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Vilken speciell tid vi lever i! När Covid-19 nådde Europa i mars var det första vi
behövde göra som organisation att ställa in vår årliga NETWORK-konferens, för att
skydda allas hälsa och säkerhet. Vid den tiden kunde vi inte veta vilken stor påverkan
det här viruset skulle få på hela världen. Dock, när stora delen av världen höll på att
stänga ner, blev vi på SAT-7 mer verksamma, vi prioriterade direktsända program och
fokuserade på Covid-19 program på alla våra fyra kanaler.
Vi fokuserade på att svara på nödläget, att ge evangeliets hopp, hälsoinformation och
stöd till barn och deras familjer i regionen. Vi berätta att de inte är ensamma, att Gud
är med dem och att deras SAT-7-familj är med dem och är tillgänglig för dem.
Nu är vi i juni och vi fortsätter detta maraton tillsammans med er alla som troget är på
denna otroliga resa med oss.
I allt detta ville vi försäkra oss om att ge er det inspirerande och utrustande material,
som vi vanligtvis ger på NETWORK, genom denna digitala version av INSIGHT.
Det planerade temat för detta års NETWORK var ”Våga tro”, och det kunde inte
vara mer relevant. Nu mer än någonsin, trots rädsla och utmaningar, och genom gåvor
och vänlighet från vår gemenskap av troende, i vår isolering, uppmanas vi att våga tro
åter igen. Vi måste våga tro på personlig tro, på kyrkolivet, på kyrkans röst för social
förändring och på nästa generation. Denna tidning beskriver hur SAT-7 hjälper våra
tittare att göra det.
Personligen är jag tacksam för alla samtal och för den anda av bön som vi har
arbetat tillsammans i under de senaste veckorna som varit utan motstycke. Må denna
sammanhållning fortsätta tills vi möts igen personligen.

Rita El-Mounayer
VD, SAT-7
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ETT VIRTUELLT NETWORK
VÅGA TRO 2020
På de följande tio sidorna hittar du några höjdpunkter av det som skulle ha delats
under de tre dagarna i Turkiet på NETWORK 2020.
SAT-7 2019 Översiktsvideo

Rita El-Mounayer, Öppningsanförande
”Det var kanske ett profetiskt beslut att kalla detta års inställda NETWORK-konferens ’Våga tro’, under ett år när inte bara kristna
runt om i världen skulle ges denna utmaning, utan också när vår verksamhet skulle dela denna inbjudan med så många fler som lever
utan tro eller kännedom om evangeliet”, säger SAT-7:s VD Rita el-Mounayer i ett virtuellt öppningsanförande.

Samtal mellan ordförande för SAT-7:s internationella styrelse, ärkebiskop Angeolos och
SAT-7:s VD Rita el-Mounayer.
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ETT INRE HEM - SAT-7 ARABIC

Ett inre hem handlar om olika aspekter av psykisk ohälsa.
Det hjälper tittare att identifiera och hantera psykisk ohälsa
samtidigt som det hjälper dem att bygga sunda relationer
med andra och med Gud.

JESUS FAMILJ - SAT-7 KIDS

Genom andakter, bön och drama, visar Jesus familj barn
att de har en relation med en kärleksfull far i himlen and
gemenskap med troende i hela världen.

SIGNAL - SAT-7 PARS

Signal är en talkshow i ett format liknande ett radioprogram.
Signal delar vittnesbörd med tittare i Iran, Afghanistan och
Tadzjikistan och uppmuntrar och stödjer isolerade kristna som
måste hålla sin tro hemlig.

BÖNENS KRAFT - SAT-7 TÜRK

Bönens kraft är ett program med fokus på att be för tittarna.
Genom att diskutera deras problem ur ett bibliskt perspektiv
stödjer och uppmuntrar programledaren Ayda Danacioglu
tittare i de svåraste tider.
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VÅGA TRO
PERSONLIG TRO
“Vi har sett hur tittare som tidigare bråkade med våra programledare gradvis utvecklas till husförsamlings
ledare”, säger Panayiotis Keenan, chef för SAT-7 PARS. ”Vi har sett barn som ringer och ställer frågor om
tro och om Bibeln, och sex månader senare ringer de igen och citerar Bibeln bättre än jag kan. Vi är väldigt
glada över att vara en del av Guds plan genom att öppna dörren för sådana vittnesbörd”, säger Keenan.
I Iran, Afghanistan och Tadzjikistan innebär att våga
tro på Jesus att du möter olika svårigheter, från att
vara isolerad och inte kunna gå till någon kyrka, till
brist på kristet material, men även hot om upp till 15
års fängelse i Iran. Under Covid-19 pandemin har
inte ens husförsamlingar i regionen kunnat mötas.
Oroande nog har det varit för farligt för iranska kristna
att träffas via Zoom eller Skype för att be och fira
gudstjänst tillsammans. Därför är SAT-7 PARS ofta
den enda resurs som kan stödja och undervisa dem i
dessa svåra tider.
En stark tro
Trots de svårigheter som troende in regionen möter
berättar många av SAT-7 PARS tittare hur de lärt
känna och acceptera Kristus genom det de har lärt
sig om den kristna tron från kanalen. Enligt forskare
har Iran den snabbast växande evangeliska kyrkan i
världen. ”Enligt mig beskriver aposteln Paulus ord i 2
Korintierbrevet 12:10 de kristna i Iran, Afghanistan
och Tadzjikistan väldigt väl”, säger Keenan. Paulus
säger: ”Jag gläds åt svaghet, förolämpningar,
svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi
skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.”

Bibelverser och uppmuntrande budskap och skicka
digitala Biblar och annat kristet material via säkra
plattformar som Telegram.
Se mot framtiden
Som svar på tittarnas behov har SAT-7 PARS nyligen
börjat göra program som förklarar religions- och
övertygelsefrihet och informerar dem om deras
rättigheter. Kanalen planerar också att göra fler
program på dari och tadzjik, varianter av persiska
som talas i Afghanistan respektive Tadzjikistan, och
att producera fler armeniska och katolska program
för att stödja kristna minoriteter i Iran. Barn- och
ungdomsprogram är också prioriterade när kanalen
utvecklar nya och dynamiska sätt att engagera unga
tittare och möta deras unika behov genom sociala
medier och TV.
”Min bön för den personliga tron hos människor i
Iran, Afghanistan och Tadzjikstan är att Herren ska
ge dem kraft och möjligheter att fortsätta att växa i
tron, och att de inte ska tappa modet. Jag ber att de
genom sin tro ska bli vittnen om vad Gud kan ge oss i
våra liv”, avslutar Keenan.

