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Uskonnonvapaus 
moniuskonnollisessa 
maailmassa

Kun katsomme kauhuissamme Islamilaisen 
valtion (ISIS) väkivaltaista nousua, 
viimeaikaisia terrori-iskuja Euroopassa, 
länsimaisten panttivankien ja koptikristittyjen 
kauhistuttavia mestauksia, meidän on 
kysyttävä itseltämme: “Mitä Jeesus tekisi? 
Mikä on hänen esimerkkinsä mukainen 
tapa reagoida väkivaltaan, johon tartutaan 

uskonnon nimissä?” Koska SAT-7 on johtava kristillinen media 
alueella, jota asia eniten koskee, nämä ovat meille keskeisiä 
kysymyksiä.

Maaliskuun lopulla 225 SAT-7:n partnerijärjestön edustajaa, 
hallituksen jäsentä ja työntekijää tapasi Turkissa Networkissa 
2015, jonka teema oli “Kristillinen todistus moniuskonnollisessa 
maailmassa”. Siellä keskusteltiin näistä asioista – eikä suinkaan 
ensimmäistä kertaa! 

SAT-7:n syntyaikoina lähes 20 vuotta sitten tajusimme, että 
satelliittitelevisio tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden 
ohittaa mediasensuuri ja lähettää mitä ikinä tahdomme 
miljooniin koteihin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 

Pitäisikö vapautta käyttää hyökkäämisen toisten uskoa vastaan? 
Alusta asti SAT-7 ymmärsi, että hyökkäävä strategia provosoisi 
arvaamattomia toimia haavoittuvassa asemassa olevia paikallisia 
kristittyjä vastaan eikä auttaisi ketään.

Television voima on sen kyvyssä rakentaa pitkäkestoisia suhteita 
yleisöön, saada toistuva “kutsu” suljettuihin koteihin suljetuissa 
maissa, jakaa evankeliumi hyvänä uutisena. Toisten uskoa 
vastaan hyökkäämistä olemme nähneet Euroopan lehdissä. Se 
vain loukkaa ihmisiä ja varmistaa, etteivät he koskaan enää avaa 
kanavaa.

Tällä hetkellä huomaamme, että meillä on laaja ja 
vastaanottavainen yleisö maissa, joissa käytännössä ei ole 
kirkkoja. Miksi? Koska pystymme tarjoamaan toivoa ja hyviä 
uutisia… emmekä vieraannuta ihmisiä sanomastamme 
loukkaamalla tai vähättelemällä sitä, mitä he ovat pitäneet 
pyhänä sukupolvien ajan.

Terence Ascott
SAT-7:n toiminnanjohtaja ja perustaja

Herra Tietäväinen, joka juontaa suosittua
SAT-7:n lastenohjelmaa ’Miksi on näin?’, vieraili 
äskettäin pohjois-Irakissa haastatellakseen ISISin 
kodeistaan ajamia pakolaislapsia. Siellä hän tapasi 
hämmästyttävän tytön, kymmenvuotiaan Myriamin. 
Nyt tytön väkevä sanoma leviää kuin kulovalkea.

Myriam joutui Karakoshista 
paetessaan luopumaan 
monista arvokkaista 

asioista – kodistaan, koulustaan 
ja ystävistään. Vaikka hänen 
menetyksensä ovat suuret ja pako 
traumaattinen kokemus, Myriam 
lauloi kauniin laulun ilostaan 
olla ehjä ihminen Kristuksessa ja 
rakkaudestaan Jumalaan.

Jumala rakastaa ISISiä
Myriam antoi esimerkin 
lapsenomaisesta uskosta ja 
anteeksiantamisesta. Hän 
kysyi: ”Miksi he ajoivat meidät 
kodeistamme? Olen siitä surullinen”, 
mutta samalla hän sanoi antavansa 
anteeksi ISISille ja rukoilevansa, että 
Jumalakin antaa heille anteeksi. 

Myriamin kuusiminuuttinen 
haastattelu jaettiin facebookissa ja
se tavoitti yli miljoona ihmistä
42 tunnissa.

Myriam otti yhteyttä
Muutamia päiviä myöhemmin, 
27. helmikuuta ”Miksi on näin?” 
-ohjelmassa oli teemana sovinto. 
Herra Tietäväinen kertoi Myriamin 
videosta ja siitä, miten se rohkaisi 
ihmisiä yhteyteen ja rukoukseen. 
Sitten Myriam soitti suoraan 
lähetykseen. Juontaja kiitti Myriamia 
syvimpien ajatustensa jakamisesta 
videolla ja Myriam lauloi katsojille 
toisenkin laulun. 

Korjaa särkyneet suhteet
Herra Tietäväinen sanoi katsojille, 
että heidän pitäisi pyrkiä sovintoon, 
vaikka toinen osapuoli olisi väärässä. 
Keskeinen raamatunkohta ohjelmassa 
oli Matt. 5:23-24:

“Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi 
alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi 
on jotakin sinua vastaan, niin jätä 

KYMMENVUOTIAS ANTOI 
ANTEEKSI ISISILLE 

lahjasi alttarin eteen ja käy ensin 
sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten 
vasta antamaan lahjasi.”

