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Kära SAT-7 vän!

Har du någon gång kämpat med att förlåta någon som har sårat dig djupt?

Det är något som många kristna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) möter.  
När jag växte upp under kriget i Libanon, upplevde jag det själv.

Under de senaste decennierna har folken i MENA levt under så många konflikter  
och krig. Många kristna i regionen har mött diskriminering och förföljelse för sin tro,  
även fysisk förföljelse.

Jesus säger att vi måste förlåta våra fiender och dem som förföljer oss. De kristnas 
berättelser som vi skildrar i det här numret av INSIGHT är förebilder för oss alla,  
när de lever ut denna förlåtelse. När de möter förluster, sorg och smärta, så ger deras  
sätt att förlåta helande – och även hopp om fred och försoning i regionen.

Våra sattelit-TV-program på SAT-7 framhåller värderingar som inte ofta visas på andra 
kanaler i regionen – tolerans, kärlek och förlåtelse. Det är underbart att kunna dela 
budskapet om att Guds förlåtelse finns för alla. Vi står tillsammans med Mellanösterns 
kristna när de modigt förlåter sina fiender. 

Jag hoppas att du inspireras och stärks i din egen tro när du läser dessa berättelser  
om förlåtelse från våra tittare. Fortsätt att be för dessa trogna kristna som har  
genomlidit så mycket.

ETT LJUS I 
MÖRKRET

Rita El-Mounayer 
VD, SAT-7
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SAT-7 ACADEMY HAR  
KONTAKTER MED SAMHÄLLEN

NYHETER FRÅN SAT-7    03

I en region där politisk instabilitet och tragedier har varit på nyhetssidorna 
i decennier, där sprider SAT-7 ACADEMY medvetenhet om lokala sociala 
initiativ i Mellanöstern och Nordafrika (MENA).

Minst 1 av 4 barn  
i MENA lever i 
fattigdom.2 

1 UN Habitat Lebanon  
Tripoli City Profile 2016. 
 
2 UNICEF survey, 2017. 

SAT-7 ACADEMY’s sociala team går utanför studi-
oväggarna för att informera och inspirera tittarna 
till att se att positiv förändring i deras sam hälle är 
möjligt – och att de kan vara en del av det. 
 
Vänlighetsinitiativ i Tripoli 
Santa Hawa, SAT-7 ACADEMY’s ansvariga för 
sociala media, producerar och presenterar korta 
videosekvenser på Facebook för att höja medveten-
heten om sociala insatsers påverkansmöjligeter, och 
inspirera tittare att vara med. 

Ett sådant initiativ var i Tripoli i Libanon, en stad där 
51% av invånarna nu lever i extrem fattigdom, och 
där inkomsten i ett hushåll med fem personer kan 
vara mindre än USD 4 per dag.1 SAT-7 ACADE-
MY’s sociala media-team gjorde ett besök för att 
filma en rörelse som heter ”Vänlighetskylskåp”, som 
startats av stadens myndigheter och andra. 

”Har du något? Ge!” 
Kylskåp placerades på olika ställen i stan med 
skyltar där mer priviligierade invånare uppmanades 
att ställa in mat och 
mer behövande 
uppmanades att 
komma och 
ta mat för sig 
själva och sina 
familjer. Santa 
och SAT-7 

ACADEMY-teamet rapporterade om projektet och 
uppmanade alla som var online att gå med. 

SAT-7-teamet la mat i ett kylskåp och Santa läste det 
som stod på kylen ”Har du något? Ge! Behöver du 
något? Ta!” 

Med sådana videos, som ses av tusentals på 
Facebook, så hjälper SAT-7 ACADEMY sociala 
projekt att utvecklas. ”Efter att ha sett det här, har 
ett liknande initiativ startats i Beirut”, säger SAT-7 
ACADEMY’s chef  Juliana Sfeir.
 
 
Att uppmuntra stressade studenter 
Vid ett annat tillfälle besökte SAT-7 ACADEMY 
en skola för att uppmuntra studenter innan 
slutproven. Efter den tragiska händelsen när 
en student, som kände extrem stress och skam 
efter att ha missat ett prov, begick självmord, 
skapade SAT-7 ACADEMY-teamet en 
medevetandegörandekampanj och gav studenter 
råd om hur det skulle hantera situationen.

Genom att filma på plats och vara i kontakt med 
människor, vill SAT-7 ACADEMY vara nära olika 
folkgrupper, höja medvetenheten om sociala 
frågor och inspirera till förändring. 