Program på SAT-7 PARS som Trons grundsatser och
Fråga Markus, likaväl som barnprogrammen Hashtag
och Golpand (Gyllene råd) spelar en viktig roll för att
besvara sökares frågor. Men att se tittare ta emot
Guds kärlek i sina liv är bara början, särskilt som
många inte har någon annan kontakt med mogna
kristna ledare som kan vägleda dem. ”Det är vårt
ansvar att fortsätta att gå med dessa tittare i deras
tro”, säger Keenan.
”Att stödja dem genom våra program och
våra tittarrelationsteam som under nuvarande
omständigheter har blivit tittarnas husförsamlingar.”
Våra tittarrelationsteam är tillgängliga dygnet
runt för att stödja tittare när det behövs, dela

SPELLISTA OM PERSONLIG TRO
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VÅGA TRO
NÄSTA GENERATION
I en region med utbredd fattigdom, dålig utbildning och politisk instabilitet står barn i
Mellanöstern inför många utmaningar. Men SAT-7 KIDS vågar tro på dem. Vi vågar tro att
genom stöd för deras psykiska, andliga och fysiska hälsa, så kan de växa upp till blomstrande
personer, fyllda av tro och beredda att ta sina platser i sina samhällen.
”Vi vill göra det möjligt för ungdomar att upptäcka

tittares liv när dessa frön blomstar. ”Många tittare som

sin identitet i Herren och att lita på honom: på hans

nu är tonåringar skickar meddelanden till kanalen och

vägledning, hans beskydd och att han ger dem det de

säger: ’Jag har sett era program sedan jag var liten.

behöver”, säger Andrea El-Mounayer, chef för SAT-7

Nu är jag 16 år och jag tycker fortfarande om att titta

KIDS.

på dem’”, säger El-Mounayer. ”Också de som inte är
kristna påverkas av vårt budskap om hopp som vuxna.”

Som morgondagens ledare behöver ungdomarna i
Mellanöstern och Nordafrika känna sig säkra, trygga och

Utrustade för framtiden

stärkta när de växer upp. Men, runt om i regionen har

Att skapa en bättre framtid innebär också att rusta

barns stabilitet störts av upplopp, ekonomisk instabilitet,

barnen för framgång. Genom samverkan med SAT-

våld och nu Covid-19 pandemin. Även om barn är

7 ACADEMY erbjuder SAT-7 KIDS program som

motståndskraftiga så blir de negativt påverkade när de

utrustar barnen socialt och emotionellt och ger dem

inte kan gå i skolan, av deras föräldrars stress och av

utbildning. Dessa inkluderar grundskoleprogrammet

negativa nyheter på TV.

Min skola och Pussel, ett tävlingsprogrammet om
barns rättigheter som hjälper unga tittare att få större

Barn behöver veta att de inte är ensamma och att de

motståndskraft och empati. El-Mounayer säger också

har en familj – Kristi kropp – som vakar över dem.

att kanalens strategi är att fortsätta att anpassa sig

”Det är här SAT-7 kommer in”, säger El-Mounayer.

till barnens förändrade medievanor. ”Vare sig det är

”Vi motverkar dessa negativa omgivningar med positiva

andlighet eller utbildning så har vi sett fördelen av att

budskap om hopp, tro och verkliga möjligheter för en

engagera barn genom direktsända program på sociala

bättre framtid. ”Under pandemin var kanalens första

medier, och vi har sett att engagemanget på Facebook

uppgift att starta ett ärligt samtal med barn om vad

har dubblerats under Covid-19 nedstängningen. Vi

som pågår. Genom informativa program om hälsa och

kommer att fortsätta att bygga vår strategi för mer

säkerhet, och andligt stödjande direktsända program

engagemang på sociala medier i år.”

som Hej Marianne, har SAT-7 KIDS hjälpt barn att
förstå situationen. ”Vi måste erbjuda barnen en lösning

Min bön för våra tittare är att de alltid ska ha hopp.

och hjälpa dem att fokusera på positiva aktiviteter som

Att det alltid kommer vara angelägna att söka Guds

de kan göra under dessa tider”, säger El-Mounayer.

ansikte och hans vägar och att han kommer att välsigna

Responsen på SAT-7 KIDS under pandemin har varit

dem och hjälpa dem att bli förändringsaktörer i

överväldigande; ”Vi har sett aktiviteten på sociala

Mellanöstern och Nordafrika”, avslutar El-Mounayer.

medier skjuta i höjden, särskilt under månaderna med
nedstängning av samhället.”
Plantera frön för framtiden
SAT-7:s barnprogram planterar goda frön för framtiden
genom att stödja barns psykiska, fysiska och andliga
hälsa idag. Som El-Mounayer förklarar så är det lättare
att plantera dessa frön tidigt i barnens liv, när hoppfulla
tankar lätt tas emot. Under 12 års sändning dygnet
runt har SAT-7 KIDS sett tillväxt och utveckling i unga

SPELLISTA OM NÄSTA GENERATION
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TRÄNAREN - SAT-7 ARABIC
A SAT-7 ACADEMY-program som tränar föräldrar och lärare
att hantera olika problem och situationer i barns utveckling.
Tränaren hjälper vuxna att skapa hälsosamma och stödjande
omgivningar som barnen kan växa i.

MIN SKOLA - SAT-7 KIDS
Ett utbildningsprogram som täcker läroplaner upp till årskurs
tre i arabiska, engelska, franska, matematik och naturvetenskap.
Min skola direktsänds på Facebook tre gånger i veckan så att
barnen kan ha kontakt med läraren för att få mer hjälp.

HASHTAG - SAT-7 PARS

Både roligt och undervisande. HASHTAG är ett program för ton
åringar, som engagerar tittare genom olika underhållande delar,
spel och bön och lär dem om Bibeln, relationer och världen.

