hörde vi Lalehs berättelse – och hur SAT-7 PARS är en livlina för Öppna studior evenemang hörde vi Lalehs berättelse – och hur SAT-7 PARS är en livlina för 
isolerade troende som följer Kristus under extremt svåra förhållanden.isolerade troende som följer Kristus under extremt svåra förhållanden.

”Att vara en isolerad troende i Iran har verkligen ”Att vara en isolerad troende i Iran har verkligen 
ett högt pris som många modiga kristna väljer att ett högt pris som många modiga kristna väljer att 
betala”, säger Reza Jafari, programledare för det betala”, säger Reza Jafari, programledare för det 
direktsända SAT-7 PARS-programmet Signal. direktsända SAT-7 PARS-programmet Signal. 
”Precis som Jesus har lärt oss så måste vi bära ”Precis som Jesus har lärt oss så måste vi bära 
vårt eget kors och följa honom (Matt. 16:24). Det vårt eget kors och följa honom (Matt. 16:24). Det 
är precis vad många kristna i Iran gör och det är är precis vad många kristna i Iran gör och det är 
därför vi ser sådana starka exempel på tro bland därför vi ser sådana starka exempel på tro bland 
våra tittare.”våra tittare.”

Laleh* och hennes man är båda kristna och ser Laleh* och hennes man är båda kristna och ser 
på SAT-7 PARS. Laleh har haft regelbunden på SAT-7 PARS. Laleh har haft regelbunden 
kontakt med avdelningen för tittarkontakter på kontakt med avdelningen för tittarkontakter på 
SAT-7 PARS sedan 2011 och har delat sin oro SAT-7 PARS sedan 2011 och har delat sin oro 
gällande ekonomien och familjen, och bett om gällande ekonomien och familjen, och bett om 
förbön. Eftersom deras huskyrka blev tvingad att förbön. Eftersom deras huskyrka blev tvingad att 
stänga har de hindrats att dela gemenskap med stänga har de hindrats att dela gemenskap med 
andra troende, och som kända kyrkomedlemmar andra troende, och som kända kyrkomedlemmar 
övervakas de av myndigheterna. Trots detta har övervakas de av myndigheterna. Trots detta har 
Laleh under den här tiden fortsatt att dela med sig Laleh under den här tiden fortsatt att dela med sig 
av sin stora tro och sitt hopp i Jesus Kristus. av sin stora tro och sitt hopp i Jesus Kristus. 
  
”Vårt hus är fyllt av ljus”  ”Vårt hus är fyllt av ljus”  
”Jag har en återkommande dröm där jag tittar ner ”Jag har en återkommande dröm där jag tittar ner 
på jorden från himlen. Jorden är helt mörk, ändå på jorden från himlen. Jorden är helt mörk, ändå 
är vårt hus fyllt av ljus. Bibeln finns i vårt hus, där är vårt hus fyllt av ljus. Bibeln finns i vårt hus, där 
blir Herrens namn upplyft, så han har ställt sitt ljus blir Herrens namn upplyft, så han har ställt sitt ljus 
här. Herren fortsätter att ge detta budskap till oss, här. Herren fortsätter att ge detta budskap till oss, 
varse sig vi är vakna eller sover: ’Oroa er inte, för varse sig vi är vakna eller sover: ’Oroa er inte, för 
jag har berett glada dagar för er”, säger Laleh.jag har berett glada dagar för er”, säger Laleh.

”För många av våra tittare är SAT-7 mer än bara ”För många av våra tittare är SAT-7 mer än bara 
en TV-kanal”, säger Reza. ”SAT-7 erbjuder kristen en TV-kanal”, säger Reza. ”SAT-7 erbjuder kristen 
rådgivning och stöd till människor i nöd. Det är rådgivning och stöd till människor i nöd. Det är 
därför som så många människor likt Laleh kontaktar därför som så många människor likt Laleh kontaktar 
oss regelbundet: för att de vet att vi bryr oss och oss regelbundet: för att de vet att vi bryr oss och 
alltid finns där för att lyssna och be med dem.”alltid finns där för att lyssna och be med dem.”

På senare tid har Lalehs önskningar om förbön På senare tid har Lalehs önskningar om förbön 
varit för hennes son. Olyckligtvis blev deras son varit för hennes son. Olyckligtvis blev deras son 
deprimerad och började ta droger när deras deprimerad och började ta droger när deras 
huskyrka stängde. ”Be att min son ska bli fri från huskyrka stängde. ”Be att min son ska bli fri från 
sitt beroende som plågar både oss och honom”, sitt beroende som plågar både oss och honom”, 
säger Laleh, ”Jag vet att han kan bli fri genom säger Laleh, ”Jag vet att han kan bli fri genom 
Guds kraft och ser fram emot den dagen.” Lalehs Guds kraft och ser fram emot den dagen.” Lalehs 
son får just nu rådgivning från pastor Miltan som son får just nu rådgivning från pastor Miltan som 
är programledare för SAT-7 PARS-programmet är programledare för SAT-7 PARS-programmet 
Vårt grannskapVårt grannskap och som själv har blivit fri från ett  och som själv har blivit fri från ett 
beroendeberoende

”Vittnesbörd som Lalehs är så inspirerande att de ”Vittnesbörd som Lalehs är så inspirerande att de 
får oss att känna vördnad”, säger Reza. ”Vi ärar får oss att känna vördnad”, säger Reza. ”Vi ärar 
Herren för sådan starka och modiga troende i Herren för sådan starka och modiga troende i 
länder där detta verkligen är livsfarligt. Trots allt länder där detta verkligen är livsfarligt. Trots allt 
kaos, förtryck och isolering så har Iran (världens) kaos, förtryck och isolering så har Iran (världens) 
snabbast växande kyrka, och vi ser Guds verk snabbast växande kyrka, och vi ser Guds verk 
genom förvandlade hjärtan och liv hos människor genom förvandlade hjärtan och liv hos människor 
i det landet.”i det landet.”

A bountiful harvestA bountiful harvest  
En SAT-7 PARS tittare i Iran, Shoaib*, berättar En SAT-7 PARS tittare i Iran, Shoaib*, berättar 
hur också han ser Guds verk i Iran. ”Människor hur också han ser Guds verk i Iran. ”Människor 
här är så ivriga att få höra Guds ord att om vi fritt här är så ivriga att få höra Guds ord att om vi fritt 
kunde gå ut och sprida biblar så skulle kanske inte kunde gå ut och sprida biblar så skulle kanske inte 
ens 500 per dag vara tillräckligt”, säger han.ens 500 per dag vara tillräckligt”, säger han.

”Folk törstar efter Herren. Det är inte som förr när ”Folk törstar efter Herren. Det är inte som förr när 
vi var tvungna att gå och söka upp människor. vi var tvungna att gå och söka upp människor. 

FÖR LALEHS VITTNESBÖRD
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https://youtu.be/xURsB8byHBE
https://www.youtube.com/watch?v=xURsB8byHBE
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Sharing viewer and guest 
testimonies, live program 
Signal is a platform for isolated 
believers

(Nu) kommer de och söker upp oss. (Nu) kommer de och söker upp oss. 
De får våra telefonnummer och ringer De får våra telefonnummer och ringer 
oss så att de kan få lyssna på ordet. Vi oss så att de kan få lyssna på ordet. Vi 
behöver fler böcker och fler arbetare behöver fler böcker och fler arbetare 
eftersom läget och möjligheterna att eftersom läget och möjligheterna att 
vittna är många, till vår stora glädje.”vittna är många, till vår stora glädje.”  

Möta behoven hos en växande kyrka  Möta behoven hos en växande kyrka  
”En del människor kan inte tro att ”En del människor kan inte tro att 
religions- och övertygelsefrihet skulle religions- och övertygelsefrihet skulle 
vara omöjligt på 2000-talet, men det är vara omöjligt på 2000-talet, men det är 
den sorgliga verkligheten för kristna den sorgliga verkligheten för kristna 
i Iran som kommer från muslimsk i Iran som kommer från muslimsk 
bakgrund”, säger Reza. Han förklarar bakgrund”, säger Reza. Han förklarar 
att religiösa minoriteter, särskilt att religiösa minoriteter, särskilt 
kristna, ofta lider under extremt ryck kristna, ofta lider under extremt ryck 
och ofta förföljelse.och ofta förföljelse.

Under dessa omständigheter spelar Under dessa omständigheter spelar 
satellit-TV som SAT-7 stor roll för satellit-TV som SAT-7 stor roll för 
kyrkans tillväxt. ”För många kristna i kyrkans tillväxt. ”För många kristna i 
Iran är SAT-7 den enda resurs de har, Iran är SAT-7 den enda resurs de har, 
och de som inte har några huskyrkor och de som inte har några huskyrkor 
ser ofta SAT-7 som sin kyrka genom att ser ofta SAT-7 som sin kyrka genom att 
programmen kopplar samman isolerade programmen kopplar samman isolerade 
troende med den världsvida kristna troende med den världsvida kristna 
familjen. Därför är det livsviktigt för familjen. Därför är det livsviktigt för 
dem att ha tillgång till dessa program dem att ha tillgång till dessa program 
så att de kan fortsätta växa i tro och i så att de kan fortsätta växa i tro och i 
Kristus”, säger Reza.Kristus”, säger Reza.

”Det ni säger på TV gör intryck. Ni har ”Det ni säger på TV gör intryck. Ni har 
tittare och lyssnare som berörs”, säger tittare och lyssnare som berörs”, säger 
Shoaib. ”Var uppmuntrade i att inte ens Shoaib. ”Var uppmuntrade i att inte ens 
det minsta kornet av ert arbete kommer det minsta kornet av ert arbete kommer 
att bli utan frukt.”att bli utan frukt.”

1  Genom att dela vittnesbörd från tittare och gäster är det direktsända programmet 
Signal en plattform för isolerade troende.  2  SAT-7:s öppna studior online evenemang 
Isolerade troende leddes av Kurt Johansen, chef  för SAT-7 Europa, Asien och Stilla 
havet, och George Makeen, internationell chef  för SAT-7:s arabiska kanaler. Reza Jafari, 
programledare för Signal, deltog också.  3  Frågetecken, lett av Sally Momtaz, ägnas åt 
att besvara de hundratals frågor som tittare skickar in varje vecka.  4  Genom bön, sång 
och bibelberättelser uppmuntrar och styrker Himmelsk tillbedjan isolerade troende i 
Iran, Afghanistan och Tadjikistan.  5  Trons grundstenar hjälper nya troende att öka sin 
förståelse av bibeln genom att lära ut de viktigaste grunderna för kristen tro.
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ISOLERADE TROENDE: NORDAFRIKA 
“Som kristna har vi alltid känt oss få och ensamma. Nu, som en del av SAT-7-familjen, är vi “Som kristna har vi alltid känt oss få och ensamma. Nu, som en del av SAT-7-familjen, är vi 
mycket glada att stödja kyrkans tillväxt vittnesbörd om Kristus,” säger Samia Kessai, producent mycket glada att stödja kyrkans tillväxt vittnesbörd om Kristus,” säger Samia Kessai, producent 
och programledare för SAT-7 i Algeriet. Samia deltog i Öppna studior tillsammans med sin man och programledare för SAT-7 i Algeriet. Samia deltog i Öppna studior tillsammans med sin man 
Salah och pastor Moez Mediouni från Tunisien.Salah och pastor Moez Mediouni från Tunisien.

”Jag kommer ihåg när jag för första gången ”Jag kommer ihåg när jag för första gången 
besökte Algeriet och mötte Samia (Kessai). Jag besökte Algeriet och mötte Samia (Kessai). Jag 
frågade henne: ’Är du säker på att du vill visa ditt frågade henne: ’Är du säker på att du vill visa ditt 
ansikte för miljontals människor?’ Jag var rädd för ansikte för miljontals människor?’ Jag var rädd för 
hennes säkerhet. Och hon sa: ’Rita, förföljelse är hennes säkerhet. Och hon sa: ’Rita, förföljelse är 
som en krona som vi bär på våra huvuden varenda som en krona som vi bär på våra huvuden varenda 
dag. Ta inte bort den från oss.’” – SAT-7:s VD Rita dag. Ta inte bort den från oss.’” – SAT-7:s VD Rita 
El-Mounayer.El-Mounayer.

Under Öppna studior rörde Samias beskrivning Under Öppna studior rörde Samias beskrivning 
av livet i den unga Nordafrikanska kyrkan mångas av livet i den unga Nordafrikanska kyrkan mångas 
hjärtan. ”Troende här är unga i sin tro och hjärtan. ”Troende här är unga i sin tro och 
törstiga att lära, särskilt genom program på sitt törstiga att lära, särskilt genom program på sitt 
modersmål”, förklarar Samia. ”När de tar emot modersmål”, förklarar Samia. ”När de tar emot 
Herren ger de allt till honom. De öppnar sina Herren ger de allt till honom. De öppnar sina 
hjärtan och sina hem för hans tjänare. Det är som hjärtan och sina hem för hans tjänare. Det är som 
den tidiga kyrkan. Alla har Kristus i fokus och den tidiga kyrkan. Alla har Kristus i fokus och 
oroar sig inte för värdsliga saker. Vi delar allt.”oroar sig inte för värdsliga saker. Vi delar allt.”

  

Precis som för de tidiga kristna gjorde möter kyrkan Precis som för de tidiga kristna gjorde möter kyrkan 
i Nordafrika idag också förtryck, diskriminering i Nordafrika idag också förtryck, diskriminering 
och till och med förföljelse. ”Det är inte lätt att vara och till och med förföljelse. ”Det är inte lätt att vara 
kristen i den här regionen”, säger Samia.kristen i den här regionen”, säger Samia.

Under de senaste åren, har myndigheterna i Under de senaste åren, har myndigheterna i 
Algeriet slagit ner på kyrkor och tvingat många Algeriet slagit ner på kyrkor och tvingat många 
av dem att stänga, och hindrar kristna från att av dem att stänga, och hindrar kristna från att 
mötas och be tillsammans. Staten begränsar också mötas och be tillsammans. Staten begränsar också 
importen av biblar och kristna böcker vilket gör att importen av biblar och kristna böcker vilket gör att 
tillgången på kristet material i Algeriet är väldigt tillgången på kristet material i Algeriet är väldigt 
begränsad. Samia och Salah arbetar hårt för begränsad. Samia och Salah arbetar hårt för 
att stödja isolerade kristna genom program som att stödja isolerade kristna genom program som 
bygger upp nya kristnas tro.  bygger upp nya kristnas tro.  

