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Jag läste nyligen om Maryam Naghash: en trettiosexårig kristen i Iran, som blivit nekad 
förlängning av sin sjukpermission från fängelset där hon avtjänar ett fyraårigt straff för att 
ha vittnat om sin tro. Jag blev rörd till att be för henne. Sedan tänkte jag - visst måste Gud 
älska henne oändligt mycket mer än jag eller någon annan kan? Visst måste Gud känna 
denna systers behov och det som är bäst för henne? Så varför skulle jag be för Maryam? 
Vilken skillnad skulle det kunna göra? 

När jag funderade över detta ämne blev det uppenbart att vi i bön tydligt följer Guds 
befallning och det exempel Han givit oss genom Jesu liv. Gud har tänkt att bön ska vara 
medlet för att uppnå Hans lösningar i många situationer. På SAT-7 ber vi som förberedelse 
inför stora beslut (Luk 6:12-13), för att övervinna djävulens motstånd (Matt 17:14-21), för 
att samla arbetare till den andliga skörden (Luk 10:2), för att övervinna frestelse (Matt 26:41) 
och för att få kraft att stärka andra i anden, bland annat våra många tittare (Ef  6:18-19).

Gud lovar att våra böner inte är förgäves (Matt 6:6, Rom 8:26-27). Han har lovat att när vi 
frågar efter saker som är i enlighet med Hans vilja, kommer Han att ge oss det vi ber om (1 
Joh 5:14-15). Men även då väntar Han ibland med sina svar, för vår vinning. Han manar 
oss att vara ihärdiga och uthålliga i bön (Matt 7:7, Luk 18:1-8).

Bön skall inte ses som vårt sätt att få Gud att göra vår vilja på jorden, utan snarare som ett sätt 
att få Guds vilja att ske på jorden - eftersom Guds vishet, såklart, är vida större än vår egen. 

Självklart ber vi också eftersom vi personligen har bevittnat bönesvar - ibland dramatiska 
sådana! Men inget av detta förklarar egentligen varför Gud väljer att arbeta med oss och i 
oss genom bön. I slutänden är bönen ett mysterium - en akt i tro och lydnad. 

Så, under läsningen av denna tidnings artiklar, tacka Gud för allt Han gör. Och, efter Guds 
ledning, be för SAT-7:s tittare, personal, kanaler och möjligheter du läser om! Bön, detta 
mysterium, är det största bidrag du kan ge denna verksamhet och den främsta anledningen 
till att vi skickar ut denna tidning!
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LÖSA MISSBRUKETS 
BOJOR
Drogmissbruk är ett enormt problem i den farsitalande världen. Mer än 90 
procent av allt heroin i världen utvinns ur opium som producerats i Afghanistan.1  

I Iran, precis på andra sidan Afghanistans västra 
gräns, konstaterar inrikesministern att sex miljoner 
iranier är påverkade av problem relaterade till 
drogmissbruk. 

SAT-7 PARS uppmärksammar detta ämne rakt på 
sak i det nya programmet The sound of  Hope (Hoppets 
ljud) som började sändas i slutet av september. Iranske 
pastorn Miltan Danil, som själv är nykter missbrukare, 
leder det direktsända programmet och säger att det 
är en stor tillgång för kanalen. 

”Programmet presenterar fakta och forskning om 
drogmissbruk och experter i ämnet medverkar. 
Att The Sound of  Hope är direktsänt ger oss 
direktkommunikation med våra tittare. Vi vill höra 
från dem för att få reda på vad de upplever just nu.” 

Diskussion är nyckeln
Producenten Hani Washian säger: ”Vi vill ge 
människor friheten att prata i direktsändning. Det 
är nödvändigt att vår publik medverkar och får höra 
från varandra. Det gör programmet verkningsfullt.” 

”Som jag upplever det drar utmanande diskussioner 
i tittarna och gör dem villiga att delta. Om man bara 
presenterar frågorna i ett undervisande format blir 
de mer passiva och fokuserar enbart på att lyssna,” 
tillägger Pastor Danil.

En källa till hopp
Det var Pastor Danils fru som föreslog att 
programmet skulle heta The Sound of  Hope.

 ”Vi kan inte leva utan hopp” säger pastorn. ”Om vi 
förlorar det som ger oss hopp letar vi efter en annan 
källa till tröst, var vi än kan. Min passion är att 
hjälpa dem som har genomlevt ett beroende att hitta 
riktigt hopp.” 

