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ِّـاذا نصلي؟
قرأت حديثا عن مريم َنغش فناة من شرق آسيا المؤمنة ذات الـ ٣٦ عامًا التي 

رفضت امتدادا للفترة العالجية الخاصة بها لتعود لتستكمل فترة حبسها في 
السجن التي هي ٤ سنوات بسبب الشهادة بإيمانها. تحرك قلبي للصالة من 

أجلها. بعد ذلك فكرت أنه بالتأكيد اهللا يحبها أكثر مني أو من أي شخص أخر. 
بالتأكيد اهللا يعلم احتياجاتها وما هو أفضل لهذه األخت. اذا لماذا أصلي لمريم؟ 

ما هو الفرق الذي ستحدثه صالتي؟
عندما فكرت في األمر اتضح لي أنه عندما نصلي نحن ننفذ وصايا اهللا والمثال 

الذي أعطاه لنا من خالل حياة يسوع. 

اهللا يريد أن تكون الصالة وسيلة لتحقيق المشيئة اإللهية في المواقف المختلفة. 
في سات-٧ نحن نصلي لالستعداد للقرارات الكبيرة كما في (لوقا ٦ : ١٢ – ١٣ ) 
وللتغلب على مقاومة الشيطان كما في (متى ١٧ : ١٤-٢١ ) ولجمي ع العاملين 
للحصاد الروحي كما في (لوقا ٢: ١٠) ولمقاومة التجربة كما في (متى ٢٦: ٤١) 

وللتمكن من مساعدة األخرين روحيا متضمنا ذلك العديد من المشاهدين كما 
في (أفسس ٦: ١٨-١٩)

اهللا يعد أن صالتنا ال تذهب سدى كما في (متى ٦: ٦ - رسالة رومية ٨: 
٢٦-٢٧). هو وعد أنه عندما نطلب ما يتماشى مع مشيئته فسوف يعطينا إياه 

كما في (رسالة يوحنا األولى ٥: ١٤-١٥)  لكنه أحيانا يؤجل اجابته من أجل 
مصلحتنا حتى نكون أكثر إلحاحا واستمرارا في الصالة كما في (متى ٧: ٧  ولوقا 

١٨: ١-٨). ال يجب أن نظن أن الصالة هي الوسيلة التي نستخدمها حتى ينفذ 
اهللا مشيئتنا في األرض ولكنها وسيلة لتحقيق مشيئة اهللا في األرض ألن حكمة 

اهللا أعظم كثيرا من حكمتنا.

بالتأكيد نحن نصلي أيضا للشكر على ما اختبرناه من استجابة اهللا لصلواتنا 
وهي صلوات أحيانا ما تكون دراماتيكية. لكن ال يشرح أي من هذا لماذا يختار 

اهللا أن يعمل بنا ومن خاللنا بالصالة. في النهاية، تبقى الصالة لغز، تعبير عن 
اإليمان والطاعة.

لذا عندما تقرأ المقاالت في هذه المجلة اشكر اهللا على كل ما يفعله. وكما 
يقودك اهللا صلي من أجل مشاهدي سات-٧، العاملين بها، وصلي لقنواتها، 

والفرص التي تقرأ عنها. فالصالة التي تعتبر لغزا هي أكبر عطاء يمكنك أن 
تعطيه لهذه الخدمة والسبب األساسي الذي من أجله نرسل لكم هذه المجلة.

 
 

 

 

في هذا العدد:
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د. تيرانس أسكوت
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 ٠٣  أخبار سات-٧

 رُبط  اإلدمان
إدمان المخدرات مشكلة كبيرة يعاني منها اإليرانيون. يعد األفيون الذي تصدره أفغانستان 

هو مصدر ٩٠٪ من انتاج الهيروين في العالم. 

أعلن وزير داخلية دولة إيران التي تقع بالقرب من 
الحدود الغربية ألفغانستان أن حوالي ٦ مليون 

إيراني متأثرون بمشاكل خاصة باإلدمان. 
تقوم سات-٧ الفارسية بمناقشة هذا الموضوع 

من خالل برنامجها الجديد، "صوت األمل"، والذي 
بدأ بثه في شهر سبتمبر الماضي. يقدم القس 
اإليراني، ميلتان دانييل، والذي بدوره كان قد 

تعافى من اإلدمان قبل ذلك، البرنامج على الهواء 
مباشرة ويقول أن البرنامج هو إضافة جيدة للقناة.
"نقدم من خالل حلقات البرنامج معلومات وأبحاث 
عن اإلدمان ونتحدث مع المتخصصين في المجال. 
يبث برنامج "صوت األمل" مباشرة يعطينا فرصة 

التواصل المباشر مع مشاهدينا. نريد أن نسمع 
منهم ونعرف ما يمرون به."

الحوار هو المفتاح
يقول منتج البرنامج هاني واشيان "نريد أن 

نعطي الناس الفرصة للتحدث بحرية مباشرة على 
الهواء. من المهم أن يتفاعل المشاهدين معا 

ويسمعون بعضهم بعضا. هذا هو ما يجعل 
البرنامج مؤثرا."

يقول القس دانييل "من خالل خبرتي أرى أن 
النقاش يشد المشاهدين ويجعلهم يريدون 

المشاركة. لكن اذا قدمنا الموضوعات بصيغة 

تعليمية أحادية المصدر سوف يكون المشاهدون 
سلبيين ويرتكزون فقط على السمع وليس 

التواصل." 

