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Religionsfrihet i en 
multireligiös värld

Samtidigt som världen med förskräckelse 
åser den våldsamma uppkomsten av den 
Islamiska Staten (IS), de nyss inträffade 
terroristattackerna i Europa, de fruktansvärda 
halshuggningarna av västerländska gisslan, 
koptiska kristna och andra, måste vi fråga oss 
själva: ”På vilket sätt skall vi på ett Kristuslikt 
sätt ge gensvar på detta våld som utförs i 
religionens namn?” Denna fråga är av speciellt 

intresse för oss på SAT-7 eftersom vi är ett av de ledande kristna 
Tv-bolagen i regionen.

Under senare delen av mars 2015 kommer 225 av SAT-7:s partners, 
styrelsemedlemmar och anställda att mötas i Turkiet på vår 
konferens Network 2015. Årets tema är ”Kristet vittnesbörd i en 
multireligiös värld”. Vi kommer att diskutera sådana frågor – men 
inte för första gången!

Innan vi började med våra sändningar för nästan 20 år sedan, 
insåg vi att satellit-TV gav oss, för första gången i historien, 
möjlighet att kringgå den sedvanliga censuren av media och 
sända vad vi ville till miljoner hem utöver Mellanöstern och 
Nordafrika.

Frågan var, betydde det att vi skulle använda den friheten till att 
attackera andras tro? Vi insåg från början att en sådan angripande 
strategi inte bara skulle resultera i en ny och ovälkommen 
motreaktion som skulle drabba sårbara kristna grupper, utan 
också skulle ha varit helt resultatlös.

Anledningen till att Tv-program kan förändra liv ligger i det faktum 
att man kan bygga upp varaktiga relationer med tittarna, bli 
dagligen ”inbjudna” till hem i stängda länder för att presentera 
evangeliets goda nyheter. Att attackera en annans tro på det sätt 
vi sett i europeisk press skulle enbart förolämpa människor och 
göra att de aldrig mer gick in på vår kanal!

Vi ser att vi idag har en oerhört stor och mottaglig tittarskara i 
dessa länder som i praktiken helt saknar kyrkor och församlingar. 
Varför? Därför att vi kan ge hopp och goda nyheter, och vi gör 
inte så att folk vänder ryggen till budskapet genom att ge sårande 
kommentarer eller förringa vad de trott på och hållit heligt i 
generationer.

Dr Terence Ascott 
VD och grundare av SAT-7



Mr Know (Han som vet), programledaren för SAT-7 
KIDS populära program ”Varför är det så?” (”Why Is 
That?”), besökte nyligen norra Irak och invervjuade 
flyktingbarn som undsluppit terrorn från IS. Han mötte 
där en fantastisk 10-årig flicka som heter Myriam.  
Nu har hennes starka budskap spridits i media.

När Myriam flydde från Qaraqosh 
lämnade hon efter sig många 
dyrbara saker – sitt hem, sin 

skola och sina vänner. Trots alla dessa 
förluster och den traumatiska flykten 
kunde hon ändå sjunga en underbar 
sång om hur hon har all sin glädje i 
Kristus. Där satt hon i ett flyktingläger, 
många mil hemifrån, och sjöng ut sin 
kärlek till Gud.

Gud älskar IS
Hennes sång var ett enastående vack-
ert och unikt exempel på ett barns 
tro och förlåtelse. Myriam förstår inte 
varför IS förföljer kristna. ”Jag är så 
ledsen att de körde bort oss från våra 
hem. Varför gör de så?” Ändå säger 
hon: ”Gud älskar IS. Jag förlåter dem, 
och ber att Gud skall förlåta dem.”

Den sex minuter långa videon som 
filmades med Myriam delades på Fa-
cebook och nådde mer än en miljon 
människor på 42 timmar. Nu har den 
setts mer än en miljon gånger.

Myriam ringde
Några dagar senare, den 27 februari, 
innehöll programmet ”Varför är det 
så?” ett avsnitt som handlade om 
försoning. Mr Know talade om videon 
med Myriam och hur den hade upp-
muntrat människor att komma till-
sammans för att be. Då ringde Myriam 
till det direktsända programmet för 
att prata med Mr Know. Han tackade 
henne för att hon talat från hjärtat på 
videon, och hon sjöng en sång till för 
tittarna.

Återupprätta relationer
Mr Know sa till tittarna att de skul-
le återupprätta sina relationer till 
människor de kommit på kant med, 
även om det var den andra personen 
som gjort något fel. Som utgångs-
punkt tog han Matteus 5:23–24. 

”Därför, om du bär fram din gåva 

10-ÅRIGT BARN FÖRLÅTER 
ISLAMISKA STATEN (IS)

till altaret och där kommer ihåg att din 
broder har något emot dig, så lämna 
din gåva framför altaret och gå först 
och försona dig med din broder, och 
kom sedan och bär fram din gåva.”

Älska människor som han  
älskar dem
Mr Know uppmuntrade barnen att 
inte vänta på att den andre som 
började tvisten skulle be om förlåtelse, 
utan tänka på att älska människor som 
Jesus älskar dem. Han sade till dem att 
de skall vara salt och ljus i världen, och 
att om vi inte vet hur vi skall kunna 
förlåta, får vi tänka på Jesus Kristus 
och hur han dog för oss.

Be att Gud får verka som medlare 
mellan den kommande generatio-
nens människor i Mellanöstern och 
Nordafrika, och titta på videoklippet 
på www.facebook.com/SAT7Network

”Vi ska älska 
människor som 
Jesus älskar dem” 

Mr Know (längst bak) från 
programmet ”Varför är det så?” 

besökte Myriam (till vänster i 
mitten) och hennes familj som 

flytt från IS.

NYHETER



SAT-7:s nya studio i Libanon har redan 
använts för att spela in en serie påsk-
program, ”Om det inte vore för korsets 
skull” (”If Not for the Cross”).