”Vi måste göra väsen av oss: vara en röst åt de som 
saknar röst, hjälpa dem som saknar hopp att finna 
det. Jag vill att människor som är fast i missbruk ska 
sätta sitt hopp till Jesus, jag vill se dem helade och 
befriade. 
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Jag ser upp emot 
bergen: varifrån skall 
jag få hjälp? 
Hjälpen kommer från 
Herren, som har gjort 
himmel och jord. 
(Psaltaren 121:1-2, 
Bibel 2000)

“

1 ”Afghan Governor Wants Government To Control Poppy Crop”: 
Radio sändning, 6 juli 2016 (http://n.pr/2eeGr2N)

Pastor Miltan Danil under en 
inspelning av The Sound of  Hope 
i SAT-7 PARS studio i London.



ÖKAD RESPONS TILL SAT-7 TÜRK  
Med starten av Morning Joy (Morgonglädje), ett barnprogram som visas varje 

vardagsmorgon, och det direktsända böneprogrammet Prayer Season (Tid för bön) har 
respons från kvinnor och barn till SAT-7 TÜRK ökat markant de senaste månaderna. 

”Sedan i juli har vi fått fler mail och telefonsamtal enbart med anledning av vårt 
böneprogram!” säger Ümit Teymur, ansvarig för tittarrelationer. ”Våra tittare har berättat 
att dessa nya program är en stor välsignelse i deras liv. Med ökningen av telefonsamtal och 
mail har vår feedback fått en mer balanserad ålders- och könsfördelning.”  

VI SKA SJUNGA 
FORTSÄTTER ATT SJUNGA
SAT-7 populära lovsångsprogram We Will 
Sing (Vi ska sjunga) gör comeback med ett 
uppdaterat format och nytt namn, Keep On 
singing (Fortsätt sjunga). Genom ett förenklat 
program med en mysig, avslappnad miljö 
och uppfräschat innehåll vill producenten 
Andrew Gamal dra tittarna till sig. 

”Jag vill bryta ned barriären mellan 
skärmen och tittaren. Jag vill säga till de 
som tittar: ’Vi är med er. Ni sitter här med 
oss.’” säger Gamal. 

Keep On Singing inriktar sig på att 
introducera nya band, nya musikaliska 
talanger, ett blandat urval av sångare och 
olika sorters musik. ”Vi vill introducera 
lovsång från olika kyrkor till tittarna.” säger 
Gamal. 

Programmet tillhandahåller ett bönerum 
bakom kulisserna där fem volontärer 
ber för tittare. Förebedjarna fastar också 
tillsammans med producenten inför vissa 
avsnitt. 
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ATT TACKLA SEXISM I DEN  
FARSI-TALANDE VÄRLDEN 

Könsdiskriminering är ett utbrett fenomen i Iran, ett 
faktum som allvarligt begränsar flickors och kvinnors 
möjligheter eftersom de uppfattas som andra klassens 
medborgare. Majoriteten uppfostras till att acceptera 
att beslut kommer att fattas åt dem av deras familjer, 
och senare av deras makar. Många kvinnor är utsatta 
för våld och misshandel i hemmet. 

Ett nytt SAT-7 program, Christian Marriage (Kristet 
äktenskap), hjälper till att lindra kvinnors lidande 
i äktenskapliga relationer. Tittarna får en bättre 
förståelse för vilka de är i Kristus och vad Bibeln 
säger om goda äktenskap som ärar Gud. Christian 
Marriage ger tittarna råd om hur de ska övervinna 
äktenskapliga problem. Det är också en möjlighet för 
både män och kvinnor att kontakta kanalen, ställa 
frågor och få riktig kristen rådgivning. 

BRYTA TABUN 
Genetiska avvikelser, fysiska funktionshinder och psykisk ohälsa fortsätter att vara 
kontroversiella och tabubelagda ämnen i Turkiet. Genom att utrusta människor 
med en plattform genom vilken man kan bemöta stereotyper och diskriminering, 
kommer SAT-7 TÜRK:s program Obstacle Overcomers (De som överkommer hinder) att 
informera, utbilda och förändra negativa uppfattningar kring funktionshinder.

”Våra tittare måste se världen genom andras ögon,” säger programledaren Merve 
Alışır. ”Vi vill hjälpa människor att förstå funktionshinder och skapa positiv 
uppmärksamhet. Förändringen börjar i familjerna och sprids till samhället.” 



NYA GODNATTSAGOR MED RITA
Efter fem års uppehåll återvände Rita Elmounayer till TV-skärmen i november med en ny 
säsong av Bedtime Stories With Rita (Godnattsagor med Rita) på SAT-7 KIDS. Det är ett av de 
mest populära programmen på SAT-7 KIDS sedan SAT-7 började sända för 20 år sedan. 

Tretton nya sagoböcker har också skrivits och tryckts och 1 000 exemplar av varje sagobok, 
totalt 13 000 böcker,  kommer att skickas ut till tittare som ringer in till kanalen. Denna 
bokserie är baserad på kristna värderingar med berättelser som lär ut principer så som att vara 
sanningsenlig, inte stjäla och att vara vänlig mot andra.  

