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I början av sin tjänst här på jorden sa Jesus till två 
av Johannes Döparens lärjungar: ”Följ med och se” 
(Joh 1:39). De två lärjungarna hade frågat: ”Rabbi 
(det betyder Mästare), var bor du?” Jesus svar var 
en uppmaning att se på hans liv och livsstil. Att 
följa med och se. Är det inte det som vi på SAT-7 
är kallade till att hjälpa andra att göra? Har det inte 
varit vår djupaste önskan i tjugo år att göra Guds 
kärlek synlig?

Det finns miljoner människor i regionen 
Mellanöstern/Nordafrika som vill lära känna Jesus 
liv och budskap. Satellitteknologi har gett oss ett 
fantastiskt verktyg att säga till dem: ”Du behöver 
inte komma. Stanna där du är och vi ska hjälpa dig 
att få höra Jesus ord, att se hans ansikte, händer och 
fötter.”

För många människor i Mellanöstern är det omöjligt 
att gå in i en kyrka eller fråga efter en bibel. Det 
är med ödmjukhet och glädje som SAT-7 gör 
evangeliet synligt och hörbart.

Vårt uppdrag kommer från Gud och är till hans ära. 
Det är inte till för oss själva. Varje dag strävar vi efter 
att sända program som pekar på Jesus. Därför att vi 
vet hur viktigt vårt budskap är och hur dyrbara våra 
tittare är. För de är skapade till Guds avbild.

Att visa Jesus ansikte är målet, men det är ännu 
viktigare att Jesus bara gav denna inbjudan en 
gång under sitt liv. Vet du varför? Därför att han 
lyssnade till sina åhörare. Han hörde noga på vad 
de sa och svarade på deras behov, och vi på SAT-7 
försöker att följa den modellen genom våra egna 
publikkontakter. Vi måste hålla våra båda öron 
skarpa och känsliga, använda ett till att lyssna noga 
till människors frågor och det andra till att höra den 
heliga Andens svar.

Att arbeta för SAT-7 är för mig som att sätta mig 
till en måltid med sju rätter! Min favoriträtt i denna 
bankett är Publikkontakter, här ”gläds vi med 
dem som gläder sig och gråter med dem som 
gråter (Rom 12:15)”. Allt detta görs i våra tittares 
egna hem. Varje dag ger vi själavård till miljontals 
människor, helt enkelt för att vi tror på tjänande 
genom närvaro.

 

Rev. Mansour Khajehpour 
Verkställande direktör, SAT-7 PARS

Vi strävar efter att uppmärksamma våra tittare



När hon får frågan om vem som är den bästa skådespelaren, hon själv eller hennes 
pappa, svarar 11-åriga Aya Mardass omedelbart: ”Jag!” Rummet fylls med skratt 
och Aya är en av dem som skrattar mest.

Ett färgstarkt program
”Efter dramakomedin har vi an-
dra delar som ’dagens citat’, som 
presenteras på franska, arabiska och 
engelska. Det finns en särskild sång 
i varje program där vi får hjälp av 
en papegojdocka. Där finns också 
’dagens utmaning’.

De här olika delarna är mycket att 
få med i varje episod, och resultatet 
är ett färgstarkt och underhållande 
program. Programmets framgång 
beror främst på Hamids begåvning. 
Han är skådespelare, manusför-
fattare, regissör och filmar i deras 
eget hem på Cypern och använder 
många olika kameror.

Programmet kommer att sändas 
på SAT-7 ARABIC, SAT-7 PLUS och 
SAT-7 KIDS senare i år.

En positiv förebild
“Vad vi försöker göra är att visa en 

ETT BEGÅVAT GÄNG  
HÅLLER DET I FAMILJEN

positiv modell för familjer i arab-
världen”, säger Hamid. ”Ofta är det 
inte en bra relation mellan en pappa 
och hans barn och vi försöker visa 
ett alternativ på ett humoristiskt 
sätt.” Programmet understryker hur 
en far och dotter kan vara vänner 
och ha roligt tillsammans och utma-
nar den mer traditionella bilden där 
barn blint lyder sina föräldrar eller 
till och med är rädda för dem.

Behandlar olika ämnen
Programmet täcker många olika 
områden, från hur viktigt det är 
att tala sanning och behovet av att 
vara fysiskt aktiv till vad som händer 
när vi dör. Ett avsnitt fokuserar på 
att hjälpa barn att hitta sina egna 
förmågor. Det går inte att tvivla på 
en av Ayas förmågor – hon är en 
naturlig underhållare.

”Jag säger alltid ’Jag och min dotter’ och hon 
säger ’Nej, jag och min pappa’”.

Aya och hennes pappa Hamid, 
producent, regissör och skå-
despelare, är begåvningarna 

bakom det nya programmet Jag och 
min dotter, som kommer att sändas 
både på SAT-7 KIDS och på SAT-7 
ARABIC. Programmet använder 
många områden för att undersö-
ka förhållandet mellan en far och 
dotter, även några oundvikliga 
konflikter.

Två dialekter
Under programmet talar Hamid och 
Aya två olika arabiska dialekter, en 
nordafrikansk som talas i Marocko 
och en libanesisk dialekt. Det beror 
på att Ayas föräldrar talar dessa olika 
dialekter. 

”Det är för att det ska vara lätt för 
tittare från hela Nordafrika och Mel-
lanöstern att förstå oss”, säger Ha-
mid. ”Det är en stor utmaning. Den 
första delen av varje program är en 
dramakomedi och min dotter och 
jag bråkar. Hon talar den libanesiska 
dialekten och jag den marockanska 
och det sätter temat för avsnittet. 
Vi bråkar till och med om program-
mets titel”, fortsätter han. ”Jag säger 
alltid ’Jag och min dotter’ och hon 
säger ’Nej, jag och min pappa’”.

