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Det finns nu över 4.85 miljoner registrerade flyktingar från Syrien bosatta i Turkiet, 
Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. Ytterligare 6.6 miljoner är internflyktingar i 
Syrien, medan 800,000 har kringgått officiella flyktingcentra och på egna vägar tagit sig 
in i Europa. Sammanlagt representerar detta den största humanitära krisen sedan andra 
världskriget.

Kyrkoledare har uttalat sig och sagt att det inte är fel eller rasistiskt av kristna i Europa 
att känna oro inför den stora flyktingströmmen till Europa. Men att känna oro är inte 
samma sak som att inta en politisk ståndpunkt, och om Jesus levt i Europa idag hade han 
förmodligen inte heller tagit någon politisk ståndpunkt. 

Vi glömmer ibland att Jesus blev flykting i sin tidiga barndom. Han kom säkert inte ihåg 
mycket från den första svåra tiden då familjen stod inför en farofylld flykt genom öknen till 
Egypten, ett land med ett främmande språk och religion.

Hur skulle Jesus ha ställt sig till flyktingarna på Europas gator idag, vare sig de är 
”flyktingar” eller ”ekonomiska migranter”? Precis som han gjorde med de bortdrivna och 
nödlidande på hans egen tid – med kärlek och medkänsla skulle han sökt att hjälpa och 
hela, men samtidigt vara oändligt angelägen om deras förhållande till hans himmelske far.

Han skulle välsignat dem som hungrade och törstade efter rättvisa. Han skulle välsignat 
de barmhärtiga och de som stiftade fred. Han skulle betrakta dem som led förföljelse på 
grund av rättfärdighetens skull som legitima arvingar till himmelriket. Han skulle ha bett 
för förföljarna ..., ja, till och med för ledarskapet inom Islamiska Staten.

Vi kanske oftare borde se oss själva som Jesu händer och fötter här på jorden. Idag ser vi 
Jesus i de människor som vadar ut i det kalla Egeiska havet varje morgon för att hjälpa 
i land utmattade och nedkylda familjer, i ansiktena på dem som delar ut mat och ger 
medicinsk vård i de provisoriska lägren längs de stängda gränserna på Balkan, och i den 
kärlek och gästvänlighet som visas omtumlade migranter som anlände till centralstationen 
i Berlin förra året. Vi kanske inte känner att vi kan göra så mycket för att hjälpa, men låt 
oss inte ta det som en ursäkt att inte göra någonting!
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SYRIER DÖPTA UNDER 
UNGDOMSKONFERENS
För första gången har det arrangerats en kristen ungdomskonferens i Mardin i 
Turkiet. Två syriska tonåringar döptes. SAT-7 TÜRK:s filmteam fanns på plats.

Mer än 30 unga kristna från det politiskt oroliga 
östra Turkiet samlades i den forntida staden Mardin 
till det historiska mötet. Den tre dagar långa 
konferensen innehöll undervisning, gudstjänster, 
besök på historiska platser och olika roliga och 
gemenskapsbyggande aktiviteter. Två syriska 
flyktingar, 14 och 16 år gamla, döptes under 
konferensens tredje dag. 

En ny församling i en tidlös stad
Konferensen arrangerades av den nyligen bildade 
protestantiska kyrkan i Mardin. Församlingen, 
som grundades i januari 2016, möts i en forntida 
syrisk-ortodox kyrka som stod oanvänd och som nu 
renoverats.

Pastor Ender Peker talade under konferensen om 
vikten av samarbete i Kristi kropp. ”Innan vi bildade 
vår församling var vi rädda för de traditionella 
kyrkorna, och vi anklagade dem för att ha fördomar 
mot protestanter. Men vi har upplevt det motsatta 
här. Den traditionella kyrkan här har välkomnat oss 

med öppna armar, och vi har sett att det var vi som 
hade fördomar. Den här ungdomskonferensen visar 
hur kristna kan mötas som ett i Jesus.”

Stöd varandra i Kristus
Medverkade gjorde också den syrisk-ortodoxe 
prästen Gabriel Akyüz, som även han underströk 
betydelsen av att arbeta tillsammans. ”Det är av 
högsta vikt att vi fortsätter att kommunicera med 
varandra och att stödja varandra i vår tro”, sa han. 
”Vi bör inte trycka ned varandra för våra olikheters 
skull. Vi tror alla på Kristus. Vi måste uppmuntra 
varandra.”

Sprid nyheterna
SAT-7 TÜRK sände från konferensen på sitt varje 
vecka återkommande direktsända nyhetsprogram. 
Sändningarna fokuserade på konferensens 
tema, hämtat från 1 Thessalonikerbrevet 5:11: 
”Uppmuntra därför varandra och uppbygg 
varandra, så som ni redan gör.” 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce ac ultricies nisi. Donec 
eu odio

På gränsen till Syrien i 
östra Turkiet

MARDIN, TURKIET

människor bor i denna 
forntida världsstad, som ses 
som ett ”friluftsmuseum” 
på grund av  dess 
mångskiftande arkitektur.

Historisk betydelse 
Staden har lytt under 
många imperier: perser, 
assyrier, romare och 
mongoler.

