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SAT-7@25: ELÄMÄÄ MUUTTAVA
SANOMA DIGIMAAILMAAN
Toiminnanjohtajan tervehdys, Rita El-Mounayer
Tänä vuonna SAT-7:n ensimmäisen ohjelman
lähettämisestä tulee kuluneeksi 25 vuotta. Tuo
merkittävä päivä oli 31.5.1996. On kunnia johtaa
työtä tämän kilometripylvään kohdalla. Olin ollut
työssä SAT-7:llä yli kaksikymmentä vuotta, kun
minusta kaksi vuotta sitten tuli toiminnanjohtaja.
Olen nähnyt omin silmin, miten paljosta saamme
olla kiitollisia. Ennen kaikkea kiitän Jumalan
uskollisuudesta ja armosta. Hän itse on tuonut
työmme tähän asti.
SAT-7 oli tienraivaaja 25 vuotta sitten,
kun perustimme ensimmäisen kristillisen
satelliittikanavan, joka lähetti ohjelmaa Lähiitään ja Pohjois-Afrikkaan. Tienraivaajia olemme
taaskin, 25-vuotiaana. Tänä vuonna perustimme
SAT-7 PLUS -suoratoistopalvelun, joka on
kristillisellä sisällöllä alueemme ensimmäinen.
Olemme myös saaneet alulle merkittävän
kehityksen sosiaalisen median ja katsojayhteyksien
hoitamisen alalla.
Itse asiassa emme voi enää kutsua itseämme
kristilliseksi satelliittitelevisiokanavaksi, koska se
määritelmä sulkee ulkopuolelle merkittävän osan
työstämme. Tukijoiden ja kumppanien avulla –
ilman heitä mikään työmme ei olisi mahdollista –
meistä on tullut kristillinen monialustainen mediaalan toimija. Kehitymme täyttämään katsojiemme
tarpeita modernissa sähköisen viestinnän
ympäristössä.
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Olen ikuisesti kiitollinen ja rohkaistunut siitä, että
vielä 25 vuoden jälkeenkin rukous ja kristittyjen
yhteys ovat edelleen keskeisiä SAT-7:n työssä ja
että juuremme ovat edelleen Lähi-idän kirkoissa,
jotka ovat opastaneet meitä ja tehneet yhteistyötä
kanssamme alusta asti. Kaikilla alustoilla, joilla
nyt teemme työtä, pysymme uskollisina myös
visiollemme tuoda Jumalan rakkaus näkyviin.
Vuonna 2021 meillä oli ilo avata
studioidemme ovet SAT-7@25-

nettitapahtumille. Ne nostivat esiin kanavamme
työtä eristyksissä elävien kristittyjen, naisten
sekä lasten ja nuorten parissa. Jaoimme näissä
tapahtumissa tarinoita, joita me työntekijöinä
kuulemme joka päivä; ne osoittivat, miten
radikaalin muutoksen Jumalan rakkaus saa aikaan
ihmisten elämässä. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
tarvitsevat kipeästi Jumalan rakkautta. Pandemia
on kärjistänyt monia alueen haasteita entisestään
ja toipumisvaihe tulee olemaan pitkä. Ihmiset
tarvitsevat Jumalan antamaa toivoa. SAT-7 on
läsnä jakamassa rakkautta ja armoa, joita Jumala
tarjoaa.
Tässä lehtemme 25-vuotisjuhlanumerossa
jaamme innostustamme siitä vaikutuksesta,
joka SAT-7:lla on työmme avainalueilla, sekä
uraauurtavista uusista avauksistamme. Lehti
sisältää myös käännetyn otteen kirjasta Dare to
Believe!, jonka on kirjoittanut SAT-7:n perustaja ja
kunniapuheenjohtaja Terence Ascott. Kirja kertoo
SAT-7:n tarinan tähän asti. Jaan tässä lehdessä
myös osan omasta tarinastani.
Kiitä kanssamme Jumalaa
hänen uskollisuudestaan
SAT-7:ä kohtaan
kuluneen 25 vuoden
aikana! Rukoile tätä
lehteä lukiessasi
Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa
asuvien
katsojiemme
puolesta.
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AVOIMET OVET
SAT-7@25-nettitapahtumat
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Maaliskuussa 2021 SAT-7 isännöi
Avoimet ovet -nettitapahtumasarjaa.
Tapahtumissa oli mukana tuottajia ja
juontajia SAT-7:n merkittävimmistä
ohjelmista sekä katsojiemme
todistuspuheenvuoroja. Teemoissa
keskityttiin eristyksissä elävien
kristittyihin, toiminta-alueen naisten
haasteisiin sekä lapsiin ja nuoriin.
Keräsimme koskettavimmat
kertomukset.
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ERISTETYT USKOVAT: IRAN
“Ulkopuolelta katsottuna meillä ei ole mitään, mutta me kiitämme Jumalaa”, sanoo Laleh*, joka asuu
Iranissa eräässä syrjäisessä kylässä. ”Olen kiitollinen, koska elämme Jumalan kanssa ja meillä on
rauha.” Avoimet ovet -tapahtumassa kuulimme Laleh’n elämänkohtalosta ja siitä, miten SAT-7 PARS
kannattelee eristyksissä eläviä uskovia, jotka seuraavat Jeesusta vaikeuksista huolimatta.

Laleh* ja hänen miehensä ovat kristittyjä ja
katsovat SAT-7 PARSin ohjelmia. Laleh on
pitänyt säännöllistä yhteyttä SAT-7 PARSin
katsojayhteystiimiin vuodesta 2011 lähtien.
Hän on jakanut huoltaan perheen tilanteesta
ja raha-asioista ja pyytänyt esirukousta. Kun
perheen kotikirkko suljettiin, heillä ei ole ollut
enää pääsyä kristittyjen yhteyteen. Koska heidän
uskostaan tiedetään, he ovat viranomaisten
erityistarkkailussa. Vaikeidenkin aikojen läpi Laleh
on säilyttänyt vahvan uskon ja toivon Jeesuksessa
Kristuksessa.
“Kotimme on täynnä valoa”
“Näen toistuvasti unta, jossa katson taivaasta
alas maan päälle. Maa on täysin pimeä, mutta
meidän kotimme on täynnä valoa. Kodissamme
on Raamattu, joka korottaa Jumalan nimeä, ja
hän on itse laittanut valonsa tänne. Jumala sanoo
meille yhä uudelleen sekä nukkuessamme että
hereillä ollessamme: ’Älkää pelätkö, sillä minä

olen valmistanut teille ilon päiviä’”, Laleh sanoo.
”Monille katsojistamme SAT-7 on enemmän
kuin televisiokanava”, kertoo Reza. ”SAT-7
tarjoaa kristillistä sielunhoitoa ja tukea hädässä
oleville. Siksi monet Lalehin kaltaiset ottavat
yhteyttä säännöllisesti. He tietävät, että välitämme
heistä ja olemme aina valmiita kuuntelemaan ja
rukoilemaan heidän kanssaan.”
Viime aikoina Laleh on pyytänyt esirukousta
pääasiassa poikansa puolesta. Kun perheen
kotikirkko suljettiin, poika masentui ja sortui
huumeisiin. ”Rukoilkaa, että poikani pääsisi irti
riippuvuudestaan, joka tuhoaa häntä itseään
ja meitä”, Laleh pyytää. ”Tiedän, että Jumala
on voimallinen vapauttamaan hänet, ja odotan
sitä päivää.” Lalehin poika saa nyt tukea pastori
Miltanilta, joka juontaa SAT-7 PARSin ohjelmaa
Naapurustomme ja joka on itse vapautunut
riippuvuudesta.
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Kasvavan kirkon tarpeet
“Jotkut eivät usko, että
uskonnonvapaudessa voisi vielä
2000-luvulla olla näin suuria ongelmia,
mutta tämä on surullista todellisuutta
ihmisille, jotka Iranissa kääntyvät
muslimitaustalta kristityiksi”, Reza
kertoo. Uskonnolliset – erityisesti
kristilliset – vähemmistöt kokevat
valtavaa painostusta ja usein vainoa.

Laleh*, SAT-7
PARSin katsoja
Iranista

Näissä olosuhteissa SAT-7:n kaltaisella
mediatyöllä on merkittävä rooli työssä.
”Monille Iranin kristityille SAT-7 on
ainoa opetuksen lähde. Niille, joilla
ei ole kristittyjen yhteisöä, SAT-7 on
seurakunta, sillä ohjelmat yhdistävät
heidät maailmanlaajuiseen kristittyjen
perheeseen. Ohjelmat ovat heille
välttämättömiä, jotta he voivat kasvaa
uskossaan”, Reza lisää.

”Lalehin kaltaisten ihmisten todistukset
jättävät meidät sanattomiksi”, kertoo Reza.
”Kiitämme Jumalaa näistä vahvoista ja urheista
uskovista maissa, joissa usko vie todelliseen
kuolemanvaaraan. Kaiken kaaoksen, sorron
ja eristyksen keskelläkin Iranissa on maailman
nopeimmin kasvava kristillinen yhteisö. Saamme
todistaa, että Jumala muuttaa iranilaisten sydämiä
ja elämää.
Runsas sato
Shoaib*, SAT-7 PARSin iranilainen katsoja,
kertoo, millaista Jumalan työtä hän näkee Iranissa.
”Ihmiset ovat innokkaita kuulemaan Jumalan
sanaa. Jos voisimme mennä ulos ja vapaasti jakaa
Raamattuja, niin 500 päivässä tuskin riittäisi”, hän
sanoo.

LalehIN TODISTUS

“

Kodissamme
on Raamattu;
Jumala on
itse laittanut
valonsa tänne.

*Nimet muutettu turvallisuussyistä

“Iranissa asuvat uskovat maksavat raskasta hintaa,
mutta monet urheat kristityt ovat päättäneet
maksaa sen”, kertoo Reza Safari, joka juontaa
SAT-7 PARSin ohjelmaa Signaali. ”Niin kuin
Jeesus on opettanut, meidän on kannettava
ristiämme ja seurattava häntä (Matt. 16:24).
Juuri näin monet iranilaiset kristityt tekevät, ja
siksi katsojiemme todistukset kertovat niin
vahvasta uskosta.”

“Ihmiset janoavat Jumalaa. Aiemmin
meidän piti erikseen mennä ja lähestyä
ihmisiä. Nyt he tulevat etsimään
meitä. He hankkivat kristityn ihmisen
puhelinnumeron ja soittavat meille,
että lukisimme heille Raamattua.
Tarvitsemme enemmän Raamattuja
ja enemmän vastuunkantajia, koska
meillä on nyt tilaisuus todistaa
sydämemme kyllyydestä.”

”Haluan teidän tietävän, että
televisiossa sanomanne sanat ovat
merkityksellisiä. Niillä on vaikutusta
katsojiin ja kuuntelijoihin”, Shoaib
rohkaisee. ”Jokainen pienikin
kylvämänne jyvä tulee kantamaan
satoa.”
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Sharing viewer and guest
testimonies, live program
Signal is a platform for isolated
believers
5

Suora ohjelma Signaali on eristyksissä elävien kristittyjen väylä katsojien ja vieraiden
todistusten jakamiseen.
SAT-7:n Avoimet ovet -tapahtumissa eristettyjen kristittyjen
osuutta juonsivat Kurt Johansen, SAT-7:n Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen
toiminnanjohtaja, sekä George Makeen, SAT-7:n arabiankielisten kanavien johtaja.
Vieraana oli Reza Jafari, Signaalin juontaja.
Kysymysmerkki keskittyy vastaamaan
satoihin kysymyksiin, joita katsojamme lähettävät joka viikko. Juontajana toimii Sally
Momtaz.
Taivaallinen laulu rohkaisee ja vahvistaa eristettyjä kristittyjä Iranissa,
Afganistanissa ja Tadjikistanissa rukouksella, laululla ja Raamatun sanalla.
Uskon
periaatteet auttaa vastakääntyneitä ymmärtämään Raamattua. Ohjelma opettaa
kristinuskon keskeisimpiä totuuksia.
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ERISTETYT USKOVAT:
POHJOIS-AFRIKKA
“Tunsimme kristittyinä olevamme pieni ja yksinäinen joukko. Nyt olemme osa SAT-7:n perhettä ja tuemme innolla
Kristuksen kirkon kasvua ja todistusta”, kertoo Samia Kessai, joka toimii SAT-7:n tuottajana ja juontajana Algeriassa.
Hän oli mukana Avoimet ovet -tapahtumassa miehensä Salahin ja tunisialaisen pastori Moez Mediounin kanssa.
“Kun ensimmäisen kerran menin Algeriaan ja
tapasin Samia Kessain, kysyin häneltä: ’Oletko
varma, että haluat esiintyä omilla kasvoillasi
televisiossa miljoonien ihmisten edessä?’ Olin
huolissani hänen turvallisuudestaan. Hän vastasi:
’Rita, vaino on kuin kruunu, joka meillä on päässä
joka ainoa päivä. Älä ota sitä meiltä pois.’” –
SAT-7:n toiminnanjohtaja Rita El-Mounayer
Avoimet ovet -tapahtumassa Samia kertoi
koskettavasti nousevasta pohjoisafrikkalaisesta
kristillisyydestä. ”Täällä uskovat ovat nuoria
uskossaan ja innokkaita oppimaan, erityisesti
omalla äidinkielellään. Kun he ottavat vastaan
Herran, he antavat hänelle kaiken. He avaavat
sydämensä ja kotinsa Jeesuksen seuraajille. Se
muistuttaa alkukirkon elämäntapaa. Jokainen on
kiinnittänyt sydämensä Kristukseen eikä murehdi
muusta. Me jaamme kaiken.”