مصدر أمل
زوجة القس دانييل هي التي اقترحت اسم 

البرنامج، "صوت األمل".
يقول القس "ال نستطيع أن نحيا بدون أمل. اذا 

فقدنا ما نعتمد عليه ليعطينا أمال نبحث عن 
مصدر أخر للراحة أينما كان. شغفي األول هو أن 

أساعد من يعانون من اإلدمان إليجاد األمل."
يجب أن نحدث صوتا بأن نكون الصوت لمن ال 

صوت له وأن نساعد اليائسين إليجاد األمل. أريد 
أن أرى من هم مقيدون باإلدمان يضعون أملهم 

في يسوع ليشفيهم ويحررهم."

 

“

1 “Afghan Governor Wants Government To Control Poppy Crop”: 
Radio broadcast, 6 July 2016 (http://n.pr/2eeGr2N).

القس ميلتان دانييل يقوم 
بتسجيل برنامج "صوت 

األمل" في ستوديو سات-٧ 
الفارسية بمدينة لندن.

١ ترنيمة المصاعد.ارفع 
عيني الى الجبال من حيث 

ياتي عوني. ٢ معونتي من 
عند الرب صانع السموات 

واالرض.
سفر المزامير ١٢١ : ١-٢

القس ميلتان دانييل يقوم بتسجيل 
برنامج "صوت األمل" في ستوديو سات-٧ 

الفارسية بمدينة لندن.



 ٠٤  أخبار سات-٧

برنامج "هانرنم تاني"
مستمر َّـ الرتنيم

كسر اِّـحظورات

مواجهة التمييز الجنسي َّـ الدول
اِّـتحدثة باللغة الفارسية

ازدياد التواصل على سات-٧ الرتكية

األمراض الوراثية، اإلعاقات الجسدية، واألمراض العقلية ال تزال موضوعات 
محظور الحديث عنها في تركيا. نقدم برنامجا على سات-٧التركية كمنصة 
لمساعدة المشاهدين على التحدث في هذه األمور لمحاربة التمييز والصور 

النمطية. البرنامج الذي يسمى  "المتغلبون على الصعاب" يهدف للتعليم 
والتنوير وتغيير المفاهيم السلبية بخصوص اإلعاقات. يقول مقدم البرنامج 

ميرف أليسير "يجب أن يرى المشاهدين العالم من منظور اآلخرين أيضا. نريد 
أن نساعد الناس لكي يفهموا اإلعاقة وأن نخلق وعيا بناًء ألن التغيير يبدأ من 

العائالت وينتشر في المجتمع."

يعود برنامج سات-٧ العربية المعروف "هانرنم" بشكل جديد واسم جديد وهو 
"هانرنم تاني". يختلف شكل ديكور البرنامج ليكون أكثر دفئا. يقول منتج 

البرنامج أندرو جمال أن هدف البرنامج أن يقترب للمشاهدين أكثر. 
"أريد أن أكسر الحواجز بين المشاهد والشاشة. أريد أن أقول للمشاهدين نحن 

معكم وأنتم جالسون هنا معنا." 
يهدف برنامج "هانرنم تاني" أن يقدم فرق ترانيم جديدة، مغنيين جدد، 

وأنواع جديدة من الموسيقى. يقول جمال "نريد أن نقدم التسبيح والعبادة من 
كنائس مختلفة."

يقدم البرنامج خدمة الصالة خلف الكواليس حيث يقوم خمسة متطوعين 
بالصالة من أجل المشاهدين. كما يصوم فريق الصالة مع منتج البرنامج قبل 

الحلقات.

ينتشر التمييز بين الجنسين كثيرا في إيران مما 
يقلل فرص الفتيات والسيدات اللواتي ينظر 
إليهن المجتمع كأنهن مواطنات من الدرجة 

الثانية. ينشأ العدد األكبر منهن متوقعات من 
عائالتهن مسؤلية اتخاذ كل القرارات بالنيابة 

عنهن وبعد الزواج يأخذ الزوج هذا الدور. كذلك 
يتعرض العديد من السيدات في إيران للعنف 

المنزلي واإليذاء الجسدي. يقدم برنامج سات-٧ 
الفارسية الجديد "الزواج المسيحي" المساعدة 

للسيدات الذين يعانين في عالقاتهن الزوجية من 
العنف المنزلي. يساعد البرامج المشاهدين في 

أن يفهمون من هم في المسيح وما يعلمه 
الكتاب المقدس عن الزواج الحقيقي الذي يمجد 

اهللا. يقدم برنامج الزواج المسيحي نصائح 
للمشاهدين عن كيفية التغلب على مشكالت 

الزواج. كما يقدم فرصة للرجال والسيدات 
للتواصل مع القناة لطرح األسئلة والحصول على 

مشورة مسيحية حقيقية.

مع بداية بث برنامج األطفال "السعادة الصباحية" كل صباح وبث البرنامج المباشر 
"موسم الصالة" إزداد االتصال من مشاهدي القناة من األطفال والسيدات بصورة 

واضحة في الشهور األخيرة.
يقول مدير عالقات المشاهدين أوميت تيمور "تلقينا منذ شهر يوليو الماضي 

مكالمات تليفونية ورسائل الكترونية عديدة للبرنامج. يقول مشاهدونا أن هذه 
البرامج بركة كبيرة لحياتهم. كما توازن عدد المشاهدين المتصلين بنا من حيث 

السن والجنس. 

