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GE EN INSPIRERANDE GÅVA DEN HÄR JULEN 
Dr. Terrence Ascotts spännande memoarer är den perfekta julklappen till Dr. Terrence Ascotts spännande memoarer är den perfekta julklappen till 
vänner som känner för kyrkan i Mellanöstern. SAT-7:s grundare och president vänner som känner för kyrkan i Mellanöstern. SAT-7:s grundare och president 
kombinerar sin dramatiska personliga berättelse med både modiga vittnesbörd kombinerar sin dramatiska personliga berättelse med både modiga vittnesbörd 
från kristna i Mellanöstern och starten och framväxten av SAT-7 till ett från kristna i Mellanöstern och starten och framväxten av SAT-7 till ett 
mediaföretag vars sändningar idag når miljontals människor.  mediaföretag vars sändningar idag når miljontals människor.  
  

”Detta är en berättelse om kristen tro, mod och uthållighet som behöver bli ”Detta är en berättelse om kristen tro, mod och uthållighet som behöver bli 
hörd… Om du någon gång har undrat över vad evangeliet om Kristus betyder i hörd… Om du någon gång har undrat över vad evangeliet om Kristus betyder i 
en hård värld är detta en berättelse för dig.”en hård värld är detta en berättelse för dig.”
– Stephen Green, baron Green av Hurstpierpoint (Storbritannien)– Stephen Green, baron Green av Hurstpierpoint (Storbritannien) 
  
Dare to believe! kan beställas från Wipf  and Stock 
(www.WipfandStock.com) och från Amazon.com

”VAKA OCH VÄNTA” MED KYRKAN I MELLANÖSTERN 
Som när herdarna vakar över sina hjordar och väntar på gryningen är advent en tid när Som när herdarna vakar över sina hjordar och väntar på gryningen är advent en tid när 
troende runt hela jorden ”vakar och väntar” på den kommande Messias.  troende runt hela jorden ”vakar och väntar” på den kommande Messias.  

Förena er med kristna i Mellanöstern denna advent när vi förbereder oss för Jesus ankomst. Förena er med kristna i Mellanöstern denna advent när vi förbereder oss för Jesus ankomst. 
Genom SAT-7:s kostnadsfria böneguide ”Vaka och vänta med kyrkan i Mellanöstern” kan Genom SAT-7:s kostnadsfria böneguide ”Vaka och vänta med kyrkan i Mellanöstern” kan 
du möta våra bröder och systrar i regionen. Många av dem vakar ensamma, i väntan på den du möta våra bröder och systrar i regionen. Många av dem vakar ensamma, i väntan på den 
dag då de fritt kan fira gudstjänst. Lär dig om hur de förbereder sig för julen, be för dem och dag då de fritt kan fira gudstjänst. Lär dig om hur de förbereder sig för julen, be för dem och 
reflektera över dagliga bibelverser.reflektera över dagliga bibelverser.  
  
Få din böneguide på www.sat7.org/watch_and_wait
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Rita El-Mounayer Rita El-Mounayer 
VDVD

I Kristus,I Kristus,

BREV FRÅN SAT-7:S VD
Kära vänner!Kära vänner!

När jag skriver detta är vår region fylld av mörker. När jag skriver detta är vår region fylld av mörker. 
Afghanistan har fallit till talibanerna vilket Afghanistan har fallit till talibanerna vilket 
medför fara för kristna och andra minoriteter, tar medför fara för kristna och andra minoriteter, tar 
bort friheter för kvinnor och flickor och sänder bort friheter för kvinnor och flickor och sänder 
chockvågor över världen. I Libanon har krisen bara chockvågor över världen. I Libanon har krisen bara 
fördjupats efter att mer än ett år har gått sedan fördjupats efter att mer än ett år har gått sedan 
explosionen i Beirut. I oktober uppstod det värsta explosionen i Beirut. I oktober uppstod det värsta 
våldet på gatorna sedan inbördeskriget. Tillsammans våldet på gatorna sedan inbördeskriget. Tillsammans 
med dessa kriser finns andra som har fallit bort från med dessa kriser finns andra som har fallit bort från 
nyhetsrubrikerna: Jemen, Syrien, Det Heliga Landet, nyhetsrubrikerna: Jemen, Syrien, Det Heliga Landet, 
Libyen; följderna av COVID-19 över hela regionen Libyen; följderna av COVID-19 över hela regionen 
och ekonomisk kris. och ekonomisk kris. 

Det mänskliga lidandet i vår region fyller våra böner Det mänskliga lidandet i vår region fyller våra böner 
varje dag. Det gör också tacksamheten till Gud för varje dag. Det gör också tacksamheten till Gud för 
att vi kan ge hans hopp till människor som lever i att vi kan ge hans hopp till människor som lever i 
mörkret.mörkret.

Vårt budskap till de som lider – och faktiskt till de Vårt budskap till de som lider – och faktiskt till de 
som förorsakar lidande – är enkelt. Det finns hopp som förorsakar lidande – är enkelt. Det finns hopp 
hos Gud. Han älskar och värdesätter dig mer än du hos Gud. Han älskar och värdesätter dig mer än du 
vet. I honom kan du finna nytt liv och förnyelse kan vet. I honom kan du finna nytt liv och förnyelse kan 
också hjälpa till att förändra världen runt om dig. också hjälpa till att förändra världen runt om dig. 