Rakasta Hänen rakkaudellaan
Herra Tietäväinen rohkaisi 
lapsia tekemään aloitteen riidan 
sopimisessa eikä odottamaan, 
että toinen pyytäisi anteeksi, sillä 
“meidän tulee rakastaa ihmisiä niin 
kuin Jeesus heitä rakastaa”. Hän 
kertoi, että lapset ovat maan suola 
ja valo ja että ”jos emme osaa antaa 
anteeksi, voimme katsoa Jeesuksen 
Kristuksen ristiä”.

Rukoile, että Jumala koskettaisi 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nousevaa 
sukupolvea.

Katso Myriamin video: www.
facebook.com/SAT7Network

“Rakasta niin kuin 
Jeesus rakastaa.” 

Herra Tietäväinen (takana) 
Myriamin ja tämän perheen 

kanssa. Myriam edessä 
toinen vasemmalta.
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SAT-7:n uusi Libanonin studio on 
otettu käyttöön nauhoittamalla siellä 
pääsiäisohjelma ‘Mitä jos ei olisi ristiä’.

Ayman Kafrounin, tunnetun 
laulajan ja beirutilaisen pastorin 
kirjoittama ja juontama ohjelma 
yhdistää raamatunopetuksen ja 

musiikin, jota varten paikalla on 
joka kerta live-bändi ja kuoro. Jotkut 
jaksoista sisältävät myös haastattelun 
VIP-vieraalta teemalla ‘Kysy minulta 
Jeesuksesta’.

Luova työyhteisö ja uskonnollinen 
vapaus ovat tehneet Libanonista 

PÄÄSIÄISOHJELMA UUDESTA 
LIBANONIN STUDIOSTA

Suosittu suora nuortenohjelma 
‘Minulta sinulle’ muuttaa muotoaan.
Uskolliset katsojat ovat 
kärsimättöminä odottaneet samoilta 
juontajilta keväällä alkavaa uutta 
ohjelmaa, jonka nimi on ’Kbirna 
Sawa’, ’Kasvoimme yhdessä’.

SAT-7:lle tärkeän tuotantokeskuksen. 
Viidentoista vuoden kasvun jälkeen 
uusi, tähän tarkoitukseen rakennettu 
studiokokonaisuus on maamerkkinä 
uuden aikakauden alulle tässä työssä.

 ‘Kasvoimme yhdessä’ on 
edeltäjänsä mallin mukainen 
suora reportaasiohjelma, jossa on 
uudet lavasteet ja uusi formaatti. 
Libanonilaiset Jamie, Joyce ja 
Rawad sekä syyrialaiset Nour and 
Tamar jatkavat juontajina kristillistä 
todistustaan ”kasvaessaan” yhdessä 
katsojiensa kanssa. Ohjelmajohtaja 
George Makeen sanoo:

”Heillä on erityinen suhde 
katsojiinsa. Jokaisen ohjelman aikana 
katsojat soittavat keskustellakseen, 
rukoillakseen ja laulaakseen 
yhdessä.”

Tulevissa ohjelmissa keskustellaan 
vaikeista aiheista, haastatellaan 
näkyvässä asemassa olevia kristittyjä 
ja keskustellaan siitä, mitä on median 
välittämien viestien takana.

KASVAEN 
SAT-7:N 
KANSSA

Suosittua ’Minulta sinulle’ -ohjelmaa tehnyt tiimi 
aloittaa uuden shown ’Kasvoimme yhdessä’.

UUSI SUORA OHJELMA 
AFGAANEILLE

‘SILTOJA’ PÄÄSI
OTSIKOIHIN EGYPTISSÄ

“Olin etsimässä asuntoa. 
Huoneessani oli armenia-
laiselta ystävältä saatu 
Jeesuksen kuva. Aloin rukoilla, 
että Jeesus antaisi minulle 
asunnon. Sitten ystävystyin 
miehen kanssa, joka tarjosi 
minulle huonetta.Olen 
kiitollinen Jeesuksen avusta. 
Minulla on yhä tuo kuva 
huoneessani. Haluan kaikkien 
tietävän, että Jeesus tekee 
ihmeitä. Toivon, että joskus 
voisin Iranissa kertoa kaikille 
olevani kristitty.” 
Iranilainen mies

“Pidän kovasti lasten-
ohjelmistanne, koska ne 
kertovat minulle Jeesuksesta 
ja opettavat Jumalan sanaa. 
Haluan Hänen valtaavan 
sydämeni, mieleni ja kehoni. 
Lähettäkää minulle kirjoja, 
joista opin lisää Jeesuksesta.” 
Tyttö Egyptistä

Helmikuussa ‘Siltoja’ otti käyttöön näyttötaulun, 
jolla voidaan näyttää videoita ja studion 

ulkopuolella olevaa vierasta. 

’Elämän salaisuus’ -ohjelmaa juontavat pastori 
Shoaib Ebadi ja hänen vaimonsa Mariam.