NYHETER FRÅN THE CHANNELS    05

NYTT UNDERVISANDE PROGRAM 
STILLAR TÖRSTIGA SJÄLAR
En ny undervisande serie, kallad H2O, ska börja visas 
på SAT-7 ARABIC. Programmet kommer att baseras 
på en teologisk läroplan, med sex olika teman:

 Att bygga en kristen familj 
 Verkningsfullt kristet ledarskap 
 Församlingsplantering 
 Gud och min relation med honom 
 Att följa Jesus och växa med Gud 
 Jesu Kristi liv och lära 
 
Producenten, John Adly, tror att teologisk lära är 
nödvändig för andlig tillväxt precis som vatten 
är nödvändigt för vårt fysiska liv. Målet med 
programmet är att erbjuda kristen undervisning 
på ett enkelt och kreativt sätt, för att bättre kunna 
förstås av tittare med alla slags bakgrund. 
 
”Under produktionen tänkte jag på att programmet 
också skulle visas på sociala medier, för yngre tittare 
som framför allt använder surfplattor och telefoner, 
så det behövde vara kort och engagerande,” 
förklarar Adly. 
 
H2O är en del av kanalens TEACH (Theological 
Education for Arab Christians at Home ) program. 

1 av 5 tittare 
som kontaktar 
SAT-7 skickar 
förfrågningar 
om bön



SAT-7s program mottar många böneämnen från tittare 
varje dag. Människor längtar efter att Gud ska höra 
deras rop. De längtar efter förvandling i sina liv, och 
de tror i sina hjärtan att Gud kan frambringa dessa 
förändringar. 

Samtidigt som SAT-7 rör sig framåt med nya projekt, 
nya program och en ny utbildningskanal påminns vi 
om att en del av att vara ambassadörer för Guds kärlek 

också är att vara ambassadörer för bön. Genom att 
inkludera bön i grunden för varje program uppmuntrar 
vi våra tittare genom att visa dem kraften i bön och 
den skillnad det kan göra för dem. Den fantastiska 
förvandling som bön ger i våra tittares liv - hjälp att 
klara av dagliga sysslor, helande av både kropp och 
själ och lösning på problem - är det som i slutänden 
kommer att ge förändring i Mellanöstern och 
Nordafrika. 

KRAFTEN 
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Alla mina släktingar är 
förundrade över Guds 
mirakel. Jag vet att 
allt vi har nu är tack 
vare era böner. Jag 
ber att Gud välsignar 
era liv mer än ni kan 
föreställa er, för allt ni 
gjort för oss. 
En man från Iran

 

“
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NÄR KYRKAN BER  
SVARAR GUD
Uppståndelsekyrkan i Beirut hjälper flyktingar och andra nykomlingar att ta del i 
sina aktiviteter och sitt böneliv och vittnar om allt som enhet kan leda till. I slutet 
av 2016 började SAT-7 ARABIC sända live från kyrkan varje söndag.

Trots att den ligger i en konfliktzon har 
Uppståndelsekyrkan lyckats etablera en kultur av 
andlig gemenskap bland nykomlingar och personer 
från olika kulturer såväl som de troende bland 
ortsborna. Resultatet är en beständig förändring 
i dessa medlemmars hjärtan. Våld och intolerans 
förvandlas till fred, kärlek och integration i samhället.

Att be i enhet, inte enformighet
”Vi har utmanat den kulturella enformigheten genom 
att bygga en kraftfull församling som är grundad 
på mångfald och som är motståndskraftig mot de 
konflikter som vi har omkring oss. Vi ber att vi ska få 
bevittna Guds kraft och se hans kärlek bland Hans 
barn. Trots våra olikheter utrycker ofta medlemmarna 
i kyrkan en spontan längtan att förenas i bön,” säger 
Hikmat Kashouh, kyrkoherde i församlingen.

Uppståndelsekyrkan tjänar också marginaliserade 
familjer, de har ett holistiskt förhållningssätt 
och sträcker ut en hand till alla, oavsett etnicitet 
och kulturella skillnader. Församlingen erbjuder 
rådgivande stöd och andliga aktiviteter förutom mat 
och andra förnödenheter. Pastor Kashoush förklarar: 
”Tack vare de hängivna ledare och experter som leder 

dessa aktiviteter uppmuntrar vår församling flyktingar 
till att komma på våra gudstjänster och försäkra sig om 
riktiga andliga resultat. ”

Gud besvarar bön genom människor
Faktum är att när kyrkan ber svarar Gud. Pastor 
Kashouch håller med: ”Genom kyrkans aktiviteter 
och böner har desperata själar funnit frälsning 
och människor har blivit helade från följderna av 
traumatiska minnen. Vi tror på en levande Gud som 
besvarar våra böner och helar sina barns kroppar 
och själar. Det är människors kärlek till Gud och till 
varandra som gör bön hörd.”