Världen kan vara en skrämmande och oåtkomlig plats 
för dem som lider av fysiska handikapp eller mentala 

handikapp. En enkel daglig aktivitet som att gå 
på bussen, kan vara ett svårt hinder för en som 

sitter i rullstol. 
 
 
 
 
  

SAT-7 TÜRK’s program De som övervinner hinder 
informerar sina tittare om handikapp, svårigheter och 
möjliga behandlingar. Programmet syftar till att höja 
medvetenheten hos friska människor och uppmuntra 

dem att känna empati för de svårigheter som en 
handikappad person möter i dagliga livet, och 

att lära hur de kan hjälpa dem genom dessa 
svårigheter.  

 
Programmet, som görs och presenteras av 

Birtanem Candaner, har blivit ett av de mest 
sedda i SAT-7 TÜRK’s utbud. 

LIV BORTOM  
GRÄNSER

Uppe på en tom vind i ett gammalt hus i Libanon ligger en glömd 
målning – en målning som blir levande! Ut ur ramen stiger fyra vänliga 
personer som berättar historien för barnen i huset Men det är inga 
vanliga berättelser. Dessa berättelser lär SAT-7 KIDS tittare hur Gud 
bryr sig om allting som vi upplever, särskilt svåra situationer.   
 
”Jag vet att Jesus är med mig,” säger SAT-7’s manusförfattare  
och skåde spelare Layal Ghanem. ”Och jag vill att barnen också  
ska veta det.”  
 
Berättelserna som berättas i Berättelser från vinden handlar om svåra 
ämnen som barnarbete, könsskillnader och handikapp. Det är några 
av de många brott mot mänskligar rättigheter som barn i MENA 
drabbas av. Men även om ämnena är tunga, så är berättelserna 
fyllda med värme, mening och glad komedi. ”Om vi skrattar så 
slappnar vi av”, säger Ghanem, ”och vi börjar lyssna”.  

EN RESA I FANTASIN
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#NY_LIVE_SHOW   
Efter två framgångsrika säsonger, kommer det populära 
persisktalande barnprogrammet En flickas värld, att få ett nytt 
utseende! Vi hoppas att det kommer att nå fler tittare med sitt 
nya format, som nu riktar sig både mot flickor och pojkar, 10–16 
år. Det nya programmet, som kallas Hashtag, kommer också att 
direktsändas varje vecka och kommer att fortsätta att produceras 
och presenteras av Parastoo Poortaheri. 

Be för programmet, att det ska bli ännu mer framgångsrikt 
i sitt nya format och ha en god inverkan på många unga 
persisktalande.  

SAMLEVNADSRÅD  
FÖR UNGA PAR 
SAT-7 ARABIC’s direktsända äktenskaps och 
samlevnadsrådsprogram, Från hjärta till hjärta producerar nu 
program med samlevnadsråd för ungdomar. Med den instabilitet 
som finns i regionen, som en följd av konflikter, och ökande 
skilsmässor, kan ungdomar växa upp med väldigt lite förståelse  
för hur en hälsosam relation fungerar.  
 
Programledarna Rawad och Marianne vill utrusta unga vuxna 
med ett kristet perspektiv på samlevnad och äktenskap. 

JAG ÄR SAT-7
Mariam Rasouli 
Programledare, SAT-7 PARS
Vad innebär din roll inom SAT-7? 
Jag arbetar deltid i sändningsteamet och jag är programledare för det 
direktsända barnprogrammet Golpand på SAT-7 PARS.  
 
Vad tycker du om med ditt arbete inom SAT-7 
Jag tycker om att vara i kontakt med barn från Iran. Även om jag 
är iranier så föddes jag inte där, och jag kan inte åka dit. Det är 
verkligen roligt att veta att det finns barn i Iran som är kristna.  
Jag tycker om att höra dem berätta om hur det är i Iran och det  
är inspirerande att deras tro är så stark. 

Berätta något om uppmuntrande samtal du har haft  
med tittare. 
Vi har några regelbundna tittare som ringer in till programmet 
och ber för oss. Varje gång ringer en pojke som heter Daniel, jag 
gråter för han ber alltid att vi alla ska få träffas i Iran en dag. I sista 
programmet för säsongen frågar vi barnen om vad de har tyckt bäst 
om i pro grammet. En flicka från Iran ringde och talade om vad 
hon hade lärt av oss och att det gjorde hennes tro på Jesus Kristus 
starkare. Jag trodde aldrig att dessa barn skulle lära sig så mycket av 
våra program! Det motiverar mig att göra fler program och lära dem 
ännu mer.  
 