Programmet är skrivet av och 
leds av Ayman Kafrouni, en välkänd 
sångare som också är pastor i Nazare-
nekyrkan i Sed El Baouchrieh, Beirut. 

Varje avsnitt innehåller tillbedjan och 
sånger ledda av ett band och en kör. 
Några avsnitt innehåller också en 
intervju med en känd person under 
temat ”Fråga mig om Jesus”. 

Kreativiteten hos personalen i 
Libanon och den rådande religionsfri-
heten i landet har gjort SAT-7 i Beirut 

PÅSKPROGRAM FRÅN DE NYA 
LOKALERNA I LIBANON

Det populära direktsända program-
met ”Från mig till dig” (”From Me to 
You”) sänds inte längre. Programmets 
hängivna tittare har ivrigt sett fram 
emot lanseringen av ett nytt program 
nu i vår, lett av samma programle-
dare. Det nya programmet skall heta 
”Vi växte upp tillsammans” (”We Grew 
Together”). 

till ett viktigt center för produktionen 
av program. När man nu, efter mer än 
15 år av expansion i landet, har tagit i 
bruk de nya ändamålsenliga lokaler-
na, markerar det en ny era för SAT-7:s 
verksamhet. 

”Vi växte upp tillsammans” är liksom 
”Från mig till dig” ett direktsänt pro-
gram men det har en ny studio och 
ett nytt koncept. Programledare är 
Jamie, Joyce och Rawad från Libanon 
och Nour och Tamar från Syrien. De 
vill vara förebilder för sina tittare och 
fortsätta att växa upp tilsammanns 
med dem. Programansvarig George 
Makeen säger: ”De har en speciell 
relation till tittarna. Varje gång vi 
sänder programmet ringer folk in för 
att diskutera saker, för att be och för 
att sjunga tillsammans.”

De kommande avsnitten hand-
lar om flera kontroversiella ämnen, 
innehåller intervjuer med kristna 
som har gjort betydelsefulla insat-
ser i samhället, diskuterar vad som 
ligger bakom de budskap som media 
presenterar för oss, och många andra 
ämnen.

ATT VÄXA 
UPP MED 
SAT-7

Samma team som ledde det populära programmet 
”Från mig till dig” leder också den nya showen ”Vi 
växer upp tillsammans”.
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NYTT DIREKTSÄNT 
PROGRAM FÖR AFGHANER

”BRIDGES” SKAPAR  
RUBRIKER I EGYPTEN

”Jag behövde hitta någonstans 
att bo. I mitt rum hade jag ett 
porträtt av Jesus som jag fått 
av mina armeniska vänner. 
Jag började be till Jesus om 
ett ställe. En dag mötte jag en 
man som jag lärde känna och 
han föreslog att vi kunde dela 
bostad. Jag är tacksam för 
att Jesus hjälpte mig. Jag har 
fortfarande kortet på Jesus i 
mitt rum och vill säga att Jesus 
fortfarande kan göra under. 
Jag hoppas att jag en dag kan 
tala om öppet i Iran att jag är en 
kristen.” 
En man från Iran

”Jag älskar det här programmet 
för det introducerar mig till 
Herren Jesus och gör att jag lär 
mig Guds ord. Jag vill att Jesus 
skall komma in i mitt hjärta och 
sinne och vara i mitt blod. Var 
snäll och skicka några böcker till 
mig så jag kan lära mig mer om 
Kristus.” 
En flicka från Egypten som sett 
”Godnattsagan” (”Bedtime story”)

I februari lanserade ”Broar” en ny studio  
med en stor skärm som kunde visa video  

och gäster från platser utifrån.

”Livets hemlighet” leds av Pastor Shoaib Ebadi och 
hans fru Mariam.

Det är riskabelt för folk i Afganistan 
att ringa in till ett SAT-7-program. En 
tittare skulle kunna bli satt i fängelse 
eller dödad om han eller hon väljer att 
följa Kristus; ändå är det många som 
trotsar risken och ringer in och delar 
sina vittnesbörd.

”Antalet kristna i Afganistan ökar 
snabbt just nu”, säger Mansour Kha-
jepour, SAT-7 PARS VD, ”och därför ökar 
också behovet snabbt av stöd och 
hjälp för deras tillväxt och vittnesbörd.” 

De populäraste programmen för 

SAT-7:s nyhetsprogram ”Broar” (”Brid‑
ges”) har skapat rubriker i Egypten 
eftersom det visar sällan sedda bilder 
från Irak och talar om tabubelagda 
ämnen som AIDS och homosexualitet.

Programansvarige George Makeen, 
producenten Sherif Wahba och deras 
team har fångat uppmärksamheten 
hos både tittare och press i sitt bro-
byggande. De försöker skapa en anda 
av förståelse mellan olika grupper i 
regionen.

Nyhetsbyråerna Veto och Watani 
(Mitt land) har rapporterat om besö-
ket som ”Broar” nyligen gjorde till Irak, 

där programledaren Bassem Maher 
och filmteamet intervjuade flyktingar 
som blivit bortdrivna från sina hem 
av IS. 

Tidningen Al‑Fagr (Gryning) har 
också publicerat en artikel som 
handlar om ett av avsnitten i ”Broar” 
som tog upp AIDS från ett medicinskt 
perspektiv och homosexualitet från 
läkares och psykologers perspektiv.

dessa afganska tittare är de som tar 
upp vardagliga ämnen som berör 
alla afganer. Dessa program sänds på 
dari, den persiska dialekt som talas av 
majoriteten av afghanerna.

I februari började man sända ett 
dirketsänt program, producerat i 
Kanada, vid namn ”Livets hemlighet” 
(”Secret of Life”), lett av pastor Shoaib 
Ebadi och hans fru Mariam. De fokuse-
rar på viktiga ämnen som till exempel 
kvinnans roll i samhället, familjeliv 
och problem med drogmissbruk.
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Vi lever i historiska tider. Kom-
mande generationer kommer 
att se tillbaka på vår tid och tala 

om den som en tid då kyrkor tömdes 
på sina medlemmar, då fruktan och 
orättvisor krossade de fattiga och 
svaga, och då världen var delad när 
det gällde att veta vad som kunde och 
borde göras.

