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Det sägs att vägen till framgång inte är en rakt stigande linje, utan snarare en väg med 
många backar och dalar, svängar och kurvor. Så har också SAT-7:s resa varit, men genom 
allt har Guds trofasthet aldrig svikit oss.

När vi nu går in i en ny era för SAT-7 ser vi och gör vi många förändringar. Vår 
femårsplan beskriver några av dessa på de följande sidorna. Men, förändringar medför 
nya utmaningar.

SAT-7 har alltid handlat om människor – om tittare så väl som om vår personal som 
troget arbetar på våra olika avdelningar och kanaler. När vi förändrar ledarskapet i vår 
organisation är ett av våra strategiska mål att stärka ledarskapet och utrusta våra team 
bättre.

För närvarande behöver SAT-7 anställa ledare i nyckelpositioner. Dessa nyckelpositioner 
behöver ledare som stämmer in i SAT-7:s vision och som kan vara mentorer för en ny 
generation av unga människor, redo att föra vidare vad Gud har anförtrott åt oss. Genom 
uthållighet och bön vill vi utrusta vårt team med passion, vision och de rätta verktygen så 
att de kan fortsätta det som SAT-7 startade för 22 år sedan.

Entusiastiska och hängivna människor, som tror det som SAT-7 tror, och som känner 
sig kallade att tjäna, är en livsviktig del av vårt arbetes kontinuitet och uthållighet. Det 
är de som arbetar bakom scenen för att se till att våra program blir framgångsrika och 
livsförändrande för våra tittare.

Be med oss så att vi kan finna de rätta personerna för dessa ledarpositioner. Vi tackar 
er för ert fortsatta stöd och för era förböner när SAT-7 går in i denna nya period, med 
många förändringar, och vi litar på att Han är den samme i går, i dag och för alltid.
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Rita Elmounayer 
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SAT-7 NÅR FLYKTINGBARN
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Det är viktigt att visa 
de lokala kyrkornas 
insatser och goda 
arbete. Att besöka 
dessa barn hjälper 
oss att förstå vad de 
går igenom. Vi får 
dela Guds kärlek, 
och de lär oss om 
mod, ödmjukhet och 
förtröstan.”  
Andrea Elmounayer,  
SAT-7 KIDS kanalchef

”

Programledare Nabil Abou Ghazala 
intervjuar flyktingbarn och delar 
berättelser från Bibeln. 

I två specialprogram besökte ett team från SAT-7 KIDS syriska och irakiska 
flyktingfamiljer i Jordanien. Teamet delade Jesu kärlek med barnen, samtidigt 
som programmen höjde medvetandet om deras livsvillkor och hur lokala 
kyrkor stöder flyktingfamiljer.

Medan flyktingkrisen inte visar några tecken på att 
bli bättre fortsätter SAT-7 sina ansträngningar att 
nå flyktingbarn som behöver hopp. I Al-Mafraq, 
ett flyktingläger på gränsen mellan Syrien och 
Jordanien, syns detta behov mycket tydligt.

Hemlösa och instängda
I lägret bor syriska flyktingbarn med sina familjer i 
tält. Sedan de flytt från sina städer i Daraaprovinsen, 
har flyktingarna varit instängda i denna ödsliga 
dela av gränsområdet, utan möjlighet att komma 
in i Jordanien. Den enda humanitära hjälp de får 
nu är från Markakyrkan i Amman, Jordanien. 
”Förhållandena här är mycket svåra”, sa Nabil Abou 
Ghazala, en representant för kyrkan, till SAT-7 
KIDS. ”Alla dessa barn har förlorat sin barndom. Vi 
ber med dem om att Gud ska ta bort bitterhet och 
sorg från deras hjärtan.”

Barn berättar om sitt hopp
Även om de inte kommer från en kristen 
bakgrund välkomnar flyktingfamiljerna 

kyrkomedlemmarnas stöd och böner och barnen 
tycker om att sjunga sånger och höra berättelser om 
Jesus. ”Vi flydde från stad till stad tills vi kom hit. 
Vi arbetar på fälten och plockar äpplen nu”, sa en 
syrisk flyktingpojke i ett program. ”Jag saknar min 
familj och mina djur. Jag  hoppas kunna återvända 
till dem.”

Erbjuder undervisning
Ett annat avsnitt visade insatserna som Den Gode 
Herdens arbete från Markakyrkan gör för irakiska 
kristna flyktingfamiljer som bor i Jordanien. Eftersom 
flyktingar inte får arbeta ger kyrkan stöd till hyra och 
hjälper dem att tjäna pengar på hantverk. De ger 
också grundläggande undervisning till barnen och 
delar bibelberättelser, sånger och böner. En ung flicka 
sa: ”Idag har vi lärt oss om att älska andra och om 
Jesus.” 