SAT-7 TÜRK KIDS - SAT-7 TÜRK
Genom berättelser, sånger, lekar och undervisande fakta
engagerar SAT-7 TÜRK KIDS unga tittare att utveckla sina
färdigheter och talanger, att vara nyfikna på världen och att
vara snälla och hjälpsamma mot dem i sin närhet.
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MIN KYRKA I ALGERIET - SAT-7 ARABIC

Min kyrka i Algeriet är ett program som direktsänder gudstjänster
och därigenom ger andligt stöd till isolerade kristna som inte har
tillgång till kyrkor eller andra kristna resurser.

BIBLISKA HJÄLTAR - SAT-7 KIDS

Bibliska hjältar är ett populärt och spännande tävlings
program som utvecklar barns kunskap om bibeln och
uppmuntrar dem att växa i förståelse och tro.

HIMMELSK LOVSÅNG - SAT-7 PARS

Himmelsk lovsång fokuserar på bön för tittare, att sjunga lovsånger
och stödja och uppmuntra isolerade tittare i Iran, Afghanistan
och Tadzjikistan.

VI SAMTALAR - SAT-7 TÜRK

Vi samtalar är upplagt för att skapa en avslappnad och intim
atmosfär och leds av två pastorer vars allvarliga och ärliga samtal
om tro, Bibeln och olika utmanande ämnen bjuder in tittare i
direktsänd diskussion via telefon och meddelanden.

VÅGA TRO | NETWORK 2020

VÅGA TRO
KYRKOLIV
“Kyrkan i Turkiet växer, den är levande och den tjänar Herren”, säger Melih Ekener, chef för
SAT-7 TÜRK. ”Men som en isolerad minoritet som möter diskriminering behöver kristna stöd för
att verkligen växa tillsammans, för att bli uppbyggda och blomstra som Kristi kropp.”
Genom satellitsändningar når SAT-7 TÜRK tittare

Utrustad för framtiden

över hela Turkiet och är en bro mellan troende från alla

”Vi försöker alltid att dela hoppets budskap med våra

samfund och kristna etiska minoriteter. Genom sina

tittare”, säger Gülsüm I., och allteftersom Covid-19

program möjliggör kanalen enhet mellan isolerad kyrkor

spreds blev detta budskap ännu viktigare. ”När

och hjälper kristna att känna sig som en del av en familj

pandemin drabbade Turkiet börjad många ställa

med en legitim plats i Turkiet. ”Om de ska våga skapa en

frågor om Gud och tro”, säger Egener. Som svar på

sammanhållen, blomstrande kyrka trots utmaningarna”,

detta skapade kanalen Hoppfulla svar där kristna ledare

säger Melih Ekener, ”är det viktigt att kristna har en

från hela Turkiet, och världen, däribland kyrkoledare

plattform för att göra sina röster hörda och resurser som

från USA och Tyskland, ger svar. Under pandemin

stöd i sin tro.”

har kanalen också betonat hygien, stöd till barn
och förebyggande av våld i hemmet i program som

En enande plattform för kyrkorna

Hemmagjord, Självförsvar, Vändpunkt och SAT-7 TÜRK Kids.

Genom att informera tittarna om kyrkor, deras
traditioner och innebörden av dessa traditioner,

”Vi vill fortsätta att svara på tittares behov, att stötta

bygger SAT-7 TÜRK förståelse och acceptans och

och uppmuntra dem och att vara en plattform för

den inverkan som dessa program har är tydlig. ”Det

kyrkorna”, säger Ekener. ”I framtiden vill vi särskilt

finns mer enighet och engagemang”, säger Gülsüm

skapa mer barnprogram, informativa dokumentärer

I, biträdande chef. ”Tittare har börjat visa intresse

som beskriver Turkiets kristna historia och utveckla vår

för program från andra samfund och kommunicerar

kristna nyhetsavdelning”, säger han.

med varandra”. När kyrkor var stängda denna påsk
på grund av Covid-19, sände SAT-7 TÜRK speciella

”Vår bön för kyrkans liv i Turkiet är att vi ska bli mer

budskap med uppmuntran från ärkebiskopen i

enade som en kyrkofamilj och växa i hur vi stödjer och

den armeniska kyrkan och från biskopen för den

uppmuntrar varandra. Vi ber att SAT-7 TÜRK ska

romersk-katolska kyrkan i Turkiet och även förra årets

fortsätta att vara en plattform för alla kyrkor, och en

påskfirande från de ortodoxa kyrkorna. Dessa är väldigt

källa för stöd och uppmuntran för våra tittare”, avslutar

uppskattade av både kristna och icke-kristna tittare,

Gülsüm I.

många säger: ”Vi kan inte gå till kyrkan, men ni har
fört kyrkan till oss.”
SAT-7 TÜRK:s tittarrelationsteam har också en
viktig roll i att stödja kyrkor i Turkiet. ”På grund
av missförstånd som ’att vara kristen är att förråda
Turkiet’, är icke-kristna tveksamma eller rädda
för att närma sig en kyrka direkt”, säger Ekener.
Tittarrelationsteamet är därför ofta den första
kontaktpunkten och de svarar på frågor, sammanför
tittare med en lokal kyrka och hänvisar dem till
Bibelsällskapet om de vill ha en Bibel. Samtidigt arbetar
SAT-7 TÜRK:s program för att motverka dessa vanliga
missuppfattningar.

SPELLISTA OM KYRKANS LIV
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VÅGA TRO
SOCIAL FÖRÄNDRING
Det är en del av SAT-7:s kallelse att stärka kristna i Mellanöstern och Nordafrika och att vara
en röst för social förändring i regionen genom satellitsändningar och digitala plattformar. SAT7 ARABIC:s programchef George Makeen beskriver de förhållanden som är problematiska för
samhällen i Mellanöstern och Nordafrika, kyrkans roll i att hantera dem och att visa för kristna i
Mellanöstern hur arbete för förändring verkligen kan vara ”att våga tro”.

