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Äktenskapets  
skönhet
En fridfull sommarmorgon satt jag vid stranden av 
floden Rhen och njöt av en kopp kaffe tillsammans 
med min släkt. Vid sådana tillfällen pratar jag alltid 
med min tyske svåger om skillnaden mellan de båda 
kulturer vi kommer ifrån: Egypten och Tyskland, eller 
Mellanöstern och Europa.

Våra diskussioner påminde mig om hur jag för 15 
år sedan råkade in i ett dilemma när jag var på väg 
att fria till min fru. Hon hade bott i Tyskland i 20 år. 
För henne gällde det ju inte bara att byta civilstånd 
från ogift till gift, att lämna studentlivet och gå ut i 
arbetslivet. Sa hon ja till mitt frieri måste hon också 
acceptera utmaningen att flytta från Tyskland till 
Egypten – från västvärlden till Mellanöstern. Allt detta 
till trots sa hon ändå till slut ja!

För fem år sedan fick jag förmånen att gå in i SAT-7:s 
team, som potentiellt kan nå mer än 300 miljoner 
arabisktalande tittare. Jag insåg att SAT-7 stöttar Guds 
församling genom att förmedla Guds kärlek och att 
vi har en speciell roll i att tala till gifta par och hjälpa 
dem att bygga stabilare äktenskap.

Attityden i MENA-regionen (Mellanöstern och 
Nordafrika) till sådant som skilsmässor och 
barnäktenskap verkar vara att det inte är något 
att göra så stor affär av. Bara i Egypten har 
skilsmässofallen ökat med 36% under perioden 2012-
2013, enligt Central Agency for Public Mobilization 
and Statistics.

Regionen har också höga tal vad gäller 
barnäktenskap. I Egypten hade 17% av de kvinnor 
som  nu är 20 till 24 år gamla gift sig innan de fyllde 
18.  I Iran är motsvarande siffra 32% enligt UNICEF.

SAT-7:s program presenterar en biblisk 
äktenskapssyn, vilken även inkluderar parallellerna 
Jesus drog mellan sin relation till församlingen och 
en mans relation till sin hustru. Genom en rad olika 
program vill vi uppmuntra våra tittare att lära sig mer 
om detta viktiga ämne, att interagera med oss, skicka 
oss böneämnen, och vid behov söka professionell 
hjälp. Mer om detta finner du på sidorna 6-13.

Farid Garas 
VD SAT-7 Egypten



SAT-7 KIDS Med Jesus-team upptäckte kraften i att 
vara tacksam under sin resa till Sydsudan nyligen. 

den enda orsaken att bybefolkning-
en inte har råd att köpa det. I byn 
fanns också många myggor som bar 
på malariasmitta, och det var brist 
på mat och medicin.

Överraskade av tacksamhet
När teamet började fråga barnen 
om deras liv fick de häpnadsväckan-
de vittnesbörd. Trots sina trauma-
tiska upplevelser uttryckte barnen 
äkta tacksamhet till Gud för att de 
räddats undan konflikterna.

Inslag av bön
Utan tvekan har de här barnen ut-
stått prövningar av många slag, och 
det kommer de att fortsätta göra 
när de växer upp utan sina familjer 
i detta karga och isolerade område. 
Det var en inspiration för filmtea-
met att trots detta se deras tro och 
överflödande tacksamhet till Gud 
för de saker som de faktiskt hade. 
I programmen la man in ett stycke 
när teamet bad Gud att sända fler 
arbetare att hjälpa folk i svåra områ-
den som i Sydsudan och i synnerhet 
detta barnhem.

SAT-7:S MED JESUS-TEAM 
BESÖKER BARNHEM I SYDSUDAN 

”.... barnen uttryckte äkta 
tacksamhet till Gud”

SAT‑7:s Med Jesus‑team ger och får kärlek på 
ett barnhem i Sydsudan.

I juni reste ett team på sju personer 
till den avlägsna byn Rokon i Syd-
sudan för att besöka barnhemmet 

The True Light Ministry, ett hem för 
barn som mist sina familjer under 
de år som konflikterna rasat i Sydsu-
dan. Medan teamet var där spelade 
de in tre program om barnen från 
hemmet.

En spännande inbjudan 
Inbjudan kom från Maria, en egyp-
tisk kvinna från byn Beni Suef. Hon 
var en av dem som startade barn-
hemmet och hade tittat på SAT-7 
KIDS  program förra året. Barnen 
var helt begeistrade av att möta 
filmteamet. ”De var så glada att se 
oss och välkomnade oss med sång 
och dans”, sa Milad Awad, en av 
männen i teamet.

Svåra förhållanden 
Byns enda tillgång till vatten är en 
källa, men vattnet som kommer 
därifrån duger egentligen inte 
att dricka. Till sin förfäran förstod 
teamet snart att de lokala försäljarna 
inte säljer vatten i flaskor heller, av 
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AVSLUT – GUDS SVAR  
TILL EN MARTYRS SON

DE FÖRÄLDRALÖSAS DAG

Avslut, en film som snart kommer 
att visas på SAT-7 PARS, är berät-
telsen om en kristen från Iran som 
brutalt mördades av Irans under-
rättelsetjänst. Den timslånga filmen 
behandlar orättvisans verklighet och  
förlåtelsen som en genomförbar 
möjlighet. Filmen har inspirerats av 
de sanna berättelserna om kristna 
martyrer från Iran, bland andra Haik 
Hovsepian, far till filmens regissör 
Joseph Hovsepian.