”Det vi försöker göra 
är att visa en positiv 
modell för familjer i 
arabvärlden.”
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MED JESUS HAR KOMMIT TILL  
SISTA AVSNITTET

EN RÖST FÖR NORDAFRIKANSKA KVINNOR

Efter två år och 85 avsnitt har SAT-7 
KIDS direktsända program med bön 
och tillbedjan Med Jesus kommit till 
slutet. Under den sista sändningen 
den 25 juli uppmuntrade teamet 
programmets entusiastiska tittare 
– som de kallar sin familj – att vara 
aktiva i sin kristna tro. Programledar-
na uppmuntrade sina unga vänner 
att fortsätta att lova och tillbe Gud 
och att vara nära honom i bön.

Teamet sa att barnen skulle försö-
ka att plantera ”Guds rikes frön” där 
de var, i skolan eller med vänner.

”Många är upprörda över att 
programmet har slutat, därför att 
det var så populärt bland barn, 
men teamet kände att de inte hade 
något nytt att komma med”, säger 
producenten Mounir Zakari.

Teamet har rest för att sända 
direkt från många kyrkor runt om i 
Egypten. Det sista avsnittet hade ett 
reportage från en resa till Sydsudan 

Andre Hovsepian is the lead 
actor in the film Closure.

och även en video där en syrisk 
tittare som heter Emmy sjöng och 
dansade framför TV:n.

Programmets Facebooksida har 
fått många kommentarer från tittare 
som var ivriga att nå teamet på 
andra sätt och frågade när de skulle 

met är på arabiska med textremsa 
på en berberdialekt, som gör det 
tillgängligt för samhällen spridda i 
Tunisien, Algeriet, Marocko, Maure-
tanien och Libyen. ”Vi vill påminna 
dessa kvinnor om att de är mycket 
värdefulla i Guds ögon. Vi vill upp-
muntra dem att tro på sig själva och 
finna frid och tröst i Herren”, säger 
Samia.

Vi riktar in oss på problem
Programmets delar på 15 minuter 
riktar in sig på kontroversiella områ-
den där nordafrikanska kvinnor ofta 
är utan röst. Till exempel tvingas 
många unga kvinnor in i äktenskap 
de inte har valt och blir ofta för-

kastade senare av sina män som 
söker nya kvinnor.

Tvångsäktenskap och att 
bli övergiven
Samia säger att en del kvin-
nor måste fly från sina pro-

blematiska hemsituationer. ”I staden 
där jag bor finns det många prosti-
tuerade. De flesta har rymt från sina 
hem. En del flydde som unga flickor 
innan deras föräldrar tvingade dem 
att gifta sig med någon de inte 
älskade.

En del rymde från sina olyckliga 
och ohälsosamma äktenskap. Många 
drevs av rädsla för att bli utkastade 
från sina hem för att deras män ville 
ha nya kvinnor. Dessa rymlingar 
är rädda att bli tvingade till skils-
mässa och att de och deras barn 
blir lämnade i fattigdom och blir 
vanhedrade. De är offer. Men de är 
värdefulla.”

Utforska outtalade ämnen
Skilsmässa är bara ett av många 
ämnen som behandlas i det nya pro-
grammet. Det tar också upp saker 
som rädsla, konflikter i hemmet, att 
välja en man att gifta sig med och 
att finna värde i sin identitet som 
kvinna.

Från sista avsnittet av Med Jesus i juli.

Programledare och producent 
Samia Jallali Kessai

vara tillbaka i rutan. När detta skrivs 
diskuteras möjligheten för teamet 
att arbeta tillsammans med ett 
annat projekt.

SAT-7 ARABIC startar ett nytt pro-
gram, ett av de första i sitt slag, för 
kvinnor i Nordafrika.

Den här sommaren spelade 
programledaren och producenten 
Samia Jallali Kessai med team in 
26 avsnitt av ett nytt program för 
kvinnor som heter Du är värdefull. 
Teamet arbetade oförtröttligt i fyra 
dagar från 06.00 till midnatt och 
spelade in avsnitten i ett hus i ett 
bergsområde i Cypern. Program-
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Ett nytt telefonsystem ger oväntade fördelar för SAT-7s 
kanal på farsispråket, bland annat en stor ökning av 
antalet biblar sända till våra tittare.

Fler ber om biblar
Parsa säger att antalet tittare som 
ber om biblar på det nya systemet 
VOIP (Voice Over Internet Protocol) 
har varit en av de stora överrask-
ningarna sedan det infördes.

”Ett av våra automatiska medde-
landen är specifikt för dem som bara 
behöver en bibel, så de behöver 
inte vänta på att tala med någon. 
När detta infördes började antalet 
meddelanden vi får öka markant. 
Nu har vi en lång lista på förfråg-
ningar om förbön och biblar”, säger 
Parsa.

”Vi blev förvånade över antalet 
tittare som bad om biblar, för även 
om vi visste att vi tidigare missade 
många samtal så visste vi inte precis 
vad dessa samtal gällde. Nu förlorar 
vi inga chanser att höra från våra tit-
tare och vi kan betjäna dem mycket 
snabbare.”

Mycket mer flexibelt
En annan fördel med VOIP-systemet 
är att anställda i ett land kan be-
svara samtal från tittare i ett annat 

INGA MISSADE 
SAMTAL MED 
SAT-7 PARS 

land. Det har gjort det lättare för 
anställda på SAT-7 i olika studior att 
hjälpa varandra när det är högt tryck 
från tittare. VOIP-systemet är också 
billigare för SAT-7 och tittarna än 
det konventionella telefonsystemet, 
eftersom en del kan nå våra studior 
med gratisnummer.

Siffrorna är tydliga
Ibland kan det vara svårt att mäts 
fördelarna med ett nytt system, 
men i det här fallet, säger Parsa, är 
siffrorna tydliga. ”Våra siffror visar 
just nu att vår lista för uppföljning 
med tittare som har ringt oss har 
ökat dramatiskt. Nu är den ungefär 
fem gånger längre”, säger han.