 

  

 

 

 

 
 



 ٠٥  أخبار سات-٧

برنامج تعليمي جديد يروي النفوس العطشى

تقدم سات-٧ العربية برنامج تعليمي جديد 
يسمى H2O . ترتكز موضوعات البرنامج على 

منهج الالهوت المسيحي. يشرح البرنامج 
الموضوعات األتية من خالل أسس الهوتية 

مسيحية.

يؤمن منتج البرنامج جون عدلي أنه كما أن  
المياه مهمة من أجل الحياة فإن التعليم 

الالهوتي مهم من أجل النمو الروحي. يهدف 
البرنامج إلى تقديم التعليم المسيحي بطريقة 
مبسطة ومبتكرة حتى يفهمها المشاهدين من 

كل األطياف.
"أثناء تصوير البرنامج حرصت على أن تكون 

حلقاته قصيرة وجذابة ألنها سوف تعرض على 
وسائل التواصل االجتماعي للمشاهدين الشباب 

والذين سوف يشاهدونها من خالل هواتفهم 
المحمولة."

برنامجH2O  هو جزء من البرنامج التعليمي 
الخاص بسات-٧ TEACH  أو ما يسمى برنامج 

(التعليم الالهوتي للمسيحيين العرب) في 
البيوت.

بناء أسرة مسيحية.
القيادة المسيحية المؤثرة.

تأسيس الكنيسة.
اهللا وعالقتي به.

تبعية يسوع والنمو مع اهللا.
حياة وتعاليم السيد المسيح.

١ من بين ٥ أشخاص 
ممن يتصلون 

بسات-٧ يرسلون 
طلبات صالة.

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ريتا تحكي قصص جديدة َّـ قصص قبل النوم
بعد توقف دام ٥ سنوات عادت المذيعة ريتا المنير للشاشة في نوفمبر لتقدم 

حلقات جديدة من برنامج "قصة قبل النوم مع ريتا".
البرنامج هو أحد أكثر البرامج شهرة على قناة سات-٧كيدز منذ أن بدأت بث 

البرنامج منذ أكثر من ٢٠ عاما.
تم كتابة ١٣ قصة جديدة وطباعة ١٠٠٠ نسخة من كل منها بحيث أصبح عددها 
حوالي ١٣ ألف نسخة. سوف يتم إرسال هذه النسخ للمشاهدين الذين يتواصلون 

مع القناة. تعتمد القصص على تعليم المبادئ المسيحية مثل الصدق واألمانة 
والحنو على اآلخرين.



 ٠٦  قوة الصالة

قوة الصالة
تتلقى برامج سات-٧ العديد من طلبات الصالة من المشاهدين يوميا. الناس في اشتياق الستجابة اهللا لصلواتهم. يتوقون لتحول 

في حياتهم ويؤمنون في قلوبهم أن اهللا قادر على أن يحدث تغييرا في حياتهم.
مع استمرار تقدم سات-٧ بتنفيذ مشروعات جديدة، برامج جديدة، وقناة تعليمية نتذكر دائما أن جزء من عملنا كسفراء للمحبة 

اإللهية هو أن نكون سفراء للصالة. عندما تكون الصالة جزء من أساس كل برنامج نشجع المشاهدين بأن يروا قوة الصالة والتغيير 
الذي تستطيع أن تعمله في حياتهم.

الصالة تحدث تغييرا رائعا في حياة مشاهدينا- تساعدهم في تحقيق المهام اليومية، تشفي العقل والقلب، تحل الصراعات- كل 
هذه األشياء تساهم في إحداث تغيير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

"تعجب كل أقاربي من هذه 
المعجزة التي عملها اهللا معي. 
أنا أعلم أن ما أنا فيه األن هو 

بسبب صلواتكم لي. أصلي أن 
يبارككم اهللا بركة فوق التوقع 

في كل مراحل حياتكم من أجل 
كل ما عملتوه معنا."

مشاهد من شرق آسيا

“



 

 

 ٠٧  قوة الصالة

عندما تصلي الكنيسة اهللا يستجيب الصلوات
تساعد كنيسة القيامة في بيروت الالجئين المنضمين حديثا أن يشاركوا في أنشطتها وصلواتها حتى يشهدوا أن 

الوحدة بين المؤمنين يمكنها أن تتحقق. في أواخر عام ٢٠١٦ بدأت سات-٧ ببث الخدمة من الكنيسة مباشرة 
صباح األحد من كل أسبوع.

على الرغم من وجود الكنيسة في منطقة نزاعات استطاعت كنيسة القيامة أن تؤسس ثقافة 
االنتماء الروحي بين مؤمنين الكنيسة القائمين وبين األعضاء الجدد القادمين من ثقافات مختلفة. 

نتيجة لذلك حدث تغييرا دائما في قلوب أعضائها من المؤمنين حيث تحول العنف وعدم تقبل 
األخر إلى سالم وحب ودمج اجتماعي. 

الوحدة في الصالة وليس التماثل
نحن نتحدى التماثل الثقافي من خالل إنشاء خدمة قوية قائمة على التنوع وتقاوم الصراعات التي 

حولنا. نحن نصلي بأن نشهد عن قوة اهللا ومحبته ألوالده. يقول حكمت كاشوه، راعي الكنيسة 
"على الرغم من اختالفاتنا يحرص أعضاء الكنيسة أن يظهروا رغبة في االتحاد للصالة."

