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Det sätt på vilket SAT-7 försöker att beröra sina tittares liv kan sammanfattas i följande ord 
från Jesaja: ”Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att 
frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de 
fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren.” (Jesaja 61:1-2)

Jesus tillkännagav själv starten på sin offentliga tjänst i Nasaret, hans barndomshem, genom 
att läsa dessa ord högt i synagogan: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er” 
(Lukas 4:21) sa han till de närvarande, till deras förundran och misstro. SAT-7 försöker 
verkligen att beröra fler liv än någonsin, i ”detta nådens år”, genom att komma med goda 
nyheter till de fattiga.

Vi finns i ett område av världen där det finns skandalöst lite eller ingen alls offentlig tillgång 
till det kristna budskapet. Eftersom det fortfarande finns mycket analfabetism i regionen 
fortsätter utbredningen av satellit-tv trots internets utvidgning. Så för många människor i 
regionen i dag är satellit-tv fortfarande den enda möjligheten att få höra evangeliet förklaras 
på ett sätt som de verkligen förstår.

SAT-7 arbetar för att beröra fler liv än någonsin genom att i programmen ta hänsyn till att 
de fattiga i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) lider både av andlig fattigdom och av 
förtryckets fattigdom; de som ropar till Gud om barmhärtighet och de som ropar efter frihet 
från all social ondska som hindrar dem. Genom våra program försöker vi beröra båda dessa 
faktorer. Och, som du kommer att få läsa på de följande sidorna, så inser SAT-7 också vikten 
av att ha direktkontakt med våra tittare genom olika kanaler; våra direktsända program, 
sociala medier, och våra anställda som arbetar med tittarrelationer. 

Vi hoppas att du blir inspirerad av dessa nyheter från SAT-7 och att vi tillsammans kommer 
att arbeta för att fler liv än någonsin i regionen verkligen kommer att beröras av Guds 
budskap om kärlek. 
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SAT-7 FÅR  
EN NY VD
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Jag ber att jag som 
vd kan hjälpa till att 
stärka, uppmuntra och 
motivera människor 
omkring mig. 
Rita Elmounayer, 
kanalchef och  
blivande vd

Jag tror att Rita 
kommer att vara 
mycket bra i sin  
nya roll som vd. 
Terence Ascott, grundare  
och vd för SAT-7 International 
SAT-7 International

ˮ

ˮ

SAT-7 tillkännager att Rita Elmounayer har blivit 
utsedd till ny vd. Rita tar över efter grundaren  
dr. Terence Ascott den första april. 

Efter att ha sänt tv i Mellanöstern och Nordafrika i 23 år 
med grundaren Terence Ascott som vd går SAT-7 nu in i 
en ny tid med Rita Elmounayer som ny vd. 
 
 
 
 
 

Ritas första dagar som vd 
Från första april kommer Rita att fortsätta att leda 
SAT-7:s vision och uppdrag. Hennes första fokus 
kommer att vara att stärka SAT-7:s ledarteam i 
Mellanöstern. Hon kommer att vara mentor för nya 
chefer som har utsetts, eller kommer att utses, och hon 
kommer att säkerställa att den strategiska planen för 
2018-2022 understödjs av mål och planering för varje 
avdelning och kanal. 

Rita kommer också att fokusera på att utveckla och 
stärka personalen. ”Jag ber att jag som vd kan hjälpa till 
att stärka, uppmuntra och motivera människor omkring 
mig”, säger hon. ”Jag vill understryka vikten av vad de 
gör och varje persons värdefulla bidrag till det högre 
syftet att förändra människors liv.” 

Terence Ascotts framtid inom SAT-7 
När Rita har börjat sitt arbete kommer Terence Ascott 
att finnas nära till hands för att ge vägledning och stöd 

till specifika uppgifter eller utmaningar.
Han kommer att fortsätta att resa och representera 
SAT-7, vara med i styrelserna för några kanaler och 
vara en aktiv medlem i både SAT-7:s internationella 
råd och SAT-7:s styrelse. ”Jag har också blivit ombedd 
att skriva mer, möjligtvis också en bok om starten och 
de första 25 åren av SAT-7:s verksamhet”, säger han.  

Det har varit spännande att se 
hur långt Rita har kommit sedan 
hennes första tid då hon skrev 
manus, producerade och ledde 
SAT-7:s första barnprogram 
1996”, Terence Ascott. ”Jag tror 
verkligen att hon kommer att 
vara mycket bra i sin nya roll som 
vd. Hon kommer förstås med sin 
egen ledarstil – som är mycket 
annorlunda än min. Det är därför 

viktigt att vi fortsätter att bygga ett ledarteam runt 
henne – som kompletterar hennes ledaregenskaper 
istället för mina. 

