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“ODOTA JA KATSO” LÄHI-IDÄN KIRKON KANSSA
Paimenet vartioivat laumojaan ja odottivat aamunkoittoa. Kristityille kaikkialla maailmassa 
adventti on “odottamisen ja katsomisen” aikaa. Messias on tulossa!

Tänä adventtina voit liittyä Lähi-idän kristittyjen joukkoon valmistautumaan yhdessä 
Jeesuksen tuloon. SAT-7:n ilmainen rukousopas Odota ja katso Lähi-idän kirkon kanssa vie sinut 
tapaamaan veljiä ja sisaria, joista monet seisovat vartiossa yksin ja odottavat vapautta palvella 
Jumalaa julkisesti. Saat tietää heidän jouluvalmisteluistaan, rukoilla heidän puolestaan ja 
pohdiskella päivittäisiä raamatunlauseita.

Lataa oma englanninkielinen kopiosi: www.sat7.org/watch_and_wait

Rita El-Mounayer 
toiminnanjohtaja

TOIMINNANJOHTAJALTA
Hyvät ystävät,

kun kirjoitan tätä, meidän toiminta-aluettamme on 
vajoamassa pimeyteen. Afganistan on Talibanin 
hallussa – kristityt ja muut vähemmistöt ovat vaarassa, 
naiset ja tytöt ovat menettäneet kovalla työllä hankitut 
oikeutensa, ja maailma on hämmentynyt. Libanonissa 
on kulunut vuosi Beirutin sataman räjähdyksestä, 
mutta kriisi on vain syventynyt – lokakuussa väkivalta 
kaduilla yltyi mittaan, jota on viimeksi nähty 
sisällissodan aikana. Näiden kriisien rinnalla on muita, 
jotka eivät mahdu otsikoihin: Jemen, Syyria, Pyhä 
maa, Libya; koko alueelle ulottuvat COVID-19:n 
vaikutukset ja talouskriisi.

Inhimillinen kärsimys alueellamme ohjaa 
rukouksiamme joka päivä – ja silti myös kiitämme 
Jumalaa, että voimme tarjota hänen toivoaan 
pimeydessä eläville ihmisille.

Sanomamme kärsiville ja myös kärsimystä aiheuttaville 
on yksinkertainen. Jumalassa on toivo. Hän rakastaa 
ja arvostaa sinua enemmän kuin aavistat. Hänessä voit 
löytää uuden elämän ja uudistua tavalla, joka muuttaa 
maailmaa.

SAT-7 saa joka päivä yli tuhat katsojayhteydenottoa 
lukuisien media-alustojemme kautta. Niiden 
perusteella tiedämme, kuinka paljon elämä muuttuu, 
kun on toivo Jumalassa. Toivo voi olla joskus 
konkreettinen askel kuoleman rajalta elämään. 
Yhdistämme sen yhteisöllisyyteen ja opetukseen, 
joka rohkaisee eristyksissä eläviä kristittyjä, 
ohjelmiin, jotka ottavat erityisesti huomioon 
naiset ja lapset, henkilökohtaiseen tukeen, jota saa 
katsojayhteystiimiltämme, ja kokonaisvaltaiseen 
näkyyn, joka pyrkii parantamaan Lähi-idän ihmisten 
elämää kaikilla meille mahdollisilla tavoilla. Näin 
Jumalan rakkaus SAT-7:n jakamana murtautuu 
ihmisten arkitodellisuuteen.

Olemme kiitollisia, että tuet SAT-7:iä ja katsojiamme. 
Rukoile heidän puolestaan, ole turvassa ja voi hyvin.

Sisaresi Kristuksessa,

Tässä lehdessä
04 TOIVOA 

AFGAANEILLE  

06 SILTOJA KUILUJEN YLI 

07 SAT-7 PLUS:
 RUKOUSOHJELMAT 

KATSOTUIMPIA

VAIKUTTAVUUSVALOKEILA: 

08 PERSIANKIELISET
09 TURKKI
10 ARABIMAAILMA 

12 AVOIN KIRJE 
AFGAANITYTÖLTÄ 

TOIMINNANJOHTAJALTA   0302    MATERIAALIA SINULLE

SEURAA RITAN VLOGIA

ANNA JOULULAHJAKSI INSPIRAATIOTA
Tohtori Terence Ascottin jännittävät muistelmat ovat täydellinen joululahja 
ystävälle, jolla on sydämellään Lähi-idän kristityt. SAT-7:n perustaja ja 
kunniapuheenjohtaja yhdistää oman dramaattisen elämäntarinansa sekä 
Lähi-idän kristittyjen rohkeaan todistukseen että SAT-7:n syntymiseen ja 
kasvamiseen nykyisen miljoonayleisön rohkaisijaksi. 
 