Afganistanissa ihmisten on vaarallista 
soittaa SAT-7 PARSin ohjelmiin. 
Katsojat ovat vaarassa joutua 
vankilaan tai jopa menettää henkensä 
Kristuksen seuraamisen tähden, 
mutta riskistä huolimatta monet 
soittavat kertoakseen tarinansa.

“Afganistanissa kristinusko 
leviää nopeasti,” sanoo SAT-7 
PARSin toiminnanjohtaja pastori 
Mansour Khajehpour. “Tarve tukea 
näiden uusien uskovien kasvua 
ja todistustehtävää kasvaa samaa 
vauhtia.”

Suosituimmat SAT-7 PARSin 
ohjelmat tälle kohderyhmälle ovat 

SAT-7:n ajankohtaisohjelma ’Siltoja’ 
on otsikoissa Egyptissä, koska se on 
saanut harvinaislaatuisen jalansijan 
Irakissa ja kattaa sellaisia tabuaiheita 
kuin AIDS ja homoseksuaalisuus.

Ohjelmajohtaja George Makeen ja
tuottaja Sherif Wahba ovat tiimeineen 
saaneet huomiota sekä katsojilta että 
lehdistöltä pyrkimykselleen rakentaa 
ymmärryksen siltoja alueella elävien 
yhteisöjen välille.

Uutistoimistot Veto ja Watani  ovat 
raportoineet äskettäisestä ’Siltoja’-
tiimin vierailusta pohjois-Irakiin, jossa 
juontaja Bassem Maher kuvaajineen 

haastattelivat ISISin kodeistaan ajamia 
pakolaisia.

Sanomalehti Al-Fagr on julkaissut
artikkelin jaksosta, joka esitteli 
lääkärien ja psykologien 
lääketieteellistä näkökulmaa AIDSiin 
ja homoseksuaalisuuteen.  

sellaisia, jotka keskittyvät kaikkia 
afgaaneja koskeviin arkielämän 
kysymyksiin ja jotka esitetään 
useimpien afgaanien puhumalla 
persian kielen murteella, dariksi. 

SAT-7 PARS on tuottanut 
Kanadassa pastori Shoaib Ehadin 
ja hänen vaimonsa Mariamin 
juontaman ohjelman ‘Elämän 
salaisuus’. Sen suorat esitykset 
alkoivat helmikuussa ja käsittelevät 
kaikille tärkeitä teemoja kuten naisten 
roolia yhteiskunnassa, perhe-elämää 
ja huumeongelmia.
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Elämme historiallisia aikoja. 
Seuraavat sukupolvet tulevat 
puhumaan meidän päivistämme 

aikana, jolloin paikalliset kristityt 
menettivät kirkkonsa, köyhät ja heikot 
muserrettiin pelon ja sorron alle ja 
maailma jakautui pohtiessaan, mitä 
asialle pitäisi tai voisi tehdä.

Kuilu idän ja lännen välillä
Nykymaailma näyttää jakautuneen 
kahteen osaan niin, että jakolinja 
kulkee Lähi-idässä merkkinä muurista 
”kristillisen lännen” ja ”islamilaisen 
idän” välissä. Joudummeko 
näkemään näiden kulttuurien 
törmäyksen  niin, että syttyy kolmas 
maailmansota? Media ja monet muut 
vaikutusvaltaiset äänet sanovat, että 
tämä on Lähi-idässä väistämätön 
kehitys. SAT-7:ssä kuitenkin olemme 
toista mieltä!

TODISTAJANA
RISTIRIITOJEN KESKELLÄ
“Onko tästä tulossa kolmas maailmansota?”, kysyy
SAT-7 ARABICin ohjelmajohtaja George Makeen.

Miljoonia kristittyjä
Lähi-idän kristittyinä me palvelemme 
tätä aluetta kahden törmäyskurssilla 
olevan maailmankuvan välissä ja 
tiedämme, että alueella on miljoonia 
kristittyjä, jotka yhä todistavat 
Jeesuksesta.

Tiedämme myös, että vielä 
useampia miljoonia on niitä toisen 
uskonnon edustajia, jotka kaikesta 
huolimatta haluavat kuulla enemmän 
kristinuskosta ja sydämestään säälivät 
sodan ja terrorin uhreja.

Erilaisuuden siunaus
Jokin aika sitten SAT-7 julkaisi 
haastattelun, jossa Myriam, kristitty 
irakilainen tyttö, kertoi toivovansa 
parempaa tulevaisuutta ja antavansa 
anteeksi niille, jotka ajoivat hänet 
kodistaan. Facebookissa jaettu video 
tavoitti yli miljoona ihmistä alle 48 

tunnissa ja sai tuhansia kommentteja 
enimmäkseen ei-kristityiltä, jotka 
ilmaisivat myötätuntonsa ja tukensa 
Myriamille.