Terence Ascott har varit ledare för SAT-7 i 
23 år. Han har uppnått fantastiska milstolpar genom 
att etablera ett nätverk av tv-kanaler på tre språk. Rita 
Elmounayer förklarar det så här: ”Hans visdom, intellekt, 
kärlek till Kristus och ödmjukhet är en förebild för mig: 
en man med integritet och heder!” 
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NY UTVECKLING FÖR  
SAT-7:S SKOLPROGRAM  
SAT-7 har stora planer för Min skola under 2019. Detta 
banbrytande program som sänder grundskolelektioner för barn 
som behöver bra utbildning utvecklas nu till ett spännande nytt 
koncept som heter Skolprojektet. Det nya konceptet kommer att 
vara mer interaktivt och engagerande, där barnen kommer att 
involveras i lektionerna i stället för att lärarna pratar framför 
kameran vid svarta tavlan.

Skolprojektet syftar också till att hjälpa tittarna att sätta in 
det de lär sig i ett sammanhang genom att lära dem att 
praktiskt använda det de lärt sig. Till exempel kommer en 
matematiklektion att förändras till en lektion i att budgetera och 
göra en budget för ett särskilt ändamål, t.ex. för sitt hem, eller 
för att hantera sin ekonomi i ett flyktingläger.

Skolprojektet är en del av programmen som kallas ACADEMY, som 
också finns tillgängliga on-line på en undervisningsplattform som 
kommer att utvecklas mer under de kommande månaderna.  

JAG ÄR SAT-7
Erdem Ünver 
Sändningstekniker, SAT-7 TÜRK
Vad innebär din roll på SAT-7? 
Jag förebereder det tekniska inför tv-sändningar. Vår avdelning arbetar 
dygnet runt eftersom tv-sändningarna aldrig upphör! Jag är en av dem 
som alltid håller ett öga på SAT-7 TÜRK:s sändningar. 
 
Vilket arbete hade du innan du började på SAT-7? 
Jag studerade engelsk litteratur på universitet. Jag blev erbjuden arbete 
på SAT-7 under min sista termin – detta är mitt första heltidsjobb. 
 
Varför tycker du om att arbeta på SAT-7? 
Gud tog mig hit för att jag skulle få växa. Jag känner mig välsignad 
som har ett jobb, jag får hela tiden höra Guds ord och jag delar mitt 
liv med speciella människor som Gud har fört hit för sitt syfte; ett 
team som arbetar för ett högre mål. Jag uppskattar SAT-7:s policy på 
arbetsplatsen eftersom den är fokuserad på att stärka människor. 

Berätta lite om din andliga resa så här långt 
Jag mötte Gud för tre år sedan. Jag var i en så hopplös situation  
– att be var min sista utväg. När jag började be låtsades jag att jag 
inte hade någon tro. Jag sa ”Om det finns en Gud, så är det här rätt 
tid för honom att visa sig. Hjälp mig!” Några timmar senare blev jag 
inbjuden till en julfest i en kyrka. Det var ett bönesvar. Gud visade 
sin nåd för mig och kom till mig första gången som jag bad, och hans 
folk välkomnade mig med öppna armar. Sedan dess har min resa med 
Kristus hjälpt mig att göra och uppnå saker som jag inte hade en aning 
om hur man skulle göra innan jag mötte honom. Jag förlitar mig inte 
på min egen förmåga längre. 
 
Vad tycker du om att göra på din fritid? 
Musik är mitt stora intresse och det hjälpte mig att nå Herren och 
kyrkan. Det är en mycket stor del av mitt liv nu. Jag är mycket tacksam 
att jag kan vara till nytta med denna gåva. Nu använder jag mitt stora 
intresse också på SAT-7, i ett nytt program som heter Psalmister,  
där vi prisar Gud på turkiska i direktsändning. 

1,5 Miljoner*
arabiska tittare ser 

Min skola, SAT-7 KIDS 
grundskoleprogram  

varje dag

*Statistiken grundar sig på IPSOS undersökning gjord för SAT-7 2018.
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VISA VÄRDET AV UPPRIKTIG KÄRLEK
Ett nytt program håller på att föreberedas för 
SAT-7 ARABIC. Inspirerad av Guds kärlek har 
producenten Andrew Gamal föreslagit ett program 
som fokuserar på vikten av verklig kärlek för ett 
bra äktenskap.

Vi upplever Guds kärlek genom att ge kärlek till 
de i vår närhet och genom att ta emot den kärlek 
som ges oss. Programmet Jag älskar dig syftar till 
att understryka vikten av att vårda relationen 
i ett äktenskap. Det uppmuntrar män att vara 

mer romantiska och uppskattande mot sina fruar 
och kvinnor att vara mer mottagliga för sådana 
gester. Det unika med det här programmet är 
att det innehåller dikter som är inspirerade av 
kärlekshistorier mellan par i Bibeln, som spelas 
upp av skådespelare.