I filmen går tittarnas sympatier till 
huvudpersonen, doktor Dariush, en 
make och far som älskade sin familj 
och använde sin fritid till att nå ut 
till andra med det kristna budska-
pet. Familjen chockas när underrät-
telsepolisen gör en räd mot deras 
hem nattetid och finner Dariushs 
samling av undangömda biblar. 

Den 20 april var De Föräldralösas 
Dag. För att markera dagen sände 
SAT-7 programmet Varför är det så? 
ett avsnitt inspelat på det kristna 
barnhemmet Den barmhärtige sama-
riten i Kairo. 

Filmteamet intervjuade flera 
föräldralösa barn. En ung pojke som 
hette Marcelle sa: ”Det jag tycker 
bäst om hos Gud är att Han är med 

mig hur jag än känner mig. Ibland 
känner jag mig ensam men jag vet 
att Han är med mig och älskar mig – 
hur många gånger jag än har gjort 
något fel eller är arg.” 

Ytterligare ett program sändes på 
De Föräldralösas Dag, Farbror Monirs 
Klotter. Programvärden, farbror 
Monir, pratade med två flickor, Mira 
och Miriam, som kom från Jungfru 

Marias barnhem för flickor i Kairo. 
Han ritade karikatyrer av Mira och 
Mary, Miriams syster.

Farbror Monir visade också en 
teckning med Jesus som håller ett 
barn och säger: ”Mitt barn, så länge 
som jag är med dig kommer du ald-
rig att känna att du är föräldralös.”

SAT-7 KIDS firade De Föräldralösas  
Dag den 20 april.

Andre Hovsepian spelar 
huvudpersonen i filmen Avslut

Polisen mördar brutalt Dariush i 
familjens åsyn.

I åratal kämpar doktorns son 
Cyrus med känslor av vrede och bit-
terhet. När han senare ställs ansikte 
mot ansikte med sin fars mördare 
måste han välja mellan hämnd och 
försoning. I slutändan måste han 
följa sin himmelske Faders råd.

Filmen, sponsrad av SAT-7 PARS, 
hade premiär under två kvällar i 
London och drog nästan 500 besö-
kare. SAT-7 PARS-kanalen har 90 da-
gars exklusiva sändningsrättigheter i 
sommar. Filmen kommer att dub-
bas till arabiska och turkiska för att 
sändas på SAT-7 ARABIC och SAT-7 
TÜRK, vilket gör att den potentiella 
tittarskaran uppgår till mer än 65 
miljoner människor i Mellanöstern 
och Nordafrika.
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Vill du hellre ge på nätet, besök: 
http://sat7.org/en/int-donation

Senaste 
årsredovisningen
Årsredovisningen för år 2014 har 
redan skickats ut. Låt oss veta om vi 
missat dig eller om du inte fått ditt 
ex. Skicka ett mejl till: info@sat7.org 
eller ladda ner en pdf-fil av rappor-
ten från: http://www.sat7.org/files/
AR2014-Live-

Det nya livet är ett nytt program på 
kurdiska med kristen undervisning 
från evangelierna där man ser i 
detalj på de berättelser och liknelser 
som Jesus gav oss.

I en region där man dagligen 
möter många konflikter, där miljo-
ner har blivit drivna från sina hem 
och lever i fruktan och ovisshet, är 
det ett hoppets budskap som Nihad 

Network 2016  
på Cypern
Nästa års möte med SAT-7:s part-
ners och supporters kommer att 
hållas på Cypern den 6-8 april. 
Det blir en speciell konferens då vi 
tillsammans kan fira att SAT-7 fyller 
20 år.

Planera in att komma och skriv in 
datumen i din almanacka.

SAT‑7‑bönedag
I år infaller SAT-7:s bönedag sön-
dagen den 1 november. Vi vill upp-
muntra kyrkor och kristna världen 
runt att be för Mellanöstern och 
Nordafrika just den dagen. Temat 
för i år blir flyktingar och internflyk-
tingar (flyktingar i sitt eget land) 
och de svåra situationer många 
av dem dagligen möter i denna 
region.

Ett nödrop: 
Finanserna sinar
SAT-7 står mitt uppe i finansiella 
utmaningar som mestadels beror på 
att vi har större faktiska möjligheter 
än pengar för att möta våra behov.

Under den gångna tolvmåna-
dersperioden har vi sett en drastisk 
nedgång av gåvor till våra verksam-
hetskostnader, t.ex. satellittid, löner 
och programproduktion. Detta har 
gjort att situationen är akut.

Även om SAT-7 följt en restriktiv 
budget de senaste fyra åren har vi 
ändå gått in i nya viktiga åtaganden, 
inte minst den strategiska nyligen 
lanserade dygnetruntsändande 
satellitkanalen för SAT-7 TÜRK.
Resultatet har blivit att vi saknar 2-3 
miljoner kronor. 

