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Kjære SAT-7-venn.
Har du noen gang slitt med å tilgi noen som har såret deg dypt?
Det er noe mange kristne i Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA) blir møtt 
med. Jeg vokste opp med krig i Libanon, og fikk jeg førstehånds erfaring 
med denne utfordringen. 
De siste tiårene har folket i MENA opplevd mange konflikter og mye krig.
Mange kristne i regionen har møtt diskriminering og forfølgelse for sin 
tro,
inkludert fysiske angrep. 
Jesus forteller oss at vi må tilgi fiendene våre, også de som forfølger oss. 
Historiene som fortelles i denne utgaven av INSIGHT, er eksempler for 
oss alle hvordan de lever med dette. I møte med tap, sorg og smerte, fører 
deres kraftfulle handlinger for tilgivelse til helbredelse - til og med håp om 
fred og forsoning i regionen.
På SAT-7 viser våre program på satellitt-TV verdier som ikke ofte vises på
andre kanaler i regionen - toleranse, kjærlighet og tilgivelse. Det er 
fantastisk å kunne dele budskapet om at Guds tilgivelse er tilgjengelig 
for alle. Vi står i solidaritet med Kristne i Midtøsten når de tappert tilgir 
fiendene sine. 
Jeg håper du blir inspirert og styrket i din egen tro når du leser disse 
histori-ene om tilgivelse fra seerne våre. Fortsett å be for disse troende, 
våre venner, som
har tålt så mye.

 
ET LYS I MØRKET

Rita El-Mounayer 
Administrerende direktør 
SAT-7
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SAT-7 ACADEMY ENGASJERER 
SEG I LOKALE SAMFUNN
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I en region hvor politisk ustabilitet og tragedie har fått overskrifteri flere tiår, øker  
SAT-7 ACADEMY den lokale bevisstheten om sosiale forhold i Midtøsten og Nord-
Afrika (MENA).

Minst 1 av 4 barni MENA 
bori fattigdom2 

1 FNs Habitat Libanon
Tripoli City-profil 2016.
 
 
2 UNICEF-undersøkelse, 2017. 

SAT-7 ACADEMY’s sosiale medieteam våger å 
bevege seg utenfor studioveggene for å informere og 
inspirere seerne til å se at den positive endringen i 
deres samfunn er mulig - og at de kan være en del 
av det.

Tiltak for vennlighet i Tripoli. 
Santa Hawa, leder av sosiale medier i SAT-7 
ACADEMY, produserer og presenterer korte 
videoklipp på Facebook for å øke bevisstheten om 
tiltak med sosiale virkninger, og inspirere seerne til å 
bli involvert.
Et slikt initiativ fant sted i Tripoli i Libanon, en 
by der 51 prosent av innbyggerne for tiden bor i 
ekstrem fattigdom, og hvor inntekten til en
husholdning på fem kan være mindre enn $ 4 om 
dagen1. SAT-7 ACADEMY’s sosiale medieteam 
besøkte byen for å sette fokus på “Kindness Fridge” 
- en bevegelse som ble startet av byens kommune og 
andre bidragsytere.

“Har du? Gi!”

Kjøleskap ble plassert forskjellige steder rundt i byen 
med skilt som ber om at
privilegerte borgere 
skal legge mat i 
kjøleskapet, og 
oppmuntre de 
som har behov 
for hjelp å komme 
og ta mat til seg 

selv og familiene deres. Julenissen og teamet fra 
SAT-7 ACADEMY rapporterte om prosjektet, og 
oppfordret publikum å engasjere seg. SAT-7-teamet 
plasserte mat i kjøleskapet, og julenissen leste opp 
slagordet på kjøleskapet: “Har du? Gi! Trenger du? 
Ta!” Videoer av denne typen tiltrekker tusenvis for 
visninger på Facebook, og fungerer som pådriver for 
SAT-7 ACADEMY’s sosiale prosjekter. “Etter å ha 
hørt om dette ble et lignende initiativ satt i gang i 
Beirut”, forteller Juliana Sfeir som er leder av SAT-7 
ACADEMY. 

Oppmuntre studenter som er under press. 

Ved en annen anledning besøkte SAT-7 ACADEMY 
en skole for å oppmuntre studentene før eksamen. 
Etter et tragisk selvmord til en student som følte 
seg ekstremt presset og skamfull etter å ha mislyktes 
i eksamen, skapte SAT-7 ACADEMY-teamet en 
bevissthetskampanje, og ga studentene råd om 
hvordan de skulle takle situasjonen.
Ved å filme i det aktuelle området og komme i 
kontakt med mennesker, har SAT-7 ACADEMY 
som mål å engasjere seg i forskjellige samfunn, øke 
bevisstheten om sosiale spørsmål, og inspirere til 
endring. 