كما تخدم كنيسة القيامة العائالت المهمشة تسعى أيضا لخدمة كل من يحتاج بدون التمييز بين 
الخلفية العرقية والثقافية بينهم. كما توفر خدمة المشورة واألنشطة الروحية واألطعمة وأغذية 

أخرى.
يقول القس كاشوه أن مجهودات القادة والمتخصصين القائمين على هذه الخدمات ساهمت في 

تشجيع عدد من الالجئين لحضور الخدمات وتسديد احتياجاتهم الروحية.

اهللا يجيب الصلوات من خالل الناس
عندما تصلي الكنيسة يستجيب اهللا للصلوات. يقول القس كاشوه "أن من خالل صلوات وأنشطة 
الكنيسة عادت الكثير من النفوس اليائسة إلى الخالص وشفي عدد كبير من الناس من ذكريات 

صادمة. نحن نؤمن أن اهللا حي يسمع صلواتنا ويشفي أوالده جسدا وعقال. محبة الناس هللا 
ولبعضهم البعض هي التي تجعل الصلوات مستجابة."

سات-٧ تنقل حياة الصالة في الكنيسة
من خالل بث خدمات كنيسة القيامة تهدف سات-٧ للشهادة عن قوة الكنيسة المصلية وأيضا 

ليظهر للمشاهدين صورة حقيقية لمجتمع متنوع متحد في الصالة. 
يؤكد القس كاشوه على التأثير الذي تحدثه سات-٧ في حياة مشاهديها. "تعاوننا مع سات-٧ هو 
تعاون مبارك ألننا نتشارك في نفس الهدف. من خالل هذه المنصة القوية  نهدف أن تصل رسالة 

اإلنجيل لكل بيت في الشرق األوسط."

من خالل صلوات وأنشطة “
الكنيسة عادت الكثير من 

النفوس اليائسة إلى الخالص 
وشفي عدد كبير من الناس من 

ذكريات صادمة.

تسبيح وعبادة أثناء خدمة يوم األحد في 
كنيسة القيامة ببيروت.



 ٠٨  قوة الصالة

بركات وترابط من خالل سات-٧

عصام ناجي
- برنامج "ليش هيك"

الصالة هي وسيلة رائعة لخلق ترابط بين المشاهدين ليروا كيف يهتمون ببعضهم البعض حتى اذا لم يتقابلوا وجها لوجه. 
عندما يطلب األطفال طلبات صالة من خالل برنامج ليش هيك يشجع عصام بقية المشاهدين على الصالة من أجلهم مما 

يجعلهم يشعرون أنهم عائلة واحدة من المؤمنين.

اهللا استخدم خدمة الصالة في البرنامج لتغيير حياة عائلة بطريقة رائعة. حكى عصام قصة الفتاة التونسية ذات العشرين 
عاما والتي تشاهد باستمرار برنامج ليش هيك. عندما اكتشف أهلها أنها تشاهد البرنامج منعوها من مشاهدته أو التواصل 

معه بأي شكل.

سبب هذا حزن شديد لها، لكن عندما دخل أخوها المستشفى إثر حادث طلبت منها أمها أن تتواصل مع البرنامج وتطلب من 
عصام الصالة من أجله. ُشفي أخوها وأصبح من مشاهدي البرنامج الذي حول حياة هذه العائلة.

الصالة هي شيئ حيوي جدا بالنسبة لسات-٧كيدز خلف الكواليس كما في البرامج أيضا. يشاركنا ثالثة من 
مقدمي برامج سات-٧كيدز أهمية دور الصالة في برامجهم.



 ٠٩  قوة الصالة

كمال خرياهللا
- برنامج "أروع صديق"

وبرنامج "نغني سوا"

ماريان عواراج
- يال نغني سوا

يجتمع أعضاء من فريق عمل برامج سات-٧ معا للصالة قبل إنتاج البرنامج 
وهذا ما يفعله فريق عمل كمال خيراهللا. 

يقول كمال "نحن دائما ما نصلي قبل بث البرنامج مباشرة على الهواء ألننا 
نؤمن بقوة الصالة. نحن نريد أن كلمة اهللا تغير حياة المشاهدين لذا نصلي 

أن يكون كل ما نفعله في البرنامج مباركا ومؤثرا في حياة كل من يشاهدنا. 
لقد شاهدت العديد من الصلوات المستجابة وعدد من ردود الفعل عند 

المشاهدين."
يستقبل برنامج كمال طلبات صالة عديدة من المشاهدين منهم من يطلب 

الصالة من أجل امتحاناتهم أو ألنهم يمرون بأوقات صعبة في مدارسهم. 
"نحن نصلي مع هؤالء األطفال على التليفون أو نأخذ أسماءهم في نهاية 

الحلقة ثم نصلي لهم."
"أحيانا يكلموننا ثانية ليشكرونا ألننا صلينا وألنهم نجحوا في امتحاناتهم. 

لذا أثق أن صلواتنا دائما مسموعة."

