
YHTEYDESSÄ
UNOHDETTUIHIN 

Sivut 8–14

JUMALAN 
RAKKAUS 
NÄKYVIIN

SAT-7 UUTISIA
SAT-7 INSIGHT
2/2018



Sanotaan, että tie menestykseen ei ole suora nousujohteinen viiva vaan mutkainen 

reitti, jossa on ylä- ja alamäkiä. Sellainen on ollut myös SAT-7:n tie, mutta kaikessa 

meitä on kantanut Jumalan uskollisuus.

Kun siirrymme SAT-7:n työssä uuteen aikakauteen, saamme todistaa ja saattaa alulle 

monia muutoksia. Seuraavilla sivuilla esiteltävä viisivuotisstrategiamme kuvailee niistä 

joitakin. Muutokset tuovat kuitenkin tullessaan myös uusia haasteita.

SAT-7:n työssä on aina ollut kyse ihmisistä - sekä ohjelmiemme katsojista että 

henkilökunnastamme, joka antaumuksella palvelee eri osastoillamme ja kanavillamme. 

Teemme työmme johtamisessa muutoksia, joiden tavoite on vahvistaa johtajuutta ja 

entistä paremmin varustaa työntekijätiimejämme. 

Tällä hetkellä SAT-7 etsii avainrooleihin uusia johtajia; henkilöitä, jotka jatkavat 

SAT-7:n näyn ja kykenevät mentoroimaan uuden sukupolven edustajia viemään 

näkyämme eteenpäin. Rukouksen ja johdonmukaisen työn avulla haluamme varustaa 

työntekijätiimejä sitoutumiseen, vision selkeyteen ja oikeiden välineiden käyttöön, jotta 

he voivat jatkaa 22 vuotta sitten aloitettua työtä.

Mahdollisuutemme jatkaa ja pitää yllä tätä työtä nojaa innostuneisiin ja sitoutuneisiin 

ihmisiin, jotka uskovat siihen, mihin SAT-7 uskoo, ja kokevat kutsumusta palvella. He 

tekevät työtä kulissien takana, jotta ohjelmamme tavoittavat katsojan ja voivat muuttaa 

hänen elämänsä.

Rukoile kanssamme oikeita ihmisiä johtotehtäviimme. Kiitämme sinua jatkuvasta 

tuestasi ja esirukouksistasi, kun SAT-7 kulkee monien muutosten läpi turvautuen 

siihen, että Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.
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On tärkeää 
tukea paikallisen 
seurakunnan 
ponnisteluja ja 
hyvää työtä. 
Vierailu näiden 
lasten luona auttaa 
ymmärtämään 
heidän elämäänsä. 
Jaamme heille 
Jumalan rakkautta ja 
he opettavat meille 
rohkeutta, nöyryyttä 
ja luottamusta. 
Andrea Elmounayer, 
SAT-7 KIDSin 
kanavapäällikkö

“

Ohjelmien juontaja Nabil Abou 
Khazala haastattelee pakolaislapsia ja 
kertoo heille Raamatun kertomuksia.

Pakolaiskriisi ei osoita minkäänlaisia laantumisen 
merkkejä. SAT-7 jatkaa ponnistelujaan tavoittaakseen 
kodistaan karkotetut lapset. Al-Mafraqin 
pakolaisleirissä Syyrian ja Jordanian rajalla tarve 
löytää elämään toivoa on kivuliaana läsnä.  
 
Kodittomana ja loukussa 
Pakolaisleirillä syyrialaiset pakolaislapset perheineen 
asuvat teltoissa. Paettuaan kodeistaan Syyrian 
Daraan maakunnasta pakolaiset ovat olleet loukussa 
tässä syrjäisessä paikassa eivätkä pääse jatkamaan 
matkaa Jordanian puolelle. Tällä hetkellä he 
saavat humanitaarista apua ainoastaan Jordanian 
pääkaupungissa toimivalta kristilliseltä seurakunnalta. 
”Olosuhteet ovat hyvin vaikeat”, seurakunnan 
edustaja Nabil Abou Ghazala kertoo. ”Nämä lapset 
ovat menettäneet lapsuutensa. Rukoilemme, että 
Jumala varjelisi heidän sydämensä katkeruudelta.”

Lasten toiveita
Vaikka lapsilla ei ole kristillistä taustaa, 
heidän perheensä ottavat kiitollisina 

vastaan seurakunnan tuen ja esirukoukset. Lapset 
laulavat mielellään hengellisiä lauluja ja kuuntelevat 
kertomuksia Jeesuksesta. ”Pakenimme kaupungista 
toiseen, kunnes tulimme tänne. Nyt teemme töitä 
pelloilla. Poimimme omenoita”, kertoi ohjelmassa 
eräs syyrialainen pakolaispoika. ”Ikävöin perhettäni 
ja lemmikkieläimiäni. Toivon, että pääsen vielä 
palaamaan heidän luokseen.”

Tarjoamme koulutusta
Toinen ohjelma kertoi työstä, jota kristillinen 
seurakunta tekee Jordaniassa asuvien irakilaisten 
pakolaisperheiden parissa. Koska pakolaiset eivät 
saa tehdä palkkatyötä, seurakunta tarjoaa majoitusta 
ja auttaa heitä saamaan myyntiin käsityötuotteita. 
Seurakunta järjestää myös lapsille peruskoulutusta ja 
opettaa Raamatun kertomuksia, lauluja ja rukouksia. 

Tässä lehdessä

Rita Elmounayer 

kanavajohtaja, 

tuleva toiminnanjohtaja

SAT-7 KIDSin kuvausryhmä vieraili äskettäin syyrialaisten ja irakilaisten 
pakolaisperheiden luona Irakissa. Vierailusta tehtiin kaksi erikoislähetystä. 
Ohjelmat nostivat esiin pakolaisten elinolot ja sen, miten paikalliset kristityt 
tukevat heitä. Kuvausryhmä sai todistaa lapsille Jeesuksen rakkaudesta.