Religiös vagga
Anrika kyrkor med rötter i 
Mardin finns fortfarande i 
staden: armenisk apostolisk 
och katolsk, kaldeisk, 
assyrisk, syrisk-katolsk och 
ortodox.

87,000 
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”JAG BER FÖR MINA 
SÖNERS MÖRDARE” 
En egyptisk kvinna som mist två söner i en terroristattack var en specialinbjuden 
gäst när SAT-7 firade sitt 20-årsjubileum. Isis Ghattas Dawood var en av de 600 
som deltog i Beacon of Light (Ledstjärna) en tv-sänd galahögtid i Kairo, Egypten.

Kvällen innehöll musik av ledande kristna sångare 
och körer från Egypten, videoklipp med höjdpunkter 
från SAT-7:s sändningar och tal av landets 
kyrkoledare. Det var ändå den modiga kvinnan 
från övre Egypten som drog ner kvällens längsta 
applåder.

Isis Ghattas Dawood är mor till Bishoy och Samuel 
Estafanus Kamel, som var bland de 21 koptiska 
kristna som halshöggs på en strand i Libyen i 
februari 2015 av medlemmar av den så kallade 
Islamiska Staten (IS). Kvällen efter att IS släppt en 
video som visade avrättningarna talade Isis Ghattas 
Dawoods äldste son, Bashir, som också deltog i 
Ledstjärna, i en direktsändning på SAT-7. Han sa 
att deras förlust hade ”gjort familjens tro starkare, 
för Bibeln uppmanar oss att älska våra fiender och 
välsigna dem som förbannar oss.”

Under firandet, som gick av stapeln den 30 maj, fick 
gästerna i Kairos Koptisk-ortodoxa katedral se en 
video där Isis Ghattas Dawood talade om sin tro på 
Gud. Miljoner fler såg hennes vittnesbörd genom 
direktsändningen på SAT-7 ARABIC och online på 
YouTube.

Isis Ghattas Dawood sa att hon hade förlåtit 
sina söners mördare och att hon bad för dem. 
Hon berättade hur Bishoy och Samuel hade valt 
martyrskapet framför att förneka sin tro, och sa: 
”Om mina barn inte var rädda, varför skulle jag då 
vara det?”

Mer applåder blev det när Isis Ghattas Dawood 
fick motta en speciell utmärkelse utsmyckad med en 
eldsflamma i form av en fyrbåk. 

Överst till vänster: Dr Terence Ascott, 
grundare och VD för SAT-7, sa i sitt 
tal: ”Det har varit en stor förmån 
för SAT-7 att få vara en plattform 
för kyrkorna i Mellanöstern och 
Nordafrika där de kan berätta om vad 
som händer i en levande och aktiv 
kyrka, och ge vittnesbörd om förlåtelse 
och nåd.” Här intervjuas Dr Ascott av 
Essam Nagy.

Överst till höger: Kristna ledare, ledare 
för samarbetspartners och SAT-7:s 
anställda fick ta emot pris för sitt bidrag 
till SAT-7:s tillväxt och inverkan. Bland 
dessa var Rita Elmounayer, SAT-7:s 
kanal- och kommunikationschef, som 
funnits med i 20 år.

Mitten: En bild från firandet i den 
Koptisk-ortodoxa Katedralen.

Nederst till vänster: ”SAT-7 har varit 
en succé på alla fronter under dessa 20 
år – med att förmedla sitt budskap och 
vara kyrkans röst till Mellanöstern och 
till samhället i stort,” sa Dr Mouneer 
Anis, anglikansk biskop över Egypten, 
Nordafrika och Afrikas horn.

Nederst till höger: Musik framfördes av 
Nassef  Sobhi (till vänster) och Maher 
Fayez (till höger). Maher är värd för ett 
program med lovprisning varje vecka 
på SAT-7 ARABIC.

Farid Samir, chef  för SAT-
7:s kontor i Egypten, kysser 
vördnadsfullt Isis Ghattas 
Dawoods hand som ett tecken 
på respekt vid överlämnandet av 
hennes utmärkelse.
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VÄRLDSKÄNDIS 
BESÖKER SAT-7 TÜRK

NYHETER FÖR BARN
I Mellanöstern och Nordafrika bor 
det över 150 miljoner barn. Därför 
har SAT-7 alltid varit hängivna 
uppdraget att förmedla Guds 
kärlek till dessa barn, precis som 
till vuxna.

As Sannabel (Ears of  Wheat) var 
ett 15-minuter långt program för 
barn i den arabiska kanalens första 
sändningar den 31 maj 1996. 20 
år senare är dess efterträdare As 
Sannabel News (eller As News) 
kanalens äldsta program, som 
numera sänds på SAT-7 KIDS.

Det som gör As News till ett 
annorlunda nyhetsprogram är 
det faktum att alla reportrar är 
barn eller unga. Alla berättelser 
fokuserar på goda saker som 

utförts av barn, och på sådant som 
främjar deras fysiska och andliga 
hälsa.

As News kom till som program 
sommaren 2006. Målet var då 
att tillhandahålla nyheter och 
stöd till barn som upplevde en 
skrämmande tid i Libanon. 
Under 2006 förlorade mer än 
1000 libaneser livet i en kort 
men intensiv konflikt mellan 
Libanon och Israel. Producenten 
Roy Abu Khalil minns att det 
första programmet handlade om 
flyktingbarn från södra Libanon.