En klyfta mellan öst och väst
Världen idag ser delad ut, och det 
verkar som att Mellanöstern markerar 
gränsen mellan ”den kristna västvärl-
den” och ”den muslimska östvärlden”. 
Är den delningen ödesbestämd? Be-
tyder det att vi kommer att se en kon-
flikt mellan dessa båda kulturer och 
kanske rent av gå ett nytt världskrig 
till mötes? Trots att det verkar som att 
media runt omkring oss och många 

VITTNESBÖRD I EN 
SPLITTRAD VÄRLD
”Kommer det att bli ett nytt världskrig?” frågar sig 
SAT-7 ARABIC:s programansvarige George Mackeen.

andra inflytelserika höga röster säger 
att det är oundvikligt, så ser vi på SAT-
7 annorlunda på detta.

Miljoner kristna
Vi kristna från Mellanöstern som är 
verksamma i detta område mellan 
öst och väst vet att det finns miljoner 
kristna här som fortsätter att vara 
vittnesbörd för Jesus Kristus. Vi vet 
också att ytterligare många miljoner 
som, tillika med majoriteten av SAT-
7:s tittare, bekänner sig till en annan 
religion, ändå är intresserade av att 
höra mer om den kristna tron och som 
känner empati med de många offren 
för krig och terror.

Hylla mångfalden
För bara några dagar sedan la vi på 
Facebook upp en intervju med Myri-

am, en irakisk kristen flicka som bor i 
Irbil. Där uttrycker hon sitt hopp om 
en bättre framtid och säger att hon 
förlåter dem som tvingade henne att 
fly från sitt hem. Inom mindre än 48 
timmar nådde denna intervju mer än 
en miljon människor. Efteråt kom det 
in tusentals kommentarer, de flesta 
från icke-kristna, som uttryckte sin 
medkänsla och sitt stöd för Myriam.

Det är lätt att dela in världen i svart 
och vitt. Men vi som bor här i Mel-
lanöstern väljer att hylla olikheterna, 
just det som extremisterna vill utrota. 

Vi vet att inget är mer effektivt 
än att låta den stora skaran av 
kristna dela med sig av sin tro till 
andra på ett vänligt och hänsyns-
fullt sätt. 

Handla rätt i en svår tid 
Medan många röster i heta 
debatter förespråkar krig eller 
förbereder för det, fortsätter vi på 
SAT-7 att proklamera sanningen 
med en orädd och vänlig ton. När 
det gälller att tala om de goda 
nyheterna och kompromisslöst 
fördöma det onda, så är antag-
ligen aposteln Paulus det bästa 
exemplet. Han gjorde det alltid 
i en anda av kärlek (Titus 3:1-2; 
Apg. 17:22-31).

Det är historiska tider vi lever 
i och människor kommer att se 
tillbaka för att se vad vi sa och 
gjorde. Min bön för den kristna 
kyrkan, för de troende, och för 
SAT-7, är att vi skall ha vishet att 
veta vad som är rätt att säga och 
göra i de här svåra tiderna, och 
vara modiga nog att öppet säga 
och göra det.

”Det är lätt att 
dela in världen 
i svart och 
vitt. Men ... vi 
väljer att hylla 
olikheterna.”
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Imed Dabbour berättar om filosofin 
bakom programmet. ”Vi pratar om 
gästen. Kristen eller inte kristen 

så talar vi om hans eller hen-
nes liv och arbete. Jag ser 
på varje människa som 
en Guds avbild, inte som 
kristen eller inte.”

Imed Dabbour säger 
att programmet tar upp 
känsliga sociala frågor 
från ett andligt perspektiv, 
till exempel människohandel, 
sexuellt våld och adoption. 

Trots att ämnena är kontrover-
siella och behandlas från en kristen 
synvinkel, så ses programmet utöver 
hela Mellanöstern och Nordafrika. 

Imed Dabbour tror att det beror på 
att programmet också tar upp hela 
vidden av olika religiösa trosuppfatt-
ningar som omfattas av befolkningen. 
Åtminstone 80 % av tittarna bekänner 
sig inte till den kristna tron. Det är en 
stor utmaning i en multireligiös värld.

Bygga broar
”På SAT-7 är vi pionjärer på så sätt 
att vi bygger broar genom att öppet 
verka för att få respekt för det kristna 
budskapet”, säger Imed Dabbour. 

”Jag försöker vara flexibel - om 
jag bjudit in en gäst och denne inte 
vill tala om Gud, så är det okej. Jag 
tvingar inte fram något eftersom 
det kristna budskapet är kärlek och 
gästen är skapad till Guds avbild. Om 
han är nedbruten och avvisar det är 
han fri att göra det. Jag respekterar 
människors frihet.”

Acceptera olikheter
Imed Dabbour valde att bli kristen 
efter att ha vuxit upp i en annan 
religion och har därför personligen 
upplevt vilket känslomässigt trauma 

FÖRBJUDNA ÄMNEN 
DISKUTERAS
Imed Dabbours program på SAT-7 ARABIC heter 
visserligen ”Förbjudet” (”Forbidden”), men Imed säger 
att meningen med programmet är inte att bannlysa 
vissa ämnen, utan att ta med och diskutera ämnen 
som andra förbjudit.

ett sådant val för med sig. Den erfa-
renheten har förberett honom för de 
ibland smärtsamma diskussioner som 
äger rum i hans program. 

”Vi på SAT-7 visar vår kärlek genom 
att acceptera olikheter. Vi sänder 
gedigen undervisning, gudstjänster, 
underbara sånger, barnprogram, 
och berättar om Jesus på ett mycket 
enkelt sätt eller på ett mycket kompli-
cerat sätt.”