USKOSSA TULEVAISUUTEEN
SAT-7:llä suurin tavoitteemme on tuoda Jumalan rakkaus näkyviin yli koko Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ohjelmiemme laatua ja kasvattamaan 
yleisöämme. Tässä linjaamme joitakin strategisia tavoitteita, joihin keskitymme tulevien 
viiden vuoden aikana lisätäksemme vaikuttavuuttamme toiminta-alueellamme.
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SAT-7:n Limassolin studiolla Kyproksella on äskettäin 
uudistettu kaikki tuotantovälineet. Studio on valmiina 

HD-nauhoituksiin ja -lähetyksiin.

Seuraaviksi viideksi 
vuodeksi olemme 
sitoutuneet rohkeisiin 
tavoitteisiin. Kasvavan 

työmme tueksi 
tarvitsemme lisärahoitusta.

 
”Kuluneiden viiden vuoden aikana olemme lisänneet 
kanaviemme määrää ja investoineet uusiin välineisiin. 
Vuosibudjettimme eivät ole kasvaneet samaan tahtiin 
vaan kasvavat hädin tuskin samaa vauhtia inflaation 
kanssa. Siksi emme kykene tarttumaan kaikkiin 
niihin hämmästyttäviin mahdollisuuksiin, joita meille 
avautuisi”, kertoo kehittämisjohtaja David Middleton. 
”Tarvitsemme välttämättä lisätuloja, jotta saavutamme 
työn tavoitteet ja pysymme uskollisina Jumalan 
rakkauden julistamisessa niille, jotka sitä epätoivoisesti 
tarvitsevat.”

Tukitoimistomme eri puolilla maailmaa keräävät varoja 
SAT-7:lle tukeakseen kristittyjen ja seurakuntien kasvua 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Netissä tehty katsojakyselymme lisäsi ymmärrystämme 
siitä, mikä katsojia kiinnostaa ja millainen vaikutus 
ohjelmillamme on heidän arkeensa. Tämä auttaa 
kehittämään ohjelmiamme.

SAT-7 on sitoutunut 
jatkuvaan kehittymiseen 
missionsa toteuttamisessa. 
Haluamme luotettavien 
tutkimustulosten nojalla 
arvioida vaikuttavuuttamme 
ja vastata yleisömme tarpeisiin 
ja toiveisiin. 
 
•  SAT-7 tekee säännöllisiä katsojatutkimuksia, joista

selviää, kuka meitä katsoo, mitä kukin katsoo ja
miten ohjelmamme vaikuttavat katsojien elämään.  

•  Teemme tutkimusta myös Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan kansojen asenteista, mielipiteistä,
kiinnostuksen kohteista ja tiedostetuista tarpeista.
Siten osaamme paremmin käyttää resurssimme
ja suunnata ohjelmamme vastaamaan katsojien
kysymyksiin.

Yhä useammat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asukkaista katsovat televisiotaan
ns. teräväpiirtotekniikalla (HD, high definition). HD-televisioiden ja kanavien 
yleistyessä siirrymme HD-lähetyksiin säilyttääkseemme kilpailukykymme ja 
saadaksemme uusia katsojia.  
 

”Tavoitteemme on siirtyä kaikkien kolmen kieliryhmämme osalta teräväpiirtotekniikkaan vuoteen 2022 mennessä”, 
sanoo Panayiotis Keenan, vt. teknologia- ja lähetysjohtaja sekä SAT-7 PARSin toiminnanjohtaja. ”Se on haastava 
tavoite, mutta meidän on pysyttävä televisioteollisuuden ja yleisömme teknisen kehityksen tasalla, jotta saamme 
sanomamme kuuluviin.”

Katsojat äänestivät komediat 
ja elokuvat suosituimmiksi 

ohjelmatyypeiksi.

katsojista sanoo, että 
SAT-7 on heille tueksi 
vaikeina aikoina.1/3
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UUDISTAMME 
LÄHETYSTEMME

TEKNIIKKAA

Rebekah Pine on SAT-7:n edustaja Hongkongissa.
Reinaldo Santos on SAT-7:n Brasilian tukitoimiston uusi 

toiminnanjohtaja. Molemmat toimistot on äskettäin
perustettu lisäämään tietoisuutta SAT-7:n työstä ja

keräämään sille tukea omilla alueillaan.

Ensisijainen tavoitteemme on tuoda Jumalan rakkaus näkyviin laadukkaan ja 
inspiroivan ohjelmasisällön kautta. Uskomme, että näin voimme muuttaa maailmaa.
 
”Kaikkien toiminta-alueemme haasteiden ja huonojen uutisten keskellä haluamme jakaa jotain erilaista – 
evankeliumin hyviä uutisia ja Jumalalta tulevaa toivoa”, kertoo Rita Elmounayer, kanavajohtaja ja tuleva 
toiminnanjohtaja. ”Etsimme jatkuvasti uusia luovia ja mukaansatempaavia tapoja kertoa evankeliumi. Käytämme 
kanava-aikaamme inspiroivien tarinoiden kertomiseen, pohdimme katsojien kanssa heidän arkensa haasteita ja 
tuemme heitä kaikilla elämänalueilla. Ennen kaikkea haluamme ihmisten kasvavan uskossa Jeesukseen.”  
 