Faran med att gå ut när det när 
som helst kunde bli ett flyganfall 
innebar att de inte kunde ha ett 
barn som reporter eftersom inga 

föräldrar skulle tillåta sina barn 
att gå ut då. Men hellre än att ha 
en vuxen reporter kom Roy på en 
idérik lösning: ”Vi gjorde en docka 
som vi använde som ersättning för 
den unga reportern!”

Idag innehåller programmet 
många rapporter från Syrien med 
berättelser om barn som har flytt 
undan konflikterna i både Syrien 
och Irak. 

Os Guiness (till vänster) tillsammans 
med chef  Melih Ekener (i mitten) 
och programledare Yeşua Özçelik (till 
höger).

Tittarna i Turkiet fick nyligen höra det glada budskapet om Jesu Kristi 
uppståndelse från Os Guiness, den välkände kristne författaren och 
samhällskritikern. Guiness besökte studion i Istanbul för att spela in en 
halvtimmes undervisning. Han sa: ”Inget representerar vår moderna tid 
såväl som televisionen, och denna modernitet är det bästa instrumentet 
för att öppna upp historiskt stängda samhällen. Det som SAT-7 TÜRK 
åstadkommer är av enorm betydelse.”

Förutom att vara en framstående författare är Guiness också medgrundare 
av Trinity Forum och medlem av Oxford Centre for Christian Apologetics. 
Melih Ekener, chef  för SAT-7 TÜRK säger att ett budskap om Jesu död 
och uppståndelse från en sådan framstående gäst väger mycket tungt. ”Os 
Guiness är en av vår tids mest kända tänkare och filosofer. Att ha honom 
på vår kanal var mycket betydelsefullt eftersom han som expert på sitt 
område blir trovärdig för både kristna och icke-kristna i Turkiet.” 

människor under april 
och mer än 

har sett på video-
filmerna. 

 

På grund av många 
olika event har SAT-7 
ARABIC:s Facebook-
sida nått fler än

7,2 MILJONER 

1 MILJON 

Våra program är 
inte inriktade på en 
speciell nisch, publik 
som försäkrar oss om 
att de alltid tittar. Vi 
försöker komma med 
ett unikt budskap 
som tröstar tittarna 
och som utmanar och 
uppmuntrar dem att 
tänka och välja själva.”  
Farid Samir, den egyptiske 

studiochefen på World Press 

Freedom Day, 3 maj

”



 
 
 
 
 
 
 
 
SAT-7 PARS arbetar på ett nytt 
program med namnet The Hard 
Sayings of  Paul (Paulus ”hårda bud”). 
Det grundar sig på 2 Petrusbrevets 
3:e kapitel och tar upp de svårigheter 
den unga kyrkan hade att acceptera 
Paulus undervisning i breven. Varje 
halvtimmesprogram diskuterar ett 
av dessa ”hårda bud” och försöker 
förklara dess syfte, och med det som 
utgångspunkt adresseras dagens frågor. 
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Långt om länge har teamet i 
Egypten nu kunnat ta i bruk en 
inspelningsbuss som gör det möjligt 
för kanalen att täcka händelser runt 
om i landet. Bussen fungerar som 
ett mobilt kontrollrum. Det första 
programmet som sändes från bussen 
var den direktsända påskgudstjänsten 
från den evangeliska kyrkan i 
Heliopolis, Kairo, när man firade 
den österländska påsken den 1 maj. 

 
Den 1 juni var det den 
internationella dagen för beskydd av 
barn, eller Barnens Dag. Då besökte 
teamet som producerar programmet 
Let’s Sing Together (Låt oss sjunga 
tillsammans) OASIS, en skola 
för syriska flyktingar i Libanon. 
Programledarna bjöd in barnen att 
dela med sig av sina upplevelser, att 
sjunga och berätta hur de har det på 
skolan. Sedan bad de tillsammans 
för alla flyktingarna i landet. 

PÅ VÄG

KYRKANS TIDIGA ÅR 

Tidigt i juni började SAT-7 TÜRK också sända ett dagligt direktsänt program för barn 
som heter Morning Joy (Morgonglädje) och leds av Ecem Okcular och Merve Alışır.

Satsningen på två nya direktsända program, About Life (Om livet) och The 
Sound of  Your Heart (Lyssna till ditt hjärta), har satt fart på SAT-7 TÜRK 
och skapat en ökad verksamhetsiver. För första gången på SAT-7 TÜRK 
inbjuds tittarna att ringa in till programmen. De nya programmen 
införlivades med SAT-7 TÜRK:s redan fulla utbud i maj och sänds 
jämsides med kanalens två andra direktsända program varje vecka

Båda programmen leds av Madlen Özçelik, som 2015 sågs i det populära 
programmet Womanly (För kvinnor).

I About Life tar Madlen upp ett ämne från Bibeln, och tittarna ringer in 
med frågor. Varje vecka är det en speciell gäst som besvarar frågorna. 
Hittills har man behandlat ämnen som förlåtelse, relationer, familj och 
Bibelns trovärdighet.