Om du skulle få träffa Jesus idag, vad skulle du 
fråga honom om? 
När kommer jag att kunna åka till Iran och få träffa alla barn som 
tittar på vårt program? 
 
Vad tycker du om att göra på fritiden?  
Jag tycker om att sjunga lovsånger, vara med mina vänner och med 
min mamma. 



SENS 

Förlåtelse är grunden för den kristna 
tron. Vi får förlåtelsens gåva av Gud, 
och Han kallar oss att förlåta andra som 
Han har förlåtit oss. Men hur förlåter 
man när man är mitt i pågående våld, 
konflikter och förföljelse? Detta är en ut-
maning som många kristna i Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA) måste kämpa med varje 
dag. En del samhällen i regionen har söndrats av 
konflikter i generationer och många troende blir 
direkt attackerade på grund av sin tro.

“Ty om ni förlåter 
människorna deras 
överträdelser, skall 
er himmelske fader 
också förlåta er.”  

Matthew 6:14

I Irak har ISIS tvingat bort 
tusentals kristna från sina hem 
och förstört kyrkor. Våldsamma 
attacker på kristna och deras 
kyrkor har blivit vanliga i 
Egypten. I länder som Iran kan 
inte kristna fira gudstjänst öppet 
och de är förföljda för sin tro. 
Ändå står många kristna starka 
trots våldsamt motstånd. I stället 
för att svara med hat och våld, 
är deras val att förlåta ett ljus 
som skiner i mörkret. Förlåtelse 
mitt i sådan förföljelse är en 
stark följd av tro och ödmjukhet. 
Det tystar bitterhet och hat och 
öppnar väg för försoning och 
återuppbyggnad.

Vi på SAT-7 är tillsammans med och stöttar kristna i MENA när de modigt förlåter sina fiender. På de följande sidorna kommer 
vi att dela inspirerande berättelser från våra tittare som har valt att förlåta, till och med i de mörkaste stunder. Förlåtelsens makt 

har förändrat både dem själva och deras omgivning. 
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Bild av Jesus förstörd av ISIS i kyrkan i Qaraqosh, Irak
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FLICKAN SOM FÖRLÄT ISIS

Nioåriga Myriam var från Qaraqosh, den 
största kristna staden på Nineveslätten. Hon 
älskade att titta på SAT-7 och var mycket glad 
att kunna tala direkt med Essam framför 
kameran.

Trots hennes lidande, sa Myriam att hon 
kände sig tacksam till Gud för att han skyddat 
hennes familj och hjälpt dem att överleva. 
Sedan frågade Essem hur hon kände för de 
ISIS-krigare som hade tagit hennes hemstad 
och Myriam sa det som skulle ge återklang hos 
miljoner:

”Jag vill bara be Gud att förlåta dem”, sa hon. 
Kunde Myriam själv förlåta dem? Ja, svarade 
hon – utan tvekan. Senare sjöng hon en lovsång.
 
En väckarklocka för alla 
Några månader senare hade videon med 
intervjun med Myriam setts av miljoner 
människor och blivit uppmärksammad av 
flera internationella nyhetskanaler som blev 
inspirerade av denna lilla flickas val att förlåta 
sina fiender. ”Hon talade från hjärtat och 
framförde något väldigt dyrbart”, säger Essam. 
”Det blev en väckarklocka för hela världen.” 
Myriams ord är mäktiga därför att de visar den 
kristna trons hjärta, säger programledaren. 
”Några av Jesus sista ord på jorden var: ’Fader, 
förlåt dem, för de vet inte vad de gör’. Myriams 
vittnesbörd visar samma tro.”

Myriam fick många 
människor världen runt 
att själva arbeta på att 
förlåta, Essams eget 
andliga liv har aldrig 
blivit detsamma. 
”Man kan ana att 
bibeln är sann 
när man ser något 

sådant”, säger han. ”Sedan dess har jag sett på 
mitt liv på ett helt annat sätt.”

”Jesus är mitt allt”
Fem år senare har Myriams familj kunna 
återvända hem. Nyligen besökte Essam Myriam 
i Qaraqosh och filmade besöket för en ny SAT-7-
dokumentär. 