Inte som i filmerna
Många av gästerna i programmet 
”Förbjudet” är filmstjärnor eller väl-
kända akademiker. Programmet låter 
dem bli sedda i ett annat offentligt 

Även om en del av ämnena är kontroversiella till 
sin natur så ses programmet ”Förbjudet” med 

programledare Imed Dabbour, av många  i 
Mellanöstern och Nordafrika.

ljus än vad de vanligen är.
”Jag hjälper kristna araber som inte 

har kunnat se de här kända perso-
nerna på kristen Tv att få se dem på 
SAT-7 och prata med dem”, säger Imed 
Dabbour.

Vad ämnet än är eller vem som än 
tar upp det, så är programmets succé, 
trots att det gäller en svår multireligi-
ös situation, beroende på den grund 
som SAT-7 har:.

”Dela evangeliet enkelt, öppet, och 
med kärlek. Älska människorna. Tala 
deras språk. Tala Guds kärleks språk. 
Praktisera det och dela det öppet 
utan att attackera människors tro. Det 
är vad SAT-7 gör.”
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1 Hur får du alla att känna sig 
inkluderade när många av 
tittarna inte är kristna? 2 Hur klarar du att balansera 

mellan att lära barnen att 
vara ett vittnesbörd för 

Kristus och inte utsätta dem 
för någon ytterligare press 
som de redan kan känna i den 
multireligiösa värld de lever i?

3 Vilket är det viktigaste 
budskapet du vill att 
barnen skall ta till sig av 

programmet?

Vi ställde följande tre frågor:

Marianne Awaraji 
Programledare för ”Vi sjunger tillsammans”  
(”Let’s Sing Together”)

1 Om vi fokuserar på Guds kärlek och alla de goda 
värden som bibeln undervisar om genom sångerna, 

filmklipp, berättelser och spel, och om vi också delar med 
oss av våra personliga erfarenheter, så är det tillräckligt 
för att fånga alla barns uppmärksamhet.

2 Jag undervisar oftast barnen att de skall vittna genom 
sina liv, att de skall vara en levande bibel. Att visa 

andra på kärleken hos den Gud vi tillber är tillräckligt för 
att få de andra intresserade och gör att de vill veta varför 
vi är annorlunda.

3 Hela bibeln kan 
sammanfattas i ett 

enda ord: kärlek. För 
mig är Guds kärlek 
det som särskiljer oss 
från andra som inte 
känner Gud, vilken 
religiös bakgrund de 
än har.

Essam Nagy 
Programledare för ”Mr 
Know”

1 Alla behöver kärlek, och 
kärnan i Jesu budskap 

är kärlek. Bortsett från allt 
som skiljer oss åt så är det bara är 
sann kärlek och acceptans som kan vara det universella 
budskapet som alla människor har ett stort behov av och 
förstår.

2 Jag tycker ordet ”press” som du använder är en 
välsignelse. Du kan aldrig njuta av den bästa olivoljan 

om inte oliven blivit pressad. Vi ser inte frukten av ett 
träd om inte fröet blivit begravt i jorden. Vi måste vara 
medvetna om att det som våra tittare möter i sina 

dagliga liv måste ses i ljuset av att våra liv skall vara 
vittnesbörd om Guds nåd här på jorden, även om det 
är svårt.

3 Att vara lika Kristus, och att låta det sanningens 
ljus som de har i sina unga hjärtan synas och 

lysa på alla runt omkring dem. Om de äldre såg vad 
deras barn ser skulle världen vara en bättre plats.

Världen kan vara en mycket förvirrad plats för vilket barn som helst oavsett var 
de växer upp. Det gäller i ännu högre grad för många av SAT-7 KIDS tittare som 
bor i en multireligiös omgivning. Vi frågade några av SAT-7:s programledare hur 
de klarar av att balansera undervisning om evangeliet och samtidigt göra det 
underhållande och relevant för barn med alla möjliga olika bakgrunder. 

8
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Producenterna för SAT-7 KIDS 
program har en svår balansgång 
mellan att skapa underhållande 
Tv-program och vittna om Guds 
kärlek, samtidigt som de respektera 
olikheterna som råder i en multireli-
giös region. 

Utmaningen gäller att göra 
program som fångar uppmärksam-
heten hos barn i en multireligiös 
värld och samtidigt hjälper dem att 
växa och mer och mer lära känna 
Guds kärlek.

En kvinnlig producent av barn-
program säger att de ämnen och 
den underhållning som kristna 
barn gillar oftast är relevant för 
alla barn, och att innehållet blir 
meningsfullt för dem om de visas 
respekt.

Innehållet är viktigast
”När det gäller barnprogram så är 
det innehållet som är det viktigaste”, 
säger denna producent. ”Det är ett 

välbekant uttryck. Så vad säger vi i 
våra SAT-7 KIDS-program? Vilka idé-
er tar vi fram och hur kommunicerar 
vi dem? Kommer de multireligiösa 
olikheterna fram i programmen? 
Jo, vi talar om olikheterna, vi talar 
om att respektera andra, vi talar om 
förföljelse och hur man handskas 
med den, och vi talar om vänskap 
och om att vara vän med människor 
som är olika oss.”

Barn kan inte analysera 
programmen
Producenten säger att SAT-7 KIDS är 
mycket medvetna om att deras tit-
tare är barn och därför inte har lika 
stor möjlighet att bedöma kvalitén 
på innehållet i programmen. 

”De kan inte själva avgöra om 
det som ett program undervisar om 
är bra eller dåligt”, säger hon. ”De 
kan inte analysera som en vuxen 
gör, men vi respekterar också deras 
tankar.”

Att inkludera alla
”Vi uppmuntrar barnen att vara ett 
vittne i vad de gör, hur de lever, 
hur de förlåter sina vänner, hur de 
inkluderar andra, och hur de mot-
sätter sig varje form av mobbning, 
fysisk eller psykisk.”

”Kristna respekterar andra och 
ägnar sig inte åt ’hjärntvätt’. Även 
om jag inte håller med om det 
som du gör respekterar jag ändå 
dig som person och försöker inte 
tvinga in dig i något, eller se ner på 
dig, vare sig du är vuxen eller barn.”