• Katsojat sitoutuvat ennemmin televisioesiintyjän henkilöön kuin tiettyyn kanavaan. Siksi panostamme SAT-7:n arvot omaavien

lahjakkuuksien valmentamiseen. Katsojillemme nämä juontajat, toimittajat ja opettajat edustavat sekä SAT-7:ä että evankeliumia.
• Nostamme kaikilla kanavillamme esiin koulutuksen, terveydenhoidon ja ihmisoikeuksien teemoja. 
• Arvioimme ja kehitämme ohjelmiemme laatua varmistaen, että ne suuntautuvat oikealle kohderyhmälle ja kohtaavat sen tarpeet.

MUUTAMME
OHJELMIEMME

KAUTTA
MAAILMAA
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HARTAUSOHJELMIA 
SUORANA TURKKILAISILLE 
 
Kun suosittu Rukouksen voima -ohjelma on tuotantotauolla, pastorit 
Cem Ercin (kuvassa) ja Vahan Isaoglu ovat aloittaneet kaksi erillistä 
viikottaista rukous- ja hartausohjelmaa. Pastori Vahanin ohjelma 
on nimeltään Verhon takana. Ennen Jeesuksen ylösnousemusta 
vain papeilla oli lupa mennä ’verhon taakse’ kaikkeinpyhimpään 
puhumaan Jumalan kanssa. Jeesuksen uhrikuoleman tähden nyt on 
kaikilla mahdollisuus mennä Jumalan luo ja elää henkilökohtaisessa 
suhteessa hänen kanssaan. Tästä pastori Vahan haluaa puhua: 
”Ihmiset kyselevät ja etsivät”, hän kertoo.

Pastori Cem juontaa ohjelmaa Evankeliumin olemus. Jokainen jakso 
käy läpi jonkin raamatuntekstin keskeiset kohdat ja rohkaisee 
katsojia keskustelemaan. SAT-7 TÜRKin ohjelmapäällikkö Cuneyt 
Arikan kertoo: ”Tämä oli meille tilaisuus lisätä kristillistä opetusta 
ja nähdä, miten katsojat reagoivat, kun näkevät miesten rukoilevan 
televisiossa. Meitä kiinnosti, vaikuttaisiko se katsojakuntaan, joka 
oli tottunut naisjuontajaan. Toistaiseksi saamamme palaute on ollut 
pääasiassa myönteistä.”  

Ain Shams Opettajayhdistys jakoi äskettäin Kairossa palkinnot yhdistyksen 
perustajille ja jäsenille. Samalla se palkitsi SAT-7:n panoksestaan alueen 
koulutukseen SAT-7 AKATEMIAn välityksellä. SAT-7:n puolesta 
palkinnon otti vastaan Amgad Samir. Monet kokoukseen osallistuneet 
opettajat kiittelivät vuolaasti SAT-7 AKATEMIAlta saamiaan oppeja, 
jotka ovat muuttaneet heidän lähestymistapaansa ja menetelmäänsä 
opettamiseen.

”Katson SAT-7 AKATEMIAn koulutusohjelmia ja olen oppinut 
niistä paljon englannin kielen opettamisen menetelmiä. Minun kouluni 
-ohjelman opettajilla on ainutlaatuinen tapa opettaa!” – Isaah Naguib, 
englanninopettaja ja Ain Shams Opettajayhdistyksen jäsen.  

SAT-7 SAI KOULUTUSPALKINNON

YÖKERHOLAULAJASTA
KATSOJIEN USKON TIEN
VIITOITTAJAKSI
 
Uudessa SAT-7 ARABICin ohjelmassa pastori 
Ayman Kafrouni (oikealla) ohjaa katsojia Kristuksen 
seuraamisessa. Seuraa minua tuotetaan yhteistyössä 
Libanonin Nasaretilaiskirkon kanssa. Ohjelmassa käsitellään 
hengellisyyden sisällyttämistä arkielämään ja Jeesukseen 
seuraamiseen liittyviä paineita. Pastori Kafrouni oli ennen 
kuuluisa viihdemaailman tähti mutta on nyt sitoutunut 
ohjaamaan uskovien hengellistä kasvua.

”Pastori Kafrouni on vaikuttava esiintyjä ja pystyy 
puhuttelemaan katsojia sanomallaan.” – George Makeen, 
SAT-7 ARABiCin ohjelmajohtaja.  

Farah* 
Katsojakontaktien koordinaattori

Millainen on roolisi SAT-7:llä? 
Vastaan puheluihin, joita saamme katsojilta SAT-7 PARSin suorien 
ohjelmien aikana. Vastaan myös yhteydenottoihin, joita saamme eri 
sähköisten sovellusten ja sosiaalisen median kautta. Toteutan katsojien 
pyyntöjä, ja rukoilen niiden kanssa, jotka toivovat sitä. Kirjoitan 
muistiin katsojien rohkaisevaa palautetta ja rukousaiheita, jotta ne 
voidaan jakaa ohjelmissamme. 
 
Mikä työssäsi on sinulle erityisen mieluista? 
On hienoa päästä osaksi katsojien elämää ja kertoa heille Jumalan 
rakkaudesta. Saan nähdä elämänmuutoksia ja kuulla mahtavia 
todistuksia siitä, mitä Jumala tekee persian eri murteita puhuvien 
keskuudessa ja omassa kotimaassani Iranissa. 
 
Mikä on hienointa työssäsi? 
Erityisen mielelläni kerron Jumalan rakkaudesta naisille ja lapsille. 
Kerron heille, miten arvokkaita he hänen silmissään ovat. Tiedän 
kokemuksesta, että elämä Iranissa voi olla erityisen vaikeaa naisille. 
On upeaa päästä kertomaan naiselle: ”Jumalaa rakastaa sinua 
sellaisena kuin olet riippumatta taustastasi, teoistasi tai ulkonäöstäsi.” 
On suuri ilo nähdä naisen kyynelten muuttuvan iloksi, koska on 
olemassa Jumala, joka rakastaa häntä.