”Nuförtiden missbrukas orden ’jag älskar 
dig’”, säger Gamal. ”Genom poesi och drama, 
inspirerade av Bibeln, vill vi visa värdet av 
uppriktig kärlek och hur par kan få uppleva den.” 

SAT-7 TÜRK har fått den unika möjligheten att göra en dokumentär om gagauzfolket i Moldavien. 
Som etniska turkar blev gagauzfolket ortodoxt kristna och de har hållit fast vid sin tro i århundraden. 

Dokumentären heter Korset och vargen, ett namn som har en historisk symbolism eftersom vargen är symbol 
för de första turkiska och gagauziska folkslagen. Genom den här dokumentären hoppas SAT-7 TÜRK 

kunna visa att turkar kan vara, och har varit, kristna i hundratals år. Korset och vargen kommer att delta på 
olika filmfestivaler under 2019. 

DOKUMENTÄR PÅ FILMFESTIVALER

ETT HIMMELSKT LJUD  
Som engelsktalande tar vi kanske lovsång och möjligheten 
att sjunga tillsammans för given. Men lovsånger på 
andra språk kan vara svårare att få tag på och många 
persisktalande troende har sällan möjlighet att fira gudstjänst 
tillsammans med andra på sitt eget språk. För att hjälpa 
till att fylla denna brist ger SAT-7 PARS sina tittare kristen 
musik på deras modersmål genom programmet Himmelsk 
lovsång, ett nytt direktsänt program som sänds varje vecka. 

”Vi ser till att sångtexterna syns på tv-skärmen och 
uppmanar tittare att sjunga med,” säger producenten 
Mostafa Keshavarz. ”Tittare kontaktar oss och talar om hur 
glada de är för möjligheten att få sjunga med i lovsånger.  
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SAT-7 har haft en fantastisk tillväxt sedan starten för 23 år sedan. Från en satellit-
sändning två timmar per vecka till idag med fyra kanaler som sänder dygnet runt på 
tre språk. Ändå är det mest uppmuntrande att SAT-7 berör en ökande tittarskara av 
miljoner människor runt om i Mellanöstern och Nordafrika (MENA).
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av föräldrarna till unga 
tittare säger att SAT-7 KIDS 
är bra för deras barn

miljoner tittare  
ser på SAT-7 KIDS

80% 5.6
ser SAT-7’s  
Arabiska kanaler

Nästan

30  
miljoner 
tittare

”Våra tittarsiffror har inte slutat växa sedan 1996, 
det är fantastiskt. Det är svårt att överskatta påverkan 
som mer är 20 års sändningar av positiva värderingar 
– i undervisande kristna program – har haft på en ny 
generation”, säger SAT-7:s grundare och vd,  
Dr. Terence Ascott.

Under 2018 har SAT-7 upplevt spännande genombrott 
i alla sina fyra kanaler. En oberoende undersökning 
som gjorts av ett ledande marknadsundersökningsbolag, 
IPSOS, visade att SAT-7 har häpnadsväckande många 
arabisktalande tittare.

Dessutom så visade en onlineundersökning gjord 2018 av 
SAT-PARS, SAT-7:s persisktalande kanal, att hundratals 
väljer att följa Kristus efter att ha sett SAT-7:s program. 
Och SAT-7 TÜRK har fått ökad respons från tittarna 
efter att ha börjat sända flera nya direktsända program.

Dessa spännande resultat kommer när MENA 
ropar efter hopp. Mer än 15,5 miljoner människor i 
Mellanöstern är flyktingar eller internflyktingar, och 
många fler får inte grundläggande mänskliga rättigheter 
tillgodosedda. Jemen skakas av världens värsta 
humanitära kris. Syrien har blivit förstört av många år 
av krig och iranier, egyptier och turkar känner stress på 
grund av sina länders pressade ekonomier. 





ENGAGERA FLER TITTARE

Många tittare älskar spänningen i att ringa in till ett 
direktsänt program och prata med programledarna. 
Andra tycker bättre om att ta kontakt genom att skriva 
meddelanden. Oavsett vilket sätt de väljer så tar SAT-
7 TÜRK ansvaret för att ge svar och vägledning till 
tittarna på stort allvar.  
 
Aktiva tittare 
Tittare ringer in till direktsända program eller skriver 
kommentarer på Facebook eller YouTube. De tar 
kontakt med programledarna och startar diskussioner 
med andra tittare, uppmuntrar och utmanar varandra. 
54 % av all kontakt är tittare som ber om förbön och 
ställer frågor om kristen tro. 17 % av tittarna ringer in 
för att be om biblar och för att dela sina historier.  
 