TERVEISIÄ POHJOIS-AFRIKASTA

Ensimmäisten kristittyjen tavoin Kristuksen kirkko
Pohjois-Afrikassa kokee painostusta, sortoa ja jopa
vainoa. ”Tällä seudulla ei ole helppoa olla kristitty”,
Samia sanoo. Viime vuosina Algerian viranomaiset
ovat hyökänneet kirkkoihin ja sulkeneet niistä
monia. Kristityt eivät voi enää kokoontua ja
rukoilla yhdessä. Hallitus estää myös Raamattujen
ja kristillisen kirjallisuuden maahantuontia.
Siksi kristillinen materiaali on Algeriassa käynyt
harvinaiseksi. Samia ja Salah tekevät ahkerasti työtä
tukeakseen eristettyjä kristittyjä ohjelmilla, jotka
kasvattavat vastakääntyneiden uskoa.

“Jumala antoi meille erityisen armon”
“Elämä ei ole täällä helppoa”, Samia kertoo.
”Jumala antoi meille erityisen armon, kun voimme
kuitenkin palvella häntä median avulla. Kristittyjen
asema on murentunut viime vuosien aikana. Tällä
hetkellä kristityillä ei ole täällä mitään suojaa tai
turvaa. Monet kristityt joutuvat muuttamaan
maasta, koska levottomuudet ovat kestäneet kaksi
vuotta, kirkkoja on suljettu, taloudellinen tilanne on
vaikea, työtä tai kouluttautumismahdollisuuksia ei
ole.”
Pastori Moez Mediouni johtaa seurakuntaa ja
opettaa yliopistossa filosofiaa Tunisiassa. Hän
kertoo, että näissä olosuhteissa eri seurakuntien
johtajat ovat kerääntyneet yhteen rukoilemaan
uskovien sekä herätyksen jatkumisen puolesta.
”He rukoilevat rauhaa Pohjois-Afrikkaan, toivoa,
varjelusta ja myös arkisten tarpeiden täyttymistä,
sillä monet elävät äärimmäisessä köyhyydessä”,
Moez sanoo.
Hän uskoo, että kristittyjen tulee edistää
yhteiskunnan eheytymistä niin kuin Jeesuskin teki
esimerkiksi silloin, kun hän puhutteli samarialaista
naista. Tällä tavoitteella pastori Moez on perustanut
Tunisiaan uuden SAT-7:n tukeman tuotantoyhtiön,
joka luo televisio-ohjelmia. Yhtenä esimerkkinä
niistä on Peruspuhetta, joka käsittelee keskeisimpiä
teologisia aiheita selittääkseen kristinuskoa eiuskoville.
“Uskon, että Jeesus teki samoin – hän rakensi
siltoja, joita pitkin pääsisi takaisin hänen luokseen.
Haluamme, että kristityillä on paikka olla ja oikeus
puhua, jotta ihmiset voivat kuulla, mitä sanottavaa
meillä on. Silloin voimme tehdä tilaa keskustelulle
ja rakentaa yhteyttä seurakuntien ja yhteiskunnan
välille. Jumala käyttää näitä ohjelmia, niin että
uskovat voivat edelleen saada yhteyden toisiinsa,
kasvaa uskossa ja todistaa.”

“

Haluamme, että
kristityillä on
paikka olla ja
oikeus puhua,
jotta ihmiset
voivat kuulla,
mitä sanottavaa
meillä on. Silloin
voimme tehdä tilaa
keskustelulle ja
rakentaa yhteyttä
seurakuntien ja
yhteiskunnan
välille.
Moez Mediouni,
pastori ja SAT-7:n
juontaja
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Rakennamme siltoja yhteiskunnassa
Samia lisää, että kristityt haluavat rakentaa
siltoja myös yhteiskunnan sisällä. He toimivat
rauhantekijöinä, jotta alueelliset ristiriidat
voisivat ratketa. Yhtenä esimerkkinä tästä on
vihamielisyys, joka vallitsee Algeriassa arabien
ja berberien välillä.

1

ABDEL-NOURIN TODISTUS

“Kristilliset kirkot välittävät sanomaa rauhasta,
rakkaudesta ja lähimmäisten kunnioittamisesta.
Näin haluamme tasoittaa vihamielisyyksiä ja
toivottavasti lopettaa kaikkein tuhoavimmat
reaktiot”, Samia lisää. Jumala voi muuttaa
ihmisten sydämet ja elämän. Yksi todistus
siitä on Abdel-Nour, joka kertoi SAT-7:lle,
kuinka hän on oppinut rakastamaan ennen
vihaamiaan arabinaapureita.
Liitymme kristilliseen perintöön
Jo Karthagon alkuseurakunnan ajoista alkaen
kristillinen usko on kärsinyt sorrosta Tunisiassa.
Nyt se pyrkii voittamaan jalansijaa.

2

“Oma seurakuntani on noin 40-vuotias”,
kertoo Moez. ”Uusi sukupolvi nousee, kun
kristittyjen perheiden lapset kasvavat. Meillä
on identiteetti, jota joudumme puolustamaan.
Meillä on perintö, jonka haluamme saada
takaisin, ja meidän on luotava uudelleen
ympäröivän yhteiskunnan käsitys meistä.
Seurakuntamme etsii identiteettiään.”
Moezin mukaan hänellä ja SAT-7:n tiimillä on
yhteinen tavoite: ”Haluamme, että SAT-7:n
kautta lähettämiemme ohjelmien avulla syntyy
liikehdintä, joka tuo ihmisiä Kristuksen luo ja
vie Kristuksen valoa tähän maahan. Kiitämme
Jumalaa, että meillä on urheita ihmisiä, vaikka
resurssit ovat rajalliset. Meillä on toiveikkaita
ihmisiä, jotka kantavat sydämessään visiota
jostakin suuresta. Luotamme Jumalaan. Nyt on
Jumalan aika tässä maassa.”

3

Kuvaamme SAT-7 ARABICin uutta ohjelmasarjaa Peruspuhetta, joka tuotetaan Tunisiassa ja jota
juontaa pastori Moez Mediouni
SAT-7:n Avoimet ovet -tapahtumissa eristettyjen kristittyjen
osuutta juonsivat Kurt Johansen, SAT-7:n Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen toiminnanjohtaja,
sekä George Makeen, SAT-7:n arabiankielisten kanavien johtaja. Heidän vierainaan olivat Samia ja
Salah Kessai Algeriasta sekä pastori Moez Mediouni Tunisiasta
Samia ja Salah Kessai sekä heidän
poikansa Nathan.

10

SAT-7@25

SAT-7@25

11

LÄHI-IDÄN NAISET
25 VUOTTA TIENRAIVAAJANA
“SAT-7 hahmottaa sekä mahdollisuutensa että painavan vastuunsa suhteessa toiminta-alueen naisiin
ja lapsiin, vaikka olosuhteet vaihtelevat”, sanoo Maggie Morgan, joka ohjaa ja tuottaa naisten
ohjelmasarjaa Neula ja uusi lanka. Maggie käytti puheenvuoron Avoimet ovet -tapahtuman naisten
elämää koskeneessa osuudessa..
“Tärkeä tehtävämme on saattaa voimaan Jumalan
suunnitelmaa naiseudesta koskemaan kaikkia
naisia. Autamme jokaista naista ymmärtämään
syvemmin oman arvonsa Jumalan silmissä ja
vaikuttamaan omaan ympäristöönsä”, sanoo
Sara Eid, joka juontaa uutta SAT-7 ARABICin
ohjelmasarjaa Salaisuus sisälläni. ”Haluamme tukea
naisia, jotta he selviytyvät elämänsä haasteista
– ei ainoastaan pandemian aiheuttamista vaan
myös niistä, joita he joutuvat kohtaamaan joka
päivä. Miten tehdä valintoja, miten selvitä
kaltoinkohtelusta, miten löytää oikea puoliso ja
miten hahmottaa tämä kaikki raamatulliselta
pohjalta.”
Sara oli juontajien ja tuottajien edustajana
vieraana nettitapahtumassa, joka avasi ikkunaa
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan naisten maailmaan.
Hän kertoi naisten kohtaamista haasteista ja
SAT-7:n ainutlaatuisesta lähestymistavasta naisille
suunnattujen ohjelmien tuotannossa. Hän kertoi,
että Salaisuus sisälläni -ohjelmassa päädyttiin
kolmeen eri ikäryhmiä edustavaan juontajaan, jotta
he edustaisivat kolmen eri sukupolven kokemuksia.
Näin ohjelma voi haastaa roolimalleja, joihin
yhteiskunta naisia näillä alueilla pakottaa heidän
elämänsä eri vaiheissa.

SAT-7 ARABICin ohjelma Kaikesta huolimatta
haluaa rohkaista Pohjois-Afrikan naisia ja
auttaa heitä huomaamaan todellinen arvonsa.
SAT-7:n ohjelmat luovat alueen naisille väylän
ilmaista ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

SAT-7:n kehittämispäällikkö Nicoletta Michaelin
mukaan tämä on kaikkien SAT-7:n kanavien
yhteinen tavoite. ”Rohkaisemme naisia
ymmärtämään arvon, jonka Jumala heille antaa,
ja tarjoamme väylän ilmaista itseään erilaisissa
paikallisissa olosuhteissa. Esimerkiksi SAT7 TÜRKin ohjelma Kotitekoinen keskittyy
vahvistamaan perheitä ja avaamaan keskustelua
kulttuurissa, jossa naisilla usein on vain yksi
vaihtoehto: luopua työstään, kun he saavat lapsia.
Vain 30 prosenttia Turkin naisista käy töissä kodin
ulkopuolella”, Nicoletta selittää. ”Usein asiaan

liittyy syrjintää, painostusta ja sukupuolisidonnaista
väkivaltaa sekä kotona että töissä. Kotitekoinenohjelmassa katsojat tutustuvat elämän eri alueilta
naisiin, jotka ovat kohdanneet ikäviä asioita
joko työssä, lähisuhdeväkivallan uhrina tai
mielenterveysongelmien vuoksi. Nämä naiset
osoittavat omalla esimerkillään, että on mahdollista
selvitä vaikeuksista ja kukoistaa omassa perheessään
ja yhteisössään.”
Arkielämää, ei abstrakteja käsitteitä
Myös Maggie Morganin mielestä arkielämän
kokemuksista puhuminen on tärkeää. Neulaa
ja uutta lankaa on nyt esitetty seitsemän vuotta
SAT-7 ARABICilla. Sen sisällöstä Maggie sanoo:
”Meillä oli avoimia keskusteluja monenlaisista
aiheista, esimerkiksi sukupuolten epätasaarvosta, mielipiteen- ja uskonnonvapaudesta,
sananvapaudesta ja vapaudesta omistaa ja periä
omaisuutta.”
Vuonna 2020 tehtiin tutkimus ohjelman
vaikuttavuudesta. Maggie kertoo: ”Saimme tietää,
että käytännöllinen tapamme lähestyä asioita arjen
kokemusten kautta auttoi naisia ymmärtämään,
että heidän elämänsä haasteet eivät ole vain
heidän omiaan vaan yhteisiä. Siksi niitä voidaan
käsitelläkin yhdessä. Kohderyhmän palautteessa
toistui ’On hyvä tietää, että en ole ainoa’ ja *En
olisi uskonut, että joku voisi televisiossa kertoa ihan
tarkkaan juuri sen, miltä minusta tuntuu.’*
Naiset ja miehet
tekevät muutoksen yhdessä
Osana SAT-7 ARABICin kasvavaa panostusta
sosiaaliseen mediaan Salaisuus sisälläni suunnittelee
nyt nettialustan luomista naisille, jotta he voivat
olla yhteydessä toisiinsa ja löytää yhteisöistään
Seuraavalle aukeamalle

“

Rohkaisemme
naisia
ymmärtämään
arvon, jonka
Jumala heille
antaa, ja
tarjoamme
väylän ilmaista
itseään erilaisissa
paikallisissa
olosuhteissa.
Nicoletta Michael,
kehittämispäällikkö
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Edelliseltä aukeamalta

potentiaalisia johtajia, jotka sitten ryhmän tuella
voivat kerätä yhä lisää arabiankielisiä naisia
yhteen.
”Tässä ei ole kyse voimaannuttamisesta.
Naisilla on kyllä voimaa ennestään!”, Sara
sanoo. ”Uskon kuitenkin, että tarvitsemme
mahdollistamista. Jotta yhteiskuntaa voisi
todella muuttaa, se on tehtävä yhdessä miesten
kanssa. Miesten ja naisten välinen suhde on
korjattava Jumalan suunnitelman mukaiseksi,
sillä molemmat yhdessä voivat heijastaa
Jumalan kunniaa. Tämä on ohjelmamme visio:
haluamme olla majakka naisille ja ohjekirja
miehille.”
Maggie Morgan on samaa mieltä ajatellessaan
kuluneita vuosia Neulan ja uuden langan parissa.
”Avainasemassa ovat ne miehet, jotka
katsovat naisille suuntaamiamme ohjelmia.
Sukupuolten välistä ongelmakenttää tällä
alueella kärjistää se, että ihmiset – kaikki
ihmiset, myös miehet – eivät voi vapaasti
kyseenalaista omia käsityksiään, muotoilla niitä
uudelleen ja toimia uuden ymmärryksensä
pohjalta. Alueen naiset kertovat, että oman
mielipiteen tai uskon ilmaiseminen saa heidän
isänsä tai veljensä sulkemaan heidät neljän
seinän sisälle. Tässä mielessä SAT-7 on ollut
ilmaisunvapauden välineenä tienraivaaja. Usein
se on ensimmäinen arabiankielinen kanava, joka
nostaa esiin haastavat tabun asemassa olevat
aiheet.
Totuus voi vapauttaa naiset
Vapaan ilmaisun alustana oleminen on tärkeä
naisten tukemisen väline myös SAT-7 PARSille
persian kielen murteita puhuvassa ympäristössä.
SAT-7 PARSin yhteiskunnallisen vaikuttamisen
välineenä esimerkiksi ohjelma Sisäpiiri keskittyy
naisten uskonnon- ja uskonvapauteen. Juontaja
Sally Momtaz kertoo, että ohjelmassa on
äskettäin käsitelty kunniamurhia.
“Heti ohjelman päättymisen jälkeen yksi
katsojista otti yhteyttä”, Sally kertoo. ”Hän
kirjoitti minulle Instagramissa, että oli nähnyt
naapurustossaan perheenjäsenten polttavan

erään naisen kuoliaaksi ja väittävän, että se
oli onnettomuus tai itsemurha. Valitettavasti
meidän taustaltamme naisilla on tällaisia
kokemuksia. Uskomme kuitenkin, että
tarjoamalla ohjelmassamme asiantuntijoiden
tukea ja neuvoja voimme kertoa naisille heidän
oikeuksistaan, ohjata heitä tuen piiriin ja
rukoilla heidän puolestaan.”
Kuluneet 25 vuotta SAT-7:n visiona on ollut
osoittaa naisille ja tytöille, että Jumala on
luonut heidät arvokkaiksi ja heillä on oikeus
saada ihmisarvoista kohtelua. Olemme
halunneet kasvattaa vahvoja, turvallisia ja
rakastavia perheyhteisöjä. Nykyäänkin SAT-7
voimaannuttaa vaimoja, sisaria, tyttäriä, äitejä,
isoäitejä ja yhteisöjen naisjäseniä todistamaan
omalla elämänmuutoksellaan, elämään todeksi
Jumalan rakkautta, haastamaan yhteiskunnan
epäkohtia ja edistämään muutosta.
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“

Miehet ja naiset
voivat yhdessä
heijastaa Jumalan
kunniaa. Tämä on
ohjelmamme visio:
haluamme olla
majakka naisille ja
ohjekirja miehille.”