يطلب فريق عمل برنامج "يال نغني سوا" من المشاهدين األطفال أن 
يتواصلوا مع البرنامج ليطلبوا طلبات صالة وفي نهاية كل حلقة يصلي 

فريق البرنامج لألطفال وللعالم العربي.
تقول ماريان عواراجي "األطفال يحبون هذا كثيرا. في كل مرة يتواصلون 

معنا ليشاركونا بطلباتهم للصالة."
كما يتلقى البرنامج أيضا العديد من المشاركات الستجابات الصالة. تتذكر 

ماريان أحدهم. "اتصلت بنا فتاة سورية تسمى ريحانة وهي اآلن تعيش في 
لبنان وطلبت الصالة من أجل صديقتها المريضة. صلينا كلنا وبعد أسبوعين 

أتصلت ثانية وقالت أن صديقتها شفيت وأصبحت في حالة جيدة وهي 
تشكرنا ألننا صلينا من أجلها. يسعدني كثيرا أن أرى كيف يصدق األطفال 

في قوة الصالة ويطلبون أيضا مشاهدين أخرين الصالة من أجلهم."
تساعد ماريان المشاهدين الصغار أن يعرفوا كيف يعمل اهللا معجزات حتى 
اليوم "عندما يصلي اثنان أو أكثر من المؤمنين تحدث المعجزات. أتمنى أن 

تصل هذه الرسالة بوضوح لألطفال."



 ١٠  قوة الصالة

نور اِّـسيح يضيء
َّـ وسط االضطرابات السياسية

"جزء مهم من عملنا أن نشرح
لألتراك أن المسيحية ليست 
تهديدا لبالدنا فهي استمرت 

لمدة ٢٠٠٠ سنة. رسالتنا 
رسالة حياة وأمل."

في وسط االضطرابات السياسية في تركيا والتي خلقت شعورا بعدم األمان تأتي سات-٧تركيا لتشجع وتشدد 
المشاهدين من كل الخلفيات.

يطلب المسيحيون في تركيا الصالة الحارة من أجل بالدهم التي تمر بوقت سياسي عصيب. 
حالة الطوارئ التي تم إعالنها بعد محاولة االنقالب الفاشلة في ١٥ يوليو تم تمديدها حتى 

منتصف يناير ٢٠١٧. بعد محاولة االنقالب تم ايقاف حوالي ٨٠,٠٠٠ من موظفي الحكومة من 
بينهم ٢٠٠٠ من القضاة والمحامين عن العمل. كما تم القبض على أكثر من ٢٠,٠٠٠ شخص.

تأثر المجتمعات المسيحية
على الرغم من أن تأثير هذا على المسيحيين ضعيف إال أن اتحاد الكنائس اإلنجيلية يؤكد تأثر 

المجتمعات المسيحية بالوضع السياسي. يتعرض العديد من المسيحيين المقيمين في تركيا 
للطرد أو منعهم من الحصول على تأشيرات للدخول.

هذه التطورات تقلق مجتمع المسيحيين الذين ينظر جيرانهم إليهم نظرات شك وريبة. 
تقول تامار كاراسو، سكرتيرة دار الكتاب المقدس في تركيا " االحتياج للصالة ال يقل اهمية في 

البالد التي بها اقليه مسيحية يبقى التحامل له التأثير االكثر من التفاهم الحقيقي ."

رسالة حياة وأمل
تهدف سات-٧التركية أن تساعد المشاهدين على فهم اإليمان المسيحي الحقيقي. يقول مدير 

البث في سات-٧التركية جوكان تاالس "جزء مهم من عملنا أن نشرح لألتراك أن المسيحية 
ليست تهديدا لبالدنا فهي استمرت لمدة ٢٠٠٠ سنة. رسالتنا رسالة حياة وأمل."

يقول أحد المتحدثين باسم سات-٧التركية "صفات الجمال والسرية التي تميز اهللا تعطينا أمل 
وسعادة. العديد من القنوات تضخم األمور وقت األزمات مما ينشر الخوف. سات-٧التركية تقدم 

األمل المسيحي. نحن نقدم البديل."



 ١١  قوة الصالة

صالة من األقداس على شاشة سات-٧
أحدث برامج سات-٧التركية إلظهار نور المسيح للمشاهدين هو برنامج "موسم الصالة". ُيبث البرنامج على 

الهواء مباشرة ٣ مرات في األسبوع منذ يوليو الماضي.

تقول ديريا من خالل 
مكالمة تليفونية: أشكركم 

كثيرا على صلواتكم. 
روحي تحلق كما 

الطائرالحر. ليتمجد الرب. 
أنتم تعكسون الصورة 

الحقيقية للمسيح بالخدمة 
التي تقدمونها. أشكركم 

ألنكم ساعدتموني لتقوية 
إيماني. 

يقول جوزين في رسالة 
بريدية الكترونية: العزيزة 

عايدة أنا أستمتع كثيرا 
بمشاهدة البرنامج "موسم 

الصالة". أنت تساعدينا 
لكي نعرف كيف نطبق 

كلمة اهللا على حياتنا. حبه 
يخفف األحمال ويغير ما 

في قلوبنا. نحن نستطيع 
أن نصلي ألعدائنا 
وننتصرعلى الشر.

يقول مراد في مكالمة 
تليفونية: نهضت صباح 

اليوم ممتلئ بالسعادة. أنا 
أؤمن بيسوع المسيح. هو 

رئيس السالم وهو الوحيد 
الذي يستطيع أن ينقذنا. 
كثيرا ما أراه في أحالمي 

فهو يعلمني كيف أسير في 
النور. تركيا تحتاج هذه 

القناة فعال. 

تناقش "عايدة دانشيجلو" مقدمة البرنامج عدد من القضايا التي تهم المشاهدين األتراك ثم تشجع المشاهدين من خالل الصالة. 