I Uppföljning av hoppet berättar Myriam hur 
hennes tro har hållit henne uppe under sina år 
som flykting. Hon tror att Gud bevarade hennes 
familjs hem, som, till skillnad från många 
andras, fanns kvar.
 
”Gud bevarar oss alltid and vi kan räkna med 
Honom”, säger hon. Sedan talar hon med ljus i 
sina ögon om Jesus. ”Han är min vän, min bror 
… mitt allt.”

Essam hoppas att vi all lär oss något viktigt av 
Myriams berättelse. ”Jag tror att om människor 
lär sig att förlåta, kommer det att 
förebygga illdåd i framtiden och 
världen kommer att vara 
annorlunda.” 

I december 2014 besökte ett team från SAT-7 KIDS irakiska Kurdistan, där de 
planerade att skildra berättelserna från barn som hade flytt från ISIS. Men i ett läger 
i Erbil, hände något ännu mer speciellt. Programledaren Essam Nagy mötte en liten 
flicka som skulle förändra hans liv och inspirera miljoner andra världen runt. 

Den här lilla 
flickans val att 
förlåta sina 
fiender var en 
väckarklocka 
för hela 
världen.

”
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Vänster: Myriam, nio år gammal, 
talar med SAT-7’s programledare 
Essam Nagy i ett flyktingläger, 2014.
 
Höger: Myriam med sina föräldrar 
och SAT-7’s programledare Essam 
Nagy efter återkomsten till deras 
hem i Qaraqosh, 2019.



När hundratusentals människor började att fly från 
det krigshärjade Syrien till Libanon 2011, trodde 
pastor Hikmat Kashouh att hans kyrka var redo. 

”Det var som om Gud hade förberett oss på detta”, 
säger han. Kyrkan höll redan på med att hjälpa 
migrantarbetare från Syrien och de kunde mycket 
väl ge flyktingar mat, husrum, vinterutrustning och 
medicin. 
 
Gamla sår revs upp 
Men församlingen var inte beredd på hur den skulle 
känna. 

Att vara som en familj med sina sårbara nya grannar 
innebar att behöva överbrygga religiösa, etniska och 
kulturella skillnader. En del församlingsmedlemmar 
blev paralyserade av känslor av motvilja och även 
djupare känslor av att vara sårade. 

”Syrier var våra fiender i så många år”, förklarar 
Kashouh. När de blev påminda om Syriens långa 
ockupation av Libanon – från 1976 till 2005 – tänkte 
många först på hämnd.
 
”Gud böjer sig ner för att hela” 
En dag inbjöd Kashouh en syriansk ledare att 
komma längst fram i kyrkan. Pastorn tog en hink 
och en svamp för att tvätta ledarens fötter. När han 
gjorde det kände han att hans egen ilska fyllde hans 
huvud. 

”När jag närmade mig hans fötter, såg jag fötterna 
som hade trampat på vår barndom och förstört 
Libanon. Jag kom ihåg vårt krig och allt som hänt 
oss”, säger han. 

Men när han böjde sig ner, hände något: ”Jag kände 
att Gud böjde sig ner och började tvätta mina sår”, 

säger Kashouh. ”Jag lärde mig en fantastisk läxa. 
När du böjer dig ner för att tvätta din fiendes fötter, 
böjer Gud sig ner och möter dig i din egen 
smärta.” 
 
En modell för förlåtelse 
Liknande förvandling skedde 
runt omkring i kyrkan 
– både i församlingen 
och bland flyktingar. 
Efter hand öppnade 
Uppståndelsekyrkan 
klassrum för 
skolundervisning och två 
medicinska kliniker för 
flyktingarnas skull.

Sedan dess har 
församlingen växt från 90 
till 1 300 medlemmar och 
dess gudstjänster sänds varje 
vecka ut på SAT-7 ARABIC – 
de är en modell för mångfald och 
tolerans i en region som så ofta definieras 
av uppdelningar. ”Jag upptäckte att det mest 
verkningsfulla verktyget för att dela evangeliet är 
förlåtelse”, säger Kashouh. 

In December 2014, a SAT-7 KIDS crew visited Iraqi Kurdistan, where they planned 
to tell the stories of child refugees who had fled from ISIS. But in a camp in Erbil, 
something even more profound took place. Presenter Essam Nagy met a little girl 
who would change his life and inspire millions around the world. 