1

2

Sara Eid,
Salaisuus sisälläni
-ohjelmasarjan
juontaja

Alueen naisten kohtelun haastaminen ja
olosuhteiden muutos on hidas prosessi. Niin
monet naiskatsojamme elävät haastavissa
olosuhteissa, että heidän tukemisensa
rukouksella ja asiantuntija-avun tarjoamisella
on keskeinen osa SAT-7:n kokonaisvaltaisen
mission toteuttamista.
Omien kokemuksiensa pohjalta Lähi-idästä
Sally kommentoi: ”Täälläkin elämme miesten
hallitsemassa yhteiskunnassa. Ajattelun
vääristymä on luonut vääriä käsityksiä, jopa
valheita naiseudesta. Halusimme luoda
ohjelmamme, koska tiedämme, että totuus voi
vapauttaa naiset.”
Sara lisää: ”Tärkeää on, että miehet tulevat
huomaamaan oman vääristyneen käsityksensä
naisista. Yhdessä he voivat toteuttaa kaikkia
Jumalan heille antamia mahdollisuuksia.”

3

4

5

Juontajat Hengameh Borji ja Sally Momtaz pukeutuivat perinteisiin iranilaisasuihin juontaessaan Sisäpiiri-ohjelman persialaisen uudenvuoden juhlalähetystä
SAT-7 PARSilla.
Ohjelmassa Salaisuus sisälläni juontajat Mira Motassem, Sara Eid ja Yola Shafik edustavat kolmea sukupolvea.
SAT-7:n Avoimet ovet
-tapahtumissa alueen naisten elämää koskevaa osuutta juonsivat Kurt Johansen, SAT-7:n Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen toiminnanjohtaja, sekä Maggie
Morgan, Neulan ja uuden langan ohjaaja. Heidän vierainaan olivat Nicoletta Michael (kehittämispäällikkö), Sally Momtaz, (Sisäpiiri-ohjelman juontaja), Sara Eid
(Salaisuus sisälläni -ohjelman juontaja), Ayda Danacıoğlu (Rukouksen voima -ohjelman juontaja) sekä Stefanie Mitchell keskustoimiston viestintäosastolta.
Neulan ja
uuden langan kuvauksissa
Şemsa Deniz Bakır juontaa SAT-7 TÜRKin ohjelmaa Kotitekoinen. Hän voimaannuttaa naisia vahvojen ja yhtenäisten perheiden jäseniksi
sekä myönteisen muutoksen tekijöiksi.
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LAPSET JA NUORET
“Menimme rohkaisemaan heitä, mutta he rohkaisivatkin meitä”, sanoo SAT-7 KIDSin
kanavapäällikkö Andrea El-Mounayer muistellessaan seitsemänhenkistä Beirutin
räjähdyksessä kodittomaksi jäänyttä perhettä.

“Räjähdyksen kokeneet lapset ovat tarvinneet
erityistä tukea. Ohjelmissamme he ovat voineet
ilmaista pelkonsa sekä jakaa rukousaiheitaan ja
unelmiaan paremmasta tulevaisuudesta. Monin
tavoin heidän reaktionsa tapahtuneeseen on ollut
tueksi meille. Tämän uuden sukupolven rinnalla
kulkeminen on entistä tärkeämpää”, Andrea sanoo.
Andrea ja hänen tiiminsä vierailivat Libanonissa
elokuun 2020 räjähdyksen jälkeen auttaakseen
perheitä. Matkalla kuvattiin kurdiperhettä, joka
asuu pakolaisina Beirutissa. Vanhemmat ja viisi

SAT-7 KIDS TAPAA KURDIPERHEEN

lasta oli lähtenyt Syyriasta etsimään syöpähoitoa
Ali-pojalle. Kotisairaala Syyriassa oli joutunut
hyökkäyksen kohteeksi. Räjähdys oli edessä myös
Beirutissa.
”Alepossa ohjukset osuivat muutaman korttelin
päähän kodistamme”, perheen äiti kertoo. ”Beirutin
räjähdys oli silti ihan toista luokkaa. Kunpa Jumala
varjelisi, ettei tällaista enää tapahtuisi.”
Andrea kertoo: ”Kun tapasimme perheen kesällä,
heidän talonsa oli erittäin huonossa kunnossa.
Lapsilla oli vaikea masennus.”
Lasten kokemukset esiin
SAT-7 KIDSin tiimi halusi auttaa lapsia kertomaan

kokemuksistaan Syyriassa ja Beirutissa. Joukkoon
liittyi Sirine Daou, pätevä lasten psykoterapeutti,
joka järjesti lapsille taideterapiaa. Sen yhteydessä
perheen vanhin tytär Cedra kertoi: ”Kun Beirutissa
räjähti, muistin Syyrian ohjusiskut. Juoksin kadulle
huutaen ’Isä, isä!’”
Andrea kertoo, että vierailun päättyessä tiimi rukoili
perheen kanssa ja hämmästyi heidän avoimuuttaan
ja uskoaan. ”Yksi lapsista purki itkien sydäntään
Jumalalle ja pyysi perheelleen parempaa asuntoa ja
itselleen tilaisuutta päästä taas kouluun.”
Onneksi kurdiperheen tyttären rukouksiin on
vastattu. Kun SAT-7 KIDSin tiimi meni uudelle
vierailulle jouluksi, perhe asui uudessa kodissa ja
lapset olivat päässeet mukaan vapaamuotoiseen
opintoryhmään.

“

ja minutkin siepattiin. Silloinkin muistin laulut,
joita opin SAT-7 KIDSin ohjelmista. Lauloin
niitä uudestaan ja uudestaan.”

Haluamme
kertoa lapsille,
että voimme
antaa kaiken
surun ja kivun
Jumalan
käsiin.

”Olen varma, että monet katsojistamme
ovat Jadin kaltaisia; perhe ei ole kristitty ja
lapset katsovat meitä salaa”, Marianne sanoo.
”Uskon, että Jumala tekee työtään heidän
elämässään. Meidän on tehtävä työtämme
uskollisesti – rukoiltava katsojiemme puolesta,
pidettävä yhteyttä heihin ja osoitettava heille
Kristuksen rakkautta. Ja kun meillä ei ole
reittiä pitää yhteyttä lapsiin, jotka katsovat
ohjelmiamme salaa, luotamme siihen, että
Pyhä Henki tekee työtä heissä eikä Jumalan
Sana palaa tyhjänä.”

Marianne Awaraji
Daou,
SAT-7 KIDSin
juontaja, arabiankielisten katsojayhteyspäällikkö

Nyt kun seudulla taas on levottomuuksia,
SAT-7 KIDS tarjoaa edelleen väylän katsojien
esirukouspyynnöille ja viesteille. Thomasnimisen katsojan rukous muistuttaa meitä
taas kerran siitä, miten tärkeää tämä on
kriisien syventyessä, sillä rukous rauhan
ja muutoksen puolesta yhdistää. Israelin
puolesta rukoillessaan Thomas sanoi: ”Pidä
huolta ihmisistä, joilla on vammoja. Pidä
huolta ihmisistä, joiden kodit tuhoutuivat,
että heillekin kävisi hyvin. Ole kiltti, Herra.
Varjele pieniä lapsia. Pidä huolta ihmisistä,
jotka käyvät sotaa, että he tulisivat tuntemaan
sinut, Herra. Että heillekin kävisi hyvin. Että
he tulisivat tuntemaan sanasi ja rakkautesi ja
kaiken, mikä on sinun, Herra. Varjele meitä
kaikkia.”

SAT-7 KIDS sai Beirutin räjähdyksen jälkeen satoja
viestejä Cedran kaltaisilta lapsilta ja nuorilta. He
kertoivat tunteistaan, uskostaan ja rukousaiheistaan
suorissa ohjelmissa. Juontajat ja katsojayhteystiimi
lohdutti heitä ja he lohduttivat toinen toisiaan.
Libanonilaispoika Rashad rukoili: ”Kiitän Jumalaa,
että hän varjeli minut hengissä räjähdyksestä.
Vaikka sain vammoja, hän voi parantaa minut ja
olen nähnyt, että hän tekee ihmeitä.”
Marianna Awaraji Daou kertoo: ”Haluamme
kertoa lapsille, että voimme antaa kaiken surun ja
kivun Jumalan käsiin.”
Kaveri kasvuvuosien ajan
Neljätoista vuotta SAT-7 KIDS on ollut uskollinen
ystävä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsille. Kanava
on tukenut heitä elämän monissa haasteissa.
Jad*, teini-ikäinen poika Syyriasta otti äskettäin
yhteyttä Marianneen kertoakseen, että oli katsonut
kanavaa salaa lähes kymmenen vuotta. Hän
kertoi kokemuksistaan sodan aikana: ”Kaikki
muuttui. Muutin uuteen paikkaan. Olin kaukana
sisaruksistani ja isästäni. Joku yritti murhata isäni

*Nimet muutettu turvallisuussyistä

Yhdessä lastenohjelmien juontajan Marianne
Awaraji Daoun kanssa Andrea kertoo, miten SAT-7
KIDS on tukenut lapsia sekä televisiossa että paikan
päällä räjähdyksen jälkeen.

1

2

3

Juliana Sfeir, SAT-7 AKATEMIAn teemapäällikkö, haastattelee nuoria kadunlakaisijoita Beirutin
räjähdyksen jälkeen.
SAT-7:n Avoimet ovet -tapahtumissa alueen lasten ja nuorten elämää
koskevaa osuutta juonsivat Kurt Johansen, SAT-7:n Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen
toiminnanjohtaja, ja Andrea El-Mounayer, SAT-7 KIDSin kanavapäällikkö. Heidän vierainaan olivat
SAT-7 KIDSin juontaja Marianne Awaraji Daou, katsojayhteyspäällikkö Juliana Sfeir ja Hashtagin
Teinipojat katsovat SAT-7 KIDSin ohjelmaa Zahlen pakolaisleirissä
juontaja Parastoo Poortaheri.
Libanonissa.
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IRANIN LAPSET OIKEALLE TIELLE
“Kiitos, että kerrotte Raamatun kertomuksia lapsillemme, että he voivat löytää elämässään oikean
tien”, sanoo Zohreh*, iranilainen uskova äiti, jonka tytär katsoo SAT-7 PARSia. Kuulemme perheen
tarinan, ja juontaja Parastoo Poortaheri sekä katsojayhteystiimin työntekijä Rahel* kertovat, miten
kanava ohjaa lapsia heidän elämänsä poluilla.

1

3

2

”Tykkään teistä kovasti ja kiitän Jumalaa, että löysin
ohjelmanne [Hashtag], joka on täynnä siunausta ja
auttaa minua lähemmäksi Jumalaa”, sanoo Nikita,
Zohrehin tytär.

Löytääkseen vastauksia kysymyksiinsä he onnistuvat
jopa kiertämään kotimaidensa tiedotusrajoituksia
kuten facebookin ja muiden sosiaalisen median
alustojen sensuurin.”

Zohrehin mielestä on tärkeää, että lapsilla on pääsy
Jumalan Sanan pariin Iranissakin. ”Itse emme
kuulleet kertomuksia Jeesuksesta ja Raamatusta
televisiossa tai koulussa. Uuden sukupolven
lapset ovat tämän maan tulevaisuus ja heidän
on löydettävä Jumalan tie. Emme halua heidän
seuraavan vääriä teitä tai vanhemman sukupolven
tietä.”

Hashtag ja muut SAT-7 PARSin ohjelmat ovat
nähneet katsojien ilmaisevan uteliaisuuttaan
Jumalaa, Jeesusta ja kristinuskoa kohtaan. Katsojat
vertaavat ohjelmista kuulemaansa siihen, mitä he
ovat oppineet koulussa. Suorat nuorten ohjelmat
ovat suosittuja ja tarjoavat katsojille mahdollisuuden
keskustella. On kuitenkin selvää, että kaikkia
kysymyksiä ja kommentteja ei voida käsitellä tunnin
mittaisessa ohjelmassa. Siksi katsojayhteystiimi
tekee tärkeää työtä auttaessaan katsojia saamaan
vastauksia kysymyksiinsä. Rahel kertoo, että
viime aikoina yhteyttä ottavien lasten määrä on
lisääntynyt.

Seudulla kristillinen materiaali on harvinaista
ylipäätäänkin, mutta varsinkin lasten kohdalla.
Katsojayhteyskoordinaattori Rahel kertoo: ”Zohreh
ja muut vanhemmat ottavat yhteyttä meihin
ja pyytävät, että auttaisimme heidän lapsiaan
tutustumaan Jeesukseen. Kehitämme kaiken
aikaa näille lapsille ja nuorille suunnattua tukea
tuottamalla materiaalia, joka kasvattaa ja rohkaisee
heitä uskossa ja saa heidät innostumaan Jeesuksesta
ja Raamatusta.”