On helppoa nähdä maailma 
mustavalkoisena, mutta tällä alueella 
asuvina olemme valinneet kunnioittaa 
erilaisuutta, jonka fanaatikot 
haluavat pyyhkiä maailmankartalta. 
Tiedämme, että tehokkain tapa saada 
aikaan muutosta on jakaa miljoonien 
Jumalalle uskollisten ihmisten 
todistus ystävällisessä ja toiset 
huomioonottavassa hengessä. 

Vaikeina aikoina toimi oikein
Kun monet äänet vaativat sotaa tai 
pohjustavat sitä tiukoin väittelyin, 
SAT-7 jatkaa julistustyötään 
totuudessa ja rakkaudessa. Kun on 
jaettava evankeliumi ja tuomittava 
paha kompromisseja tekemättä, paras 
esimerkki on Paavali, joka aina sen 
tehdessään pysyi rakkaudessa (Tiit. 3: 
1-2, Apt. 17: 22-31).

Elämme historiallisia aikoja, ja 
jälkipolvet tulevat muistamaan, mitä 
teimme ja sanoimme. Rukoilen, että 
maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko, 
uskovat ja SAT-7 saisivat viisautta 
siihen, mikä on oikea tapa toimia 
näinä vaikeina aikoina – ja rohkeutta 
käytännössä toimia niin.

“On helppoa 
nähdä maailma 
mustavalkoi-
sena, mutta... 
päätämme 
kunnioittaa 
erilaisuutta.”

Keskustelemme vieraan – kristityn 
tai ei-kristityn – työstä ja 
elämästä. Jokainen ihminen on 

minulle ensisijaisesti Jumalan kuva, 
ei joko kristitty tai ei-kristitty.” 
Näin Imed Dabbour 
selittää fi losofi aa 
‘Kielletty’-ohjelman 
takana. Ohjelmassa 
keskustellaan 
tulenaroista sosiaalisista 
ongelmista hengellisestä 
näkökulmasta. Aiheet 
vaihtelevat ihmiskaupasta 
seksuaaliseen väkivaltaan ja 
adoptioon. 

Vaikka teemat ovat 
räjähdysalttiita ja näkökulma 
niihin kristillinen, ohjelmalla on 
laaja katsojakunta Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. Tohtori Dabbour 
arvioi tämän johtuvan siitä, että 
ohjelmassa otetaan huomioon 
alueen uskonnollisten näkemysten 
kirjo. Ainakin 80 prosenttia yleisöstä 
edustaa muuta kuin kristillistä uskoa. 
Moniuskonnollisen maailman haaste 
on suuri.

Sillanrakentajana
“SAT-7:ssä teemme pioneerityötä. 
Rakennamme siltoja ja hankimme 
kunnioitusta kristilliselle sanomalle,” 
tohtori Dabbour sanoo. “Kun kutsun 
vieraan, olen avoin sille, mistä 
puhutaan. Jos hän ei halua puhua 
Jumalasta, niin en pakota. Kristillinen 
sanoma on rakkautta ja vieraani on 
Jumalan kuvaksi luotu. Jos hän sulkee 
uskonnon pois, hänellä on täysi 
vapaus tehdä niin.”

Erilaisuuden hyväksyminen
Tohtori Dabbour valitsi kristinuskon 
vartuttuaan toisen uskonnon parissa. 
Hän tuntee henkilökohtaisesti 
tällaisesta ratkaisusta syntyvän 
tunnekuormituksen. Se on valmistellut 

KESKUSTELUA
KIELLETYISTÄ AIHEISTA
Imed Dabbourin ohjelma SAT-7 ARABIC -kanavalla on 
kylläkin nimeltään ‘Kielletty’, mutta Imedin mukaan 
ohjelman tavoite ei ole sulkea ulos vaan avata. Avata 
keskustelu aiheista, jotka monille ovat kiellettyjä. 

häntä selviytymään traumoja pintaan 
nostavista keskusteluista, joita 
ohjelmassa joskus syntyy.

“SAT-7 osoittaa rakkautta 
hyväksymällä erilaisuuden. 
Ohjelmissa on vahvaa opetusta, 
jumalanpalveluksia, upeita lauluja 
ja lastenohjelmia, jotka kertovat 
Jeesuksesta sekä yksinkertaisin että 
hyvin monimutkaisin formaatein.” 

Toisenlaisia kuin elokuvissa
Monet tohtori Dabbourin vieraista 
ovat elokuvatähtiä tai tunnustettuja 
tieteentekijöitä. Ohjelma tuo 
esille heidän julkisesta profi ilista 
poikkeavan puolensa. “Annan 
arabikristityille mahdollisuuden 
nähdä VIP-henkilöitä kristillisessä 
ympäristössä ja keskustella heidän 
kanssaan.”