Verden kan være et skremmende og utilgjengelig sted 
for de som lider av fysiske svekkelser eller mentale 

sykdommer. Den enkleste daglige aktiviteten, 
som å komme på buss, kan bli en stor utfordring 

for noen som er bundet til en rullestol. 
 
 
 
 
  

SAT-7 TÜRK’s program Obstacle Overcomers 
informerer seerne om funksjonshemninger, utfordringer 

og mulige behandlinger. Programmet har som 
mål å heve bevisstheten blant sunne individer og 

oppmuntre dem til å bry seg om de vanskelighetene 
en funksjonshemmet person møter i dagliglivet, 

samt lære hvordan de kan hjelpe dem gjennom 
disse kampene. 

Utarbeidet og presentert av Birtanem Candaner, 
har programmet blitt et av de mest sette 

programmene på SAT-7 TÜRK. 

LIVET UTENFOR 
BEGRENSNINGENE

På det tomme loftet i et gammelt hus i Libanon ligger et glemt 
maleri - et maleri som får liv! Ut av rammen stiger fire vennlige 
karakterer som forteller historier til husets barn. Men dette er 
ingen vanlige historier. Disse historiene lærer seere av SAT-7 KIDS 
hvordan Gud er opptatt av alt vi er opplever, spesielt i vanskelige 
situasjoner.

“Jeg vet at Jesus er med meg,” sier manusforfatter og skuespiller på 
SAT-7, Layal Ghanem. “Og jeg vil at barn skal vite det også.”

Historiene som ble fortalt i programmet Stories in the Attic 
vil ta for seg utfordrende spørsmål som barnearbeid, ulikhet 
i kjønn og funksjonshemming. Dette er blant de mange 
menneskerettighetsbruddene som berører barn i MENA. Men selv 
om temaene er tungtveiende, blir historiene fylt med varme, mening 
og gledelig komedie. “Hvis vi ler, løser vi opp“, sier Ghanem. “Og vi 
begynner å lytte.”  

EN REISE I FANTASIEN

04    NYHETER FRA KANALENE



NYHETER FRA KANALENE    05

#NYTT_LIV_PROGRAM  
 
Etter to vellykkede sesonger, har det populære barneprogrammet 
A Girl’s World, med persisk tale, fått en ny form! Det er å håpe at 
programmet vil nå ut til et bredere publikum med det nye formatet, 
som nå er rettet mot både jenter og gutter i alderen 10-16 år. 
Den restrukturerte programmet, kalt Hashtag, vil fortsatt være 
direktesendt hver uke og vil fortsatt bli produsert og presentert av 
Parastoo Poortaheri.

Be om at showet blir enda mer vellykket i den nye formen, og 
påvirke mange unge Persisk-talende positivt.  

RÅDGIVING FOR UNGE PAR
SAT-7 ARABIC’s et direktesendt program med ekteskapsrådgivning 
og andre relasjoner, From Heart to Heart (Fra hjerte til hjerte), 
og produserer nå episoder som tilbyr råd for relasjoner mellom 
ungdom. Med ustabiliteten i regionen forårsaket av konflikter, og 
økende grad av skilsmisse, kan unge mennesker vokse opp med liten 
forståelse om hvordan et sunt forhold fungerer.

Programlederne Rawad og Marianne har som mål å utruste 
unge voksne, som har et kristent livssyn, med kunnskap om sunne 
relasjoner i et ekteskap. 

JEG ER SAT-7
Mariam Rasouli 
PROGRAMLEDER, SAT-7 PARS  

Hva innebærer rollen din på SAT-7? 
Jeg jobber på deltid i kringkastingsteamet og er programleder i 
barneprogrammet Golpand på SAT-7 PARS.

Hvilke sider ved arbeidet ditt liker du spesielt?
Jeg liker at jeg har kontakt med barn i Iran. Selv om jeg er Iransk, jeg 
ble ik-ke født der, så derfor kan jeg ikke besøke landet. Det er virkelig 
hyggelig å vite at det er barn i Iran som er kristne. Jeg liker å høre 
hvordan det er i Iran, og det er inspirerende at deres tro er så sterk.