EN FRAMTID FULL AV TRO
Vi på SAT-7 känner starkt för att göra Guds kärlek synlig i Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA). Vi försöker hela tiden förbättra kvaliteten på våra program och öka antalet 
tittare. Här beskriver vi några av de strategiska mål som vi ska fokusera på de 
kommande fem åren för att få ett ännu större genomslag i regionen.

04   SAT-7:S FEMÅRSPLAN

FÖRÄNDRA 
VÄRLDEN GENOM 
VÅRA PROGRAM

Vår prioritet är att göra Guds kärlek synlig genom mycket bra och  
inspirerande program. Vi tror att detta kan förändra världen.

”Mitt i alla utmaningar och dåliga nyheter från MENA-regionen vill vi dela något annat – Guds goda 
nyheter och hopp”, förklarar Rita Elmounayer, kanalchef  och blivande VD för SAT-7. ”Vi söker hela 
tiden efter mer engagerande och kreativa vägar att förmedla evangeliet. Vi vill använda våra plattformar 
för att berätta inspirerande historier om triumfer och segrar, ta oss an praktiska utmaningar som folk möter och 
stötta dem i alla delar av deras liv. Viktigast av allt är att vi vill att människor ska växa i tro på Jesus Kristus.”
• Tittare relaterar mer till personer i rutan än till specifika kanaler så vi kommer att fortsätta att investera i förmågor och 

människor som personifierar våra värderingar. För våra tittare är dessa programledare och karaktärer inte bara representan-
ter för SAT-7 utan också för evangeliet.

• Vi kommer att ta upp ämnen som utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter genom program för social påverkan på alla 
våra kanaler.

• Vi kommer att fortsätta att utvärdera och öka kvaliteten på våra program, och försäkra oss om att de fokuserar på specifika 
grupper av tittare och deras behov.
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SAT-7-studion i Limassol, Cypern, har nyligen 
uppgraderat all sin produktionsutrustning,  

färdigt för att spela in och sända i HD.

DEVELOP 
NEW INCOME 

STREAMS 

När vi strävar mot nya 
ambitiösa mål under 
de kommande fem åren 

behöver vi öka våra 
inkomster för att bekosta 

vår ökande verksamhet.

De senaste åren har vi startat nya kanaler och investerat 
i ny utrustning, men vår budget har knappt hållit 
jämna steg med inflationen. Vi kan för närvarande inte 
producera många av de nya program som vi behöver 
för de fantastiska möjligheter som vi har”, säger David 
Middleton, utvecklingschef. ”Vi behöver med det 
snaraste öka våra inkomster för att kunna nå målen för 
vår verksamhet och för att kunna fortsätta att troget 
sända ut Guds budskap om kärlek till dem som så 
desperat behöver det.”

Våra stödkontor samlar in pengar för SAT-7 där de 
finns genom att involvera troende runt om i världen 
att stödja visionen om en stark och växande kyrka i 
Mellanöstern och Nordafrika.

Vår senaste tittarundersökning på nätet hjälpte oss att 
förstå vad tittarna föredrar och hur SAT-7:s program 
påverkar deras dagliga liv. Det hjälper oss att förbättra vår 
framtida programproduktion.

SAT-7 ska hela tiden 
förbättra sin verksamhet. 
Vi genomför pålitliga 
tittarundersökningar för att 
utvärdera vårt genomslag och 
svara mot våra tittares behov och 
önskemål.

• SAT-7 kommer att genomföra regelbundna 
tittarundersökningar som visar vilka som tittar, 
vad de tittar på och hur de känner att deras liv har 
påverkats av våra program.

• Vi kommer också att undersöka attityder, åsikter, 
intressen och behov hos människorna i MENA. 
Detta kommer att hjälpa oss att förstå vilka 
program som vi ska satsa på och hur vi ska möta 
människors behov i regionen.

Fler och fler tittare i MENA ser på HD-tv. När HD-tv-apparater och kanaler blir 
billigare och mer tillgängliga måste vi övergå till HD för att fortsätta att ha kvar 
våra tittare och attrahera nya.

”Vi planerar att starta HD-kanaler för alla våra tre språkområden till 2022”, säger Panayiotis Keenan, 
tillförordnad IT och teknisk chef  och SAT-7 PARS chef. ”Det är ett ambitiöst mål, men vi måste följa med 
utvecklingen inom tv-industrin och bland våra tittare så att Guds budskap blir hört.”