"اهللا هو الذي يساعدنا في التغلب على مشكالتنا اليومية. بالرغم من المعاناة التي نختبرها في العالم إال أن الوسيلة األفضل للشفاء 
هي أن نتحد في الصالة."

ازدياد في تواصل المشاهدين 
"استقبل برنامج موسم الصالة في الشهور األولى من بثه ردود أفعال إيجابية من المشاهدين الذين تواصلوا معنا من خالل التليفون 

والبريد االلكتروني. تضمنت رسائلهم طلبات صالة ورسائل شكر خاصة لسات-٧ التركية لبث هذا البرنامج."

يقول مديرقسم العالقات مع المشاهدين اوميت تيمور "أصبح مشاهدينا أكثر تواصال معنا بحيث يكلموننا ويشكروننا بعد كل حلقة. 
قال العديد منهم أن البرنامج يعد بركة لحياتهم. بالرغم من كل المشكالت الحالية في بالدنا إال أننا نبث رسائل قوة وحب من يسوع 

المسيح لنعطي أمال لليائسين. نحن نخدمهم كجسد واحد في المسيح متذكرين األية في انجيل يوحنا االصحاح األول أية ٥ والنور 
يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه."



 ١٢  قوة الصالة

سات-٧ تخفف من مصاب مؤمني شرق آسيا

يقول:  مسعود ، ساعدتني 
سات-٧ أن أعرف الحق عن األب 

السماوي ويسوع المسيح. لقد 
عرفت العديد من الناس 

العطشى لإليمان على القناة.

وضع استبدادي وقمعي. هذا هو الوضع الذي يراه العديد في شرق آسيا. كما أنه هناك دائما خطورة على كل 
المؤمنين الذين لم يولدوا في عائلة مسيحية. لكن مع هذا تجد الكنيسة المضطهدة السرية نفسها في ازدهار 

بمساعدة سات-٧.
يستطيع كل من األشوريون واألرمن المسيحيون ممارسة العبادة بحرية لكنهم ال يستطيعون أن 

يقيموا الخدمة باللغة الفارسية التي يتحدث بها معظمهم. شبكات من الكنائس السرية هي 
األماكن الوحيدة التي يستطيع أن يتقابل فيها المسيحيين المؤمنين. ومع كل هذا تختبر الكنائس 

المنزلية السرية نموا هائال بحيث ازداد عددهم من ١٠٠,٠٠٠ إلى ٣٧٠,٠٠٠ عضو تقريبا.

أنشطة ضد القانون
يريد العديد أن يعرفوا أكثر عن المسيح لكن القمع من القادة الدينيين المتشددين والمراقبة 

الدائمة من الشرطة الدينية تثبطان عزمهم. حضور الكنيسة السرية يمكن أن يكلفهم الكثير. 
حوالي ٩٠ شخص من المؤمنين يعانون من السجن أو تهم مثل "نشر الدعاية واألكاذيب ضد 

الدولة".
لذا ليس من الغريب أن يهرب ما بين ١٠,٠٠٠ إلى ١٥,٠٠٠ مؤمن من الدولة كل سنة. 

تقول نيكوو اوردوداري مديرة البرامج بسات-٧الفارسية "المسيحيون المؤمنون في شرق آسيا 
يختبرون الشعور بالوحدة ألنهم اذا تحدثوا عن إيمانهم فإنهم قد يتعرضون لالضطهاد من قبل 

أهلهم أو مجتمعهم أو قد يتعرضون لالضطهاد السياسي. العديد من المؤمنين الجدد يتابعون 
سات-٧الفارسية ليزداد إيمانهم ألنها هي المصدر الوحيد للمعرفة المسيحية الذي ال يتعرض 

للمراقبة." 
"نحن دائما نصلي للمؤمنين الجدد بالمسيح العطشى له ألنهم يغامرون بحياتهم وحريتهم في 

تحدي للسلطة الدينية وحتى يجدوا طريقة لمعرفة المسيح أكثر ولكي يعكسوا صورته في أعمال 
الرحمة والعطف." 

"اليوم يحتاج العدد المتزايد من المؤمنين بالمسيح إلى قادة ومعلمين مسيحيين متدربين في 
الكتاب المقدس أكثر من أي وقت مضى. نصلي أن من دعاهم اهللا لقيادة الكنائس السرية أن 

يشاهدوا برامجنا ليزدادوا في المعرفة والتشجيع الذي يحتاجونه."



 ١٢  قوة الصالة

طوق نجاة للمسيحيني

االحتياج لعاملني أكثر

تلقت سات-٧الفارسية ٢١٣٨ 
طلبة للصالة خالل السنة 

الماضية.

برامج سات-٧الفارسية تعتبر طوق نجاة للعديد من المسيحيين في شرق آسيا الذين يسعون لمعرفة المزيد عن 
المسيح ويشعرون بالوحدة ومنهم المؤمنين الذين يحضرون ويتعلمون قيادة الكنائس السرية المتزايدة في 

النمو.

تعتبر وسيلة التواصل االجتماعي تيليجرام أهم منصة لسات-٧الفارسية للتواصل مع مشاهديها. 
تيليجرام وسيلة تواصل اجتماعي ال تتعرض للرقابة ويستخدمها أكثر من ٢٠ مليون مستخدم.

تستقبل سات-٧الفارسية اآلالف من الرسائل أسبوعيا على تيليجرام يسألون أسئلة ويرسلون 
طلبات للصالة والتعليم.  