”Gud gav oss särskild nåd att tjäna honom””Gud gav oss särskild nåd att tjäna honom”  
”Här är livet inte lätt”, säger Samia. ”Men Gud ”Här är livet inte lätt”, säger Samia. ”Men Gud 
gav oss en särskild nåd att tjäna honom genom gav oss en särskild nåd att tjäna honom genom 
media. Den allmänna situationen för kristna har media. Den allmänna situationen för kristna har 
försämrats de senaste åren. Idag finns det ingen försämrats de senaste åren. Idag finns det ingen 
känsla av skydd eller säkerhet för kristna. Protester känsla av skydd eller säkerhet för kristna. Protester 
under två år, stängning av kyrkor, svår ekonomisk under två år, stängning av kyrkor, svår ekonomisk 
situation, brist på arbeten och dålig utbildningsnivå situation, brist på arbeten och dålig utbildningsnivå 
driver kristna ut ur landet.”driver kristna ut ur landet.”

Pastor Moez Mediouni, kyrkoledare och Pastor Moez Mediouni, kyrkoledare och 
filosofiprofessor i Tunisien, berättar hur filosofiprofessor i Tunisien, berättar hur 
kyrkoledare under dessa omständigheter har kyrkoledare under dessa omständigheter har 
samlats för att be för de troende och för fortsatt samlats för att be för de troende och för fortsatt 
tillväxt för kyrkan. ”De ber om fred i landet; om tillväxt för kyrkan. ”De ber om fred i landet; om 
hopp, beskydd och stöd eftersom många lider av hopp, beskydd och stöd eftersom många lider av 
fattigdom”, säger Moez.fattigdom”, säger Moez.

Han tror att kyrkan måste gå ut i samhället, som Han tror att kyrkan måste gå ut i samhället, som 
Kristus gjorde, t ex när Jesus närmade sig den Kristus gjorde, t ex när Jesus närmade sig den 
samariska kvinnan. För att nå detta må, har pastor samariska kvinnan. För att nå detta må, har pastor 
Moez startat ett nytt produktionskontor i Tunisien, Moez startat ett nytt produktionskontor i Tunisien, 
stöttat av SAT-7. De producerar program som stöttat av SAT-7. De producerar program som 
Vanligt samtal som tar upp teologiska frågor för att Vanligt samtal som tar upp teologiska frågor för att 
förklara kristen tro för icke-troende.förklara kristen tro för icke-troende.

”Jag tror att Kristus gjorde samma sak – byggde ”Jag tror att Kristus gjorde samma sak – byggde 
broar tillbaka till honom. Vi vill att kyrkan ska broar tillbaka till honom. Vi vill att kyrkan ska 
ha en plats och en röst så att människor kan höra ha en plats och en röst så att människor kan höra 
vad vi vill dela med dem och så att vi kan skapa vad vi vill dela med dem och så att vi kan skapa 
tillfällen för samtal och bygga broar mellan kyrkan tillfällen för samtal och bygga broar mellan kyrkan 
och samhället”, tillägger Moez. ”Gud använder och samhället”, tillägger Moez. ”Gud använder 
dessa program så att troende fortsätter att dessa program så att troende fortsätter att 
sammanlänkas, växa och vittna.”sammanlänkas, växa och vittna.”

Bygga broar inom samhälletBygga broar inom samhället
Samia tillägger att kristna vill inte bara bygga broar Samia tillägger att kristna vill inte bara bygga broar 
mellan kyrkan och samhället,  mellan kyrkan och samhället,  

”Vi vill att kyrkan 
ska ha en plats 
och en röst så att 
människor kan 
höra vad vi vill 
dela med dem och 
så att vi kan skapa 
tillfällen för samtal 
och bygga broar 
mellan kyrkan och 
samhället.” 
Moez Mediouni, 
pastor och 
programledare 
på SAT7

RÖSTER FRÅN NORDAFRIKA
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https://youtu.be/lllQI_w38vs
https://youtu.be/lllQI_w38vs
https://www.youtube.com/watch?v=lllQI_w38vs
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utan de vill också vara fredsmäklare och utan de vill också vara fredsmäklare och 
hjälpa till att få stop på konflikter i regioner, hjälpa till att få stop på konflikter i regioner, 
som de som kan finnas mellan araber och som de som kan finnas mellan araber och 
amazighfolket i Algeriet. amazighfolket i Algeriet. 
  

”Kyrkan sänder ett budskap om fred, kärlek ”Kyrkan sänder ett budskap om fred, kärlek 
och respekt för sina grannar, för att begränsa och respekt för sina grannar, för att begränsa 
effekten av det som är känsligt och sätta stopp effekten av det som är känsligt och sätta stopp 
för destruktiva idéer”, säger Samia. Berättelser för destruktiva idéer”, säger Samia. Berättelser 
som den om Abdel-Nour, som berättade på som den om Abdel-Nour, som berättade på 
SAT-7 hur han har börjat älska sina arabiska SAT-7 hur han har börjat älska sina arabiska 
grannar som han en gång hatade, är bevis på grannar som han en gång hatade, är bevis på 
hur Gud kan ändra människors hjärtan och liv.  hur Gud kan ändra människors hjärtan och liv.  

Ansluta till det kristna arvet Ansluta till det kristna arvet   
Sedan den tidiga kristna kyrkan i Kartago Sedan den tidiga kristna kyrkan i Kartago 
har den kristna tron under många sekler har den kristna tron under många sekler 
marginaliserats i Tunisien och försöker nu att marginaliserats i Tunisien och försöker nu att 
återfå fotfästet.återfå fotfästet.

”Vår kyrka är cirka fyrtio år gammal”, säger ”Vår kyrka är cirka fyrtio år gammal”, säger 
Moez. ”Vi ser den nya generationen komma Moez. ”Vi ser den nya generationen komma 
fram med barn födda i kristna familjer. Vi har fram med barn födda i kristna familjer. Vi har 
en identitet att försvara. Vi har ett arv som vi en identitet att försvara. Vi har ett arv som vi 
behöver återerövra och vi har in bild som vi behöver återerövra och vi har in bild som vi 
behöver skapa i samhället. Vår kyrka letar efter behöver skapa i samhället. Vår kyrka letar efter 
sin identitet.”sin identitet.”

Moez säger att han och SAT-7-teamet har ett Moez säger att han och SAT-7-teamet har ett 
gemensamt mål: ”Att genom media – genom gemensamt mål: ”Att genom media – genom 
de program som vi skickar till SAT-7 – se en de program som vi skickar till SAT-7 – se en 
rörelse av människor som kommer till Kristus rörelse av människor som kommer till Kristus 
och hoppas att få se Kristus ljus lysa i detta och hoppas att få se Kristus ljus lysa i detta 
land. Vi tackar Herren för att vi har modiga land. Vi tackar Herren för att vi har modiga 
människor med begränsade resurser. Hoppfulla människor med begränsade resurser. Hoppfulla 
människor som har en vilja i sina hjärtan att människor som har en vilja i sina hjärtan att 
se något stort hända. Vi förlitar oss på Herren. se något stort hända. Vi förlitar oss på Herren. 
Det är Herrens tid, Guds nya tid i detta land.”Det är Herrens tid, Guds nya tid i detta land.” 1  I studion med det nya programmet Vanligt samtal på SAT-7 ARABIC, producerat i Tunisien med 

pastor Moez Mediouni som programledare.  2  SAT-7:s Öppna studior online evenemang Isolerade 
troende, som leddes av Kurt Johansen, chef  för SAT-7 Europa, Asien och Stilla havet, och George 
Makeen, internationell chef  för SAT-7:s arabiska kanaler. Deltog gjorde också Samia och Salah Kessai 
från Algeriet och pastor Moez Mediouni från Tunisien.  3  Samia och Salah Kessai med sin son Nathan.

ETT VITTNESBÖRD OM KÄRLEK

1

3

2

https://youtu.be/IQv2lSpekm0
https://youtu.be/IQv2lSpekm0
https://www.youtube.com/watch?v=IQv2lSpekm0
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Bild: SAT-7 ARABIC:s program Trots allt har som 
mål att uppmuntra kvinnor i Nordafrika och hjälpa 
dem att se sitt verkliga värde. SAT-7:s kanaler är en 
plattform för kvinnor i regionen där de får dela sina 

tankar och erfarenheter.
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KVINNOR I MELLANÖSTERN  
25 ÅRS BANBRYTANDE ARBETE 
SAT-7 inser både möjligheten och det stora ansvaret som de har att bidra till kvinnors och SAT-7 inser både möjligheten och det stora ansvaret som de har att bidra till kvinnors och 
flickors liv, så olika som de är, i hela regionen”, sa Maggie Morgan, chef och producent för flickors liv, så olika som de är, i hela regionen”, sa Maggie Morgan, chef och producent för 
kvinnoprogrammet kvinnoprogrammet Nål och ny trådNål och ny tråd, när hon öppnade vårt Öppna studior evenemang , när hon öppnade vårt Öppna studior evenemang 
”Kvinnor i hela regionen”.”Kvinnor i hela regionen”.

”En nyckelutmaning för oss är att återställa Guds 
tanke med kvinnor för alla kvinnor. Att hjälpa 
varje kvinna att få fördjupad förståelse för sitt eget 
värde i Guds ögon och att påverka dem omkring 
henne”, säger Sara Eid, programledare för det 
nya programmet på SAT-7 ARABIC, Hemligheten 
inuti. ”Vi vill verkligen stödja kvinnor i deras 
utmaningar”, fortsätter hon. ”Inte bara dem 
som orsakas av pandemin, men svårigheter som 
kvinnor möter varje dag, som att göra val, hantera 
övergrepp av olika slag och att hitta rätt partner, allt 
detta ska förstås ur en biblisk synvinkel”, säger hon.

Sara är en av de programledare och producenter 
från SAT-7 som varit med i online-evenemanget. 
De öppnade ett fönster in till kvinnors liv i 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA), när de 
berättade om utmaningarna de står inför och SAT-
7:s unika sätt att producera program för dem.

Hon berättar att de beslutade att ha tre 
programledare i olika åldrar för att kunna spegla 
tittarnas erfarenheter. Genom att representera 
erfarenheter hos tre generationer kan programmet 
utmana missförstånd om de roller som samhället 
tvingar kvinnor och flickor in i, i olika skeden av 
deras liv.

Nicoletta Michael, utvecklingschef  för SAT-7 
International, förklarar att detta mål delas av alla 
SAT-7:s kanaler. ”Vi stöttar kvinnor att lära känna 
sitt gudagivna värde och ger en plattform för 
deras röster att höras i ett antal lokala kulturella 
kontexter”, säger hon. Hon berättar som ett 
exempel om SAT-7 TÜRK:s program Hemgjort och 
förklarar hur programmet fokuserar på att bygga 
starka familjer och att ge kvinnor en röst i en kultur 
som ofta bara ger dem ett val: att ge upp sina 
karriärer när de får barn.

”Bara 30 % av den kvinnliga befolkningen arbetar 
utanför hemmet”, säger Nicoletta. ”Denna 
begränsade kulturella förväntan resulterar ofta 
i diskriminering, förtryck och könsbaserat våld 
både i hemmet och på arbetet. Genom Hemgjort 
introduceras tittarna till kvinnor med olika 
erfarenheter som har kämpat – på arbetet, på 
grund av våld i hemmet eller med psykisk ohälsa – 
men som har kunnat övervinna dessa utmaningar 
och blomstra i sina familjer och samhällen.”  
 
Verklighet, inte abstrakta begrepp  
Maggie Morgan håller med om att berätta om 
erfarenheter från verkliga livet är nyckeln. När 
hon berättar om den påverkan som Nål och ny tråd, 
som sändes sju år på SAT-7 ARABIC, har haft, 
säger hon: ”Vi hade öppna diskussioner om många 
ämnen, bland annat brist på jämställdhet, tanke- 
och övertygelsefrihet, yttrandefrihet och rätten att 
inneha och ärva egendom.”

När vi talar om utvärderingen av programmets 
resultat som gjordes under 2020, säger Maggie: 
”Vi lärde oss att sättet som vi presenterar ämnen 
på – inte som abstrakta begrepp, men som verkliga 
erfarenheter – hjälper kvinnor att förstå att de 
problem som de möter inte gäller bara dem som 
individer, utan gäller alla, och kan bli åtgärdade 
tillsammans. Några av de synpunkter som kom igen 
i alla fokusgrupper var: ’Jag är glad att veta att jag 
inte är ensam’, eller ’jag hade aldrig trott att någon 
skulle kunna säga exakt som jag känner på TV.’”

”Vi stöttar kvinnor 
att lära känna 
sitt gudagivna 
värde och ger 
en plattform för 
deras röster att 
höras i ett antal 
lokala kulturella 
kontexter.” 
Nicoletta Michael, 
utvecklingschef för 
SAT7 International
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Kvinnor och män förändrar samhället 
tillsammans 
Som en del av SAT-7:s växande arabiska sociala 
medieplattform planerar teamet från Hemligheten 
inuti nu att bygga ytterligare en online-plattform 
där kvinnor ska kunna få kontakt med varandra 
och identifiera möjliga ledare i sina samhällen, 
som sedan kunna stöttas av teamet för att göra 
det möjligt för fler kvinnor i den arabisktalande 
världen att komma tillsammans.

”Det handlar inte om att styrka. Kvinnor är 
tillräckligt starka! säger Sara. ”Men jag tror 
att vad vi behöver är att göra det möjligt. För 
att verkligen förändra samhället är det viktigt 
att också arbeta med män; att återupprätta 
vår relation till män. Kvinnor och män kan 
gemensamt återspegla Guds härlighet. Det är 
visionen för vårt program; att vara en fyr för 
kvinnor och en vägledning för män.”

”Jag håller med”, säger Maggie, när hon tänker 
på sina år med Nål och ny tråd. ”De manliga 
tittarna på våra kvinnoprogram är nyckeln. 
Bristen på jämställdhet och förtryck av kvinnor 
i den här regionen är mycket värre för att 
människor – alla människor, inte bara kvinnor 
– inte har friheten att ifrågasätta sina egna 
värderingar, omformulera dem, och praktisera 
och handla efter de nya värderingana. Några 
kvinnor berättade att om de skulle tala öppet 
om sin tro eller sina åsikter skulle deras fäder 
eller bröder förbjuda dem att lämna huset. På 
det här området har SAT-7 varit banbrytande 
som en plattform för att utrycka sig, och vi 
har ofta varit den första arabiska kanalen som 
diskuterar utmanande ämnen och tabun.”
 