Skulle du vilja ge en gåva, använd 
följande konto:
Kontots namn: SAT-7 Europe
Kontonummer: 9743-4452309947
IBAN: DK8830004452309947
BIC: (Swift adress): DABADKKK
Bank: Danske Bank, Christiansfeld, 
Danmark

ger de kurdisktalande. Nihad är en 
kristen från nordvästra Syrien. I varje 
avsnitt läser han ett stycke ur Bibeln 
och förklarar det för sina tittare. 
Därefter sjunger man en psalm på 
kurdiska och ber en bön som tar 
upp det som Nihad pratat om.

Programmet är inspelat utomhus 
med Libanons vackra landskap samt 
de två klostren Saint Georges Ray-

foun och Saint Abda i bakgrunden.
Programmet är på kurdiska, men 

det är textat på arabiska så att det 
kan bli till nytta för fler i arabvärl-
den. Man har fått många positiva 
gensvar på programmet, exempel-
vis ”Tack käre broder för ditt upp-
muntrande budskap till oss. Vi ber 
att Gud skall välsigna dig och vill att 
du alltid håller kontakten med oss.”
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I MENA-regionen har de flesta fa-
miljer fortfarande två föräldrar och 
lever i nära relation till den tradi-

tionella storfamiljen. Traditionen är 
emellertid inte alltid av godo. På 
många platser är våld mot kvinnor 
i hemmen accepterat, och trots att 
de flesta länder i regionen förbjuder 
barnäktenskap är det ändå fortfaran-
de vanligt.

I det här numret av Uplink vill vi 
betona frågor rörande äktenskapet 
och hur SAT-7 hjälper äkta par att 
göra deras relation stabilare.

Äktenskapet är fortfarande 
modellen
Det är mera troligt att barn under 
18 år i Mellanöstern bor tillsammans 
med sina två föräldrar än i andra fa-
miljekonstellationer. Mellanöstern är 
fortfarande en av de regioner i vår 
värld där det är mest sannolikt att 
vuxna är gifta. Här ser man inte alls 
i samma grad som i övriga världen 
hur det ökande antalet skilsmässor, 
barn födda utom äktenskapet och 
samboförhållanden har påverkat 
antalet ingångna äktenskap. 

SAT-7 STÖDER ÄKTA PAR
Under de senaste 50 åren har synen i världen på den typiska familjebildningen 
förändrats avsevärt. I MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) har denna 

förändring dock inte varit lika dramatisk.

Äktenskap för minderåriga 
flickor
De flesta länder i Mellanöstern 
och Nordafrika har en lagstadgad 
minimiålder för att få gifta sig. Den 
varierar från den i Iran, där en flicka 
måste vara 13 och en pojke 15 för 
att få gifta sig, till 20 år för kvinnor i 
Tunisien och 21 för män i Algeriet.

Den amerikanska organisatio-
nen Population Reference Bureau 
(PRB) publicerar information om 

befolkning och hälsa. PRB hävdar 
att en del familjer i MENA-reginen 
drar fördel av de religiösa lagarna 
i landet som tillåter äktenskap vid 
en lägre ålder än den lagstadgade 
minimiåldern och skjuter upp regist-
reringen av äktenskapet tills flickan 
blivit äldre.

”Ett sådant handlingssätt gör 
stor skada eftersom det lämnar en 
barnbrud utan laglig rätt till att få ut 
arv, underhåll eller barnbidrag om 
mannen dör i förtid eller överger 
sin underåriga brud”, säger man på 
PRB.

SAT-7 stöder äkta par
Medan det kan vara en hjälp för 
familjer i Mellanöstern och Nordaf-
rika att uråldriga traditioner håller 
samman familjen, kan det också vara 
till stor skada.

För de som lider i tysthet kan SAT-7 
bli den enda möjligheten till hjälp, 
och vårt mål är just att stötta äkta par 
– oberoende av vilka omständigheter 
de befinner sig i.

Medan det kan vara 
en hjälp för familjer 
i Mellanöstern och 
Nordafrika att uråld-
riga traditioner hål-
ler samman familjen, 
kan det också vara 
till stor skada.
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ÄKTENSKAPET – HÅRT ARBETE,  
MYCKET ATT LÄRA SIG, KÄRLEK
I de flesta fall är relationen mellan man och hustru den mest intima och djupast 
personliga relation en man eller kvinna kan uppleva under hela sitt liv. 

I den äktenskapliga relationen delar 
paret livets höjdpunkter och ibland 
även dess lägsta punkter. Det är 

där som en person kan uppleva hur 
sårbar han eller hon är, vilket gör 
gästerna i SAT-7 TÜRK:s program Min 
livskamrat särskilt modiga.

Att lära sig att vara gift
I programmet delar äkta par några 
av sina sorger och besvärligheter. 
Tanken är att deras upplevelser ska 
hjälpa andra i liknande situationer el-
ler vara till upplysning för dem som 
funderar på att gifta sig.

Programvärden Yecua Özgelik 
säger: ”Det är precis som allt annat 
man vill göra bra – ett par som vill 
gifta sig kan behöva lära sig lite om 
det.”