Sound of  Your Heart inbjuder tittarna att ringa in böneämnen. De som ringt 
har bett om bön för familjen, relationsproblem eller hälsan. Hittills har de 
flesta samtalen kommit från Istanbul.

”Många människor har ringt för att säga att de gillar programmen, att de 
blivit välsignade genom dem och för att tacka oss, ” säger Ümit Teymur, 
som är ansvarig för tittarrelationerna. Han hoppas att det ska bli ännu mer 
av en dialog med tittarna allt eftersom programmen blir mer kända. 

FIRANDE AV 
BARNENS DAG

Kära SAT-7 PARS! Tack 
så mycket för att ni 
kontaktade mig. 

Jag tackar Gud för att 
jag lärde känna er och 
för att ni introducerade 
mig till Jesus. Han gav 
mig hälsa och frid. 
Jag ber att Gud ska 
beskydda mitt liv.”

Arezou, via appen Telegram   

”

personer kontaktar SAT-7 
varje dag. 
 
Siffran har tredubblats de 
senaste fem åren – från 
ungefär 270 per dag år 2010, 
till över 800 år 2015.

800

SAT-7 TÜRK SATSAR PÅ 
DIREKTSÄNDNINGAR



DEN STORA FLYKTEN
De miljontals flyktingarna och internflyktingarna i 
världen idag möter trauman och vedermödor som vi 
knappt kan föreställa oss. Från länder som Irak, Syrien, 
Jemen, Libyen, Sydsudan, för att nämna några, flyr 
människor från konflikter, oroligheter, förtryck, hunger 
och död. De drömmer om en bättre framtid. Endast i 
Syrien är 6.6 miljoner människor flyktingar i sitt eget 
land, medan 4.85 miljoner har flytt till andra länder. 
Jordanien, Libanon och Turkiet kämpar för att klara av 
att ta hand om alla de syriska flyktingar de tagit emot.

SAT-7 strävar efter att ge gensvar på dessa tragedier 
genom program som My School (Min skola). Målet 
med My School är att erbjuda unga människor 
en ljusare framtid genom att undervisa barn som 

inte har möjlighet att gå i skolan i matte, arabiska, 
naturvetenskap och engelska genom TV.  

SAT-7 KIDS:s direktsända program Why is That? 
(Varför är det så?) besökte Irak och ägnade flera 
avsnitt åt flyktingar. Flera andra program adresserar 
flyktingars problem. Värda att nämna är Medicine and 
Life (Medicin och liv), som ger traumarådgivning och 
hälsoråd, och en ny dokumentär, Beyond Persecution 
(Bortom förföljelse), som fokuserar på kristna iranska 
flyktingar i Turkiet och Grekland.

Be för alla dessa miljoner flyktingar och internflyktingar. 
Be att SAT-7 får möjlighet att möta många av deras 
behov. 



av flyktingarna 
från Mellanöstern är under 18 år

En av 122 människor i världen 
är nu antingen flykting eller 
internflykting.

52% 1/122



Otaliga traumatiserade flyktingar från MENA-området (Mellanöstern och Nordafrika) har 
inte kunnat få hjälp att återhämta sig från de fruktansvärda saker de gått igenom eftersom 
de inte har tillgång till den hjälp som de behöver. 

NYTT PROGRAM GER 
HÄLSORÅD TILL FLYKTINGAR
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Regeringar och hjälporganisationer i värdländerna 
är överväldigade av det oändliga behovet. I det 
läget använder SAT-7 sin strategiska plattform 
för att tillhandahålla alternativa former av stöd. I 
maj lanserade vi ett nytt program, Medicine and Life 
(Medicin och Liv), som uppmärksammar de fysiska 
och psykiska behov de människor har som tvingats 
lämna sina hem. Programmet sänds en halvtimme 
i veckan och innehåller expertråd i en rad frågor 
som berör såväl flyktingar som andra som lever i 
fattigdom. Programmet hjälper tittarna att komma 
över symtomen på trauma, såsom känslor av vrede 
och fruktan, och ger också praktiska råd för att 
hantera utmaningar kring hälsa och hygien när man 
lever i flyktingläger eller i undermåliga tillfälliga 
bostäder. 

Råd man kan lita på
George Makeen, SAT-7 ARABIC:s programchef, 
säger: ”Flyktingarna vill ta hand om sin hälsa, 
men de har inte tillgång till sjukvård, och de vet 
inte vems råd som de kan lita på. ”De lever under 
omständigheter de inte är vana vid: trångboddhet, 
ingen värme, inget rinnande vatten, isande vintrar, 
brännande somrar och brist på mat. De fattiga som 
bor i regionen möter liknande problem, så även om 
programmet framförallt vänder sig till flyktingar når 

det även en bredare publik. Medicine and Life anlitar 
experter från olika länder som ger goda råd som 
tittarna kan lita på.”

Ett holistiskt synsätt
Programmet illustrerar SAT-7:s holistiska synsätt, att 
försöka tillfredsställa tittarnas behov på varje område 
i livet – särskilt i ljuset av den allvarliga humanitära 
krisen i Mellanöstern och Nordafrika.