Sanningen kan befria kvinnor
Att SAT-7 är en plattform för yttrandefrihet är 
det också en viktig del för SAT-7:s roll att stötta 
kvinnor i den persisktalande världen. SAT-7 
PARS sociala påverkansprogram Från insidan 
fokuserar till exempel på kvinnor och religions- 
och övertygelsefrihet. Programledaren Sally 
Momtaz säger att hedersmord nyligen var tema 
för ett program. 

”En av våra tittare kontaktade mig omedelbart 
efter vi hade avslutat programmet”, säger Sally. 
”Hon skrev till mig direkt på vår Instagramsida 
att: ’Jag såg att i vårt grannskap blev en kvinna 
bränd i en eld av sin familj och de fick det att se 
ut som en olycka eller att hon tagit självmord.’ 
Tyvärr har kvinnor med vår bakgrund dessa 
erfarenheter. Men vi tror att genom detta 
program, med våra experter som ger stöd och 
råd, kan vi visa kvinnor deras rättigheter, visa 
var de kan får stöd och be för dem.”

De senaste 25 åren har SAT-7 haft som 
vision att se kvinnor och flickor förverkliga 
sitt gudagivna värde och värdighet, att låta 
deras röster höras och främja starka, säkra 
och kärleksfulla familjer. Idag fortsätter 
SAT-7 att stötta kvinnor som fruar, systrar, 
döttrar, mammor, far- och mormödrar och 
samhällsmedborgare; att vara vittnen genom 
sina egna förvandlade liv; att visa Guds kärlek; 
och att utmana sociala attityder och inspirera till 
positiv förändring.

Att utmana uppfattningar om och förhållanden 
för kvinnor i regionen är en process som 
kommer att ta tid. Men med så många 
kvinnliga tittare som lever under utmanande 
omständigheter är vår uppgift att stötta dem 
genom förbön och att sätta dem i kontakt med 
experter och praktiskt lokalt stöd centralt i SAT-
7:s holistiska mission i MENA.

”Det jag hör hända runt om i regionen låter 
väldigt bekant”, säger Sally. ”Här i Mellanöstern 
lever vi i ett mansdominerat samhälle. Det har 
resulterat i en förvrängd uppfattning och skapat 
missuppfattningar om kvinnor – faktiskt en lögn. 
Det var därför som vi ville skapa vårt program, 
eftersom vi vet att sanningen kan frigöra 
kvinnor.”

Sara lägger till: “Och det är absolut viktigt att 
män också förstår att den uppfattningen om 
kvinnor är en lögn. Sedan, tillsammans, kan de 
frigöra sin gudagivna potential.” 

”Kvinnor och män 
kan gemensamt 
återspegla Guds 
härlighet. Det är 
visionen för vårt 
program; att vara 
en fyr för kvinnor 
och en vägledning 
för män.” 
Sara Eid, program
ledare för det nya 
SAT7 ARABIC
programmet 
Hemligheten inuti.
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1  Programledarna Hengameh Borji och Sally Momtaz bär traditionella iranska kläder i en Nowruz-special av SAT-7 PARS-programmet Från insidan.  2  Som 
representanter för tre generationer kvinnor i SAT-7 ARABIC-programmet Hemligheten inuti ser vi programledarna Mira Motassem, Sara Eid och Yola Shafik.  3  SAT-7 
Öppna studios online-evenemang Kvinnor i regionen, leddes av Kurt Johansen, chef  för SAT-7 Europa, Asien och Stilla havet, och Maggie Morgan, producent och chef  
för Nål och ny tråd. Tillsammans med dem fanns Nicoletta Michael, chef  för den internationella utvecklingsavdelningen, Sally Momtazi, programledare för Från insidan, 
Sara Eid, programledare för Hemligheten inuti, Ayda Danacioglu, programledare för Kraften i bön, och Stefanie Mitchell på internationella kommunikationsavdelningen.  
4  I studion för SAT-7 ARABIC:s kvinnoprogram Nål och ny tråd.  5  Semsa Deniz Bakir, programledare för SAT-7 TÜRK:s kvinnoprogram Hemgjort, som stärker 
kvinnor att bli delar av starka och stöttande familjer och vara del av en positiv förändring i Turkiet. 
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BARN OCH UNGA 
”Vi tänkte uppmuntra dem, men de uppmuntrade oss”, säger Andrea El-Mounayer, kanalchef ”Vi tänkte uppmuntra dem, men de uppmuntrade oss”, säger Andrea El-Mounayer, kanalchef 
för SAT-7 KIDS, och tänker på en familj på sju personer som blev hemlösa genom explosionen i för SAT-7 KIDS, och tänker på en familj på sju personer som blev hemlösa genom explosionen i 
Beirut. Tillsammans med barnprogramledaren Marianne Awaraji berättar Andrea om hur SAT-7 Beirut. Tillsammans med barnprogramledaren Marianne Awaraji berättar Andrea om hur SAT-7 
KIDS har varit med barnen, både på TV och i verkligheten, sedan explosionen.KIDS har varit med barnen, både på TV och i verkligheten, sedan explosionen.

”Barnen som var med om explosionen har behövt 
särskilt stöd och våra program har gett dem 
möjlighet att tala om sina rädslor och dela sina 
böner och hopp för framtiden”, säger Andrea. ”På 
många sätt har deras sätt att reagera på det som 
hände inspirerat oss att fortsätta. Vi vet att vi måste 
stödja denna nya generation mer än någonsin.”

Som en del av ett initiativ att hjälpa familjer i 
Libanon efter explosionen i augusti 2020 besökte 
och filmade Andrea och ett team en kurdisk 
flyktingfamilj i Beirut. Föräldrarna och deras fem 
barn flydde från Syrien och sökte cancerbehandling 
för Ali, deras yngste son, sedan deras lokala sjukhus 
i Syrien blivit attackerat i kriget – och då drabbades 
de av explosionen i Beirut.
 

”I Aleppo var det flygbombningar bara sex gator 
från vårt hus”, säger mamman. ”Men det var aldrig 
som explosionen i Beirut. Må Gud aldrig tillåta att 
något sådant ska få drabba någon annan.”

”När vi mötte familjen i somras var deras hus i 
mycket dåligt skick”, säger Andrea. ”Barnen var 
djupt deprimerade.”
 
Barns röster och upplevelser  
För att hjälpa barn att sätta ord på sina upplevelser 
i Syrien och efter explosionen anslöt sig Sirine 
Daou till SAT-7 KIDS team. Hon är en certifierad 
barnkonsulent som hjälpte dem genom konstterapi. 
”När explosionen i Beirut inträffade kom jag ihåg

bombningarna i Syrien”, berättar Cedra, den 
äldsta dottern. ”När det hände sprang jag ut på 
gatan och ropade: ’Pappa, pappa!’”

Andrea berättar att i slutet av besöket bad 
teamet med familjen och de häpnade över deras 
öppenhet och tro. ”Jag glömmer inte när vi bad 
tillsammans”, säger hon. ”Ett av barnen utgöt sitt 
hjärta inför Herren med tårar och bad honom att 
ge hennes familj en bättre plats att leva på och 
möjlighet för henne att åter gå i skolan.”

Vi är tacksamma för att den unga dotterns böner 
senare har blivit besvarade. När SAT-7 KIDS åkte 
för att hälsa på dem vid jul hade de ett nytt hem 
och barnen hade börjat i en informell skola.

Hundratals meddelanden från olika barn och 
ungdomar, som Cedra, strömmade in till SAT-
7 KIDS efter explosionen. När de delade sina 
känslor, sin tro och sina böner i program som 
Hallå Marianne blev de tröstade av programledarna 
och teamet för tittarkontakter, och av varandra. 
Rashad, en ung pojke från Libanon, bad: ”Jag 
tackar Gud för att han räddade mig från att dö i 
explosionen. Även om jag är skadad så helar han 
mig och jag såg hans mirakel.”

Vi vill bara visa (barnen) att allt vi behöver göra är 
att ta den sorg och smärta som vi drabbats av och 
lägga den i Guds händer”, säger Marianne Awaraji 
Daou, programledare på SAT-7 KIDS och chef  för 
arabiska tittarkontakter. ”Vi måste lita på honom 
och tro att han kommer att vända våra sorger och 
askan i vårt liv till något vackert.”
  
En vän under åren som gåttEn vän under åren som gått 
I 14 år har SAT-7 KIDS varit en trogen vän till 
barn i Mellanöstern och Nordafrika och hjälpt 
dem genom alla utmaningar som de möter. Jad*, 
en tonårig pojke från

”Vi vill bara visa 
(barnen) att allt 
vi behöver göra 
är att ta den sorg 
och smärta som vi 
drabbats av och 
lägga dem i Guds 
händer.” 
Marianne Awaraji 
Daou, programledare 
på SAT7 KIDS och 
chef för arabiska 
tittarkontakter

SAT7 KIDS BESÖKER EN KURDISK FAMILJ
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https://youtu.be/Hnmsm7YYrYI
https://youtu.be/Hnmsm7YYrYI
https://www.youtube.com/watch?v=Hnmsm7YYrYI
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Syrien, kontaktade nyligen Marianne för att Syrien, kontaktade nyligen Marianne för att 
berätta att han i hemlighet har tittat på kanalen berätta att han i hemlighet har tittat på kanalen 
i nästan tio år. Han delade sina erfarenheter av i nästan tio år. Han delade sina erfarenheter av 
kriget och sa:kriget och sa:

”Allting förändrades… jag flyttade till en ny ”Allting förändrades… jag flyttade till en ny 
plats. Jag var långt borta från mina syskon och plats. Jag var långt borta från mina syskon och 
min pappa. Några försökte mörda min pappa; min pappa. Några försökte mörda min pappa; 
jag blev också kidnappad. Även när jag var jag blev också kidnappad. Även när jag var 
kidnappad brukade jag tänka på sångerna (som kidnappad brukade jag tänka på sångerna (som 
jag lärde mig på SAT-7 KIDS). Jag brukade jag lärde mig på SAT-7 KIDS). Jag brukade 
sjunga dem om och om igen.”sjunga dem om och om igen.”

”Jag är säker på att det finns många tittare ”Jag är säker på att det finns många tittare 
som Jad, som är från icke-kristna familjer, som som Jad, som är från icke-kristna familjer, som 
ser på oss i hemlighet”, säger Marianne. ”Jag ser på oss i hemlighet”, säger Marianne. ”Jag 
tror att Gud arbetar i deras liv precis som han tror att Gud arbetar i deras liv precis som han 
gjorde i Jads liv. Vi ska göra det vi gör trofast gjorde i Jads liv. Vi ska göra det vi gör trofast 
– be för våra tittare, följa upp hur de har det – be för våra tittare, följa upp hur de har det 
och visa dem den verkliga kärlek och det hopp och visa dem den verkliga kärlek och det hopp 
vi har i Kristus. Och när vi inte kan göra vi har i Kristus. Och när vi inte kan göra 
uppföljningar, som i fallet med Jad eller andra uppföljningar, som i fallet med Jad eller andra 
barn som ser på oss i hemlighet, så litar vi på barn som ser på oss i hemlighet, så litar vi på 
att den Heliga Anden arbetar i deras liv och att den Heliga Anden arbetar i deras liv och 
tror att Guds ord aldrig vänder fåfängt åter.”tror att Guds ord aldrig vänder fåfängt åter.”

När regionen igen har hamnat i kaos genom När regionen igen har hamnat i kaos genom 
konflikten i det Heliga Landet fortsätter konflikten i det Heliga Landet fortsätter 
SAT-7 KIDS att erbjuda en plats för SAT-7 KIDS att erbjuda en plats för 
tittares önskningar om förbön och andra tittares önskningar om förbön och andra 
meddelanden. En bön som kom nyligen från en meddelanden. En bön som kom nyligen från en 
ung tittare som heter Thomas påminner oss än ung tittare som heter Thomas påminner oss än 
en gång om hur viktig den här plattformen är en gång om hur viktig den här plattformen är 
i tider av fördjupade kriser – eftersom den kan i tider av fördjupade kriser – eftersom den kan 
få alla att komma samman i bön om fred och få alla att komma samman i bön om fred och 
förändring för nästa generation. När han bad förändring för nästa generation. När han bad 
för det Heliga Landet sa Thomas: ”Ta hand för det Heliga Landet sa Thomas: ”Ta hand 
om människorna som är skadade. Ta hand om om människorna som är skadade. Ta hand om 
människorna i de hus som blev förstörda, att de människorna i de hus som blev förstörda, att de 
också ska bli bra. Käre Gud. Vaka över de små också ska bli bra. Käre Gud. Vaka över de små 
barnen. Ta hand om människorna som krigar barnen. Ta hand om människorna som krigar 
så att de får lära känna dig Herre. Att de ska så att de får lära känna dig Herre. Att de ska 
ha det bra. Att de ska få lära känna ditt ord och ha det bra. Att de ska få lära känna ditt ord och 
din kärlek och allt som är ditt Herre. Vaka över din kärlek och allt som är ditt Herre. Vaka över 
oss. Vaka över oss alla.”oss. Vaka över oss alla.”
  

1

3

2
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1  Juliana Sfeir, SAT-7 ACADEMY:s varumärkeschef, intervjuar ungdomar som rensar 
gatorna efter explosionen i Beirut.   2   SAT-7 Öppna studior evenemang Barn och unga leddes 
av Kurt Johansen, chef  för SAT-7 Europa, Asien och Stilla havet, och Andrea El-Mounayer, 
chef  för SAT-7 KIDS. Deltog gjorde också Marianne Awaraji Daou, programledare och 
chef  för tittarkontakter på SAT-7, Juliana Sfeir, chef  för SAT-7 ACADEMY, och Parastoo 
Poortaheri, programledare för Hashtag.  3  Tonårspojkar ser på SAT-7 KIDS i Zahle 
flyktingläger, Libanon.

*N
am

ne
n 

ha
r 

än
dr

at
s a

v 
sä

ke
rh

et
ss

kä
l.



16     SAT-7@25 

1. ”Efter coronaviruset kommer världen att 
bli vacker, grön och full av kärlek och 

mer glädje för alla”, skriver Sarah.

2. ”Efter coronaviruset kommer världen att vara 
lugnare, och världen kommer att bli vackrare, 

utan sjukdomar som kom med viruset, amen”, 
skriver Farnoosh, en ung flicka från Iran.

3. Efter coronaviruset kommer 
barnen att vara lyckligare och fira  

Barnens dag”, hoppas Mariam.

4. Donya, vars namn betyder ”värld”, visar 
världen fri från viruset i sin teckning.

5. ”Vi kommer att vara glada igen”, skriver 
Saeede, och ritar hur hon tvättar sina händer 
nu (till höger) och hennes dröm om framtiden 

(till vänster).