“Tämä on kuulemisen arvoinen kertomus kristillisestä uskosta, rohkeudesta 
ja kestävyydestä… Jos olet koskaan pohtinut, mitä Kristuksen evankeliumi 
merkitsee tässä kovassa maailmassa, tämä on sinulle.” – Stephen Green, 
Hurstpierpointin paroni (Iso-Britannia)

Dare to Believe! (Rohkene uskoa!) on mahdollista tilata painettuna 
Amazon.comista tai e-kirjana Amazon Kindle -verkkopalvelusta.

KATSO HAASTATTELU 

https://youtu.be/CVnxfF2yG_g
https://www.terenceascott.com/dare-to-believe
https://www.terenceascott.com/dare-to-believe
https://youtu.be/CVnxfF2yG_g


En pelkää, 
koska turvaan 
elämässäni 
Jeesuksen 
Kristuksen 
nimeen.
Faraz*

““Kasvoin aikuiseksi vapaana Talibanista ja sain 
koulutuksen ennen kuin menin naimisiin”, kertoo 
Maneli*, afganistanilainen nainen. ”Kun katselen, 
miten he kohtelevat naisia ja ylipäätään ihmisiä, 
en voi uskoa silmiäni. Heidän läsnäolonsa ja 
käytöksensä synnyttää kauhua. Miten voimme taas 
elää tämän mielivallan alla?” Siitä lähtien kun 
Taliban kaappasi vallan Afganistanissa, Manelin 
kaltaiset naiset ja tytöt eivät enää voi mennä töihin 
tai opiskella. He vetoavat SAT-7:iin saadakseen 
äänensä kuuluviin. “Tämä merkitsee kaikkien 
unelmieni särkymistä… En näe tulevaisuutta 
täällä itselleni tai muille afgaanitytöille”, kirjoittaa 
16-vuotias Armineh sydäntäsärkevässä kirjeessä 
SAT-7 PARSille. (Lue takakannesta koko Arminehin kirje.)

“Seitsenluokkalaiset ja sitä vanhemmat tytöt ovat 
vankeina kodeissaan”, kertoo Zahra M., iranilainen 
toimittaja, joka äskettäin vieraili Afganistanissa 
ja antoi haastattelun SAT-7 PARSin suoraan 
ohjelmaan Sisäpiiri.
 
Uskovat hakevat toivoa Jeesukselta
Jotkut kristityt ovat saaneet tappouhkauksia, 
joutuneet piiloutumaan tai pakenemaan. ”Tilanne 
on paha tavallisenkin kansalaisen kannalta. Vielä 
paljon pahempi se on kristityille, joiden henki on 
vaarassa joka hetki”, sanoo Shahin. “Rukoilkaa 
puolestani. Kuukauden aikana perheeni ja minä 
olemme muuttaneet maakunnasta toiseen, jotta 
Taliban ei saisi meitä kiinni. Sitten jouduin itse eroon 
perheestäni.”

Katsojat kertovat, että vaikka Jumala onkin heidän 
toivonsa, voimansa ja lohdutuksensa, he pelkäävät 
perheidensä puolesta. ”En ole huolissani itsestäni, 
sillä olen luovuttanut elämäni Jeesukselle”, sanoo 
Faraz. ”Silti olen myös saattanut perheeni suureen 
vaaraan.” Farazin suurin huoli on, että Taliban 
uhkaa hänen perhettään, jos saa tietää Farazin 
uskosta.

“Elämänsä synkimpinä hetkinä katsojamme 
Afganistanissa hakevat turvaa SAT-7:ltä”, sanoo Rita 
El-Mounayer, SAT-7:n toiminnanjohtaja. ”Meistä 
on tullut heille kuin perheenjäseniä; sisaria, veljiä, 
vanhempia tai ystäviä. SAT-7 on lohdutuksen lähde 
eristetyille; kuuntelija ja sielunhoitaja ahdistuneille. 
Vaikka yhteydenotto SAT-7:iin voi saattaa heidät 
suurempaan vaaraan kotimaassa, he ottavat silti 
yhteyttä ja haluavat saada asiansa kuuluviin tai vain 

kuulla itse rohkaisevan ja ystävällisen äänen. 
Tämä tekee nöyräksi ja muistuttaa meitä 
asemastamme katsojiemme tukena, kun 
varmistamme, että Jumalan rakkaus ja toivo hänessä 
tulee esiin kaikissa ohjelmissamme.”  