Förändra skadliga attityder
SAT-7 ARABIC arbetar med att förbättra livet för
människor runt om i Mellanöstern och Nordafrika
genom att förändra skadliga attityder i samhällen,
en tittare åt gången. ”Brist på frihet är ett problem i
samhällen i Mellanöstern och Nordafrika för alla som är
’annorlunda’, inklusive religiösa och etniska minoriteter,
kvinnor som saknar möjligheter för utveckling och
människor med funktionshinder”, förklarar Makeen.
Som svar på detta förespråkar noggrant utformade och
producerade program mänskliga rättigheter, däribland
religions- och övertygelsefrihet och yttrandefrihet. ”Vi
förmedlar vikten av att tillåta olikheter och hur det
gynnar hela samhället, inte bara minoriteter, när vi
tillåter kristna, till exempel, att fritt fira gudstjänst.”
Tyvärr har en del framsteg som gjorts förlorats under
nedstängningen under Covid-19, och den ökande
förekomsten av våld i hemmet nu är en indikator på att
det fortfarande finns mycket att göra.
SAT-7 arbetar också med ett problem som ligger
bakom låg nivå av tolerans och acceptans: brist på
bra utbildning som uppmuntrar kritiskt tänkande.
Brist på utbildning är roten till problem som
fundamentalism, dåliga regelverk kring hälsa och
analfabetism. Analfabetism har av UNDP* beskrivits
som den farligaste av de ”tre onda ting” som plågar
Mellanöstern och Nordafrika. De andra är fattigdom
och brist på kvinnors rättigheter. SAT-7 ACADEMY:s

utbildnings- och sociala utvecklingsprogram hjälper till
att ge undervisning till miljontals barn och unga som
inte kan gå till skolan. Andra program hjälper till att öka
medvetenheten om mänskliga rättigheter och att främja
kritiskt tänkande och att acceptera ”de andras” olikheter.
Från offer till förändringsaktörer
Makeen förklarar att medan kyrkan har brytt sig om
människor holistiskt ända från början, så har för många
kristna i Mellanöstern och Nordafrika att se sig själva
som aktörer för positiv förändring inneburit att övervinna
traumat att själva ha varit marginaliserade. ”Vi vill
hjälpa kristna samhällen att ändras från att känna sig
hjälplösa till att känna sig starka och kapabla”, säger
han. ”Att tro att de kan ta del i att skapa de förändringar
de vill se i samhället.” SAT-7:s program har hjälpt till
att ändra inställningen över tid, säger Makeen, när
tittare tar del av program som skapar förtroende såsom
nyhetsprogrammet Broar, kvinnoprogrammet Nål och
nya tråd och Är det viktigt att vara kristen? som tar upp
kontroversiella ämnen om kristen tro, som håller tillbaka
kristna från att söka förändring.
”Vår bön för social förändring i Mellanöstern och
Nordafrika är att vi ska fortsätta att stödja kyrkan i att
omfatta hela sin identitet och för kristna i Mellanöstern
att gå från att vara offer till att bli förändringsaktörer”,
avslutar Makeen.

SPELLISTA OM SOCIAL FÖRÄNDRING

*United Nations Development Plan (UNDP) reports on Arab Human Development (2003 – 2009)

När Jesus var på jorden pratade han inte bara om
goda värderingar och god moral. Han visade dessa
värderingar praktiskt för människor; han helade, gav
mat och visade omsorg om deras dagliga liv”, säger
Makeen. ”Så vi försöker göra detsamma och skapa
bättre samhällen som förvaltare av Kristus i denna värld.
Vi tror att kristna är kallade att göra sin del i att Guds
rike blir ’så som i himmelen, så ock på jorden.’”

VÅGA TRO | NETWORK 2020
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VÄGGEN - SAT-7 ARABIC

Väggen är en dramaserie som handlar om två psykologer, ett
gift par, i deras dagliga arbete på sin mottagning. Genom
möten med sin familj, en mentor och klienter belyser detta par
relationer och sociala frågor som religions- och övertygelsefrihet,
minoriteters rättigheter och jämställdhet.

PUSSEL - SAT-7 KIDS
Pussel är ett tävlingsprogram som låter barn med olika
bakgrunder lära sig om sina rättigheter genom lek och
uppmuntrar tolerans, acceptans och respekt för ”de andra”.

INSIDERS - SAT-7 PARS

Insiders är ett program för persisktalande kvinnor som uppmuntrar
och utrustar tittare genom att ge kvinnor en plattform där de kan
göra sina röster hörda och diskutera svåra frågor.

DE SOM ÖVERVINNER HINDER - SAT-7 TÜRK
De som övervinner hinder är ett program som utmanar kulturella perspektiv
på funktionshinder. Det försöker inspirera till positiv förändring i
samhället genom att ta upp kontroversiella och tabubelagda frågor kring
genetiska sjukdomar, fysiska funktionshinder och psykisk ohälsa.
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VÅGA TRO PÅ SAT-7
Att våga tro har alltid varit en del av SAT-7:s dna.
Ett av de första hinder som vi var tvungna att
överkomma var uppfattningen att det var omöjligt
att starta en satellittv-kanal som SAT-7.

eller att hjälpa till att leta upp, producera eller
samproducera program. En enskild partner, John
Douglas OBE, tog på sig ansvaret att starta SAT-7
i Storbritannien.

I början av 1990-talet var jag internationell
direktor för Middle East Media (MEM), den
ledande organisationen bakom de studier och
konsultationer som ledde fram till att SAT-7 startades. Jag tog kontakt med flera som hade arbetat
med TV med tanken att de skulle leda detta nya
projekt. Jag kommer ihåg att jag pratade med en
person som verkade chockad, såg mig i ögonen
och frågade: ”Menar du att du verkligen tänker
göra detta?” För honom hade det varit intressant
och utmanande att arbeta med planerna, men
det föreslagna satellitprojektet tycktes för honom
fortfarande var ett ”mission impossible”.

Vår första produktion gjordes i sekulära hyrda
studior, med hyrd utrustning och några deltids
anställda medarbetare. Vi hade inte ens vår egen
kamera de första två åren, men ändå vågade människor ansluta sig till oss.