6. Mahan hoppas få fira sin födelsedag 
tillsammans med vänner och familjen.

1

3

2

4

5

6
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LEDA IRANSKA BARN
PÅ RÄTT VÄG

”Jag tycker väldigt mycket om er och jag tackar 
Gud för att jag fick höra om ert program (Hashtag) 
som är så fyllt av välsignelse och hjälper mig att 
komma nära Herren”, säger Nikita, Zohrehs dotter.
Hon berättar om hur viktigt det är för barn att få 
tillgång till Guds ord i Iran. Zohreh säger: ”Vi fick 
inte höra berättelser om Jesus och bibeln på TV 
eller i skolan. Dessa barn är framtiden för detta 
land och de måste hitta Guds väg – inte fel väg, 
eller den vi hade.”

”I en region med begränsat kristet material, särskilt 
för barn”, säger samordnaren för tittarkontakter 
Rahel, ”kommer föräldrar som Zohreh i kontakt 
med oss och ber oss hjälpa deras barn att få veta 
mer om Kristus. Vi bygger kontinuerligt upp det 
stöd som vi ger till dessa unga människor genom 
olika material som kommer att hjälpa dem att växa 
och uppmuntra deras tro och entusiasm för Jesus 
och hans ord.”

”Jag gav min dotter till Gud och Gud kom med er”, 
säger Zohreh. ”Hon ber överallt och hela tiden. 
Jag hoppas att ni kan fortsätta att göra detta vackra 
program (Hashtag) för att visa vägen för våra barn.”

Barn och unga som växer upp i Iran, Afghanistan 
eller Tadjikistan möter sociala restriktioner, 
ekonomiska problem i sina familjer, press att lyckas, 
brist på framtida arbeten och ökande drogmissbruk 
bland sina jämnåriga. När de möter dessa 
svårigheter ställer de många frågor om livet och 
utmanar sociala normer i regionen.

”Tonåringar har blivit modigare, de vågar mera”, 
säger Parastoo Poortaherit, programledare för 
ungdomsprogrammet Hashtag. ”De är smarta och 
de älskar teknologi. För att hitta svar på sina frågor 
hittar de till och med vägar runt alla restriktioner 
i landet, som censuren av Facebook och andra 

sociala medier.” Genom SAT-7 PARS-program 
som Hashtag visar många tittare intresse för Gud, 
Jesus och den kristna tron. De jämför vad de lärt sig 
i programmet med vad de lärt sig i skolan.

Trots att populära direktsända program som 
Hashtag ger en plattform för tittare för att 
engagera sig i dessa ämnen, men alla frågor och 
kommentarer kan inte besvaras under en timmes 
program. Team för tittarkontakter är därför en 
viktig del i att bygga relationer med tittare och 
hjälper till att svara på deras frågor. På senare tid, 
säger Rahel, har antalet barn som kontaktar teamet 
vuxit.

”En ung flicka, Elnaz*, skickade ett meddelande 
fullt av frågor”, säger Rahel. ”En av hennes frågor 
var: ’Jesus Kristus är en profet, eller hur? Jag har 
hört några säga att Jesus Kristus är Guds Son, men 
det måste vara fel eftersom jag har lärt mig att 
Gud inte har några barn.’” I konversationen som 
följde mellan Elnaz och teamet för tittarrelationer 
ville Elnaz vet mer om berättelsen när Jesus kallar 
barnen till sig.

”De flesta barn som tar kontakt med oss är mellan 
9 och 14 år”, säger Rahel, och förklarar att teamets 
förmåga att svara på teologiska frågor växer. 
”Många av dem tänker på ett moget sätt, och vi 
måste anpassa vårt sätt att diskutera och svara på 
deras frågor. Eftersom fler barn läser bibeln vill vi 
vara beredda att svara på frågor från barn som inte 
kan gå till söndagsskolan eller ungdomsgrupper på 
grund av restriktionerna som kristna möter i deras 
land.”
 

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

”Tack för att ni berättar dessa (bibel)berättelser för våra barn så att de kan hitta den rätta vägen 
i sina liv”, säger Zohreh*, en iransk kristen mamma vars dotter ser på SAT7 PARS. När vi hör 
familjens historia visar programledaren Parastoo Poortaheri och medlemmen i tittarkontaktteamet 
Rahel*, hur kanalen leder unga människor på deras livsväg.

ZORHES MEDDELANDE

https://youtu.be/fldd5fPzVzc
https://youtu.be/fldd5fPzVzc
https://www.youtube.com/watch?v=fldd5fPzVzc
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ÖPPNA STUDIOR: BAKOM SCENEN
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RESPONS FRÅN DELTAGARE

”Rapporterna från SAT-7 PARS reportrar om 
arbetet med deras program var verkligen 
berörande. Jag blir aldrig trött på att höra om 
det fantastiska modet och tron som de kristna 
har i dessa förföljda länder. Tack för att ni 
ordnade detta.” 
Robert och Pinky

”

”

”
”

”

Tack för att ni ordnade detta tillfälle. Det var 
mycket viktigt för mig att få höra mer om ert 
fenomenala arbete eftersom jag regelbundet 
lägger ut nyheter om ert arbete på våra sociala 
medier. Ni är till välsignelse för så många 
människor.”  
Eveline Würgler, AVC Switzerland

Ni är en förebild för oss eftersom ni 
insåg hur viktiga män är i den här 
utbildningsprocessen.” 
Representant för AVC Switzerland

Det är en ära att få vara en partner till 
er. Må Gud välsigna er!” 
Jostein Saeth, Norea Media Mission, Norge

Det var mycket inspirerande att höra om 
ert arbete för att nå kvinnor genom SAT-7:s 
program. Vi är stolta över att få vara en del 
av denna mission.” 
Jonas Nordén, EFS

Tack för era mycket värdefulla program. 
Jag är så glad att vara del av SAT-7:s 
familj i en anda av gott samarbete.” 
Representant för Media Mission the 
Messengers, Finland 

”Det var första gången för mig att möta 
kristna från Nordafrika och Iran. Deras inlägg 
förmedlade levande den verkliga situationen 
i deras svåra liv där och deras starka tro 
på Jesus. Jag kunde känna och se hur Gud 
arbetade med isolerade troende och kyrkor 
där genom ert program.”  
Hyunmin Kim, South Korea

”Jag måste ha sett dussintals – kanske 
hundratals – webbseminarier, men detta är 
bland topp tre! Helt brilliant! En GULDGRUVA 
av information och citat ur mitt perspektiv.” 
Julian Lukins, InChrist Communications, USA

”

Jag deltog i den direktsända panelen 
om kvinnoprogram och såg på några av 
inspelningarna. Det var så intressant och 
inspirerande. Tack för att ni ordnade det. Jag 
var särskilt imponerad av den internationella 
bredden och expertisen hos kvinnorna och ert 
sätta att leda det hela var av hög kvalité.”  
Eva Baillie, Diocese of Mainz, Germany
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Director and Producer Nader Taghizadeh (right) on set with the actors of   
SAT-7 PARS’ Café Bahar.

STÄRKA NYA DELAR 
AV SAT-7:S MISSION
Jan Örskov, SAT-7:s verksamhetschef, kom till SAT-7 i januari 2020. Jan Örskov, SAT-7:s verksamhetschef, kom till SAT-7 i januari 2020. 
Efter ett extraordinärt första år, då krisen fordrade innovationer och stor Efter ett extraordinärt första år, då krisen fordrade innovationer och stor 
tro behövdes, berättar han nu hur SAT-7:s verksamhet utvecklas när vi fyller 25.tro behövdes, berättar han nu hur SAT-7:s verksamhet utvecklas när vi fyller 25.

”Hur förälskar sig en dansk i en mission i 
Mellanöstern?”

Under 2015 började Danmark ta emot en 
stor mängd flyktingar och min familj lärde 
känna många unga människor från Iran och 
Afghanistan som var i samma ålder som 
mina söner. Genom kontakten med dessa 
vänner, flera av dem har blivit som delar 
av familjen, började jag lära mig mer om 
Mellanöstern. Det var fascinerande, komplext 
och hjärtskärande.

Jag har alltid varit motiverad av en önskan 
att göra skillnad. Jag hade arbetat 30 år med 
public service. Så när jag hörde talas om 
SAT-7 några år senare samverkade dessa 
erfarenheter och jag kände en omedelbar 
samhörighet med verksamheten.

Att göra Guds kärlek synlig är något som 
jag verkligen tror på och alltid har känt mig 
kallad till – min första roll i media var faktiskt 
som volontär i ett kristet radioprogram när 
jag var 17 år. SAT-7:s ekumeniska arbete, 

holistiska mission, och icke-konfrontativa sätt 
bottnade verkligen i mig. Här var möjligheten 
att få komma med min kunskap om media 
och ledarskap för att tjäna befolkningen i en 
region som jag hade kommit att älska.

Detta är både en spännande och utmanande 
tid att styra SAT-7:s verksamhet efter 25 års 
sändningar. SAT-7:s första pionjärår – när 
verksamheten gick från en liten planta 
till större planta till full växt – var 
verkligen fantastisk. När jag började 
mitt arbete förväntade jag mig att 
jag skulle fokusera på hur vi skulle 
konsolidera och utveckla i denna 
nya fas; hur vi skulle hantera 
denna jättestora och nödvändiga 
förvandling från traditionell TV 
till den digitala tidsåldern.

Och då, bara två månader efter 
det att jag kommit till SAT-7, 
vände COVID-19 världen upp 
och ned.
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”Frukten av SAT-7:s 
arbete är ännu 
mer spännande: 
förändrade liv, 
förvandlade 
hjärtan, hopp där 
inget hopp fanns.”

De första månaderna av pandemin var svåra, 
jag fruktade både för personalens hälsa och 
för framtiden för vårt arbete – det var en 
viktig och lärorik tid att vara vår VD Rita 
El-Mounayers högra hand. Rita litar alltid på 
att Gud ska se till sin mission och hon har fått 
rätt. SAT-7 lyckades inte bara att fortsätta att 
göra Guds kärlek synlig på många sätt, men 
han har låtit så mycket oväntat gott komma 
ur den här tragedin med pandemin.

Bland SAT-7:s tittare, som på andra ställen 
runt jorden, så skapade ett ökat behov av 
digitala kontakter en påtaglig ökning av 
tittarreaktioner såväl som innovationer som 
annars kunde ha gått mycket långsammare. 
Följden blev att när vi nu firar vårt jubileum 
har SAT-7 många grenar. Vår satellitgren 
fortsätter att vara viktig i Mellanöstern och 
Nordafrika, en region med hög analfabetism, 
risk för censur och säkerhetsproblem. Men 
vid sidan av detta växer nu två nya digitala 
grenar: vårt banbrytande streaming tjänst 
SAT-7 PLUS, och en ny närvaro på sociala 
medier med specifikt innovativa innehåll som 
når en helt ny, tydlig målgrupp.

Men medan det är fint att se dessa nya grenar 
växa så är frukten av SAT-7:s arbete ännu 
mer spännande: förändrade liv, förvandlade 
hjärtan, hopp där inget hopp fanns. Det är 

därför som vårt arbete med tittarkontakter 
också är en helhjärtad satsning som hjälper 
våra team att stödja alla tittare som börjar sin 
resa med SAT-7 på en av dessa plattformar.

För ett tag sedan blev jag kontaktad från Iran 
av en vän till en av de unga flyktingar som 
jag mötte i vår kyrka i Danmark. Genom 
SAT-7 PARS hade denna unga sökare fått 
kontakt med pastorer och hittat svar på sina 
frågor om kristendomen. Detta är en ung 
man som tidigare känt sig så desperat att han 
funderade på att ta sitt eget liv – nu säger 
han: ”Jesus räddade mig.” Vi hör från honom 
ofta, han delar sin trosresa och den kristna 
musik som han älskar.

När jag lägger mig på kvällarna är det 
berättelser som denna som finns hos mig. 
Människor som möter Gud, Gud som möter 
människor. Det är vår förmån att få dela 
dessa berättelser och de framsteg vi ser, som 
vi ger Gud äran för, med er när vi firar vårt 
25 årsjubileum.
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SAT-7 PLUS: GÖR GUDS 
KÄRLEK TILLGÄNGLIG
SAT-7 är än en gång pionjär i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 PLUS, regionens första SAT-7 är än en gång pionjär i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 PLUS, regionens första 
streamingtjänst med kristet innehåll, startade i början av 2021. Antoine Karam, chef för sändningar streamingtjänst med kristet innehåll, startade i början av 2021. Antoine Karam, chef för sändningar 
och IT, berättar hur denna nya plattform är en mycket viktig del av SAT-7:s digitala omvandling.och IT, berättar hur denna nya plattform är en mycket viktig del av SAT-7:s digitala omvandling.

”Denna nya digitala del av SAT-7 förmedlar Guds 
kärlek till nya platser. Till en arena där SAT-7 inte 
varit tidigare och där inte heller andra missioner 
finns. För en helt ny publik i Mellanöstern och 
Nordafrika – särskilt unga människor – är detta en 
stor förändring”, säger Antoine.

Idag kan människor i hela världen få tillgång till 
SAT-7:s program på arabiska, farsi och turkiska 
från en mobil-app eller från sina datorer, och snart 
från smart TV-apparater. I känsliga områden 
kan de titta på ett säkert sätt utan att behöva dela 
någon personlig information eller bli profilerade 
av artificiell intelligens. Och när de har sett ett 
program kan de dela det med vem som helst – 
på sociala medier eller privat via meddelanden. 
Streaming möjligheter förväntas av många 
mediaanvändare i regionen idag. SAT-7 PLUS gör 
oss inte bara relevanta i dagens mediesamhälle, 
men, ännu viktigare, det gör våra program mer 
tillgängliga och åtkomliga”, säger SAT-7:s VD Rita 
El-Mounayer. 
 
En rörelse, inte ett ögonblick  
Antoine är tydlig med att vara tillgänglig 
handlar inte bara om att lägga till ny teknik 
– SAT-7:s digitala omvandling är mycket mer 
grundläggande än så. ”Det är inte tillräckligt att 
vara tillgänglig på dessa plattformar – vi måste ge 
en attraktiv bild av oss till dem som hittar oss”, 
säger han. Det är särskilt fallet med de yngre 
generationerna som vanligtvis inte längre tittar på 
TV. Antoine, som är från Libanon, ser också ett 
allmänt skifte bland unga människor, även bland 
dem med kristen bakgrund. De rör sig längre bort 
från Kristus – eller från religion i allmänhet – när 
de avvisar ”omoderna” traditioner och tro.