Miten SAT-7 auttaa
Afgaanikatsojat voivat puhua puhelimessa 
katsojayhteystiimin jäsenen tai sielunhoitajan kanssa. 
Sen lisäksi he voivat saada toivoa SAT-7 PARSin 
ohjelmista. Kanava lähettää joka viikko kaksi 
ohjelmaa, joita tuottaa kumppanijärjestömme Pamir 
Productions ja jotka tehdään dariksi, Afganistanissa 
puhutulla persian kielen murteella.

Nämä ohjelmat ovat Elämän salaisuus, joka tarjoaa 
kristillisen näkökulman ajankohtaisiin tapahtumiin 
sekä raamattuopetusta ja rukousta, ja Valoa ikkunassa, 
joka on suunnattu perheille.

“Afganistanin kansalle ja meille kaikille ainoa ratkaisu 
on katsoa ja luottaa elävään Jumalaan, joka on 
kaikkivaltias ja täynnä armoa”, sanoi pastori Shoaib 
Ebadi äskettäin Elämän salaisuuden lähetyksessä. 
”Kun kärsimme, Jumala sanoo, että voimme luottaa 
Häneen.”

SAT-7 PARS tekee darin murteella kahta uutta 
ohjelmaa, jotka ovat parhaillaan tuotantovaiheessa 
kumppanijärjestöllämme Medialähetys 
Sanansaattajilla. Afgaanikatsojat voivat hyötyä myös 
SAT-7 PARSin muusta rohkaisevasta tuotannosta 
mukaan lukien lastenohjelmat, sillä ne tehdään farsin 
murteella, jota Afganistanissa ymmärretään.

Lisäksi SAT-7 pitää esillä afgaanikristittyjen vaikeaa 
asemaa yhteyksissään eri puolilla maailmaa. Yksi 
monista esimerkeistä on SAT-7 PARSin ohjelma, jossa 
iranilaislapset rukoilivat afgaanilasten puolesta.

Faheem, yksi katsojistamme Afganistanissa, puki 
sanoiksi tunteen, joka kristittyjen veljien ja sisarten tuki 
saa aikaan. ”Olen kiitollinen teille, rakkaat ystävät, että 
muistatte meidät ja tiedätte tilanteemme. Uskon, että 
Herra pelastaa ja auttaa.” 
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KATSO VIDEO

  
TOIVOA
AFGAANEILLE
Pelko ja epätoivo varjostavat nyt elämää Afganistanissa. Kristityt, muut vähemmistöt ja naiset ovat vaarassa, 
ja monille on vaikeaa saada perheensä ruokituksi. Uskomatonta kylläkin, SAT-7:n katsojat uskaltavat yhä 
ilmaista itseään, reagoivat ohjelmiin ja etsivät lohtua kanavalta, josta on tullut ”kuin perheenjäsen”.

https://youtu.be/p_F9xMGAMmU


Libanon elää 
äärimmäisen 
vaikeita aikoja. 
Mutta kun 
luomme pohjan 
toivolle ja 
yhtenäisyydelle 
mediassa ja 
sitten näemme 
työn vaikutukset 
kaduilla, on 
helppo muistaa, 
miksi työmme on 
tärkeää.  
Maroun Bou Rached, 
SAT-7 Libanonin 
toiminnanjohtaja

“

06   RAKENNAMME RAUHAA LIBANONISSA

Yllä: Opettaja Carol Bardakji 
Minun kouluni kolmannella 
kaudella
 
Alla: Libanonilaiset nuoret
kokoontuvat jakamaan elä-
määnsä

SILTOJA KUILUJEN YLI  

UUTISIA SAT-7 PLUSSALTA    07

RUKOUSHJELMAT SAT-7
PLUSSAN KATSOTUIMPIA

“SAT-7 PLUS on kasvanut vakaasti ja 
kokemukset ensimmäisestä vuodesta ovat 
erittäin myönteisiä”, sanoo tekninen johtaja 
Antoine Karam. Striimauspalvelu on tätä menoa 
hyvällä tiellä ylittämään ensimmäiselle vuodelle 
asetetun tavoitteen; 25 000 erillistä käyttäjää. 
Karam huomauttaa, että täysin uudelle alustalle 
näin kilpaillussa ympäristössä tulos on hyvin 
positiivinen.

”Tietysti olemme kiitollisia yhdestäkin henkilöstä, 
jonka saavutamme viestillämme Jumalan 
rakkaudesta, mutta voimme myös päätellä 
katsojamäärän ja eniten katsotun sisällön 
perusteella, että tällä uudella alustalla on jo laajaa 
vaikuttavuutta.”

SAT-7 PLUS mahdollistaa katsojalle jokaisen 
SAT-7:n kanavan katsomisen televisiolähetysten 

aikataulussa sekä oman valinnan mukaan 
arkistosta eri-ikäisille suunnattujen ohjelmien 
katsomisen arabiaksi, persian murteilla ja turkiksi. 
Eniten katsottu ohjelma Niin kuin taivaassa on 
katsottu kokonaan tai osittain yli 9 000 kertaa.