Komedier och filmer blev 
framröstade som de mest  
populära av våra tittare.

tittare säger att  
SAT-7 är ett stöd för 
dem i svåra tider.1 av 3

BASERAD  
PÅ FAKTA

UTVECKLA  
NYA INKOMST-

KÄLLOR

Sända  
program  

i HD

Rebekah Pine, representant för SAT-7 Asien (baserad i Hong 
Kong) och Reinaldo Santos, SAT-7 Brasiliens nya chef. SAT-

7 Asien och SAT-7 Brasilien har startats nyligen för att öka 
medvetenheten och inkomsterna i sina respektive regioner.
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När Ain Shams Teachers Assembly nyligen möttes i Kairo, Egypten, delades 
priser ut till grundare och medlemmar i organisationen och till SAT-7 för 
dess bidrag till utbildning genom SAT-7 ACADEMY. SAT-7:s representant 
Amgad Samir mottog priset för vår räkning. SAT-7 ACADEMY fick 
lyckönskningar från många av deltagarna som hade fått hjälp av SAT-7 
ACADEMY:s undervisningsmetoder.

”Jag ser personligen på utbildningsprogrammen och jag lär mig mycket av 
undervisningsmetoderna för att undervisa i engelska. Lärarna i programmet 
Min skola har ett unikt sätt att undervisa barnen. Det är fantastiskt!” – Isaac 
Naguib, engelsklärare och medlem i Ain Shams Teachers Assembly. 

SAT-7 FÅR PRIS FÖR UTBILDNING

EN TIDIGARE PROFAN 
SÅNGARE VÄGLEDER 
TITTARE I DERAS  
ANDLIGA VANDRING
I en ny programserie på SAT-7 ARABIC vägleder pastor 
Ayman Kafrouni (till höger) tittare i deras vandring med 
Kristus. Följ mig, som produceras i samarbete med The 
Church of  the Nazarene i Libanon, tar upp ämnen som att 
leva ett andligt liv i vardagen och att klara av svårigheterna 
med att följa Kristus. Han var tidigare en känd 
nattklubbssångare som underhöll massorna, men Pastor 
Kafrouni vill nu leda troende i deras andliga vandring.

”Pastor Kafrouni har en speciell karisma som gör det 
möjligt för honom att nå tittare med budskapet om en 
relevant andlighet.” - George Makeen, programchef  för 
SAT-7:s arabiskspråkiga kanaler.

drama, snarare än undervisning, används 
för att belysa vanliga sociala frågor 

som arbetslöshet, drogberoende 
och relationsproblem. 

SAT-7 PARS försöker 
uppmuntra och inspirera 
många persisktalande 
genom denna unika 
programserie.  

MODELL FÖR EN GUDS-
FRUKTIG LIVSSTIL
En ny underhållande dramaserie  
på SAT-7 PARS visar ett iranskt 
kristet par som bor i London.  
Hus 30 fokuserar på deras möten med 
olika besökare som hyr ett rum i deras 
hus. Varje program handlar om 
komplexa situationer och visar 
hur huvudpersonerna är 
modeller för en gudsfruktig 
livsstil när de möter olika 
utmaningar. Komedi och 

Isaac Naguib, engelsklärare och Amgad Samir
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DIREKTSÄNDA GUDS-
TJÄNSTER FÖR TURKISK 
PUBLIK
När det populära programmet Bönens Makt gör uppehåll har 
pastorerna Cem Ercin (bild) och Vahan Isaoglu börjat göra 
två olika direktsända program varje vecka med tid för bön 
och gudstjänst. Pastor Vahan leder Bakom Förhänget. Innan Jesu 
uppståndelse var bara prästerna tillåtna att gå ”bakom förhänget” 
i templet för att tala med Gud. Men tack vare Jesus offerdöd 
kan människorna nu gå direkt till Gud och ha en personlig 
relation med honom. Det är det budskapet som pastor Vahan vill 
förmedla: ”Personer ställer frågor och vill veta mer”, förklarar han.

Pastor Cem leder Evangeliets Kärna. Varje avsnitt fokuserar på det 
viktigaste i en specifik bibeltext och ger också tid för tittarna. 
SAT-7 TÜRK:s programchef  Cuneyt Arikan förklarar: ”Detta 
var en bra möjlighet för oss att få in mer undervisning och se hur 
våra tittare skulle reagera på att se en man be på tv i stället för en 
kvinna, och om det skulle påverka tittandet. Det vi hittills har hört 
är mestadels positivt. 