För att nå de yngsta generationerna med Guds 
kärlek behöver vi tänka kreativt. ”Vi behöver 

prata Generation Z:s språk”, säger Antoine. ”Så 
att vi går dit där de känner sig mest hemma: på 
sina mobiler och på sociala medier. Vi måste vara 
innovativa; vi måste tillhandahålla appar med 
modernt, färgglatt utseende och känsla. Vi kan 
inte presentera oss på samma sätt som vi gjorde 
för 25 år sedan.”

Antoine känner att den möjliga inverkan på 
ungdomar som lätt kan få tillgång till kristet 
innehåll kan vara mycket stor. ”Ibland kan bara 
det att man ser ett enskilt avsnitt, eller till och 
med ett klipp – kanske bara en minut – vara det 
ögonblick som ger en person en ny inriktning i 
livet.”
    

Tittarvänliga fuktionerTittarvänliga fuktioner  
Nu läggs regelbundet nya avsnitt som sänds via Nu läggs regelbundet nya avsnitt som sänds via 
satellit ut på SAT-7 PLUS. De kan då nå tittare satellit ut på SAT-7 PLUS. De kan då nå tittare 
utanför SAT-7:s sändningsområde, som folk från utanför SAT-7:s sändningsområde, som folk från 
Mellanöstern som bor i Europa eller USA. SAT-7 Mellanöstern som bor i Europa eller USA. SAT-7 
PLUS bryter igenom det första hindret, språket, PLUS bryter igenom det första hindret, språket, 
genom att automatiskt starta plattformen på genom att automatiskt starta plattformen på 
arabiska, farsi, turkiska eller engelska beroende arabiska, farsi, turkiska eller engelska beroende 
på var användarna finns. Sedan kan de hitta på var användarna finns. Sedan kan de hitta 
det innehåll de helst vill se genom att navigera det innehåll de helst vill se genom att navigera 
genom ett antal teman.genom ett antal teman.

”Denna nya digitala 
del av SAT-7 
förmedlar Guds 
kärlek till nya 
platser.” 
Antoine Karam, 
chef för sändningar 
och IT

SAT7 PLUS – INNOVATIV PLATTFORM

https://youtu.be/aWBJhjNUl30
https://youtu.be/aWBJhjNUl30
https://www.youtube.com/watch?v=aWBJhjNUl30
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Tittare kan också se alla SAT-7:s satellitkanaler Tittare kan också se alla SAT-7:s satellitkanaler 
direkt på SAT-7 PLUS. De kan skicka direkt på SAT-7 PLUS. De kan skicka 
meddelanden om vad de tycker om programmen meddelanden om vad de tycker om programmen 
via plattformen och senare planerar Antoine att via plattformen och senare planerar Antoine att 
lägga till en funktion för live-chat som kommer lägga till en funktion för live-chat som kommer 
göra det möjligt att ge kommentarer direkt. För göra det möjligt att ge kommentarer direkt. För 
de yngsta tittarna, som mer och mer använder de yngsta tittarna, som mer och mer använder 
mobiler och smarta TV-apparater, har SAT-mobiler och smarta TV-apparater, har SAT-
7 PLUS en inbyggd ”KIDS”-sektion som har 7 PLUS en inbyggd ”KIDS”-sektion som har 
möjlighet till föräldrakontroll.möjlighet till föräldrakontroll.

Så småningom kommer SAT-7:s språkbaser Så småningom kommer SAT-7:s språkbaser 
producera innehåll avsett specifikt för streaming  producera innehåll avsett specifikt för streaming  
och för TV. Vi hoppas att streamingtjänsten inte och för TV. Vi hoppas att streamingtjänsten inte 
bara kommer att driva innovation utan också bara kommer att driva innovation utan också 
produktion över kanalgränserna – eftersom produktion över kanalgränserna – eftersom 
användare av streamingtjänster är mer vana användare av streamingtjänster är mer vana 
att se på dubbade eller textade program. Det att se på dubbade eller textade program. Det 
innebär att ett program på till exempel farsi innebär att ett program på till exempel farsi 
också kan ses på arabiska – vilket inte bara är också kan ses på arabiska – vilket inte bara är 
kostnadseffektivt utan också kommer hjälpa kostnadseffektivt utan också kommer hjälpa 
tittarna att känna samhörighet med sina bröder tittarna att känna samhörighet med sina bröder 
och systrar i andra delar av regionen.och systrar i andra delar av regionen.

Stärka båda delarnaStärka båda delarna  
Satellit-TV kommer att fortsätta att vara viktigt Satellit-TV kommer att fortsätta att vara viktigt 
för att nå äldre generationer som fortfarande ser för att nå äldre generationer som fortfarande ser 
på TV och även för tittare som inte har tillgång på TV och även för tittare som inte har tillgång 
till internet – även om SAT-7 PLUS har byggt till internet – även om SAT-7 PLUS har byggt 
in möjligheter för dem som bara har internet in möjligheter för dem som bara har internet 
vid särskilda tider, såsom möjligheten att ladda vid särskilda tider, såsom möjligheten att ladda 
ner och titta offline eller med lägre upplösning. ner och titta offline eller med lägre upplösning. 
Satellitprogram fortsätter att vara viktigaa, Satellitprogram fortsätter att vara viktigaa, 
särskilt program i SAT-7 ACADEMY med särskilt program i SAT-7 ACADEMY med 
inriktning på utbildning och social utveckling, inriktning på utbildning och social utveckling, 
eftersom brist på utbildning och brist på eftersom brist på utbildning och brist på 
internettillgång ofta går hand i hand. internettillgång ofta går hand i hand. 

”Introduktionen av SAT-7 PLUS innebär inte att ”Introduktionen av SAT-7 PLUS innebär inte att 
vi lämnar satellitsändningarna”, säger Antoine. vi lämnar satellitsändningarna”, säger Antoine. 
Det är viktigt att vi är tillgängliga på bägge Det är viktigt att vi är tillgängliga på bägge 
medierna eftersom de når olika målgrupper.” medierna eftersom de når olika målgrupper.” 
Antoines bön är därför investeringar så att SAT-7 Antoines bön är därför investeringar så att SAT-7 
kan behålla både sina digitala plattformar – som kan behålla både sina digitala plattformar – som 
inkluderar sociala medier och SAT-7 PLUS – och inkluderar sociala medier och SAT-7 PLUS – och 
sina satellitkanaler.sina satellitkanaler.

SAT-7 PLUS kommer att nå en helt ny publik SAT-7 PLUS kommer att nå en helt ny publik 
i Mellanöstern och Nordafrika.i Mellanöstern och Nordafrika.
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LEDA TITTARE PÅ DERAS RESA
Som en del av den digitala omvandlingen av SAT-7:s arabiska media gör både våra avdelningar med Som en del av den digitala omvandlingen av SAT-7:s arabiska media gör både våra avdelningar med 
ansvar för sociala medier och för tittarrelationer ett viktigt skifte. Tidigare fungerade de bara som ansvar för sociala medier och för tittarrelationer ett viktigt skifte. Tidigare fungerade de bara som 
stöd till SAT-7:s satellitsändningar. De kommer att fortsätta med det, men de blir nu också i sig själva stöd till SAT-7:s satellitsändningar. De kommer att fortsätta med det, men de blir nu också i sig själva 
plattformar för Guds kärlek – plattformar som interagerar för att ge stöd till tittarna på deras resa. plattformar för Guds kärlek – plattformar som interagerar för att ge stöd till tittarna på deras resa. 

SOCIALA MEDIER 
”Mitt mål för SAT-7 är att det ska bli den största 
online-distributören av arabisk kristen media”, säger 
Shady Francis, digital chef  för SAT-7 ARABIC. 
Shadys första steg mot detta mål har varit att 
fullständigt göra om SAT-7:s närvaro på sociala 
medier genom att förändra dess många Facebooksidor 
till åtta ”varumärken”. SAT-7 ARABIC, SAT-7 KIDS 
och SAT-7 ACADEMY finns kvar – och fem nya 
varumärken introducerades: SAT-7 Family, SAT-7 
Youth, SAT-7 Woman, SAT-7 Worship och SAT-7 
Daily Bread, som handlar om lärjungaskap.

Fördelen med detta, förklarar Shady, är att genom att 
följa det mest relevanta varumärket nås tittarna hela 
tiden av innehåll som tilltalar dem. ”Vi bygger på vad 
våra tittare behöver”, säger han. ”I stället för att vara 
satellitprogramdrivna på sociala medier är vi drivna 
av behoven som de här tittarna har, som är yngre än 
våra TV-tittare.”

Varje varumärke guidar sina Facebook- och 
Instagram-följare genom en serie av teman som 

arbetar mot samma mål som SAT-7:s satellitprogram. 
SAT-7 Woman, till exempel, går igenom teman som 
samhällets behandling av kvinnor, en kvinnas värde 
i Guds ögon, hennes roll i familjen och samhället 
och hur hon kan hitta sina egna intressen. Varje 
vecka introduceras ämnet genom iögonfallande 
bilder och text och dessa inlägg genererar samtal i 
kommentarsfälten och privata meddelanden från 
tittare. Mellan dessa inlägg delar teamen relevanta 
videoklipp från SAT-7-program. SAT-7 Worship, 
det enda varumärke som inte bygger på teman, gör 
arabisk lovsång och gudstjänster tillgängliga 24/7.

Shadys team har också startat två stängda grupper för 
speciella områden: en för tittare som studerar online 
med SAT-7 ACADEMY, och en annan för SAT-7 
KIDS-tittare. Många föräldrar delar sina barns videor 
och barn som är gamla nog för sociala mediekonton 
engagerar sig verkligen också. Förra månaden blev 
ett barn från Egypten och ett från Algeriet vänner i 
kommentarsfälten. Vi bygger en verklig, säker online-
gemenskap för barn genom SAT-7.”

Sara* är en 20-årig kvinna från Nordafrik, som hittade SAT-
7 första gånger genom SAT-7 Youth-sidan. Hon skrev att hon 
hade blivit ledsen och besviken av kärlek, och att hon har en 
funktionsnedsättning som får henne att kännas sig ovärdig. 

En medlem i teamet för tittarkontakter som talade med Sara 
hjälpte henne att förstå sitt värde i Guds ögon och att hon är 
värd att vara älskad. ”Jag känner en sådan lättnad bara av 
att ha talat med dig”, sa Sara. ”Jag har aldrig sett de här 
värderingarna i mitt samhälle och jag älskar det sätt som ni 
kristna älskar varandra på.” Teammedlemmen berättade för 
henne att alla kan ha en relation med Kristus och sa: ”Han 
ser det som finns i ditt hjärta.” Teamet fortsätter att ha 
kontakt med och be med Sara och är beredda att guida 
henne vidare om hon vill veta mer.
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TITTARKONTAKTER 
Shadys team ansvarar för innehållet i det som SAT-7 
lägger ut på sociala medier. Men när någon tittare tar 
kontakt tar teamet för tittarkontakter, lett av Marianne 
Awaraji Daou, över.
”Uppföljning är en resa, inte bara att svara på någon 
tittares frågor”, säger Marianne. ”Våra tittare har 
speciella andliga behov; det är därför de ser på våra 
program eller följer oss på sociala medier. Vi vill vara 
med dem på en resa som leder dem igenom, och ut ur, 
den tunnel som de är i.”

Tittarens resa kan gå via meddelanden, telefonsamtal, 
bön, rådgivning, hänvisning till andra möjligheter och 
så småningom kontakt med en lokal kristen grupp. 
”Vårt slutliga mål är att få vittnesbörd från tittare vars 
liv har förändrats genom SAT-7”, säger Marianne. 
För att hjälpa till att få detta att ske har teamet deltagit 
i rådgivningsträning och byggt ett stort nätverk av 
frivilliga rådgivare, psykologer och kyrkoledare, bland 
annat i Irak, Jordanien, Dubai, Algeriet, Tunisien, 
Libanon och – för att stötta flyktingar – i Tyskland 
och USA.

Men Marianne och hennes team väntar inte bara på 
att tittare ska komma till dem. De utformar Zoom-
seminarier, ledda av kristna som är specialister på 

olika områden, för att involvera tittare i olika ämnen. 
Det första seminariet kommer att hållas i juni och 
kommer att fokusera på familjerådgivning; det andra 
kommer att handla om att stärka barn. 

”Vi når en helt ny publik nu”, säger Marianne. ”Alla 
är så isolerade idag och det har blivit det vanliga 
att nå människor online. Detta var ett strategiskt 
ögonblick att utveckla vårt arbete som vi inte 
kunde missa. Vi tog den här möjligheten att bygga 
ett dynamiskt online-samhälle baserat på empati, 
tillgänglighet, äkthet, vänskap, och – efter det att vi 
har visat dessa principer – sund teologi. Detta är vad 
människor behöver idag. Mer än någonsin behöver de 
känna sig accepterade och älskade.”

Zakkour* började kommunicera med Marianne och 
Rawad efter att ha sett Från hjärta till hjärta. Han säger:

”Genom er har Herren verkat i mitt liv. Jag håller 
på att upptäcka vem jag är och hur jag ska lita 
på Gud och på mig själv så att jag kan övervinna 
min brustenhet och mina sår. Idag, sedan jag har 
arbetat med mig själv och med min tro och tillit till 
Herren, kan jag säga att jag ser ett värde i mig själv. 
Marianne och Rawad, ni vet hur jag har förändrats 

sedan jag började prata med er. Det finns så många 
människor som mig i detta liv, särskilt detta oroliga år. 

Fortsätt att upphöja Herren. Era röster ger helande åt 
många och er närvaro är en välsignelse för många.”
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JADS* SAMTAL MED MARIANNE
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Marianne får ett 
berörande samtal från 
en ung man i Syrien.

https://youtu.be/13DExzn10LU
https://youtu.be/13DExzn10LU
https://www.youtube.com/watch?v=13DExzn10LU
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EN TITTARES RESA: MAYA
Marianne delar en berättelse om en tittare vars liv har blivit förvandlat. Vi berättar Mayas historia Marianne delar en berättelse om en tittare vars liv har blivit förvandlat. Vi berättar Mayas historia 
här med hennes godkännande och vi har ändrat hennes namn för att skydda hennes identitet.här med hennes godkännande och vi har ändrat hennes namn för att skydda hennes identitet.

Maya är från ett Nordafrikanskt land. Hon kommer från 
en icke-kristen bakgrund men har varit troende i några år. 
Hon gifte sig med en man som också var ny kristen. Men 
några månader senare upptäckte Maya att hennes man 
var otrogen och också beroende av pornografi. Hon blev 
mycket förtvivlad. 