Ohjelman formaatti on yksinkertainen: 
seurakuntien pastorit johdattavat katsojat 
rukoilemaan kanssaan Raamatun sanoja käyttäen.

”Yritämme auttaa katsojia keskittymään Herraan; 
hänen sanoihinsa, hänen lupauksiinsa ja hänen 
sanansa totuuteen, vaikka kuulemme uutisia, jotka 
aiheuttavat meillä epäilyksiä ja ahdistusta”, selittää 
ohjelman Egyptissä asuva tuottaja Andrew Gamal. 
”Ohjelma on erityisen vaikuttava, koska elämme 
erityisen vaikeita aikoja. Yleisin palaute katsojilta 
on, että ohjelman pitäisi olla pidempi, koska he 
haluavat rukoilla kanssamme enemmän.” 

Niin kuin taivaassa kuvataan
SAT-7:n Egyptin studiolla.

KATSO SAT-7 PLUSSAA

Pakolaislapset ensi kertaa opinahjoon 
SAT-7 AKATEMIAn mullistava Minun kouluni 
-opetusuunnitelma on nyt käytössä uudessa 
formaatissa niille Libanonissa asuville lapsille, joiden 
koulutie on kärsinyt eniten. Yhdessä paikallisen 
Heart for Lebanon -järjestön kanssa ohjelmia 
hyödynnetään lokakuusta 2021 alkaen kahdessa 
syyrialaispakolaisten keskuksessa 6–11-vuotiaille 

lapsille, jotka eivät ole vielä koskaan päässeet 
kouluun. ”Luokkaopetuksen lisäksi lapsille 
annetaan älylaitteet, jotta he voivat opiskella 
kotonakin Minun kouluni -ohjelmien avulla, 
kertoo Nicole Thoma SAT-7:n kehitysosastolta. 
”Arvioimme lasten edistymistä ja hiomme 
toimintaa edelleen.”

Libanon: meidän tarinamme
Phil Hilditchin väliraportti hankkeesta
 
“Libanon pidättelee henkeään odottaen, mitä 
tulevaisuus tuo. Samaan aikaan SAT-7 ja sen 
kumppanit Tanskan ja Libanonin Raamattuseurat 
sekä Kirkkopohjaisen kehityksen keskus (Centre for 
Church-Based Development) rakentavat Libanonille 
uutta kehyskertomusta, jota leimaavat toivo ja 
yhtenäisyys.

Äskettäin järjestetyssä oppimistilanteessa yli 20 
median ammattilaista SAT-7:ltä ja sen ulkopuolelta 
kokoontui yhteen jakamaan kokemuksiaan siitä, 
miten media voi auttaa luomaan yhteiskuntarauhaa 

avaamalla keskustelua yli ryhmittymien rajojen ja 
edistämällä rauhaa rakentavaa ajatustenvaihtoa sen 
sijaan, että lietsoisi ristiriitoja. Samaan aikaan 
kantavat hedelmää Tarinankerrontaklubimme 
tilaisuudet, joissa eri taustoilta tulevat nuoret saavat 
kertoa elämäntarinansa ja yhdistää ne sukupolvensa 
muihin tarinoihin. Yksi osallistujista, 19-vuotias 
Marie Belle Milan, sanoi: ”Se, mitä teimme, repi 
alas näkymättömät muurit väliltämme. Löi ne 
maahan tiili kerrallaan.”

Hanke on jo tehnyt selväksi, että vaikka tie eteenpäin 
on kivikkoinen, matka on käynyt vain tärkeämmäksi 
kulkea. On välttämätöntä, että suojelemme 
Libanonia seuraavaa sukupolvea varten.”  

Lähes kolme neljäsosaa Libanonin väestöstä elää vakavassa köyhyydessä.Väestö ei ole 
toipunut Beirutin sataman räjähdyksestä ja yhteisöjä repivät vuosia kestäneet ristiriidat. 
SAT-7 toteuttaa yhdessä kumppaniensa kanssa yhteisöjen sisällä hankkeita, joilla tuetaan 
kaikkein haavoittuvimpia ja rakennetaan siltoja seuraavalle sukupolvelle. SAT-7:n uusi suoratoistopalvelu SAT-7 PLUS kukoistaa toimittuaan yhdeksän 

kuukautta ensimmäisenä lajissaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. On rohkaisevaa, 
että katsotuin ohjelma SAT-7 PLUSSAlla on rukousohjelma. Niin kuin taivaassa on 
arabiankielinen ja luotiin erityisesti digitaaliyleisöä varten.