”Vi har sett behovet av ett sådant 
här program om äktenskapet, för i 
Turkiet har vi nu andra och tredje 
generationens kristna. I dagens sam-
hälle finns det också många andra 
unga människor som kan ha nytta 
av att lära sig lite om hur man får 
ett äktenskap att fungera. Då är det 
bästa sättet att visa dem på par som 

själva gått igenom och övervunnit 
utmaningar.”

Äkta par delar med sig  
av sina liv
Man bjuder in ett nytt par till varje 
program. De tillfrågas om hur de 
träffades, hur de bestämde att gifta 
sig, och hur deras familjer reagerade 
på giftermålet.

Ett av de här paren var Gökhan 
Talas, en av SAT-7:s producenter, 
och hans fru Özge. Deras förhållan-
de började som en saga.

”Vi möttes i kyrkan”, säger 
Gökhan. ”Özge var med i lovsångs-
teamet. Jag såg henne och sa till 
mig själv: ’Henne skall jag gifta mig 
med!’ Och hon kände samma sak! 
Det var som ett under för oss. Vi 
gifte oss efter åtta månader. Då var 
jag 20 och hon 19.”

Men Gökhan säger att de snart 
upptäckte att det kan vara mycket 
svårt att vara gift.

”Vi var så unga”
”Vi ställdes inför många utmaning-
ar,” säger Gökhan. ”Sociala och 

finansiella. Vi var så unga och visste 
ingenting om hur det är att vara gift, 
att tillbringa våra liv tillsammans, ja, 
det var mycket vi behövde lära oss. 
Det håller vi fortfarande på med. Det 
har varit riktigt jobbigt att hålla fast 
vid vårt äktenskap ända till nu.”

Özge säger att de har berättat 
om många olika upplevelser från 
sitt äktenskap i Min livskamrat. ”Vi 
har berättat precis som det var. Vi 
talade om våra liv från början av vårt 
äktenskap och fram tills i dag.”

Inget äktenskap är perfekt
Gökhan och Özge säger att de 
hoppas programmet skall hjälpa 
andra par. 

”Vi ville ge ett exempel till 
ungdomar, för många tror att ett 
äktenskap, och speciellt ett kristet, 
skall vara perfekt,” säger han. ”Vi lär 
oss mycket från vår fru eller man och 
genom att vara tillsammans. Det är 
sådant som Gud vill att vi skall lära 
oss och en del av vår kristna erfaren-
het. Äktenskapet är mycket viktigt 
som ett instrument att undervisa oss 
i tron och växa i den.”

”Vi var så unga och visste 
ingenting om hur det är att 

vara gift, att tillbringa våra liv 
tillsammans, ja, det var myck-

et vi behövde lära oss. Det 
håller vi fortfarande på med.”
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Programmet Tryggt hem följer 
Donya och Jahan, som nyligen 
blivit kristna, när de försöker att 

bygga ett nytt liv tillsammans. De 
vill att deras äktenskapliga lilla vrå 
skall vara en plats fylld med kärlek 
och glädje, ett ”tryggt hem”. Men 
så snart deras smekmånad är över 
upptäcker de hur missförstånd och 
skillnader i deras personligheter 
förorsakar spänningar, både dem 
emellan och med deras vänner och 
grannar.

Välkänd producent
Programmet sänds i 13 avsnitt tors-
dagar kl. 20.00 (lokal tid Iran), en 
populär tid för ett program som vill 
nå ut till unga vuxna.

Producent, manusförfattare 
och regissör är Omid Ahangar, 
som är en välkänd skådespelare i 
Iran. Hans fru, Noushin Khani, före 

KOMIK OCH ALLVAR 
– SÅ ÄR DET ATT 
VARA NYGIFT
En ny dramakomedi som sänds på SAT-7 PARS ger ett 
smakprov på både toppar och bottenlägen som ett 
nygift par kan råka ut för. Du får kämpa för att hålla 
dig för skratt – men programmet har ett allvarligt 
budskap. 

Programseriens 
mål är att dels 
vara underhål-
lande och dels 
uppmuntra gif-
ta par att arbeta 
sig igenom sina 
svårigheter på ett 
konstruktivt och 
Kristuslikt sätt.
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detta filmstjärna, spelar Donya. 
Förhoppningsvis kan det kunniga 
parets höga profil medverka till att 
programmet drar en stor tittarskara 
i Iran.

Programseriens mål är att dels 
vara underhållande och dels upp-
muntra gifta par att arbeta sig 
igenom sina svårigheter på ett 
konstruktivt och Kristuslikt sätt. Äk-
tenskapsproblem är mycket vanliga 
i Iran. Ett av tre äktenskap slutar i 
skilsmässa; varje timme slutförs 19 
skilsmässor.

En kamp för äktenskapet
En av SAT-7 PARS ledare, Nikoo Or-
dodary, förklarar att dessa svårighe-
ter ofta är en följd av att paret inte 
kände varandra så väl när de gifte 
sig, att de gifte sig för snabbt eller 
av fel skäl.

”I stället för att tillsammans 

kämpa för sitt äktenskap ger de efter 
och slutar upp att försöka. Nu mer 
än någonsin är det behov av samlev-
nadsprogram med kristna budskap 
som framhåller kristna värderingar. 
Det är det som den farsitalande 
världens hopplösa unga generation 
behöver,” säger hon. 