Vi vet från de över 1 000 tittarkontakter som Vi vet från de över 1 000 tittarkontakter som 
SAT-7 har varje dag genom våra olika plattformar SAT-7 har varje dag genom våra olika plattformar 
vilken skillnad som hopp till Gud ger. Hoppet i vilken skillnad som hopp till Gud ger. Hoppet i 
sig själv kan, i vissa fall, betyda skillnaden mellan sig själv kan, i vissa fall, betyda skillnaden mellan 
liv och död. Tillsammans med gemenskap och liv och död. Tillsammans med gemenskap och 
undervisning som håller isolerade kristna uppe, undervisning som håller isolerade kristna uppe, 
särskilda program för kvinnor och barn, personligt särskilda program för kvinnor och barn, personligt 
stöd från våra tittarrelationsteam och vårt holistiska stöd från våra tittarrelationsteam och vårt holistiska 
arbete som syftar till att förbättra livet för människor arbete som syftar till att förbättra livet för människor 
i Mellanöstern på alla sätt som vi kan gör Guds i Mellanöstern på alla sätt som vi kan gör Guds 
kärlek, delad genom SAT-7, skillnad i människors liv.kärlek, delad genom SAT-7, skillnad i människors liv.
Vi är så tacksamma för allt stöd som ni ger till SAT-7 Vi är så tacksamma för allt stöd som ni ger till SAT-7 
och våra tittare. Fortsätt att be för dem och var och våra tittare. Fortsätt att be för dem och var 
rädda om er.rädda om er.
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https://youtu.be/CVnxfF2yG_g
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04    HOPP FÖR AFGHANER 

Rädsla och desperation Rädsla och desperation 

överskuggar nu många liv i överskuggar nu många liv i 

Afghanistan. Kristna, andra Afghanistan. Kristna, andra 

minoriteter och kvinnor minoriteter och kvinnor 

befinner sig i otrygghet befinner sig i otrygghet 

medan andra kämpar för att skaffa mat medan andra kämpar för att skaffa mat 

till sina familjer. Otroligt nog hör SAT-7:s till sina familjer. Otroligt nog hör SAT-7:s 

tittare där fortfarande av sig och ger tittare där fortfarande av sig och ger 

respons på program och söker stöd från respons på program och söker stöd från 

kanalen som har blivit ”som en familj”.kanalen som har blivit ”som en familj”.
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Jag är inte 
rädd för min 
egen skull för 
jag har lagt 
mitt liv i Jesus 
händer. 
Faraz*

”

*Alla tittares namn har ändrats för att skydda deras identiteter

”Jag växte upp fri från talibanerna och fick 
utbildning innan jag gifte mig”, säger Maneli*, 
en kvinna från Afghanistan. ”När jag såg hur de 
behandlade kvinnor, och människor i allmänhet, var 
det värre än vad jag kunnat föreställa mig. Deras 
närvaro och beteende skapar fruktan. Hur kan vi gå 
bakåt och leva med denna barbarism?” 

Sedan talibanerna tog kontroll över Afghanistan har 
kvinnor och flickor som Maneli, många av dem är 
nu förbjudna att arbeta eller studera, sökt kontakt 
med SAT-7 för att göra sina röster hörda. ”Detta 
är slutet för alla mina drömmar… Jag ser ingen 
ljus framtid här för mig eller för afghanska flickor”, 
skriver 16-åriga Armineh i ett hjärtskärande brev 
till SAT-7 PARS. (Se baksidan för hela Aminehs brev.)

”Flickor så unga som i sjunde klass måste stanna 
i sina hem”, förklarar Zahra M., en iransk 
journalist och samhällsaktivist som nyligen besökte 
Afghanistan och intervjuades i direktsändning i 
SAT-7 PARS program Från insidan.
 
Troende vänder sig till Kristus för att få hopp 
Samtidigt har en del kristna fått dödshot och 
andra har blivit tvungna att fly eller att gömma sig. 
”Situationen är tillräckligt svår för vanligt folk, men 
den är ännu mycket värre för kristna vars liv är i 
fara varje dag, varje minut”, säger Shahin. ”Be för 
mig. Under en månad har min familj och jag flyttat 
över flera provinser för att undkomma att fängslas 
av talibanerna. Jag har sedan dess behövt flytta ifrån 
min familj.”

Några tittare skriver att trots att de hämtar hopp, 
styrka och tröst från Gud så är deras fruktan för sina 
familjer stor. 

”Jag är inte rädd för min egen skull för jag har lagt 
mitt liv i Jesus händer”, säger Faraz. ”Men jag har 
också utsatt min familj för stor fara.” Faraz stora 
rädsla är att om talibanerna upptäcker hans tro, ”så 
kommer de att hota min familj.” 

”I sina mörkaste stunder vänder sig våra tittare i 
Afghanistan till SAT-7”, säger Rita El-Mounayer, 
SAT-7:s VD. ”Vi har blivit som en familj för dem. 
Precis som någon kan vända sig till en syster eller 
bror, en förälder eller en vän, så har SAT-7 blivit en 
källa till tröst för de isolerade; ett lyssnande öra och 
någon som tröstar de bedrövade och oroliga. ”Trots 

faran för tittare i Afghanistan om de blir upptäckta 
när de kontaktar oss fortsätter de att söka kontakt för 
att de vill vara säkra på att deras röster blir hörda 
eller bara för att höra en uppmuntrande och vänlig 
röst. Detta är en ödmjuk påminnelse om vår uppgift 
att stötta våra tittare, att vara där för dem när de 
behöver oss och se till att budskapet om Guds kärlek 
och hans hopp fortsätter att sändas ut i alla våra 
program.”  