https://sat7plus.org/
https://sat7plus.org/


VALOKEILASSA:  
PERSIANKIELISET

Voimme nähdä 
elämässämme 
Jumalan jäljet 
ja läsnäolon 
vaikutuksen. 
Kiitämme teitä 
neuvoista ja 
rohkaisusta. 
Ne ovat meille 
voimavara. 
SAT-7 PARSin 
naiskatsoja Iranista

“Katsojakontaktit nousukiidossa 
Vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana 
katsojat Iranista, Afganistanista ja Tadzikistanista 
ottivat yhteyttä SAT-7:iin 29 000 kertaa. Se on 
yli kaksinkertainen määrä verrattuna samaan 
ajanjaksoon vuonna 2020. Satelliittilähetysten 
ja SAT-7 PLUS:n videostriimauksen lisäksi 
työntekijämme ovat lähettäneet inspiroivia videoita, 
ohjelmista poimittuja osioita ja rohkaisevia viestejä 
katsojillemme WhatsApissa ja Instagramissa. 64 
prosenttia yhteydenotoista SAT-7 PARSiin tulee 
nykyään WhatsApin kautta. Se osoittaa, että katsojat 
arvostavat henkilökohtaista rohkaisua. 

 
 
 
 
“Jumala tekee mahdottomat mahdollisiksi” 
Farsinkielinen lastenohjelma Jungle of  Golpand 
(Kullanarvoisten neuvojen viidakko) on tehnyt 
suuren vaikutuksen lapsikatsojiin. Se kertoo viestiä, 
joka voi muuttaa iranilaislasten elämän – että 
Jumala rakastaa heitä, että hän toimii heidän 
elämässään ja että he voivat muuttaa maailmaa.

Golpandin tekijöihin otti äskettäin yhteyttä 
Narek, iranilainen pohdiskeleva ja inspiroitunut 
teinipoika. Hän kirjoitti kertoakseen, miten paljon 
häntä puhutteli ohjelmassa käsitelty Luukkaan 
evankeliumin 5. luku. Hän sanoi: “Sain tosi 

paljon siunausta tästä jaksosta, koska Pietarin 
mahdottomuudesta tuli mahdollinen. Hän ei 
uskonut, että saisi kalaa, mutta Herran käskystä 
hän meni ja sitten saikin ison saaliin. Jumalan 
läsnäolossa meidänkin mahdottomuutemme 
tulevat mahdollisiksi. Minä olen vain lapsi, mutta 
Herra sanoo minulle: ’Lue Raamattua, kerro 
evankeliumia, lähetä kiitokset Golpandiin.’ Voisin 
sanoa: ’Äläpäs nyt, mitäpä minun sanoistani 
on hyötyä?’ Mutta Herra sanoo: ’Pane toimeksi 
vain, niin minä teen sinun mahdottomuutesi 
mahdolliseksi.’” 
 
Naisten ääni Iranista 
Suora naisten ohjelma Sisäpiiri alkoi saavuttaa 
suosiota pandemian aikana ja kasvaa edelleen. 
Kun tiimi alkoi kutsua haastateltavia sekä studioon 
että videoyhteydellä, saatiin mukaan ääniä Iranin 
sisältä. Näin olemme saaneet ohjelmiin tärkeitä 
näkökulmia. Äskettäin naiskirjailija-aktivisti otti 
ohjelmassa kantaa kunniamurhia vastaan ja kertoi 
asenteista, joiden pohjalta naisia kohdellaan halpa-
arvoisempina kuin miehiä. 

08   VAIKUTTAVUUSVALOKEILA: PERSIANKIELINEN MAAILMA

Vasemmalla: Jungle of  Golpand 
-ohjelman kulissien takana

Oikealla: Suora ohjelma 
Sisäpiiri kuvataan 

Lontoon studi-
olla.

VALOKEILASSA:  
TURKKI
Vahvistamme perheitä sosiaalisessa mediassa   
SAT-7 TÜRK tekee erityisesti sosiaaliseen 
median tarkoitettua kahta uutta vanhemmuus- ja 
parisuhdevideosarjaa. Ne puhuttelevat yleisöä 
voimakkaasti. Perheyhteys-ohjelman jakso, jossa 
keskusteltiin nykyajan perheiden kasvavista 
haasteista kristillisestä näkökulmasta, on katsottu 
100 000 kertaa.

”Niin hieno ja ainutlaatuinen ohjelma. Jumala 
johdatti minut katsomaan Perheyhteyttä ja se todella 
kosketti minua”, kertoi yksi katsojista.

Toinen uusi ohjelma on Vanhemmat kysyvät, joka 
tarjoaa tilaisuuden esittää lastenkasvatukseen 
liittyviä kysymyksiä psykologille. Sekin on otettu 
hyvin vastaan ja sen katsojamäärät lisääntyvät.