Fortell oss om noen oppmuntrende samtaler du har hatt med seerne.
Vi har noen faste seere som ringer inn til programmet og ber for oss.
Hver gang Daniel ringer, gråter jeg fordi han alltid ber om at vi alle 
skal mø-tes i Iran en dag. På vårt siste program i sesongen, spurte vi 
barna om hva de likte best med programmet. En jente fra Iran ringte 
og fortalte hva hun hadde lært fra oss, og at det gjorde at hennes tro 
på Jesus ble sterkere. Jeg hadde aldri trodd at disse barna skulle lære så 
mye av programmet vårt! Det motiverer meg til å lage flere program, 
og lære dem enda mer.

Hvis du kunne sette deg ned med Jesus i dag, hva ville du ønsket
å spørre om?
Når vil jeg kunne reise til Iran og møte alle barna som ser på 
programmet ansikt til ansikt?

Hva er din lidenskap utenfor SAT-7?
Jeg liker å synge lovsanger, gå ut med vennene mine og tilbringe tid 
med min mor. 



  
KRAFTEN  

I   
TILGIVELSE

Tilgivelse er kjernen i den kristne tro. Vi mottar tilgivelsesgaven 
fra Gud, og han ber oss å tilgi andre slik han har tilgitt oss. 
Men hvordan tilgir du midt i vedvarende vold, konflikter og 
forfølgelse? Dette er en utfordring som mange kristne i Midtøsten og 
Nord-Afrika (MENA) må kjempe med hver dag. Noen samfunn i regionen 
har blitt revet fra hverandre av konflikter i generasjoner, og mange troende 
blir angrepet spesielt for sin tro.

“For dersom dere 
tilgir menneskene de 

misgjerningenede 
har gjort, skal deres 
himmelske Far tilgi 

dere.” 
Matteus 6: 14: 1

I Irak tvang ISIS tusenvis av kristne fra sine hjem og ødela kirker. Voldelige angrep på kristne og 
deres tilbedelsessteder er blitt vanlig i Egypt. I land som Iran kan ikke kristne tilbe åpenlyst og 
forfølges for sin tro. Og likevel står mange troende sterkt i møte med hard motstand. I stedet for 
å gjengjelde med hat og vold, er deres valg å tilgi som et lys som lyser i mørket. Tilgivelse i slik 
forfølgelse, er et kraftig eksempel på tro og ydmykhet. Det demper bitterhet og hat, og baner vei 
for forsoning og gjenopprettelse. 

I SAT-7 står vi sammen med og støtter kristne i MENA når de modig står fram og tilgir sine fiender. På de 
følgende sidene deler vi inspirerende historier fra seerne våre som har valgt å tilgi, selv i de mørkeste tider.  

Kraften i tilgivelse har forandret både de selv og verden rundt dem.
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Bilde av Jesus, ødelagt av ISIS, i en kirke i Qaraqosh, Irak. 



JENTA SOM
TILGA ISIS

Ni år gamle Myriam var fra Qaraqosh, den største 
kristne byen på Ninive-slettene. Hun elsket å se SAT-
7, og var glad for å snakke med Essam på kamera.
Til tross for lidelsen, sa Myriam at hun følte seg 
takknemlig til Gud for at Han beskyttet familien og 
sørget for dem. Deretter spurte Essam hvordan hun 
hadde det med ISIS sine soldater som hadde invadert 
hjembyen hennes og styrte der - og Myriam sa ordene 
som ga gjenklang hos millioner.
“Jeg vil bare be Gud om å tilgi dem,” sa hun. Tilga 
Myriam dem selv? Ja, svarte hun - uten å tvile. Senere 
sang hun en vakker lovsang.
 
 
En vekker for alle 
Måneder senere hadde videoklippet med Myriams 
intervju blitt sett av millioner og plukket opp av flere 
internasjonale nyhetsbyråer som ble inspirert av denne 
lille jentas valg om å tilgi fiendene sine. ”Hun snakket 
fra hjertet og formidlet noe veldig dyrebart, ”sier Essam. 
“Det var en vekker for hele verden.” 
Myriams ord er kraftige fordi de viser det grunnleggende 
i den kristne tro, forklarer programlederen. “Blant Jesu 
siste ord på jorden var: Far, tilgi dem, fordi de vet ikke 
hva de er gjør”. ”Myriams vitnesbyrd viser den samme 
troen.”
Myriam ba mange mennesker rundt i verden selv å 
jobbe mot en tilgivelse. Essams eget åndelige liv har 
aldri blitt det samme. “Du føler at Bibelen er sann når 
du opplever slik som dette,” forteller han. 
”Siden den gang har jeg sett livet 
på en helt annen måte.”