SAT-7 förmedlar kyrkans böneliv
Genom att sända Uppståndelsekyrkans gudstjänster 
vill SAT-7 ARABIC vittna om kraften hos en 
bedjande kyrka och visa tittarna en autentisk bild av 
en mångfaceterad församling förenad i bön.

Pastor Kashouh bekräftar den inverkan som SAT-7:s 
arbete haft. Han säger: ”Vårt samarbete med SAT-7 
är ett mycket välsignat initiativ, eftersom vi delar 
samma mål. Genom denna kraftfulla plattform vill vi 
ge Bibelns budskap till varje hem i Mellanöstern!” 

Lovsång och tillbedjan 
vid söndagsgudstjänsten i 
Uppståndelsekyrkan i Beirut.

Genom kyrkans 
aktiviteter och böner 
har desperata själar 
funnit frälsning och 
människor har blivit 
helade från följderna 
av traumatiska 
minnen.

“
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VÄLSIGNELSER OCH 
RELATIONER GENOM BÖN

 
 
 
Bön är ett fantastiskt sätt för unga tittare att knyta an till 
varandra och visa att de bryr sig om varandra, även om 
de kanske aldrig träffas ansikte mot ansikte. När barn 
ber om bön i programmet, Why is That? (Varför är det 
så?), uppmuntrar Essam de andra tittarna att lyfta fram 
dem inför Gud, vilket hjälper dem alla att känna att de 
är del av en familj av troende.

Gud använde programmets bönegemenskap till 
att förändra en familjs liv på ett fantastiskt sätt. 

Essam berättade historien om en 20-årig kvinna 
från Tunisien som brukade titta på Why is That?. 
När hennes föräldrar upptäckte att hon tittade på 
programmet förbjöd de henne från att titta på det 
eller interagera med det på något sätt. 

Men när hennes bror hamnade på sjukhus efter 
en olycka bad hennes mor henne att kontakta 
programmet och fråga om Essam kunde be för 
honom. Hennes bror blev helad, och efteråt 
började han titta på programmet regelbundet, vilket 
förändrade familjens liv.  

Bön är avgörande för SAT-7 KIDS arbete, både bakom kulisserna och som en 
del av deras kristna program. Tre av SAT-7 KIDS programledare delar den 
livsviktiga roll som bön spelar i deras program.

ESSAM NAGY  
– WHY IS THAT?
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MARIANNE AWARAJI  
– LET’S SING TOGETHER
Teamet som gör Let’s sing together ber barn ringa programmet med sina 
böneämnen och i slutet av varje avsnitt ber de för dem och för Arabvärlden.

”Barnen älskar det här!” säger Marianne. ”De är väldigt uppmuntrade och 
är ivriga att dela sina böneämnen varje gång.” Teamet mottar också många 
berättelser om bönesvar. Marianne minns ett exempel: ”En syrisk flicka som 
hette Rihanna, som just nu bor i Libanon, bad om bön för sin vän som var 
väldigt sjuk. Vi bad allihop och två veckor senare ringde hon igen och berättade 
att hennes vän mådde bra och att det var helt och hållet tack vare våra böner. 
Det gör mig så glad att se hur många barn som uppmuntras till att tro på kraften 
hos bön och till att be de andra tittarna att be för dem.” 

Marianne hjälper också de unga tittarna att förstå att Gud fortfarande idag gör 
mirakel. ”När två eller fler tittare ber ihop är vi säkra på att mirakel sker,” säger 
hon. ”Jag hoppas att det här budskapet förmedlas tydligt till barnen.”  

KAMAL KHAIRALLAH  
– THE GREATEST FRIEND OCH  
LET’S SING TOGETHER
Grupper av SAT-7:s anställda kan ofta ses be tillsammans innan ett program 
produceras och Kamals arbetslag är inget undantag. Han säger: ”Vi ber alltid 
innan vårt program går ut i sändning, eftersom vi tror på bönens kraft. Vi vill att 
Guds ord ska förändra liv, så vi ber att allt vi gör i programmet ska bli välsignat 
och ha en inverkan på alla som tittar på oss. Jag har sett oräkneliga bönesvar och 
dessutom fantastisk feedback från tittare.”

Kamals program får ofta böneämnen från tittare som ofta ber om bön för sina 
prov eller för att de har det jobbigt i skolan. ”Antingen ber vi för barnen över 
telefon eller så nämner vi deras namn i slutet av avsnittet och ber för dem då,” 
förklarar Kamal. ”Ofta kontaktar de oss igen senare för att tacka oss för att vi 
bett och för att berätta att det gick bra på deras prov.” Det är därför jag tror att 
våra böner alltid blir besvarade.  