JAG ÄR SAT-7
*Farah 
Koordinator för publikrelationer
Vad innebär din roll inom SAT-7?
Jag svarar på telefonsamtal från tittare som ringer in under 
direktsända program på SAT-7 PARS, och jag håller också kontakt 
med tittare som skriver via appar eller sociala media. Jag svarar 
på tittarfrågor och ber med dem som vill det. Jag skriver också 
uppmuntrande meddelanden och böner som delas i våra program.

Vilka områden av ditt arbete tycker du mest om?
Jag tycker om att jag kan komma in i folks liv och berätta för dem 
om Guds kärlek. Jag ser att liv förvandlas och jag får höra underbara 
vittnesbörd om vad Gud gör bland persisktalande och människor 
från mitt hemland (Iran).

Berätta om några uppmuntrande samtal du haft med 
tittare.
Jag är särskilt glad när jag får tala med kvinnor och barn om Guds 
kärlek, och berätta för dem hur värdefulla de är för Honom. Jag vet 
av erfarenhet att livet i Iran kan vara särskilt svårt för kvinnor. Jag 
älskar när jag kan säga till en kvinna: ”Gud älskar dig som du är, 
oavsett vilken bakgrund du har, vad du har gjort eller hur du ser ut.” 
Jag blir överlycklig när jag ser en kvinna som vänder från tårar till 
skratt för att det finns en Gud som älskar henne.

Om du kunde sitta ned med Jesus i dag, vad skulle du 
fråga honom?
När jag blev troende hade jag många frågor. Varför just jag? När jag 
är ensam, var är du då? Det fanns många ”varför”. Nu, efter många 
års erfarenhet av en relation med honom, kan jag ärligt säga att jag 
inte längre ställer dessa frågor till honom.

Vad tycker du om att göra på din fritid?
Vara med min familj (min dotter och min son). På arbetet öser jag 
min energi över andra, så jag lyssnar till lovsånger för att få energi 
igen. Jag tycker också om att gå i naturen, resa och shoppa. 

Hej teamet bakom Jesu familj. 
Tack för att ni visade vår video i ert 
program. Mina vänner som var med 
på videon är inte kristna, men de 
tittar på ert program. De har lärt sig 
er signaturmelodi utantill och tycker 
om er musik och era texter. När de 
såg vår video i rutan bjöd de in sina 
släktingar för att se programmet.  
Vi älskar er så mycket!”
Shereen från Sudan till SAT-7 KIDS

”
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EN GLÖMD HISTORIA  
OCH EN OSÄKER FRAMTID
Området mellan Atlasbergen ner till de torra slätterna i Sahara, Nordafrika – 
också känd som Maghreb – har en rik historia. Kristendomen spred sig över 
den norra delen av området i trons allra tidigaste århundraden. Men få spår 
finns nu kvar av denna urgamla närvaro – och idag möter troende förtryck, 
avståndstagande och till och med hot om våld.

De ursprungliga invånarna var berberna, och 
dagens Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko och 
Mauretanien har en lång historia av erövringar. De 
norra delarna av regionen dominerades av Karthago 
innan de blev en del av det romerska riket. 

Kristendomen spred sig tidigt över området som 
styrdes av romarna. Trots vågor av förföljelse 
etablerade troende en framgångsrik kyrka i 
Karthago, i det nuvarande Tunisien. Nordafrika var 
ursprunget för kyrkofäderna Tertullian, Cyprian 
och Agustinus – och på 300-talet blev kristendomen 
regionens officiella religion.

Förtryck och förföljelse
I dag finns det officiellt religionsfrihet i Libyen, 
Algeriet, Tunisien och Marocko. Men i verkligheten 
är situationen för den kristna minoriteten mycket 
restriktiv. Alla länder i Maghreb, utom Marocko, 
finns på Open Door’s World Watch List, som rankar 
de länder där förföljelsen av kristna är som värst.

Nordafrikaner som blir kristna drabbas ofta av 
förtryck, uteslutning och till och med hot om 
våld från sina familjer eller andra i samhället. I 
Mauretanien riskerar nyblivna kristna till och med 
att mista sitt medborgarskap. Det innebär att många 
kristna i regionen följer Jesus i hemlighet.