Jos voisit tavata Jeesuksen tänään, mitä kysyisit häneltä? 
Kun tulin uskoon, minulla oli paljon kysymyksiä: Miksi minä? 
Kun olen yksin, missä sinä olet? Miksi-kysymyksiä oli paljon. 
Nyt kun olen tuntenut Jeesuksen jo vuosia, voin vilpittömästi sanoa, 
että en kysele enää. 
 
Mikä on sinulle tärkeää SAT-7:n ulkopuolella? 
Perheeni, johon kuuluvat tytär ja poika. Töissä annan kaiken energiani 
toisille, joten vapaa-ajalla kuuntelen ylistyslauluja ladatakseni 
akkujani. Nautin myös luonnossa liikkumisesta, matkustelusta ja 
shoppailusta.  

Hei, Jeesuksen perhe -ohjelman tekijät!
Kiitos, että näytitte ohjelmassa meidän 
videomme. Videolla olleet ystäväni 
eivät ole kristittyjä, mutta he katsovat 
ohjelmaanne. He osaavat ulkoa teidän 
tunnuslaulunne ja pitävät ohjelman 
musiikista ja raamatunlauseista. 
Kun he näkivät oman videomme 
ohjelmassa, he kutsuivat sukulaisensa 
katsomaan. Rakastamme teitä kovasti! 
Sudanilainen Shereen 
kirjeessään SAT-7 KIDSille

“

Englanninopettaja Isaac Naguib ja SAT-7:n Amgad Samir.

KRISTITTYNÄ 
ELÄMISEN MALLIA

TYÖNTEKIJÄ TUTUKSI
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ja draaman keinoja nostaakseen esiin vakavia 
sosiaalisia kysymyksiä kuten työttömyyden, 

riippuvuudet ja ihmissuhdeongelmat. 
SAT-7 PARSin tavoitteena on 

vaikuttaa ohjelmalla laajaan 
persian kielen murteita puhuvaan 

katsojajoukkoon.  

Uudessa SAT-7 PARSin draamasarjassa 
on pääosassa Lontoossa asuva iranilainen 
kristitty pariskunta. Talo numero 30 kuvaa 
heidän kohtaamisiaan matkustavaisten 
kanssa, jotka vuokraavat huoneen 
heidän talostaan. Jokainen jakso 
sisältää haastavia tilanteita, 
joista päähenkilöt 
suoriutuvat kristillistä 
elämäntapaa noudattaen. 
Sarja käyttää komedian 



UNOHDETTU HISTORIA JA 
EPÄVARMA TULEVAISUUS
Pohjois-Afrikka – tunnettu myös nimellä Maghreb – ulottuu Atlas-vuoristosta 
alas Saharan aavikoille. Alueella on rikas historia. Kristinusko levisi alueen 
pohjoisreunamalle heti ensimmäisenä vuosisatoinaan. Tuosta historiasta on 
enää hyvin vähän jälkiä, ja nykyään alueen kristityt joutuvat kokemaan 
painostusta, torjuntaa ja jopa väkivallan uhkaa.

Nykyisistä Libyasta, Tunisiasta, Algeriasta, 
Marokosta ja Mauritaniasta koostuvaa aluetta 
asuttivat alun perin berberit. Tällä alueella on pitkä 
miehityshistoria. Alueen pohjoisosaa hallitsivat 
karthagolaiset ja sittemmin siitä tuli osa Rooman 
valtakuntaa.

Kristinusko levisi jo varhain poikki Rooman 
valtakunnan. Vaikka kristityt kokivat vainon aaltoja, 
he kuitenkin onnistuivat perustamaan seurakunnan 
Karthagoon, nykyisen Tunisian alueelle. Pohjois-
Afrikasta olivat kotoisin kirkkoisät Tertullianus, 
Kyprianus ja Augustinus. Neljännellä vuosisadalla 
kristinuskosta tuli alueen virallinen uskonto.  
 
Painostusta ja uhkauksia
Nykyään sekä Libyassa, Algeriassa, Tunisiassa 
että Marokossa on virallisesti uskonnonvapaus. 
Käytännössä kristityn vähemmistön olosuhteet ovat 
vaikeat. Kaikki Pohjois-Afrikan maat Marokkoa 
lukuunottamatta ovat Open Doorsin World Watch 
-listalla. Se luettelee maat, joissa kristittyjä pahiten 
vainotaan.

Kristityksi kääntyvät pohjoisafrikkalaiset joutuvat 
usein kokemaan painostusta, torjuntaa ja jopa 
väkivallan uhkaa oman perheensä tai muun 
yhteiskunnan taholta. Mauritaniassa kristityksi 
kääntyvä saattaa jopa menettää kansalaisuutensa. 
Siksi monet alueen kristityt seuraavat Jeesusta täysin 
eristettyinä.

Rajoitettu vapaus
Vaikka ulkomaalaiset kristityt yleensä voivat 
harjoittaa uskontoaan vapaasti, heidänkin 
toiminnalleen on rajoitteita. Marokossa, 
Algeriassa ja Mauritaniassa evankelioiminen on 

kiellettyä ja Raamattujen omistaminen tarkkaan 
kontrolloitua. Viime vuosina väkivallan uhka on 
ollut suurin Libyassa, joka on World Watch -listalla 
seitsemäntenä. Gaddafin hallinnon päättymistä 
vuonna 2011 seurasivat sisäiset levottomuudet eikä 
kristityillä ole suojaa terroristiryhmiä vastaan.