Andrea El 
Mounayar 
Producent för SAT-7 KIDS

1 Jesus är till för alla. Så vi 
talar mycket om kristna 

värderingar medan vi samtidigt 
respekterar våra tittare. Vi angriper 

aldrig andra religioner och visar aldrig 
något våld. Vi respekterar och lyssnar på vad både 
kristna och icke-kristna barn har att säga.

2 Det bästa sättet är att utrusta dem med Guds ord 
och be att den helige Ande skall leda var och en av 

dem på deras väg. Det som skiljer SAT-7 från sekulära 
Tv-kanaler är att vi tillgodoser våra tittares andliga 
behov. I våra direktsända program ger vi varje barn 
möjlighet att prata om vad det har på hjärtat.

3 Jag vill att de ska veta att Gud är kärlek och att 
varenda en av dem är betydelsefull för Gud. Han 

känner dem vid namn och tar hand om dem vad de än 
heter, så att även om livet just nu ser ut som en mörk 
tunnel finns det hopp. Vem de än är så är de aldrig 
ensamma, vilken bakgrund de än har, eller vilket land 
de än kommer ifrån.

Mina Awny 
Programledare för ”Med 
Jesus” (”With Jesus”)

1 Vi gör programmen 
på ett sådant sätt 

att alla känner sig 
inkluderade, genom 
bilder och tal som alla 
kan identifiera sig med och 
förstå. Jag tror att sånger, 
musik och koreografi är ett språk 
som de flesta tittare förstår.

2 Vi säger till barnen att inte göra någonting genom sin 
egen kraft, utan som bibeln säger, ”... genom min Ande, 

säger Herren Sebaot” (Sak. 4:6). Vi säger att de skall vittna 
för Herren där de bor, men att de först måste få kraft genom 
den helige Andes vittnesbörd. Den helige Ande känner bäst 
till deras omständigheter och kan därför visa dem det bästa 
sättet att vittna i deras omgivning. Det kan mycket väl vara 
genom kristna gärningar, och inte genom ord.

3 Jag vill att de ska veta att Jesus Kristus älskade dem så 
mycket att han dog för deras skull för att ge varenda 

en av dem det eviga livets gåva, och att de måste vara 
beredda på att Jesus kommer tillbaka snart.

RESPEKTERA OLIKHETERNA
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Antingen det är ett under eller helt enkelt resultat av 
hårt arbete, så är lanseringen av SAT-7 TURK en dröm 
som blivit verklighet för kanalens ordförande Tamar 
Karasu.

”Det är ett mirakel och det känns att Gud är 
med oss och välsignar oss” säger Tamar Karasu, 

generalsekreterare för det turkiska Bibelsällskapet 
och ordförande för SAT-7 TURK:s styrelse. 

DRÖMMEN BLEV 
VERKLIGHET

När Tamar Karasu talar om SAT-
7:s senaste kanal, SAT-7 TURK, 
använder hon ord som ”under”, 

”välsignelse”, ”berika” och ”fantastisk”. 
Hennes entusiasm gör att det inte 

går att tvivla på att kanalen kommer 
att bli till hjälp för de kristna i Turkiet.

Tamar är generalsekreterare för det 
turkiska Bibelsällskapet och ordfö-
rande i SAT-7 TURK:s styrelse som har 
följt det långvariga arbetet med att få 
kanalen i sändning via satellit.

Även om processen tidvis har varit 
utmanande är det värt allt besväret, 
säger Tamar. 

”Det är som ett under, och vi kän-
ner att Gud är med oss och välsignar 
oss. Jag upplever verkligen hans väl-
signelse, det är fantastiskt”, säger hon.

Möjlighet att korrigera  
felaktig information
Tamar säger att den kristna befolk-
ningen i Turkiet har minskat markant 

i antal under de senaste 100 åren, och 
de som fortfarande finns i landet har 
haft svårt att förklara för resten av be-
folkningen vilka de är och vad de tror.

”För 100 år sedan uppgick de 
kristnas antal till en fjärdedel av be-
folkningen, men nu är de bara något 
mindre än 100 000, av 75 miljoner 
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”Jag tackar Gud för er kanal. 
Jag såg Jesus i en dröm och han 
kallade mig att följa honom. Jag 
blev rädd och kunde inte avgöra 
vilken religion som var den 
sanna och som kunde frälsa min 
själ. Nu tittar jag på er kanal och 
det ger mig frid och trygghet. 
Tack så mycket.”
En kvinna från Azerbajdzjan

turkiska medborgare. 
Kristendomen har undervisats av 

icke-kristna, vilket gjort att det finns 
många missuppfattningar om kristen-
domen och vad den lär. På Bibelsäll-
skapet har vi arbetat på att förändra 
detta, men både våra resurser och 
kontakter är begränsade. Genom Tv 
kan vi nå en bredare publik och har 
större möjligheter att presentera vårt 
perspektiv och säga ’detta är vad vi 
tror’.”

Tamar säger att detta är i linje med 
SAT-7:s filosofi att respektera andras 
tro. Den nya kanalens största prioritet 
är att göra det möjligt för kristna att 
glädjas och växa i sin tro.

Dela evangeliets budskap
”SAT-7 TURK respekterar andra religi-
oner. Den enda målsättningen är att 
berätta om det kristna budskapet” sä-
ger Tamar. ”Vi vill inte uppfattas som 
ett hot mot andra kulturer, religioner 
eller icke-kristna. Kanalen berikar de 
kristnas liv och för icke-kristna utgör 
den ett verktyg för att lära mer om det 
kristna livet.” 

Det är denna kombination av att 
hjälpa turkiska kristna att glädjas och 
växa i sin tro och att också dela sina 
berättelser med resten av befolkning-
en som värmer Tamars hjärta.