Miljontals människor har tvingats fly på grund av 
konflikter i Syrien, Irak, Jemen och Libyen i vad som 
beskrivits som den värsta humanitära krisen sedan 
andra världskriget. Förutom hälsoprogram som 
Medicine and Life sänder vår barnkanal program för att 
möta de barns behov som inte kan gå i vanlig skola på 
grund av krig eller förflyttningar. Den aktuella serien 
av program My School (Min skola) tillhandahåller 
dagliga lektioner i matte, arabiska, engelska och 
naturvetenskap för 5-7-åringar. Efter att ha besökt 
ett flertal flyktingläger i regionen vet vi att många 
redan har tillgång till satellit-TV, men SAT-7 arbetar 
tillsammans med olika partners på att förse fler platser 
med den utrustning som behövs för att fler ska få 
möjlighet att se programmen. 

Det nya programmet Medicine and Life 
hjälper flyktingar och internflyktingar 
att komma över sina traumatiska 
upplevelser och ger praktiska råd 
angående hygien och hälsa.



Vi vet att nykristna i Iran stöter på många problem, 
men vi vet också att Gud är trofast. Kristna upplever 
stor fruktan bara av att gå till kyrkan, under 
gudstjänsten, eller när de har sin andaktsstund. 
Vi fick vara väldigt försiktiga i planeringen av 
våra sammankomster i husförsamlingen. Vi 
var ofta tvungna att byta datum och plats och 
skicka kodade sms eller epost-meddelanden till 
varandra. Även om vi inte kan uppskatta hur 
många församlingar eller husförsamlingar det 
finns så vet vi att Gud är verksam. Det gör mig 
förundrad och fyller mig med både fruktan och 
glädje att se hur Gud verkar i vårt folk. Trots våra 
problem är hans ljus synligt i våra liv.

Många flyktingar här i Turkiet lever under stor 
ovisshet. Tron är det enda som ger dem trygghet. 
Jag blir orolig bara av att höra hur de har det, 
men de står fasta i sin förtröstan på Gud. Jag har 
varit kristen längre än många av dem, men blir 
mållös när jag ser hur starka och mogna de är i 
sin tro.

Iran har en förtryckarregim känd för att fängsla 
oppositionella politiker och kyrkoledare, att förfölja 
dem som lämnar den religion de föddes in i och att 
stödja radikala rörelser runt om i världen.

Trots de potentiella farorna är det ändå många i Iran 
som kommer till tro på Kristus. Den stora risken de 
tar gör att många tvingas lämna landet. Många av 
dessa söker att på långa och svåra vägar ta sig till 
Europa i hopp om att där skapa sig ett nytt liv där 
de är fria att följa Jesus. När våra medarbetare från 
SAT-7 reser runt för att filma dokumentärer möter de 
många av dessa troende när de reser genom Grekland 
och Turkiet. Här följer några av deras berättelser. 

Medan jag fortfarande var kvar i Iran kunde jag inte säga till någon i skolan att 
jag var kristen. Om jag berättade det hade jag blivit relegerad. Det är mycket 
svårt för de kristna. Om någon i klassen eller på jobbet fick reda på att vi är 
kristna skulle vi stötas ut ur samhället. Jag har hört om strikt religiösa familjer 
som hjälper till att få kristna arresterade. Om något sådant hände mig skulle 
jag inte få fortsätta att gå i skolan. Min skolgång skulle då vara slut för alltid. 

En tonårstjej från Iran.

”

DÄR DET KAN VARA 
OLAGLIGT ATT VARA KRISTEN

I Iran är det ett brott att bli kristen. Ett av de största problemen vi har gäller när vi ska 
träffas i husförsamlingarna.  Vi måste vara väldigt diskreta när vi kommer och går 
från våra möten. Det finns stunder då jag skulle vilja tillbe Herren genom att högljutt 
och passionerat prisa hans namn, men jag måste undertrycka sådana önskningar. 
Det som håller mig tillbaka är rädslan för att grannarna ska höra oss och ställa till 
problem. Våra gudstjänster måste var mycket dämpade. Jag önskar att vi kunde tillbe 
fritt. 

”
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Det kan vara extremt svårt att vara kristen i Iran, speciellt för dem som inte är 
födda i en kristen familj.

”

En man från Iran.
En man från norra Iran



PASTORN SOM 
FÖRSTÅR FLYKTINGAR 
PÅ DJUPET
På tyska järnvägsstationer kunde man förra hösten se jublande skaror som 
välkomnade fulla tåg av flyktingar sedan landet öppnat sina dörrar för 
hundratusentals migranter. Det må vara att den allmänna opinionen har ändrats 
sedan dess, men någon som inte drar tillbaka sitt stöd är pastor Hanna Yeshou. 

 

Pastor Hanna Yeshou 
leder ett center i 
Tyskland, dit SAT-
7:s  arabisktalande 
tittare kan ringa in för 
att få stöd.Det finns 
tio liknande center 
i Mellanöstern och 
Nordafrika.
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När hundratusentals flyktingar 
anlände till Tyskland i höstas var det 
många som välkomnade dem.