Vaikka jotkut Imed Dabbourin juontaman 
‘Kielletty’-ohjelman teemoista ovat 

räjähdysalttiita, ohjelmalla on laaja 
katsojajoukko Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Dabbourin mukaan ohjelman 
suosion haasteellisella alueella 
mahdollistaa perusta, jolle SAT-7 
on rakennettu. “Kerro evankeliumi 
yksinkertaisesti, avoimesti ja 
rakkaudella. Rakasta ihmisiä. Puhu 
heidän kieltään. Puhu Jumalan 
rakkauden kieltä. Toteuta sitä myös 
käytännössä äläkä hyökkää muiden 
uskoa vastaan. Niin me teemme
SAT-7:ssä.“
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1 Miten otat ohjelmassasi 
huomioon nekin katsojat, 
jotka eivät ole kristittyjä? 2 Miten opetat Jeesuksesta 

todistamisesta asettamatta 
lisäpaineita lapsille, jotka 

jo elävät paineen alla kristittyinä 
muiden uskontojen keskellä?

3 Mikä on tärkein viesti, jonka 
haluat välittää katsojillesi?

Kysyimme kolme kysymystä:

Marianne Awaraji
’Lauletaan yhdessä’-ohjelman juontaja

1 Kaikenlaisten lasten kiinnostus säilyy, kun keskitymme 
Jumalan rakkauteen ja Raamatusta opittuihin hyviin 

arvoihin lauluissa, lyhytvideoissa, tarinoissa ja peleissä 
sekä jaamme henkilökohtaisia kokemuksiamme. Se 
riittää.

2 Enimmäkseen opetan lapsia todistamaan 
elämäntavallaan. He ovat eläviä Raamattuja. Kun 

välitämme toisille Jumalan rakkautta, saamme heidät 
kysymään, mikä on syy siihen, että olemme erilaisia.

3 Koko Raamatun voisi 
ilmaista yhdellä 

sanalla: rakkaus. 
Jumalan rakkaus 
erottaa meidät 
niistä, jotka eivät 
tunne Jumalaa. 
Se on minulle 
tärkeää.

Essam Nagy
’Herra Tietäväinen’
-ohjelman juontaja

1 Jokainen tarvitsee 
rakkautta ja 

Vapahtajamme ydinviesti on 
rakkaus. Riippumatta kaikesta siitä, 
mikä meitä erottaa toisistamme, todellinen rakkaus ja 
hyväksyntä on universaali viesti, jota jokainen ihminen 
syvästi kaipaa ja ymmärtää.

2 Minusta ’paine’ on siunaus. Parasta oliiviöljyä 
ei synny, jos oliiveja ei puristeta. Puu ei tuota 

hedelmää, jos ensin ei siementä haudata maahan. Se, 
mitä katsojamme kokevat arkielämässään, on asetettava 
oikeaan yhteyteen, Koko elämämme on todistusta 

Jumalan armosta maan päällä, vaikka se olisi rankkaakin.

3 Haluaisin lapsikatsojieni kasvavan Kristuksen 
kaltaisuuteen ja antavan totuuden valon loistaa 

sydämistään kaikille ympärillä oleville. Jos aikuiset 
näkisivät lasten silmin, maailmamme olisi parempi 
paikka.

SAT-7 KIDS -ohjelmien tuottajien 
on jatkuvasti tasapainoteltava 
tehdäkseen viihdyttäviä televisio-
ohjelmia ja todistaakseen Jumalan 
rakkaudesta samalla kunnioittaen 
moniuskonnollisen alueen erilaisia 
näkemyksiä.

Ohjelmien on pystyttävä 
vangitsemaan kaikkien monia 
uskontoja edustavien lasten 
mielenkiinto ja samalla autettava 
heitä oppimaan enemmän Jumalan 
rakkaudesta.

Eräs lastenohjelmien 
naispuolinen tuottaja sanoo, 
että kristittyjä lapsia kiinnostavat 
ohjelmat ovat tavallisesti 
kiinnostavia kaikille lapsille ja 
niiden sisältö on merkityksellinen 
myös muille kuin kristityille, jos 
vain ohjelma kunnioittaa heitäkin.

Sisältö on tärkein
“Lastenohjelmissa sisältö on 
tärkein,” hän sanoo. ”Mitä 
me siis opetamme SAT-7:n 

KIDSin ohjelmissa? Mitä 
ajatuksia viestimme ja miten 
me niitä viestimme? Ilmeneekö 
moniuskonnollinen ympäristö 
ohjelmissamme? Me puhumme 
erilaisuudesta, puhumme toisten 
kunnioittamisesta, puhumme 
vainosta ja miten tulla toimeen sen 
kanssa. Puhumme ystävyydestä ja 
sitä, miten ollaan ystäviä erilaisten 
ihmisten kanssa.”

Lapset eivät analysoi
Tuottaja sanoo, että SAT-7 
KIDS pitää tarkasti mielessä, 
että lapsikatsojat eivät kykene 
aikuismaisesti arvioimaan 
ohjelmien sisältöä. 

“He eivät osaa itse ratkaista, 
onko ohjelman opetus heille 
hyväksi vai ei. He eivät osaa 
analysoida sitä, mutta sitä 
enemmän vastuuta on meillä 
kunnioittaa myös heidän 
ajatuksiaan.” 