4
5

1) ”Koronavir uksen jälkeen
maailma on kaunis, vihreä, täynnä rakkautta
ja iloa kaikille”, Sarah kirjoittaa.
2) ”Koronavir uksen jälkeen maailma on
yhtään
rauhallisempi ja kauniimpi eikä ole enää
viruksen tuomaa sairautta, aamen”, sanoo
Farnoosh Iranista.
lisempia
3) ”Koronavir uksen jälkeen lapset ovat onnel
.
ja juhlivat Lasten päivää”, Mariam toivoo
, kuvaa
4) Donya, jonka nimi tarkoittaa “maailma”
ssaan.
tukse
piirus
man
maail
n
vapaa
sista
viruk
Saeede
5) ”Sitten olemme taas onnellisia”, kirjoittaa
lla) ja
ja piirtää itsensä pesemässä käsiään nyt (oikea
unelmansa tulevaisuudesta (vasemmalla).
iväjuhliaan
6) Mahan toivoo, että voi viettää syntymäpä
perheen ja ystävien kanssa.

6

”Minä annoin tyttäreni Jumalalle ja Jumala antoi
hänelle teidät”, Zohreh jatkaa. ”Hän rukoilee
kaikkialla ja missä tahansa. Toivon, että jatkatte
tämän hienon ohjelman [Hashtag] tekemistä. Se
näyttää lapsillemme oikean tien.”
Iranissa, Afganistanssa ja Tadzikistanissa kasvavat
lapset ja nuoret joutuvat kokemaan rajoituksia,
perheiden köyhyyttä, menestymisen painetta,
työmahdollisuuksien puutetta ja lisääntyviä nuorten
huumeongelmia. Näissä vaikeuksissaan monet
kysyvät perimmäisiä kysymyksiä ja haastavat
kotiseutunsa yhteisölliset säännöt.
”Teini-ikäiset ovat yhä rohkeampia”, kertoo
Hashtag-ohjelman juontaja Parastoo Poortaheri.
”He ovat fiksuja ja osaavat käyttää teknologiaa.

”Eräs nuori tyttö nimeltään Elnaz*lähetti meille
monia kysymyksiä. Yksi hänen kysymyksistään oli
’Jeesus Kristus on profeetta, eikö niin? Olen kuullut
joidenkin sanovan, että Jeesus Kristus on Jumalan
poika, mutta sehän ei ole totta, koska olen oppinut,
että Jumalalla ei ole lapsia.’ Tästä alkoi Elnazin
ja katsojayhteystiimin keskustelu, jossa Elnaz
halusi tietää lisää siitä, miten Jeesus kutsui lapsia
luokseen.”
”Yhteyttä ottavat lapset ovat enimmäkseen
9–14-vuotiaita”, Rahel kertoo. Katsojayhteystiimi
on kehittynyt teologisiin kysymyksiin vastaamisessa.
”Monet katsojistamme ajattelevat kypsästi ja
meidän on sopeuduttava siihen, kun keskustelemme
ja vastaamme kysymyksiin. Yhä useammat lapset
lukevat Raamattua. Haluamme olla valmiina
vastaamaan lapsille, jotka eivät pääse pyhäkouluun
tai seurakunnan tilaisuuksiin kotimaansa kristittyjen
tilanteen vuoksi.”
*Turvallisuussyistä nimet muutettu

ZOHREHIN ÄÄNIVIESTI
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PALAUTETTA OSALLISTUJILTA

“

“

“

“

“

“

SAT-7 PARSin työntekijöiden raportit työstä
olivat todella koskettavia. Emme koskaan väsy
kuulemaan siitä ihmeellisestä rohkeudesta ja
uskosta, joka vainojen alla elävillä kristityillä
on. Kiitos, että järjestitte nämä tilaisuudet.
Robert and Pinky

Paljon kiitoksia tästä tapahtumasta.
Minulle oli hyvin tärkeää kuulla lisää
ilmiömäisestä työstänne, koska pidän
sitä esillä omalle yleisöllemme sosiaalisen
median alustoilla. Te olette siunaukseksi
hyvin monille ihmisille.
Eveline Würgler, AVC Sveitsi

Olin mukana naisten ohjelmia esitelleessä
paneelissa ja katsoin joitakin videoita.
Tämä oli mielenkiintoista ja innostavaa.
Kiitos, että järjestitte tämän. Olin erityisen
vaikuttunut naistyöntekijöidenne
kansainvälisyydestä ja asiantuntevuudesta,
ja tapahtuma oli pätevästi juonnettu.
Eva Baillie, Mainzin rovastikunta, Saksa

“

Paljon kiitoksia erittäin
merkityksellisistä tapahtumista.
Olen iloinen, että saan olla osa SAT-7:n
yhteisöä hyvässä yhteistyön hengessä.
Medialähetys Sanansaattajien edustaja,
Suomi

Olen nähnyt kymmeniä tai ehkä satoja
webinaareja, mutta tämä kyllä pääsee
kolmen parhaan joukkoon! Uskomattoman
hienoa. Tiedottajan näkökulmasta tiedon ja
hyvien sitaattien KULTAKAIVOS.
Julian Lukins, InChrist Communications,
Yhdysvallat

Minulle tämä oli ensimmäinen kerta
nähdä pohjoisafrikkalaisia ja iranilaisia
kristittyjä. He kuvasivat elävästi vaikeaa
tilannettaan ja vahvaa uskoaan Jeesukseen.
Tapahtumissanne näin ja tunsin, miten
Jumala toimii eristettyjen uskovien ja
seurakuntien puolesta.
Hyunmin Kim, Etelä-Korea

Yhteistyömme on meille kunnia.
Jumala siunatkoon teitä!
Jostein Saeth, Norea Media Mission, Norja

“

Olette esikuvina meille, koska olette
ymmärtäneet, miten tärkeää on ottaa
miehet mukaan tähän valistamisprosessiin.
AVC Sveitsin edustaja

“

Oli todella inspiroivaa kuulla työstänne
naisten tavoittamiseksi. Olemme ylpeitä,
että saamme olla tässä mukana.
Jonas Norden, Swedish Evangelical Mission
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TYÖN UUSIEN VERSOJEN HOIVAAJA
– LÄHIKUVASSA JAN ØERSKOV
Jan Ørskov valittiin SAT-7:n hallintojohtajaksi tammikuussa 2020. Hän sai kokea poikkeuksellisen
ensimmäisen työvuoden, kun kriisi vauhditti kehitystä ja vaati suurta uskoa. Jan kertoo, miten SAT-7:n
hallinto ja tekniikka kehittyy 25 vuoden merkkipaalun aikaan.
”Miten tanskalainen mies rakastuu työhön
Lähi-idässä?” Vuonna 2015 Tanskaan alkoi
saapua suuria pakolaisjoukkoja. Perheeni
tutustui moniin iranilaisiin ja afgaaneihin,
jotka olivat omien poikieni ikäisiä. Monet
heistä alkoivat tuntua perheenjäseniltä.
Heidän avullaan sain tietää enemmän Lähiidän elämästä. Se oli kiehtovaa, mutkikasta ja
sydäntäsärkevää.
Olen aina halunnut saada aikaan muutosta.
Olin tehnyt työtä valtiollisilla Tanskan
kanavilla 30 vuoden ajan. Kun joitakin vuosia
myöhemmin sain tietää SAT-7:n työstä,
nämä kokemukset yhdistyivät toisiinsa ja koin
heti, että tämä on minun juttuni. Jumalan
rakkauden tuominen näkyviin on visio, johon
sydämestäni uskon ja johon olen aina kokenut
kutsumusta. Ensimmäinen pestini median
palveluksessa oli itse asiassa vapaaehtoistyö
kristillisessä radio-ohjelmassa, kun olin
17-vuotias. Minua puhuttelivat myös SAT-7:n
työn ekumeenisuus, kokonaisvaltaisuus
ja rauhaa rakentava lähestymistapa.
Tässä oli tilaisuuteni käyttää media- ja
johtajuusosaamistani palvellakseni kansoja,
joita olin oppinut rakastamaan.

SAT-7:n työn 25-vuotisessa historiassa on
parhaillaan sekä jännittävä että haastava
vaihe. Ensimmäisinä vuosinaan SAT-7
kehittyi versosta ensin taimeksi ja sitten
aikuiseksi puuksi. Se oli hämmästyttävää.
Kun itse aloitin tässä työssä, oletin
keskittyväni siihen, miten ohjaamme ja
toteutamme seuraavan vaiheen; valtavan ja
välttämättömän siirtymän perinteisestä
televisiotyöstä digitaaliseen
aikakauteen. Olin ehtinyt saada
kokemusta tästä työstä kahden
kuukauden ajan, kun COVID-19
käänsi maailman ylösalaisin.
Pandemian ensimmäiset
kuukaudet olivat rankkaa
aikaa, kun olin huolissani
sekä henkilökuntamme
terveydestä että työmme
tulevaisuudesta. Oli tärkeää ja
opettavaista olla niillä hetkillä
toiminnanjohtajamme Rita
El-Mounayerin oikea käsi. Rita
luottaa aina siihen, että Jumala
pitää työstään huolen, ja oikeassa
hän on ollut. SAT-7 pystyi edelleen
tuomaan Jumalan rakkautta näkyviin

monilla merkittävillä tavoilla, mutta sen
lisäksi Jumala on kasvattanut pandemian
ahdistuksesta paljon odottamatonta hyvää.
SAT-7:n yleisö niin kuin koko muukin
maailma koki yhä enemmän tarvetta
sähköiseen yhteydenpitoon. Tästä seurasi
merkittävä kasvu yleisömme yhteydenotoissa
sekä digitalisaatiokehitys, joka muuten
olisi tapahtunut paljon hitaammin. Nyt
syntymäpäivämme aikaan SAT-7:n työ on
haaroittunut. Satelliittioksamme on edelleen
elinvoimainen Lähi-idässä ja PohjoisAfrikassa, korkean lukutaidottomuusasteen,
sensuurin ja turvallisuusriskien alueilla. Sen
rinnalla kasvaa nyt kaksi uutta digitaalista
oksaa: uraauurtava suoratoistopalvelu SAT-7
PLUS sekä uusi sosiaalisen median kehittyvä
sisältö, joka tavoittaa kokonaan uuden ja
oman yleisönsä.
On hienoa katsella näiden uusien oksien
kasvua. Silti kaikkein jännittävintä on
SAT-7:n työn hedelmä: ihmisen elämän
muuttuminen, sydämen uudistuminen, toivo
toivottomuuden sijaan. Siksi panostamme
kokosydämisesti katsojayhteystiimiimme, joka
tukee katsojia kaikilla näillä alustoilla.

Jokin aika sitten sain Iranista yhteydenoton
erään Tanskassa tuntemani nuoren
pakolaisen ystävältä. SAT-7 PARSin
kautta tämä nuori etsijä on sen jälkeen
saanut yhteyden pastoreihin ja kysymyksiä
kristinuskoa koskeviin kysymyksiinsä. Tämä
nuori mies oli ennen niin epätoivoinen,
että suunnitteli itsemurhaa. Nyt hän sanoo:
”Jeesus pelasti minut.” Hän pitää meihin
yhteyttä ja kertoo kasvustaan uskossa ja
ylistysmusiikista, jota hän rakastaa.
Kun laitan pääni tyynyyn illalla, tämän
kaltaiset tarinat ovat mielessäni. Ihmiset
kohtaavat Jumalan, Jumala kohtaa ihmiset.
On suuri etuoikeutemme kertoa näistä
ihmisistä ja edistysaskeleista, joista annamme
kaiken kunnian Jumalalle, kun vietämme
25-vuotisjuhlaa.

“

Jännittävintä
on SAT-7:n
työn hedelmä:
ihmisen elämän
muuttuminen,
sydämen
uudistuminen,
toivo
toivottomuuden
sijaan.
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SAT-7 PLUS: TUOMME
JUMALAN RAKKAUDEN SAATAVILLE
SAT-7 tekee jälleen uraauurtavaa työtä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Perustimme vuoden 2021 alussa
toiminta-alueemme ensimmäisen kristillisen suoratoistopalvelun. Tekninen johtaja Antoine Karam kertoo,
millä tavoin tämä alusta, SAT-7 PLUS, on avainasemassa SAT-7:n digitalisaatiossa.
”Tämä uusi digitaalinen SAT-7:n työn osa-alue tuo
Jumalan rakkauden uusiin paikkoihin. On areenoita,
joilla hengellinen työ ei ole aikaisemmin näkynyt.
Tavoitamme kokonaan uuden, pääasiassa nuorista
koostuvan kohderyhmän Lähi-idässä ja PohjoisAfrikassa. Se muuttaa kaiken”, Antoine sanoo.
Nyt mistä tahansa maailman kolkasta ihmiset
voivat katsoa SAT-7:n arabian-, farsin- ja
turkinkielisiä ohjelmia suoratoistona millä tahansa
mobiililaitteella sovelluksen kautta tai yhtä hyvin
tietokoneella. Pian mukaan liittyy myös älytelevisio.
Tämä lisää turvallisuutta, koska katsojan ei tarvitse
antaa henkilötietojaan eikä tekoäly luo hänestä
profiilia. Ohjelman voi myös jakaa kenelle tahansa
joko sosiaalisessa mediassa tai yksityisviestillä.
”Hyvin monille alueemme mediankäyttäjille
suoratoistopalvelu on oletusarvo. SAT-7 PLUS tuo
meidät kartalle nykyaikaisessa mediatyössä ja mikä
vielä tärkeämpää, se tuo ohjelmamme laajemmin
näkyviin ja saataville”, sanoo toiminnanjohtaja Rita
El-Mounayer.
Kantava kehitys, ei tähdenlento
Antoine tekee selväksi, että saavutettavuudessa
ei ole kysymys vain uuden tekniikan lisäämisestä.
SAT-7 digitalisaation tavoite ulottuu paljon
syvemmälle. ”Ei riitä, että olemme saavutettavissa
näillä alustoilla. Meidän on myös luotava siellä
puoleensavetävä brändi”, hän sanoo. Tämä
koskee erityisesti nuorta yleisöä, jotka eivät enää
juurikaan katso televisiota. Antoine on itse kotoisin
Libanonista ja on huomannut nuorten parissa
etääntymiskehityksen. Nuoret kristitytkin hylkäävät
”vanhanaikaiset” tavat ja näkemykset. Helposti he
samalla etääntyvät Jeesuksesta.
Uusimpien sukupolvien tavoittaminen Jumalan
rakkaudella edellyttää uudenlaista ajattelua.