Efter ett tag förstod jag att jag måste lämna MEM
och arbeta med den nya verksamheten. Det var ett
svårt val då. Jag hade både en känsla av skuld för
att lämna det arbete som jag hade varit med om att
skapa och utveckla under 20 år, och jag var förstås
osäker på om SAT-7 skulle bli framgångsrik. Slutligen så gjorde visionen, uppdraget och den enorma
potentialen i SAT-7 det omöjligt för mig att inte ge
det allt jag kunde. Lyckligtvis var jag inte ensam.
Evangeliska Frikyrkan (EFK) var en av det första
partners som vågade tro. Även innan namnet
”SAT-7” hade antagits sände EFK ut vår första
heltidsarbetare, Erling Wennemyr. Han trodde på
visionen och var väldigt engagerad i att se till att
den skulle förverkligas på bästa möjliga sätt, med
olika kyrkor i Mellanöstern i ett jämlikt partnerskap med västerländska kyrkor och organisationer.
Det var pionjärtiden och i november 1995 hade
ungefär 20 missionsorganisationer, kyrkor och individer blivit våra första partners. Finsk Evangelisk-
lutherska mission (FELM), LifeAgape, Norska
Missionssällskapet (NMS), TV Inter (nu IBRA
Media), United Bible Societies (UBS), National
Evangelical Church in Kuwait, InterAct och
Transworld Radio (TWR) vågade alla tro på denna
verksamhet och bidrog med ekonomiska medel
eller personal som skulle arbeta med projektet.
Andra lovade att hjälpa till med tittarkontakter

Under de senaste två decennierna har det funnits
många tillfällen för SAT-7:s personal, styrelser
och partners att våga tro. Först utvidgningen av
sändningarna från några få timmar i veckan 1996
till några timmar per dag och sedan till den första
dygnet-runt sända kanalen på arabiska 2001.
Utvidgningen av våra sändningar på persiska
och starten av SAT-7 PARS 2006, följd av starten
av SAT-7 KIDS, regionens allra första kristna
Tv-kanal för arabiska barn. Sedan starten av
turkiska program och efter ett tag starten av SAT-7
TÜRK 2015.
Allt detta var modiga handlingar i tro. När vi
bestämde oss för att gå framåt fanns det inga
medel för att ta dessa steg och vi var osäkra på
vår tekniska och personella kapacitet att nå dessa
ambitiösa mål. Men vi vågade tro att Gud ledde
oss och mirakel följde dessa steg i tro. Vi upptäckte
att vi kunde producera mer och bättre program
och att vi fick sända våra kanaler från satelliter som
andra menade var omöjliga att få tillgång till.
Gud gav oss förmågan och ledarskapet att utöka
verksamheten. Gud manade våra partners, våra
understödjare och även våra tittare att ge de
ekonomiska medel som behövdes år för år. Det
finns många fler berättelser om vad Gud har
tillhandahållit till SAT-7 som borde berättas någon
gång, berättelser om människor och partners som
vågade tro!

Dr Terence Ascott
Grundare av SAT-7

Dr. Terence Ascott, grunder
av SAT-7, på sitt MEMkontor på Cypern 1989

VÅGA TRO | NETWORK 2020
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VITTNESBÖRD FRÅN UNDER
STÖDJARE OCH PARTNERS
Vi bad några av våra partners berätta om vad deras relation med SAT-7 betyder för dem.
Titta på deras videor för att höra deras unika berättelser. Alla våra partners fortsätter att göra
SAT-7:s vision och uppgift att göra Guds kärlek synlig i Mellanöstern och Nordafrika verklig.
Vårt hjärtliga tack till er alla

”

Under dessa år har jag sett SAT-7 växa
och bli en effektiv, stark mediamission.
Många har lärt känna Guds kärlek
och satt sitt hopp och sin tillit till Jesus.
Och jag har sett att man inte behöver
var anställd för att vara del av SAT-7familjen… Jag är stolt att kunna säga
att jag, tillsammans med många andra,
är SAT-7.
Dr Ron Harris, Chef för MEDIAlliance International

”

KLICKA FÖR ATT
TITTA PÅ VIDEON

Jag började känna att Gud ledde mig
att använda mina gåvor och min kärlek
till det afghanska folket genom SAT-7.
Genom att arbeta för SAT-7 PARS har jag
genom programmen kunnat nå milliontals
persisktalande som sökte sanningen om Gud.
Mikael Tunér, Tv-direktor och producent, sekonderad till
SAT-7 PARS av mediamissionen The Messengers från Finland

”

KLICKA FÖR ATT
TITTA PÅ VIDEON

Medan jag fortsatte att delta i alla
NETWORK, den ena efter den andra,
upptäckte jag att det kändes bra att
vara medlem av denna nya och stora
familj, SAT-7 familjen. Det var en plats
som var bra för mig.
John Steinar Dale, Norska lutherska kyrkan, Norge

KLICKA FÖR ATT
TITTA PÅ VIDEON
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IMPACTING MORE LIVES THAN EVER

TITTARES ENGAGEMANG
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REKORDSTORT TITTAR
ENGAGEMANG UNDER
PANDEMIN
När coronapandemin höll världen nedstängd visade SAT-7:s tittarundersökning i april
2020 att tittarengagemanget är större än någonsin för alla kanaler. 42 000 kontakter
via telefon och sociala medier och en positiv respons på 96% blev resultatet av en
nyligen gjord opinionsundersökning.
Under Covid-19 är att våga tro och hoppas på
framtiden en ännu större utmaning. ”Dessa
uppmuntrande resultat är färska bevis på att SAT-7
har en bra möjlighet att kunna ge stöd”, säger SAT7:s VD Rita El-Mounayer. ”Våra tittares respons
visar att program med hög kvalitet som är Kristus
centrerade har fortsatt kraft att göra Guds kärlek
synlig, föra kristna samman och att bryta ner murar
av missförstånd mellan grannar”, tillägger hon.
Mer bevis på positiva resultat av SAT-7:s program
syntes i en nyss genomförd opinionsundersökning
som gjordes på SAT-7: s sociala medieplattformar.
Programmet Fråga Dr. Maher visade att 94% av
tittarna ansåg att programmet hjälpt dem att
hantera pandemin. Tränaren visade att slående 96%
av tittarna var hjälpta av programmet.
SAT-7 svarar på många olika behov
Tittarundersökningar som gjordes innan
pandemin för alla kanaler visade redan då höga
nivåer på uppskattningen av alla SAT-7:s kanaler,
särskilt högt, 86%, för de arabiska kanalerna.
Kommentarerna som tittarna gav visar varför:
”SAT-7 ARABIC förvandlade vårt hus till en liten
kyrka.” ”SAT-7 TÜRK visade mig att jag inte är
ensam.” ”SAT-7 KIDS hjälpte mina barn med
deras utbildning.” En SAT-7 PARS-tittare tillade:
”Min tro har stärkts.” Undersökningarna gjordes
online vid årsskiftet 2019/2020.
Majoriteten av tittarna föredrog sin lokala SAT7 kanal framför andra kristna eller sekulära
kanaler. Programmens kvalitet, inklusive bildoch ljudkvalitet, uppskattades särskilt, liksom att
flera samfund och dialekter är representerade på
kanalerna. Tittare uppskattar att programmen