Begränsad frihet
Även om utländska kristna ofta får fira gudstjänst 
öppet finns det ofta restriktioner för vad de får göra. 
Att evangelisera är förbjudet i Marocko, Algeriet 
och Mauretanien och tillgången till Biblar är också 
starkt kontrollerad i dessa länder. På senare år har 
kristna varit utsatta för stor risk för våld i Libyen, 
som är nummer sju på World Watch List. Sedan 

inbördeskrig bröt ut efter Gaddafis fall 2011 har 
troende haft mycket litet skydd från terroristgrupper.

Nya utmaningar
I Algeriet har situationen på senare tid varit 
mycket ljusare. Kyrkan har vuxit starkt, speciellt 
blandberberna i Kabylieregionen. Men sedan 
politiska spänningar har börjat växa nyligen, så har 
kyrkor blivit utsatta för attacker av staten och flera 
kyrkor har stängts.

Men kristna där förlorar inte hoppet. SAT-7 
ARABIC:s programchef  George Makeen förklarar: 
”De vi har kontakt med är fortfarande mycket 
hoppfulla. Deras kommer av att de älskar Gud och 
de ger inte upp lätt, men det är ändå en mycket 
stressfylld tid. När du hindras från att göra vad du 
vill göra – vad du är kallad att göra – kan det till och 
med vara värre än att bli arresterad.”

SAT-7 stödjer isolerade kristna över hela 
Nordafrika genom alla de utmaningar de 
möter. De följande sidorna skildrar deras 
berättelser. Be för dem medan du läser. 
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De kristna är mindre än

av befolkningen  
i större delen av Nordafrika

1%
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 Evangelisten Markus 

tros ha anlänt 
till Alexandria i 

närliggande Egypten

1516
Algeriet invaderas av det 

Ottomanska riket som 
sedan mer eller mindre 

kontrollerar större  
delen av regionen

2011
Protester i Tunisien sätter 

igång den ”arabiska 
vårens” revolutioner 

över hela Mellanöstern

354
Kyrkofadern 

Augustinus föds i 
dagens Algeriet

1951
Libyen blir självständigt 
från europeisk kontroll, 

följt av Marocko 
(1955), Tunisien (1956) 

och Algeriet (1962) 
från fransk kontroll

180
En grupp kristna, 
Scillitanmartyrerna,  
blir avrättade i 
Karthago (Tunisien)

1830
Frankrike börjar ta 
kontroll över Algeriet, 
och sedan större delen 
av Nordafrika. 

697–698
Arabiska soldater intar 
Karthago som en del 
av deras erövring av 
Nordafrika

1992
Algeriets tio år långa 
inbördeskrig startar
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1  Nyblivna kristna får hjälp av den goda kristna undervisningen i program som Det första steget. Här diskuterar gästtalarna Kahina 
(till vänster) och Sarah (till höger) ämnet Guds trofasthet.  2  Det nya barnprogrammet En vers och en berättelse hjälper de yngsta 
troende att växa i sin tro. Detta program från SAT-7 KIDS är det första barnprogrammet från Algeriet.  3  Min kyrka i Algeriet sänder 
gudstjänster för isolerade kristna. ”Kyrkan rymmer 700 personer och är ändå fullsatt varje vecka”, säger producenten Salah Kessai.
4  Kristna firar gudstjänst under SAT-7:s sändning av söndagsgudstjänsten från Min kyrka i Algeriet. Den växande kyrkan i Algeriet 
är i stort behov av det andliga stöd som ges av SAT-7:s program.  5  Samia Kessai intervjuar en kvinnlig troende på Fria själar. 
Programmet delar starka vittnesbörd från algeriska kristna från alla delar av samhället. Många sökare kommer till kyrkan efter att 
har hört ett vittnesbörd. De längtar efter att själva få uppleva Guds kärlek.

1 2

3

4 5



STOR KYRKOTILLVÄXT I 
ALGERIET TROTS MOTSTÅND
Producenterna Samia och Salah Kessai är vana att möta motstånd – kyrkan  
de går till återöppnades nyligen efter månader av påtvingad stängning.  
Men paret, som gör starka SAT-7-program i Algeriet, vägrar att ge upp.  
Deras arbete ger viktigt stöd till dem som väljer att följa Kristus. 

Som många kristna ledare i Algeriet har Samia och 
Salah varit med om fantastik kyrkotillväxt på senare 
år. ”Var tredje månad har kyrkan dop, ibland för mer 
än 100 personer. I juni döptes 67”, säger Salah. Men 
eftersom politiska spänningar har ökat, så har kyrkor 
upplevt mer inblandning från myndigheterna. ”De 
vägrar att ge tillstånd för kyrkor att verka, och sedan 
stänger de dem för att de inte har något tillstånd”, 
förklara Saleh.