”När detta infördes ökade antalet 
meddelanden vi får markant. Nu har vi en 
lång lista på förfrågningar om förbön och 

biblar”, säger Parsa som är ansvarig för 
publikkontakter och PR för SAT‑7 PARS.PARS-teamet var tidigare beroen-

de av ett konventionellt telefon-
system där en anställd måste ta 

upp luren och svara på varje samtal. 
Oturligt nog var det omöjligt att 
svara på alla samtal när många kom 
in samtidigt och många försvann 
därför.

Hundratals samtal missades
Kanalens ansvarige för publikkon-
takter och PR, Parsa, säger att hund-
ratals samtal ibland missades. ”Tidi-
gare, under våra direktsändningar, 
särskilt för barn på torsdagar och 
fredagar, kunde vi missa 300–400 
samtal. Det var anledningen till att 
vi införde det nya telefonsystemet 
– för att undvika att missa alla dessa 
tillfällen”, sa han.

”Vi utformade det så att när vi 
har direktsändning under veckan så 
kopplar systemet automatiskt till en 
meny som säger att de kan komma 
in i programmet om de vill. Annars 
kan de välja att gå till att be om 
förbön eller om en bibel eller lämna 
ett meddelande.”
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En svår resa
”De uppmuntrade mig inte. De 
behandlade mig som om jag vände 
mig bort från min religion”, säger 
Mariam. Hennes pappa stödde 
henne i hennes nya sätt att be och 
ära Gud men Mariams mamma och 
syskon försökte avråda henne.

Början på hennes andliga resa var 
svår, inte bara i hennes familj utan 
också på arbetet. Men Mariam höll 
ut på grund av förändringen hon 
hade sett i sina attityder och i sitt liv. 
Hon var säker på att Gud hade lett 
henne in på den rätta vägen och 
skulle leda henne med sitt ord.

Problem på arbetet
Mariam kände att Gud sa att hon 
måste fortsätta framåt, även om hon 
hade svårigheter på vägen, efter-
som det var hans plan för hennes 
liv. I svåra tider har Mariam gått till 
honom i bön och hon känner att 
han svarat henne många gånger 

MARIAMS RESA MED  
GUD OCH SAT-7

genom SAT-7. Till exempel hade 
Mariam problem på skolan där hon 
arbetade och rektorn flyttade henne 
till en annan skola där hon fick ännu 
svårare problem.

”Jag trodde att det skulle bli bätt-
re för mig där, men jag hade många 
svårigheter i relationen till mina 
kollegor. Jag fick högt blodtryck av 
stressen på jobbet, till och med så 
att jag blödde näsblod”, säger hon.

Lämnad vid vägkanten
En brytpunkt kom när Mariams 
kollegor vägrade att låta henne 
ta skolbussen hem och lämnade 
henne vid vägkanten med sin 
treåring. När Mariam kom hem bröt 
hon ihop i tårar och bad om Guds 
ledning. När hon senare satte på 
SAT-7 tröstade Gud henne genom 
en predikan i programmet Svar med 
Bayless Conley.

Mariam säger att hon känner att 
Gud lovade henne att han skulle 

SAT-7 är min trygga tillflykt. Jag 
känner mig illa till mods när det 
är tekniska problem med sa-

telliten eller med TV:n som hindrar 
mig från att se på kanalerna”, säger 
Mariam som är från Egypten.

Innan hon upptäckte SAT-7 
ARABIC var Mariam nöjd med att 
regelbundet gå till kyrkan. Men hon 
kände sig inte riktigt tillfredsställd 
förrän hon började gå djupare in 
i sin tro. Efter att ha sett ett kris-
tet program på en annan tv-kanal 
kände hon att hennes liv började 
förändras.

”Jag började ha ett öppet sinne 
för saker som jag tidigare inte 
förstod”, säger Mariam. Hennes 
nya insikt lärde henne att leva utan 
fruktan och att vara bestämd. Även 
om detta nya sätt att tänka hade 
positivt inflytande på hennes liv så 
var det främmande för hennes familj 
på grund av deras speciella religiösa 
bakgrund.

Mariam, en kristen mamma, upplevde många problem i början av sin 
andliga resa – men SAT-7 har alltid varit med och stöttat henne.

”Av detta (SAT-7-
program) vet jag 
att när jag söker 
Gud och vill tala 
med honom finns 
han där.”

”Det är Guds plan att ha den här 
kanalen”, säger Mariam, som har 
blivit uppmuntrad i svåra tider 
genom att titta på SAT‑7 ARABIC 
och SAT‑7 KIDS.
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flytta henne från denna skola till en 
bättre arbetsplats där många välsig-
nelser skulle möta henne. I en dröm 
talade Gud om för henne att hon 
skulle lämna skolan inom en månad.

Att hitta ett nytt jobb
Mariam bad om ledigt från skolan 
och snart fann hon ett nytt jobb. 
Även om det var utanför hennes 
vanliga arbetsområde gick hon 
med på att arbeta som hjälplärare. 
Men när rektorn insåg att hon hade 
kunskap inom ekonomi och redovis-
ning, blev Mariam chef för skolans 
ekonomiavdelning.

”När jag tog det här jobbet, fann 
jag att det fanns många problem 
med myndigheterna eftersom det 
inte fanns en redovisningsavdel-
ning innan jag kom”, säger Mariam. 
”Men med Guds hjälp verkade 
allting enkelt, och där det fanns 
byråkrati sände Gud rätt människor 
att hjälpa mig.”

Med allt det goda med det nya 
jobbet kom också problem med 
kollegor som ville skapa svårigheter 
mellan henne och rektorn. Mariam 
säger ”Jag vet vad de försöker göra 
och jag fortsätter att be. Jag vet att 
det här jobbet är Guds löfte till mig.”