”Meidän on puhuttava Z-sukupolven kieltä”,
Antoine sanoo. ”Siksi menemme sinne, missä
he ovat omimmalla alueellaan: mobiililaitteissa
ja sosiaalisessa mediassa. Meidän on pysyttävä
kehityksen aallonharjalla; on tuotettava heille
sovelluksia, jotka näyttävät ja tuntuvat nykyaikaisilta
ja värikkäiltä. Emme voi tarjota heille samaa
identiteettiä, jota tarjosimme nuorille 25 vuotta
sitten.”
Antoinen mukaan kristillisen materiaalin helpolla
saavutettavuudella voi olla valtavia vaikutuksia.
”Joskus yksi ainoa ohjelma tai yksi minuutin
pituinen video voi muuttaa koko elämän.”

“

Tämä uusi
digitaalinen
SAT-7:n työn
osa-alue
tuo Jumalan
rakkauden
uusiin
paikkoihin.
Antoine Karam,
tekninen johtaja

keskusteluominaisuuden, jolloin he voivat saada
vastauksia reaaliajassa. Kaikkein nuorimmat katsojat
viettävät yhä enemmän aikaa käsimobiililaitteiden
ja älytelevisioiden äärellä. Heitä varten SAT-7
PLUSsaan sisältyy ”Muksut”-osio, johon pääsyä
vanhemmat voivat säädellä.
Ajan mittaan SAT-7:n erikieliset tiimit alkavat
tuottaa myös sisältöä, joka on nimenomaan
suunniteltu toistopalvelussa käytettäväksi.
Toivomme, että tämä edistää sekä kehittymistämme
että kanavien yhteistyötä. On todennäköistä, että
suoratoistopalvelun käyttäjät ovat perinteisen
television katsojaa avoimempia katsomaan
päällepuhuttuja tai tekstitettyjä ohjelmia. Näin
esimerkiksi farsin kielellä tehtyä ohjelmaa voi
katsoa myös arabiaksi. Se on kustannustehokasta ja
yhdistää katsojia alueen muissa osissa asuviin veljiin
ja sisariin.
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eikä kaikilla alueen asukkailla ole pääsyä nettiin.
SAT-7 PLUS tosin pyrkii lievittämään jälkimmäistä
haastetta niin, että rajatun nettiyhteyden
käyttäjien on mahdollista ladata ohjelma vähän
bittitilaa vievänä ja katsoa se ilman nettiyhteyttä.
Satelliittilähetykset ovat edelleen tärkeitä erityisesti
koulutusohjelmiin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen
keskittyvässä SAT-7 AKATEMIAssa, sillä usein
pääsy koulutukseen on rajoitettua samoilla alueilla
kuin pääsy nettiin.
”SAT-7 PLUSsan perustaminen ei tarkoita, että
hylkäisimme satelliittitelevision”, Antoine sanoo.
”On tärkeää, että olemme läsnä molemmissa,
koska yleisö on eri.” Tästä syystä Antoinella
on rukousaiheena rahoitus, jotta SAT-7 voi
toimia sekä digitaalisilla alustoillaan – SAT-7
PLUSsan lisäksi myös sosiaalisessa mediassa – että
satelliittikanavillaan.

Hoivaamme molempia oksia
Satelliitti tulee edelleen olemaan tärkeä väline,
sillä vanhempi sukupolvi katsoo yhä televisiota

SAT-7 PLUS ON KEHITTYVÄ ALUSTA

Katsojan etu edellä
Tällä hetkellä uusia satelliitin kautta lähetettyjä
ohjelmia lisätään säännöllisin väliajoin SAT-7
PLUSsaan. Näin ne tavoittavat katsojia, jotka
eivät normaalisti seuraa ohjelmiamme, esimerkiksi
Euroopassa tai Yhdysvalloissa asuvia. SAT-7
PLUS murtaa ensimmäisen esteen, kielimuurin,
lataamalla automaattisesti alustan joko arabian- ,
farsin-, turkin- tai englanninkielisenä sen mukaan,
missä käyttäjä on. He voivat löytää itselleen
kiinnostavimman sisällön teemahakemistosta.
Yleisö pääsee SAT-7 PLUSsan kautta katsomaan
mitä tahansa SAT-7:n satelliittikanavaa. He
voivat lähettää alustan kautta palauteviestejä
ja ajan mittaan Antoine aikoo lisätä myös

SAT-7 PLUS tulee tavoittamaan kokonaan
uuden yleisön Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

SAT-7@25

SAT-7@25

OPASTAMME KATSOJIA
HEIDÄN MATKALLAAN

Zakkour* aloitti viestittelyn Mariannen ja Rawadin
kanssa katsottuaan ohjelmaa Sydämestä sydämeen.
Hän sanoo:
”Jumala on muuttanut elämääni teidän kauttanne.
Alan päästä selville, kuka olen ja miten voin
luottaa Jumalaan ja itseeni, jotta voin päästä yli
rikkinäisyydestäni ja parantua haavoistani.
Nyt voin sanoa, että arvostan itseäni.

Osana SAT-7:n arabiankielisen työn digitalisaatiota sekä sosiaalinen mediamme että katsojayhteysosastomme
rooli muuttuu. Aiemmin molemmat olivat vain tukitoimia satelliittilähetyksille. Tätä työtä ne jatkavat, mutta
samalla ne kehittyvät itsenäisiksi Jumalan rakkauden välittäjiksi – alustoiksi, jotka viestivät saumattomasti
tukeakseen katsojia heidän matkallaan.

SOSIAALINEN MEDIA
”Tavoitteeni on, että SAT-7:stä tulisi arabiankielisen
kristillisen median suurin nettitoimija”, sanoo
Shady Francis, joka toimii SAT-7:n arabiankielisen
työn digitalisaatiojohtajana. Shadyn ensimmäinen
askel tätä päämäärää kohti oli SAT-7:n sosiaalisen
median täydellinen uudelleenorganisointi. Facebooksivuistamme rakennettiin kahdeksan ”haaraa”. SAT-7
ARABIC, SAT-7 KIDS ja SAT-7 AKATEMIA
säilytettiin, ja niiden rinnalle perustettiin viisi uutta
aluetta: SAT-7 perhe, SAT-7 nuoret, SAT-7 naiset,
SAT-7 jumalanpalvelus ja SAT-7 jokapäiväinen leipä,
joka jakaa opetuslapseuttavaa sisältöä.
Shadyn mukaan tästä on se hyöty, että seuraamalla
omalta kannaltaan olennaisinta osa-aluetta katsojat
pääsevät johdonmukaisesti käsiksi heitä kiinnostavaan
sisältöön. ”Tarkoituksemme on tarjota sitä, mitä
katsojat tarvitsevat. Sosiaalista mediaamme ei
enää ohjaa satelliittitelevisiomme sisältö vaan
televisiokatsojia nuoremman kohderyhmän
kiinnostuksen kohteet.”

Marianne ja Rawad, tiedätte, miten paljon olen
muuttunut siitä, kun ensimmäisen kerran otin yhteyttä.
Minun kaltaisiani ihmisiä on paljon, erityisesti koska
oli näin ahdistava vuosi. Jatkakaa työtä Jumalan
kunniaksi. Teidän sanomanne ja läsnäolonne on
siunaukseksi monille.”

Jokainen osa-alue johdattelee facebook- ja instagramyleisönsä läpi tematiikan, jonka tavoitteet ovat samat
kuin satelliittituotannon. Esimerkiksi SAT-7 naiset
käy läpi aiheita, jotka käsittelevät naisten kohtelua
yhteiskunnassa, naisen arvoa Jumalan silmissä, naisen
roolia perheessä ja yhteisössä sekä kutsumuksen
löytämistä. Joka viikko aihetta esitellään ja keskustelua
herätellään mielenkiintoisella grafiikalla ja tekstillä.
Keskustelua käydään sekä kommenttikentissä että
yksityisviestein. Näiden päivitysten välissä tiimit
jakavat aiheeseen liittyviä lyhytvideoita SAT-7:n
ohjelmista. Ainoa ei-temaattinen osio on SAT7 jumalanpalvelus, joka tarjoaa arabiankielistä
hengellistä musiikkia ja jumalanpalveluksia
vuorokauden ympäri.

sosiaalisen median tiliä. Viime kuussa egyptiläinen
ja algerialainen lapsi ystävystyivät juteltuaan
kommenttikentässä. Rakennamme todellista,
turvallista nettiyhteisöä lapsille.”

KATSOJAYHTEYDET
Shadyn tiimi vastaa sisällöstä, jota SAT-7 jakaa
sosiaalisessa mediassa. Heti kun katsoja alkaa
kommentoida, katsojayhteystiimi Marianne Awaraji
Daoun johdolla ottaa tilanteen haltuun. ”Yhteyden
rakentaminen on matka; ei ole kyse vain katsojien
kysymyksiin vastaamisesta”, Marianne sanoo.
”Katsojillamme on tiettyjä hengellisiä tarpeita;
siksi he katsovat ohjelmiamme tai seuraavat meitä
sosiaalisessa mediassa. Haluamme kulkea heidän
rinnallaan matkalla, joka johtaa heidät läpi ja ulos
siitä tunnelista, jossa he ovat.”

Shadyn tiimi perusti myös kahdelle erityisryhmälle
suljetun ryhmän. Toinen niistä on SAT-7
AKATEMIAssa nettiopintoja suorittaville ja toinen
SAT-7 KIDSin katsojille. ”Monet vanhemmat jakavat
lastensa videoita, ja innokkaasti ovat mukana myös ne
lapset, jotka ovat tarpeeksi vanhoja käyttämään omaa

*Nimet muutettu turvallisuussyistä

Sara* on 20-vuotias pohjoisafrikkalainen nainen. Hänen ensimmäinen
kontaktinsa SAT-7:iin oli SAT-7 nuoret -sivu. Hän kertoi, että on
kokenut pettymyksen rakkaudessa ja että vammaisuus sai hänet
tuntemaan itsensä arvottomaksi.
Katsojayhteystiimin jäsen auttoi Saraa ymmärtämään oma
arvonsa Jumalan silmissä ja että hän on rakkauden arvoinen.
”Oloni on parempi pelkästään tästä keskustelusta”, Sara sanoi.
”En ole koskaan nähnyt näitä arvoja omassa perheessäni
ja on ihanaa, miten te kristityt rakastatte toisianne.”
Työntekijämme kertoi hänelle, että jokainen voi tuntea
Jeesuksen. ”Jeesus näkee, mitä sydämessäsi on”.
Tiimi jatkaa keskustelua ja rukousta Saran kanssa ja
on valmis opastamaan häntä, jos hän haluaa tietää
enemmän.
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Katsoja matka voi edetä viestittelyn, puheluiden,
rukouksen, sielunhoidon ja muihin palveluihin
ohjaamisen kautta lopulta paikalliseen kristittyjen
yhteisöön. ”Lopullinen tavoitteemme on kuulla
todistuspuheenvuoro katsojalta, jonka elämän SAT7 on muuttanut.” Jotta näin voisi tapahtua, tiimi
on saanut koulutusta sielunhoitoon ja rakentanut
laajan vapaaehtoissielunhoitajien, psykologien ja
pastorien verkoston. Mukana on väkeä Irakista,
Jordaniasta, Dubaista, Algeriasta, Tunisiasta,
Libanonista ja – pakolaisten tukemiseksi – Saksasta
ja Yhdysvalloista. Marianne ja hänen tiiminsä ei
kuitenkaan istu odottamassa, että katsojat ottaisivat
yhteyttä. He suunnittelevat keskustelun herättäjiksi

Zoom-työpajoja, joita johtavat eri alojen kristityt
asiantuntijat. Ensimmäinen työpaja järjestetään
kesäkuussa ja se keskittyy perheneuvontaan.
Toisen teemana on lasten voimaannuttaminen.
”Tavoitamme nyt kokonaan uuden yleisön”,
Marianne sanoo. ”Nykyään jokainen on eristyksissä
ja on tullut tavaksi etsiä yhteyttä toisiin ihmisiin
netissä. Tämä oli strateginen hetki työmme
kehittämiseen emmekä voineet antaa sen mennä ohi.
Käytimme mahdollisuuden rakentaa dynaaminen
nettiyhteisö, jonka perustana on myötätunto,
saavutettavuus, vilpittömyys, ystävyys ja – kun
ensin olemme eläneet todeksi nämä muut perusteet
– terve teologia. Tätä ihmiset tänään tarvitsevat.
Enemmän kuin koskaan he kaipaavat hyväksyntää ja
rakkautta.”