Hur SAT-7 hjälper 
Förutom våra medarbetare som arbetar med 
tittarkontakter eller våra rådgivare på telefonen kan 
afghanska tittare finna hopp genom SAT-7 PARS 
program. Kanalen sänder två program i veckan som 
görs av vår partner Pamir Productions och som är 
inspelade på dari, den regionala variant av persiska 
som talas i Afghanistan. 

Dessa är Livets hemligheter som ger kristna synvinklar på 
nyhetshändelser och även bibelundervisning och bön 
och Ett fönster av ljus, ett familjeprogram.

Det enda möjligheten och den enda lösningen för 
människor i Afghanistan, och för oss alla, är att vända 
oss till och förlita oss på Herren, den levande Guden, 
som är allsmäktig och full av barmhärtighet och nåd”, 
sa pastor Shoaib Ebadi nyligen i ett avsnitt av Livets 
hemligheter. ”När vi lider säger Gud till oss att förlita oss 
på honom”. 

SAT-7 PARS utökar också med två nya program 
på dari som nu håller på att spelas in av vår 
partner Media Mission the Messengers. Tittare i 
Afghanistan kan också dra nytta av den många andra 
uppmuntrande programmen på SAT-7 PARS, såsom 
barnprogram, eftersom den persiska dialekten farsi 
också kan förstås där.

Dessutom fortsätter SAT-7 att öka medvetenheten 
runt om i världen om svårigheterna för kristna i 
Afghanistan. Ett av många exempel är när iranska 
barn bad för barn i Afghanistan på SAT-7 PARS. 
Det som Faheem, en annan tittare från Afghanistan 
säger, visar vilken skillnad stöd från andra kristna kan 
göra. ”Jag är tacksam till er, kära vänner, för att ni 
kommer ihåg oss och vet om vår situation”, säger han. 
”Jag tror att Herren räddar och hjälper oss.” 
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https://youtu.be/xURsB8byHBE
https://youtu.be/p_F9xMGAMmU


Nästan tre fjärdedelar av Libanons befolkning lever i svår fattigdom. Familjer är förkrossade 
av explosionen i Beirut och samhällen fortsätter att vara splittrade efter åratal av sekterism. 
SAT-7:s partnerskapsprojekt i hjärtat av dessa samhällen stöttar de mest utsatta och hjälper 
till att överbrygga splittring i nästa generation.

Libanon går 
igenom en väldigt 
svår tid. Men när 
vi lägger grunden 
för hopp och 
enighet genom 
media, och sedan 
ser att det bär 
frukt på gatorna, 
då påminns vi 
om varför vårt 
arbete är så 
viktigt.  
Maroun Bou Rached, 
Chef för SAT-7 Lebanon 

”

06   FREDSBYGGANDE I LIBANON

Övre bilden: Läraren Carol 
Bardakji leder ett avsnitt från 
tredje säsongen av Min skola. 
 
Nedre bilden: Unga människor i 
Libanon träffas för att dela sina 
berättelser.

ATT ÖVERBRYGGA SPLITTRING I LIBANON  

Flyktingbarn lär sig för första gången 
SAT-7 ACADEMY:s livsförändrande program Min 
skola används nu i ett nytt projekt med undervisning 
i grupper med några av de mest behövande barnen 
i Libanon.  
 
I samarbete med en lokal organisation, Hjärta för 
Libanon, används programmen från oktober 2021 

i två centra för syriska flyktingbarn mellan 6 och 
11 år som aldrig har fått formell skolundervisning. 
”Förutom att de får klassundervisning så får 
barnen surfplattor för att kunna fortsätta att lära 
sig från Min skola hemma”, säger Nicole Thoma, 
utvecklingsansvarig. ”Genom att följa barnens 
framsteg kan SAT-7 fortsätta att anpassa och 
förbättra programmet.”

Libanon: Vår berättelse, projektuppdatering 
 från Phil Hilditch, utvecklingsansvarig.

”Medan Libanon håller andan för att se vad framtiden 
kommer att innebära försöker SAT-7 och våra 
partners, danska och libanesiska bibelsällskapen och 
Centret för kyrkobaserad utveckling, att bidra till en 
ny framtid för landet, en som karakteriseras av hopp 
och enighet. 

Ett träningstillfälle nyligen gav möjlighet för mer än 20 
mediaarbetare, från SAT-7 och andra organisationer, 
att möta varandra och dela viktiga lärdomar om hur 
media kan hjälpa till att ge social sammanhållning 
genom att ge utrymme för att inkludera röster från 

olika delar av samhället och vara en plattform för fred, 
snarare än att elda på konflikterna. Under tiden bär 
våra möten med historieberättarklubbar, som ger unga 
människor från olika bakgrunder utrymme att berätta 
sina personliga berättelser och skapa en gemensam 
berättelse för sin generation, redan frukt. En deltagare, 
19-åriga Marie Belle Milan, sa: ’Den ena aktiviteten 
efter den andra rev ner de genomskinliga väggarna 
mellan oss, rev ner dem sten för sten.’