Vanhemmat kysyvät -ohjelmassa on edistytty 
kysymyksestä “miksi lapseni on tuollainen?” 
tasolle, jossa vanhemmat etsivät toimintaneuvoja 
itselleen. Eräs katsoja kysyy, mitä vanhempi tai 
opettaja voi tehdä, jos alakoululaisella on huono 
itsetunto. Toinen kysyy, mitä voimme tehdä 
estääksemme kiusaamista.   
 
Yhdistämme kristityt kunnioittamaan 
Uudessa dokumenttiohjelmassaan SAT-7 TÜRK 
on koonnut eri tunnustuskuntien näkökulmia 
kertoakseen miehestä, jonka nöyrä usko ylitti 
esteitä. Isä Luigi Iannito oli rakastettu italialainen 
pastori, joka toimi 50 vuotta Turkissa ja kuoli 
aiemmin tänä vuonna.

Ohjelmassa Isä Luigi – Nöyryyden vuosisata 
katsojat näkevät, miten tämä tunnettu kirkonmies 
sai kutsumuksen Turkkiin ja kuinka hänen 
työtään leimasivat rakkaudellisuus, 
omistautuminen ja myötätunto. Ohjelmassa 
on mukana kirkkojen johtajia ja jäseniä 
Turkin syyrialais-ortodoksisista, katolisista ja 
protestanttisista seurakunnasta. He kertovat 
muistojaan Isä Luigista ja siitä, miten 
hän muutti heidän elämäänsä tiellä kohti 
Kristusta.

“Isä Luigi toivotti kaikki tervetulleeksi eikä 
välittänyt yhteiskuntamme ennakkoluuloista. 
On hyvin tärkeää oppia hänen elämästään 
ja työstään ihmisiltä, jotka tunsivat 
hänet”, sanoo Ali Kerem Gülerman, 
tunnustuspalkintoja saanut ohjelman 
ohjaaja.   
 
Toivoa pimeimpään hetkeen 
Juontaja Şemsa kertoo, että nainen, 
joka kärsi mielenterveysongelmista 
otti häneen yhteyttä Kotitekoinen- 
ohjelman nähtyään. Hän kirjoitti: 
“Kerroitte, että on olemassa joku, joka 
voi ottaa minulta pois tämän tuskan. 
Mitä minun tulee tehdä?” 
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Yllä: Isä Luigi Iannito 
SAT-7 TÜRKin 
dokumenttiohjelmasta.

Vasemmalla: Ohjelma 
Vanhemmat kysyvät auttaa
perheitä vahvistumaan.

Alla: Şemsa ja Kanivar 
juontavat ohjelmaa 
nimeltä Perheyhteys.

KATSO VIDEO

29 000 yhteydenottoa 
katsojilta SAT-7 PARS -kanavalle 
tammi-kesäkuussa 2021

AZERBAIJAN
TAJIKISTAN

IRAN
AFGHANISTAN TURKEY

https://youtu.be/Moo6TjSaLFM
https://youtu.be/Moo6TjSaLFM
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Pakolaislapsi luokan priimuksena
SAT-7 AKATEMIAn Minun kouluni sai äskettäin 
viestin irakilaisäidiltä. Renalda kirjoitti, että 
hänen yhdeksänvuotias tyttärensä Yara oli jäänyt 
paitsi koulutiensä alkuvuosista ennen kuin perhe 
pakeni Libanoniin. Hän ei kuitenkaan siellä 
kouluun mennessään ollut muita jäljessä, koska oli 
seurannut peruskoulun opetusohjelmaa SAT-7:n 
kautta. ”Hän on katsonut Minun kouluani jo Irakissa 
ja siksi hän pärjää nyt hienosti”, Renalda kertoo. 
”Hän on jo oppinut televisiosta kaikki ne asiat, joita 
luokka nyt opiskelee. Kiitos teille!”

SAT-7 AKATEMIA on lisännyt tukeaan niille 
miljoonille arabilapsille, jotka eivät pääse 
kouluun. Kun uusi kouluvuosi alkoi, niin 
alkoivat myös säännölliset suorat videostriimit 
alakoululaisten koulutelevisiossa Minun kouluni 
sekä uusi tietokilpailuohjelma nimeltä Haaste 
vastaanotettu ja muita ohjelmia, jotka tarjoavat 
ammattilaisten neuvoja opettamiseen, taide- ja 
kädentaitoharjoitteita ja musiikkiterapiaa.
 