Elva kyrkor har stängts, däribland Salahs och Samias 
i Aïn Turk, nära Oran. Den var stängd i sju månader 
innan den tack och lov öppnades igen i juni. Utan att 
avskräckas säger Salah: ”Ju mer problem kyrkan får, 
desto starka blir den.”

Många får erfarenheter av Gud
Paret producerar livaktiga gudstjänster, program med 
kristen undervisning och samtalsprogram. ”SAT-7:s 
program har stor inverkan på tittare, som tycker om 
att se på program på sin egen dialekt”, säger Salah. 
”Många upplever en personlig relation med Gud 
genom att se på programmen.

Programmens inflytande gäller inte bara Algeriet. 
Salah berättar om ett möte med en grupp kristna 
från Marocko och säger: ”De berättade för mig 
att de träffas i ett hem för att be 
tillsammans och se Min kyrka i 
Algeriet. De ber att de någon gång 
ska få en sådan kyrka i Marocko.

Svårt att vara kristen
Salah förklarar att det kan ha stora utmaningar 
att vara kristen i Nordafrika. Troende utsätts ofta 
för påtryckningar ikring sin tro från människor i 
omgivningen. Samia säger att hon uppmuntrar 
dem att lära från exempel från kristna som funnits i 
regionen tidigare.

För att hjälpa till att möta behoven hos landets yngsta 
troende producerar Samia och Salah En vers och en 
historia, ett nytt barnprogram där två unga 
programledare delar berättelser om 
Jesus genom drama och sånger. 

Producenten Salah (mannen 
i röd skjorta) ber med 

gästerna i programmet 
innan inspelningen 
startar.
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Bön är nyckeln  
till allting. Utan 
bön kan vi inte 
göra någonting.”
Salah Kessai

”



VI INSPIRERAR FAMILJER  
I HELA ARABVÄRLDEN

I ett patriarkalt samhälle där fäder är auktoriteter 
som ska respekteras och fruktas, så uppmuntras barn 
sällan att ställa frågor eller att säga vad de tycker. 
Söner är ofta favoriserade framför döttrar som sällan 
uppmuntras att sträva efter något annat än att bli 
goda hustrur och mödrar. Hamid, en marockansk 
pappa, och Aya, hans tonårsdotter, visar på ett annat 
exempel genom sitt SAT-7 KIDS-program Jag och 
min dotter.

Bra exempel på en fader-dotter relation
Detta inspirerande program som visar komplexiteten 
i en fader-dotterrelation är nu inne på sin tredje 
säsong. Hamid och Aya spelar upp sina vardagliga 
problem, diskussioner och samtal framför kameran 
genom komedi, drama, sånger och Bibelberättelser. 
”Vi spelar upp det vi upplever”, säger Hamid. ”Vi 
diskuterar om kläder, studier, lögner och andra 
liknande vardagliga ämnen. I vårt senaste program 
diskuterade vi om att ställa frågor. I MENA-
samhällen kan inte barn ställa frågor. De ska bara 
lyssna och lyda. 

”Jag vill att barn ska lära sig att vara mer bekväma 
tillsammans med sina pappor”, säger Aya. ”Jag vill 
att de ska veta att det är ok att vara oense och att 
gräla ibland; det är normalt!”

”Vi uppmuntrar också barn och deras föräldrar att 
prata om de Bibelverser som vi delar. Vi vill inte att 
våra program bara ska vara komedi”, säger Aya.

Ett program också för föräldrarna
Programmen som är undervisande och har 
genomslag på olika nivåer visar också indirekt 
modeller för effektiv barnuppfostran för föräldrar.
Tittare från hela regionen kontaktar ofta Hamid och 
Aya via sociala media och berättar hur programmen 
har påverkat deras familjer. En tittare, en mamma, 
skrev på Facebook: ”Mammor, var medvetna om 
vad era barn ser på tv som kan skada era försök 
att uppfostra dem med goda värderingar. Jag 
rekommenderar Jag och min dotter till alla föräldrar!” 

Hamid och Aya, en marockansk pappa och dotter, visar hur ett bra förhållande mellan 
far och dotter ser ut genom sitt program Jag och min dotter som sänds på SAT-7 KIDS. 
Genom att spela upp sina vardagshändelser, bra och dåliga, uppmuntrar de indirekt tittare i 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) att sträva efter goda familjerelationer.