När Maya bad om hjälp från sin kyrka vägrade hennes 
pastor och skvallrade om henne i stället. Maya lämnade 
kyrkan. Hon kämpade med förhållandet till sin man som 
också var en frånvarande pappa till deras barn. Maya 
kände sig nedbruten.

Maya vände sig till SAT-7 efter att ha sett Från hjärta till 
hjärta, det relationsrådgivningsprogram som jag leder 
tillsammans med min man Rawad. Hon såg ett avsnitt 
där vi diskuterade beroende av pornografi – som Rawad 
delade att han engång kämpat med också.

Efter att ha haft kontakt med mig via digitala 
meddelanden gick Maya med på att prata med mig. 
Under vårt videosamtal var hon väldigt nere och utan 
hopp. Maya älskade fortfarande sin man, till och med efter 
tio års otrogenhet.

Jag kände mig ganska hjälplös och jag bad Gud om hjälp 
med vad jag skulle säga. När jag hade lyssnat till Maya i 
en timme bad jag helt enkelt med henne och delade Guds 
ord. 

Efter det samtalet skrev Maya: “Jag kände den heliga 
Anden göra ett ingrepp i mitt hjärta.” Hon hoppades 
igen och kände att hon fått kraft att be för sitt äktenskap. 
Vi fortsatte att ha kontakt med henne och hon delade 
mycket som hände i hennes liv. Men Maya hade inga 
kristna vänner som kunde stötta henne och hon kände sig 
inte beredd att gå tillbaka till sin lokala kyrka. Slutligen 
kände jag mig beredd att bjuda in henne till en online-
lärljungegrupp, som leddes av en partnerkyrka i Dubai och 
välkomna arabisktalande från hela regionen.

Efter att ha varit med på sitt första möte sa Maya att hon 
kände sig som kung David när han dansade i bibeln – som 
om hennes ande förnyats. Hon kände glädje för första 
gången på länge. Gruppen hade också bett för hennes 
mamma som var mycket sjuk och Maya kände så stort 
stöd. Mayas mammas tillstånd förbättrades och hon kände 
att hon blivit helad.

Men det finns ett annat underbart kapitel i denna 
berättelse. Jag fick reda på att gruppledaren kände sig 

ledd att hjälpa Maya ekonomiskt så att hon inte 
skulle förlora sitt hem. Ledaren sa också 

till Maya att säga till sin man att Jesus 
fortfarande älskade honom. Mayas man 

blev rörd till tårar och sa: ”Gud älskar 
mig verkligen fortfarande.” Han gick 
med på att gå med i lärljungegruppen 
med Maya – ett annat under. 

Tidigare var Maya röst tom och livlös. Nu är 
den fylld av den heliga Anden. Fylld av liv. 

Prisa Gud!”
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TITTARKONTAKTER PÅ  
FARSI OCH TURKISKA
Dessa nya mer utvecklade plattformar testas på arabiska, men kommer senare att Dessa nya mer utvecklade plattformar testas på arabiska, men kommer senare att 
introduceras på SAT-7:s andra språk också.introduceras på SAT-7:s andra språk också.
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*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

”SAT-7 ARABIC är vår äldsta kanal med den största 
tittarskaran – och därför, av nödvändighet, den med störst 
kapacitet”, förklarar Jan Örskov, verksamhetschefen. ”Detta gör 
den till den perfekt att testa dessa strategier. Men det betyder 
inte att SAT-7 PARS och SAT-7 TÜRK inte utvecklas. Det är 
faktiskt så att genom att möta tittares behov i sina respektive 
kontexter gör var och en av dem något väldigt speciellt som 
innebär ständig kreativitet.”

SAT-7 PARS  
SAT-7 PARS:s sex personer starka team för tittarkontakter 
svarar på meddelanden från tittare – för närvarande mest 
genom WhatsApp - ber för tittare, svarar på deras frågor och 
ger teologisk rådgivning. ”Våra rådgivare ger mycket stöd till 
tittare i Iran, många av dem lever i svårigheter”, säger Rahel*, 
tittarkontaktkoordinator för SAT-7 PARS. Som svar på att ett 
ökande antal barn kontaktar kanalen har SAT-7 PARS nyligen 
anställt en specialist för att stödja dem.

Rahels team har också börjat producera speciella 
bönekalendrar som ger persisktalande möjlighet att be för 
varandra varje dag och varje månad sänder de också en digital 
andakt. ”Den överväldigande responsen från tittare visar på ett 
stort behov av att engagera sig”, säger Rahel. ”Vi planerar nu 
att sända andakter och bönematerial varje vecka. SAT-7 PARS 
har också en större närvaro på sociala medier, särskilt sedan 
direktsända program började sändas samtidigt på Instagram 
och andra plattformar”, fortsätter hon. ”Detta har resulterat 
i en större mängd meddelanden från tittare.” Teamet arbetar 
också med en extern kristen organisation för att få hjälp att 
följa upp kontakter med tittare och deras nästa prioritet är att 
utöka stödet de ger till afghanska tittare.
 

SAT-7 TÜRK 
SAT-7 TÜRK:s två medlemmar i teamet för tittarkontakter 
svarar på telefonsamtal och hjälper tittare att hitta biblar 
eller få kontakt med lokala kyrkor. Det utvecklar också 
strategier för innehåll på sociala medier och har kontakt 
med tittare på sociala medieplattformar. 

”Vår högsta prioritet för sociala medier på SAT-7 TÜRK 
är – som på alla våra plattformar – att förmedla Guds 
kärlek och nåd till våra följare”, säger Ümit Teymur, chef  
för tittarkontakter och sociala medier. ”För att uppnå 
detta försöker vi nå våra unga tittare genom att producera 
innehåll och videor lämpliga för sociala medieplattformar. 
Med den vishet och kraft som Gud ger strävar vi efter att 
guida människor in på den rätta vägen.”

SAT7 TÜRK PÅ SOCIALA MEDIER

https://youtu.be/RqVumU9xozk
https://youtu.be/RqVumU9xozk
https://www.youtube.com/watch?v=RqVumU9xozk


28     SAT-7@25 

En trång gata, Istiklal, i Istanbul

LJUSET PÅ SAT- TÜRK OCH TURKIET
SAT-7 TÜRK är inte bara SAT-7:s yngsta kanal, det är också den enda som arbetar i en begränsande SAT-7 TÜRK är inte bara SAT-7:s yngsta kanal, det är också den enda som arbetar i en begränsande 
kontext under ett lokalt registrerat sändningstillstånd. Vad innebär det för personalen och deras kontext under ett lokalt registrerat sändningstillstånd. Vad innebär det för personalen och deras 
arbete? Gülsüm I., kanalens biträdande chef, berättar om sin resa till att bli en av SAT-7 TÜRK:s arbete? Gülsüm I., kanalens biträdande chef, berättar om sin resa till att bli en av SAT-7 TÜRK:s 
nyckelledare och hur hennes familjeliv ser ut i Turkiet.nyckelledare och hur hennes familjeliv ser ut i Turkiet.

”Detta har varit ett exceptionellt år”, säger Gülsüm. 
”Jag fick min nya roll som biträdande chef  för 
SAT-7 TÜRK 2020 och min familj och jag flyttade 
till Cypern i mars det året för att arbeta på det 
internationella kontoret – och ön gick in i fullskalig 
COVID-19 lockdown en vecka senare!” utbrister hon.

De kunde inte besöka Turkiet under hela året på 
grund av reserestriktioner så Gülsüm och hennes 
familj flyttade i stället till Istanbul, hem till studion 
varifrån SAT-7 TÜRK:s kristna innehåll sänds på 
turkiska. För Gülsüm innebar möjligheten att flytta 
tillbaka till sitt hemland i mars 2021 både möjligheter 
och restriktioner. ”Att vara en av Guds människor 
i ett land som Turkiet innebär en stor möjlighet att 
få dela sin tro. Jag hade saknat att få dela min tro 
med familj och vänner. Mitt liv, mina handlingar, 
mitt arbete och mina värderingar är ett vittnesbörd 
för dem”, säger hon. Och Gülsüm är inte den enda 
familjemedlemmen som hittar tillfällen att vittna. 
”Efter att hittills ha tillbringat sitt liv utomlands 
är vår dotter inte blyg för sin tro och delar fritt sitt 
vittnesbörd med sin farmor – vilket har en positiv 
inverkan på dem båda”, fortsätter hon.

Att vittna under restriktioner 
När man tänker på den vidare sociala kontexten, 
säger Gülsüm: ”Trots att de flesta människor 
accepterar att vi är kristna så har det sina 
utmaningar att vara kristen i Turkiet. Även om vi 
har frihet att leva som troende måste vi alltid vara 
försiktiga med vad vi säger – särskilt på sociala 
medier – vem vi pratar med och vem vi bjuder hem 
till oss”, säger Gülsüm. Jag kan inte öppet prata om 
mitt arbete med dem jag inte känner så väl för du 
vet aldrig vilka intentioner de som du pratar med 
har.” Som en kristen kanal i Turkiet står SAT-7 
TÜRK också inför vissa restriktioner. ”Vi måste 
vara medvetna om att det är vissa sociala frågor 

som vi inte kan tala så öppet om som vi skulle vilja i 
våra program därför att de är för ’politiska’”, säger 
Gülsüm. ”Vi lever och arbetar i det här landet 
och vi vill fortsätta att dela Guds kärlek med våra 
tittare. Vi vill inte riskera den underbara möjlighet 
som vi har här.” 
 
Att öka medvetenheten  
Det innebär inte att kanalen är tyst. ”En fråga 
som vi känner mycket starkt för här i Turkiet är 
ökningen av våld i hemmet och mord på kvinnor”, 
säger Gülsüm. Förra året dödades 300 kvinnor 
av partners, ex-partners eller manliga släktingar. 
I mars 2021 registrerades 79 kvinnomord och 
ytterligare 45 kvinnor blev funna döda under 
misstänkta omständigheter.1

”Det som är bra är att det finns många kvinnor och 
män i Turkiet som vet att våld i hemmet och mord 
på kvinnor är fel och oacceptabelt och de talar 
öppet om det”, säger Gülsüm. ”Organisationer som 
’Vi kommer att stoppa mord på kvinnor’ pratar 
hela tiden öppet om behovet av förändring och på 
SAT-7 TÜRK har vi ett socialt ansvar att fortsätta 
öka medvetenheten och hålla kvar dessa frågor på 
den offentliga agendan.”

”Du är inte ensam” 
Programmet Du är inte ensam på SAT-7 TÜRK 
ger tittare praktisk information om hur man 
kan stödja dem som utsätts för våld i hemmet. 
Vi ger information om hur man kan kontakta 
organisationer som kan hjälpa, information om 
kvinnors lagliga rätt till skydd och praktiska steg 
som kvinnor ska ta om de utsätts för övergrepp som 
till exempel att dokumentera sina skador för att 
använda som bevis i rättegångar.
  

”Att vara en av 
Guds människor 
i ett land som 
Turkiet innebär en 
stor möjlighet att 
få dela sin tro.” 
Gülsüm I., 
biträdande chef 
för SAT7 TÜRK
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En trång gata, Istiklal, i Istanbul

1 We Will Stop Femicides: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler?sayfa=1

”Vi kände att ett sådant program var nödvändigt eftersom 
många kvinnor inte vet vart de ska vända sig eller vad de 
ska göra”, säger Gülsüm. ”I en del fall, som vid psykisk 
och emotionell misshandel, vet kvinnor ofta inte ens om 
att de blir misshandlade. Det är viktigt att de har tillgång 
till grundläggande information för det räddar liv”, 
fortsätter hon. ”Vi vill att kvinnor ska veta att de inte är 
ensamma i detta.”

En del av kampen är kulturell. ”Det finns turkiska 
ordspråk som: ’Dayak cennetten gelir’, som betyder ’Ett slag 
kommer från himlen’, eller: ’Kari koca arasina girilmez’, 

som betyder ’Man går inte emellan man och hustru’”, 
säger Gülsüm. ”Dessa är inbäddade i vår kultur och det är 
inte acceptabelt.”

När hon berättar om dessa prioriteringar för oss har 
Gülsüm och hennes familj varit i Turkiet i flera veckor. 
”Jag är väldigt glad att vara tillbaka”, säger hon. ”Det är 
särskilt underbart för vår dotter att få träffa sin farmor och 
sina kusiner. Jag har levt utomlands i över ett decennium 
och det är underbart att vara återförenad med min stora 
familj och SAT-7 TÜRK-teamet.”
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SAT-7 ACADEMY  
INNOVATIV UTBILDNING 
COVID-19-pandemin har inneburit ett avbrott i utbildningen för 110 miljoner barn i Mellanöstern och COVID-19-pandemin har inneburit ett avbrott i utbildningen för 110 miljoner barn i Mellanöstern och 
Nordafrika, vilket resulterat i en ökande rädsla för en förlorad generation vad gäller lärande och Nordafrika, vilket resulterat i en ökande rädsla för en förlorad generation vad gäller lärande och 
färdigheter i regionenfärdigheter i regionen11. Som svar på detta gör SAT-7 ACADEMY förändringar, vi startar ett undervisnings-. Som svar på detta gör SAT-7 ACADEMY förändringar, vi startar ett undervisnings-
sätt med moduler som är banbrytande för att bättre kunna möta behoven hos de mest behövande barnen.sätt med moduler som är banbrytande för att bättre kunna möta behoven hos de mest behövande barnen.

”Min dotter har 
redan lärt sig 
vad hon studerar 
i skolan nu från 
Min skola.”  
Renalda, en irakisk 
mamma i Libanon 

”SAT-7 ACADEMY är en skatt”, säger Hany, en 
syrisk lärare som arbetar i provisoriska skolor för 
syriska flyktingar i Turkiet. ”De har potential att 
sprida undervisning och utrota analfabetism i varje 
hem. Tack vare den underbara personalen blir 
undervisningen mycket enklare.”

SAT-7:s utbildningsgren SAT-7 ACADEMY 
startades 2017 för att hjälpa till att möta behovet 
hos syriska flyktingbarn och andra som inte kan 
gå i skolan på grund av konflikter i regionen. Min 
skola, ett viktigt program på SAT-7 ACADEMY, 
ger regelbunden undervisning i matematik, 
naturvetenskap, arabiska, engelska och franska 
och många barn har nu vuxit upp med denna 
grundläggande undervisning. Renalda, en irakisk 
mamma som flyttade till Libanon med sin familj, 
säger:

”Min dotter är 9 år gammal och hon har tittat på 
programmet Min skola sedan vi var i Irak. Tack vare 
lärarna i Min skola är hon mycket duktig. Hon har 
redan lärt sig alla ämnen som hon studerar i skolan 
nu från Min skola och hon tycker att det är mycket 
lätt tack vare er. Tack så väldigt mycket för ert hårda 
arbete. Jag kan inte nog tacka er.”