 

“Jesus er mitt alt”
Fem år senere har Myriams familie kunne vende hjem. 
Nylig besøkte Essam Myriam i Qaraqosh, og filmet 
reisen for en ny SAT-7 dokumentar. 
I Sequel of  Hope forteller Myriam hvordan hennes tro 
støttet henne i løpet av årene som flyktning. Hun tror 
at Gud beskyttet familiens hjem, som - i motsetning til 
mange andre - ble stående.

“Gud beskytter deg alltid, og du kan stole på Ham“, 
sier hun. Så, med lys i øynene, snakker hun om Jesus. 
“Han er min venn, min bror ... mitt alt.”
Essam håper vi alle tar vare på budskapet i Myriams 
historie. “Jeg tror at hvis folk lærer å tilgi, det vil 
forhindre grusomheter i fremtiden og verden vil bli 
forskjellig.” 

I desember 2014 besøkte et team fra SAT-7 KIDS det Irakiske Kurdistan, der de planla å fortelle 
historiene om barneflyktninger som hadde flyktet fra ISIS. Men i en leir i Erbil, skjedde det noe 
grunnleggende. Programleder Essam Nagy møtte en liten jente som forandret hans liv, og 
inspirerer millioner over hele verden.

Denne lille jenta 
valgte å tilgi sine 
fiender, og det ble 
en vekker for hele 
verden

“
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Til venstre: Myriam, ni år, snakker 
med programleder Essam Nagy i 
SAT-7 i en flyktningleir, 2014.
Til høyre: Myriam sammen med 
foreldrene og programleder Essam 
Nagy i SAT-7, etter å ha vent tilbake 
til sitt hjem i Qaraqosh, 2019.



Da hundretusener av flyktninger begynte å flykte 
fra et krigsherjet Syria til Libanon i 2011, trodde 
pastor Hikmat Kashouh at kirken hans var klar.

”Det var som om Gud hadde forberedt oss på dette, 
” sier han Kirken støttet allerede immigranter, 
arbeidere fra Syria, og de var godt forberedt til å gi 
flyktningene mat, husly, samt overlevelses-utstyr og 
medisin slik at de skulle klare vinteren. 
 
Gamle sår gjenåpnet
Menigheten var imidlertid ikke forberedt på sine 
egne følelser i forhold til flyktningene.

Å bli familie for sine utsatte nye naboer betydde å 
bygge bro mellom religiøse, etniske og kulturelle 
skiller. Men noen medlemmer i kirken/menigheten 
fikk lammende følelser av harme og skade som gikk 
enda dypere.

“Syrerne var våre fiender i så mange år” forklarer 
Kashouh. Konfrontert med påminnelser om Syrias 
lange okkupasjon av Libanon - fra 1976 til 2005 - 
tenkte mange lokale først på gjengjeldelse. 

 
”Gud kommer nær for å helbrede”
En dag inviterte Kashouh en av lederne i det 
syriske samfunnet, opp til alteret. Presten tok 
en bøtte og svamp, og forbereder seg på å vaske 
lederens føtter. Da han gjorde det, kjente han at sitt 
eget sinne og smerte jage gjennom hodet. 

“Da jeg kom nær føttene hans, så jeg føttene som 
tråkket på barndommen vår og ødela Libanon. Jeg 
husket krigen og alt som skjedde med oss,” forteller 
han. Men mens han bøyde seg nærmere føttene, 
skjedde det noe.  “Jeg følte at Gud kom meg nær, 
og begynte å rense sårene mine” sier Kashouh. 

”Jeg fikk en viktig leksjon. Når du bøyer deg for å 
vaske fiendens føtter, kommer Gud deg nær for å 
møte deg i dine smerter.”

En modell for tilgivelse
Lignende forandring 
skjedde i hele kirken – 
både i menigheten og 
blant flyktningene. 
Etter hvert åpnet 
Oppstandelseskirken 
klasserom og to 
medisinske klinikker for 
å hjelpe flyktningene.

Siden den gang har 
menigheten vokst fra 90 til 
1.300, og Gudstjenestene – 
som sendes ukentlig på SAT-
7 ARABIC - er en modell med 
mangfold og toleranse i en region 
som ofte er preget av klassedeling.

”Jeg oppdaget at det kraftigste verktøyet i 
forkynnelsen av evangeliet er tilgivelse” sier Kasho.

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-7s direktesendinger fra Oppstandelseskirken i Beirut er en velsignelse for tusenvis av 
troende i Midtøsten. Men da kirken begynte å hjelpe syriske flyktninger, fant medlemmene ut 
at de selv trengte helbredelse - og Den Hellige Ånd virket kraftfullt, ved å snu deres sinne og 
smerte til tilgivelse.