Våra erfarenheter av detta projekt så här långt gör det 
mer och mer tydligt att medan vägen framåt är svår 
så har resan blivit allt viktigare. Det är brådskande att 
vi försäkrar oss om att Libanon blir ett land för den 
kommande generationen.” 



ATT ÖVERBRYGGA SPLITTRING I LIBANON  
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GUDSTJÄNSTER HAR HÖGST 
TITTARSIFFROR PÅ SAT-7 PLUS
SAT-7:s nya streamingtjänst SAT-7 PLUS går mycket bra nio månader efter att den startade SAT-7:s nya streamingtjänst SAT-7 PLUS går mycket bra nio månader efter att den startade 
som den första kristna streamingtjänsten av sitt slag i Mellanöstern och Nordafrika. Det som den första kristna streamingtjänsten av sitt slag i Mellanöstern och Nordafrika. Det 
är uppmuntrande att det mest sedda programmet är är uppmuntrande att det mest sedda programmet är Såsom i himmelenSåsom i himmelen, ett nytt arabiskt , ett nytt arabiskt 
gudstjänstprogram skapat särskilt för en digital publik. gudstjänstprogram skapat särskilt för en digital publik. 

”Den stadiga ökningen av SAT-7 PLUS under dess ”Den stadiga ökningen av SAT-7 PLUS under dess 
första år är mycket positiv”, säger Antoine Karam, första år är mycket positiv”, säger Antoine Karam, 
chef  för sändningar och IT. Streamingtjänsten chef  för sändningar och IT. Streamingtjänsten 
är på väg att överskrida sitt mål på 25 000 unika är på väg att överskrida sitt mål på 25 000 unika 
tittare under det första året, om nuvarande tittare under det första året, om nuvarande 
trend håller i sig. För en helt ny plattform på den trend håller i sig. För en helt ny plattform på den 
konkurrensutsatta streamingmarknaden är detta konkurrensutsatta streamingmarknaden är detta 
väldigt positivt, förklarar Karam.väldigt positivt, förklarar Karam.

Såklart, bara vi når en enda person med budskapet Såklart, bara vi når en enda person med budskapet 
om Guds kärlek så kan vi vara tacksamma”, säger om Guds kärlek så kan vi vara tacksamma”, säger 
han. ”Men från det antal tittare vi har, och den typ han. ”Men från det antal tittare vi har, och den typ 
av program som de tittar mest på, så vet vi att denna av program som de tittar mest på, så vet vi att denna 
nya plattform börjar ha ett stort genomslag.”nya plattform börjar ha ett stort genomslag.”

SAT-7 PLUS ger tittare möjlighet att streama alla SAT-7 PLUS ger tittare möjlighet att streama alla 
SAT-7:s kanaler direkt såväl som att se program SAT-7:s kanaler direkt såväl som att se program 
för alla åldrar på arabiska, persiska och turkiska i för alla åldrar på arabiska, persiska och turkiska i 
efterhand.efterhand.

”Såsom i himmelen”, det mest sedda programmet, ”Såsom i himmelen”, det mest sedda programmet, 
har setts i sin helhet eller delvis, mer än 9 000 har setts i sin helhet eller delvis, mer än 9 000 
gånger.gånger.

Programmets format är enkelt; gudstjänstledare Programmets format är enkelt; gudstjänstledare 
guidar tittare till att be med dem med ord från guidar tittare till att be med dem med ord från 
bibeln.bibeln.

Vi försöker hjälpa tittare att fokusera på Herren; Vi försöker hjälpa tittare att fokusera på Herren; 
hans ord, hans löften och sanningen i hans ord i hans ord, hans löften och sanningen i hans ord i 
våra händer, även om vi hör nyheter som får oss våra händer, även om vi hör nyheter som får oss 
att tvivla eller bli oroliga”, förklarar producenten att tvivla eller bli oroliga”, förklarar producenten 
Andrew Gamal, som är baserad i Egypten. Andrew Gamal, som är baserad i Egypten. 
”Programmet gör skillnad eftersom vi lever i svåra ”Programmet gör skillnad eftersom vi lever i svåra 
tider. Den vanligaste kommentaren vi får från tider. Den vanligaste kommentaren vi får från 
tittare är att programmet borde vara längre för att tittare är att programmet borde vara längre för att 
de vill be mer med oss.”de vill be mer med oss.”  Inspelning av Såsom i 

himmelen i SAT-7:s studio 
i Egypten.

KLICKA FÖR ATT SE 
SAT-7 PLUS

https://sat7plus.org/
https://sat7plus.org/


FOKUS PÅ PÅVERKAN  
DEN PERSISKA VÄRLDEN

Vi kan se Guds 
fotspår och 
verkan av 
hans närvaro i 
våra liv. Vi är 
tacksamma för 
er ledning och 
uppmuntran som 
verkligen gav 
oss styrka. 
En kvinna från 
Iran till SAT-7 PARS 
tittarrelationsteam 

 