En viktig del av 
vårt arbete är att 
visa Turkiets folk att 
kristendomen inte är 
ett hot mot landet -  
den har funnits här  
 
 
år. Vårt budskap är liv 
och hopp.
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LÅTA KRISTI LJUS LYSA 
MITT I POLITISKT TUMULT
När det politiska tumultet i Turkiet skapar osäkerhet för många finns SAT-7 TÜRK 
där för att uppmuntra och stärka tittarna som kommer från olika bakgrund. 

“

Bi
ld
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en
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rt
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v.

Kristna i Turkiet efterfrågar hängiven bön för deras 
land i det pågående spända politiska klimatet. 
Undantagstillståndet som utropades med anledning 
av den misslyckade statskuppen 15 juli har förlängts 
till mitten av Januari 2017. Med anledning av 
kuppförsöket har 80 000 statstjänstemän, varav mer 
än 2 000 är domare eller åklagare blivit avstängda 
från sina jobb. Mer än 20 000 personer blev 
arresterade. 

Kristna påverkade
Även om den initiala påverkan på de kristna var 
mycket liten har föreningen för protestantiska 
kyrkor i Turkiet sagt att Turkiets kristna grupper nu 
påverkas allt mer. Flera utländska kristna riskerar att 
utvisas eller har blivit nekade att resa in i landet. 

Denna utveckling är oroande för lokala kristna 
gemenskaper som ofta betraktas med misstro av 
sina grannar. Tamar Karasu, generalsekreterare 
för Bibelsällskapet i Turkiet säger: ”Behovet av bön 

minskar aldrig i länder där kristna är i minoritet och 
fördomar fortsätter att vara mer inflytelserika än 
verklig förståelse.” 

Ett budskap om liv och hopp
SAT-7 TÜRK har som mål att hjälpa tittare att få 
verklig förståelse för den kristna tron. Sändningschef  
Gökhan Talas förklarar: 

”En viktig del av vårt arbete är att visa Turkiets folk 
att kristendomen inte är ett hot mot landet - den har 
funnits här i 2000 år. Vårt budskap är liv och hopp.”

En annan talesperson för SAT-7 TÜRK tillägger: 
”Guds skönhet och mysterium ger oss hopp och 
glädje. Många andra kanaler visar på spänningen och 
våldet, vilket sprider rädsla. SAT-7 TÜRK berättar 
om det kristna hoppet. Vi är ett alternativ.”  
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EN FRISTAD FÖR BÖN  
PÅ TV-SKÄRMEN
Det senaste SAT-7 TÜRK-programmet som låter Kristi ljus lysa för tittarna är 
Prayer Season (Tid för bön), ett direktsänt program som har sänts tre gånger  
i veckan sedan mitten av juli.  

Programledaren för Prayer Season, Ayda Danacıoğlu, 
diskuterar utmanande ämnen som tagits upp av de 
turkiska tittarna, sedan stöttar och uppmuntrar hon 
publiken genom att tjäna dem i bön. 

”Gud hjälper oss att övervinna de problem som vi 
möter i våra dagliga liv,” säger Ayda. ”Trots lidandet 
som vi möter i världen är det mest effektiva sättet att 
läka att enas i bön.”

Ökad tittarrespons
Under första månaden som det sändes, fick Prayer 
Season positiv respons från sin publik, som delade 
sina tankar över telefon och mail. 

Dessa meddelanden inkluderade både böneämnen 
och ord av tacksamhet till SAT-7 TÜRK för att de 
börjat sända programmet.

”Vår publik har blivit mycket mera talför. De 
kontaktar och tackar oss efter varje avsnitt. Många 
har uttryckt vilken stor välsignelse detta program 
är i deras liv ” säger Ümit Teymur, ansvarig för 
tittarrelationer. ”Trots alla nuvarande problem i vårt 
land, sänder vi budskapet om Jesu kraft och kärlek 
för att ge de hopplösa hopp. Vi tjänar dem som en 
kropp i Kristus och minns Johannes 1:5, ’Ljuset lyser 
i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.’’ 

Idag vaknade jag fylld av 
glädje. Jag tror på Jesus 
Kristus. Han kom som en 
fredsambassadör och Han 
är den ende som kommer 
att rädda oss. Jag ser 
Honom hela tiden i mina 
drömmar: Han visar mig 
hur jag ska gå i ljuset. 
Turkiet behöver verkligen 
den här kanalen. 
Murat* via 
telefonsamtal 

“ Tack så mycket för 
dina böner. Min själ 
känns fri som en fågel. 
Prisa Herren! Du är en 
fantastisk återspegling 
av Kristus i det sätt du 
tjänar Honom. Tack för 
att du hjälper mig att 
stärka min tro. 
Derya* via 
telefonsamtal

“Kära Ayda, jag tycker 
verkligen om att titta 
på Prayer Season. Du 
hjälper oss att se hur vi 
ska tillämpa Guds ord 
på våra liv. Hans kärlek 
lättar våra bördor och 
förändrar attityden i 
våra hjärtan. Vi kan 
be för våra fiender och 
triumfera över ondskan.  
Güzin* via e-post

“
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Etniska assyriska och armeniska kristna kan fritt be, 
men inte hålla gudstjänst på farsi - det språk som 
talas av de flesta iranier. Nätverk av underjordiska 
kyrkor är den enda plats där andra iranier 
kan möta andra kristna. Ändå växer den här 
huskyrkorörelsen med fantastisk hastighet och har 
100 000 – 370 000 medlemmar, snålt räknat. 