Uusia haasteita
Algeriassa kuva on viime aikoihin asti ollut 
kirkkaampi. Kristillinen kirkko on vahvistunut 
erityisesti Kabylin alueen berberien joukossa. 
Äskettäin poliittiset jännitteet ovat kuitenkin 
lisääntyneet ja hallitus on järjestänyt kirkkoihin 
ratsioita sekä sulkenut niistä monia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algerian uskovat eivät kuitenkaan menetä 
rohkeuttaan. SAT-7 ARABICin ohjelmapäällikkö 
George Makeen sanoo: ”Yhteyshenkilömme ovat 
edelleen hyvin luottavaisia. He rakastavat Jumalaa 
eivätkä anna helposti periksi, mutta ovathan 
nämä vaikeita aikoja. Kun ei saa tehdä sitä, mitä 
haluaa tehdä - mitä on kutsuttu tekemään - se on 
toisinaan raskaampaa kuin olla pidätettynä.”

SAT-7 tukee eristyksissä eläviä Pohjois-Afrikan 
kristittyjä heidän haasteissaan. Seuraavat sivut 
kertovat heidän elämästään. Lue rukoillen. 

Noin 60 jKr.  
Evankelista 
Markuksen 

uskotaan saapuneen 
Aleksandriaan, 

Egyptiin.

1516   
Ottomaanit 
kukistavat 

algerialaiset ja 
hallitsevat sen 

jälkeen lähes koko 
aluetta.

2011 
Kansannousu 

Tunisiassa toimii 
sytykkeenä 

arabikevään 
vallankumoukselle 

läpi Lähi-idän.

354 
Kirkkoisä Augustinus 

syntyy nykyisen 
Algerian alueella.

1951 
Eurooppalaisten 

valvonnasta 
itsenäistyy ensin 

Libya (1951), sitten 
Marokko (1955), 
Tunisia (1956) ja 

Algeria (1962).

180 
Kristittyjen ryhmä 
”Scillitan marttyyrit” 
teloitetaan 
Karthagossa, 
nykyisessä 
Tunisiassa.

1830 
Ranska saa 
haltuunsa 
ensin Algerian 
ja sittemmin 
suurimman osan 
Pohjois-Afrikkaa.

697-698 
Arabit valloittavat 
Karthagon.

1992 
Algeriassa alkaa 
vuosikymmenen 
kestävä sisällissota.
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Kristittyjen osuus 
väestöstä on alle

useimmissa 
Pohjois-Afrikan maissa.

1%



ALGERIAN KIRKKO 
KASVAA VASTUSTUKSESSA

Kuten monet Algerian kristityt johtajat Samia ja Salah 
ovat viime vuosina saaneet todistaa hämmästyttää 
kristillisen seurakunnan kasvua. ”Kolmen kuukauden 
välein kirkossamme on kastejuhla, jossa kastetaan 
kerralla jopa toistasataa ihmistä. Kesäkuussa kastettiin 
67 ihmistä”, Salah sanoo. Poliittisten jännitteiden 
lisääntyessä viranomaiset ovat kuitenkin yhä 
enemmän häirinneet seurakuntien toimintaa. ”He 
eivät myönnä seurakunnille virallista toimintalupaa ja 
sitten sulkevat seurakunnan, koska sillä ei ole virallista 
toimintalupaa”, Salah selittää.

Yksitoista kirkkoa on suljettu, niiden joukossa Salahin 
ja Samian kotikirkko lähellä Oranin kaupunkia. Se 
suljettiin seitsemäksi kuukaudeksi mutta saatiin avata 
uudelleen kesäkuussa. Rauhallisesti Salah sanoo: 
”Mitä enemmän ongelmia Kristuksen kirkolla on, sen 
vahvemmaksi se kasvaa.” 
 
Jumala on läsnä
Aviopari tuottaa lähetyksiä jumalanpalveluksista sekä 
kristillisiä opetus- ja keskusteluohjelmia. ”SAT-7:n 
ohjelmilla on suuri vaikutus katsojiin, joita puhuttelee 
erityisesti omalla arabian murteella kuultu sanoma”, 
Salah sanoo. ”Monet ihmiset muodostavat ohjelmia 
katsoessaan henkilökohtaisen suhteen Jumalaan.”

Ohjelmien vaikutus ei rajoitu vain 
Algeriaan. Salah kertoo tavanneensa 
ryhmän marokkolaisia kristittyjä, 
jotka kertoivat pitävänsä 
kotikokouksia ja osallistuvansa 
niissä Minun seurakuntani Algeriassa 

-ohjelman jumalanpalveluksiin. ”He rukoilevat, 
että heillä jonain päivänä olisi sellainen seurakunta 
Marokossa. 
 
Kristityn vaikeuksia 
Salah kertoo, että kristittynä eläminen on suuri haaste 
Pohjois-Afrikassa. Uskovat joutuvat painostuksen 
kohteeksi. Samia kertoo rohkaisevansa nykyisiä 
kristittyjä tukeutumaan alueen muinaisten kristittyjen 
esimerkkiin ja perintöön. Auttaakseen kotimaansa 
kaikkein nuorimpia kristittyjä Samia 
ja Salah tuottavat ohjelmaa Lause ja 
tarina, jossa kaksi nuorta juontajaa 
opettavat Jeesuksesta lapsille 
draaman ja laulujen avulla. 

1 2

3

4 5

 Äskettäin kristityksi kääntyneet hyötyvät arvokkaasta kristinuskon opetuksesta sellaisissa ohjelmissa kuin Ensiaskel. Tässä ohjelman 
vieraat Kahina (vasemmalla) ja Sarah (oikealla) keskustelevat Jumalan uskollisuudesta.  Uusi lastenohjelma Lause ja tarina auttaa 
nuorimpia kristittyjä kasvamaan uskossaan.  Minun seurakuntani Algeriassa tuo jumalanpalvelukset eristettyjen uskovien ulottuville. 
”Kirkkoomme mahtuu 700 ihmistä ja joka viikko se on tupaten täynnä”, kertoo tuottaja Salah Kessai.  Uskovia jumalanpalveluksessa 
Minun seurakuntani Algeriassa -lähetyksen aikana. Algerian kasvava kirkko tarvitsee kipeästi SAT-7:n ohjelmien tarjoamaa hengellistä 
tukea.  Samia Kessai haastattelee uskovaa naista ohjelmassa Vapaat sielut. Ohjelmassa algerialaiset kristityt jakavat puhuttelevia 
elämäntarinoitaan. Tällaisen todistuksen kuultuaan monet etsijät hakeutuvat kirkkoon kaivaten Jumalan rakkautta omaan elämäänsä.