Ett stort ansvar 
Förutom att svara på frågor i direktsändning så är 
SAT-7 TÜRK:s team tillgängliga via e-post och 
WhatsApp, för de som vill ta kontakt mer privat. 
Tittare skickar meddelanden för att uppmuntra 
SAT-7 teamet, dela inspirerande vittnesbörd eller helt 
enkelt för att få kontakt eftersom de är ensamma och 
isolerade. 

För att möta behovet av detta ökade tittarengagemang 
har publikkontaktteamet i Turkiet utökats. De ber för 
dem som behöver förbön, lyssnar på dem som behöver 
prata, ger råd till dem som ber om det och förmedlar 
kontakter till lokala kyrkor för dem som är isolerade. 

Under 2018 har vi sett en dramatisk ökning med mer än 200 % fler som ringer in till 
SAT-7 TÜRK:s direktsända program. Genom att fler direktsända program sänds på 
sociala medier kan SAT-7 TÜRK nå och engagera fler tittare än någonsin tidigare. 
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ÜMIT, EN MANLIG TITTARE FRÅN TURKIET 
”Hej, jag såg nyligen på er kanal och fick se många inspirerande 
saker. Jag kan inte se något liknande i andra religioner, där alla bara 
ser till sitt eget. Om jag har en fråga om tro och frågar någon så säger 
de att jag ska vara tyst och återkomma till nästa möte. Ni är inte som 
dem. Jag vill ha information – om ni har böcker som kan hjälpa mig, 
ber jag att ni skickar dem.

DERYA, EN KVINNLIG TITTARE FRÅN TURKIET 
”Jag kände inte Jesus på det sätt som ni beskrev honom.  
Jag har förlorat min son och har levt med smärtan av den  
här förlusten i många år. Kan han ta min smärta? En dag  
vill jag gå till kyrkan.”

tittare kan se  
SAT-7 TÜRK

55 
miljoner 



Sedan vi började sända på den populära Yahsat-
satelliten i juni 2017 har SAT-7 PARS tittarrespons 
fördubblats, och antalet kontakter från Afghanistan 
har ökat exponentiellt. 

Troende i Afghanistan kan vara extremt isolerade 
med begränsad tillgång till kristen media, särskilt 
på deras eget språk. Men SAT-7 sänder troget ett 
budskap om hopp i dessa utmanande situationer.
 
En källa till stöd  
SAT-7 PARS avdelning för tittarrelationer är en 
källa till värdefull vägledning och stöd för isolerade 

troende i Afghanistan. ”Vi får höra många 
uppmuntrande vittnesbörd från Afghanistan”, säger 
Rahil*, SAT-7 PARS koordinator för tittarrelationer. 
”Många kontaktar oss och ber om förbön och för att 
få reda på mer om tro. De ringer ofta tillbaka och 
berättar vad Gud har gjort i deras liv.” 

”Vi är ett av de mycket få sätt som någon i 
Afghanistan kan få höra om Jesus på. Kristna 
lämnar landet för att det är farligt för dem där”, 
säger Panayiotis Keenan, SAT-7 PARS chef.  
”Vi känner ett stort ansvar att ge dem relevanta 
program och stödja dem.” 

Under de senaste två åren, har SAT-7:s persiskspråkiga kanal sett 
en uppmuntrande ökning i antalet afghanska tittare som kontaktar 
kanalen och visar intresse för kristendomen. 

BERÖRA FLER AFGHANER

AFSOON*, FRÅN AFGHANISTAN 
”Fastän jag hade man och barn så hade inte livet någon verklig 
mening för mig. Jag kände mig osäker och ensam. Jag bad, fastade 
och läste religiösa böcker, men jag kände mig alltid ensam, jag var 
alltid deprimerad och osams med min man och mina barn. Sedan 
jag gav mitt liv till Jesus har det förändrats. Jag har frid inombords 
och jag ser fram emot ett bra liv.” 

DAREB*, FRÅN AFGHANISTAN 
”Jag har undersökt religioner och tycker om att läsa böcker, men 
aldrig upplevt lycka i mitt liv. Jag var med i en extremistgrupp och 
lämnade sedan den. Jag vill uppleva kristen tro. Jag vill komma 
bort från hat och omoral. Efter att ha sett på era program känner 
jag mig så lycklig och jag tog kontakt med två av de afghanska 
programmen på SAT-7 PARS.”

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

Nästan 1 av 4 tittare 
bestämde sig för att följa 
Jesus efter att ha sett 
SAT-7 PARS program*

*Enligt SAT-7 PARS tittar-
undresökning 2017 sa 66 av 
288 tittare att de hade bestämt 
sig för att följa Jesus efter att ha 
tittat på kanalen.