SAT-7’s direktsändningar från Uppståndelsekyrkan i Beirut är till välsignelse för 
tusentals kristna runt om i Mellanöstern. Men när kyrkan började att hjälpa flykt-
ingar från Syrien upptäckte församlingsmedlemmarna att de själva behövde helas  
– och den Helige Ande verkade kraftfullt och vände ilska och smärta till förlåtelse. 

KYRKAN SOM  
FÖRLÄT SINA FIENDER
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Uppifrån och ner: Gudstjänster från 
Uppståndelsekyrkan i Beirut, Liba-
non, sänds regelbundet ut på SAT-7 
ARABIC. 

Pastor Hikmat Kashouh ber för 
församlingen i Uppståndelsekyrkan, 
Beirut.



FÖRLÅTELSE GER R UBRIKER I EGYPTEN
10   FÖRLÅTELSENS MAKT

11 december 
Självmordsbombning 
mot Botroseyakyrkan i 
Kairo, Egypten, 29 döda 
– inklusive barn – och 
dussintals sårade. 

Nahla, mamma till två 
flickor som dödades 
i attacken, delar sitt 
vittnesbörd på SAT-7 
ARABIC’s program Tala ut.

Jag bröt ihop när jag såg 
dem döda båda två. De 
var mitt liv. Mitt i denna 
överväldigande sorg, 
tröstade mig Jesus alltid. 
Fyra månader senare 
när en bomb sprängdes 
på Palmsöndagen, gick 
jag omedelbart till deras 
familjer, jag visste hur de 
kände, för att stötta dem. 
– Nahla

Som kristna ber vi förlåt 
oss våra skulder, liksom 
vi har förlåtit dem som 
står i skuld till oss, och 
vi måste göra som vi 
ber… En del tycker att 
jag är tokig eftersom jag 
är tröstad. Men jag vet 
att (min dotter) är hos 
Jesus.  – Howayda

”

2015

2016

15 februari 
En video av 21 koptiska 
kristna män som kidnappats 
och hals huggits av Daesh-
krigare på en strand i Libyen 
släpps. 

Bashir, bror till två av 
martyrerna, ringde SAT-7’s 
direktsända program Vi vill 
sjunga, för att dela sitt vittnes-
börd om tro och förlåtelse.

”

21 oktober  
Skjutning utanför ett kyrk bröllop  
i Kairo, Egypten. 5 människor 
dog och 18 skadades. 

Jowayd, mamma till åttaåriga 
Mariam som dog under attacken 
blev intervjuad av SAT-7.

2013

Jag är tacksam att de 
lämnade inspelningen 
där martyrerna skrek 
och bekände sin tro 
och ropade till Jesus 
Kristus. Det stärkte vår 
tro… Kära Gud, öppna 
(Daeshs) ögon så att 
de kan bli frälsta och 
lämna sin okunskap 
och det felaktiga de 
har lärt sig. 
– Bashir

De kristna i Egypten har varit utsatta för ett 
förvånansvärt stort antal terrorattacker de 
senaste åren, allt från bombning av kyrkor 
till kidnappning och massmord. Trots dessa 
hjärtslitande händelser, har många troende 
hamnat i rubrikerna på grund av deras vilja 
att förlåta dessa brutala attacker. Under 
dessa svåra tider har SAT-7 blivit en plattform 
för tittare att uttrycka sin smärta, sorg och 
vittnesbörd om förlåtelse.

”
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Gud har gett mig tröst. 
När jag bryter ihop, ber 
jag… Må Gud förlåta 
(själv mords bombaren).  
– Mary 
Marys man dog i attacken. 
Mary blev också skadad och  
förlorade sitt första ännu  
ofödda, barn.

Jag bad mycket och 
min mor visade sig 
och sa att hon är i 
himlen. Hon bad mig 
att inte vara orolig, 
och att ta hand om 
min yngre bror. Jag 
blev glad när jag 
såg henne. 
– Fady, 11 år 

Herre Jesus, tack 
för att du är med 
mig även i svåra 
stunder. Herre, 
förlåt angriparna 
och öppna deras 
ögon så att de kan 
lära känna dig. 
– Mina, 8 år 
 

”

” ”

2017

2017

26 maj  
Beväpnade män anföll en 
buss som kom ut från St. 
Samuels kloster i Övre 
Egypten, de öppnade eld 
och dödade 28 passagerare 
och skadade 25. 

Gihan, som överlevde 
attacken, sa på SAT-7-
programmet Kvinnor och krig.