”Tittarkontakter ökar starkt Tittarkontakter ökar starkt 
Under de sex första månaderna 2021 kontaktade Under de sex första månaderna 2021 kontaktade 
tittare i Iran, Afghanistan och Tadjikistan SAT-7 29 tittare i Iran, Afghanistan och Tadjikistan SAT-7 29 
000 gånger – mer än dubbelt så mycket som under 000 gånger – mer än dubbelt så mycket som under 
samma period 2020. Förutom satellitsändningar och samma period 2020. Förutom satellitsändningar och 
digital streaming genom SAT-7 PLUS har teamet digital streaming genom SAT-7 PLUS har teamet 
sänt ut inspirerande videor, delar av program och sänt ut inspirerande videor, delar av program och 
uppmuntrande meddelanden genom WhatsApp uppmuntrande meddelanden genom WhatsApp 
och Instagram. WhatsApp är nu det sätt som 64 % och Instagram. WhatsApp är nu det sätt som 64 % 
av SAT-7 PARS tittare använder för att kontakta av SAT-7 PARS tittare använder för att kontakta 
kanalen vilket visar hur mycket tittarna uppskattar kanalen vilket visar hur mycket tittarna uppskattar 
denna privata kanal för uppmuntran. denna privata kanal för uppmuntran. 

  
  
  
  
”Gud gör det omöjliga möjligt” ”Gud gör det omöjliga möjligt” 
Det persiska barnprogrammet Det persiska barnprogrammet Golpanddjungeln Golpanddjungeln 
(Gyllene råd)(Gyllene råd) har haft stort inflytande på unga tittare.  har haft stort inflytande på unga tittare. 
Det delar budskap som kan bli livsförändrande för Det delar budskap som kan bli livsförändrande för 
barn i Iran – att Gud älskar dem, att han verkar barn i Iran – att Gud älskar dem, att han verkar 
i deras liv och att de kan bidra till förändring i i deras liv och att de kan bidra till förändring i 
världen.världen.

Golpandteamet hörde nyligen från Nakek, en Golpandteamet hörde nyligen från Nakek, en 
tankfull och inspirerad tonårspojke från Iran, tankfull och inspirerad tonårspojke från Iran, 
som skrev för att dela hur han blev välsignad av som skrev för att dela hur han blev välsignad av 
Lukas 5 efter att ha sett programmet. ”Jag fick så Lukas 5 efter att ha sett programmet. ”Jag fick så 
många välsignelser från detta avsnitt”, sa han, ”för många välsignelser från detta avsnitt”, sa han, ”för 
att Simeons ’omöjliga’ blev möjligt. Till exempel att Simeons ’omöjliga’ blev möjligt. Till exempel 

trodde han inte att han skulle få mycket fisk, men trodde han inte att han skulle få mycket fisk, men 
eftersom Herren hade sagt det for han ut och eftersom Herren hade sagt det for han ut och 
fick så mycket fisk. I Herrens närvaro, blir våra fick så mycket fisk. I Herrens närvaro, blir våra 
’omöjligheter’ också möjliga. Till exempel, jag är ’omöjligheter’ också möjliga. Till exempel, jag är 
ett barn, men Herren säger: ‘Läs ordet, dela de ett barn, men Herren säger: ‘Läs ordet, dela de 
goda nyheterna, sänd en välsignelse till Golpand.’ goda nyheterna, sänd en välsignelse till Golpand.’ 
Jag kanske säger: ’Hallå, vad kan någonting jag Jag kanske säger: ’Hallå, vad kan någonting jag 
säger åstadkomma?’ Men Herren säger: ’Gå säger åstadkomma?’ Men Herren säger: ’Gå 
ut, och jag kommer att göra dina omöjligheter ut, och jag kommer att göra dina omöjligheter 
möjliga.’”möjliga.’”

Vi delar kvinnors röster från IranVi delar kvinnors röster från Iran
Det direktsända kvinnoprogrammet Det direktsända kvinnoprogrammet Från insidanFrån insidan, , 
började växa under pandemin och har inte stoppat började växa under pandemin och har inte stoppat 
därefter. När teamet började ha med gäster på därefter. När teamet började ha med gäster på 
videolänk, precis som i studion, betydde det att videolänk, precis som i studion, betydde det att 
de kunde få med fler röster inifrån Iran. Detta de kunde få med fler röster inifrån Iran. Detta 
hr gett många fler möjligheter för viktiga röster hr gett många fler möjligheter för viktiga röster 
att höras, som t.ex. en kvinnlig författare och att höras, som t.ex. en kvinnlig författare och 
aktivist som nyligen talade mot hedersmord och aktivist som nyligen talade mot hedersmord och 
de underliggande attityderna i landet som gör att de underliggande attityderna i landet som gör att 
kvinnor behandlas som mindre värda än män.kvinnor behandlas som mindre värda än män.  

08   FOKUS PÅ PÅVERKAN: DEN PERSISKA VÄRLDEN 

Bilden till vänster: I studion där 
Goldpanjungeln (Gyllene råd) spelas in.  

Bilden till höger: Inspelning av 
det direktsända programmet Från 
insidan i studion i London.