KIRKEN SOM TILGA FIENDENE
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From top to bottom: Worship services 
from Resurrection Church Beirut, 
Lebanon, are regularly broadcast  
on SAT-7 ARABIC.
 
Pastor Hikmat Kashouh prays for 
the congregation at Resurrection 
Church Beirut.



Å TILGI SKAPER OVERSKRIFTER I EGYPT
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11 Desember 
Selvmords-
bombeangrep på 
Botroseya kirke i Kairo, 
Egypt. 29 mennesker 
ble drept - inklusive 
barn - og flere titalls 
ble skadet. Nahla, mor 
til to jenter som døde 
i angrepet, delte sitt 
vitnesbyrd på SAT-7 
ARABIC’s i programmet 
Speak Up.

Jeg brøt sammen da jeg så 
begge var døde. De var mitt 
liv. Midt i min overveldende 
sorg, vil Jesus alltid sende noe 
trøst til meg. Fire måneder 
senere da en bombe slo til mot 
kristne på Palmesøndag, dro 
jeg umiddelbart til familiene 
deres, vel vitende hvordan de 
hadde det, for å gi dem støtte. 
- Nahla

 Som kristne ber vi ‘tilgi oss 
vår skyld, slik også vi tilgir 
våre skyldnere’, slik må vi 
gjøre når vi ber ... Noen 
mennesker tror jeg er gal 
fordi jeg blir trøstet. Men 
jeg kjenner [at datteren 
min] er hos Jesus.  
-Howayda

“

2015

2016

15 Februar 
En video som er gitt ut, 
viser 21 koptiske kristne 
menn som ble kidnappet og 
halshugget av IS-soldater på 
en strand i Libya. 
Bashir, en bror til to av 
martyrene, tok kontakt med 
SAT-7s program We Will 
Sing for å dele et vitnesbyrd 
om tro og tilgivelse.

“

21 oktober 
Skyting fra bil utenfor 
en kirke i Kairo, Egypt, 
hvor det var bryllup. 5 
mennesker døde og 18 
personer ble skadet. 
Howayda, mor til 8 år 
gamle Mariam som 
døde under angrepet, ble 
intervjuet av SAT-7.

2013

Jeg er takknemlig for at de 
beholdt lyden da martyrene 
skrek og erklærte sin tro og 
ropte til Jesus Kristus. Dette 
styrket vår tro ... Kjære Gud, 
vær så snill å åpne [IS] øyne 
for å bli frelst og slutte med 
denne uvitenheten og helt 
gale lære som de de lærer. 
- Bashir

Det kristne samfunnet i Egypt har lidd under 
et stort antall terrorangrep de siste årene, alt 
fra bombeangrep på kirker til kidnappinger og 
massemord. Til tross for disse hjerteskjærende 
hendelsene, er det mange troende som har stått 
frem i media på grunn av deres vilje til å tilgi i møte 
med brutale angrep. I disse vanskelige tider ga SAT-7 
en plattform til seerne for å uttrykke sin smerte, sorg 
og vitnesbyrd om tilgivelse.

“
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Gud har sendt meg trøst. Når 
jeg bryter sammen, tyr jeg 
til bønn ... Måtte Gud tilgi 
[selvmordsbomberen]. 
 - Mary 

Marias mann døde i an-
grepene. Mary som var 
gravid, ble også skadet og 
de mistet sitt første barn.

Jeg ba mye, og min mor 
viste seg for meg og for-
talte at hun er i himmelen. 
Hun ber meg om ikke å bli 
urolig, og å ta vare på min 
yngre bror. Jeg følte meg 
glad da jeg så henne. 
– Fady, 11 år 

Herre Jesus, jeg takker 
deg for at du er sammen 
med meg i vanskelige
stunder. Herre tilgi an-
gripere og åpne øynene 
deres slik at de kan bli 
kjent med deg. Amen.
 
 – Mina, 8 år 

“ 

“ “

2017

2017

26 Mai 
Terrorister angriper en 
buss som kommer fra 
St. Samuel klosteret i 
Øvre Egypt, og åpner 
ild. De dreper 28 
passasjerer og sårer 
25. Gihan overlevede 
angrepet, og delte dette 
på SAT-7-programmet 
Women and War 
(Kvinner og krig).