Idag beräknas att 1,3 miljoner barn i MENA 
riskerar att behöva lämna skolan2 för att de kommit 
efter studierna. För att säkerställa att inga barn 
känner att de halkar efter genomför nu Min skola 
ett modulsystem där man presenterar ämnen 
i 10-minuterssavsnitt. De lämnar därmed det 

traditionella linjära systemet att undervisa. Det 
innebär att avsnitten inte måste ses i rätt ordning 
och att eleverna kan börja på den nivå de behöver, 
inte den nivån som deras åldersgrupp studerar på i 
skolan. Detta sätt är mer elevorienterat och gör det 
möjligt för utsatta barn som har missat undervisning 
att få det bästa resultatet.

”Det kortsiktiga målet är att spara in den tid 
som går att spara när det gäller inlärning”, säger 
utbildningskonsulten Roy Saab. ”Om vi kan spara 
ett år för alla fram till nio eller tio års ålder vet 
vi att vi har kommit en god bit på väg i det mer 
långsiktiga målet när de går tillbaka till skolan. Vi 
har räddat dem från det emotionella trauma som 
det innebär att komma efter. Vi har räddat dem från 
att behöva läsa ifatt. Och vi har räddat dem från 
den mycket stora risken att behöva lämna skolan.”

Varumärkeschefen för SAT-7 ACADEMY Juliana 
Sfeir, säger: ”Barnen måste utrustas med de 
färdigheter som de behöver för att bygga fungerande 
samhällen i framtiden. 2022 kommer Min skolas 
undervisningsplan att inkludera psykosociala 
ämnen, undervisning i ekonomi, barns rättigheter, 

motståndskraft och 
kommunikationsförmågor. 
Vi håller också på att söka 
partnerskap som kommer 
att öka vårt genomslag 
och vår räckvidd i denna 
nya tidsålder med online-
undervisning.”
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Trots restriktioner på grund av pandemin fortsatte 
hängivna lärare på SAT-7 KIDS att undervisa unga 
tittare från sina hem.

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler?sayfa=1 
https://www.unicef.org/mena/media/10841/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.13%20-%20End%20of%20Year%202020_0.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/10841/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.13%20-%20End%20of%20Year%202020_0.pdf%20.pdf
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”LIBANON: VÅR BERÄTTELSE” STARTAR
SAT-7:s team i Beirut startade nyligen SAT-7:s team i Beirut startade nyligen Libanon: Vår berättelseLibanon: Vår berättelse, ett stort projekt, finansierat av danska , ett stort projekt, finansierat av danska 
staten och genomfört tillsammans med Danska bibelsällskapet och the Centre for Church-based staten och genomfört tillsammans med Danska bibelsällskapet och the Centre for Church-based 
Development (CKU). Projektet kommer att sammanföra unga människor från olika bakgrunder för att Development (CKU). Projektet kommer att sammanföra unga människor från olika bakgrunder för att 
ta fram en vision för ett bättre Libanon, genom berättande och medieaktiviteter. ta fram en vision för ett bättre Libanon, genom berättande och medieaktiviteter. 

”Detta projekt är centralt för att bygga upp en stark ”Detta projekt är centralt för att bygga upp en stark 
demokrati i Libanon. Vi måste hitta nya vägar att demokrati i Libanon. Vi måste hitta nya vägar att 
leva tillsammans fredligt och för stärka det civila leva tillsammans fredligt och för stärka det civila 
samhällets röst, särskilt när vårt samhälle förändras samhällets röst, särskilt när vårt samhälle förändras 
och flyktingar blir mer integrerade i de lokala och flyktingar blir mer integrerade i de lokala 
samhällena. Som kristna tror jag att vår roll är att samhällena. Som kristna tror jag att vår roll är att 
leda vägen. leda vägen. Libanon: Vår berättelseLibanon: Vår berättelse är en fantastisk och  är en fantastisk och 
vältajmad möjlighet för SAT-7 att spela en viktig vältajmad möjlighet för SAT-7 att spela en viktig 
roll: att överbrygga klyftan mellan ungdom från roll: att överbrygga klyftan mellan ungdom från 
minoritets- och majoritetsbakgrunder, ge dem en röst minoritets- och majoritetsbakgrunder, ge dem en röst 
och berätta deras berättelser”, säger Juliana Sfeir, och berätta deras berättelser”, säger Juliana Sfeir, 
varumärkeschef  för SAT-7 ACADEMY och ledare varumärkeschef  för SAT-7 ACADEMY och ledare 
för projektet, baserad i Beirut.för projektet, baserad i Beirut.

Projektet kommer att föra samman unga människor Projektet kommer att föra samman unga människor 
från olika bakgrunder – även syriska flyktingar – till från olika bakgrunder – även syriska flyktingar – till 
historieberättarklubbar och en online-plattform, historieberättarklubbar och en online-plattform, 
för att ompröva de särskiljande berättelser som för att ompröva de särskiljande berättelser som 
har uppstått i Libanon och i stället utveckla en ny har uppstått i Libanon och i stället utveckla en ny 
gemensam berättelse om hopp. Projektets mediagren gemensam berättelse om hopp. Projektets mediagren 
kommer att producera många program som kommer kommer att producera många program som kommer 
att sändas på SAT-7:s plattformar. att sändas på SAT-7:s plattformar. 

  

I denna spännande tidiga fas av projektet rekryterar I denna spännande tidiga fas av projektet rekryterar 
teamet ledare för historieberättarklubbarna och teamet ledare för historieberättarklubbarna och 
går in i partnerskap med lokala organisationer som går in i partnerskap med lokala organisationer som 
kommer att hålla i aktiviteter kommer att hålla i aktiviteter 

Synne Garff, internationell chef  för Danska Synne Garff, internationell chef  för Danska 
bibelsällskapet, litar på SAT-7:s förmåga att bibelsällskapet, litar på SAT-7:s förmåga att 
överbrygga sociala, kulturella och religiösa klyftor. överbrygga sociala, kulturella och religiösa klyftor. 
”SAT-7 vet hur man överbryggar sociala klyftor, ”SAT-7 vet hur man överbryggar sociala klyftor, 
för samman olika grupper av ungdomar och för samman olika grupper av ungdomar och 
engagerar dem i dialog”, säger hon. ”SAT-7, med engagerar dem i dialog”, säger hon. ”SAT-7, med 
sin professionalitet. kan förändra liv och ge unga sin professionalitet. kan förändra liv och ge unga 
människor glädje. Jag har sett att det har skett människor glädje. Jag har sett att det har skett 
tidigare.”tidigare.”

SAT-7 har tidigare fört samman unga människor SAT-7 har tidigare fört samman unga människor 
från olika bakgrunder i ett program som heter från olika bakgrunder i ett program som heter 
Pussel som producerades av Juliana Sfeir. ”Det är Pussel som producerades av Juliana Sfeir. ”Det är 
fantastiskt att se hur, från det vi började filma och fantastiskt att se hur, från det vi började filma och 
barnen var försiktiga i mötet med varandra, till att barnen var försiktiga i mötet med varandra, till att 
de blev vänner, och sprang för att hälsa och leka med de blev vänner, och sprang för att hälsa och leka med 
varandra”, säger Juliana. ”De ville inte att vi skulle varandra”, säger Juliana. ”De ville inte att vi skulle 
sluta filma för de ville inte att deras tid tillsammans sluta filma för de ville inte att deras tid tillsammans 
skulle vara över.”skulle vara över.”
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Ungdomar i Beirut tar en paus un-
der rengöringen av gatorna i Beirut 
efter explosionen i augusti, 2020.
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http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler?sayfa=1 
https://www.unicef.org/mena/media/10841/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.13%20-%20End%20of%20Year%202020_0.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/10841/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.13%20-%20End%20of%20Year%202020_0.pdf%20.pdf
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DEN FÖRSTA SÄNDNINGEN 

Dare to Believe! är tillgänglig och kan beställas på Wipf and Stock (www.WipfandStock.com), genom Amazon.com eller som en ebok på Kindle. 

I det här avsnittet ur sin bok I det här avsnittet ur sin bok Våga troVåga tro, som nu är utgiven, berättar grundaren och , som nu är utgiven, berättar grundaren och 
presidenten för SAT-7, Dr. Terence Ascott, om den stora dagen när SAT-7:s första presidenten för SAT-7, Dr. Terence Ascott, om den stora dagen när SAT-7:s första 
sändning gjordes för 25 år sedan.sändning gjordes för 25 år sedan.

Vi planerade in ett möte med vår internationella 
styrelse 31 maj så att vi skulle kunna se den första 
sändningen tillsammans. Jag vet inte om det var 
en förkylning eller stress, men när dagen för mötet 
kom hade jag helt tappat rösten. SAT-7:s affärschef, 
Erling Wennemyr, fick läsa min skrivna rapport och 
jag var tvungen att skriva lappar för att kunna svara 
på frågor eller när jag försökte framföra något. Men 
när jag hunnit göra det hade samtalet i styrelsen 
vanligtvis gått vidare till ett annat ärende. Styrelsen 
ajournerade sig mellan halv två och halv fyra för att 
alla skulle kunna se den första sändningen.

Vi hade egentligen inte förväntat oss någon 
omedelbar respons på den – vi tänkte att det skulle 
ta tid för folk att hitta ett två-timmar-i-veckan-
program på arabiska på en europeisk satellit som 
annars sände på albanska och rumänska, men vi fick 
telefonsamtal och fax!

Några minuter efter sändningens start kom ett 
samtal till vårt nummer i Nicosia. Det var från en 
man på den arabiska halvön som var förvånad 
över programledaren som han just hade sett. ”Vad 
är det här för kanal? Jag såg precis en kvinna som 
bar ett kors runt halsen och talade arabiska!” Här 
fanns en person som inte ens visste att det fanns 
arabisktalande kristna!

När vi började undrade vi om någon skulle vara 
villig att ta risken, eller att bekosta, ett internationellt 
telefonsamtal, för att komma i kontakt med oss. 
Fram till nu hade ingen av de internationella 
radiomissionerna erbjudit ett telefonnummer till sina 
lyssnare utan i stället förlitat sig på brev. De följande 
dagarna var vi förvånade över att så många var 
villiga och ville ringa internationella samtal för att 
komma i kontakt med oss. Våra partners – särskilt 
de som var intresserade av programproduktion 
eller tittarkontakter – träffades omedelbart efter 

sammanträdet 31 maj. Vi hade workshops om varje 
ämne, försökte att fördela ansvar i gruppen. Det 
var då som vår svenska partner, TV-Inter, erbjöd 
sig att bli mer involverad i att göra barnprogram 
och vår partner baserad i Pars, Life Agape, i 
tittaruppföljning. De kommande månaderna 
öppnade många nya givare sina dörrar för oss.

Vi blev förvånade att se hur folks attityder 
förändrades när SAT-7 verkligen börjas 
sända. De som tidigare gav oss ord av 
uppmuntran, men inte gjorde mycket för 
att hjälpa oss, ville nu vara involverade 
och erbjöd praktisk hjälp. Jag hade 
erfarit samma sak 20 år tidigare när jag 
var involverad i utgivningen av Huwa 
wa Hiya, en tidning för arabiska 
ungdomar. När tidningen väl var 
ut  såg de att visionen inte längre 
var en optimists dröm om vad 
som skulle kunna hända utan 
en gudagiven verklighet, och 
de ville vara delaktiga i det. 
Nu flockades människor 
runt oss – präster som 
var villiga att skriva och 
leda undervisnings-
program, kristna 
musiker, de som ville 
bli producenter, 
rådgivare som ville 
erbjuda sina tjänster 
att ge råd till våra tittare, 
kameramän, tekniker och många 
fler. Men vi var fortfarande i början av vår 
tillväxt och vår infrastruktur kunde inte hålla jämna 
steg med detta. Typiskt för denna utmaning var när 
vi anställde en kameraman i Beirut innan vi ägde 
vår första kamera!

http://www.WipfandStock.com
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Dare to Believe! är tillgänglig och kan beställas på Wipf and Stock (www.WipfandStock.com), genom Amazon.com eller som en ebok på Kindle. 

”

”

”

”

Denna inspirerande bok Dare to Believe! är i verkligheten tre berättelser i 
en bok. Det är en självbiografi av en kristen ledare med 50 års erfarenhet 

av att arbeta i Mellanöstern och Nordafrika. Det är berättelsen om 
SAT-7, en gåva från Gud för satellitåldern och ett glimrande exempel 
på entreprenör-tro med visionen att omfamna nya teknologier 

som en effektiv tjänare av evangeliet. Men framför allt är det en 
övertygande berättelse om den lidande kyrkan som står fast 
medan världen kollapsar i anarki och kaos. Den är full med 

starka vittnesbörd om dramatiska omvändelser till Kristus och 
hunger efter kristen gemenskap och bibelundervisning. Det 

finns levande berättelser om förföljelse, skrämsel, bloddrypande 
martyrskap och mirakulösa räddningar. Läs den och inse att det 

finns ett pris att betala för att våga tro!”
– David Coffey, OBE, tidigare president för Baptistiska världsalliansen, 

tidigare generalsekreterare för Baptistunionen i Storbritannien.

När det handlar om att förkunna evangeliet måste vi alltid  gå dit där Kristi 
rike är under attack. Ingenstans är motståndet starkare än i Mellanöstern 
… ändå spirar Kristi kyrka över allt! Det är därför jag tackar Gud för det 
fantastiska arbete som SAT-7 gör och dess outtröttliga strävan att göra 
Kristus känd i denna uråldriga region i världen. I sin nya bok, Dare to 
Believe! har Terence Ascott fångat faran, intrigerna och ändå passionen 
och uppfinningsrikedomen bakom den unika utvecklingen av SAT-7. Om 
du söker efter inspiration, likaväl som efter ett genuint vittnesbörd om den 
livsförändrande kraften i Guds evangelium, så är detta något du måste 
läsa!”

– Joni Eareckson Tada, Grundare och VD för Joni and Friends.