Ett nytt ämne varje vecka
Varje vecka möter Donya och Jahan 
en ny kris. De måste tackla utma-
ningar som har att göra med avund-
sjuka, vrede, äktenskapsbrott och 
förlåtelse. Det gäller inte bara att be-
kämpa dessa svårigheter, de möter 
också andra vardagliga prövningar, 
som att en av dem måste arbeta 
sent, eller att de inte får tillräckligt 
med tid att vara tillsammans.

Nikoo säger: ”Det unga paret lär 
känna sig själva, blir vana vid sina 
nya roller som man och hustru och 
lär av sina egna misstag. Till slut 
kommer de båda till insikten om 
att inget hem är tryggt i sig, bara 
så länge som Gud är med dem och 
de lever med Honom.”

Tryggt hem uppmuntrar äkta 
par att söka svar i Bibeln på sina 
dagliga problem, att gå till kyrkan 
tillsammans och att sporra var-
andra till engagemang och goda 
gärningar.

Serien demonstrerar också för 
icke troende att om man kommer 
till Jesus och vandrar med Honom 
genom med- och motgång, så 
skapas det förtroende, lycka, frid 
och sann trygghet.
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Själva filmningen var ganska 
krävande beroende på att den 
skedde på en sådan isolerad 

plats. Belöningen var den positiva 
respons som de medverkande pa-
ren gav, och de tyckte verkligen om 
sittningarna,” säger Helmy.

Inspirerad av sina egna 
prövningar
Yvette har själv varit gift i 15 år och 
säger att hon varit med om många 
av de problem och stressituationer 

GIFTA PAR 
DISKUTERAR SINA 
ÄKTENSKAP
Ett nytt program på SAT-7 ARABIC, Gawazophrenia, 
kommer att sändas i 25 avsnitt. Producenten, Yvette 
Helmy, reste trots att hon snart skulle föda sitt 
fjärde barn till en avlägsen del av 
Egypten för att filma programmet. 
Filmningen tog tre långa dagar, 
men ingen kunde vara gladare 
än Yvette när hon såg sin dröm 
om ett sådant här program gå i 
uppfyllelse.

Programvärdarna Amal Sharsh (vänster) 
och Ehab Alfred (höger) sammanställer de 

olika avsnitten av Gawazophrenia.

”

Medan man lägger makeup filmar man i hemlighet 
paren och frågar ut dem om deras partner.

Äkta par ritar karikatyrer innan de filmar  
nästa episod av Gawazophrenia.

1010



här programmet hjälpa gifta par att 
lägga av sina inbillade förväntningar 
och ta itu med sin faktiska relation 
till en annan verklig människa.

Alla sorters par
”Jag ville få tag på par med olika 
bakgrunder och omständigheter 
– alla slags par, från hela Egypten, 
gamla och unga, med eller utan 
barn.”

Med tanken att medverka till att 
rädda äktenskap och ge Guds ord 
till par med mycket trasiga relatio-
ner har Yvette försökt hitta ett dy-
namiskt sätt att nå in till sina tittare 
och komma till tals med dem. ”Folk 
gillar att tackla verkliga problem 
genom något roligt inslag. Det 
är därför vi varvar intervjuer med 
bilder från en dold kamera.”

En ärlig och öppen diskussion
Till att börja med intervjuar pre-
sentatörerna Ehab Alfred och Amal 
Sharsh varje medverkande för sig 
i makeuprummet. De vill ha ärli-
ga och uppriktiga svar från båda 
parterna i äktenskapet om hur deras 
relationer är. Sedan tittar paren 

på ett videoklipp som presenterar 
det problem som skall diskuteras i 
programmet.

I programmet har man två värdar, 
pastor Sameh Hannah, från en 
församling i Kairo, och hans fru Ne-
veen. De intervjuar tre par vid varje 
tillfälle. Sedan leder de en ärlig och 
öppen diskussion mellan paren om 
det problem man presenterat, och 
de delar även med sig av sina egna 
erfarenheter.

Att skylla på den andre
Yvette berättar att ett vanligt pro-
blem är att båda parter skyller på 
varandra. De dömer varandra utan 
att tänka på den roll de själva spelar 
i förhållandet.

Ett av målen med programmet är 
att hjälpa par att se saker och ting 
från den andres perspektiv och inte 
alltid försöka hitta syndabocken. 
De behöver i stället gemensamt 
arbeta sig fram till en lösning. Allra 
viktigast tycker Yvette ändå det är 
att programmet visar att nyckeln till 
ett lyckligt äktenskap är att ha Gud 
i centrum av både sina egna liv och 
förhållandet.

som gifta par kämpar med, däri-
bland den gång hennes man blev 
så sjuk att hon var nära att förlora 
honom.

”Jag har sett att när en man och 
kvinna förenas i äktenskapet är det 
ett uttryck för Kristi kropp, och det 
är vad djävulen attackerar. Han gör 
det därför att äktenskapet är en 
av Gud välsignad förening,” säger 
Yvette.

Sedan Yvette hade bett över 
saken i sju år lyckades hon till slut 
förvandla sina idéer till ett program 
som tar upp familjeproblem och hur 
man löser dem.