Pastor Yeshou medverkade nyligen i SAT-7:s 
direktsända program Forbidden (Förbjudet). Han 
förstår flyktingarnas upplevelser mer än de 
flesta. Han lämnade själv ett krigshärjat land i 
Mellanöstern för att finna fred och nya möjligheter 
i väst. I dag leder pastor Yeshou den evangelisk-
arabiska församlingen i Stuttgart, men för 35 
år sedan flydde han undan det långa och bittra 
inbördeskriget i sitt hemland Libanon. Nu får 
han ta emot många förfrågningar om hjälp från 
migranter och flyktingar. Pastor Yeshou berättade 
för Imed Dabbour, programledare för Forbidden, att 
det flera gånger hänt att han övergivit sin predikan 
bara minuter innan han skulle börja tala, för att 
han hört att en församlingsmedlem hade förlorat 
flera familjemedlemmar när de försökte ta sig över 
Medelhavet. 

En kamp att anpassa sig
Förutom att vara traumatiserade av krig och farofyllda 
resor har pastor Yeshou observerat en annan slags oro 

hos flyktingarna. Han säger att fler och fler flyktingar är 
chockerade över sina upplevelser av livet i Europa, vilket 
de trott skulle vara svaret på alla deras problem. ”En 
persons problem är inte längre hunger, törst, osäkerhet 
och hemlöshet, utan en ny kamp att anpassa sig till ett 
annorlunda samhälle, språk och kultur,” säger han. 

En av riskerna med detta är att flyktingarna drar sig 
tillbaka och skapar kulturella ghetton. ”Jag bönfaller 
våra arabisktalande bröder och systrar som kommer 
till Europa att inse detta och vara beredda att gå dem 
till mötes som tar emot dem,” säger pastor Yeshou 
. ”Ta inte med er problemen från Mellanöstern till 
västvärlden utan börja ett helt nytt liv här.”

Förlust av synen
När pastor Yeshou pratar om utmaningar, gör han 
det vis av erfarenhet.  



Något jag tycker om hos Jesus är 
att han blev människa som jag och 
var hemlös och en främling bland sitt 
eget folk.”

En av hans största personliga prövningar var att han förlorade sin syn, 
först till en viss del när han var tre år och fick tyfus, och sedan helt, som 
vuxen, 1985.

”Ett av de jobbigaste ögonblicken i mitt liv var 2010 då min dotter tog 
examen från Konst- och Mediaakademin,” berättar pastor Yeshou för 
Forbidden. Hon organiserade festen för dem som skulle ta examen. Min 
fru sa att vår dotter var som en prinsessa där hon gick runt och ordnade 
med alla arrangemang. Då frågade jag Gud: ’Varför kan jag inte få se 
henne?’ Jag tyckte det var svårt, och tycker så än i dag.”

 
 
Att fullborda Guds planer 
Det faktum att pastor Yeshou är blind har aldrig hindrat honom från 
att förverkliga Guds planer för hans liv. Han lämnade Libanon och 
kom till Tyskland 1981 sedan han tagit examen vid det amerikanska 
universitetet i Beirut. Han var då upprörd över de sekteristiska striderna 
mellan olika grupperingar i landet, och frustrerad över attityderna till 
honom som blind. I Tyskland hoppades han engagera sig i politiken.

I stället dök möjligheten upp att bli assisterande redaktör för revisionen 
av Van Dyke-Bibeln, den populäraste översättningen av Bibeln till 
arabiska. Han studerade då teologi och tog en doktorsexamen. Under 
tiden blev han ledare för en församling och mötte sin tyska fru, Haidy, 
som han har fem barn med. 
 
Delaktighet och fredsstiftande 
Trots att han bott mer än 30 år i Tyskland har pastor Yeshou 
fortfarande nära kontakt med Mellanöstern. Han sörjer över de 
fortgående sekteristiska konflikterna och marginaliseringen och 
emigrationen av många av dess kristna invånare. ”Kristna utgör en 
viktig del av det arabiska samhället och den arabiska kulturen. Vi är en 
oskiljbar del av det samhället, men vi har misslyckats med att leva upp 
till vår roll,” säger han.

Pastor Yeshou menar att många kristna har valt att isolera sig från det 
övriga samhället hellre än att ta del i det. De håller Guds kärlek för sig 

själva, snarare än att visa den för andra. Han tillägger: ”Vi lever sida 
vid sida, men vi delar inte med oss av sanningen.”

Han säger att det bara kan bli fred om både kristna och muslimska 
ledare arbetar mot det målet. Han tar som exempel kristna som haft 
ledande roller i internationella fredsstiftande initiativ, t.ex. FN:s förre 
generalsekreterare, den nu avlidne egyptiern Boutros Boutros-Ghali.

Pastor Yeshou poängterar å andra sidan att fler muslimer måste göra 
något åt den fruktan som de kristna i Mellanöstern känner, och försäkra 
dem om att de är en betydelsefull del av samhället. Muslimer måste 
skapa en miljö av medkänsla och förståelse för att hjälpa de kristna att 
känna att de alla är bröder och medborgare i samma samhälle, inte 
fiender. Han påpekar att antalet kristna i Irak har sjunkit drastiskt från 
så många som 1, 5 miljon år 1981 till ungefär 200,000 idag. 
 