9 April 
En selvmordsbomber 
angrep St. Markus koptiske 
ortodokse katedral i 
Alexandria og St. George’s 
koptiske kirke i Tanta, 
palmesøndag i Egypt. De to 
bombeangrepene drepte 47 
mennesker og såret over 100.

2018
2 November  
Menn med våpen angriper tre busser 
fulle av Kristne som kommer tilbake fra 
pilegrimsreise til St Samuel-klosteret i Øvre 
Egypt. To busser klarer å unnslippe, men den 
tredje bussen, med to familier, blir beskutt – 7 
drepte og 14 skadet.

Programmet på SAT-7 KIDS, Family of  Jesus 
(Jesus familie), besøkte sykehuset for å snakke 
med de overlevende Mina og Fady, som mistet 
sin mor under angrepet.

Søsteren min nektet å gi avkall 
på troen sin, og de skjøt henne 
i hodet. Jeg ble også skadet. 
Jeg tilga ikke drapsmennene i 
begynnelsen, men Gud trøstet 
meg gjennom meldinger fra 
prestene. Hva kan vi gjøre 
annet enn å tilgi? [Min søster 
og niese] er nå lykkelige i 
himmelen. 
- Gihan

“



For Alborz *, en SAT-7 PARS-seer fra 
Afghanistan, var tapet av broren
‘Den mest overveldende hendelsen’ i livet 
hans. En utdannet sivilingeniør som jobbet 
innen det aktuelle fagområdet, og Alborz’s 
25 år gamle bror var en tilhenger av Jesus, og 
det kostet han livet.
Alborz forklarer: “Da Taliban fant ut at han 
var kristen så hang de ham opp- ned, brakk 
hendene og fingrene, og brente ansiktet med 
sigaretter. De utsatte med det et av Guds 
barn for den frykteligste pine og drepte 
ham. ” 
Alborz var ødelagt og følte seg ikke i stand 
til det tilgi sin brors mordere. Han befant 
seg i en konstant tilstand av nød og sinne, 
med et sterkt ønske om hevn.
“Hatfølelser ble min konstante ledsager”, 
innrømmer han. “Kvalen og
bitterheten som fylte mitt vesen tok sin toll 
og snart fant jeg meg uten venner. Selv ikke 
hjemme snakket jeg med vennlighet til de 
rundt meg.
 
 
En far snakker
“En dag sa far til meg: ‘du må tilgi de som 
drepte sønnen min’.” Fedre i
denne delen av verden vil sannsynligvis 
oppmuntre eller til og med kreve at et 
myrdet barn hevnes av søsknene, men far til 
Alborz hadde vært en tro på Jesus i mer enn 
tretti år. 
Alborz var oppvokst i Iran hvor det var 
veldig vanskelig å finne bibler eller annet 
kristent materiale. ”Jeg fikk ikke den rette 
Bibelske undervisning”, forklarer han. “Det 
var da vi kom tilbake til Afghanistan at min 

bror, 24 år, var i stand til å finne en bibel 
som vi begynte å lese. Jeg betraktet meg som 
en Kristen, men min tro var svak. 
“Så, da far sa til meg at jeg måtte tilgi min 
brors mordere, eller så ville det ødelegge 
livet mitt, så kunne jeg ikke godta det.” 

Jesu ord
I tre år slet Alborz, og hadde flere samtaler 
med faren. I løpet av denne tiden så leste han 
også i Det nye testamente, noe som påvirket 
ham dypt. 
”Jesu ord om sinne, hevn og tilgivelse hadde 
stor virkning på meg”, sier han. “Da jeg leste 
Bergprekenen ble jeg virkelig rystet. Tårene 
mine rant, hjertet mitt myknet, og til slutt 
tilga jeg Taliban. I det øyeblikket ble byrden 
jeg hadde båret, løftet av meg“.
“De siste åtte årene har jeg vært en ekte 
troende, og jeg er nå i stand til
tilgi. Jeg har en stor glede i mitt hjerte, og den 
har Gud plassert der“.
“Min bønn er at Herren skal berøre 
afghanernes hjerter. Jeg ber også for
fantastiske menneskene i Iran. Jeg ber for de 
som har en svak tro, slik jeg en gang hadde, 
at de må bli styrket i sin overbevisning”. 

SAT-7 forteller folk i Midt-Østen og Nord-Afrika at Gud elsker og Gud tilgir alle, uansett  
hva det gjelder. Hver uke mottar vi vitnesbyrd fra seere som har opplevd Guds tilgivelse  
på kraftige måter.

Tårene mine rant, 
mitt hjerte myknet, 
og til slutt tilga 
jeg Taliban. I det 
øyeblikket ble 
byrden jeg hadde 
båret løftet av meg.