Antistatliga aktiviteter
Många iranier längtar efter att få veta mer om 
Kristus men tappar modet till följd av stränga 
präster och den konstanta övervakningen av religiös 
polis.

Att gå till den underjordiska kyrkan kan ha ett högt 
pris. Ungefär 90 troende sitter just nu i fängelse. De 
flesta är dömda för anklagelser såsom ”antistatliga 
aktiviteter och propaganda”. 

Det är därför inte förvånande att ungefär 10-15 000 
iranska kristna flyr landet varje år. Andra ber i 

underjordiska kyrkor eller följer Kristus isolerade 
från andra troende.

SAT-7 PARS programchef, Nikoo Ordadary 
förklarar: ”Att vara kristen i Iran kan vara väldigt 
ensamt, eftersom du ofta inte kan prata om din tro 
med någon av rädsla för förföljelse - hemma, bland 
vänner eller politiskt. Många nya troende fortsätter 
att växa i sin tro genom SAT-7 PARS som är deras 
enda ocensurerade källa till kristen information just 
nu. De nya kristna, de törstiga män och kvinnor 
som riskerar sina liv och sin frihet för att sätta sig 
upp mot teokratin och hitta ett sätt att lära känna 
Jesus bättre och avspegla honom i sina handlingar 
av uthållighet och vänlighet, är våra dagliga källor 
till uppmuntran och föremål för våra böner. Idag, 
mer än någonsin, behöver det snabbt växande 
antalet troende i Iran utbildade Bibellärare och 
ledare. Vår bön är att de som har blivit kallade att 
leda kyrkorna i Iran tittar på våra program och får 
den kunskap och uppmuntran som de behöver.”  

SAT-7 LINDRAR IRANSKA 
TROENDES SVÅRA TILLVARO
Despotisk. Förtryckande. Det är så situationen i Iran ofta uppfattas. För de 
som inte är födda i en kristen familj kan det vara utmanande att vara troende. 
Ändå frodas den underjordiska och ofta förföljda kyrkan - med hjälp av SAT-7. 

SAT-7 hjälpte mig 
att hitta sanningen 
om min himmelske 
far och Jesus Kristus. 
Jag har visat er 
kanal för många 
törstiga människor.” 
Masood*, en ung 
man från Iran

“
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Den sociala appen Telegram är den viktigaste 
plattformen för SAT-7 PARS kontakt med tittarna. 
Telegram är den enda ocensurerade, lagliga, 
sociala media plattformen i Iran, med mer än 20 
miljoner iranska användare. 

SAT-7 PARS tar emot tusentals meddelanden varje 
vecka från Telegram-användare som ställer frågor 
och ber om bön och undervisning. En av SAT-7 
PARS tittarrelationsrådgivare berättade om att be 
med den underjordiska isolerade Kristina kyrkan 
i Iran: ”Vi tar emot alla sorters böneämnen: 
om livets dagliga problem, brustna äktenskap, 
familjerelationer, sjukdom, drogmissbruk, för att 
nämna några” säger hon.

Enhet genom teknologi
Med Guds hjälp övervinner teamet utmaningen i att 
vara fysiskt separerade från dem de ber för över telefon 
eller i Telegrams chattrum. Vår rådgivare förklarar: 
”Jag tror att sociala media är en smord gåva från Gud. 
Det fungerar väldigt bra. Fördelen med att använda 
telefonen eller Telegram är det att det är effektivt, 
vilket försäkrar att vi kan be med fler människor på 
vår begränsade tid. Vi kan chatta, ge råd eller be med 
människor dygnet runt genom Telegram. Även om 
vi inte är fysiskt närvarande med våra tittare som ber 
om bön, kan vi känna riktig gudsnärvaro. Den Helige 
Andes verk märks tydligt i varje tittare som kontaktar 
oss, även om det är genom teknologi! De märker att vi 
är autentiska och hur mycket vi bryr oss om dem. Det 
talar till deras hjärtan.”  

För många människor i Iran - de som söker lära sig mer om Kristus, ensamma 
kristna och troende som går till, eller lär sig att leda, de snabbväxande 
huskyrkorna - är SAT-7:s program en livlina. 