9 april 
Självmordsbombare anföll 
St. Mark’s Koptisk Ortodoxa 
Katedral i Alexandria och 
St. George’s Koptiska Kyrka 
i Tanta, Egypten, på Palm-
söndagen. De bägge bomb-
attackerna dödade 47 männ-
iskor och skadade över 100.

2018
2 november  
Beväpnade män anföll tre bussar fulla med 
kristna som återvände från en pilgrimsresa 
till St. Samuels kloster i Övre Egypten.  
Två bussar lyckas undkomma, men  
den tredje bussen, där två familjer sitter, 
attackeras – 7 människor dör och 14 skadas. 

SAT-7 KIDS program Jesu familj, besökte 
sjukhuset för att tala med överlevande Mina 
och Fady, som förlorade sin mor i attacken.

Min syster vägrade att 
avsäga sig sin tro och 
de sköt henne i huvu-
det. Jag blev också 
skadad, Jag var inte så 
förlåtande mot mörd-
arna i början, men Gud 
tröstade mig genom 
budskap from präster-
na. Kan vi göra något 
annat än förlåta? (Min 
syster och systerdotter) 
är nu glada i himlen. 
– Gihan

”



För Alborz*, en SAT-7 PARS-tittare från 
Afghanistan, var förlusten av hans bror 
”den mest omvälvande” händelsen i hans 
liv. Alborz 25-årige bror, civilingenjör, som 
arbetade inom det området, ville följa Jesus 
och för det betalade han med sitt liv. 

Alborz förklarar: ”När talibanerna 
upptäckte att han var en kristen, hängde 
de honom upp och ner, bröt sönder hans 
händer och fingrar och brände honom med 
cigaretter i ansiktet. De torterade detta 
Guds barn på de mest fasansfulla sätt och 
dödade honom.”

Alborz blev helt förkrossad och kunde inte 
förlåta hans bröders mördare. Han var 
hela tiden orolig och arg, med en stark 
önskan om hämnd. ”Hatkänslor blev mina 
ständiga följeslagare”, säger han. ”Ilskan 
och bitterheten som fyllde mig berörde mig 
mycket och snart hade jag inga vänner. Även 
hemma kunde jag inte prata vänligt med 
andra.”  
 
En pappa talar 
”En dag sa min pappa till mig: ’Du måste 
förlåta dem som dödade din bror.’” Pappor i 
den här delen av världen brukar uppmuntra, 
eller till och med kräva, att ett mördat barn 
hämnas av barnets syskon, men Alborz 
pappa hade varit en troende på Jesus i över 
trettio år. 

Alborz växte upp i Iran, där det var mycket 
svårt att hitta biblar eller kristna böcker 
eller skrifter. ”Jag växte inte upp med rätt 
bibelundervisning”, säger han. ”Det var inte 

förrän vi återvände till Afghanistan som min 
bror, som var 24 år, lyckades hitta en bibel 
som vi började läsa. Jag såg mig själv som 
kristen, men min tro var svag.

”Så när min pappa sa att jag skulle förlåta 
min brors mördare, annars skulle det för-
störa mitt liv, så kunde jag inte acceptera 
det.”

Jesu ord 
I tre år kämpade Alborz och fortsatte att tala 
med sin pappa. Under den här tiden läste han 
också Nya Testament, som påverkade honom 
mycket. 

”Jesu ord om ilska, hämnd och förlåtelse 
hade en stor inverkan på mig”, säger han. 
”Läsningen av bergspredikan skakade 
verkligen om mig. Mina tårar flödade, mitt 
hjärta mjuknade och jag förlät slutligen 
talibanerna. I det ögonblicket lyftes bördan 
jag burit bort från mig.”

”De senaste åtta åren har jag varit en riktig 
troende och jag kan nu förlåta. Jag har en stor 
glädje i hjärtat som han skapat.” ”Min bön 
är att Herren ska röra afghanernas hjärtan. 
Jag ber också för det underbara folket i Iran 
och jag ber för dem som är svaga i tron, som 
jag en gång var, att de ska bli stärkta i sin 
övertygelse.” 

Sat-7 delar budskapet om Guds kärlek och förlåtelse för alla, oavsett vad som hänt,  
med folket i Mellanöstern och Nordafrika. Varje vecka får vi vittnesbörd från tittare  
som har erfarit Guds förlåtelse på ett mäktigt sätt.

Mina tårar 
flödade, 
mitt hjärta 
mjuknade 
och jag förlät 
slutligen tali-
banerna. I det 
ögon blicket 
lyftes bördan  
jag burit bort 
från mig.