JAD* SOITTAA MARIANNELLE

*Jadin ääni muutettu turvallisuussyistä
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KATSOJAN MATKA: MAYA
Marianne kertoo katsojasta, jonka elämä muuttui. Kerromme Mayan tarinan hänen luvallaan.
Nimi on muutettu hänen henkilöllisyytensä suojelemiseksi.
“Maya on pohjoisafrikkalainen. Hänen taustansa ei
ole kristitty, mutta hän on ollut uskova jo muutamia
vuosia. Hän meni naimisiin miehen kanssa, joka myös
oli äskettäin kääntynyt. Joitakin kuukausia häiden
jälkeen Mayalle selvisi, että aviomies oli uskoton ja
koukussa pornoon. Mayan sydän murtui. Kun Maya
pyysi apua seurakunnastaan, pastori ei suostunut
auttamaan vaan levitti juoruja Mayasta eikä Maya
enää mennyt seurakuntaan. Mayalla ja hänen
miehellään oli lapsi, josta isä ei välittänyt. Maya koki
elämänsä olevan hajalla.
Maya katsoi SAT-7:n ohjelmaa Sydämestä sydämeen.
Se on parisuhdeneuvontaa, jota juonnan yhdessä
mieheni Rawadin kanssa. Hän oli katsonut jakson,
jossa keskustelimme pornoriippuvuudesta ja Rawad
kertoi, että hänkin oli taistellut tämän asian kanssa.
Maya otti yhteyttä minuun ja suostui keskustelemaan.
Videopuhelumme aikana hän oli masentunut
ja toivoton. Maya rakasti miestään edelleen
huolimatta tämän kymmenen vuotta kestäneestä
uskottomuudesta.
En tiennyt mitä sanoa ja
pyysin

Jumalalta apua. Kuunneltuani Mayaa tunnin
ajan minä vain rukoilin hänen kanssaan ja jaoin
Jumalan sanaa. Tuon puhelun jälkeen Maya
lähetti viestin: ”Koin, että Pyhä Henki suoritti
minulle sydänleikkauksen.” Hänellä oli taas toivoa,
ja hän sai uutta voimaa rukoilla parisuhteensa
puolesta. Pidimme edelleen yhteyttä ja hän
kertoi monia yksityiskohtia elämästään. Mayalla
ei kuitenkaan ollut ystäviä tukenaan eikä hän
ollut valmis palaamaan seurakuntaan. Lopulta
koin, että on oikea hetki kutsua hänet netissä
kokoontuvaan opetuslapseusryhmään, jota johti yksi
yhteistyöseurakunnistamme Dubaissa. Siihen olivat
tervetulleita arabian puhujat kaikkialta.
Ensimmäisen ryhmätapaamiseen jälkeen Maya
sanoi, että hänestä tuntui samalta kuin kuningas
Daavidista, joka Raamatussa tanssii ylistystanssia –
ikään kuin hänen henkensä olisi uudistunut. Pitkästä
aikaa hän tunsi iloa. Ryhmä oli rukoillut hänen
sairaan äitinsä puolesta ja Maya iloitsi tuesta. Äidin
kunto koheni ja pian hän koki parantuneensa. Tässä
tarinassa on silti vielä yksi hieno luku. Sain tietää,
että opetuslapseusryhmän johtaja koki kutsumusta
auttaa Mayaa taloudellisesti, jotta tämä ei
menettäisi kotiaan. Sama henkilö kehotti
Mayaa kertomaan miehelleen,
että Jeesus rakasti häntä yhä.
Mayan mies liikuttui kyyneliin
ja sanoi: ”Totta, Jumala
rakastaa minua vieläkin.”
Hän suostui liittymään
opetuslapseusryhmään
Mayan kanssa. Aiemmin
Mayan ääni oli ontto ja
toivoton. Nyt hän on täynnä Pyhää
Henkeä ja täynnä elämää. Ylistys
Jumalalle.”

KATSOJAYHTEYDET
FARSIKSI JA TURKIKSI
Vaikka uudet alustat otetaan ensin käyttöön arabian kielellä, ajan mittaan ne laajentuvat muillekin
SAT-7:n kielialueille.
“SAT-7 ARABIC on vanhin kanavamme, jolla on laajin yleisö
ja väistämättä myös eniten resursseja”, selittää hallintojohtaja
Jan Ørskov. “Siksi se on täydellinen alusta tämän strategian
pilotointiin. Se ei tarkoita, että SAT-7 PARS ja SAT-7 TÜRK
eivät kehittyisi. Itse asiassa ne hyvinkin vastaavat katsojiensa
tarpeisiin omissa toimintaympäristöissään ja tekevät molemmat
jotakin erityistä ja luovaa.”

SAT-7 PARS
SAT-7 PARSin kuusijäseninen katsojayhteystiimi vastaa
katsojien viesteihin tätä nykyä pääasiassa WhatsApissa.
Katsojien puolesta rukoillaan, heidän kysymyksiinsä
vastataan ja heille annetaan teologista opastusta.
”Sielunhoitajillemme on paljon kysyntää Iranissa, jossa elämä
on katsojillemme raskasta”, sanoo Rahel*, SAT-7 PARSin
katsojayhteyskoordinaattori. Koska yhteydenottoja tulee yhä
enemmän lapsilta, SAT-7 PARS on äskettäin palkannut tähän
tehtävään erikoistuvan tiimin jäsenen.
Rahelin tiimi on myös alkanut tuottaa rukouskalenteria,
joka ohjaa persian kielen eri murteita puhuvia rukoilemaan
toistensa puolesta päivittäin. Kerran kuussa lähetetään
virtuaalinen hartausohjelma. ”Saamme katsojilta ihastunutta
palautetta, joka kertoo syvästä osallistumistarpeesta”,
Rahel sanoo. ”Haluamme jatkossa lähettää hartauksia tai
rukousohjelmia viikoittain. SAT-7 PARS on myös vahvistanut
näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa, erityisesti siitä lähtien kun
suoria ohjelmia alettiin samanaikaisesti lähettää Instagramissa
ja muilla alustoilla. Siksi katsojilta tulee yhä enemmän
viestejä.” Tiimi tekee yhteistyötä toisen kristillisen toimijan
kanssa katsojayhteyksien hoitamisessa. Seuraava tavoite on
laajentaa afgaanikatsojille tarjottavaa tukea.

*Turvallisuussyistä nimi muutettu

SAT-7 TÜRK
SAT-7 TÜRKillä on kaksi katsojayhteyksien hoitajaa,
jotka vastaavat puheluihin ja auttavat katsojia saamaan
Raamatun tai löytämään paikallisseurakunnan. He luovat
myös sosiaalisen median sisältöstrategiaa ja viestivät
katsojien kanssa sosiaalisessa mediassa.
”SAT-7 TÜRKillä tärkein tavoitteemme sosiaalisessa
mediassa – niin kuin muillakin alustoillamme – on välittää
Jumalan rakkautta ja armoa”, sanoo Ümit Teymur,
katsojayhteyspäällikkö. ”Tämän saavuttaaksemme yritämme
vedota nuoriin katsojiimme tuottamalla sosiaalisen median
alustoille sopivaa sisältöä ja videoita. Jumalan antamalla
viisaudella ja voimalla pyrimme opastamaan ihmisiä
oikealle tielle.”

SAT-7 TÜRK SOSIAALISESSAMEDIASSA
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VALOKEILASSA
SAT-7 TÜRK JA TURKKI
SAT-7 TÜRK on SAT-7-perheen nuorin kanava ja lisäksi ainoa, joka tekee työtä rajoitetussa
ympäristössä paikallisesti säännellyllä lisenssillä. Mitä tämä tuo mukanaan henkilökunnalle ja
työlle? Kanavan apulaistoiminnanjohtaja Gülsüm I. kertoo omasta tiestään yhdeksi SAT-7 TÜRKin
johtajista ja siitä, millaista hänen perheensä elämä on Turkissa.
”Tämä on ollut poikkeuksellinen vuosi”, Gülsüm
pohtii. ”Otin vastaan tehtäväni SAT-7 TÜRKin
apulaistoiminnanjohtajana ja muutin perheeni
kanssa Kyprokselle maaliskuussa 2020. Tarkoitus oli,
että tekisin työtäni ja matkustaisin keskustoimistosta
käsin. Mutta Kyproksella tulivat voimaan tiukat
liikkumisrajoitukset viikko muuttomme jälkeen!”
Liikkumisrajoitukset estivät Gülsümin työn kannalta
välttämättömät vierailut Turkkiin. Siksi hän muutti
perheensä kanssa Istanbuliin, josta SAT-7 TÜRK
lähettää kristillistä sisältöä turkin kielellä. Gülsümille
muutto takaisin kotimaahan maaliskuussa 2021 oli
sekä mahdollisuus että rajoite. ”Turkin kaltaisessa
maassa Jumalan kansan jäsenenä eläminen on
loistava mahdollisuus uskosta todistamiseen. Olin
kaivannut tilaisuutta kertoa uskostani perheelleni
ja ystävilleni. Elämäni, työni ja arvovalintani ovat
heille todistukseksi”, hän sanoo. Eikä Gülsüm ole
perheessään ainoa, joka saa tilaisuuksia todistaa.
”Tyttäreni on asunut koko elämänsä niin kaukana
ulkomailla, että hän ei ujostele uskoaan. Hän
puhuu uskostaan avoimesti isoäidilleen, ja sillä on
myönteinen vaikutus heihin molempiin.”
Todistajana rajoitusten keskellä
Laajemmasta sosiaalisesta ympäristöstä Gülsüm
sanoo: ”Monet ihmiset suhtautuvat kohtuullisen
hyväksyvästi siihen, että me olemme kristittyjä. Silti
kristittynä eläminen Turkissa on haastavaa. Vaikka
meillä on vapaus elää uskovina, meidän on aina
oltava varovaisia siinä, mitä sanomme – erityisesti
sosiaalisessa mediassa – kenelle puhumme ja kenet
kutsumme kotiimme. En voi kertoa työstäni avoimesti
ihmisille, joita en kovin hyvin tunne. Koskaan ei tiedä,
millaisia aikeita keskustelukumppanilla on.”
Kristillisenä kanavana myös SAT-7 TÜRK kohtaa
tiettyjä rajoituksia. ”Meidän on muistettava, että

tietyistä yhteiskunnallisista ongelmista emme voi
puhua niin avoimesti kuin haluaisimme, koska
ne ovat ’poliittisia’”, Gülsüm sanoo. ”Asumme ja
teemme työtä tässä maassa, ja haluamme säilyttää
tilaisuuden välittää Jumalan rakkautta katsojillemme.
Emme halua vaarantaa tätä upeaa mahdollisuutta.”
Tietoisuus lisääntyy
Tämä ei tarkoita, että kanava vaikenisi. ”Yksi
meille tärkeä ongelma esiin nostettavaksi Turkissa
on perheväkivallan lisääntyminen ja viime vuosina
lisääntyneet naisten murhat”, Gülsüm sanoo. Viime
vuonna 300 naista kuoli puolisonsa, ex-puolisonsa tai
miespuolisten sukulaistensa murhaamana.
Maaliskuussa 2021 on tälle vuodelle rekisteröity 79
naisen kuolema lähisuhdeväkivallasta johtuvaksi.
Lisäksi 45 naista on kuollut epäilyttävissä
olosuhteissa.

“

Turkin kaltaisessa
maassa Jumalan
kansan jäsenenä
eläminen
on loistava
mahdollisuus
uskosta
todistamiseen.
Gülsüm I.,
SAT-7 TÜRKin
apulaistoiminnanjohtaja

”Hienoa tässä on, että monet turkkilaiset naiset
ja miehet tietävät, että perheväkivalta ja naisen
murhaaminen on väärin ja mahdotonta hyväksyä.
Nämä ihmiset myös avoimesti puhuvat siitä”,
Gülsüm sanoo. On olemassa järjestöjä, jotka puhuvat
muutoksen puolesta, esimerkiksi ”Lopetamme
naisten murhat” -järjestö. SAT-7 TÜRKillä koemme
yhteiskunnallista vastuuta lisätä yleistä tietoisuutta ja
pitää nämä teemat julkisessa keskustelussa.
”Et ole yksin”
SAT-7 TÜRKin ohjelma Et ole yksin varustaa katsojat
käytännöllisillä neuvoilla perheväkivallan uhrien
tukemiseen. Ohjelma antaa avustusjärjestöjen
yhteystietoja, tietoa laissa määritellystä naisten
oikeudesta suojeluun ja käytännön ohjeita
naisille, joita pahoinpidellään. Heitä neuvotaan
esimerkiksi valokuvaamaan vammansa todisteeksi
oikeudenkäyntiä varten.

Ruuhkaa
Istiklal-kadulla
Istanbulissa.

”Koimme, että tällainen ohjelma tarvitaan, koska
monet naiset eivät tiedä, minne menisivät ja mitä
tekisivät”, Gülsüm sanoo. ”Toisinaan etenkin henkisen
ja emotionaalisen väkivallan kohteena olevat naiset
eivät edes hahmota, että heitä kohdellaan väärin. On
välttämätöntä, että tietoa on tarjolla, koska se pelastaa
ihmishenkiä. Haluamme naisten tietävän, että he eivät ole
tässä asiassa yksin.”
Osa taistelusta käydään kulttuuria vastaan. ”Turkin
kielessä on sananlaskuja kuten ‘Dayak cennetten
gelir’, suomeksi ’Selkäsauna tulee taivaasta’ tai ‘Kari
koca arasina girilmez’, suomeksi ’Älä mene miehen ja
vaimon väliin’”, Gülsüm selittää. ”Ne ovat syöpyneet
kulttuuriimme eikä sitä voi hyväksyä.”

Tätä haastattelua tehtäessä Gülsüm ja hänen perheensä
ovat asuneet Turkissa useita viikkoja. ”Olen onnellinen
muutostamme”, hän sanoo. ”On ihanaa, että tyttäremme
saa tavata isoäitiään ja serkkujaan. Olin asunut ulkomailla
melkein kymmenen vuotta, ja on hienoa päästä taas
viettämään aikaa sukulaisten ja SAT-7 TÜRKin
työtovereiden kanssa.”
1

We Will Stop Femicides: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler?sayfa=1
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URAAUURTAVAA KOULUTUSTA

”LIBANON: MEIDÄN TARINAMME”

COVID-19-pandemia on keskeyttänyt 110 miljoonan lapsen koulunkäynnin eri puolilla Lähi-itää ja
Pohjois-Afrikkaa. Huolena on kokonaisen sukupolven jääminen osattomaksi tietojen ja taitojen kehittymisestä.
Vastauksena tähän haasteeseen SAT-7 AKATEMIAN koulutusosasto on ottanut käyttöön uraauurtavan
moduuliopetuksen, jotta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten koulutus olisi mahdollista.