Vammaisten puolestapuhujana 
Tuomme yhteen terveitä ja vammaisia lapsia, kun 
kuvaamme ohjelman Tähtien kaupunki kolmatta 
kautta. Lapset tekevät yhdessä ohjelman, jossa 
on leikkiin perustuvaa näytelmää ja musiikkia. 
Tähtien kaupunki on malli siitä, miten fyysisiltä 
ja henkisiltä taidoiltaan erilaiset lapset voivat 
toimia yhdessä myös näillä seuduilla, joissa heidät 
yleensä erotetaan toisistaan. Samalla 
jaamme kaikenikäisille katsojille 
tietoa lastensuojelusta ja lasten 
oikeuksista.

Liikkuva muistomerkki
Elokuussa 2020 tapahtuneen 
Beirutin sataman räjähdyksen 
vuosipäivänä SAT-7 ARABIC 
muisti räjähdyksen uhreja 
paikan päällä kuvatulla ohjelmalla. 
Keräsimme perheenjäseniä yhteen 
räjähdyspaikalle, jossa he kertoivat toivon ja 
periksiantamattomuuden kokemuksista.

”Tämä on kasvukertomus”, sanoi Elie Hasrouty, 
jonka isä kuoli räjähdyksessä. ”Tietenkin koemme 
epätoivoa ja avuttomuutta ja epäilyksiä. Samalla 
kuitenkin tämä on kasvua lähelle Herraa; 
vapauteen, luottamukseen, kohti Jumalaa, jonka 
tunnen Jeesuksen Kristuksen kautta.”
 
Iloa lapsille ja nuorille
SAT-7 ARABICin uusi ohjelma Tie huomiseen on 
tänä vuonna tuonut esiin 120 erilaisen nuoren 
äänet eri puolilta arabimaailmaa. Egyptissä 
tuotettava ohjelma antaa nuorille tilaa jakaa 
näkemyksiään siitä, miten ihmisoikeuksia pitäisi 
toteuttaa ja miten ihmisten erilaisuudestakin voi 
syntyä rauhanomainen yhteiskunta.

Tällä alueella nuorilla on elämässä monia 
haasteita ja he kokevat usein ulkopuolisuutta 
omien asioidensa ratkaisusta. Tuottaja 
Rafik George ja ohjaaja Lilian Rafaat 
sanovat, että tämä ajankohtaisohjelma 
”on täynnä iloista energiaa, haluaa 
esittää katsojille positiivisia näkökulmia 
ja auttaa heitä löytämään ratkaisuja 
arkensa haasteisiin.”

Samaan aikaan arabiankielinen lasten 
kanavamme, SAT-7 KIDS, tuottaa koko 
joukon jännittävää ja osallistavaa uutta 
sisältöä yleisölleen, esimerkiksi jaksoja, 
joissa 100 lasta eri puolilta arabimaailmaa 
kommentoi erilaisia aiheita. Uusia ohjelmia 

ovat myös Tarina ja jae, joka opettaa 
Persianlahden alueen arabian 

murteella Raamatun tarinoita 
ja kristillisiä arvoja, sekä 
Taktaka, joka nopearytmiseen 
sosiaalisen median tapaan 
sisältää musiikkivideoita ja 
muita mukaansatempaavia 

osioita. Jo pitkään suosiota 
keränneet ohjelmamme kuten 

Haloo Marianne ja Raamatun 
sankareita jatkavat edelleen lojaalien 

pitkäaikaisten katsojiensa kanssa.” Kun Haloo 
Marianne aloitti uuden kauden, tuotantotiimi 

Oikealla: Nuoria 
Tie huomiseen 
-ohjelman 
kuvauksissa.

Yllä: 
Lapset saavat
loistaa Tähtien kaupungissa, 
jota kuvataan Egyptissä.

KATSO VIDEO “HAASTE VASTAANOTETTU”
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Mikään tässä lehdessä kerrotusta ei olisi mahdollista 
ilman tukijoita, jotka rukoilevat puolestamme ja 
lahjoittavat työllemme. Haluatko olla mukana 
viemässä Jumalan tarjoamaa toivoa Lähi-itään ja 
Pohjois-Afrikkaan? Tämä alue kulkee parhaillaan 
erityisen pimeitä polkuja. Kuitenkin – kun kristityt 
tekevät yhdessä työtä edistääkseen Jumalan 
valtakuntaa, tuodakseen toivoa ja muuttaakseen 
maailmaa – valo pääsee esiin. 

LAHJOITA: Vieraile Suomen kumppanijärjestöjen 
sivuilla, hakusana SAT-7: - IRR-TV, irr-tv.fi - 
Medialähetys Sanansaattajat, sansa.fi - Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys, kansanlahetys.fi - Suomen 
Lähetysseura, suomenlahetysseura.fi. 