”

ATT HITTA FRIHET  
GENOM FÖRLÅTELSE
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Jag fick reda på att min dotter misshandlades 
av min svåger. Det var väldigt svårt att dela 
detta med min man. Vi var i så upprörda vatten, 
i en sådan storm, det var ett riktigt under att vi 
överlevde.”

”Som Jesu efterföljare kunde vi inte söka 
hämnd. Vi kunde inte hämnas öga för 
öga. Vi kunde bara låta Gud hantera 
denna fruktansvärde upplevelse. Gen-
om Guds barmhärtighet och nåd, har 
min man, jag och min dotter kunna 
förlåta och helas.  
– Gizem, en tittare från Turkiet

Jag trodde att Gud aldrig skulle 
förlåta mig för de saker som jag 
gjort fel. Ju mer jag läste om 
Gud, desto mer rädd och utan 
hopp blev jag. Jag intalade 
mig själv att min plats var i 
helvetet.”

”När en av mina vänner 
berättade att han var en 
kristen, retade jag honom och 
sa: ’Jag skulle hellre vilja åka 
ner i helvetet med mina synder, som 
jag vet att Gud inte kommer att förlåta, än att 
säga ja till Kristus.’”

”För några månader sedan, sökte en av mina 
bekanta en bibel, och hjälpte honom att hitta 
en digital version. Jag läste första boken, 
Matteus evangelium, och jag blev berörd. 
Jag sa: ’Fader, jag känner mig så skyldig, 
kan du hjälpa mig?’ Nästa dag kände 
jag mig lättad och full av frid. Jesus kom 
med liv till min döda själ!’”

”Sedan jag blev troende, kan jag 
sova bra och jag drömmer inte om 
helvetet längre. Jag känner vår 
Himmelske Faders närvaro över 
mig och jag är inte rädd för 
döden.”  
– Ramin, en tittare  
från Iran.

”

”



TURKIET: NYFIKEN  
PÅ KRISTENDOMEN?
Frågor om tro, förfrågningar om biblar, tack och uppmuntringar är de flesta 
meddelanden som SAT-7 TÜRK får från sina tittare. Det som dock är förvånande,  
är att många av dessa meddelanden kommer från icke-kristna.

14    TITTARES VITTNESBÖRD

Mitt under ekonomisk och politisk osäkerhet, börjar 
det turkiska folket att ifrågasätta sin värld. Som en 
följd av detta börjar deras attityder till religion också 
ändras. 
 
Informationskällor 
Sedan början har SAT-7 TÜRK gett sina tittare pålitlig 
och korrekt information om kristendomen, och det 
bekräftas av tittarna.

”Jag är inte kristen”, säger Ulvi, som ringde till SAT-7 
TÜRK, ”men jag följer er kanal därför att jag kan se 
att den är ren och ärlig.” 

Många icke-kristna har skrivit till kanalen, deras 
meddelanden är ofta långa och fulla av frågor. När de 
läser igenom meddelande efter meddelande, kan SAT-7 
TÜRK’s team för tittarrelationer få en bild av längtan 
efter sanning och information.

Längtan efter sanning 
I Turkiet vet man väldigt lite om kristendomen, och 
det finna många missuppfattningar, det anses vara en 
religion för västvärlden och människor i allmänhet är 

misstanksamma mot kristna. De känner inte till kristen 
historia i regionen, det finns en stark övertygelse om att 
en kristen är ”icke-turkisk”. Men när människor börjar 
titta utanför sitt eget land, blir de nyfikna på resten av 
världen och andra människors tro. 

”Det finns miljarder människor i världen med 
annan tro och 2 miljarder av dem är kristna”, säger 
Ulvi. ”Jag vill förstå dem, jag vill lära mig mer om 
kristendomen.”
 
Rädsla och tvivel
Tyvärr är en del människor i Turkiet rädda för att 
uttrycka nyfikenhet om kristendomen. Många nya 
troende har drabbats av isolering från sina familjer, de 
har förlorat sina arbeten och mött motstånd av olika 
grad. Följderna för människor med hög status i sina 
samhällen kan bli särskilt svåra. 