hjälper dem att växa andligt, socialt och
emotionellt, att de inte är politiska och kan ses av
hela familjen. Undersökningen visade också att
de flesta arabisktalande tittarna fortsätter att titta
regelbundet och via satellit. Av de 13% som tittar
online värderade 90% programmen högt.
Att förändra liv och samhällen
Andra svar på undersökningen, som
marknadsfördes via epost och sociala medier, visar
framsteg i att främja tolerans och ett ökat antal
icke-kristna tittare i en del geografiska områden.
17% av SAT-7 ARABIC:s muslimska tittare sa att
det kände samhörighet med kristna och 17% hade
förökat sin förståelse för den kristna tron. En tittare
säger: ”Jag lärde mig om kristendom och ändrade
min uppfattning om den.” En som svarade på
SAT-7 TÜRK:s undersökning säger: ”Jag är
muslim, men jag tittar på er kanal. Jag har lärt
mig goda saker om kristendomen. Diskriminering
kommer att minska när fler människor tittar.”
Under Covid-19-pandemin forsätter SAT-7 att
svara upp mot behov hos människor i Mellanöstern
och Nordafrika genom programmen, genom
att tillhandahålla viktiga utbildningsresurser,
rådgivning, förbön och uppmuntran. Klicka här
för att ta reda på mer om SAT-7:s insatser som
berör Covid-19”

Jan – Apr 2020
hade SAT-7
130,000
interaktioner
med tittare,

10,000 fler

än under samma
period 2019
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STÖD TILL TITTARE UNDER SVÅRA TIDER

STÖD TILL TITTARE
UNDER SVÅRA TIDER
ATT LEVA AV TRO
Lale, en kvinnlig SAT-7 PARS tittare skickade följande svar till en bön
som lästes upp i det direktsända programmet Signal;
”Vi är tacksamma för den bön du sände, dessa dagar behöver
vi verkligen bön för att bli styrkta. Vad skulle vi göra om vi
inte hade Jesus Kristus? Vi ser människor som har så ont, som
är rädda, oroliga och arga. Vi kan verkligen se vad Gud
menade när han sa att den som stryker lammets blod på
dörren till sitt hus kommer att vara säker.
Det är vad vi har gjort och vi skyddas av Kristi blod. Vi ber
för människor att de ska möta Herren och bli fria från sin
ilska. Som ni vet är min man en gatuförsäljare och har nu
inget arbete, och vi har inte ens några småpengar.
Men vi lever av tro och vi har aldrig varit utan det
vi behöver, och vi ber för alla andra. Tack för
att ni ber för mig – jag ska också be för er min
käre bror och kära syster, att Herrens styrka och
välsignelse ska vara med er. Tack.”

MIRAKEL UNDER PANDEMIN
En egyptisk läkare ringde till SAT-7 KIDS-programmet Jesus familj under
påsken och bad om förbön eftersom han behandlade Covid-19 patienter på
ett karantänsjukhus. Programledarna bad med honom i direktsändning.
Läkaren kontaktade sedan programmet för att berätta vad som hände.
”Jag vill berätta några goda nyheter för er. När ni hade bett för oss
lördag den 25 april fick vi plötsligt gudomligt svar på era böner på sjuk
huset. På måndagen helades 14 patienter från viruset och lämnade sjuk
huset. På tisdagen helades nio patienter. På onsdagen tolv stycken. Herren
ändrade stämningen i sjukhuset från nedstämdhet och sorg till glädje och
lycka. Allt detta hände på tre dagar sedan Jesus familj hade bett. När
jag bad om förbön bad jag om helande för patienterna och om
Guds skydd över den medicinska personalen eftersom vi var
tvungna att arbeta i 15 dagar i sträck på sjukhuset utan att
kunna åka hem.
Den sista dagen av mitt skift testades hela den medicinska
personalen, 85 personer inklusive mig, och inte en enda av
oss var smittad av viruset.”

STÖD TILL TITTARE UNDER SVÅRA TIDER

DU ÄR INTE ENSAM
Sonia, en libanesisk taxichaufför och mor till två söner, båda sjuka, en med cancer och en
med epilepsi, ringde till SAT-7 ARABIC-programmet Du är inte ensam för att berätta om
sina svårigheter under nedstängningen under pandemin. Sonias man kan inte arbeta på
grund av hjärtproblem och en olycka som gett honom en permanent skada i höger benet.
Det är hon som försörjer familjen och hon tvingades sälja alla sina möbler för att kunna
betala för sin sons cancerbehandling. Eftersom Sonia är den enda i familjen som arbetar
riskerade hon sin egen hälsa under pandemin så att hon ska kunna försörja familjen. Hon
har inte internet hemma så hon använde en grannes dator och Skype för att ringa och
berätta om sin situation för programmet. Efter att ha sett Sonias intervju i programmet
Du är inte ensam, skickade Fader Magdy Alawy, grundare av Heavenly Joy Association i
Libanon, förnödenheter till Sonia och hennes familj.
”Tack till programmet ’Du är
inte ensam’. Ett speciellt tack till
Fader Magdy som överraskade
oss med ett underbart besök i
lördags morse. Jag är mycket
tacksam till er. Vi kommer
aldrig att glömma er hjälp.
Ni är underbara människor.”