55 
miljoner 
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Teamet som jobbar med En gåta och en historia  
ber inför ett direktsänt program.  
”Våra unga programledare har blivit goda influensers med bra karaktär, 
fast tro på Jesus Kristus och roliga personligheter. Vi är övertygade om 
att de kommer att påverka våra unga tittare positivt och leda dem till ett 
äkta förhållande till Jesus Kristus.” – Marianne Awaraji

Från vänster till höger:
Keyanna, Joy och 

Joyce i studion för En 
gåta och en historia. De 

unga programledarna 
började sin bana med 

SAT-7 KIDS program 
Låt oss sjunga tillsammans 

med Marianne Awaraji, 
programledaren för Låt 
oss sjunga tillsammans och 

producent för En gåta 
och en historia.

Marianna Awaraji (i mittten), producent för programmet,  
med Joyce och Keyanna.

”Alla sånger är skrivna av producenten Marianne Awaraji 
och framförs av Joyce: ”Jag kände mig blyg för att sjunga 
framför kameran och inför publik. Marianne lärde mig att 
tro på den talang som Gud gett mig.” 
 

De tre programledarna svarar på telefonsamtal och läser 
tittares meddelanden i direktsändning.

Programchef  Rawad Daou leder repetitioner av 
programmet. De tre unga programledarna träffas varje 
vecka för en två timmar lång repetition.



BERÖRA  
FLER UNGA
Tre unga programledare från SAT-7 KIDS skriver historia med programmet 
En gåta och en historia. De hjälper miljontals barn i hela Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA) och lägger en stark grund av tro och goda värderingar.

För att kunna få inflytande på regionens framtid måste 
vi satsa på den kommande generationen. Inom kort 
kommer miljontals barn att vara vuxna och försöka 
bygga sina liv i en region som tyngs av problem såsom 
fattigdom, politisk instabilitet, ojämlikhet – för att 
nämna några. 

Bara Guds kärlek kan ge hopp
Vad behöver dessa unga människor för att 
framgångsrikt kunna navigera genom sina liv och 
växa upp och bli starka, beslutsamma individer som 
kan förändra den här regionen? Hopp, tro, starka 
värderingar och känslan av att de alltid har stöd av sin 
himmelske far. Och hur kan man bättre berätta om 
Guds kärlek för dessa barn än genom andra barn och 
tonåringar som själva kämpar med samma frågor?

Träna barn till att vara förebilder
Joyce, 12, Keyanna, 13, och Joy, 19, är det tre 
programledarna för SAT-7 programmet En gåta och en 
historia. Producenten Marianne Awaraji beskriver hur 
hon ser en stor potential i deras förmågor.
”Dessa barn har naturliga begåvningar att agera, sjunga 
och leda programmen”, säger Marianne. Hon förklarar 
att nuförtiden ser de flesta barn upp till och följer 
sekulära kändisar, som ser roliga och trendiga ut, men 
som kan vilseleda barn genom att ge dem snedvridna 
värderingar och vanor. ”Vi vill ge våra unga tittare goda 
förebilder att se upp till.”

Barn påverkar barn
Varje vecka direktsänder programmet bibelberättelser, 
sånger och livserfarenheter in i hem och hjärtan på 
miljoner barn runt om i MENA. Barn ringer in till 
programmet och pratar med de unga programledarna, 
ställer frågor, delar sina berättelser och ber om råd. 
”Vi får cirka 15-20 samtal från barn till varje avsnitt”, 
säger Joy. ”Vi har sänt direkt varje vecka sedan 2018. 
Det är många telefonsamtal sammanlagt! Vi får också 
många kommentarer och frågor på Facebook.”

Skapa kontakt och relationer
Programledarna knyter an till unga tittares problem 
genom att dela sina egna erfarenheter. ”En flicka 
från Egypten ringde och ställde en fråga om att fuska 
i skolan”, säger Keyanna. ”Jag delade en liknande 
erfarenhet som jag hade och hur jag hanterade den 
genom att be till Gud och lita på honom.”
Många av ämnena i programmet hjälper unga 
tittare, inte bara att växa i sin tro och lära sig om 
Gud, men hjälper också till att bygga en grund med 
bra värderingar och bra karaktär. ”Vi får så många 
kommentarer från barn som berättar att de har sett vårt 
program, lärt sig från våra berättelser och ändrat sitt 
beteende”, säger Joyce.

Hopp för den framtida generationen
När vi frågar vad deras drömmar om framtiden är, 
svarar de alla: Att Gud ska använda dem och deras 
förmågor till att hjälpa fler människor, och att deras 
program ska hjälpa barn att komma närmare Jesus. 
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Vi får så många 
kommentarer 
från barn som 
berättar attde har 
sett vårt program, 
lärt sig från 
våra berättelser 
och ändrat sitt 
beteende.
Joyce

ˮ



TILLVÄXT I NORDAFRIKA
Den senaste undersökningen visade ökat antal tittare och mer engagemang i Nordafrika. 
Produktions teamet där berättar hur de hela tiden kommunicerar med tittare från den här 
delen av regionen.