Miten osallistetaan yleisöä
“Rohkaisemme lapsia todistamaan 
uskostaan sillä, mitä he tekevät, 
miten he elävät, miten antavat 
anteeksi ystävilleen, miten 
ottavat toiset huomioon ja 
miten vastustavat kaikenlaista 
kiusaamista, sekä henkistä että 
ruumiillista.”

“Kristittyinä kunnioitamme 
toisia emmekä pyri ‘aivopesuun’. 
Vaikka en hyväksy sitä, mitä toinen 
tekee, voin silti kunnioittaa häntä 
ihmisenä enkä yritä painostaa 
häntä tai halveksi häntä, olipa hän 
aikuinen tai lapsi.” 

Andrea El Mounayar
SAT-7 KIDS -kanavan tuottaja

1 Jeesus on kaikkia 
varten. Siksi puhumme 

paljon kristillisistä arvoista ja 
hyveistä samalla kunnioittaen 

katsojiamme. Emme hyökkää toisia 
uskontoja vastaan, vaan kuuntelemme sekä kristittyä että 
ei-kristittyä lasta.

2 Paras tapa on varustaa heitä Jumalan sanalla ja 
rukoilla, että Pyhä Henki ohjaisi heitä. Maallisista 

lastenohjelmista meidät erottaa se, että vastaamme 
yleisömme hengellisiin tarpeisiin. Suorissa 
lähetyksissämme annamme lapsille tilaisuuden puhua 
ajatuksistaan.

3 Haluaisin heidän tietävän, että Jumala on rakkaus ja 
että jokainen heistä on Jumalalle tärkeä. Hän tuntee 

heidät nimeltä ja huolehtii jokaisesta. Vaikka elämä 
tuntuisi pimeältä tunnelilta, toivoa on. Riippumatta siitä, 
keitä he ovat, mikä heidän taustansa ja mistä maasta he 
ovat kotoisin, he eivät ole yksin. 

Mina Awny
’Jeesuksen kanssa’
-ohjelman juontaja

1 Osallistamme 
katsojia käyttämällä 

kuvallisia ja äänellisiä 
keinoja, jotka ovat 
heille tuttuja ja 
ymmärrettäviä. Laulut, 
musiikki ja koreografi a ovat 
yleiskieltä, jota useimmat katsojat 
ymmärtävät.

2 Kerromme lapsille, että mitään ei voi tehdä omasta 
voimasta tai viisaudesta. Kerromme heille, että tulee 

todistaa Herrasta omassa elinympäristössä, mutta voima 
siihen tulee Pyhältä Hengeltä, joka tuntee parhaiten 
jokaisen olosuhteet. Hän on myös paras opettaja siihen, 
mikä on sopivin tapa todistaa. Se voi tapahtua rakkauden 
teoilla eikä välttämättä sanoilla.

3 Haluaisin lasten tietävän, että Jeesus Kristus rakasti 
heitä niin, että kuoli heidän puolestaan antaakseen 

heille jokaiselle ikuisen elämän ja että heidän pitää olla 
valmiina Jeesuksen paluuta varten.

KUNNIOITA ERILAISUUTTA

Maailma voi olla hämmentävä paikka kenelle tahansa lapselle. SAT-7 KIDS -kanavaa 
katsovien lasten maailma on erityisen haasteellinen. Kysyimme muutamilta kanavan 
juontajilta, miten he ohjelmissaan tasapainottavat Raamatun opetukset viihteen 
kanssa niin, että ne puhuttelevat lapsia, joiden taustat ovat keskenään erilaisia.
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Joku sanoo ihmeeksi, toinen kovan työn tulokseksi. 
SAT-7 TÜRKin pääsy satelliitille on Tamar Karasulle 
unelman toteutuminen. “Tämä on ihme. Koemme, että Jumala on 

kanssamme ja siunaa meitä; tunnen sen 
siunauksen yllämme,” sanoo Tamar Karasu, 
Türkin Raamattuseuran pääsihteeri ja SAT-7 

TÜRKin hallituksen puheenjohtaja.

TOTEUTUNUT 
UNELMA 

Kun Tamar Karasu puhuu SAT-7:n 
nuorimmasta kanavasta, SAT-7 
TÜRKista, hän käyttää sellaisia 

sanoja kuin ‘ihme’, ‘siunaus’ ja 
‘rikkaus’. Hänen innostuksensa ei jätä 
epäselväksi sitä, kuinka suurta hyötyä 
kanavasta tulee olemaan Turkin 
kristityille.

Tamar on Turkin Raamattuseuran 
pääsihteeri ja SAT-7 TÜRKin 
hallituksen puheenjohtaja. Hän 
ja muut hallituksen jäsenet ovat 

ponnistelleet pitkään saadakseen 
kanavan satelliitille. Vaikka prosessi 
on ollut haasteellinen, Tamarin 
mukaan se on kannattanut.

”Tämä on ihme. Koemme, että 
Jumala on kanssamme ja siunaa 
meitä; tunnen sen siunauksen 
yllämme. Se on ällistyttävää,” hän 
sanoo.