– Sonia (till höger)

*Bilderna är bara en illustration och namnen är ändrade av säkerhetsskäl

EN LIVLINA UNDER SVÅRA TIDER
Bahar, en kvinnlig SAT-7 TÜRK-tittare berättar hur programmet Hemmagjord blev en livlina för
henne under svåra tider.
”Jag skilde mig för tre år sedan, jag kan inte träffa mina två barn på
grund av min ekonomi, och jag har varit deprimerad i två år. För en
månad sedan var jag ensam på min födelsedag. Jag kände mig så
ensam och jag ville avsluta mitt liv, men jag tänkte för mig själv
att jag skulle titta på Hemmagjord en sista gång. Jag hade tittat
på SAT-7 TÜRK under en tid och jag tyckte att programledaren
Semsa var uppriktig och naturlig. Den dagen talade hon om
Guds kärlek och tålamod. Hon talade om att ge oss själva till
honom och att ge vår smärta till honom. Jag började undra
vad Bibeln hade att säga om självmord och kontaktade SAT-7
TÜRK-teamet för att be om en Bibel.
Nu har jag hopp. Jag läser Bibeln och ber varje dag och jag
tror att en dag kommer jag att kunna träffa mina barn
igen. Jesus Kristus är med mig. Han tar hand om mig.
Jag tackar er alla, ni har varit Guds redskap att göra
det här i mitt liv.”
Senare kontaktade hon teamet igen och
berättade att hennes dotter nu bodde
hos henne.
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FRÅN HJÄRTA TILL HJÄRTA HANTERAR SVÅRA FRÅGOR
”WhatsApp-meddelanden kommer hela tiden, människor
behöver vårt stöd under denna skrämmande tid.”
Rawad Daou, programledare för Från hjärta
till hjärta.

i rädsla och osäkerhet. Med hjälp av en terapeut har paret guidat tittare i hur man hanterar svåra och farliga situationer i hemmet.

Under pandemin har SAT-7
ARABIC:s program Från hjärta
till hjärta fortsatt att direktsändas
och behandlat svåra frågor som
det ökande våldet i hemmet under
nedstängningen.
Programledarna Marianne och
Rawad Daou har troget sänt sina program under denna period. De har bett för
och uppmuntrat tittare att känna Jesu frid mitt

LIVE

”En tittare kontaktade oss och bad om förbön
eftersom inte ens hennes föräldrar ville hjälpa
henne i det våldsamma äktenskap som hon levde
i. Hennes föräldrar ville att hon hellre skulle
stanna där hon var än att skämma ut familjen
genom att gå därifrån”, säger Marianne.
”Terapeuten gav henne råd och vi hänvisade
henne till vår personal på avdelningen för
tittarrelationer för att få mer stöd.”
”Vi vill göra vårt bästa för att dra människor
närmre Jesus och hjälpa dem att känna hans beskydd
och hans frid i denna svåra tid”, avslutar Marianne.

VI HJÄLPER FAMILJER ATT LEVA
OCH LÄRA TILLSAMMANS

Ett speciellt direktsänt program har skapats på sociala mediaer av producenterna för Berättelser om Jesus, BTS Productions, för att
hjälpa unga SAT-7 KIDS-tittare under nedstängningen. Vår berättelse hemifrån leds av barnprogramledaren Essem Nagy och hans
fru Magdolene med hjälp av dockor som kallas Smiley och Miley. Det innehåller engagerande aktiviteter för föräldrar och barn
för att hjälpa dem att interagera med varandra. ”Vi vill att tittarna ska prata om de värderingar som de ser i programmet”, säger
Magdolene, ”och vi vill skapa en relation med våra tittare så att de kan dela med oss vad de lär sig och hur det påverkar dem.”
Programmen lär ut bibliska värderingar genom att ta upp ämnen som stolthet, rädsla och frustration. I ett avsnitt står Smiley på en
hög piedestal, tittar ner på Miley, och ser ner på henne för att hon inte kan så mycket som han. Essam och Magdolene använder
sketchen för att tala om stolthet, uppskattning och acceptans av människors olikheter.
Även om programmet är skapat för barn når Essams och Magdolenes budskap också vuxna eftersom barnen använder sina
föräldrars sociala medier för att se på programmen. ”Under ett avsnitt där vi diskuterade hur man tror på sig själv”, säger Essam,
”fick vi en väldigt rörande kommentar från en mamma som sa ’som kvinna vill jag tro mer på mig själv, jag vill vara fri och det jag
såg i det här programmet hjälpte mig att tro på mig själv och ha större självförtroende.’”
Under de två första veckorna som det här programmet sändes nådde det
enastående många på sociala medier. Trailer för programmet visades
7 000 gånger och det andra avsnittet nådde 121 000 tittare.

NYHETER FRÅN KANALERNA
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NYA MIN BERÄTTELSE-AVSNITT
FRÅN SAT-7 ACADEMY
Under Covid-19 nedstängningen bad många SAT-7 ACADEMYtittare om fler Min berättelse-inslag i programmet Min skola. I dessa
korta inslag medverkar Dr. Nada Kastoun, familjeterapeut och
psykolog, som skriver och berättar historier för barn. I tidigare
program berättade Dr. Nada sina historier ute i naturen. Hon
delade budskap som hjälpte till att skapa medvetenhet om aktuella
ämnen och hjälpte barn och föräldrar att hantera känsliga och
farliga situationer.
”Både föräldrar och barn skickar meddelande till mig och ber
om fler Min berättelse-inslag, så jag skriver nya historier nu och vi
kommer att spela in dem med SAT-7 ACADEMY i en ny miljö”,
säger Dr. Nada.

MÅNGA FLER TITTARE VÄNDER SIG
TILL SAT-7 TÜRK UNDER COVID-19

”SAT-7 TÜRK är en källa till glädje för oss under dessa tider när vi måste stanna hemma”, skriver en tittare.
När Turkiet kämpar mot pandemin vänder sig fler tittare till SAT-7 TÜRK för förbön och uppmuntran.
Från januari till april 2019 hade SAT-7 TÜRK 7 600 tittarkontakter, men under samma period 2020 steg de
med 64% till 12 500. Denna explosionsartade ökning av antalet tittarkontakter är förutom den stadiga
ökning som vi har haft de senaste fyra åren. Under 2019 ökade SAT-7 TÜRK:s tittarkontakter med 105%.