تحدثت أحد المشيرين العاملين بقسم عالقات المشاهدين بسات-٧الفارسية عن الصالة مع 
المجتمع المسيحي السري المنعزل. 

"نحن نتلقى العديد من طلبات الصالة المختلفة عن أمور الحياة، الزيجات الفاشلة، العالقات 
األسرية، األمراض، اإلدمان ومشاكل أخرى."

الوحدة من خالل التكنولوجيا
يستخدم الفريق تطبيق تيليجرام أو المكالمات الهاتفية للتواصل مع الذين ال يستطيعون 

مقابلتهم شخصيا. تشرح أحد المشيرين قائلة "أصدق أن التطبيقات االجتماعية هي عطية من اهللا 
وتعمل جيدا لتحقيق هدفنا. مزايا استخدام التطبيق أو التليفون هي أنها توفر الوقت وتسمح بأن 

نصلي مع أكبر عدد من الناس في وقت قصير. نستطيع من خالله أن نتحدث معهم ونعطيهم 
المشورة ونصلي معهم في خالل ٢٤ ساعة طوال األسبوع. على الرغم من عدم استطاعتنا 

التواجد بالجسد مع من نصلي ألجلهم إال أننا نشعر بوجود اهللا. يظهر عمل الروح القدس جليا في 
كل مشاهد يحادثنا حتى لو من خالل التكنولوجيا. يشعرون بحقيقة خدمتنا ومدى االهتمام الذي 

نكنه لهم فهو يصل لقلوبهم مباشرة."

في متى ٩ يقول يسوع لتالميذه: «الحصاد كثير ولكن 
الفعلة قليلون. ٣٨ فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل 

فعلة الى حصاده».
يتكون فريق عمل عالقات المشاهدين في سات-٧

الفارسية من ١٠ أشخاص يعملون بنصف دوام بينهم 
مشيرين. مع ازدياد أعداد المتواصلين مع سات-٧

الفارسية الذي وصل باآلالف كل شهر هناك احتياج 
لعدد أكبر من العاملين في خدمة المتصلين من 

المشاهدين بالصالة والمشورة.
هل لديك ما نحتاج لتكون متطوعا؟

نحتاج مترجمين يتقنون اللغتين االنجليزية 
والفارسية. 

نحتاج مشيرين مسيحيين أكبر من ١٨ عاما يتحدثون 
الفارسية. 

يجب أن يكون للمتقدم معرفة بالثقافة الفارسية 
ويمكن للمتطوع أن يعمل من أي مكان. 

org.hr@satللتقديم ارسل إلى البريد االلكتروني: ٧

 
 



 ١٤  أخبار سات-٧

SAT-7 ARABIC  
ON 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: SAT7- 

SAT-7 KIDS       
ON 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: SAT7- KIDS 

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

                              Vertical; Covering Middle East, North Africa & Europe.

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

                          www.youtube.com/user/SAT7PARS

                          Smartphone App: SAT7- PARS 

SAT-7 TÜRK      
ON 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: SAT7- TÜRK

Europe                europe@sat7.org 

UK                        uk@sat7.org 

USA                     usa@sat7.org 
 

Canada               canada@sat7.org 

South America     southamerica@sat7.org 

South Africa       southafrica@sat7.org   

Contact details 
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أنا سات-٧
دينيس كوالك

مساعد انتاج في سات-٧التركية
ما هو دورك في سات-٧؟ 

عملي كمساعد منتج يتضمن الكثير من األعمال حيث أشتري 
األدوات التي يحتاجها البرنامج في المشاهد المختلفة بالتنسيق 

مع مخرج ومنتج البرنامج. كذلك أقوم بالتنسيق مع فريق االنتاج 
عندما يكون المنتج غير موجود.    

لماذا تحبين العمل في سات-٧؟
أنا درست في مجال صناعة األفالم لذلك أجد أن العمل في مجال 
االنتاج هو حلم يتحقق. وسات-٧التركية هي أفضل مكان لتعلم 
مهارات جديدة حيث أعمل في مشروعات لم أكن أتخيل أن أعمل 

بها من قبل مع فريق عمل قريب لي جدا مثل العائلة.
سات-٧ ليست مثل أي قناة. نحن ال ننتج برامج فقط من أجل 

انتاج البرامج. في أحد األيام عندما كنا في اجتماع استعدادا 
النتاج برامج متعددة بدأنا نشعر بالضغط بسبب كمية العمل 
التي نحتاج أن ننجزها. فجأة دق جرس التليفون وكلمتنا أحد 

السيدات التي تعيش في منطقة نائية بتركيا حيث ال يوجد أي 
كنائس. كانت تبكي وتشكرنا من كل قلبها ألننا مصدرها الوحيد 
لتعرف كلمة اهللا. باركتنا وقالت أننا القناة الوحيدة في تركيا التي 

تبث األمل والحقيقة. في الحال بدأت أبكي. ال زلنا على اتصال 
بها حتى اليوم فهي تتصل بعد اذاعة برامج الصالة المباشرة 

لتشكرنا.
لهذا السبب أحب العمل في سات-٧. عندما نلمس قلب أحدهم 

يكفينا أن نكون فخورين أن نكون عاملين في حقل اهللا.