Tilaisuus korjata vääriä tietoja
Tamarin mukaan Turkissa kristittyjen 

osuus on vähentynyt huomattavasti 
sadan vuoden takaisesta. Maassa 
yhä asuvilla kristityillä on vaikeuksia 
selittää muulle väestölle, ketä he 
ovat ja mitä uskovat. “Sata vuotta 
sitten kristittyjä oli neljäsosa koko 
väestöstä. Nykyään turkkilaisia on 
75 miljoonaa mutta kristittyjä heistä 
vain alle satatuhatta. Kristinuskon 

”Kiitos Jumalalle 
kanavastanne. Näin Jeesuksen 
unessa ja hän kutsui minua 
seuraajakseen. Pelkäsin 
enkä osannut päättää, mikä 
uskonto pelastaisi sieluni. Nyt 
katson kanavaanne ja saan 
siitä rauhan ja varmuuden. 
Paljon kiitoksia.” 
Nainen Azerbaidžanista

sisällön selittäminen kansalle on 
jäänyt ei-kristittyjen tehtäväksi, 
joten vallalla on paljon väärää 
tietoa. Raamattuseurassa olemme 
jakaneet oikeaa tietoa, mutta 
meillä on vain vähän resursseja ja 
yhteyksiä. TV voi tavoittaa laajemman 
yleisön, jolla voimme kertoa omat 
näkökulmamme. Tämä on hieno 
tilaisuus sanoa ’ Näin minä uskon’. 

SAT-7 TÜRK noudattaa SAT-7:n 
yleisfi losofi aa muiden uskontojen 
kunnioittamisesta. Tamarin mukaan 
uusi kanava keskittyy kristittyjen 
rohkaisemiseen.

Ilosanomaa viemässä
“Tavoitteemme on jakaa kristinuskon 
todellinen sanoma,” Tamar sanoo. 
“Emme ole uhka muille kulttuureille, 
tunnustuskunnille tai ei-uskoville. 
Rikastutamme kristittyjen hengellistä 
elämää ja tarjoamme ei-kristityille 
mahdollisuuden oppia tuntemaa 
kristillistä elämäntapaa.”

“Turkki muuttuu avoimemmaksi. 
SAT-7 ohjelmat, henkilökunta ja tuki 
ovat liikkeellä oikeaan aikaan,” hän 
sanoo. “Emme pysty selittämään 
uskoamme yksitellen jokaiselle
75 miljoonalle turkkilaiselle – paitsi 
SAT-7 TÜRKin välityksellä. Se on 
toteutunut unelma.”

INNOSTUNUT VASTAANOTTO
SAT-7 TÜRKILLE 

“Rikastutamme 
kristittyjen 
hengellistä elämää 
ja tarjoamme 
ei-kristityille 
mahdollisuuden 
oppia tuntemaan 
kristillistä 
elämäntapaa.”

Özge Talas pitelee kahta puhelinta 
ja yrittää vastata molempiin. Hän 
tekee hurjasti töitä varmistaakseen 
vastauksen jokaiselle innostuneelle 
palautteen antajalle. Puheluiden 
määrästä päätellen SAT-7 TÜRKin alku 
satelliitilla on jo nyt suurmenestys.

”Nettikanavana saimme noin 
kymmenen puhelua viikossa,” 
Özge sanoo. “Nyt puheluita ja 
sähköposteja tulee satoja joka 
viikko.” Yleisö ottaa yhteyttä hyvin 
monenlaisissa kysymyksissä aina 
tietyn ohjelman sisällöstä Raamatun 
pyytämiseen.

“Raamattua pyytävät ohjaamme 
tavallisesti alueen seurakuntiin,” 
Özge sanoo. ”Siten kysyjä pääsee 
myös kontaktiin muiden kristittyjen 
kanssa.”

Eräs soittaja kertoi rukoilleensa 
salaa kristittyjen tavalla jo 
kahdentoista vuoden ajan. ”Rukoilin 
aina Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen, mutta en ollut koskaan 
tavannut kristittyä. Nyt katselen 
teitä enkä voi uskoa silmiäni. Ylistän 
Jumalaa tästä. Auttakaa minua 
löytämään alueeni kristittyjä.”

”Olemme hämmästyneitä ja 
iloisia, kun voimme katsella 
SAT-7 TÜRKIA televisiosta. 
Te pääsitte satelliitille, se on 
mahtavaa.” 
Katsoja, Antep 

”Katson kanavaanne iPhonen 
kautta. Teidän kanavanne 
on paras, koska opetatte 
Jumalasta. Kiitän Jumalaa 
teistä.”
Katsoja, Agri
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SAT-7 PARS tarjoaa tärkeän 
viestintäväylän farsia 
puhuville kristityille laajempaa 

persialaiseen kulttuuripiiriin kuten 
Iraniin, Afganistaniin ja Tadzikistaniin. 
Pelkästään Iranissa asuu 78 miljoonaa 
ihmistä, joista yli 60 % on alle 
30-vuotiaita. 

Samanlaisia haastavia yhteiskuntia
ja kulttuureita on naapurimaissakin. 
Tämä maailmankolkka on kristilliselle
kanavalle yksi maailman vaikeimmista.