Min pappa 
uppmuntrar mig 
att inte vara 
passiv, utan att 
vara proaktiv… 
Jag vill att alla 
barn ska få 
känna sig fria 
att ha sådana 
diskussioner med 
sina föräldrar.”
Aya

”
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Jag mötte Kristus för fem år sedan. Jag tittar 
regelbundet på SAT-7:s program. Jag kan 
inte alltid se på programmen på vår tv, för 
min familj tycker inte om det, så jag ser dem 
på min telefon med SAT-7:s app. Jag vill se 
fler program på min dialekt som talar till 
människorna i mitt land.” 
Bahaa från Tunisien

”

Ett speciellt vykort som kom till SAT-7 ARABIC 

– från en tittare som heter Gamal, från Marocko.

NORDAFRIKANSKA TITTARE 
DELAR SINA BERÄTTELSER

Hej och frid vare med er!  
Efter att ha följt SAT-7 i 20 år  
vill jag framföra mitt varma 
tack. Jag har sett på er kanal 
sedan jag var en liten skolpojke 
och nu är jag vuxen. Jag har i 
20 år sökt Guds kärlek. Tack så 
väldigt mycket!”

Tack pastor Elie för er gudstjänst på SAT-7. Tack 
också SAT-7 för att ni har bett för min familj. 
Min man fick ett arbete, men jag vill också att 
ni ber att han ska få lära känna Jesus. Jag ber 
att jag ska bli döpt i den Helige Ande och att 
min son ska bli välsignad.” 
Kvinnlig tittare från Algeriet

”

”

VI HÅLLER KONTAKT MED BORTGLÖMDA OMRÅDEN    13

Hej! Jag är 13 år och från Marocko och går i sjunde klass.  
Jag är inte kristen men jag älskar SAT-7 KIDS och ser alla program.  
Mitt favoritprogram är Berättelser från Bahamman och Jag och min 
dotter med marockansk dialekt. Jag är glad att jag blev er brevvän. 
Kan ni berätta mer om Jesus och den Helige Ande? 
Sawsan från Marocko
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GUDS KÄRLEK ÄR SYNLIG  
I TURKISKA TROENDES LIV
Sat-7 TÜRK:s tittare Sedat och Gülay är några av den mycket lilla minoriteten kristna 
i Turkiet, ett land som har ungefär 80 miljoner invånare. Under mycket svåra tider 
vände de sig till Jesus – och sedan dess har Han gjort många under i deras liv.

Jag såg honom 
så tydligt, klädd i 
vitt. Han sa: ’Jag 
är den du söker. 
Var inte rädd.’”

””Jag var så rädd. Jag hörde en röst säga: ’Var inte 
rädd’. Sedan såg jag honom så tydligt, klädd i vitt. 
Han sa: ’Jag är den du söker. Var inte rädd.’ ”Med 
tårar i ögonen berättar Gülay om ögonblicket då 
hon mötte Jesus i en sjukhussal. Hon var gravid i 
sjunde månaden och stod inför hotet att bli förlamad 
för livet.

Hon hungrade efter kärlek
Det var inte första gången som Gülay och henne 
man Sedat hade mött svårigheter. De kämpade för 
att finna hopp i Turkiets majoritetsreligion. När 
problemen kom, och livet såg omöjligt ut, kunde de 
inte se någon väg framåt.

De undrade om kristendomen kunde ha den mening 
de letade efter. De besökte en församling in sin hem-
stad Antalya, och fick ett kärleksfull mottagande. ”Vi 
fann det vi saknade”, säger Sedat. ”Våra hjärtan var 
redo. Vi hade längtat så länge.” Kyrkan fortsatte att 
visa dem Guds kärlek och stöttade dem när Gülay 
fick ryggproblem.

Ljus i mörkret
Strax därefter, när Gülay var långt gången i sin 
graviditet, blev hon inlagd på sjukhus. Hon fick veta 
att hon riskerade livslång förlamning och måste 
genomgå en operation, och var skräckslagen. Hon 

planerade att lämna sjukhuset på eget bevåg – även 
om hon skulle bli tvungen att krypa ut från sjukhuset. 
”Jag skulle just ge mig iväg, men det var inga lampor 
tända”, säger hon. ”Plötsligt hörde jag någon säga 
mitt namn, och jag såg tydligt en gestalt i ljuset. Jag 
blev rädd, men kände mig samtidigt lugn.” När 
Gülay vaknade upp efter operationen sa läkaren att 
det var den mest lyckade operation som han någonsin 
gjort. Hon visste att Gud hade styrt läkarens hand.