Åter till verkligheten
Många par har orealistiska för-
väntningar på varandra och på det 
äktenskapliga livet. De påhittade, 
perfekta relationerna som man ser 
på film och i romaner har en skadlig 
effekt på dem som lever sina liv i 
verkliga äktenskap med en annan 
verklig person.

”Gawaz” betyder äktenskap på 
arabiska, och ”phrenia” står för en 
sammanblandning av verklighet och 
illusion. Förhoppningsvis kan det 

Par som medverkar i Gawazophrenia svarar på frågor  
och svaren mäts av en sanningsdetektor.
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Okunnighet, analfabetism 
och yttre kulturell påverkan 
tränger in i många kristna 

hem och skadar relationen mellan 
makar,” förklarar Inas Adel, som är 
programledare i Försona er med Gud. 
”De sakerna kan leda till missupp-
fattningar om äktenskapliga relatio-
ner och en nedvärderande syn på 
ett äktenskaps intima karaktär, vilket 
till slut kan förstöra ett äktenskap. En 
otillfredställande intim samlevnad 
speglar ett olyckligt liv, vilket i sin 
tur påverkar den intima relationen. 
Vi vill bryta denna onda cirkel.”

Medvetenhet ger rum för 
förändringar
Programmets motto är ”Nya tan-
kebanor öppnar en väg till föränd-
ring.”

Adel förklarar att för att ändra 
på gamla missuppfattningar som 
nedärvts med kulturen krävs det 
en medvetenhet och en sinnets 
förnyelse. Dit når man genom att ge 
förklaringar till paret samtidigt som 
man visar dem förståelse. För att 
skapa medvetenhet använder pro-
grammet sig av bibelverser, kyrkof-
äderna, kyrklig liturgi och trosläror 
för att diskutera och vederlägga 
missförstånd om äktenskapet.

”FÖRSONA ER MED GUD” 
– RECEPT PÅ ETT FRISKT 
ÄKTENSKAP
En man och en kvinna – två 
sidor i en relation, ett äktenskap. 
Var och en av dem ger sin syn 
på saken och väntar sig att den 
andre skall lyssna och handla 
efter det. Det är vad Inas Adel 
och hennes man Osama ElDabaa 
gör i nya avsnitt av programmet 
Försona er med Gud.

Med sikte på en bred 
tittarskara
Försona er med Gud vänder sig till 
medelklassen, men enligt Adel vill 
teamet också gärna stödja lågutbil-
dade människor ute på landsbyg-
den, människor som troligen litar på 
råd från präster eller andra försam-
lingsledare när det gäller äktenskap-
liga problem.

Andliga och psykologiska råd
Programmet Försona er med Gud 
bjuder på både andliga och psyko-
logiska råd till tittare och äkta par. 

Programmet har en gäst, doktor 
Alfred Sedrak, som analyserar äkten-
skapsproblemen som har diskuterats 
i programmet från ett psykologiskt 
perspektiv, så att ännu fler av tittar-
na kan finna svar på sina problem.

Försona er med Gud är producerad  
av Coptic Orthodox Golden Mouth 
Ministry, som generöst gett serien 
till SAT-7.

”

Försona er med Gud tar upp problem 
ur diverse synvinklar för att få till stånd 

förändringar i äktenskap.
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Oss män emellan på 
SAT-7 ARABIC är en 
pratshow som ägnas åt 
att diskutera viktiga saker 
som hör till männens 
värld.
Man har gjort allt som tänkas kan 
för att forma programmet så att det 

VI GÅR VIDARE 
TILLSAMMANS
SAT-7:s senaste program Vi växte tillsammans är en 
uppföljare till ungdomsprogrammet Från mig till dig.

OSS MÄN EMELLAN

Vi växte tillsammans‑teamet i  
den nya studion i Libanon.

Som sin förelöpare är Vi växte tillsam-
mans ett direktsänt  mer påkostat 
program, och presentatörerna i Från 
mig till dig har flyttat över till det nya 
programmet.

SAT-7 ARABIC:s programchef 
George Makeen säger att han vill att 
teamet på Vi växte tillsammans skall 
tas ur sin bekvämlighetszon i det 
nya programmet. ”Vi utgår från det 
förra programmets succé och vill 
hjälpa teamet att bli motiverade att 
gå ännu längre och få ännu större 
inflytande på sina tittare.”, säger 
George. ”Vi ville inte att de skulle 
stanna i sin bekvämlighetszon, utan 
puffa dem framåt och verkligen växa 
tillsammans.”

Gäster från ett stort antal olika 
bakgrunder välkomnas till program-
met. En vecka före varje program 
lägger programvärdarna på sin 
Facebooksida in frågor som gäster-
na svarar på i programmet följande 
vecka. Ämnena varierar från sex före 
äktenskapet till att ta ut skilsmässa 
eller gå igenom en skönhetsopera-
tion (väldigt vanligt i MENA-regio-
nen, övers. anm.).

förblir intressant för sin målgrupp – 
männen.

”Som män har vi en väldigt kort 
koncentrationstid och vi är mycket 
fokuserade”, säger en av program-
mets manliga producenter.

”De tre programvärdarna har oli-
ka roller: en är ung och presenterar 
saker och ting från den yngre gene-
rationens synvinkel, en är yrkespsy-
kolog och den tredje är affärsman. 
De närmar sig alla problemen från 
olika vinklar, men de kompletterar 
varandra.”