29 000 tittarkontakter  
togs emot av SAT-7 PARS under 
de första sex månaderna 2021

AZERBAIJAN
TAJIKISTAN

IRAN
AFGHANISTAN



FOKUS PÅ PÅVERKAN  
TURKIET
Sociala medier används för att stärka familjer   Sociala medier används för att stärka familjer   
Två nya serier från SAT-7 om föräldraskap och Två nya serier från SAT-7 om föräldraskap och 
relationer, gjorda speciellt för sociala medier, relationer, gjorda speciellt för sociala medier, 
får starkt gensvar från sin publik. Ett avsnitt får starkt gensvar från sin publik. Ett avsnitt 
av av FamiljesammanhållningFamiljesammanhållning, som från ett kristet , som från ett kristet 
perspektiv diskuterar de ökande utmaningarna perspektiv diskuterar de ökande utmaningarna 
som familjer har idag från, har 100 000 visningar. som familjer har idag från, har 100 000 visningar. 
”Vilket vackert och speciellt program. Gud ledde ”Vilket vackert och speciellt program. Gud ledde 
mig till att titta på mig till att titta på FamiljesammanhållningFamiljesammanhållning och det  och det 
slog verkligen an i mig”, berättar en tittare.slog verkligen an i mig”, berättar en tittare.

Frågor från föräldrarFrågor från föräldrar, som ger tittare chansen att , som ger tittare chansen att 
ställa frågor om föräldraskap till en psykolog, har ställa frågor om föräldraskap till en psykolog, har 
också blivit väl mottaget och teamet ser att de också blivit väl mottaget och teamet ser att de 
som tittar växer. Till exempel, tittare på som tittar växer. Till exempel, tittare på Frågor från Frågor från 
föräldrarföräldrar frågar inte längre ”varför är mitt barn  frågar inte längre ”varför är mitt barn 
så här?”, utan de söker lösningar som de själva så här?”, utan de söker lösningar som de själva 
kan vara del av. ”Vad kan en förälder eller lärare kan vara del av. ”Vad kan en förälder eller lärare 
göra om de ser ett barn som har problem med göra om de ser ett barn som har problem med 
sin självkänsla i grundskolan?” frågade en tittare, sin självkänsla i grundskolan?” frågade en tittare, 
medan en annan undrade: ”Vad kan vi göra för medan en annan undrade: ”Vad kan vi göra för 
att hindra barn från att bli mobbade?”   att hindra barn från att bli mobbade?”   
  
Enade kristna röster minns en inspiratör Enade kristna röster minns en inspiratör 
I en ny dokumentär på SAT-7 Türk har kanalen I en ny dokumentär på SAT-7 Türk har kanalen 
fört samman röster från olika samfund för att fört samman röster från olika samfund för att 
berätta om en man vars ödmjuka tro också korsade berätta om en man vars ödmjuka tro också korsade 
många gränser: Fader Luigi Iannito, en älskad många gränser: Fader Luigi Iannito, en älskad 
italiensk präst som tjänade i 50 år i Turkiet och som italiensk präst som tjänade i 50 år i Turkiet och som 
dog tidigare i år.dog tidigare i år.

I I Fader Luigi – ett sekel av ödmjukhetFader Luigi – ett sekel av ödmjukhet, får tittarna se hur , får tittarna se hur 
den välkända kyrkoledaren blev kallad till Turkiet den välkända kyrkoledaren blev kallad till Turkiet 
och hur hans kärlek, hängivenhet och omsorg om och hur hans kärlek, hängivenhet och omsorg om 
andra lyste genom hans verksamhet. I programmet andra lyste genom hans verksamhet. I programmet 
medverkar turkiska kyrkoledare och medlemmar medverkar turkiska kyrkoledare och medlemmar 
från syriskortodoxa, katolska och protestantiska från syriskortodoxa, katolska och protestantiska 
kyrkor och berättar om sina erfarenheter med kyrkor och berättar om sina erfarenheter med 
Fader Luigi och hur han förändrade deras liv Fader Luigi och hur han förändrade deras liv 
på vägen till Kristus. på vägen till Kristus. 

”Fader Luigi välkomnade alla i Turkiet till ”Fader Luigi välkomnade alla i Turkiet till 
kristendomen, trots de fördomar som finns i kristendomen, trots de fördomar som finns i 
samhället. Det är viktigt att få höra om hans samhället. Det är viktigt att få höra om hans 
liv och arbete från dem som kände liv och arbete från dem som kände 
honom säger Ali Kerem Gülerman, honom säger Ali Kerem Gülerman, 
dokumentärens prisade regissör. dokumentärens prisade regissör.   
 
Video: Hopp i den Video: Hopp i den 
mörkaste stundenmörkaste stunden  
Programledaren Şemsa delar hur 
en en kvinna, som led av psykisk 
ohälsa, kontaktade henne efter en 
sändning av programmet Hemmalagat. 
”I ditt program sa du att det finns 
någon som kan förändra den här smärtan. 
Vad kan jag göra?” 
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Ovan: Fader Luigi Iannito 
i den nya SAT-7 Türk- 
dokumentären.

Till vänster: Frågor från 
föräldrar hjälper familjer att 
stärka sin sammanhållning.

Nedan: Şemsa och 
Kanivar, programledare 
för Familjesammanhållning.

FÖR ATT SE KLIPPET

TURKEY

KLICKA HÄR

https://youtu.be/Moo6TjSaLFM
https://youtu.be/Moo6TjSaLFM
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Ett flyktingbarn utmärker sig
Min skola, från undervisningskonceptet SAT-7 
ACADEMY, kontaktades nyligen av en irakisk 
mamma, Renalda, som skrev att trots att hennes 
nioåriga dotter Yara gick miste om flera års 
skolgång innan familjen flydde till Libanon, så 
har hon inte kommit efter, tack vare programmet 
med grundskoleundervisning. ”Hon har sett på 
Min skola-programmen sedan vi var i Irak, och det 
är därför som det går så bra för henne”, förklarar 
Renalda. ”Hon har redan lärt sig alla ämnen som 
hon nu läser i skolan från Min skola, och tycker att 
det är väldigt enkelt, tack vare er.”