”Jag är en välkänd affärsman”, säger Ulvi. ”Jag kan 
inte bara gå till kyrkan.” Men detta hindrar honom 
inte från att söka efter svar. ”Om det finns någon som 
skulle vara villig att prata med mig ett tag om kristen-
domen, så skulle jag hemskt gärna vilja veta mer.” 
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SAT-7 är en trofast röst om Guds kärlek och hopp i 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) – som sänder 
kristna program som ger andlig styrka och uppmuntran 
genom fyra sattelitkanaler, dygnet runt, alla dagar..

Många kristna i MENA utsätts dagligen för disk-
riminering, till och med förföljelse. Vårt breda 
program utbud försöker behandla olika behov som 
folket i regionen har. Vår tittare kontaktar ofta våra 
tittar relationsteam, eller ringer in till våra direk tsända 
program, för att komma i kontakt med en större krets 
av kristna för förbön och ledning. 

Din gåva hjälper oss att fortsätta att stödja kristna i 
Mellan östern och Nord afrika där de lever under svåra 
om ständig heter.
  
Ge en gåva för att stötta kristna i MENA i dag!

HJÄLP TILL ATT 
PÅVERKA FLER LIV JA, jag vill ge en 

livsförändrande gåva!

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

€

SAT-7 PARS        
SATELLIT: Eutelsat Hot Bird 13B  13° Öst, 10.949 GHz 

 Vertikalt; Täcker Mellanöstern, Nordafrika och Europa. 

 Yahsat 13  52.5º East, 11.958 GHz Vertikalt; 

 Täcker Mellanöstern

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

 www.youtube.com/user/SAT7PARS 

 Smartphone App: SAT-7 PARS 

Europa          europe@sat7.org 

UK                uk@sat7.org 

USA             usa@sat7.org 

Kanada        canada@sat7.org 

Brasilien       brasil@sat7.org 

Asien            hongkong@sat7.org    
 

Kontaktinformation 

SAT-7 ARABIC  
SATELLIT: Nilesat (E7WA) 7° Väst, 11.353 GHz Vertikalt; 

 Täcker Mellanöstern och Nordafrika.

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

 www.youtube.com/user/SAT7ARABIC 

 Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
SATELLIT: Nilesat (E7WA) 7° Väst, 11.353 GHz Vertikalt; 

 Täcker Mellanöstern och Nordafrika.

ONLINE: www.sat7kids.com / www.facebook.com/sat7kids 

 www.youtube.com/user/SAT7KIDS 

 Smartphone App: SAT-7 KIDS 

 

SAT-7 TÜRK      
SATELLIT: Türksat 4A  42° Öst, 11.824 GHz Vertikalt; 

 Täcker Turkiet, Europa och Centralasien.

ONLINE: www.sat7turk.com / www.facebook.com/sat7turk 

 www.youtube.com/user/SAT7TURK 

 Smartphone App: SAT-7 TÜRK

Bank transfer:  
US DOLLAR ACCOUNT
Account number: 57319020
Account name: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE19 3706 0193 0057 3190 20
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX 
 
EURO ACCOUNT
Account number: 57319011
Account name: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE68 3706 0193 0057 3190 11
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX

(ARABISKA)

(TURKISKA)

(PERSISKA)

Hur hittar jag SAT-7?



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

Slår ditt hjärta för Mellanöstern och Nordafrika? Vill du vara med i en världs-
omfattande Bönevecka, tillsammans med tusentals troende, i bön för denna region? 

Anmäl dig till Böneveckan 
På SAT-7 hör vi vittnesbörd om hur Gud 
förändrar liv i Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA) varje dag. Trots konflikter och oroligheter 
som orsakas av sociala, ekonomiska och politiska 
stridigheter, så fortsätter folket i regionen att 
drömma om att deras omständigheter ska 
förändras. Detta år vill vi ”Våga drömma” med 
människorna i MENA. Oavsett hur svår en 
situation är, så är ingenting omöjligt för Gud. 
 
Besök www.sat7.org/week-of-prayer-2019  
för att få mer information och använd 
anmälningsblanketten för att få nyheter om 
Böneveckan och andra SAT-7-nyheter.  
Tack för att du vill be med oss.

Material du kan använda 
Vi har tagit fram en digital böneguide, som 
ger mer information om vad vi ber om, varje 
dag i veckan. Den kan användas av enskilda, 
bönegrupper och församlingar. 
 
Mer resurser finns tillgängliga att ladda ner på 
www.sat7.org/week-of-prayer-2019, där finns 
också vår affisch och vår inbjudan som kan skrivas 
ut. Dela dessa med dina vänner, grannar och 
samhällen, och var med och skapa en världsvid 
bönekedja!
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