SAT-7:n Beirutin tiimi on äskettäin käynnistänyt uuden, Tanskan hallituksen rahoittaman hankkeen
Libanon: meidän tarinamme. Sen toteuttavat Tanskan Raamattuseura ja Seurakuntaperusteisen
kehityksen keskus (CKU). Projekti yhdistää erilaisilta taustoilta tulevia nuoria kehittämään visiota
uudesta paremmasta Libanonista tarinallistamisen ja mediatyön kautta.
”Tämä hanke on keskeinen, jotta Libanoniin
rakennetaan uudelleen vahva demokratia. Meidän
on löydettävä uusia tapoja elää rauhanomaista
rinnakkaiseloa ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa,
erityisesti kun yhteiskuntamme muuttuu ja
pakolaiset integroituvat yhteisöihimme. Uskon, että
kristittyinä meillä on vastuu näyttää tietä. Libanon:
meidän tarinamme on SAT-7:lle upea ja oikein
ajoitettu mahdollisuus olla tärkeässä roolissa siltana
vähemmistöön ja enemmistöön kuuluvien nuorten
välillä, avata keskustelua ja kertoa heidän tarinoitaan”,
sanoo Juliana Sfeir, SAT-7 AKATEMIAn
osastopäällikkö ja Beirutissa asuva hankevastaava.

Tyttäreni on
jo oppinut
ohjelmista
kaikki ne asiat,
joita hänen
nykyisessä
koulussaan
opiskellaan.
Renalda, irakilainen
äiti Libanonista

Hanke tuo yhteen eritaustaisia nuoria – myös
syyrialaisia pakolaisia – tarinakerhoihin ja
nettialustalle pohtimaan Libanonissa meneillään
olevaa jakautumista ja luomaan sen sijaan uutta
yhteistä toiveikasta tarinaa. Hankkeen mediaosio
tuottaa useita ohjelmia, jotka esitetään SAT-7:n
alustoilla. Hankkeen jännittävässä alkuvaiheessa tiimi

Kokoontumisrajoitusten aikanakin SAT-7 KIDSin
sitoutuneet opettajat jatkoivat opettamista kodeistaan käsin.

Ibid

SAT-7 AKATEMIAn osastonjohtaja Juliana Sfeir
kertoo: ”Lapset on varustettava taidoilla, joita he
tarvitsevat toimivien yhteiskuntien rakentamiseen
tulevaisuudessa. Niinpä vuonna 2022 Minun kouluni
opetusohjelma tulee sisältämään psykososiaalisia
aiheita, talouskasvatusta, lasten oikeuksia, kriisistä
toipumista ja viestintätaitoja. Etsimme myös
kumppaneita, joiden avulla vaikuttavuutemme
lisääntyy ja pääsemme uuteen nettiopiskelun
aikakauteen.”

2

Tällä hetkellä noin 1,3 miljoonaa lasta on Lähi-idässä
ja Pohjois-Afrikassa vaarassa jäädä koulutuksen
ulkopuolelle, koska opinnot eivät edisty riittävästi.
Varmistaakseen ettei kukaan jää jälkeen Minun
kouluni käyttää nyt moduuliopetusta, jossa teemat on
jaoteltu kymmenen minuutin jaksoihin. Perinteisestä
lineaarisesta lähestymistavasta on luovuttu.
Tästä syystä jaksoja ei enää tarvitse katsoa tiukasti
järjestyksessä ja oppilaat voivat aloittaa itselleen
sopivalta tasolta, ei välttämättä siltä tasolta, jota oma

”Lyhyen tähtäimen tavoitteemme on säästää
mahdollisimman paljon aikaa oppilaan
koulutuspolusta”, kertoo koulutuskonsultti Roy
Saab. ”Jos voimme säästää jokaiselta vuoden aina
9 tai 10 vuoden ikään asti, tiedämme, että olemme
saaneet aikaan valtavan pitkän tähtäimen hyödyn,
kun lapsi palaa kouluun. Olemme pelastaneet heidän
jälkeenjäämisen kokemukselta. Olemme pelastaneet
heidät kiinniottamisen paineelta. Ja olemme
pelastaneet heidät hyvin suurelta todennäköisyydeltä
päätyä kokonaan koulupudokkaiksi.”

“

UNICEF: https://www.unicef.org/mena/media/10841/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.13%20-%20End%20of%20Year%202020_0.pdf%20.pdf

SAT-7:n koulutusosasto SAT-7 AKATEMIA
perustettiin vuonna 2017 auttamaan syyrialaisia
pakolaislapsia tai muita alueellisten levottomuuksien
vuoksi koulutusta paitsi jääneitä. Osaston lippulaiva
on Minun kouluni, joka tarjoaa säännöllistä opetusta
matematiikassa, luonnontieteissä sekä arabian,
englannin ja ranskan kielissä. Monet lapset ovat
kasvaneet isoiksi sen perusopetuksen turvin. Renalda
on irakilainen äiti, joka muutti perheensä kanssa
Libanoniin. Hän sanoo: ”Tyttäreni on 9-vuotias
ja on katsonut Minun kouluani jo Irakissa. Minun
kouluni opettajien avulla hän edistyy oikein hyvin.
Hän on jo oppinut ohjelmista kaikki ne asiat, joita
hänen nykyisessä koulussaan opiskellaan, ja hänelle
koulunkäynti on helppoa. Paljon kiitoksia teille
tärkeästä työstänne. En voi kiittää teitä tarpeeksi.”

ikäryhmä koulussa opiskelee. Tämä lähestymistapa
on oppilaskeskeinen ja mahdollistaa suurimman
hyödyn niille lapsille, jotka ovat menettäneet eniten
kouluvuosia.

1

”SAT-7 AKATEMIA on aarre”, sanoo Hany,
syyrialainen opettaja, joka työskentelee syyrialaisia
pakolaislapsia varten perustetuissa tilapäiskouluissa.
”Se pystyy tehokkaasti levittämään koulutusta ja
hävittämään lukutaidottomuutta jokaisesta kodista.
Sillä on mahtavaa henkilökuntaa, jonka ansiosta
koulu tuntuu helpolta.”

31

etsii tarinakerhon vetäjiä ja kehittää kumppanuuksia
paikallisten kolmannen sektorin järjestöjen kanssa,
jotka auttavat aktiviteettien järjestämisessä.
Synne Garf, Tanskan Raamattuseuran kansainvälisen
työn johtaja, luottaa SAT-7:n kykyyn luoda
siltoja sosiaalisten, kulttuuristen ja uskonnollisten
jakolinjojen yli. ”SAT-7 tietää, miten tuodaan erilaisia
nuorten ryhmiä yhteen ja saadaan heidät dialogiin
keskenään”, hän sanoo. ”SAT-7:n ammatillinen
osaaminen voi muuttaa nuorten elämän ja tuoda
heille iloa. Olen nähnyt sen tapahtuvan ennenkin.”
SAT-7 on aikaisemmin tuonut yhteen eritaustaisia
nuoria ohjelmassa Palapeli, jonka tuotti Juliana
Sfeir. ”On hämmästyttävää nähdä kehitys, kun
lapset kuvausten alussa arastelevat toisiaan ja sitten
ystävystyvät, juoksevat toisiaan vastaan ja leikkivät
yhdessä”, Juliana sanoo. ”He eivät halunneet
kuvausten päättyvän, koska olisivat halunneet viettää
vielä aikaa yhdessä.”

Nuorisoa Beirutissa lepotauolla
katujen lakaisemisesta räjähdyksen
jälkeen elokuussa 2020.
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ENSIMMÄINEN LÄHETYS
Tässä otteessa juuri ilmestyneestä kirjastaan Dare to Believe! SAT-7:n perustaja ja
kunniapuheenjohtaja Terence Ascott muistelee SAT-7:n ensimmäisen ohjelman
lähettämispäivää 25 vuotta sitten.
Olimme sopineet toukokuun 31. päivälle
kansainvälisen johtokunnan kokouksen, jotta
voisimme katsoa ensimmäisen lähetyksen yhdessä.
En ole varma, oliko se flunssaa vai stressiä, mutta
tuona päivänä olin täysin menettänyt ääneni. SAT7:n talousjohtajan Erling Wennemyrin täytyi lukea
ääneen kirjoittamani raportti, ja kokouksessa minun
täytyi kirjoittaa lappusille vastauksia kysymyksiin,
joita minulle esitettiin, tai kommentteja, joita itse
halusin esittää. Tosin keskustelu oli yleensä jo
siirtynyt toisiin aiheisiin ennen kuin lappuseni oli
valmis. Johtokunta kokoontui puoli kahdesta puoli
neljään iltapäivällä, jotta näimme ensimmäisen
lähetyksen. Emme olleet oikeastaan odottaneet
välitöntä palautetta siihen. Oletimme, että kuluisi
aikaa ennen kuin ihmiset löytäisivät kaksituntisen
arabiankielisen lähetyksen eurooppalaiselta
satelliitilta, jonka muut lähetykset olivat albaniaksi ja
romaniaksi. Olimme hämmästyneitä, kun aloimme
saada puheluita ja fakseja!
Jo lähetyksen ensimmäisten minuuttien aikana
saimme puhelun Nikosian numeroomme. Arabian
niemimaalta soitti mies, joka hämmästeli juuri
näkemäänsä ohjelman juontajaa. ”Mikä tämä
kanava on? Näin juuri naisen, jolla oli risti
kaulassaan ja joka puhui arabiaa!” Tässä oli mies,
joka ei edes tiennyt, että arabiaa puhuvia kristittyjä
oli olemassa!
Kun aloitimme, pohdimme, mahtaisiko kukaan
katsojista ottaa sitä riskiä tai kustannusta, että
soittaisi ulkomaanpuhelun ottaakseen yhteyttä
meihin. Siihen mennessä yksikään kansainvälisistä
radiotyön tekijöistä ei ollut antanut puhelinnumeroa
yleisölleen. Postia sai lähettää. Seuraavina päivinä
hämmästelimme ulkomaanpuheluihin valmiiden
ihmisten määrää. Yhteistyökumppanimme –
erityisesti ne, joita kiinnosti ohjelmatuotanto tai
katsojayhteydet – kokoontuivat heti johtokunnan

kokouksen jälkeen 31. toukokuuta. Järjestimme
aiheittain työpajoja, joissa yritimme jakaa vastuuta
ryhmän jäsenten kesken. Siinä kohtaa ruotsalainen
järjestö TVInter tarjoutui panostamaan lasten
ohjelmiin ja Pariisissa päämajaansa pitävä
Life Agape katsojayhteyksien hoitamiseen.
Seuraavina kuukausina meille aukesi monia
ovia.
Hämmästyneinä seurasimme, kuinka SAT7:n ohjelmien julkinen esittäminen muutti
ihmisten asenteita. Aiemmin monet
tarjosivat meille rohkaisevia sanoja
mutta eivät tehneet juuri mitään
ollakseen avuksi. Nyt he halusivat
olla mukana ja tarjosivat käytännön
apua. Olin kokenut saman 20
vuotta aikaisemmin, kun olin
mukana perustamassa Huwa wa
Hiya -lehteä arabiankielisille
nuorille. Kun lehti pääsi
myyntitelineisiin, ihmiset
ymmärsivät, että visio ei
ollut enää optimistin
unelmointia vaan
Jumalan antama
todellisuus. He
halusivat olla
siinä mukana.
Nytkin ovillemme
kerääntyi väkeä
– henkilökuntaa, joka
halusi käsikirjoittaa tai juontaa
opetusohjelmia, muusikoita, tuottamisesta
kiinnostuneita, sielunhoitajia, kuvaajia, teknikkoja
ja monia muita. Me olimme kuitenkin kehityksen
ensimmäisillä askelmilla eikä infrastruktuurimme
pysynyt mukana. Mehän palkkasimme
kameramiehen Beirutiin jo ennen kuin meillä oli
ensimmäistäkään kameraa!

Dare to Believe! on nyt mahdollista tilata paInettuna Amazon.comista

“

Tämä innostava teos Dare to Believe! on itse asiassa kolme kertomusta
yksissä kansissa. Se kertoo 50 vuotta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa
työskennelleen kristityn johtajan elämäntarinan. Se kertoo SAT-7:n
tarinan Jumalan lahjana satelliittiaikakaudelle ja loistavana esimerkkinä
yrittäjähengestä, joka mahdollisti uusien teknologioiden valjastamisen
evankeliumin palvelukseen. Silti se on ennen kaikkea vangitseva
kertomus kärsivästä Kristuksen kirkosta, joka seisoo vahvana, kun
maailma ympärillä vajoaa anarkiaan ja kaaokseen. Se on täynnä
toimintaa, vahvoja todistuksia dramaattisista kääntymyksistä sekä
kristittyjen yhteyden ja raamatullisen opetuksen nälkää. Kirjassa on
eläviä tarinoita vainosta, pelottelusta, verisestä marttyyriudesta ja
ihmeellisistä pelastumisista. Lue ja ymmärrä, että rohkeudella uskoa
on hintansa! – David Coffey, entinen Baptistien Maailmanliiton presidentti,
entinen Iso-Britannian Baptistiliiton pääsihteeri

“

Kristinusko sai alkunsa Lähi-idästä mutta juuri siellä ylösnousseen Kristuksen
seuraajat nykyään kärsivät jatkuvaa vainoa. Kirjassa Dare to Believe! Terence
Ascott kertoo SAT-7:n työn jännittävän tarinan ja osoittaa, että uskoa Jeesukseen
ei voi koskaan musertaa. – Lord Carey, Canterburyn arkkipiispa

“

Kun evankeliumia viedään eteenpäin, on aina mentävä sinne, missä Jumalan
valtakuntaa vastaan hyökätään. Missään ei vastustus ole vahvempaa kuin
Lähi-idässä… mutta Kristuksen Kirkko nousee esiin kaikkialla! Kiitän Jumalaa
SAT-7:n merkittävästä työstä ja sen väsymättömistä ponnistuksista, jotta
Jeesus tunnettaisiin tällä historiallisesti tärkeällä alueella. Kirjassaan Dare
to Believe! Terence Ascott on taitavasti vanginnut vaaran, kiehtovuuden,
intohimon ja vilpittömyyden, jotka ovat SAT-7:n ainutlaatuisen kehityksen
perustana. Jos etsit innoitusta ja aitoa todistusta evankeliumin elämää
muuttavasta voimasta, tämä kirja on sinua varten! – Joni Eareckson Tada,
Joni and Friends -järjestön perustaja ja toiminnanjohtaja

“

Terence Ascottin kirja Dare to Believe! ottaa sinut mukaan valtavaan uskon
ja kuuliaisuuden seikkailuun. Pääset mukaan haastaviin projekteihin, joita
ajaa eteenpäin ymmärrys siitä, mitä media ja teknologia mahdollistavat.
Saat todistaa Jumalan suurta suunnitelmaa ja evankeliumin kulkua maan
ääriin asti. SAT-7:n tarina löi minut ällikällä, sai ylistämään Jumalaa ja täytti
sieluni iloisella odotuksella, kun Herran päivä lähestyy. – Tami Heim, Christian
Leadership Alliancen toimnnanjohtaja

tai e-kirjana Amazon Kindle -verkkopalvelusta.