SAT-7 ACADEMY har ökat sitt stöd till barnen 
eftersom miljontals barn i arabvärlden inte går 
i skolan. När det nya skolåret började, började 
också direktsända program med lärarna i 
grundskoleprogrammet Min skola, ett nytt 
akademiskt tävlingsprogram som heter Utmaningen 
antagen, och andra program som handlar om 
musikterapi, expertråd om utbildning och 
pysselaktiviteter.
 

Främja medvetenhet om funktionsvariationer 
Kanalen arbetar också med inspirerande barn när 
de spelar in den tredje säsongen av Stjärnstaden, 
Programmet för samman barn med och utan 
funktionsvariationer, för att göra ett program fyllt 
med lekbaserat drama och musik. Stjärnstaden är en 
modell för integrationen av barn med olika fysiska 
förmågor och inlärningsförmågor, i en region som 
generellt inte är inkluderande. Programmet lär 
också tittare i alla åldrar om skydd av barn och om 
barns rättigheter.

Ett berörande minne
Ett år efter explosionen i Beirut 
i augusti 2020 gjorde SAT-7 
ARABIC ett berörande 
program för att minnas offren.

Ett speciellt program samlade 
familjemedlemmar vid explosions-
området. Där delade de berättelser 

om hopp och motståndskraft. ”Det är en resa i 
tillväxt”, sa Elie Hasrouty, vars pappa dödades i 
explosionen. ”Vi känner naturligtvis förtvivlan, 
uppgivenhet och tvivel. Men på samma gång 
är det en resa med Herren; en resa i frihet och 
förtröstan på Gud, som jag känner genom Jesus 
Kristus.”
 
Positivitet för barn och unga
SAT-7 ARABIC:s program En väg för imorgon 
har förmedlat röster från 120 olika unga araber 
från hela regionen i år. Programmet, som 
produceras i Egypten, ger ungdomar utrymme 
för att dela sin vision för hur rättigheter ska bli 
verklighet, och hur ett mångfacetterat samhälle 
kan existera på ett fredligt sätt. I en region där 
ungdomar möter många tuffa utmaningar och 
ofta känner sig underrepresenterade är det här 
nyhetsmorgonprogrammet ”fyllt med glad, 
positiv energi och syftar till att ge en positiv 
syn för tittare och hjälpa dem att hitta 
lösningar för sina dagliga utmaningar”, 
säger producenten Rafik George och 
regissören Lilian Rafaat. 

Samtidigt introducerar SAT-7 
ARABIC:s barnkanal SAT-7 KIDS 
många nya spännande och engagerande 
program för sin unga publik, bland annat en 
ny serie inslag med 100 barns röster från hela 
regionen som pratar många olika ämnen. 
Nya program är också En berättelse och en vers, 
ett program som görs med en dialekt från 
Gulfen, som lär barn bibliska berättelser 
och viktiga kristna värderingar såsom 

ödmjukhet, förlåtelse och tålamod och 
Taktaka, ett nytt, program med högt 

tempo och med inspiration från 
sociala medier som innehåller 
musikvideor och andra roliga 
inslag.

Redan populära program som 
Hallå Marianne och Bibliska hjältar 

fortsätter också för trogna och 
långsiktiga tittare. 

Till höger: Unga 
människor i studion för 
En väg för i morgon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan: En av 
karaktärerna i En 
berättelse och en vers är 
en kärleksfull mormor.

Till höger:
Unga skådespelare 
syns i Stjärnstaden som 
spelas in i Egypten.

FÖR ATT SE “UTMANINGEN ANTAGEN”

LEBANON

BAHRAIN

JORDAN

SYRIA

EGYPT

SUDAN

SOUTH 
SUDAN

LIBYA

ALGERIA KUWAIT

QUTAR

UAE
SAUDI ARABIA

OMAN

YEMEN

HOLY LANDMOROCCO

MAURITANIA

TUNISIA

 
Visste du? 

SAT-7 ARABIC 
har den mest 
sedda kristna 

YouTube-kanalen i 
arab världen, med 

285 000 pre-
numeranter.

IRAQ

KLICKA HÄR

https://youtu.be/r_72tltIIdo
https://youtu.be/r_72tltIIdo
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Ingen av resultaten som vi berättat om i denna 
tidning skulle vara möjlig utan understödjare 
som ber för oss och ger till vårt arbete. 

Vill du vara med oss och ge Guds hopp till 
Mellanöstern och Nordafrika? Denna region 
går igenom några av de mörkaste perioder i 
modern tid. Men som du har läst, när kristna 
arbetar tillsammans för att utbreda Guds 
rike – att förmedla hans hopp och förbättra 
livsförhållanden – så kan ljuset bryta igenom. 

GE: Besök www.sat7.org/donate för att 
se hur du kan hjälpa till att ge Guds hopp i 
dessa mörka tider.

TITTA: Titta på SAT-7 online på  
www.sat7plus.org

VILL DU HJÄLPA 
SAT-7 ATT GE 
HOPP I MELLAN-
ÖSTERN?