Kanalen ser också en andlig växt bland sina tittare. När de har mer tid till förfogande sker en ny och spännande
utveckling. Sökare ställer mer utmanande frågor. ”Vi brukade få vanliga frågor som ’Har Bibeln förändrats’,
men nu studerar tittare Bibeln och jämför verser, och de kommer med djupare frågor”,
säger Pastor Cem Ercin, programledare för Kärnan i evangeliet och Låt oss samtala.

SAT-7 PARS UTVECKLAR EN NY APP
För att bättre möta sina tittares behov utvecklar
SAT-7 PARS en ny mobilapp som ska släppas
under sommaren 2020. Den nya appen kommer
att göra att människor i Iran, Afghanistan och
Tadjikistan kan följa SAT-7 PARS direktsändningar dygnet runt och kommer ge dem enkel
tillgång till persiskt kristet material och ljudfiler.
Appen kommer också att vara en direkt länk
mellan tittare och teamet för tittarkontakter och

ge tittare direktkontakt till ett team med utbildade
personer som dygnet runt kan be med dem och ge
dem råd angående problem.
”Denna avancerade, sofistikerade app har
många användbara funktioner”, säger Panayiotis
Keenan, chef för SAT-7 PARS. ”Vi hoppas att
den här appen kommer att hjälpa oss att fortsätta
att stödja våra tittare och att den kommer att
stärka relationen mellan kanalen och tittarna.”
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NETWORK 2021
SPARA DATUMET!

2021 kommer SAT-7 att fira 25 årsjubileum av att göra
Guds kärlek synlig i Mellanöstern och Nordafrika!
Vi inbjuder er att fira med oss och vara med oss på
SAT-7:s årliga NETWORK-konferens som planeras äga
rum 24–26 mars 2021.

24–26
M ARS

Få reda på hur Gud har lett SAT-7 i att förändra liv
genom kraften i satellit-tv de gångna 25 åren.

SAT-7:S KOMMUNIKATIONSMATERIAL BLIR DIGITALT
På senare år har SAT-7 som organisation tagit steg mot att bli mer miljövänligt, speciellt i
hur vi sprider våra nyheter och distribuerar material till våra understödjare och partners.
Den nuvarande pandemin har påskyndat vårt arbete att vara miljömässigt medvetna när
det gäller denna tidning, INSIGHT.
Dagens digitala tidsålder och nya teknologi gör det möjligt för SAT-7 att dela nyheter och
annat material på ett mer kreativt och engagerande sätt genom att inkludera videor, artiklar
och vloggar.
Från juni 2020 kommer tryckta
exemplar av SAT-7:s tidning INSIGHT
att vara tillgängliga genom betald
prenumeration. För mer information,
vänligen kontakta info@sat7.org.
INSIGHT kommer att fortsätta att
vara tillgänglig digitalt. Du kan ladda
ner en PDF-version av INSIGHT och
andra SAT-7-publikationer från vår
websida här.

NYHETER FRÅN SAT-7

SAT-7 DELAR UTBILDNINGSMATERIAL
UNDER COVID-19 PANDEMIN
Ett omfattande digitalt utbud med informativa program som berör Covid-19
pandemin och utbildningsprogram från SAT-7 ACADEMY gjordes
tillgängligt av SAT-7 under nedstängningen på grund av Covid-19.
Med material som kan stödja barn och familjer i Mellanöstern och
Nordafrika inkluderar det program som Min skola och Dr. Bi.
Material har distribuerats till över 100 SAT-7-partners och organisationer
för att stödja organisationer som arbetar i Mellanöstern och
Nordafrika med utsatta grupper som flyktingar, internflyktingar
och minoriteter.
Klicka här för att ladda ner!
”Gensvaret hittills har varit fantastiskt. SAT7-partners distribuerar materialet till sina
samarbetspartners i Mellanöstern och
Nordafrika, organisationer frågar oss
om materialet är gratis och om de kan
använda det och andra har gratulerat SAT7 för vår insats och vårt stöd.” Nicoletta
Michael, SAT-7:s utvecklingschef.

Hur hittar jag SAT-7?
SAT‑7 ARABIC

SAT‑7 PARS (PERSISKA)

SATELLIT: Nilesat (E7WA) at 7° Väst, 11.353 GHz Vertikalt;

SATELLIT: Yahsat 13 at 52.5º Öst, 11.958 GHz Vertikalt;

Täcker Mellanöstern och Nordafrika.
ONLINE: www.sat7.com / www.facebook.com/sat7ar

Täcker Mellanöstern.

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

www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

www.youtube.com/user/SAT7PARS

App: SAT-7

App: SAT-7 PARS

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

Täcker Mellanöstern och Nordafrika.

Kontaktinformation
Europa

europe@sat7.org

Storbritannien

uk@sat7.org

USA

usa@sat7.org

Kanada

canada@sat7.org

Brasilien

brasil@sat7.org

Asien

hongkong@sat7.org

ONLINE: www.sat7kids.com / www.facebook.com/sat7kids
www.youtube.com/user/SAT7KIDS
App: SAT-7 KIDS

SAT‑7 TÜRK (TURKISKA)
SATELLIT: Türksat 4A at 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
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VÅGA TRO MED OSS
Kristna i Mellanöstern och Nordafrika står
inför många utmaningar, som diskriminering,
förföljelse, isolering och nu Covid-19 pan
demin. Trots allt detta vänder de sina hjärtan
och sinnen till Jesus, tror på hans löften och
sätter sitt hopp och sin förtröstan till honom.
SAT-7 fortsätter att var en röst för Guds kärlek
och hopp i regionen, en viktig plattform för
kyrkor, en bro som sammanbinder kristna,
en familj för de isolerade, en förespråkare för
de som är i nöd och en trygg resurs för nästa
generation.
Era gåvor hjälper oss att fortsätta stödja
och uppmuntra kristna i Mellanöstern och
Nordafrika när de ”vågar tro”.

Ge en gåva för att stödja kristna i
Mellanöstern och Nordafrika idag.

JA, jag vill ge en livs
förändrande gåva
Kontokort / 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

SAT-7 International

FACEBOOK

SAT7Network

P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

TWITTER

SAT7Network

+357 22761050 | info@sat7.org

YOUTUBE

SAT7Network

LINKEDIN

SAT-7

www.sat7.org