Trots ett begränsat programutbudet på 
nordafrikanska dialekter märkte SAT-7 ARABIC 
ökade tittarsiffror i Nordafrika under 2018, speciellt 
i Algeriet och Marocko. Detta beror delvis på den 
pågående interaktionen med tittare på sociala medier 
som våra produktionspartners för nordafrikanska 
program, Samia och Salah Kessai, har.
 
Göra det lilla extra 
Salah och Samia gör det lilla extra för att ha kontakt 
med tittare både online, men också personligen. 
”En icke-troende från Tunisien blev så fascinerad av 
människors vittnesbörd i programmet Fria själar, hur 
Gud förändrade deras liv, så två år efter att han sett 
programmet gav han sitt liv till Kristus. Vi besökte 
honom i Tunisien där han berättade om hur han 

hade hört om Jesus i vårt program, och nu går han till 
kyrkan.” Många isolerade kvinnor tar kontakt med 
Samia och Salah. ”Många kvinnor som ser på våra 
program vill gå till kyrkan, men de kanske inte kan eller 
så är de förföljda av sina familjer, mestadels sina bröder, 
för att de har valt att följa Kristus”, säger Samia. 

Gemenskap genom teknologi 
”På grund av den kultur som råder i regionen växer 
kvinnor upp utan att veta sitt rätta värde”, säger 
Samia.”Kvinnor som bor i byar får inte lämna huset 
själva för att gå till kyrkan. De kon taktar oss efter 
att ha sett våra program och vi pratar och ber med 
dem på Facebook så att de kan känna sig värde fulla 
och känna gemen skap genom detta moderna sätt att 
kommunicera.”  

EN ICKE-TROENDE LÄKARE FRÅN ALGERIET
Jag tittar på programmet Min kyrka i Algeriet varje vecka.  
Jag fascineras av er integritet som kristna, er trofasthet 
till er Gud, och ärligheten i ert språk och era traditioner. 
Jag respekterar er kristna. Ni är exempel att följa och ni 
kommer att göra en stor skillnad i regionen.”
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EN BERBERKVINNA SOM TITTAR PÅ FRIA SJÄLAR
”Min pappa valde en man åt mig när jag var 16 år. Jag blev tvingad 
att gifta mig med honom och han slog mig i 23 år. Sedan hörde han 
om Jesus i ett av era program och nu är han helt förändrad. Han 
delade sin erfarenhet av den Gud som är kärlek och hopp med mig. 
Nu har hela vår familj accepterat Jesus Kristus i våra liv.”

*Bilderna är bara en illustration



FYRA KANALER, MÅNGA LIV

EN MANLIG TITTARE FRÅN TURKIET 
”Jag tittade på ett program på er kanal SAT-7 TÜRK där programledaren 
berättade om hur Jesus helade en blind man. Jag blev väldigt imponerad 
och fortsatte att titta på er kanal. Jag såg på bibelundervisningsprogram på 
YouTube och jag läste Bibeln. Jag har slutligen hittat sanningen. Sedan jag 
var barn har jag känt att det funnits ett hål i min själ. Till min förvåning 
fann jag att det var Jesus Kristus som fyllde hålet. Ingen i min familj vet att 
jag tror på honom, jag är inte redo att berätta det ännu. Jag ser kärleken och 
skönheten i Jesus Kristus. Man kan inte behålla denna kärlek för sig själv. Ni 
berättar om den här sanningen för hundratals människor som jag. Ni gör ett fantastiskt arbete. Fortsätt med det 
här uppdraget. Jag kan nu lära känna Jesus; det finns inget hinder för att lära känna honom. Han behöver inte 
ett intyg eller något annat. Han vill bara älska oss och rädda våra själar från döden. Jag skulle vilja visa denna 
nyfödda kärlek och vänlighet till människor i mitt liv. Be för mig.”

LINA, EN KVINNLIG TITTARE FRÅN EGYPTEN 
ˮJag har följt SAT-7 KIDS program sedan jag var åtta år. Ni är min 
andra familj, som lärde mig om Jesus när min familj inte kunde 
göra det eftersom de var för upptagna. Inga ord kan uttrycka min 
kärlek till er och er påverkan på mitt liv.” 