Trots att de ämnen som debatte-
ras kommer från ett brett och varie-
rat utbud har de ofta att göra med 

kvinnor, närmare bestämt relationer 
till kvinnor. Producenten säger att 
män har en viktig roll, inte bara när 
det gäller att arbeta för sitt eget väl-
befinnande utan också för kvinnors. 
”För att bekräfta kvinnor, låta dem 
få tillbaka sitt utrymme och själva 
bestämma om de vill ändra på sina 
liv, så behöver man tala med män-
nen”, säger han.

1313

FOKUS PÅ ÄKTENSKAPET



Detta nya SAT-7 KIDS-program, 
ett drama med komiska 
inslag, har som mål att lära 

unga tittare att använda sina gåvor 
för att hjälpa andra. Programmet, 
som nu är under produktion, 
kommer att heta DokDoks familj och 
börjar sändas i september.

Producenterna gör allt vad 
de kan för att göra programmet 
intressant – det finns en robot och 
en tecknad pojke bland de medver-

PÅHITTIG DRAMA- 
KOMEDI HJÄLPER BARN  
ATT HJÄLPA ANDRA 
Genom att följa en tonårig uppfinnares äventyr får unga tittare lära sig hur de 
kan använda sina gåvor för att hjälpa andra.

kande. Titelpersonen, den 13-årige 
DokDok, har från sin far Momtaz 
ärvt kärleken till uppfinningar. Fa-
derns skapelser ser ganska klumpiga 
ut och skapar en massa problem, 
men DokDok kan rätta till sin pap-
pas fel och rädda situationen.

Ett av huvudmålen med DokDoks 
familj är att uppmuntra tittarna att 
vara hjälpsamma och använda sina 
gåvor och sin kunskap till att göra 
andra glada. Familjen är en förebild 

genom att erbjuda råd och hjälp när 
deras grannar och vänner stöter på 
problem. Under tiden hjälper robo-
ten Fawzy till med hushållsarbetet, 
medan Mizo, den tecknade pojken, 
arbetar tillsammans med DokDok 
med hans uppfinningar.

Producenten Monir Zakhary sade: 
”Vi vet att många som inte tillhör 
den kristna gemenskapen tittar på 
många av våra program, så vi försö-
ker producera program som tar upp 
deras behov på SAT-7 KIDS. Därför 
använder vid sådana dramaserier 
som DokDoks familj, som har viktiga 
sociala och andliga värderingar.”

Visserligen är programmet fortfa-
rande på produktionsstadiet, men 
det har redan mött intresse från 
egyptisk media. Nyhetssajten el-Fagr 
(Gryning) beskriver det som en 
”unik TV-upplevelse” eftersom det 
tar upp ämnen som rör barn, vilket 
de flesta TV-program inte gör.

DokDoks familj är en ny dramakomedi  
för barn. Den är nu under produktion och  

kommer att börja sändas i september.
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Gigi är en liten flicka som tän-
ker på sig själv som prinses-
sa. När hon dag efter dag tar 

in vad livet vill lära henne, inser hon 
att även om hon inte är en riktig 
prinsessa så är hon Guds speciella 
dotter. Gigi är Guds lilla prinsessa.

Gigi, Guds lilla prinsessa är den 
första tecknade serien som gjorts 
just för småflickor. Den vill få dem 
att se sitt verkliga värde – att de 
var och en är unika och speciella 
förGud. Det är en mycket viktig 
lärdom i dagens värld, som är så full 
av press på barn att de skall anpassa 
sig till mängden.

Svårt att hitta lämpliga serier
”Vi måste titta på en massa teckna-
de program för att hitta sådana som 
har de värderingar och den kvalité 
vi behöver för våra SAT-7 KIDS-pro-
gram,” säger George Makeen, SAT-
7 ARABICS programchef. ”Vi söker 
program som är undervisande, utan 
våld, roliga utan att bli dumma, 
och som har kristna budskap och 
värderingar.” 

Programmet riktar sig till åldrarna 

TECKNADE FIGURER KAN 
UNDERVISA DE YNGRE
Tecknade figurer på SAT-7 KIDS fungerar inte bara 
som färgglada personer som spelar och sjunger, 
utan också som förebilder för barnen. Figurerna 
undervisar barnen genom att låta dem gå igenom 
olika upplevelser och därigenom lära sig själva.

fyra till sju år och lär flickorna hur 
betydelsefulla de är, eftersom de 
tillhör Kungars Kung.

Gigis impulsiva personlighet 
och extrema fantasi fångar barns 
uppmärksamhet. Många kommen-
terar och säger att de tycker väldigt 
mycket om att titta på serien.

I en av episoderna lär sig Gigi 
värdet av mångfald och vänskap 
med andra som är olika henne. Det 
händer när hon försöker gå före i 
en lång kö. Hon ställer sig i en kort 
kö, men upptäcker att den korta 
kön är till för personer med särskilda 
behov. De färgstarka och fantasifulla 
berättelserna om Gigis upplevelser 
lyfter fram frågor och idéer som 
diskuteras i slutet av varje episod.