“

FINNER FRIHET VED  
TILGIVELSE
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Jeg fant ut at datteren min ble misbrukt av min 
svoger. Det var vanskelig å fortelle dette til mannen 
min. Vi var i et tøft farvann, en sterk storm, så for 
oss var overlevelse et sant mirakel.

Som medvandrere til Jesus, kunne vi ikke 
tenke på hevn. Vi kunne ikke tenke øye for 
øye. Vi måtte bare la vår rettferdige Gud 
takle denne forferdelige opplevelsen. 
Med Guds nåde og barmhjertighet, så 
har min mann, jeg og min datter vært i 
stand til å tilgi og helbrede.
Gizem, en seer fra Tyrkia

Jeg trodde at Gud aldri ville tilgi 
meg for de tingene jeg har gjort 
galt. Jo mer jeg leste om Gud, 
jo mer følte jeg meg redd og 
håpløs. Jeg forestilte meg at 
stedet mitt er i helvete. 

Da en av vennene mine fortalte 
det at han var kristen, hånet jeg 
ham og sa: ‘Jeg vil helst dra til helvete 
med alle syndene mine, som jeg vet at Gud ikke kan 
tilgi, enn å ta imot Kristus. ‘

For noen måneder siden, var det noen jeg kjente 
som var på jakt etter en bibel, og jeg hjalp ham 
finn en digital versjon. Jeg leste den første 
boka, Matteus-evangeliet, og jeg ble rørt. 
Jeg sa: “Far, jeg føler meg så skyldig, kan 
du hjelpe meg?” Neste dag følte jeg meg 
lettet, og full av fred. Jesus førte til liv min 
døde sjel!  Siden jeg kom til tro, kan jeg 
sove godt og har ingen drømmer om 
helvete lenger. Jeg føler at vår Him-
melske Fader er med meg, og jeg 
frykter ikke døden. 
Ramin, en seer fra Iran.

“

“



TYRKIA: NYSGJERRIG 
PÅ KRISTENDOM?
Spørsmål om tro, forespørsler om bibler og meldinger om takk og oppmuntring utgjør de fleste 
meldingene SAT-7 TÜRK mottar fra seerne. Det overraskende er imidlertid at mange av disse 
meldingene kommer fra ikke-kristne.

14   ET VITNESBYRD FRA EN SEER

Midt i økonomiske og politiske usikkerheter, har det 
tyrkiske folket begynt å stille spørsmål ved verden 
rundt dem. Deretter begynner holdningene til religion 
også å skifte.

Informasjonskilde
Siden SAT-7 TÜRK begynte å kringkaste, har 
seerne fått en pålitelig og nøyaktig informasjon om 
kristendommen. Dette er anerkjent av seerne. 
“Jeg er ikke kristen,” forteller Ulvi, som kontaktet 
kanalen SAT-7 TÜRK, “men jeg ser på kanalen fordi 
jeg kan se at den er ren og ærlig.” 
Mange ikke-kristne har skrevet til kanalen, og 
meldingene deres er ofte lange og fulle av spørsmål. 
Når teamet fra SAT-7 TÜRK leser gjennom disse 
meldingene, så får de et glimt inn i en søken etter 
sannhet og informasjon.

Sult etter sannhet
Svært lite er kjent om kristendommen i Tyrkia, og det 
er mange misforståelser. Den blir ofte vurdert å være 
en vestlig religion, og folk er generelt mistenksom til 
kristne. Uvitende om den kristne historien i området, 
er de overbevist om at det å være en kristen er egentlig 
“ikke-tyrkisk”. Når folk imidlertid begynner å se 
utenfor sitt eget land, blir de nysgjerrige på resten av 

verden og andre folks tro.
“Det er milliarder av mennesker i denne verden med 
forskjellig tro, og 2 milliarder av dem er Kristne,” 
fortsetter Ulvi. “Jeg vil forstå dem, det vil jeg lære mer 
om kristendommen. ”

Frykt og tvil 
Det er dessverre noen mennesker i Tyrkia som 
er redd for å fortelle om nysgjerrigheten sin til 
kristendommen. Mange nye troende har blitt isolert 
fra familiene sine, har mistet jobben og de har møtt 
ulik grad av motstand. Konsekvensene for mennesker 
med høy anseelse i lokalsamfunnet kan være spesielt 
vanskelig.