EN SOM TITTAR PÅ SAT-7 ARABIC’S TALA UT  
”Tack för programmet om människor med speciella behov. Det hjälpte mig mycket. 
Nyligen anmälde jag mig som frivillig för att hjälpa människor med speciella behov. 
Jag vill se fler avsnitt om detta ämne, det kommer att hjälpa mig mycket.”
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GHAZAL, EN KVINNIG TITTARE FRÅN IRAN 
”Jag hörde om Jesus Kristus genom min syster och genom att titta på 
SAT-7 PARS. Min bror och jag tittade på ett SAT-7 PARS program om 
drogberoende, med pastor Miltan som programledare. Min bror använde 
droger på den tiden, så vi kontaktade programmet för att be om förbön. 
De bad för min bror i programmet. Fastän han inte trodde på någonting 
så blev han påverkad av bönen och kände sig berörd av Herren. Sedan 
dess har han bestämt sig för att lämna sitt beroende. Han har hållit 
sig borta från droger och har som mål att följa Kristus. SAT-7 
PARS har också hjälpt min man att söka Kristus och lämna sitt 
beroende. Min brors och min mans frigörelse från droger, och 
min pappas mirakulösa återhämtning från sin hjärtattack 
fick mig att erkänna Jesus Kristus och be till honom när 
jag tittade på ett av era program.”

*Bilderna är bara en illustration



“MAMALAND” FRIGÖR 
ARABISKA MÖDRAR
Med ett livgivande nytt sociala medier projekt påverkar SAT-7 en helt ny generation av 
föräldrar som inte tittar på tv. Mamalands videor hjälper unga mammor i Mellanöstern  
att hitta frid – och responsen har varit enastående.

Sedan starten i augusti 2018 har detta banbrytande 
onlineprogram nått fantastiska 19 miljoner människor. 
Genom Facebook och en speciell hemsida har 
Mamaland fått fler än 560 000 kommentarer och 
delningar på sina inlägg.

”Responsen är fantastisk”, säger George Makeen, 
programchef  för de arabiska kanalerna. ”Det 
har överträffat alla förväntningar. Det som skiljer 
Mamaland från andra föräldraprogram är att det 
bryter med skadliga kulturella idéer om att mödrar 
ska fullständigt förneka sig själva för sina barn.

”Kärnan i budskapet är att om du vill vara en god 
förälder måste du ta hand om dig själv”, säger 
George. ”Och många mödrar har svarat och sagt, ’Ni 
har frigjort mig! Ni löste mig från bördan att tänka att 
jag inte skulle prioritera mig själv.’”

Den här sidan är fantastisk
Nästa alla mammor som hör av sig är från Egypten 
eller Nordafrika. ”Den här sidan är fantastisk”, skrev 
en. En annan, ”Jag tycker verkligen om den. Vi borde 
använda dessa lärdomar med våra barn.”
Filmernas presentatör Sally Kamil, som representerar 
en ”typisk” mellanösternmamma, delar också 
berättelser från riktiga föräldrar. Ämnen handlar 

om allt från mammors emotionella välmående till 
praktiska saker som hur man får barn att gå och lägga 
sig och nutrition. 

George förklarar, att ta sig an områden som 
föräldraskap är en viktig del av SAT-7:s holistiska 
inställning eftersom det möjliggör för Guds kärlek 
att nå hela familjen. ”Barn lär sig om Gud från sina 
föräldrars exempel, de är deras första auktoriteter i 
livet”, säger han. ”Vi tar oss an en viktig uppgift när vi 
talar om föräldraskap; vilken bild av Gud ger vi våra 
barn?”

Vi influerar en ny publik
Mamalands innehåll inkluderar också frågesport, 
epostnyhetsbrev och en mobilapp som skapades 
tillsammans med experter på läroplaner för 
föräldraskap.

Mamaland är en del av Tawla, ett större projekt som 
SAT-7 har rörande sociala medier. Namnet – som 
betyder ”bord” på arabiska – anknyter till den nya 
plattformens roll som ett centrum för samhället. 
Kommande avsnitt kommer att handla om äktenskap, 
arbetslöshet och drogberoende – och filmerna 
kommer också att visas på SAT-7 ARABIC. 
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Människor i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 
hungrar efter Guds budskap om tro, kärlek och hopp för 
en bättre framtid. Vi är glada för att våra program hjälper 
till att göra skillnad genom att föra människor till en 
närmare relation med Jesus Kristus, när de känner hans 
nåd och barmhärtighet i sina liv.

Nu när SAT-7 går in i en ny fas för att beröra tittarnas liv 
via flera plattformar så tackar vi Gud för hans ledning och 
för det vi får av honom, och vi är också tacksamma över 
våra understödjare och givare som har var med på resan 
så här långt.

Om du vill vara med och beröra fler liv i MENA med 
nya program och interaktion med tittarna via många 
plattformar, sänd oss din gåva, oavsett storlek. 
 