33

34

SAT-7@25

SAT-7@25

35

TIENNÄYTTÄJÄNÄ 25 VUODEN
PALVELUSUHTEEN JÄLKEEN
Kaksikymmentäviisi vuotta sitten Rita El-Mounayer oli elämässään risteyskohdassa epävarmana siitä, mihin
Jumala häntä kutsui. Hän oli sattumalta kohdannut Terence Ascottin ja SAT-7:n muun silloisen tiimin esitellessään
heille beirutilaista studiota. Ovi oli avautunut, mutta Rita ei ollut silloin kovinkaan innokas astumaan siitä sisään.
SAT-7:n tiimi etsi lahjakkuuksia ja haastoi
Ritan hakemaan heiltä töitä lastenohjelmien
käsikirjoittajana ja juontajana. Rita rukoili asian
puolesta tosissaan. Hän kertoo: ”Sitten tunsin
Jumalan antavan minulle vision: kutsumuksen
palvella Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsia SAT-7:n
kautta. Kun rukoilin, näin katulapsia, paljasjalkaisia
lapsia, lapsia syömässä vaatteilleen valuvaa jäätelöä.
Näin lapsia koulupuvuissaan matkalla kouluun
ja näin paljon lapsia, joilla oli hauskaa. Rakastin
heitä kaikkia! Se oli sen lajin rakkautta, jota voi
hädin tuskin kestää; rakkautta, joka tekee kipeää.
Jumala antoi minulle sen suunnattoman rakkauden
ja kuulin hänen sanovan: ’Rita, en tarvitse sinun
kykyjäsi enkä tarvitse sitä, että näytät hyvältä
televisiossa. Tarvitsen sinut välikappaleeksi viemään
rakkauttani näille lapsille. Inhimillinen rakkaus
voi loppua tai muuttua, mutta minun rakkauteni
pysyy.”
Tuosta hetkestä on 25 vuotta. Nyt Rita on ollut
kahden vuoden ajan SAT-7:n toiminnanjohtaja
ja tuonut nykyiseen visionääriseen johtajuuteensa
vuosikymmenten palvelusuhteen aikana kertyneen
viisauden – tuotantoalan asiantuntemuksen,
erinomaisen ymmärryksen ohjelmienteosta,
tehokkaan ja kulttuurisensitiivisen todistamisen ja
kumppaniyhteistyön. Tämä kokemuksen runsaus
yhdistyneenä Ritan sitoutumiseen ykseyteen ja
yhteistyöhön on erityisen tärkeää nyt, kun SAT-7
katsoo eteenpäin. Kahden vuoden aikana Rita
on luonut raportointi- ja työskentelymalleja, jotka
varmistavat, että erilaiset näkemykset ja kokemukset
nostetaan säännöllisesti pöydälle. ”Reflektio ja
arviointi on välttämätöntä. Olemme innokkaita
priorisoimaan sitä nyt, kun olemme 25 vuoden ajan
tehneet työtä kellon ympäri”, Rita sanoo.

ja yhtenäinen toteuttamaan uskollisesti Jumalan
antamaa tehtävää. SAT-7:lle luodaan myös uutta
kolmivuotista strategiaa alkaen vuodesta 2023.
”Uudessa strategiassa tavoitteemme on rakentaa
edelleen lippulaivaohjelmiemme varaan, panostaa
ihmisiin – niihin, jotka meillä on nyt, ja niihin,
jotka haluaisimme saada mukaan työhömme –
sekä kehittää suoratoisto- ja sosiaalisen median
alustojamme. Nämä ovat seuraavan strategiamme
peruspilarit, kun rakennamme visiota seuraaviksi
25 vuodeksi!”, Rita kertoo.
Mitä sitten tapahtuukaan seuraavan 25 vuoden
aikana, Rita tekee selväksi kaksi asiaa: läpi koko
SAT-7:n työn sisältö on tärkein ja Jeesus tulee aina
ohjaamaan työtä. ”Teemme kovasti työtä strategian
ja visioiden parissa ja minulla on unelmia SAT-7:in
suhteen. Kuitenkin vuosi 2020 on todistanut
minulle, että voimme suunnitella ihan niin paljon
kuin haluamme, mutta koskaan emme tiedä, mitä
tulee tapahtumaan. Se on muistuttanut minulle
myös, että kaikkein tärkein työmme on keskittyä
Jumalaan ja siihen, mihin hän meitä kutsuu. Hän
kutsuu meitä edelleen luomaan merkityksellistä,
toiveikasta ja rohkaisevaa sisältöä, joka vie hänen
sanomansa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan.
Tuleepa sitten mitä tahansa teknologista kehitystä,
kaikilla alustoilla meidän on keskityttävä sisältöön,
ja sitä varten on tarpeen panostaa lahjakkaisiin
ihmisiin”, Rita sanoo.
Ensimmäiset johtajavuotensa Rita on pitänyt
rukousta kulmakivenä rakentaakseen ykseyttä työssä
mukana olevien kesken. Ironista kylläkin, pandemia
ajoi maailman eristyksiin ja toisaalta tarjosi
tilaisuuden syvempään yhteyteen.
Seuraavalle aukeamalle

Parhaillaan on menossa pohdinta- ja
oppimisprosessi ”Kokonaisvaltainen missio”, jotta
varmistetaan, että SAT-7 on varustettu, energinen

“

Strategiamme
peruspilarit
seuraavalle
25 vuodelle ovat:
rakentaminen
lippulaivaohjelmien varaan,
panostaminen
ihmisiin sekä
suoratoisto- ja
somealustojen
kehittäminen.
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Edelliseltä aukeamalta

Ritan aloitteesta koko henkilöstö ja muut työhön
linkittyvät tahot eri puolilla maailmaa on kutsuttu
viikoittaiseen rukoukseen, hartauselämään,
ylistykseen ja rukoukseen. ”Itselleni oli
poikkeuksellista, että en viettänyt aikaa
lentokoneessa vaan sen sijaan pystyin luomaan
uuden tason yhteyttä henkilökunnan ja tukijoiden
kanssa maailmanlaajuisesti”, hän pohtii.
”Kuka voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta?”
Ritalle rakkain raamatunkohta on Room. 8:35–39.
Sen äärellä Rita sanoo: ”Koin, että yhteys toinen
toisemme kanssa Kristuksen ruumiina toimi
hienona tapana rohkaista toisiamme uskomaan,
että Jeesus ei koskaan jätä meitä. Että mitä tahansa
tapahtuukin, se ei erota meitä hänestä. Uskon, että
me kaikki tarvitsimme sen viestin.”
Edessä on kiireisiä aikoja, ja on paljon kiitoksen
ja rukouksen aihetta. Tänä vuonna rukous tulee
olemaan avainasemassa SAT-7:n 25-vuotisen
taipaleen muistelemisessa. Kiitämme Jumalaa, että
hän on antanut kaiken tarvittavan. Pyydämme
varjelusta katsojillemme, tukijoillemme,
ystävillemme ja henkilökunnallemme. Rukoilemme
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lasten puolesta.
Rita aloitti 25 vuotta sitten käsikirjoittamalla
ohjelmaa Vehnäntähkät. Tuottajan, juontajan,
kanavajohtajan ja nyt toiminnanjohtajan työ
SAT-7:llä on ollut rikasta ja palkitsevaa. Seuraavan
kahdenkymmenenviiden vuoden kuluttua
SAT-7 on luotettu media-alan toimija, jonka
viestintä katsojien kanssa on ennätyksellisellä
tasolla. Se on julkaissut ensimmäiset kristilliset
suoratoistopalvelut kolmella kielellä ja kehittänyt
sosiaalisen median ja katsoja-aktiivisuuden
strategioita tukeakseen aitoja ja dynaamisia
uskovien nettiyhteisöjä. Se pitää yllä vahvoja ja
pitkäkestoisia kumppanuuksia ja sillä on työhönsä
intohimoisesti suhtautuva toiminnanjohtaja, joka
seisoo tukevasti Herramme Jeesuksen antaman
toivon ja armon varassa. Siellä hänen juurensa
ovat olleet jo kuluneetkin 25 vuotta.
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Kuvaamme Hyvänyön tarinoita: Ritan rakkaus lapsia kohtaan toi hänet SAT-7:lle.
Rita pitää
puhetta SAT-7 Euroopan visiokokouksessa Kööpenhaminassa syyskuussa 2020.
Rita kuuntelee
lapsia ja oppii lisää heidän elämästään pakolaisleirissä Bekaanlaaksossa Libanonissa vuonna 2015.

5

7

8

10

Rita El-Mounayer ja Terence Ascott SAT-7 TÜRKin vuosikokouksessa Istanbulissa toukokuussa 2019.
Rita lukee Raamatun kertomuksia lapsille Hyvänyön
tarinoissa.
Nikosian keskustoimiston rakennuksen avajaiset marraskuussa 2015.
Rita Algeriassa heinäkuussa 2011.
Rita kohtaa lapsia pakolaisleirissä
Libanonissa vuonna 2015.
Kuvaamme koululaisten kanssa Vehnäntähkiä Marokossa vuonna 2001.
SAT-7:n johtoryhmä vuonna 2019.
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NÄIN TUET SAT-7:Ä

HOW TO FIND SAT-7

TULE MUKAAN SEURAAVAAN 25 VUOTEEN

SAT-7 on vastannut
Jumalan kutsuun jakaa hänen
rakkauttaan Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan miehille,
naisille ja lapsille jo 25 vuoden
ajan. Haluatko auttaa meitä
jatkamaan näiden ihmisten
elämän muuttamista?
SAT-7 on uskonvarainen
mediatoimija, joka
tarjoaa toiminta-alueen
kristityille vähemmistöille
viestintäalustan, tukee
vainottuja seurakuntia
ja on pelastusrengas
äskenkääntyneille, jotka
haluavat kasvaa uskossa.
Sosiaalisessa mediassa
haastamme asenteita, jotka

NETWORK 2022
KALENTERIIN!

MAALIS

23 - 25

Tervetuloa Kyprokselle!
Odotamme sinua.

Muistetaan yhdessä
Pohjois-Afrikan ja
Lähi-idän kristittyjä
Voit osoittaa tukesi SAT-7:lle suomalaisten
yhteistyökumppaneiden kautta. Kiitos!
• IRR-TV,
irr-tv.fi
• Medialähetys Sanansaattajat,
sansa.fi
• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys,
kansanlähetys.fi
• Suomen Lähetysseura,
suomenlähetysseura.fi

Kiitos mukanaolostasi.
Jumalan siunausta.

kohdistuvat kristittyihin
ja naisiin sekä nostamme
esiin polttavia aiheita
kuten perheväkivallan,
uskonnonvapauden ja
lapsiavioliitot. SAT-7
AKATEMIAn osasto tarjoaa
opetusta lapsille, jotka eivät
pääse kouluun. Tässä on vain
osa SAT-7:n vaikutuksesta.
Teemme kokonaisvaltaista
työtä, kasvamme ja kehitämme
uusia tapoja saavuttaa yhä lisää
ihmisiä. Odotamme innolla,
mitä Jumala tekee kauttamme
seuraavien 25 vuoden aikana.
Tule mukaan tälle jännittävälle
matkalle rukouksin ja
taloudellisesti tukien.

Näin löydät SAT-7:n Suomessa
SAT‑7 ARABIC (ARABIAKSI)

SAT‑7 PARS (FARSIKSI)

VERKKO:

SATELLIITTI:

www.sat7.com ja www.facebook.com/sat7ar
www.youtube.com/user/SAT7ARABIC
Älylaitteilla sovellus: SAT-7

Eutelsat Hot Bird 13B, 13° itään, 10.949 GHz,
pystypolarisaatio (V)

VERKKO:

www.sat7pars.com ja www.facebook.com/sat7pars
www.youtube.com/user/SAT7PARS

SAT‑7 KIDS (ARABIAKSI)
VERKKO:

Älylaitteilla sovellus: SAT-7 PARS

www.sat7kids.com ja www.facebook.com/sat7kids
www.youtube.com/user/SAT7KIDS
Älylaitteilla sovellus: SAT-7 KIDS

SAT‑7 TÜRK (TURKIKSI)
SATELLIITTI:

Türksat 4A, 42° itään, 11.824 GHz,
pystypolarisaatio (V)

VERKKO:
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www.sat7turk.com ja www.facebook.com/sat7turk
www.youtube.com/user/SAT7TURK
Älylaitteilla sovellus: SAT-7 TÜRK

SAT-7 – JUMALAN RAKKAUS NÄKYVIIN

SAT-7:n ensimmäinen kamera Libanonissa 1998.

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