LIVLINA FÖR 
KRISTNA
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I Matteus 9:37-38 säger Jesus till sina lärjungar: 
”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens 
Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

SAT-7 PARS tittarrelationsteam på Telegram 
består av tio deltidsrådgivare och moderatorer. 
Med tusentals tittare som kontaktar kanalen 
varje månad finns ett enormt behov av fler 
teammedlemmar, för att tjäna de många tittarna 
med den bön och rådgivning de behöver.

Har du vad som krävs för att bli volontär?  
Vi behöver: 
• Översättare, flytande på både farsi  

och engelska.
• Farsitalande kristna mentorer över 18 år

Sökande måste ha en bra förståelse för persisk 
kultur. Volontärer kan arbeta från vilken plats 
som helst. Maila oss på: hr@sat7.org   

BEHOV AV FLER MEDARBETARE

2 138
böneämnen har 
mottagits av SAT-7 
PARS de senaste  
12 månaderna.
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SAT-7 ARABIC  
PÅ SATELLIT:     Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical; 

    Covering Middle East & North Africa.

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

         www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

         Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
PÅ SATELLIT:     Nilesat (E7WA) 7˚Väst, 11.355 GHz, Vertikalt; täcker 

                            Mellanöstern och Nordafrika

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

          www.youtube.com/user/SAT7KIDS 

          Smartphone App: SAT-7 KIDS  

SAT-7 PARS        
PÅ SATELLIT:    Eutelsat Hot Bird 13B 13˚ Öst, 10.949 GHz, Vertikalt; 

                            täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa

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

                          www.youtube.com/user/SAT7PARS

                          Smartphone App: SAT-7 PARS 

SAT-7 TÜRK      
PÅ SATELLIT:    Türksat 4A 42˚ Öst, 11.824 GHz, Vertikalt; täcker

                            Turkiet, Europa och Centralasien.

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

                         www.youtube.com/user/SAT7TURK

                         Smartphone App: SAT-7 TÜRK
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JAG ÄR SAT-7
DENIZ ÇOLAK 
SAT-7 TÜRK Produktionsassistent

Europa                 europe@sat7.org 

Storbritannien    uk@sat7.org 

USA                      usa@sat7.org 
 

Kanada           canada@sat7.org 

Sydamerika     southamerica@sat7.org 

Sydafrika       southafrica@sat7.org   

Kontaktinformation

(ARABISKA)

(TURKISKA)

(FARSI)

Vad innebär din roll hos SAT-7?
Jag gör många saker som produktionsassistent: Allt från att köpa 
rekvisita som behövs till olika studior till att gå genom scener 
med programmets regissör och producent. Jag koordinerar också 
produktionens personal när producenten inte är tillgänglig.

Varför tycker du om att arbeta med SAT-7?
Jag studerade film, så att arbeta med produktion är en dröm som 
blivit verklighet! SAT-7 TÜRK är den bästa platsen för att lära sig nya 
saker: du blir involverad i projekt du aldrig trodde du skulle, med ett 
team som är som en familj.

SAT-7 är inte som någon annan tv-kanal. Vi producerar inte bara 
program för programmets skull. En dag på ett möte där vi planerade 
olika produktioner började vi känna oss överväldigade av alla projekt 
vi behövde fullfölja. Plötsligt ringde telefonen. En kvinna som bodde 
i en isolerad del av Turkiet, en region utan kyrkor, var i andra änden. 
Hon grät av tacksamhet. Hon sa att vi var hennes enda källa till Guds 
ord. Hon välsignade oss och sa att av alla TV-kanaler i Turkiet så var 
vi den som sände hopp och sanning. Jag började gråta direkt. Vi är 
fortfarande i kontakt med henne, hon ringer efter varje direktsänt 
program för att tacka oss.

Det är anledningen till att jag älskar att jobba på SAT-7. Att få röra 
en persons hjärta är tillräckligt för att vara stolt över att vara del av 
Hans arbete.

Berätta lite om din andliga resa hittills
Jag älskar våra bönemöten med arbetslaget. Det är så spännande att 
vara omgiven av spirituella människor. När jag har frågor är de glada 
att svara och hjälpa mig växa.

SAT-7 PLUS UPPDATERING

HITTA SAT-7

SAT-7 har tagit det svåra men framåttänkande beslutet att stänga 
ner kanalen SAT-7 PLUS. Från och med 1 januari 2017 kommer 
SAT-7 PLUS som har tjänat vår arabisktalande publik i Europa 
och Mellanöstern att sluta sända. Denna kanal har tjänat våra 
tittare väl de senaste sex åren, men tittarnas vanor har ändrats. 
Våra arabisktalande tittare i Europa kommer att behöva gå 
genom våra olika online- och mobila plattformar listade nedan för 
att nå våra program.