Mariams favoritprogram
I serien Fullkomlig främling som 
sänds på SAT-7 ARABIC möter Jesus 
en kvinna vid en måltid där han 
försäkrar henne att han älskar henne 
och är där närhelst hon behöver 
honom. Serien är en av Mariams 
favoriter eftersom att den påminner 

henne om sin fader-dotterrelation 
med God.

”Av det här vet jag att när jag 
söker Gud och vill tala med honom 
finns han där”, säger hon. En annan 
av Mariams favoriter är kvinnopro-
grammet Nål och tråd.

”Programmet ger mig vägled-
ning som hustru och mamma. Jag 
blir berörd när jag ser människor 
som delar sina personliga erfaren-
heter i programmet. En gång sände 
programmet ett telefonsamtal från 
en kvinna som hade helats från can-
cer. Den kvinnans vittnesbörd i tro 
gav mig hopp”, säger Mariam.

Mariam tycker också om att vara 
med i bön med tittarna som ringer 
Dr Elie Karam i direktsändning i 
programmet Tecken och under och 
ber honom om förbön.

Ser på barnprogram
Mariam säger att hon också följer 
alla barnprogrammen på SAT-7 KIDS 
med sin dotter Joyce, som Bibelns 
hjältar, Färger, Godnattsagor, En bok i 
lekrummet, Med Jesus och den teck-
nade serien Vänner och hjältar.

”Jag lär mig mycket från barnpro-
gram därför att sättet de presenterar 
information på är enkelt och det 
berör hjärtat”, säger Mariam.

”När min dotter Joyce missar ett 
program vet hon hur man kan se 
det senare på SAT-7 KIDS YouTube-
kanal.”

”Jag känner att framgången för 
SAT-7s kanaler är frukten av böner 
som medarbetarna ber, det är så 
tittarna blir välsignade”, fortsätter 
hon. ”Det är Guds plan att den här 
kanalen ska finnas.”

Mariam med sin dotter 
Joyce på bokmässan i Kairo, 

där populära SAT‑7 KIDS 
programledare Mounir 

ritade en karikatyr av Joyce.

Några av Mariams 
favoritprogram är Tecken 

och under, Med Jesus och 
Bibelhjältar.
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ATT VÄNDA DERAS VÄRLD ”NER-OCH-UPP”

BARN GLÄDS 
ÖVER BÖNE- 
SVAR

Vid SAT-7s avdelning för publikkon-
takter kommer tittarna förbi TV-ru-
tan och talar direkt med kristna 
vägledare. Teammedlemmarna ber 
med tittarna, svarar på deras frågor 
och hjälper dem att växa i sin rela-
tion med Kristus.

Huvudsaken för teamet för pu-
blikkontakter vid SAT-7 KIDS är att 
tjäna. Deras fokus ligger på tittarna 
och framhåller: 

Be om att Gud ska tala genom 
medlemmar i SAT-7 KIDS team för 
publikkontakter och att de ska få 

Många barn och deras familjer gläds 
över vittnesbörd om gudomligt 
helande i programmet Varför då?

Veronia hade nervförlamning i an-
siktet som bara reagerade långsamt 
på elektrisk stimulering. Hennes 
mor hade kontaktat SAT-7 KIDS för 
förbön och senare återkom hon och 
sa: ”Veronia vill tacka er…och tacka 
Gud för helande efter förbön i ert 
program. Vi tackar Gud.”

Kyrillos Michael från staden 
Luxor i södra Egypten hade en svår 

dela hans nåd, barmhärtighet och 
sanning med varje person de har 
kontakt med.

infektion. Han skrev, ”Jag bad att 
ni skulle be för mig om helande 
eftersom jag tog mycket antibiotika. 
Jag tackar Gud för att jag känner 
mig mycket bättre nu, jag tar inte 
antibiotika längre, bara smärtstillan-
de. Fortsätt att be för mig så att jag 
kan bli fullständigt helad.”

Karam, 12 år gammal, led av en 
tumör i ryggen. Om den inte be-
handlades skulle den sprida sig och 

Från vänster till höger SAT‑7 KIDS team  
för publikkontakter: Arsho Tenbelian,  
Enaam Haddad och Jessica Mrad.

Scener ur SAT‑7 KIDS program Varför då?

”Vi vill vända deras värld ner-och-
upp (inte upp-och-ner) och hjälpa 
dem att växa och känna sig trygga 
– inte bara genom våra program 
utan på alla sätt, genom sociala 
medier, samtal och handlingar. 

Där de ser våld, vill vi visa dem 
fred.

Där orenhet växer runt dem vill vi 
visa renhet. 

Där omoral kommer in i deras 
värld vill vi besegra den med 
rättfärdighet.

Där det finns faror vill vi få dem att 
känna sig trygga.

Där de utnyttjas vill vi lära dem om 
deras rättigheter.

Där det omges av terror vill vi ge 
dem säkerhet.

Där det finns okunskap vill vi ge 
dem kunskap om Guds ord och 
kärlek.

Vi vill få dem att känna sig viktiga, 
lyssna noga på dem, ta deras be-
hov på allvar, hålla våra löften och 
arbeta hårt på att få deras tillit och 
förtroende.”

vara dödlig. Läkare var rädda för att 
operera på grund av hög risk för 
förlamning. Karams mor kontaktade 
SAT-7 KIDS och bad om förbön. Vi 
är tacksamma för att en läkare gick 
med på att operera. Karams mor 
säger, ”Efter era förböner genom-
fördes operationen framgångsrikt. 
Tumören togs bort och nu kan han 
gå normalt. Detta är ett vittnesbörd 
om Jesus. Gud svarade på våra 
böner”.
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tittat så älskade jag era program. Var 
snälla och visa fler religiösa filmer 
i Turkiet. Vi tittar som familj och vi 
älskar det. Jag önskar er framgång.”

Samtal från Ardahan
”I går kväll råkade jag på er kanal 
när jag zappade mellan kanaler. Jag 
tittade på ett par mycket fina pro-
gram. Jag tyckte särskilt om filmen 
som förklarade profeten Abrahams 
liv. Jag har tidigare läst bibeln men 
jag förstod den inte riktigt. Kan ni 
hjälpa mig? Jag är studerande.”