Din gåva kan göra skillnad för regionens framtid. 

HJÄLP TILL ATT 
BERÖRA FLER LIV JA, jag vill ge en livs-

förändrande gåva!

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

€

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

Europa europe@sat7.org 

Storbritannien uk@sat7.org 

USA usa@sat7.org 

Kanada canada@sat7.org 

Brasilien brasil@sat7.org

Asien hongkong@sat7.org  

Kontaktinformation

SAT-7 ARABIC  
PÅ SATELLIT: Nilesat (E7WA) 7˚Väst, 11.355 GHz, Vertikalt;
 Täcker Mellanöstern och Nordafrika
ONLINE: www.sat7.com
 www.facebook.com/sat7ar 

      www.youtube.com/user/SAT7ARABIC
      App: SAT-7 

SAT-7 KIDS (ARABISKA)

PÅ SATELLIT: Nilesat (E7WA) 7˚Väst, 11.355 GHz, Vertikalt; 
 Täcker Mellanöstern och Nordafrika
ONLINE:  www.sat7kids.com
 www.facebook.com/sat7kids
 www.youtube.com/user/SAT7KIDS
 App: SAT-7 KIDS

SAT-7 TÜRK (TURKISKA)

PÅ SATELLIT: Türksat 4A 42˚ Öst, 11.824 GHz, Vertikalt;
 Täcker Turkiet, Europa och Centralasien
ONLINE: www.sat7turk.com
 www.facebook.com/sat7turk
 www.youtube.com/user/SAT7TURK
 App: SAT-7 TÜRK

Hur hittar jag SAT-7?
SAT-7 PARS (PERSISKA)

PÅ SATELLIT: Eutelsat Hot Bird 13B 13˚ Öst, 10.949 GHz, Vertikalt;
 Täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa
 Yahsat 13- 52,5* Öst, 11.958 GHz Vertikal;
 Täcker Mellanöstern
ONLINE: www.sat7pars.com
 www.facebook.com/sat7pars
 www.youtube.com/user/SAT7PARS
 App: SAT-7 PARS



FACEBOOK SAT7Network 

TWITTER @SAT7Network 

YOUTUBE SAT7Network 

LINKEDIN SAT-7

SAT-7 International 
P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org 
www.sat7.org

Vill du eller din kyrka vara med och be för Mellan östern 
och Nordafrika och SAT-7:s verksamhet? Vi är glada att 
kunna berätta att vår Bönevecka 2019, ”Våga drömma” 
kommer att hållas 20-27 oktober. Man kommer snart att 
kunna anmäla sig. 

Du kan be med oss hela året genom att ladda ner vår 
månatliga bönekalender på: www.sat7.org/pray

PERSONALFÖRÄNDRINGAR
SAT-7 har blivit rikt välsignat under de senaste månaderna genom att kunna rekrytera 
personer till nyckelfunktioner i organisationen. Vi är glada att tillkännage att vi har 
anställt en ny IT och sändningschef  till vårt internationella kontor på Cypern, 
Andreas Demetriades. Vi är också glada att tillkännage att vi har anställt Michael 
Helmy som ny chef  för de arabiska kanalerna. Dessutom har Maroun Bou 
Rached, som inte är ny på SAT-7 då han har tjänstgjort på många olika positioner 
under årens lopp, tagit över som chef  för studion i Libanon.

Vi är ledsna att meddela att Albert Fawzi lämnar SAT-7. Albert har varit till 
stor välsignelse för SAT-7. Han anställdes 2010 som IT och studiochef  och blev 
sedan befordrad till chef  för den operative verksamheten 2012 och blev slutligen 
verksamhetschef  i Egypten 2017, efter att ha varit tillförordnad på den posten i 
sex månader. Albert har varit en utmärkt chef  och representant för SAT-7 både i 
Egypten och i andra länder och kommer att saknas mycket av oss alla.

BE FÖR MENA

FÅ INSIGHT PÅ E-POST 
Om du vill hjälpa oss att spara pengar och miljön, anmäl då att du vill ha INSIGHT 
och andra nyheter från SAT-7 digitalt, och bli borttagen från sändlistan för brev.  
Skriv till info@sat7.org och ange namn och adress.

NETWORK 2019 PÅ CYPERN 
Be för vår årliga konferens NETWORK 2019 som äger rum på Cypern 
27-29 mars. Över 200 gäster och SAT-7:s personal kommer att mötas för 
att höra om hur SAT-7 berör fler människors liv än någonsin i Mellanöstern 
och Nordafrika. Vi kommer också att se framåt mot vad det kommande året 
kommer att bjuda på för SAT-7, bl. a. övergången när SAT-7:s grundare  
Dr. Terence Ascott överlämnar sin tjänst som vd till Rita Elmounayer.