 
 

 
Tuottaja Salah 
(punapaitainen mies) 
rukoilee ohjelman 
vieraiden kanssa ennen 
kuvausten alkua.
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Rukous on 
kaiken avain. 
Ilman sitä 
emme voi 
tehdä mitään. 
Salah Kessai  

“

Tuottajat Samia ja Salah Kessai tietävät, mitä vastustus on. Heidän 
kotikirkkonsa oli kuukausia viranomaisten sulkemana ja avattiin äskettäin 
uudelleen. Tämä aviopari ei kuitenkaan suostu menettämään rohkeuttaan. 
He tekevät Algeriassa vaikuttavia SAT-7:n ohjelmia ja heidän tukensa on 
elintärkeä niille algerialaisille, jotka päättävät seurata Jeesusta.



ROHKAISUA PERHEILLE 
KAUTTA ARABIMAAILMAN

Patriarkaalisessa yhteiskunnassa isät ovat 
auktoriteettihahmoja, joita tulee kunnioittaa ja 
pelätä. Lapsia ei useinkaan rohkaista esittämään 
kysymyksiään tai ilmaisemaan mielipiteitään. 
Poikia suositaan eikä tyttäriä rohkaista muuhun 
kuin kasvamaan hyväksi vaimoksi ja äidiksi. 
Marokkolainen isä Hamid ja hänen teini-ikäinen 
tyttärensä Aya antavat toisenlaisen mallin SAT-7 
KIDSin ohjelmasarjassa Minä ja tyttäreni.

Terveen isä-tytär-suhteen malli  
Kolmannella tuotantokaudellaan oleva ajatuksia 
herättävä ohjelma havainnollistaa isän ja tyttären 
suhteen karikoita. Hamid ja Aya kertaavat päivittäisiä 
ristiriitojaan, väittelyjään ja keskustelujaan komedian, 
draaman, laulun ja Raamatun lukemisen avulla. 
”Näyttelemme sitä, mitä elämme”, Hamid sanoo. 
”Väittelemme vaatteista, läksyistä, valehtelemisesta 
ja muista arkipäiväisistä aiheista. Viime jaksossa 
keskustelimme kysymysten esittämisestä. Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan yhteiskunnissa lapset eivät saa esittää 
kysymyksiä. Heidän pitää vain kuunnella ja totella.” 

”Haluaisin lasten oppivan käyttäytymään luontevasti 
isänsä kanssa”, Aya kertoo. ”Haluaisin heidän voivan 
luottaa, että on ihan ok olla eri mieltä ja toisinaan 
väitellä, se on normaalia!”

”Ohjaamme lapsia ja heidän vanhempiaan 
myös pohtimaan ohjelmassa jakamiamme 
raamatunlauseita. Emme halua, että ohjelmamme on 
pelkkää komediaa”, Aya selittää.
 
Vanhempienkin kasvatukseksi
Minä ja tyttäreni on monilla tasoilla kasvattava 
ohjelma. Epäsuorasti se esittelee myös vanhemmille 
tehokasta lastenkasvatuksen mallia. Katsojat ottavat 
usein yhteyttä Hamidiin ja Ayaa sosiaalisen median 
kautta kertoen, miten ohjelma on vaikuttanut heidän 
perhe-elämäänsä. Eräs äiti jakoi yhden ohjelman 
facebookissa kommentoiden: ”Äidit, tiedättekö, 
mitä lapsenne katsovat televisiosta? Jotkut ohjelmat 
vahingoittavat teidän yrityksiänne opettaa heille 
oikeita arvoja. Minä suosittelen Minä ja tyttäreni 
-ohjelmaa kaikille lastenvanhemmille!” 

Hamid ja Aya ovat marokkolainen isä ja tytär. He havainnollistavat tervettä 
vanhemman ja lapsen suhdetta SAT-7 KIDSin ohjelmassaan Minä ja tyttäreni.
Eläesään kameran edessä uudelleen arkielämänsä ylä- ja alamäkiä he samalla 
rohkaisevat katsojia rakentamaan terveitä perhesuhteita.

Isäni neuvoo 
minua olemaan 
aloitteellinen 
eikä passiivinen.
Haluan, että kaikki 
lapset voivat 
käydä sellaisia 
keskusteluja 
vanhempiensa 
kanssa. 
Aya

“

Tapasin Jeesuksen viisi vuotta sitten. Katson 
säännöllisesti SAT-7:n ohjelmia. Aina en voi 
katsoa televisiosta, koska perheeni vastustaa. 
Siksi katson kännykkäsovelluksen kautta. 
Haluaisin enemmän ohjelmia, joissa 
puhutaan minun murrettani ja minun 
kotimaani ihmisille. 
Bahaa Tunisiasta

“

SAT-7 ARABICin tuotantotiimi sai erityisen 

postikortin Gamalilta Marokosta.

POHJOISAFRIKKALAISTEN 
KATSOJIEN KERTOMUKSIA

Hei ja rauha teille! Olen 
20 vuotta seurannut SAT-7:n 
ohjelmia ja haluan nyt ilmaista 
kiitollisuuteni. Olen katsonut 
kanavaanne siitä asti kun olin 
koulupoika. Nyt olen aikuinen. 
Vietin 20 vuotta etsien Jumalan 
rakkautta. Oikein paljon 
kiitoksia!