Att handskas med prövningar 
Eftersom han själv är invandrare känner pastor Yeshou varmt för 
dem som lämnat sina hemländer, där de en gång hade det bra, för att 
bosätta sig i ett för dem okänt land. Trots att han känt smärtan av att 
lämna sitt hemland och inte fått tillbaka sin syn, är pastor Yeshou ändå 
stark i sin tro på Kristus. 

”Något jag tycker om hos Jesus är att han blev en människa som jag 
och var hemlös och en främling bland sitt eget folk. Han kom till sitt 
eget folket, men hans egna tog inte emot honom,” säger pastor Yeshou.

Han säger vidare att här på jorden lever vi i en spänning mellan att 
vara troende kristna och samtidigt vara vanliga människor som möter 
alla möjliga frestelser, precis som Jesus gjorde. ”Frågan är då hur vi 
handskas med prövningarna när de kommer,” säger pastor Yeshou.
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Ta del i 
bönedagen 
SAT-7 har svarat på ropet efter 

undervisning i Mellanöstern 

– genom skolundervisning för 

de miljoner flyktingbarn som 

inte kan gå i skolan, och genom 

bibelundervisning för isolerade 

kristna.

Vår årliga bönedag infaller i år 

den 6 november och kommer 

att fokusera på behovet av 

utbildning i Mellanöstern och 

Nordafrika. Missa inte att ta 

del, antingen individuellt eller 

tillsammans med din församling 

eller kristna grupp. Pricka in 

dagen i din almanacka. Du hittar 

mera information och material 

på www.sat7.org/day-of-prayer

Network 2017
Vår nästa Network-konferens äger rum 29-31 mars 2017. Plats 
kommer att meddelas snart, men skriv in datumet redan nu i din 
almanacka. Vi ser fram emot att ses där!
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Under bönedagen 
kommer vi att be 
om Guds fortsat-
ta hjälp att på ett 
ansvarsfullt sätt 
fylla behovet av 
undervisning i hela 
regionen.

JAG ÄR SAT-7
EMAD NABIL 
Chefsfotograf, SAT-7 Egypten

Kanalens 
hemsidor
 

SAT-7 ARABIC      www.sat7.com 

SAT-7 KIDS                 www.sat7kids.com 

SAT-7 PARS                 www.sat7pars.com 

SAT-7 TÜRK                 www.sat7turk.com 

SAT-7 PLUS                 www.sat7.com

Vad är din uppgift inom SAT-7? 
Jag är chefsfotograf  på SAT-7 Egypten. Jag leder filmarna 
i produktionen av ett antal program, inklusive det populära 
kvinnoprogrammet Needle and Thread (Nål och tråd). 
 
Vad gjorde du innan du började på SAT-7? 
Jag arbetade som frilansande kameraman. Jag filmade många olika 
slags saker för olika producenter, däribland kristna sånger, videoklipp, 
direktsända program och dramaserier. 
 
Varför tycker du om att jobba med SAT-7? 
SAT-7:s utbud täcker material från många olika kyrkor och 
trossamfund. Det ger stor variation i produktionen och betyder att 
tittare av alla åldrar kan hitta något att titta på som de uppskattar. Det 
ger mig möjlighet att utveckla min kreativitet inom många olika format. 
 
Berätta något om din andliga resa så här långt. 
Jag växte upp i en församling och fick en relation till Jesus i tidiga 
tonåren. SAT-7 har gett mig mycket i mitt kristna liv. Att lyssna på de 
predikningar vi spelar in och se programmen har verkligen påverkat 
mig positivt. 
 
Vad skulle du vilja fråga Jesus om? 
Det står i Jesaja 19:25 ”Välsignad vare Egypten, mitt folk.” Jag skulle 
fråga Jesus om när vi kommer att få se uppfyllelsen av Guds löfte till 
Egypten. Det instabila politiska klimatet gör att människor åker berg- 
och dalbana i sina kristna liv. När det är svårt samlas kristna och ber 
ivrigt, men när allt lugnat ner sig kryper lättjan fram. Jag ber att kristna 
i Egypten ska få erfara en djupare relation till Gud.  

Europa                 europe@sat7.org 

Storbritannien  uk@sat7.org 

USA                     usa@sat7.org 

Kanada               canada@sat7.org 

Sydamerika        southamerica@sat7.org 

Sydafrika           southafrica@sat7.org   

Kontakta 
oss

(ARABISKA)

(ARABISKA)

Hur man hittar SAT-7
SAT-7 ARABIC   Nilesat (E7WA) at 7° väst, 11.355 GHz Vertikalt;       

                              Mellanösten & Nordafrika

SAT-7 KIDS         Nilesat (E7WA) at 7° väst, 11.355 GHz Vertikalt;  

                              Mellanöstern och Nordafrika 

SAT-7 PARS         Eutelsat Hot Bird 13B at 13° öst, Txp 122, 10.949 GHz 

                              Vertikalt; Mellanöstern, Nordafrika och Europa

SAT-7 TÜRK        Turksat 4A at 42° öst, 11.824 GHz Vertikalt; Turkiet,    

                             Europa och Centralasien 

SAT-7 PLUS         Eutelsat Hot Bird 8 at 13° öst, 12.380 GHz Vertikalt;       

                               Mellanöstern, Nordafrika och Europa



För den som inte är tekniskt kunnig kan SAT-7:s 
omfattande sändningsapparat verka avskräckande. 
Men Andrew Hart får det att låta väldigt enkelt.