Äventyrliga rollkaraktärer 
bygger barnens karaktärer
Ett annat tecknat program heter 
Karaktärsbyggarna och bidrar till 
att utveckla barnens personlighet 
genom fantasieggande berättelser 
om personliga upplevelser, och 
genom att se tillbaka på vad de olika 
karaktärerna lärt sig genom dem.

Ett antal vänliga tecknade hus-
djur ger sig in i olika äventyr och 
vart och ett av dem lär sig viktiga 
egenskaper, t.ex. mod, ärlighet, 
ansvarskänsla, tacksamhet, tålamod, 
självförtroende och artighet. Varje 
episod tar upp ett av dessa drag ge-
nom berättelser och undervisning.

”Programmet har en specifik 
pedagogisk uppläggning med klart 
uttalade värderingar. Det är inte ab-
strakt, utan tar fasta på verkliga per-
soners värderingar, som till exempel 
mod och tro,” säger Makeen.

Andligt är kul
Fackeltändarna är en annan serie 
tecknade program som presenterar 
bibliska karaktärer och kristna hjältar 
vilkas liv och tro ger vittnesbörd om 
Gud. De här sanna berättelserna 
hjälper barn att förstå vad som är 
andlighet och hur den kan levas ut. 

Serien omfattar många kristna 
hjältars och martyrers liv, till exempel 
Augustinus, John Wesley och Eric 
Liddell. Berättelserna är från Europa, 
Amerika och Fjärran Östern och riktar 
sig till åldrarna över åtta år.

Gigi hjälper barn att lära sig 
lektioner för livet genom sina 

egna felsteg och triumfer.
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För information om hur man  
kan stödja SAT‑7, besök:  
www.sat7.org/giving

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

Kanalernas hemsidor:

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

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

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

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; Mellanöstern,  
 Nordafrika och Europa
SAT‑7 TÜRK Turksat 4A, 42° öst, 11.824 GHz vertikalt; Turkiet, Europa och Centralasien
SAT‑7 PLUS Eutelsat Hot Bird 8, 13° öst, 12.380 GHz vertikalt; Mellanöstern, Nordafrika och Europa

SAT7Network SAT7Network @SAT7Network

SAT-7 KIDS arbetar tillsammans med den ickestatliga 
organisationen NGO Heart for Lebanon med att  
undervisa flyktingbarn som har tvingats avbryta sin 
skolgång under kriget. Genom de båda organisation-
ernas samarbete fyller man ett stort och seriöst behov.

Många syriska och irakiska 
flyktingbarn kan inte gå i 
skolan. UNICEF har publice-

rat siffror som säger att 20 miljo-
ner arabiska barn just nu inte går 
i skolan – dubbelt så många som 
för tio år sedan. Många av barnen 
är internflyktingar i Syrien och Irak 
(flyktingar i sitt eget land) och kan 
därför alla tänkas ha nytta av pro-
grammet Min skola, som gör att bar-
nen får skolundervisning genom att 
titta på TV. Detta har blivit möjligt 
genom samarbete mellan Heart for 
Lebanon (Med hjärta för Libanon), 

en lokal organisation i Libanon som 
arbetar för flyktingar, och SAT-7 
KIDS-teamet.

Heart for Lebanon tillhandahåller 
lärare och aktuella kursplaner, och 
programmen produceras och spelas 
in i SAT-7:s studio i Libanon. Pilot-
projektet täcker behovet av bask-
unskaper i arabiska, engelska och 
matematik.

Erfarna tjänare
Heart for Lebanon har hjälpt flyk-
tingar sedan år 2006, när kriget på 
nytt förstörde mycket av Libanons 

infrastruktur. Camille Melki, Heart of 
Lebanons chef, säger: ”Vi är stolta 
över att vi kan samverka med SAT-7 
när de satsar på den här TV-skolan. 
Jag tror att Min skola är en fantas-
tisk möjlighet att nå in i hem och 
tält och undervisa barn som ingen 
annan NGO har kunnat nå. Antalet 
flyktingbarn är nu så stort att vi 
behöver tänka ut kreativa, okonven-
tionella sätt att utbilda dem på.”

En stor möjlighet att hjälpa
Antalet är chockerande – Libanon 
hyser fler flyktingar per innevånare 
än någon annan nation, en fjärdedel 
av deras nästan 6 miljoner invånare. 
(Siffror från Wikipedia.) Varje månad 
förser Heart for Lebanon 2 800 
syriska och irakiska familjer med mat 
och hygienartiklar.

Camille Melki påpekar att många 
av barnflyktingarna har varit åskåda-
re till saker som inte ens en vuxen 
skulle behöva se. ”De här barnen 
har inte bara lämnat allt bekant bak-
om sig, de är också skadade av vad 
de sett av krigets ansikte.”

Detta ger SAT-7 och Heart for 
Lebanon en stor möjlighet att 
betjäna och sörja för familjer i stort 
behov.”Kyrkan fanns där mitt i deras 
lidande,” säger Melki. ”Man förflyt-
tar en grupp barn från total hopp-
löshet till att ha hopp i Kristus.”

SAMARBETE FÖR ATT 
BYGGA MIN SKOLA

“Min skola är en fantastisk 
möjlighet”, säger Camille 

Melki, chef för Heart for 
Lebanon.

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 