Samtal från Izmir
”Jag stötte på Levent Kinrans pro-
gram på er kanal. I åratal har det 
varit några frågor som har bekymrat 
mig och han gav bra svar på dem. 
Finns det någon bok som jag kan 
läsa? Jag tycker mycket om den 
kristna tron men jag har ett stort 
tryck från min familj. Särskilt min 
pappa tycker inte om att ha en bibel 
i huset. Jag tittar genom att använ-
da er Android App, och ibland när 
min pappa inte är hemma ser jag på 
TV. Det är jättebra att ha en sådan 
kanal. Tack!”

Zakai Tanyar, en turkisk pastor med 
över 30 års erfarenhet, tror att SAT‑7 

TÜRK kommer att få en stor ökning av 
responsen från tittare i framtiden.
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Sedan SAT-7 TÜRK började sända via satelliten 
Türksat tidigare detta år har det varit spännande att 
se hur publikresponsen ökar och hur den allmänna 
medvetenheten om kanalen byggs upp.

EN VÄXANDE 
ENTUSIASTISK 
PUBLIK

SAT-7 TÜRK fick stort genomslag 
i turkiska media sedan vi bör-
jade sända via Türksat, särskilt 

efter en intervju med Melih Ekener, 
kanalens verkställande direktör, och 
Gökhan Talas, sändningschefen. In-
tervjun följdes upp i Turkiets största 
TV-kanal och tre nationella tidning-
ar, som alla ville ha intervjuer. Det 
faktum att en kristen kanal nu sände 
via samma satellitplattform som de 
väletablerade turkiska stationerna 
mötte stort intresse bland allmän-
heten.

SAT-7 talade nyligen med Zekai 
Tanyar, en turkisk pastor med över 
30 års erfarenhet och före detta 
ordförande i den turkiska evange-
liska alliansen. Han underströk det 

möjliga långsik-
tiga inflytandet 
från SAT-7 TÜRKs 
satellitsändningar 
och hur kanalen kan 
hjälpa till att förändra 
negativa uppfattningar 
om kristendomen i hans 
land. ”Det här är ett stort 
steg. Det kommer att bearbeta 
fördomar, även om förändringarna 
inte kommer att ske omedelbart. 
Vi talar om århundraden av fördo-
mar och fruktan, men varje gång 
människor ser och hör och tänker 
”Oj, det visste jag inte”, eller ”Jag 
såg inte kristna på det sättet”, kom-
mer det att hjälpa till. Jag är säker 
på att för några människor kommer 
det att gå längre och den bibliska 
sanning de hör kommer att få dem 
att söka Herren. SAT-7 presente-
rar inte bara nya testament utan 
undervisar också om det. Så, under 
kommande år, när vi kan se tillbaka, 
kommer vi troligen att se ett stort 
steg framåt i att ta till sig evangeliet. 
Vi är också säkra på att det finns 
många hemliga troende där ute och 
det kommer att hjälpa till att stärka 
dem.”

Tillsammans med uppmärksam-
heten i media har det varit en myck-
et uppmuntrande ökning i gensvar 
från tittare, särskilt från dem som 
inte visste eller kunde tänka sig att 
det fanns en turkisk kristen TV-ka-
nal.

Samtal från Kırklareli
”Jag började se på er kanal förra 
veckan. Om jag ska vara ärlig så 
tyckte jag först att det verkade 
ganska meningslöst – varför ha en 
kristen TV-kanal? Men efter att ha 



ATT HJÄLPA EN 
VILSEGÅNGEN 
PAPPA
En pappa till två pojkar lämnade 
sin familj för en annan kvinna, men 
hans liv kändes fortfarande tomt. 
Efter att ha kämpat igenom en 
depression försonades han med sin 
familj och med Gud.

”Erfan” och hans nya partner 
bestämde sig för att lämna Iran och 
flytta till Irak. Han fann senare Jesus 
och började se på SAT-7 PARS. Han 
var tacksam över att lära sig om kris-
tendomen genom många program 
på kanalen.

Men Erfan upptäckte att hans 
nya partner hade varit otrogen mot 
honom. Han blev upprörd och själv-
mordsbenägen. Erfan började ringa 
till teamet för publikkontakter och be 
om förbön om uppmuntran och svar.

Efter en tid kände Erfan att han 
måste återvända till Iran. Han hade 
ingenting, inga pengar, inget pass 
och inga tillhörigheter. Att återvän-
da till Iran verkade omöjligt. Erfan 
och PARS-teamet bad för situatio-
nen eftersom resan var mycket farlig 
och han riskerade döden om han 
greps. Som genom ett under fick 
han tillåtelse att återvända till Iran 
och han tackade Gud för det.

Även om Gud hade gett honom 
möjlighet att återvända hem så 
hade han ingenstans att åka till när 
han var i landet. Han blev överty-
gad om att han skulle återvända till 
sin första fru och be om förlåtelse. 
Hon välkomnade honom tillbaka i 
hemmet och Erfan har nu bott med 
sin familj i över ett år. Han fortsätter 
att kontakta SAT-7 PARS för förbön 
och tackar Gud för att han har räd-
dat hans liv och återupprättat hans 
familj.

EN FULLKOMLIG 
FRÄMLING
”Ashkan” hade nyligen flyttat till 
Teheran. Även om flytten var viktig 
för hans utbildning och karriär så 
tyckte han att det var svårt att klara 
av de högre levnadskostnaderna 
i staden och han kunde inte hitta 
någonstans att bo.