Andrew Hart säger att även om en stor del av arbetet är 
föga glamoröst känns det väldigt givande när en tittare 
skriver in och säger till exempel: ”Tack för mobilappen. 
Mina föräldrar låter mig inte titta på SAT-7 på vår teve, 
men genom mobilappen kan jag få uppleva kyrkan.”

Att vara där människor tittar
Drivkraften för utvecklingen av SAT-7:s verksamhet 
har varit att ”vara där människor tittar”. SAT-7 
har följt med i tidens gång när tittarna gradvis har 
övergått från att titta på stora regionala satelliter till 
mindre, mer lokala satelliter som enbart sänder på 
deras språk.

”Vi tillämpar samma princip när det gäller våra 
tittarkontakter, vilket varierar mycket från land till 
land,” säger Andrew Hart. ”Meddelandeappen 
Telegram har till exempel blivit mycket populär i 
Iran därför att den ger kodad kryptisk information 
som spioner från regeringen inte kan tyda.” När 

SAT-7 PARS började använda Telegram förra året 
översvämmades de av meddelanden från  tittare som 
kände att de tryggt kunde dela med sig och ställa 
frågor.

Bakom varje klick finns en människa
Under de senaste åren har SAT-7:s närvaro i sociala 
medier ökat dramatiskt och SAT-7:s Facebook-sidor 
har miljontals följare. Men vi strävar inte efter att få så 
många ”likes” som möjligt, utan att nå individer och 
hjälpa dem att göra framsteg på sin trosresa. ”Om du 
kan se och möta en människa i hennes behov gör du 
vad Jesus gjorde,” säger Andrew.

Framtidplanering
Andrews team ägnar mycket tid till att planera för 
framtiden så SAT-7 ska finnas där tittarna finns 
imorgon. Även om de flesta tittarna inom MENA-
regionen (Mellanöstern och Nordafrika) ännu inte kan 
använda ”video on demand” och ”TV Everywhere” 
(webb-TV), säger Andrew att om 5-10 år kommer 
saker och ting att vara mycket annorlunda. ”Vi satsar 
på och utvecklar  ”TV Everywhere”, men det ligger 
fortfarande i framtiden.”  

Ty var och en som 
åkallar Herrens namn 
skall bli frälst.

Men hur skulle de 
kunna åkalla den som 
de inte har kommit till 
tro på? Och hur skulle 
de kunna tro på den 
som de inte har hört? 
Och hur skulle de 
kunna höra, om ingen 
predikar?

Romarbrevet 10:13-14

”

VERKSAMHETSTEAMETS 
”OGLAMORÖSA” ARBETE 
PÅVERKAR MILJONER
Utan SAT-7:s verksamhetsteam skulle våra program, som kan förändra liv, 
aldrig nå våra tittare. Vi bad verksamhetschefen Andrew Hart att beskriva 
det viktiga arbetet bakom kulisserna.
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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

Amirs knän darrade när han närmade sig sin 
väns hus. Han var nervös och undrade om 
det var rätt val att ge Bibeln som han höll i 
sin hand till ”Mr D”. Men han frågade sig 
själv om Gud hade fört Mr D in i hans liv 
av en särskild orsak. Kanske det var just för 
att ta tillvara på detta tillfälle som Gud lett 
honom till det här landet från Iran?

Amir hade all anledning att vara nervös. 
Mr D var en högt uppsatt person i 
Säkerhetsministeriet. Därför blev Amir 
glatt överraskad och lättad när han modigt 
överräckte Bibeln till Mr D och förstod att 
Gud redan hade förberett hans väns hjärta 
genom SAT-7:s kristna program.

”Vilken översättning är det här?” frågade 
Mr D medan han studerade Bibeln noga. Så 
grep han tag i fjärrkontrollen till teven och 
tog in SAT-7 ARABIC. Mr D pekade på 
verserna han såg i rutan och frågade: ”Kan 
jag hitta de här verserna i Bibeln?” När 

Amir sa att det kunde han, och visade hur 
man gjorde, var Mr D förtjust. ”Toppen,” sa 
han, ”det kommer att hjälpa mig att bättre 
förstå vad programledarna talar om.” Han 
förklarade att han tyckte om att titta på SAT-
7 och hade under den senaste tiden önskat att 
få reda på mer om den kristna tron.

Amir hade tårar i ögonen när han lämnade 
sin grannes hus. Denne hade sagt att Amir 
och hans familj var välkomna att hälsa på 
när som helst. Han tackade Gud för den här 
underbara möjligheten och gladde sig åt att 
Gud genom SAT-7 hade talat till Mr D hela 
den här tiden.

Det är fascinerande att se hur Gud använder 
trogna efterföljare på marken att tillsammans 
med SAT-7 arbeta för att utbreda hans rike i 
vad många ser som stängda länder.  

SAT-7 BEREDER VÄG 
FÖR HERREN!
När Amir, en kristen man boende i Arabiska gulfen, gav en Bibel till sin 
granne hade han ingen aning om att SAT-7:s kristna program hade gått 
före honom.