Kiitos, pastori Elie, jumalanpalveluksestasi 
SAT-7:llä. Kiitos myös, että rukoilitte perheeni 
puolesta. Aviomieheni löysi töitä. Rukoilisitteko 
vielä, että hän oppisi tuntemaan Jeesuksen. 
Rukoilkaa minun puolestani, että saisin Pyhän 
Hengen kasteen, ja siunausta pojallemme. 
Naiskatsoja Algeriasta

“

“
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“Hei, olen 13-vuotias katsoja Marokosta ja käyn valmistavan koulun 
toista luokkaa. En ole kristitty, mutta tykkään kovasti SAT-7 KIDSin 
ohjelmista. Suosikkiohjelmiani ovat Bahammanin tarinoita ja Minä 
ja tyttäreni, koska niissä puhutaan omaa arabian kielen murrettani. 
Olen iloinen, että ryhdyit kirjekaverikseni. Voitko kertoa minulle lisää 
Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä?” - Sawsan Marokosta
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JUMALAN RAKKAUS 
NÄKYY TURKIN KRISTITYILLE
Turkissa asuu noin 80 miljoonaa ihmstä, joista vain harvat ovat kristittyjä. 
SAT-7 TÜRKin katsojat Sedat ja Gülay kuuluvat heihin. Vaikeuksien keskellä he 
turvasivat Jeesukseen. Hän on tehnyt monia ihmeitä pariskunnan elämässä.

”Pelkäsin kovasti. Kuulin moneen kertaan äänen 
sanovan ’Älä pelkää’. Sitten näin hänet selvästi, 
valkopukuisen miehen. Hän sanoi: ’Minä olen Hän. 
Älä pelkää.’” Kyyneleet silmissään Gülay muistelee 
hetkeä, jona hän sairaalahuoneessaan kohtasi 
Jeesuksen. Hän oli seitsemännellä kuukaudella 
raskaana ja häntä uhkasi vammautuminen 
loppuiäkseen.
 
Rakkauden janoa 
Gülay ja hänen miehensä Sedat olivat kokeneet 
vaikeuksia ennenkin. He eivät onnistuneet löytämään 
toivoa Turkin pääuskonnosta. Kun elämä kävi 
vaikeaksi, he eivät nähneet ongelmista ulospääsyä. 

Pariskunta pohti, tarjoaisiko ehkä kristinusko 
sen tarkoituksen, jota he etsivät elämäänsä. 
Kotikaupungissaan Antalyassa he menivät 
seurakuntaan ja kokivat lämpimän vastaanoton. 
”Löysimme sen, mitä puuttui”, Sedat muistelee. 
”Sydämemme olivat valmiit. Olimme kaivanneet 
jo niin pitkään.” Seurakunta osoitti heille Jumalan 
rakkautta ja tuki heitä, kun Gülayn selkä kipeytyi.

Valoa pimeydessä
Pian Gülay joutui sairaalaan. Hänelle kerrottiin, että 
häntä uhkasi pysyvä halvaantuminen ja hänet pitäisi 
leikata pitkälle edenneestä raskaudesta huolimatta. 

Gülay oli kauhuissaan. Hän aikoi lähteä sairaalasta 
omin luvin, vaikka sitten konttaamalla. ”Olin jo 
lähdössä, mutta kaikki valot oli sammutettu”, hän 
kertoo. ”Äkkiä kuulin jonkun sanovan nimeni ja näin 
selvästi kirkkaan hahmon. Olin peloissani, mutta 
samalla koin rauhaa.” Kun Gülay heräsi nukutuksesta 
leikkauksen jälkeen, lääkäri kertoi hänelle, että tämä 
oli hänen uransa onnistunein leikkaus. Gülay tiesi, 
että Jumala oli ohjannut lääkärin kättä.

Jumala on uskollinen
Tämä oli vasta alkua Jumalan työlle Sedatin ja 
Gülayn elämässä. Vaikka vaikeudet eivät ole elämästä 
hävinneet, he ovat monesti nähneet Jumalan toimivan. 
Kuten monilla muillakin turkkilaiskristityillä, Sedatilla 
ja Gülaylla oli vaikeuksia löytää kristillistä opetusta ja 
kristittyjen yhteyttä. Tässä SAT-7 on tuonut heidän 
elämäänsä suuren muutoksen.

”Rakastamme SAT-7 TÜRKiä ja katsomme 
sitä paljon”, Gülay sanoo. ”Juuri tänä aamuna 
melkein myöhästyin töistä, koska oli pakko 
katsoa ohjelma loppuun! Rakastan 
ohjelmia, koska ne ovat hyvin selkeitä.” 

Näin hänet 
selvästi, 
valkopukuisen 
miehen. Hän 
sanoi: ’Minä 
olen Hän. Älä 
pelkää.’

“

LÄHIKUVASSA SAT-7:N 
TYÖNTEKIJÄT SUOMESTA
Uutinen Jeesuksen sovitustyöstä on mullistava sotien, väkivallan ja ongelmien 
keskellä eläville ihmisille. Jumalan vilja odottaa korjaajaa. Tässä työssä ovat 
mukana myös SAT-7:lle Suomesta lähetetyt Sanna Suutari ja Sakari Heinonen.

Sakari Heinonen ja Sanna Suutari SAT-7:n Kyproksen-studiolla. Vasemmalla aluekoordinaattori 
Anne Tuovinen Kansanlähetyksestä, vastuualueenaan järjestössä muun muassa SAT-7:n työ.