”Jag har älskat Jesus sedan jag var 
barn”, sa Ashkan. ”Jag grät framför 
hans bild och bad honom hitta ett 
hem till mig.” Med en känsla av 
hopplöshet gick Ashkan på gatorna 
och sökte i staden efter någonstans 
att bo. En förbipasserande märk-
te att han såg bekymrad ut och 
frågade vad som var problemet. 
Ashkan berättade för mannen om 
sina problem. I stället för att gå iväg 
stannade mannen med honom hela 
dagen. Tillsammans hittade de en 
lägenhet till Ashkan.

”Jag träffade honom aldrig igen”, 
sa Ashkan. ”Jag vet att det var Jesus 
som hjälpte mig genom en främ-
ling. Han är som ett ljus i mörkret. 
Han gav mig ett under.”

Han var tacksam att få lära sig om kristendomen 
genom de många program som visas på kanalen.

UTANFÖR STUDION  
BERÖRS MÄNNISKORS LIV
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Det direktsända programmet 
Tillsammans med dig är en 
livlina för isolerade farsitalan-

de troende. Programmet sänds fyra 
gånger i veckan på SAT-7 PARS. I 
programmet diskuterar två program-
ledare, en korrespondent i sociala 
media och en expert, ämnet för den 
dagens episod. Ämnena inkluderar 
familjefrågor, sociala frågor och kul-
turella och teologiska ämnen.

De första 20 minuterna får tit-
tarna möjlighet att höra expertens 
synpunkter på dagens ämne när det 
diskuteras av programledarna. De 
följande 30 minuterna är telefon-
linjerna öppna och tittare kan bidra 
med frågor och önskan om förbön. 
Programledarna avslutar program-
met med att be för tittarna.

Tillsammans med dig är ett av de 
mest interaktiva direktsända pro-
grammen på SAT-7 PARS och teamet 

gör sitt bästa för att göra innehåll-
et så förståeligt och relevant som 
möjligt för tittarna. Programmet 
handlar om många varierande 
ämnen och de som ringer in kan 
fråga om områden som de särskilt 
vill tala om. Utvecklaren av sociala 
media Hovan Hovsepian tycker 
mycket om denna flexibilitet efter-
som det gör att tittare kan få ut så 
mycket som möjligt av program-
men. ”När det handlar om Guds 
rike är det enighet som räknas”, 
säger han.

Bakom studion finns ett hän-
givet team som försäkrar sig om 
att tittarnas röster hörs. Chefen för 
avdelningen för publikkontakter, 
Anita Hovsepian, understryker vik-
ten av att ständigt vara i kontakt 
med isolerade troende. ”Många 
väntar på svar. När man arbetar 
med publikkontakter kan man 
verkligen se resultaten av teamets 
hårda arbete”, säger hon.

Under många program har 
tittare ringt in för att dela sina 
vittnesbörd med SAT-7 PARS.

Brev från tittare

Fatemeh: ”Jag vill tacka er 
för era fina program som visar 
oss den rätta vägen. Min man 
slutade använda droger för 
några dagar sedan. Jag tackar 
för era böner.”

Afarin: ”Hej alla mina kära 
bröder och systrar i SAT-7. Jag 
föddes i en religiös familj. För 
några månader sedan såg 
jag ett av era program om 
kristendomen. Jag insåg att 
jag inte kan rädda mig själv 
genom de gärningar jag gör. 
Jesus har betalat priset för oss 
på korset med sitt blod. Nu 
har jag ett nytt liv i honom. 
Vi följer era program, särskilt 
Tillsammans med dig. Dela 
gärna detta brev med andra 
tittare. Gud välsigne er alla!”

Nima: ”Jag har tittat på era 
program i över två år och jag 
tittar fortfarande på alla. När 
jag först började titta sa jag 
till mig själv att ni är tokiga. 
Men långsamt började era 
program få en mening för 
mig och jag insåg att det var 
jag som hade haft fel alla 
dessa år. Jag hade aldrig sett 
sanningen. Jag har nu gett 
mitt hjärta till Jesus. Hjälp 
mig att komma i kontakt med 
andra iranska kristna.”

Tillsammans med dig, som sänds fyra 
gånger i veckan, är ett av de mest interaktiva 
direktsända programmen på SAT‑7 PARS.
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SAT-7:s bönedag
Söndagen 1 november 
kommer anställda vid SAT-7, 
tittare och stödjare runt om 
i världen att be för flyktingar 
och internflyktingar i Mellan-
östern och Nordafrika och 
för deras värdländer, som en 
del av SAT-7s bönedag 2015. 
Var med oss denna dag och 
be för en fortsatt förändring 
av regionen genom hoppet i 
Kristus. 

Läs mer på www.sat7.org/
day-of-prayer. Där kan du 
också ladda ner vår böne-
dagsaffisch, bönehandled-
ning, videofilmer och Power 
Point-presentationer för att 
använda vid sammankomster. 
Hjälp oss att öka medveten-
heten om den här dagen.

Lediga tjänster
Vi har 10 spännande lediga tjänster 
vid SAT-7. Det finns möjlighet att 
ansluta sig till våra team i antingen 
Cypern eller Turkiet. Besök www.
sat7.org/get_involved/positions 
för mer information. Du kan också 
ladda ner och sprida en affisch och 
vykort för att hjälpa oss att tillsätta 
dessa tjänster. Om du finns på Lin-
kedln, anslut då till vår SAT-7-profil 
och hjälp oss sprida vår rekryte-
ringskampanj. 

Be om att människor som har 
hjärta för regionen och en kallelse 
till vår verksamhet söker tjänsterna.

Vad är din roll i SAT-7?
Jag är sändningschef för kanalen 
SAT-7 TÜRK. Jag kontrollerar 
veckotablån och bestämmer vilka 
program som ska sändas och när.

Vad gjorde du innan du kom till 
SAT-7?
Jag arbetade för ett par bolag i 
Turkiet som annonschef och som 
grafisk formgivare innan jag kom 
till SAT-7 TÜRK.

Vad tycker du om med att 
arbeta för SAT-7?
Jag vill se människor frälsta i Turkiet 
och ett andligt uppvaknande i 
landet. SAT-7 ger en stor möjlighet 
för miljontals av mina landsmän att 
få höra evangeliet.