شاركينا عن رحلتك الروحية حتى األن
أحب صلوات فريقنا. من الرائع أن تكون محاطا بالعديد من 

األشخاص الروحيين وعندما يكون لدي أسئلة أجدهم سعداء 
باإلجابة عليها ومساعدتي في النمو الروحي.



 ١٥  أخبار سات-٧

االستوديو الجديد َّـ قربص

اِّـوقع الجديد

EQUIPPING THE  
NEXT GENERATION

www.sat7.org/network

تستعد سات-٧الفارسية لالنتقال لالستوديو الجديد الذي 
طال انتظاره في ليماسول بقبرص. تم اجراء تعديالت 
كبيرة ما بين شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر ٢٠١٦.

لطالما طال انتظار فريق العمل لهذا االستوديو حيث 
كانوا يصورون لسنوات عديدة من داخل أحد المنازل. 

تأمل سات-٧الفارسية في أن تبدأ البث المباشر لبرامجها 
والتسجيل لبرامج أخرى في االستوديو الجديد بنهاية 

ديسمبر ٢٠١٦.

مؤتمر الشراكة ٢٠١٧
سوف يعقد المؤتمر السنوي للشراكه مع سات-٧

من ٢٩ – ٣١ مارس ٢٠١٧ ببيروت، لبنان

سنشارك معًا كيف ان اهللا مازال يعمل ويستخدم 
الفاضائيات لتوصيل رسالة الرجاء والمحبة للماليين في 

المنازل عبر الشرق األوسط وشمال افريقيا.

نتشرف بأن نعلن عن موقعنا الجديد على االنترنت. بعد 
مرور شهور على بناء وتعديل الموقع، بدأ العمل به في 

٢٨ أكتوبر ٢٠١٦ حيث ننشر أحدث أخبارنا في شكل 
جديد لسات-٧.

www.sat7.org :زر موقعنا

الزلنا نعمل في تنفيذ خطتنا للقناة التعليمية الجديدة 
والتي سميناها سات-٧ أكاديمي باستخدام مادة تعليمية 
ملهمة لألطفال والمدرسين واألهالي سوف تسدد القناة 

احتياجا كبيرا في مجال التعليم وتحدث تغييرا ايجابيا في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

صلوا من أجل فريق عمل سات-٧ ليواصلوا العمل في 
اطالق هذه القناة الجديدة في منتصف عام ٢٠١٧.

سات-٧ أكاديمي



كيف استطاعت إيمان أن تستعيد إيمانها 
إيمان هي الجئة مسيحية من العراق تعرض إيمانها ألزمة عندما قام المتشددين 

بطردها من منزلها. استعادت إيمانها في يسوع بمساعدة الكنيسة في لبنان. يشارك 
برنامج من الشرق إلى الغرب على سات-٧العربية قصة إيمان المؤثرة.

وولدت إيمان ونشأت في المجتمع 
الكلداني المسيحي بالعراق حتى 

أصبحت زوجة وأم ثم جاءت مصيبة غير 
متوقعة هزت إيمانها. 

"في عصر يوم هادئ كنت أتناول 
الطعام مع زوجي وأوالدي ثم خلدت 
للنوم. بعد هذا سمعت أوالدا وأناسا 

يصرخون وفتحت الشباك ونظرت من 
الشباك ورأيت مشهدا مرعبا. كان 

المتشددون قد اقتحموا قريتنا." 

بعد هذا المشهد أدرك كل من إيمان 
وزوجها أنه ال يوجد حل أخر سوى الفرار 

وإال سوف يتم القبض عليهم 
وتعذيبهم. انتقلت العائلة إلى مدينة 

أربيل حيث ازداد الوضع صعوبة فقرروا 
أن يهربوا من العراق وأصبحت إيمان 

وعائلتها الجئة في لبنان.

أزمة في اإليمان
صدمتها بسبب هذا الحادث تسبب في 

فقدانها إليمانها. بدأت تروي وعينيها 
تدمع قائلة "اهتز األساس الروحي 

إليماني حيث اعتقدت أنه ليس هناك 
قوة عظمى أو يسوع أو أب سمائي. ماذا 
فعلنا لنستحق هذا؟ العالم مكان مرعب 

واهللا غير موجود"

لكن عندما أتت إيمان وعائلتها إلى 
لبنان تحول صراعها الروحي إلى إيمان 

أقوى في يسوع. بدأت كنيسة محلية أن 
تظهر محبة اهللا إليمان من خالل 

مساعدتها ماديا وروحيا حيث ساعدتها 
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YOUTUBE              SAT7Network 

LINKEDIN              SAT7-

SAT7- International 
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في تسديد االحتياجات المادية 
والمشورة الروحية أيضا. 

بدأت إيمان تحضر الكنيسة بصورة 
دورية وشهدت عن قوة اإليمان في 
وسط المجتمع اللبناني المسيحي. 

تقول إيمان "أدركت أننا جميعا نحمل 
صليب المسيح بطرق مختلفة. اهللا 

أعطاني تذكرة بسيطة عن عمل 
التضحية الذي فعله المسيح من أجل 

خالصنا."

قوة الكنيسة
تسعى سات-٧ للتوعية 

بالصراعات التي يواجهها 
مسيحيو الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا من خالل

سلسلة األفالم الوثائقية من
الشرق إلى الغرب. يركز

الجزء الثالث من هذا البرنامج
على تأثير الكنيسة اللبنانية في

حياة الالجئين والمضطهدين حيث 
فتحت لهم أبوابا للمساعدة.