SAT-7 PARS förbereder sig för att flytta in i en efterlängtad ny 
studio i Limassol på Cypern. Studion har genomgått en inre 
renovering under september-december 2016.

Produktionsteamet har länge väntat på nytt studioutrymme efter 
att ha spenderat många år av filmande i en ombyggd villa. SAT-7 
PARS hoppas börja livesända och göra förinspelad produktion i 
den nya studion från och med slutet på december 2016. 

Vi är väldigt glada att kunna berätta om vår helt nya internationella 
hemsida! Efter många månaders skapande och utvecklande 
öppnade sidan den 28:e oktober 2016 med vår nya grafiska profil 
och de senaste nyhetsuppdateringarna. 

Vi hoppas att du uppskattar ett besök på: www.sat7.org

SAT-7:s årliga konferens NETWORK kommer att hållas 29:e till 
31:a mars 2017 i Beirut, Libanon.

Vi kommer att dela med er hur Gud fortsätter att använda 
satellit-TV för att sända hopp och kärlek in i miljontals 
människors hem i Mellanöstern och Nordafrika.

Vi ser fram emot att se dig där! Anmälan och mer information 
på: www.sat7.org/network

Arbetet fortsätter med planerna för vår nya utbildningskanal 
som vi har döpt till SAT-7 ACADEMY. Med inspirerande 
innehåll för barn, lärare och föräldrar kommer programmen 
att tillgodose ett desperat behov av utbildning och hjälpa till att 
skapa positiv, social förändring i Mellanöstern och Nordafrika.

Be för SAT-7:s team när det arbetar mot premiären av denna 
spännande nya kanal som kommer att starta i mitten av 2017. 

NY STUDIO PÅ CYPERN

NY HEMSIDA

NETWORK 2017

SAT-7 ACADEMY
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EQUIPPING THE  
NEXT GENERATION

www.sat7.org/network



HUR IMAN  
ÅTERFICK SIN TRO
Iman, en kristen flykting från Irak, upplevde en kris i sin tro när hon blev 
bortkörd från sitt hem av extremister. Med hjälp av kyrkan i Libanon 
återfick hon sin tilltro till Jesus. SAT-7 ARABIC:s program From East To 
West (Från öst till väst) delar med sig av Imans dramatiska berättelse. 

Född och uppvuxen inom den kaldeiska 
kristna kyrkan i Irak, var Iman kristen tills ett 
oväntat trauma skakade hennes tro.

”Det var en stilla eftermiddag. Min man, våra 
barn, och jag åt lunch, och sedan tog vi en 
tupplur. Jag började höra barn som grät och 
människor som skrek. Jag tittade ut genom 
fönstret och såg en skräckinjagande scen. 
Extremister hade invaderat vår by.

Medan den hemska scenen utspelade sig 
framför deras ögon insåg Iman och hennes 
man snart att de inte hade något annat val än 
att fly, så att de inte skulle bli fängslade och 
torterade. Familjen gav sig av mot Erbil där 
förhållandena blev allt svårare så de bestämde 
sig för att fly landet. Iman och hennes familj 
blev flyktingar i Libanon.

En kris för tron
Traumatiserad av denna upplevelse fick Iman 
känslan av att ha förlorat sin tro. Med tårar 
i ögonen kommer hon ihåg att hon tänkte: 
”Min andliga grund är borta! Det finns ingen 
större makt, Jesus, eller Himmelsk Fader! Vad 
gjorde vi för att förtjäna det här? Världen är  
ohygglig och Gud finns inte.”

Men när Iman och hennes familj kom fram 
till Libanon förvandlades hennes andliga 
kamp till en starkare tro på Jesus. En lokal 

kyrka började visa Iman Guds kärlek genom 
att ge hennes familj förnödenheter och andlig 
rådgivning. Iman började gå till kyrkan 
regelbundet och bevittnade trons kraft inom 
den libanesiska kristna kyrkan. Hon säger: 
”Jag insåg att vi alla bär korset på olika sätt, 
precis som Jesus gjorde. Det är en ödmjuk 
påminnelse om den uppoffring som 
Han gjorde för vår frälsning.”

Kraften i kyrkan
SAT-7 ARABIC 
strävar efter att öka 
uppmärksamheten kring 
kampen som kristna 
i Mellanöstern och 
Nordafrika går igenom 
genom dokumentärserien 
From East to West.

Tredje säsongen av programmet 
lyfter särskilt fram den skillnad som 
den libanesiska kristna kyrkan gjort som 
öppnat sina dörrar för flyktingar och 
förföljda kristna.  

Jag insåg att vi alla 
bär korset på olika 
sätt, precis som Jesus 
gjorde. Det är en 
ödmjuk påminnelse 
om den uppoffring 
som Han gjorde för 
vår frälsning.

“

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
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