Berätta lite om din andliga resa
Jag var ateist tills jag fann Kristus 
för 13 år sedan genom att jag läste 
bibeln under militärtjänsten. När 
jag lämnat armén gick jag med 
i en kyrka i Ankara. Jag gifte mig 

Vi intervjuar några av nyckelper-
sonerna bakom scenen som ser 
till att SAT-7s program kommer 
fram till tittarna.

PERSONALPROFIL GÖKHAN TALAS

2004 och min fru och jag började 
gå på Filipposskolan (en inofficiell 
bibelskola) innan vi flyttade till 
östra Turkiet för att arbeta som 
evangelister. När vi arbetade i 
staden Malatya attackerade fem 
extremister vår kyrkas kontor och 
dödade tre av våra trosbröder. Efter 
morden flyttade min fru och jag 
tillbaka till Ankara där jag studerade 
grafisk formgivning och klassisk 
konst. 2012 flyttade vi till Istanbul 
och började arbeta för SAT-7 TÜRK.

Om du kunde sitta ner med Jesus 
idag, vad skulle du vilja fråga 
honom?
Hur kan du förlåta alla våra synder 
utan att döma oss? Är detta 
verkligen möjligt?

Vad är ditt stora intresse utanför 
SAT-7?
Sedan 2012 har jag gett ut den 
första och enda turkiska evangeliska 
tidningen och vi skulle vilja fortsätta 
att förbättra denna tidning.
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En grupp unga aktörer lär sig viktiga bibliska sanningar 
genom välkända historiska personers liv i det nya 
programmet Ropet om frihet på SAT-7 ARABIC.

Ropet om frihet är ett ung-
domsprogram som lyfter fram 
värderingar som frihet, person-

ligt ansvar och livets okränkbarhet i 
ljuset av bibliska lärdomar. Vart och 
ett av de tio avsnitten är uppdelat 
i tre delar. Den första delen är ett 
drama där en påhittad teatergrupp 
undersöker en historisk person och 
utvecklar en pjäs baserad på hans/
hennes liv. Under repetitionerna 
diskuterar ”skådespelarna” hur 
personens liv belyser en speciell 
värdering. I ett avsnitt lär sig till 
exempel aktörerna om förlåtelse när 
de spelar upp Corrie Ten Booms 
liv, en holländsk kristen kvinna vars 
familj hjälpte många judar att fly 
från Förintelsen.

De ber tittarna om  
deras tankar
Allt eftersom dramat fortsätter så 
ber man tittarna om deras tankar 
om ämnet. Det följs av en intervju-
del där fyra unga gäster diskuterar 
ämnet. Varje avsnitt har med del-
tagare från flera länder i Nordafrika 
som alla talar olika arabiska dialek-
ter, vilket hjälper till att understryka 

UNGDOMAR LÄR SIG OM 
KRISTNA VÄRDERINGAR 
GENOM FÖREBILDER

allmängiltigheten hos de sanningar 
som presenteras. Diskussionerna om 
kristna värderingar som startas av 
Ropet om frihet är speciellt viktiga 
i ljuset av de senaste sociopolitiska 
förändringarna i Mellanöstern och 
Nordafrika. Dramatisk social föränd-
ring sedan 2011 har fått människor i 
länder som Tunisien, Libyen, Egyp-
ten, Irak och Syrien att ifrågasätta de 
värderingar de har. Ropet om frihet 
belyser dessa värderingar ur bibliskt 
perspektiv.

Inspelning i Frankrike
Diskussionsdelarna spelades in 
i Frankrike i juni och juli medan 
drama och fältrapporter kommer att 
produceras i Egypten. ”Vi tyckte att 
det var lite svårt att spela in diskus-
sionsdelarna på stränderna i Frank-
rike, vädret var mycket varmt, men 
vi tyckte verkligen om att ha de 
unga gästerna hos oss”, säger Farid 
Samir, producent och verkställande 
chef för SAT-7 Egypt. Programmet 
produceras tillsammans med Arab 
Focus Media och kommer att sändas 
under 2016.

Folk från Mellanöstern delar sina tankar i intervjudelen av Ropet om frihet.

Nathalie från Sydsudan var en av 
flyktingarna som delade med sig av 

sina erfarenheter i Nål och tråd.

ATT NÅ 
UT TILL 
FLYKTINGAR
Det lidande som sudanesiska famil-
jer som har flytt till Egypten, men 
som inte känner sig välkomna där, 
utsätts för, uppmärksammades ny-
ligen i ett populärt kvinnoprogram 
på SAT-7 ARABIC. Programledarna 
för Nål och tråd intervjuade kvinnli-
ga sudanesiska flyktingar om deras 
erfarenheter av diskriminering och 
rasism, som varierade från förolämp-
ningar till misshandel.

Producenten Maggie Morgan 
säger att programmet har hjälpt till 
att avslöja underliggande orsaker 
som sällan diskuteras i det egyptiska 
samhället, och hon ser detta som 
ett steg mot helande och bättre 
relationer mellan folkgrupper.

Inte alla erfarenheter som be-
skrevs av de intervjuade var negati-
va. Till exempel påpekade Natalie, 
från Sydsudan, att för varje egyptier 
som har smädat henne så finns det 
en annan som har försvarat och 
hjälpt henne när hon varit utsatt.

Programmet har också gett egyp-
tier möjlighet att uttrycka sina käns-
lor om ämnet. En tittare, Michael, 
ringde in i direktsändning för att be 
om ursäkt på alla egyptiers vägnar 
för de kränkningar som sudanesiska 
flyktingar har utsatts för.
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SAT-7 PARS har gjort ett djärvt drag och börjat göra 
en av sina mest ambitiösa dramaproduktioner hittills – 
och mannen bakom serien är en ikon i iransk film och 
television.