“Jeg er en kjent person, en forretningsmann,” 
forklarer Ulvi. “Jeg kan ikke bare gå til en kirke.” 
Heldigvis så hindrer ikke dette ham fra å lete etter 
svar. “Hvis det er noen som er villige til å bruke noe 
tid til å snakke med meg om kristendom, så har jeg et 
høyt ønske om å lære mer.” 

livh
Understreking



STØTT SAT-7    15

SAT-7 er en stabil stemme 
om Guds kjærlighet og håp i 
Midt-Østen og Nord-Afrika 
(MENA) – som kringkaster 
kristne programmer med 
melding om åndelig styrke 
og oppmuntring på fire 
satellittkanaler, 24/7. 

Mange kristne i MENA 
møter diskriminering, eller 
til og med forfølgelse, i det 
daglige. Våre mangfoldige 
programmer søker å 
treffe/møte de forskjellige 
utfordringene som folk 
i regionen står overfor. 
Våre seere tar ofte kontakt 
med våre team fra Audio 
Relations, eller ringer til 
live-programmene våre, for 

å få kontakt med et bredere 
samfunn av kristne for bønn 
og veiledning.

Din donasjon hjelper oss 
med å fortsette å støtte 
kristne fra Midtøsten og 
Nord-Afrika, og hjelper 
dem til å holde ut ved 
vanskelige utfordringer/
situasjoner.
Vennligst doner for å 
støtte de kristne
av MENA i dag.

HJELP OSS Å 
NÅ FLERE JA, jeg vil gi en 

livsendrende gave!

Giro til NMS: 8220 02 85057, merk Midtøsten

På www.nms.no: https://nms.no/gi-til-land/

Vipps: #10932 – Gave – Gave Midtøsten

SAT-7 PARS        
SATELLITE:        Eutelsat Hot Bird 13B at 13° East, 10.949 GHz

                              Vertical; Covering Middle East, North Africa & Europe.

                         Yahsat 13 at 52.5º East, 11.958 GHz Vertical; 

                              Covering Middle East

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

                          www.youtube.com/user/SAT7PARS

                          Smartphone App: SAT-7 PARS (ARABIC)

(TURKISH)

How to find SAT-7

(ARABIC)

Hvordan finne SAT-7

Europe                  europe@sat7.org 

UK                          uk@sat7.org 

USA                       usa@sat7.org 

Canada                 canada@sat7.org 

Brazil                     brasil@sat7.org 

Asia                       hongkong@sat7.org    
 

Kontakt 

SAT-7 ARABIC  
SATELLITE:         Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical; 

    Covering Middle East & North Africa.

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

         www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

         Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
SATELLITE:         Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical;  

                          Covering Middle East & North Africa.

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

                          www.youtube.com/user/SAT7KIDS

                          Smartphone App: SAT-7 KIDS 

 

SAT-7 TÜRK      
SATELLITE:       Türksat 4A at 42° East, 11.824 GHz Vertical;  

                         Covering Turkey, Europe & Central Asia.

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

                         www.youtube.com/user/SAT7TURK

                         Smartphone App: SAT-7 TÜRK

(TURKISH)

(PERSIAN)



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

Har du et hjerte for Midt-Østen og Nord-Afrika? Vil du være med på en global bønneuke,  
hvor tusenvis av troende blir med i bønn for denne regionen?

Registrer deg for Bønneuke 

På SAT-7 hører vi vitnesbyrd om hvordan Gud endrer 
liv i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) hver dag. 
Til tross for konflikt og uro forårsaket av sosial, 
økonomisk og politisk omveltning, fortsetter folket 
i regionen å drømme om at omstendighetene rundt 
livene deres vil endre seg.  Dette året, ønsker vi å 
“våge å drømme” med mennesker i MENA. Uansett 
hvor vanskelig en situasjon er, ingenting er umulig 
for vår Gud. 

Besøk www.sat7.org/week-of-prayer-2019

for mer informasjon, bruk påmeldingsskjemaet til og motta 
Week of  Prayer og andre SAT-7-oppdateringer.
Takk for ditt engasjement for å be med oss.

Ressurser du kan bruke

Vi har laget en digital bønneguide som vil gi ytterligere innsikt 
i hva du skal be
omtrent hver dag i uken. Den kan brukes av enkeltpersoner, 
bønnegrupper og kirke-menigheter. 

Flere ressurser er tilgjengelige for nedlasting på

www.sat7.org/week-of-prayer-2019, og det gjelder også vår 
utskrivbare plakat og invitasjon. Del dette med dine venner, 
naboer og lokalsamfunn, og bli med oss i å lage en global 
bønnekjede.
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