När Hallå Marianne började sin nya säsong 
hörde tittaren Mabrouk från Egypten av 

sig: ”Jag har lärt mig mycket från Hallå 
Marianne, till exempel om hur man 

kommer närmare Gud. Jag 
har börjat lägga märke till 

mycket som jag inte märkte 
förut. Jag har också lärt 
mig att dela med mig 
till mina föräldrar och 
att respektera andra. 
Jag tycker mycket om 

programmet.” 

Till vänster: 
Program-

ledarna för 
Taktaka.

Till höger: Bakom 
kulisserna på Hallå Marianne.

FÖR ATT SE KLIPPET

Ovan: Mai Melki, som uppmuntrade 
världen genom att spela piano bland ruiner, 
ses i det speciella minnesprogrammet om 
explosionen i Beirut.

KLICKA HÄR

http://www.sat7.org/donate
http://www.sat7plus.org
https://youtu.be/lGsR_kPtBWk
https://youtu.be/lGsR_kPtBWk


FACEBOOK        SAT7Network 

TWITTER                @SAT7Network 

YOUTUBE              SAT7Network 

LINKEDIN              SAT-7

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

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

ÖPPET BREV FRÅN EN 
AFGHANSK FLICKA

”Jag skriver det som finns i mitt hjärta med ögonen fulla ”Jag skriver det som finns i mitt hjärta med ögonen fulla 
av tårar. Jag skriver under den fullständiga förvirring som av tårar. Jag skriver under den fullständiga förvirring som 
råder dessa dagar, när så många hjärtan har krossats, så råder dessa dagar, när så många hjärtan har krossats, så 
många lever utan hopp och är fyllda av sorg.många lever utan hopp och är fyllda av sorg.

Tidigare hade vi många år av sorg och krig, och ibland, Tidigare hade vi många år av sorg och krig, och ibland, 
också glädje. När jag tänker på den tiden nu känns också glädje. När jag tänker på den tiden nu känns 
det som en helt annan värld. En värld där allt var det som en helt annan värld. En värld där allt var 
annorlunda; när jag kände till frid och skratt, och jag annorlunda; när jag kände till frid och skratt, och jag 
kände att jag levde. Det var nästan som i himlen. kände att jag levde. Det var nästan som i himlen. 

Den 15 augusti 2021 kunde talibanerna ta över Den 15 augusti 2021 kunde talibanerna ta över 
vårt land och detta var slutet på mina drömmar. Jag vårt land och detta var slutet på mina drömmar. Jag 
förlorade hoppet – det var som om alla dörrar stängdes förlorade hoppet – det var som om alla dörrar stängdes 
för mig. Jag har inte längre kraften att tala, och jag för mig. Jag har inte längre kraften att tala, och jag 
skriver detta brev för att genom min penna uttrycka skriver detta brev för att genom min penna uttrycka 
smärtan som jag känner och för att göra er medvetna smärtan som jag känner och för att göra er medvetna 
om lidandet för miljoner afghaner. om lidandet för miljoner afghaner. 

När jag tänker på de begränsningar som kommer att När jag tänker på de begränsningar som kommer att 
införas av den nya regimen tänker jag att det kanske inte införas av den nya regimen tänker jag att det kanske inte 
finns någon framtid för mig. För under denna nya regim finns någon framtid för mig. För under denna nya regim 
kommer inte flickor och kvinnor att få lika rättigheter och kommer inte flickor och kvinnor att få lika rättigheter och 
kvinnor kommer inte att få sin rätta plats i samhället. Efter 20 kvinnor kommer inte att få sin rätta plats i samhället. Efter 20 
års kamp för att få dessa rättigheter tog det bara ett par dagar för års kamp för att få dessa rättigheter tog det bara ett par dagar för 
att allt som byggts upp att raseras.att allt som byggts upp att raseras.

Jag ser ingen ljus framtid här för mig eller några afghanska flickor, för Jag ser ingen ljus framtid här för mig eller några afghanska flickor, för 
vi tvingas vara instängda i burkor där vi bara kan se ut genom en liten vi tvingas vara instängda i burkor där vi bara kan se ut genom en liten 
öppning, som genom gallren i ett fängelsefönster, och på något sätt försöka öppning, som genom gallren i ett fängelsefönster, och på något sätt försöka 
leva våra liv.leva våra liv.

Är detta ett liv? Är det mänskligt? Ett liv där du är som en fånge och när tiden är Är detta ett liv? Är det mänskligt? Ett liv där du är som en fånge och när tiden är 
inne för att friges, då är du i den kommande världen? Jag ber att ni ska göra min röst inne för att friges, då är du i den kommande världen? Jag ber att ni ska göra min röst 
hörd för folket i världen. Vår framtid är i era händer.”hörd för folket i världen. Vår framtid är i era händer.”

”Armineh” är 16 år gammal. Hon drömmer om att studera på universitet och ”Armineh” är 16 år gammal. Hon drömmer om att studera på universitet och 
att bli politiker – och nu är dessa dörrar stängda. Men Armineh vill bli hörd. att bli politiker – och nu är dessa dörrar stängda. Men Armineh vill bli hörd. 
Be för henne och för de oräkneliga andra som har det som hon. Du kan läsa Be för henne och för de oräkneliga andra som har det som hon. Du kan läsa 
mer om SAT-7:s tittare i Afghanistan i detta magasin.mer om SAT-7:s tittare i Afghanistan i detta magasin.