SEURAA JA SUOSITTELE: Katso SAT-7:n ohjelmia ja 
suosittele niitä arabiaa, persian murteita tai turkkia 
puhuville: sat7plus.org.

Kiitos, että viet 
kanssamme toivoa 
Pohjois-Afrikkaan
ja Lähi-itään

sai palautetta Mabroukilta Egyptistä. Hän 
sanoi: ”Olen oppinut paljon ohjelmasta, 

esimerkiksi sen, miten pääsen 
lähemmäksi Jumalaa. Olen 

huomannut elämässäni 
asioita, joita en huomannut 

aikaisemmin. Olen myös 
oppinut puhumaan 
vanhempieni kanssa 
ja kunnioittamaan 
muita ihmisiä. Pidän 

ohjelmasta tosi 
paljon.” 

Vasemmalla: 
Taktakan

juontajat

Oikealla: Haloo
Mariannen kuvauksissa

LEBANON

BAHRAIN

JORDAN

SYRIA

EGYPT

SUDAN

SOUTH 
SUDAN

LIBYA

ALGERIA KUWAIT

QUTAR

UAE
SAUDI ARABIA

OMAN

YEMEN

HOLY LANDMOROCCO

MAURITANIA

TUNISIA

 
Tiesitkö?

SAT-7 ARABIC on 
arabimaailman 

katsotuin kristillinen 
YouTube-kanava 

285 000 
tilaajallaan.

KATSO VIDEO

Yllä: Mai Melki rohkaisi koko 
maailmaa soittamalla pianoa Beirutin 
raunioiden keskellä. Hän oli mukana 
räjähdyksen vuosipäivän ohjelmassa.

IRAQ

Alla: Ohjelma
Tarina ja jae
etenee herttaisen 
isoäitihahmon 
vetämänä.

https://youtu.be/r_72tltIIdo
https://youtu.be/r_72tltIIdo
https://youtu.be/lGsR_kPtBWk
https://youtu.be/lGsR_kPtBWk


AVOIN KIRJE 
AFGAANITYTÖLTÄ

“Kirjoitan sen, mitä sydämelläni on, silmät kyynelissä. 
Kirjoitan näiden sekavien päivien aikana, kun monet 
sydämet särkyvät, monet menettävät toivonsa ja suru 
valtaa heidät.

Ennen näitä päiviä oli jo monta vuotta sotaa, mutta 
toisinaan iloakin. Kun ajattelen niitä aikoja nyt, se 
tuntuu kokonaan toiselta maailmalta. Siinä maailmassa 
oli rauhaa ja naurua; koin olevani elossa. Se oli vähän 
niin kuin taivas.

Elokuun viidentenätoista 2021 Taliban valtasi meidän 
maamme, ja siinä menivät unelmani. Menetin toivon 
– nyt kaikki ovet on minulta suljettu. En jaksa enää 
puhua, ja kirjoitan tämän kirjeen ilmaistakseni kipua, 
jota tunnen, ja tuodakseni teidän tietoonne miljoonien 
afgaanien kärsimyksen.

Kun pohdin rajoituksia, joita uusi hallinto tulee 
asettamaan, niin ajattelen, että minulla ei taida olla 
tulevaisuutta. Tämän hallinnon alla tytöillä ja naisilla 
ei tule olemaan tasa-arvoa eikä paikkaa yhteiskunnassa. 
Naiset kamppailivat 20 vuotta oikeuksiensa puolesta, ja 
muutamassa päivässä se kaikki lyötiin maahan.

En näe valoa tulevaisuudessa täällä itselleni enkä yhdellekään 
muulle afgaanitytölle, sillä meidät vangitaan chadoriin [burka]. 
Sen alta voimme kurkistaa vain pienestä aukosta, niin kuin vankilan 
kaltereiden välistä, ja jotenkin elää päivästä toiseen.

Onko tämä elämää? Onko tässä inhimillisyyttä? Elät vankina, ja pääset 
vapaaksi vain kuolemassa? Rukoilen teitä: kertokaa tämä maailman ihmisille. 
Tulevaisuutemme on teidän käsissänne.” 

“Armineh” on 16-vuotias. Hän unelmoi opiskelusta yliopistossa ja ryhtymisestä 
aikuisena poliitikoksi. Nyt nämä ovet on suljettu. Silti Armineh haluaa sanoa 
sanottavansa. Rukoile hänen puolestaan ja lukemattomien hänen kaltaistensa 
puolesta. Tämän lehden sisäsivuilta voit lukea lisää SAT-7:n katsojista Afganistanissa.

FACEBOOK SAT7Network

TWITTER SAT7Network

YOUTUBE  SAT7Network

LINKEDIN SAT-7

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

+357 22761050 | info@sat7.org

www.sat7.org

mailto:info%40sat7.org?subject=
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