Gud är trofast
Det var bara början på Guds verk i Gülays och Sedats 
liv. Även om de har fortsatt att möta svårigheter har 
de sett Hans hand hjälpa dem många gånger. Som 
många andra troende i Turkiet har Sedat och Gülay 
haft problem att hitta kristet material för att hjälpa 
dem att växa i tron och dela den. Det är på detta om-
råde, säger de, som SAT-7 TÜRK gör stor skillnad. 

”Vi älskar verkligen SAT-7 TÜRK och vi ser mycket 
på den kanalen”, säger Gülay. ”I morse kom jag 
nästan för sent till arbetet för jag ville titta fär-
digt på ett program! Jag älskar program-
men för de är mycket tydliga.” 
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Kristna i Nordafrika är de som förföljs mest i regionen.  
Det är lagligt att fira gudstjänst men de diskrimineras 
socialt, förtrycks, blir utstötta och hotas av våld. De som 
är nykristna är till och med utsatta för större risker. Biblar 
och annat kristet material är svåra att få tag på och många 
kristna har svårt att få kontakt med andra kristna och få 
del av gemenskapens välsignelse. 

Genom program på nordafrikanska dialekter, för barn 
och vuxna, vill SAT-7 möta behoven hos isolerade troende 
i regionen. Kristna utbildningsprogram, underhållande 
historieberättande program och gudstjänster på tv hjälper 
nordafrikanska troende att få kunskap om hoppet hos Gud 
och gemenskap via tv.

Din gåva kommer att hjälpa till att sända ut 
Jesu kärlek och hans förvandlande budskap till 
miljoner som söker kristen undervisning på sin 
lokala dialekt. Vill du hjälpa dem idag?

HJÄLP OSS ATT HÅLLA  
KONTAKT MED BORT-
GLÖMDA OMRÅDEN

JA, jag vill ge en 
livsförändrande gåva!

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

€

SAT-7 TÜRK (TURKISKA)

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

SAT-7 PARS (PERSISKA)

PÅ SATELLIT: Eutelsat Hot Bird 13B 13˚ Öst, 10.949 GHz, Vertikalt; 

Täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa

 Yahsat 13 52,5* Öst, 11.958 GHz Vertikal; 

Täcker Mellanöstern

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

 www.youtube.com/user/SAT7PARS

 Smartphone app: SAT-7 PARS

How to find SAT-7

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

Täcker Mellanöstern och Nordafrika

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

 www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

 Smartphone app: SAT-7

SAT-7 KIDS (ARABISKA)

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 ACADEMY (ARABISKA)

PÅ SATELLIT: Nilesat (E7WA) at 7° West, 10.727 GHz Horizontal;  

Täcker Mellanöstern och Nordafrika

ONLINE: www.sat7academy.com

 www.facebook.com/sat7academy

Hur hittar jag SAT-7?

Europa europe@sat7.org 

Storbritannien uk@sat7.org

 

USA usa@sat7.org 
Kanada canada@sat7.org

Kontaktinformation

Banköverföring:  
USDOLLARKONTO
Kontonummer: 57319020
Kontoinnehavare: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE19 3706 0193 0057 3190 20
BIC (SWIFT-adress): GENODED1PAX 
 
EUROKONTO
Kontonummer: 57319011
Kontoinnehavare: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE68 3706 0193 0057 3190 11
BIC (SWIFT-adress): GENODED1PAX



Känner du för Mellanöstern och Nordafrika? Vill du vara med i en global bönevecka  
för denna region tillsammans med tusentals andra kristna?

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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TROFAST VITTNESBÖRD  
I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 
BÖNEVECKA | 4–11 NOVEMBER 2018

Anmäl dig till böneveckan
Besök www.sat7.org/week-of-prayer-2018 för 
att få mer information och för att anmäla dig till 
nyhetsbrev om böneveckan och SAT-7. Tack för 
att du vill be med oss.

Material du kan använda
Vi har sammanställt en böneguide som kommer 
att hjälpa dig att få veta mer om vad du ska be 
om, varje dag i veckan. Den kan användas av 
enskilda, bönegrupper och församlingar.

Mer material kan också laddas ned från  
www.sat7.org/week-of-prayer-2018, även vår 
affisch och inbjudan som kan skrivas ut. Dela 
dessa med dina vänner, grannar och samhällen.

Anmäl dig till SAT-7:s bönevecka och får 
ditt eget bönepaket som innehåller en 
fängslande böneguides broschyr, särskilda 
klistermärken och bokmärken för att 
använda under böneveckan!

Gå till www.sat7.org/week-of-prayer-2018 
för att få veta mer.