”Turkiet håller på att förändras 
och är mer öppet, så det var mycket 
bra att SAT-7 nu var redo med sina 
program, personal och resurser för 
att börja sända på en turkisk satellit,” 
säger hon. ”Vi kan inte förklara vår tro 
individuellt för 75 miljoner människor, 
men för SAT-7 TURK är det en lätt sak. 
En dröm har blivit verklighet.”

ENTUSIASTISKT VÄLKOM-
NANDE AV SAT-7 TURK 

”Kanalen berikar de 
kristnas liv och för 
icke-kristna utgör 
den ett verktyg att 
lära mer om det 
kristna livet.”

Özge Talas håller i två telefoner och 
försöker svara i båda samtidigt. 

Hon arbetar frenetiskt med att be-
svara alla samtal från de entusiastiska 
tittarna. 

Att döma av ökningen av antalet 
telefonsamtal så är lanseringen av 
kanalen en stor succé. 

”Tidigare fick vi ungefär tio samtal i 
veckan,” säger Özge, ”nu är det hund-
ratals varje vecka, och vi får många 
fler e-post också.”

Samtalen handlar om alltifrån 
specifika program till människor som 
frågar var de kan få tag på bibel. 

”Om de vill få tag i på en bibel hän-
visar vi dem oftast till en kyrka eller 
grupp i närheten,” säger Özge, ”på så 
sätt får de kontakt med andra kristna.”

Vid ett tillfälle kom det ett samtal 
från en man i Burdur som sa: 

”Jag har i hemlighet bett som en 
kristen i tolv år.  Jag har alltid bett till 
Fadern, Sonen och den helige Ande, 
men har aldrig träffat några kristna. 

Nu ser jag era program och kan 
knappt tro mina ögon. Jag prisar Gud. 
Snälla hjälp mig att träffa kristna i min 
närhet.”

”Vi är mycket förvånade och 
glada över att kunna titta på 
SAT-7 TURK. Det är fantastiskt 
att ni nu har satellitsändingar.” 
En tittare från Antep

”Jag tittar på er kanal i min 
iPhone. Jag tycker att ni är den 
bästa kanalen eftersom jag kan 
lära mig om Gud i era program. 
Jag tackar Gud för att ni finns.”
En tittare från Agri
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SAT-7 PARS utgör en viktig platt-
form för att nå ut till farsitalande 
kristna i den persiska världen, 

omfattande länder som Iran, Afganis-
tan och Tajikistan.

Bara Iran, som sträcker sig över 1 
½ miljon kvadratkilometer (ungefär 
som Tyskland, Frankrike och Spanien 
tillsammans), har en befolkning på 
mer än 78 miljoner. Mer än 60 % är 
under 30 år. 

Grannländerna har en liknande 
invecklad historia och olika kulturer 
vilket gör denna multireligiösa del av 
världen till en av de svåraste att sända 
kristna TV-program i. 

Övervinna hopplöshet
Till synes hopplösa levnadsförhållan-
den för många i dessa länder gör att 
en del tar sin tillflykt till droger, eller 

till och med begår självmord. SAT-7 
har som mål att möta sådan hopplös-
het med de goda nyheterna om Jesus 
Kristus. 

Nikoo Ordodary, SAT-7 PARS 
program ansvarige, säger att ett pro-
gram som gör just det är ”Erfarenhet-
er” (”Experiences”), en serie program 
som riktar sig till vuxna kvinnor.

”Programmet tar upp känslomäs-
siga erfarenheter som kvinnor har 
haft och de utmaningar de möter, och 
ger dem en lösning från Bibeln eller 
exempel på någon kvinna i Bibeln 
som de kan identifiera sig med när de 
går igenom svårigheter och problem i 
sina liv,” säger hon.

Acceptera olikheter
Nikoo Ordodary säger att de oerhört 
stora kulturella och religiösa skillna-

der som finns i hela den farsitalande 
världen erkänns i programmet, snara-
re än att ignoreras eller kritiseras. 

I linje med detta klär sig de två 
programledarna Nahid och Mozhgan 
under programmen i en rad olika 
klädedräkter från folkgrupper som 
bor i Iran.

”Vi vill att Nahid och Mozhgan ska 
representera alla grupper, inte bara 
en”, säger Nikoo. ”Vi vill inte lämna 
någon utanför. Vi vill representera 
hela landet, hela den farsitalande 
världen. Det är därför de jämt byter 
kläder, och de bär de olika dräkterna 
med stolthet.” 

”Det gör att de som tittar, antingen 
de kommer från norr eller söder, kan 
säga att det här programmet är för 
mig.”

ATT SÄNDA I EN VÄRLD  
SOM BESTÅR AV OLIKA 
GAMLA KULTURER
Att vara ett gott vittne för evangeliet i den moderna persiska 
världen är en stor utmaning.
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Alla är välkomna
SAT-7 PARS anställda, och speciellt 
de som medverkar i programmet 
”Erfarenheter”, är mycket måna om att 
alla tittare skall känna sig välkomna, 
oberoende av vilken kulturell eller 
religiös bakgrund de har.

”Vi har en lättsam och informell 
stil när vi pratar i programmet, för vi 
vill att kvinnor skall känna att de kan 
kontakta oss”, säger Nikoo. ”Vi vill att 
de ska känna att vi är deras vänner, 
och att Nahid och Mozhgan inte bara 
är TV-personligheter som leder ett 
program, utan att de är kvinnor de 
kan relatera till, bli vän med, som de 
kan anförtro sig åt och be om förbön 
från.”

SAT-7 PARS UTVIDGAR SIN 
KONTAKT MED TITTARNA

”Vilken tid som helst på dygnet när någon 
ringer in är det alltid någon som svarar,” 

påpekar VD Mansour Khajehpour.

”Erfarenheter” är ett program för kvinnor som tar 
upp de konketa utmaningar som kvinnor i den 

farsitalande världen möter. De två programledarna, 
Nahid och Mazhgan, klär sig i olika dräkter från 

olika områden i Iran.