Kansanlähetys on lähettänyt SAT-7:lle  kaksi taitavaa 
nuorta aikuista: Sakari Heinosen ja Sanna Suutarin. 
Sakari Heinonen toimii ohjelmatuotannossa SAT-7 
PARSilla. Hänen erityisenä vastuualueenaan on 
tekniikan toimiminen suorien lähetysten aikana. 
Ensimmäiseen työkauteen on mahtunut myös mittava 
tekninen projekti, kun SAT-7:n Limassolin studio 
muutti uusiin tiloihin. Kuulumiskirjeessään elokuussa 
2018 Sakari kirjoittaa:

”Olemme aloittaneet studiolla uuden projektin. Sen 
tavoitteena on kertoa lapsille Raamatusta. Ideana 
on luoda pienoismallimaisema, jossa paperihahmoin 
esitetään eri kertomuksia. Iloitsen mahdollisuudesta 
olla mukana tässä projektissa, ja sain tehtäväksi piirtää 
hahmot sitä varten. Rukoillaan, että tämä voisi olla 
uusi keino viedä ilosanomaa eteenpäin.”

Sanna Suutari työskentelee SAT-7:n keskustoimistolla 
hankehallinnollisissa tehtävissä. Hän mahdollistaa 
laadukkaiden ohjelmien tuotantoa raportoimalla 

ohjelmaprojekteista ja katsojapalautteesta, seuraamalla 
tuotannon edistymistä ja tekemällä hanke-ehdotuksia 
yhteistyötahoille, jotka rahoittavat ohjelmien tekoa. 
Kuulumiskirjeessään syyskuussa 2018 Sanna kirjoittaa: 

”Toimistolla on riittänyt kiirettä koko kesän. Etenkin 
ennen lomia tuntui jatkuvasti siltä, että seuraavan 
raportin palautuspäivä oli liian pian. Loppukesästä 
tahti on onneksi vähän rauhoittunut ja olen ehtinyt 
tehdä myös niitä tehtäviä, joilla ei ole tarkkaa 
palautuspäivämäärää. Kiireessä on toki se hyvä puoli, 
että työpäivät kuluvat hujauksessa!”

Voit tukea Sannan ja Sakarin työtä rukouksin ja 
taloudellisesti. Lahjoitukset: FI14 5043 1920 0034 52,
viite: 24057 (Sanna) ja 20310 (Sakari), saaja: SEKL.
Lahjoitukset myös osoitteessa suuressamukana.fi.
Jos haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi tai tilata 
heidän uutiskirjeensä, soita Kansanlähetykseen, 
puh. 044 447 7820 / Anne Tuovinen tai vieraile 
osoitteessa suuressamukana.fi. Kiitos! 

Aloin etsiä 
kristillisiä kanavia 
satelliitista, ja 
löysin SAT-7:n. 
Kiitos, että 
lähetitte minulle 
PDF-kirjoja. 
Aloin heti opiskella 
niitä ja sain 
vastauksia moniin 
kysymyksiini. 
Katsoessani 
ohjelmianne opin 
lisää. Tunnen iloa 
ja rauhaa, jota 
en ole kokenut 
koskaan aiemmin. 
Olen kovin 
iloinen, että saan 
olla Jeesuksen 
opetuslapsi!  
Nasrin Iranista 
(Sanna Suutarin 
ystäväkirjeestä)

“



Haluatko olla osa kansainvälistä rukousketjua? Voit liittyä tuhansien 
kristittyjen joukkoon rukoilemalla yhteisen asian puolesta.

Kristinusko syntyi Lähi-idässä ja levisi nopeasti 
Afrikan pohjoisosiin. Kristittyjen olosuhteet olivat 
vaikeat silloin ja ne ovat vaikeat nyt. Vuosisatojen 
ajan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt ovat 
joutuneet kokemaan vainoa, yhteiskunnallista 
sekasortoa ja levottomuuksia. Kuitenkin he ovat 
pysyneet uskollisina. Tuetaan yhdessä heitä 
rukouksiin, jotta nykyisetkään vaikeat ajat eivät 
horjuttaisi heidän luottamustaan Jumalaan.

Tule mukaan 
Osallistu SAT-7:n rukousviikkoon 4.–11. 
marraskuuta! Yksittäiset uskovat, raamattupiirit, 

rukousryhmät, lähetyspiirit, seurakunnat ja 
kristilliset järjestöt eri puolilla maailmaa liittyvät 
silloin rukousketjuksi kantamaan Jumalan 
eteen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maita sekä 
kristillistä todistusta siellä. 

Päivittäiset rukousaiheet 
Rukousviikon teemana on Uskollinen todistus 
muuttuvassa maailmassa. Kansanlähetys julkaisee 
viikon aikana sivustolla suuressamukana.fi joka 
päivälle uusia rukousaiheita suoraan SAT-7:n 
työn ytimestä. Ensimmäiset aiheet julkaistaan 
sunnuntaina 4. marraskuuta.
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USKOLLINEN TODISTUS  
MUUTTUVASSA MAAILMASSA
SAT-7:N RUKOUSVIIKKO 4.–11.11.2018

Rukousaiheita suomeksi 4.11. alkaen: 
www.suuressamukana.fi

   Lisätietoa (englanniksi):  
   www.sat7.org/week-of-prayer-2018  

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

+357 22761050 | info@sat7.org

www.sat7.org

FACEBOOK SAT7Network

TWITTER @SAT7Network

YOUTUBE SAT7Network

LINKEDIN SAT-7

Jumala, anna 
meille taas 
herättäjiä ja 
herätyksen aikoja! 
Meidän itsemme, 
oman kansamme 
ja kansojen 
pelastumisen 
tähden. Amen. 
Mika Tuovinen, 
lähetysjohtaja, 
Kansanlähetys

“