I Dare to Believe! blir du Terence Ascotts kompanjon i ett EPISKT äventyr i tro 
och lydnad. Du går med honom på skrämmande vägar, driven av insikter om 
vad medier och teknologi kan göra möjligt. Du blir vittne till Guds stora plan 
och hur evangeliets hopp är på väg till världens yttersta gräns. Berättelsen 
om SAT-7 gjorde mig förundrad. Jag prisade Gud och blev full av förväntan 
när Herrens dag närmar sig.”

– Tami Heim, President och VD för Christian Leadership Alliance.

Den kristna tron föddes i Mellanöstern, men det är där som efterföljare till den 
uppståndne Kristus idag möter ständig förföljelse. I Dare to Believe! berättar 
Terence Ascott den spännande historien om SAT-7:s mission och visar att tron 
på Jesus Kristus aldrig kan krossas.”

– Lord Carey of Clifton, 103:e ärkebiskopen av Canterbury.

http://www.WipfandStock.com
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ATT LEDA VÄGEN EFTER 
25 ÅRS TJÄNST FÖR SAT-7
För 25 år sedan stod Rita El-Mounayer vid ett vägskäl osäker på vart Gud kallade henne. För 25 år sedan stod Rita El-Mounayer vid ett vägskäl osäker på vart Gud kallade henne. 
En oförberedd möjlighet att visa runt Dr. Terence Ascott och hans team från SAT-7 i en studio i Beirut En oförberedd möjlighet att visa runt Dr. Terence Ascott och hans team från SAT-7 i en studio i Beirut 
hade öppnat en dörr – en som hon kommer ihåg att hon var väldigt tveksam till att gå in igenom då.hade öppnat en dörr – en som hon kommer ihåg att hon var väldigt tveksam till att gå in igenom då.

Teamet från SAT-7 letade efter talangfulla 
medarbetare och uppmanade Rita att ansöka om 
tjänst som textförfattare och programledare för 
deras barnprogram. Rita bad verkligen om ledning 
om hon skulle ansöka. Sedan, säger hon: ”Kände 
jag att Gud gav mig en vision: kallelse att tjäna 
barn i Mellanöstern och Nordafrika genom SAT-7. 
När jag bad såg jag barn på gatorna, barn som var 
barfota, barn som åt glass som droppade på deras 
kläder. Jag såg barn i sina skoluniformer på väg till 
skolan och jag såg massor av barn som hade roligt. 
Och jag kände kärlek till dem alla! Det var den 
sortens kärlek som känns så stark att du inte kan 
stå ut längre; det är för mycket att bära, för att du 
älskar så mycket att det gör ont. Gud gav mig denna 
stora kärlek och i mitt hjärta hörde jag honom 
säga: ’Rita, jag behöver inte din kompetens och jag 
behöver inte att du ser bra ut framför kameran. Allt 
jag behöver är för dig att vara en kanal för att ge 
min kärlek till dessa barn. Mänsklig kärlek slutar 
eller ändras ofta, men min kärlek upphör aldrig. 
Den finns alltid där.’”

Det här hände för 25 år sedan. Idag har Rita varit 
VD för SAT-7 i två år. Hon har kommit med sin 
kunskap och erfarenhet efter att i decennier ha 
tjänat denna unika mediamission – hennes expertis 
i produktion; sändningskunskap; effektivt och 
kulturellt anpassat vittnesbörd och  arbete med 
partners – till sitt visionära ledarskap idag. Denna 
rikedom av erfarenhet, tillsammans med Ritas 
engagemang för enhet och att arbeta tillsammans i 
hela organisationen, är särskilt viktiga när SAT-7 nu 
ser framåt.

Under de senaste två åren har Rita skapat rapport- 
och arbetsstrukturer för att försäkra sig om att olika 
röster och erfarenheter regelbundet kommer upp 
på bordet. ”Det är speciellt viktigt vid tider för 
reflektion och utvärdering och det är något som vi 
verkligen vill prioritera efter 25 års arbete dygnet 
runt”, säger Rita.

Nu pågår en process av reflektion och lärande om 
”holistisk mission” för att försäkra sig om att SAT-7 
är utrustat, energifyllt och enat i att troget arbeta 
med Guds mission. Viktiga diskussioner hålls också 
inför SAT-7:s nya treåriga strategi som ska gälla från 
2023.

”Med denna nya strategi är vårt mål att fortsätta 
att bygga på våra viktigaste program, investera i 
människor – de vi har och de som vi vill attrahera 
till vår organisation – och att fortsätta att utvidga 
vår streamingtjänst och sociala medieplattformar. 
De är fundamentala komponenter i vår nya strategi 
när vi bygger vår vision för de kommande 25 åren!” 
säger Rita.

Vad som än händer under de kommande 25 åren 
är Rita klar över två saker: i SAT-7:s mission är 
innehållet viktigast och Jesus kommer alltid att leda 
vägen. ”Vi arbetar hårt på vår strategi och våra 
visioner och jag har drömmar för SAT-7. Men om 
det är en sak som 2020 har lärt mig så är det att vi 
kan planera hur mycket vi vill, men vi vet aldrig vad 
som kommer att hända. Det har också påmint mig 
om att det viktigaste vi måste göra är att fokusera på 
Gud och vad han kallar oss att göra. Att fortsätta att 
skapa relevanta, hoppingivande och uppmuntrande 
innehåll för att bära hans budskap till Mellanöstern 
och Nordafrika. Vilka tekniska framsteg som 
än kommer, som leder till fortsatt tillväxt för 
organisationen, så är det innehållet vi behöver 
fortsätta att fokusera på, på alla plattformar, och vi 
kommer att behöva investera i duktiga människor 
för att göra det”, säger hon.

Under dessa första år som VD har bön varit 
hörnstenen i att bygga enhet mellan de människor 
som finns i organisationen. Ironiskt nog, när världen 
blev mer isolerad, så har pandemin erbjudit en 
möjlighet för djupare kontakter.  (fortsätter på nästa sida)

”Vårt mål att 
fortsätta att 
bygga på våra 
viktigaste pro-
gram, investera 
i männi skor och 
att fortsätta 
att utvidga vår 
streamingtjänst 
och sociala 
medie platt-
formar. De är 
funda men tala 
kom ponenter i 
vår nya strat egi 
när vi bygger 
vår vision för 
de kommande 
25 åren”
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Rita bjöd in all personal och de som är knutna till 
organisation till andakter varje vecka för att tillbe 
och lovsjunga tillsammans från olika håll i världen. 
”Det var speciellt för mig att inte vara på ett 
flygplan utan istället kunna ha kontakt på en annan 
nivå med personal och understödjare från hela 
världen”, säger hon.

”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?” När hon 
tänker på Romarbrevet 8:35-39, hennes mest 
älskade bibelvers, tillägger hon; ”Att känna den 
samhörighet som vi har som Kristi kropp på 
det här sättet var ett härligt sätt att uppmuntra 
varandra med att Kristus aldrig lämnar oss. Att 
inget kan skilja oss från honom, vad som än händer. 
Jag tror att vi alla behöver detta budskap.”

Det är arbetsamma dagar framför oss och det 
finns så mycket att vara tacksam för och att be för. 
Detta år kommer bön att vara viktigast för att fira 
25 år sedan SAT-7:s första sändning. Bön för att 
tacka Gud för att han förser, bön om skydd för 
våra tittare, partners, understödjare, vänner och 
personal, och bön för barnen i Mellanöstern och 
Nordafrika.

När vi ser tillbaka 25 år till dagarna då vi skrev 
Veteax, det första programmet som startade Ritas 
karriär som författare, producent, programledare, 
kanalchef  och nu VD, så har det varit en rik och 
givande resa hittills för Rita.

Tjugofem år senare är SAT-7 en betrodd 
mediamission som firar rekordhögt 
tittarengagemang. SAT-7 har startat den 
första kristna streamingtjänsten på tre 
språk och har utvecklat sociala medie- och 
tittarengagemangsstrategier för att stödja en riktig 
och dynamisk online-gemenskap av troende. SAT-7 
har starka och trofasta partners och, inte minst, 
en passionerad VD som står fast i hoppet som vår 
Herre Jesus ger, i hans nåd och hans barmhärtighet 
– där hon har stått fast rotad de senaste 25 åren.

1  I studion för Godnattsagor. Ritas kärlek till barn ledde henne till SAT-7.  2  Rita talar vid SAT-7 Europas visionsmöte i Köpenhamn, september 2020.  3  Hon lyssnar på barnens berättelser och lär sig mer om barn i flyktingläger i Bekaadalen Libanon, 2015.
4  Rita El-Mounayer och Dr. Terence Ascott vid SAT-7 TÜRK:s årsmöte, Istanbul, Turkiet, maj 2019.  5  Rita läser bibelberättelser för barn på Godnattsagor.  6  Invigningen av det internationella kontoret, november 2015.  7  Rita i Algeriet juli 2011  8  Rita möter barn 
i ett flyktingläger i Libanon, 2015.  9  Filmar med skolbarn för Veteax, i Marocko, 2001.  10  Styrelsen för SAT-7, 2019
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1  I studion för Godnattsagor. Ritas kärlek till barn ledde henne till SAT-7.  2  Rita talar vid SAT-7 Europas visionsmöte i Köpenhamn, september 2020.  3  Hon lyssnar på barnens berättelser och lär sig mer om barn i flyktingläger i Bekaadalen Libanon, 2015.
4  Rita El-Mounayer och Dr. Terence Ascott vid SAT-7 TÜRK:s årsmöte, Istanbul, Turkiet, maj 2019.  5  Rita läser bibelberättelser för barn på Godnattsagor.  6  Invigningen av det internationella kontoret, november 2015.  7  Rita i Algeriet juli 2011  8  Rita möter barn 
i ett flyktingläger i Libanon, 2015.  9  Filmar med skolbarn för Veteax, i Marocko, 2001.  10  Styrelsen för SAT-7, 2019
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Hur stödjer jag SAT-7?

$

Kreditkort / PayPal  
www.sat7.org/get-involved/donate

€

Banköverföring  
US DOLLAR KONTO
Kontonummer: 57319020
Kontoinnehavare: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE19 3706 0193 0057 3190 20
BIC (SWIFT-kod): GENODED1PAX 
 
 
EURO KONTO
Kontonummer: 57319011
Kontoinnehavare: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE68 3706 0193 0057 3190 11
BIC (SWIFT-kod): GENODED1PAX 

Vi ser fram emot att 
välkomna er till Cypern

NÄTVERK 2022 
SPARA DATUMEN!

23 - 25 
MARS

PARTNERSKAP FÖR DE KOMMANDE 25 ÅREN

http://www.sat7.org/get-involved/donate


SAT-7 PARS        
SATELLIT:        Yahsat 13 at 52.5º Öst, 11.958 GHz Vertikal; 

                              Täcker Mellanöstern.

ONLINE:          www.sat7pars.com | www.facebook.com/sat7pars 

                          www.youtube.com/user/SAT7PARS

                          Smartphone App: SAT-7 PARS  

SAT-7 PLUS        
https://sat7plus.org

Europa                 europe@sat7.org 

Storbritannien   uk@sat7.org 

USA                      usa@sat7.org 

Kanada               canada@sat7.org 

Brasilien              brasil@sat7.org 

Asien                    hongkong@sat7.org    

SAT-7 ARABIC  
SATELLIT:         Nilesat (E7WA) at 7° Väst, 11.354 GHz Vertikal; 

   Täcker Mellanöstern & Nordafrika.

ONLINE:         www.sat7.com | www.facebook.com/sat7ar 

        www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

        Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
SATELLIT:         Nilesat (E7WA) at 7° Väst, 11.354 GHz Vertikal;  

                         Täcker Mellanöstern & Nordafrika.

ONLINE:         www.sat7kids.com | www.facebook.com/sat7kids 

                         www.youtube.com/user/SAT7KIDS

                         Smartphone app: SAT-7 KIDS 

 

SAT-7 TÜRK      
SATELLIT:       Türksat 4A at 42° Öst, 12.265 GHz Vertikal;  

                        Täcker Turkiet, Europa & Centralasien.

ONLINE:         www.sat7turk.com | www.facebook.com/sat7turk 

                        www.youtube.com/user/SAT7TURK

                        Smartphone App: SAT-7 TÜRK

Kontaktinformation 

(ARABISKA)

(PERSISKA)

(TURKISKA)
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Hur hittar jag SAT-7?

I 25 år har SAT-7 svarat på Guds kallelse att dela hans kärlek I 25 år har SAT-7 svarat på Guds kallelse att dela hans kärlek 
med män, kvinnor och barn i Mellanöstern och Nordafrika. med män, kvinnor och barn i Mellanöstern och Nordafrika. 
Vill du hjälpa oss att fortsätta att förändra liv i regionen?Vill du hjälpa oss att fortsätta att förändra liv i regionen?

SAT-7:s trosbaserade medier är en plattform för kristna SAT-7:s trosbaserade medier är en plattform för kristna 
minoriteter i regionen, ett stöd till förföljda kyrkor och en minoriteter i regionen, ett stöd till förföljda kyrkor och en 
livlina för nya troende som vill växa i tron. Våra program livlina för nya troende som vill växa i tron. Våra program 
kring social påverkan utmanar attityder mot isolerade troende kring social påverkan utmanar attityder mot isolerade troende 
och kvinnor, och tar upp ämnen som våld i hemmet, religions- och kvinnor, och tar upp ämnen som våld i hemmet, religions- 
och övertygelsefrihet och barnäktenskap. SAT-7 ACADEMY och övertygelsefrihet och barnäktenskap. SAT-7 ACADEMY 
ger också utbildning för barn som inte går i skolan i regionen. ger också utbildning för barn som inte går i skolan i regionen. 
Och detta är bara en del av SAT-7:s fulla genomslag.Och detta är bara en del av SAT-7:s fulla genomslag.

När vi växer som en holistisk mission och utvecklar nya vägar När vi växer som en holistisk mission och utvecklar nya vägar 
att nå fler människor i Mellanöstern och Nordafrika ser vi att nå fler människor i Mellanöstern och Nordafrika ser vi 
fram emot vad Gud vill göra genom SAT-7 de kommande fram emot vad Gud vill göra genom SAT-7 de kommande 
25 åren. Vi inbjuder dig att vara med oss, genom bön och 25 åren. Vi inbjuder dig att vara med oss, genom bön och 
ekonomiskt stöd, på denna spännande resa.ekonomiskt stöd, på denna spännande resa.

PARTNERSKAP FÖR DE KOMMANDE 25 ÅREN



FACEBOOK        SAT7International 

TWITTER                SAT7Network 

YOUTUBE              SAT7International 

LINKEDIN              SAT-7

SAT-7 International 
P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org 
www.sat7.org

SAT-7:s första kamera, Libanon, 1998