”År 2015 är ett år då SAT-7 PARS 
kommmer att genomgå en genom-
gripande förvandling,” säger Mansour 
Khajehpour, VD för SAT-7 PARS. 

”Vi ska övergå till något helt nytt 
med början 2016, så under 2015 
förbereder vi för detta, planerar, och 
investerar för framtiden. Vi har många 
nya idéer och planerar att utvidga 
kanalen samtidigt som vi höjer kvali-
tet och kvantitet på programmen och 
startar en ny kanal för barn.”

Mer resurser för rådgivning
Från den här månaden utökar vi också 
möjligheterna till kontakt med våra 
tittare. 

”Mot slutet av 2014 hade vi rådgi-
vare på telefon tillgängliga elva tim-
mar i veckan,” säger Mansour. ”Från 
mars månad 2015 kommer rådgivare 
att vara tillgängliga 168 
timmar i veckan – det är 
24 timmar om dygnet, sju 
dagar i veckan. 

Det betyder att vilken 
tid som helst på dygnet när 
någon ringer in, så är det 
alltid någon som svarar.”

Alla slags samtal
Mansour säger att det är 
en väldigt stor spännvidd 
av människor som ringer 
och olika typer av samtal. 
De kommer inte bara från 
Iran, Afganistan och Tajikis-
tan, utan också från Europa 
och USA där människor 
tittar på programmen på 
Internet.

”Det kan vara så enkelt 
som att någon ber om för-
bön. En del ber om ett Nya 
testamente eller en bibel. 
En del ber om råd, andra 
vill bara ge en kommentar, 
eller ber om att få komma i 
kontakt med en kyrka i sin 
närhet. Det finns de som 
behöver stöd för att de 
upplever trauma i sina liv 
eller försöker komma ur ett 
missbruk. Det är alla olika 
sorters människor som 
ringer.”

Ett positivt budskap
Under alla förändringar som är på 
gång så håller SAT-7 PARS fast vid 
några enkla principer.

”Vi håller oss borta från politik och 
från att attackera eller kommentera 
någon särskild religion eller trossam-
fund. Vi framhåller de goda nyheterna 
som de framställs i bibeln. Varje en-
skilt program är centrerat kring bibeln 
och det är ett klart kristet budskap 
som ges,” säger Mansour Khajehpour.
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SAT-7 KIDS har just lanserat sin roliga 
och interaktiva hemsida på franska! 

Många nordafrikaner med franska 
som modersmål har tittat på SAT-7 
från allra första början 1996.

Enaam Haddad, ansvarig för kon-
takten med tittare på SAT-7 i Libanon, 
säger att den nya hemsidan utgör 
en viktig länk för kontakt med dessa 
tittare. 

”Vi är mycket måna om våra nord-
afrikanska tittare. Därför ser vi den här 

KURDER 
FINNER NYTT 
LIV
Det kurdiska folket, som lever utspritt 
över Irak, Syrien, Turkiet och Iran, har 
sin egen kultur och ett starkt etniskt 
arv. SAT-7 ARABIC kommer snart att 
börja sända en serie av korta andak-
ter för dem under namnet ”Nytt Liv” 
(”New Life”).

Programansvarige George Makeen 
poängterar: ”Kurderna utgör en stor 
grupp människor. En del av dem talar 
arabiska, men det som talar bäst till 
dem är deras eget språk kurdiska. De 
har varit förföljda i åratal. Nu vill vi 
visa att vi bryr oss om dem.”

Programledaren Nihad kommer att 
vara klädd i traditionell kurdisk dräkt 
när han presenterar kristen musik 
och undervisning i tio minuter långa 
avsnitt. ”Nytt Liv” kommer att börja 
sändas nu i vår.

SAT-7:S INTERNATIONELLA 
KONTOR FLYTTAR

hemsidan som mycket viktig,” säger 
hon.

Barnen kan spela spel, teckna, 
sjunga sånger och titta på filmklipp. 
De kan också titta på programtablån, 
läsa en daglig andakt och bibelverser, 
och delta i en frågetävling eller enkät. 
Allt på franska. 

Kommunikationsteamet besvarar 
även kommentarer, meddelanden 
och e-post på franska.

SAT-7 KIDS PÅ FRANSKA

Efter att ha varit inhyst i samma bygg-
nad i Nicosia i nästan 20 år har det 
beslutats att flytta det internationella 
kontoret till en plats i utkanten av 
Nicosia. På kontoret arbetar ungefär 
40 personer från 16 olika länder.

”Vårt nuvarande kontor är beläget i 
en mycket gammal byggnad. Ägaren 
vill renovera huset så hyran kommer 

troligen att höjas. Samtidigt behöver 
vi också mer utrymme för att kunna 
expandera i framtiden,” säger ekono-
michef Irén Frändå. Flytten planeras 
till slutet av april.

Den nya byggnaden för det 
internationella kontoret, där SAT-7 

kommer att hyra två våningar.
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SAT-7 NÅR UT TILL SINA TITTARE GENOM 
SOCIALA MEDIER
Under flera år har SAT-7 arbetat hårt 
med att förbättra sina möjligheter till 
att ha kontakt med sina tittare.

”Vi har lyckats införa ny teknik som 
hjälper oss att kommunicera med 
våra tittare, vilka fortsätter att öka i 
antal. Vi har stor användning av det 
nya systemet nu när tittarna interage-
rar med oss mer än någonsin tidigare,” 
säger Mette Swartz, SAT-7:s kommuni-
kationschef.

Antalet personer som ser SAT-
7 PARS filmklipp på YouTube har 
fördubblats varje år under de senaste 
fyra åren. Under 2014 hade de i snitt 
nästan 10 000 visningar i månaden. 
Samma sak gäller SAT-7 KIDS, men 
med betydligt fler tittare, cirka 100 
000 per månad. SAT-7 ARABIC slår 
sitt eget rekord genom att dess 
YouTube-kanal hade mer än 675 000 
visningar per månad under 2014.