Tidigare barnstjärnan Omid 
Ahangar är författare, produ-
cent och regissör för Träsk, ett 

13 avsnitt långt samhällsdrama som 
behandlar följderna av drogberoen-
den.

”Det handlar om beroende 
av droger och visar två parallella 
historier”, säger Omid. ”En av dem 
fokuserar på en manlig modell som 
kämpar mot beroende, den andra 
handlar om en kvinnlig journalist. 
När handlingen går vidare löper 
deras separata liv samman.”

Största satsningen hittills
Med 20 större roller och mer än 
12 inspelningsplatser på Cypern är 

TIDIGARE BARNSTJÄRNA 
REGISSERAR DJÄRV NY 
PRODUKTION PÅ FARSI

Träsk en av de största satsningarna 
hittills vid SAT-7 PARS.

Men Omid säger att hans långa 
erfarenhet i branschen har förberett 
honom på stressen vid inspelning-
arna, som till och med har inneburit 
en sista minuten-ändring av inspel-
ningsplats när överenskommelsen 
om att använda ett speciellt hus inte 
hölls.

”Jag är 36 år gammal och jag har 
varit i branschen i 32 år”, säger han. 
”Jag var den första barnskådespela-
ren i Iran efter revolutionen.”

”Det är vanligt (att behöva byta 
inspelningsplats). Även större 
produktioner har sina problem. Jag 
är mycket glad och lycklig över att 

Författaren, producenten och regissören 
för SAT‑7 PARS‑programmet Träsk, Omid 

Ahanger, säger: ”Jag är 36 år och jag har 
varit i branschen i 32 år.”
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arbeta med SAT-7 och vi hoppas på 
en mycket bra TV-serie.”

Ett filmens barn
Omid, som har undervisat i drama 
och konst i Iran, har fått impone-
rande hundra utmärkelser för sitt 
arbete inom teater och film.

På senare år har han arbetat mer 
som producent än som skådespelare.

”Jag är ett filmens barn och det 
är inte viktigt vilken uppgift jag har 
i en produktion. Jag tycker om allt”, 
säger Omid. ”Jag har varit skåde-
spelare i många år nu och känner 
att denna erfarenhet är bra när jag 
producerar, men ibland är jag också 
skådespelare.”

En världsvid berättelse om 
drogberoende
Omid säger att människor över hela 
världen har sina egna berättelser 
om beroende, även i hans eget 
hemland Iran, och budskapet i Träsk 
är något som alla, oavsett var man 
bor, kan relatera till.

”Utan att vara fördömande vill vi 
i berättelsen visa hur beroende av 
droger och alkohol kan vara skadligt 
och ha negativt inflytande på ditt 
liv”, säger han. ”I Iran såg jag hur 
stort det här problemet är, och när 
jag bodde i Nederländerna såg jag 
också hur vänner och andra käm-
pade med beroende av droger och 
alkohol.

Träsk utspelar sig inte på något 
speciellt ställe, det är en interna-
tionell berättelse som skulle kunna 
utspela sig var som helst.”

En spegel mot världen
Ofta talar man inte öppet om drog-
beroende och hur det kan förstöra 
människor. Men Omid säger att han 
tycker att det är hans skyldighet 
att föra fram detta i ljuset. ”Som 
manusförfattare är jag en spegel 
mot världen, så jag måste återspeg-
la problemen som finns där. Det kan 
vara allt från droger och beroende 
till ojämlikheten mellan kvinnor och 
män i samhället.”

Det är en av de största produktionerna som SAT‑7 PARS har haft både i fråga om 
budget och antalet skådespelare och folk bakom scenen. Teamet hade 40 medlemmar.
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KRISTEN SATELLIT-TV AV 

OCH FÖR MÄNNISKOR 
I MELLANÖSTERN OCH  
NORDAFRIKA

SAT7Network SAT7Network @SAT7Network

Konferensens speciella program 
kommer att se tillbaka på 
och glädjas över hur Gud har 

använt SAT-7 till att förmedla hopp 
och sin kärlek in i miljontals hem 
i regionen de senaste 20 åren. Vi 
kommer att börja denna spännande 
samling med att se på SAT-7s nya 
internationella kontor och sedan 
med besök i vår studio i Limassol. 
Vi kommer att dela vår vision för 
framtiden och hur vi planerar för 
och förbereder för tillväxt och ökat 
inflytande.

Många inbjudna gäster kommer 
att vara med och dela hur de har 
sett att SAT-7 har blivit en levande 
möjlighet att förmedla Guds kärlek. 
Vi kommer att höra medlemmar i 
vårt internationella råd från olika 

delar av regionen, tidigare och 
nuvarande anställda, SAT-7-part-
ners och många vänner till vårt 
arbete. SAT-7s kanalchefer kommer 
att visa dynamiska videofilmer och 
multimediapresentationer om sina 
kanalers arbete och hur SAT-7 gör 
skillnad i tittarnas liv. Efteråt kom-
mer gäster att ha möjlighet att vara 
med på en av tre olika framtidsresor 
som kommer att börja 9 april. Vi har 
planerat:

 
• En resa för att besöka de många 

bibliska och historiska platserna 
på Cypern.

• Upplev det fantastiska antika Kairo 
och våra SAT-7-studior i Egypten.

• Besök antika platser i Libanon och 
den nya SAT-7-studion i Beirut.

 
För ytterligare information,  
kontakta: network@sat7.org.
Anmäl dig till konferensen  
Network 2016 på: www.sat7.org/
network/registration2016

INBJUDAN TILL DIG ATT FIRA 

20 ÅR MED SAT-7!
Sat-7 vill inbjuda dig att fira med oss när vi högtidlighåller 
20 års sändningar om Guds kärlek till Mellanöstern och 
Nordafrika. Du är mycket välkommen att vara med i vår årliga 
SAT-7-konferens (Network 2016), som 2016 kommer att hållas i 
Nicosia på Cypern 6-8 april.

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

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 

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