Under 2014 nådde SAT-7 ARABIC 
och SAT-7 KIDS Facebooksidor nästan 
40 miljoner människor, en enorm ök-
ning från att ha varit 1,3 miljoner för 
bara fyra år sedan. Dessa två kanaler 
fick kommentarer från 60 000 perso-
ner bara på Facebook.

”SAT-7 fortsätter att kommunicera 
med tittarna via många traditionella 
medel, som e-post, sms, telefonsam-
tal och genom webben,” säger Mette 
Swartz. ”Vi ser dock att tendensen 
tydligt visar att många nu föredrar 
att nå oss genom sociala medier som 
till exempel WhatsApp, Facebook, 
Twitter, YouTube, ooVoo eller Skype. Vi 
har beslutat att använda alla tillgäng-
liga medel för att hålla kontakten med 
våra tittare. I den här instabila regio-
nen behöver de oss mer än någonsin.”

Du kan hitta filmklipp med engelsk 
text på www.youtube.com/SAT‑
7Network

Du kan följa SAT-7 på engelska på 
www.facebook.com/SAT7Network

60 000
kommentarer på  

SAT-7 ARABIC och SAT-7 KIDS 
Facebooksidor under 2014

675 000
tittare per månad  
på SAT-7 ARABIC:s  

YouTube klipp

40 miljoner
människor nåddes av  

SAT-7 ARABIC och SAT-7 KIDS 
Facebooksidor under 2014

Gensvar från en SAT-7 KIDS-tittare:

”Mina döttrar älskar SAT-7 KIDS 
högt och det har blivit en viktig 
del av deras liv. De lär sig så 
mycket. Min treåriga dotter lär 
sin syster sångerna och sedan 
dansar de tillsammans. Som 
mamma vill jag tacka er för 
att ni lär våra barn att älska 
Jesus och varandra, och att ni 
hjälper dem att utvecklas till bra 
personer.” 
En mamma från Egypten
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För information om hur man  
kan stödja SAT-7, besök  
www.sat7.org/giving

SAT-7s internationella hemsida:  
www.sat7.org

Channel Websites:

ARABIC  www.sat7.com 
KIDS  www.sat7kids.com 
TURK www.sat7turk.com 
PARS  www.sat7pars.com 
PLUS  www.sat7.com

Internationellt kontor: 
SAT-7, P.O. Box 26760, CY-1647 Nicosia, Cypern
Telefon: 00 357 22 76 10 50
E-post: mail@sat7.org

Europakontor: 
SAT-7, P.O. Box 117, DK-6070 Christiansfeld, Danmark
Telefon: 00 45 40 33 66 59
E-post: europe@sat7.org

SAT-7:s partners i Sverige:
EFS 018-430 25 00, efs@efs.nu, www.efs.nu, 

Bg 900-9903
EFK  019-16 76 00, info@efk.se,  

www.evangeliskafrikyrkan.se,  
BG 900-4037

IBRA 08-608 96 80, info@ibra.se, www.ibra.se 
NOREA 0431-41 47 50, norea@noreasverige.se, 

www.noreasverige.se, PG 52 41 80-7 

KRISTEN SATELLIT-TV  
AV OCH FÖR MÄNNISKOR 
I MELLANÖSTERN OCH 
NORDAFRIKA

Att titta på SAT-7 via satellit:
SAT‑7 ARABIC Nilesat (E7WA), 7° väst, 11.355 GHz vertikalt; Mellanöstern och Nordafrika
SAT‑7 KIDS Nilesat (E7WA), 7° väst, 11.355 GHz vertikalt; Mellanöstern och Nordafrika
SAT‑7 PARS Eutelsat Hot Bird 13B. 13° öst, Txp 122, 10.949 GHz vertikalt
SAT‑7 TURK Turksat 4A, 42° öst, 11.824 GHz vertikalt; Turkiet, Europa och Centralasien
SAT‑7 PLUS Eutelsat Hot Bird B, 13° öst, 12.380 GHz vertikalt; Mellanöstern, Nordafrika och Europa

SAT7Network SAT7Network @SAT7Network

Konflikten i Syrien har orsakat lidande för många 
tusentals barn. Att de inte kan gå i skolan är ett stort 
problem för dem, men nu kan de börja lära sig saker 
igen – genom att titta på SAT-7 KIDS.

Det här nya projektet, ”Min skola” 
(”My School”), gör det möjligt 
för många av de över tre miljo-

ner syriska och irakiska flyktingbarnen 
att fortsätta sin skolundervisning 
genom att titta på Tv. Med början i 
mars sänder SAT-7 ett testprogram 
med lektioner i matematk, arabiska 
(deras modersmål), och engelska. Det 
sänds 90 minuter om dagen, måndag 
till fredag på SAT-7 KIDS-kanalen.

”Det är en stor förmån som SAT-7 
KIDS har att kunna hjälpa tusentals 
tvångsförflyttade barn med deras 
skolgång,” säger Rita Elmounayer, VD 

för SAT-7 KIDS och SAT-7 ARABIC. 
Utbildning är ett desperat behov 

hos flyktingbarn i Mellanöstern, efter-
som möjligheten att gå i skolan ofta 
är begränsad. Men många av dessa 
barn kan titta på SAT-7 KIDS, till och 
med i flyktinglägren, eftersom de har 
satellittv. Kanalen har därför en unik 
möjlighet att möjliggöra för dessa 
barn att kunna fortsätta sin utbild-
ning. 

”Det är en stor välsignelse för oss 
att kunna starta ett sådant här projekt 
och visa att SAT-7:s holistiska pro-
gramsyn kan möta ett vitt spektrum 

av behov. Genom att ge utbildning till 
den här förlorade generationen från 
Syrien och Irak investerar vi inte bara 
i deras framtid, utan även i arabvärl-
dens framtid,” säger Rita Elmounayer.

SAT-7 STARTAR 
SKOLPROGRAM

Grace Najjar är engelskalärare i 
”Min skola” (”My School”).

NYHETER