Toivottomuutta voittamaan
Epätoivoiset olosuhteet ovat saaneet 
monet pakenemaan huumeisiin tai 
jopa itsemurhaan. SAT-7 PARS käy 
taisteluun toivottomuutta vastaan 
hyvillä uutisilla Jeesuksesta. 

Nikoo Ordodary, SAT-7 PARSin 
ohjelmajohtaja sanoo, että apuna 
tässä on esimerkiksi aikuisille naisille 
suunnattu ‘Kokemuksia’.

“Se käy läpi naisten kokemia 
tunteita ja haasteita ja antaa heille 
Raamatun ratkaisun tai esimerkin 
Raamatun naishahmosta, johon 
katsojat voivat samaistua elämänsä 
vaikeuksissa.”

Erilaisuuden hyväksyminen
Nikoo Ordodary sanoo, että farsia 
puhuvan maailman kulttuurien 
ja uskontojen erot otetaan 
‘Kokemuksissa’, vakavasti, mutta niitä 
ei kritisoida.

Merkkinä tästä ohjelman juontajat 
Nahid ja Mozhgan pukeutuvat 
milloin minkin Iranin heimon 
kansallisasuun.

“Haluamme, että nämä naiset 
edustavat kaikkia Iranin naisia, koko 
farsia puhuvaa maailmaa. Siksi 
he vaihtavat asujaan ja ovat niistä 
ylpeitä.”

“Jokainen katsoja pohjoisesta ja 
etelästä voi sanoa: ‘Tämä on tehty 
minulle’.”

LÄHETYKSIÄ MUINAISEEN JA 
MONINAISEEN KULTTUURIIN
Evankeliumin todistajalla
ei ole nyky-Persiassa 
helppoa.

Kaikki ovat tervetulleita
SAT-7 PARSin työntekijät toivottavat 
katsojat tervetulleeksi heidän 
kulttuuri- ja uskontotaustastaan 
riippumatta. ”’Kokemuksia’ on 
ystävällistä keskustelua, koska 
haluamme naisten rohkaistuvan 
ottamaan yhteyttä,” Nikoo sanoo.

”Haluamme heidän näkevän 
meidät ystävinään, naisina, joihin he 
voivat samaistua, joiden kanssa voi 
ystävystyä, joille voi avata sydäntään 
ja joilta voi pyytää esirukousta.”

SAT-7 PARS LAAJENTAA
KONTAKTIAAN KATSOJIIN

“Kun katsoja soittaa, hänen kanssaan 
keskustellaan – oli päivä tai yö,” 

vakuuttaa toiminnanjohtaja Mansour 
Khajehpour.

Vuosi 2015 on siirtymävuosi suureen 
muutokseen,” sanoo Mansour 
Khajehpour, SAT-7:n PARSin 
toiminnanjohtaja.

“Vuodesta 2016 alkaen, jos Jumala 
suo, siirrymme kanavalla uuteen 
todellisuuteen. Niinpä vuosi 2015 
on tien raivaamista, tulevaisuuteen 
investoimista, uusia ideoita ja 
strategista suunnittelua, jotta kanava 
voisi kasvattaa ohjelmiensa laatua 
ja määrää sekä laittaa alulle lasten 
kanavan.”

Lisäresursseja puhelinpalveluun
Maaliskuusta 2015 lähtien SAT-7 
PARS on huomattavasti kasvattanut 
yleisökontaktiresurssejaan.

“Viime vuonna meillä oli 
puhelinpalvelua katsojia varten 
11 tuntia viikossa,” Mansour 
sanoo. ”Maaliskuusta lähtien 
puhelinpalvelumme kattaa 24 
tuntia joka päivä. Kun katsoja 
soittaa mihin aikaan tahansa, 
päivällä tai yöllä, hänen 
kanssaan keskustellaan.”

Elämän koko kirjo
Mansourin mukaan soittajat ja 
puhelujen aiheet vaihtelevat 
suuresti. Puheluita tulee 
Iranista, Afganistanista ja 
Tadzikistanista, mutta myös 
manner-Euroopasta ja 
Englannista, joissa ohjelmia 
katsotaan netissä.

“Soittaja saattaa pyytää 
rukoilemaan puolestaan, 
toivoa Uutta testamenttia 
tai koko Raamattua. Jotkut 
kysyvät neuvoa, toiset haluavat 
kommentoida lähetystä tai 
saada yhteyden lähimpään 
kristittyjen ryhmään.

Toiset kaipaavat tukea 
elämänkriiseihin tai 
riippuvuudesta irtautumiseen. 
Monenlaiset ihmiset soittavat 
monenlaisista syistä.”

Positiivinen viesti
Muutoksissa SAT-7 PARSia 
ohjaavat yksinkertaiset 
periaatteet. ”Pysymme erossa 
politiikasta emmekä puutu 

erityisesti minkään yhden uskonnon 
tai tunnustuskunnan tapaan toimia. 
Pidämme esillä hyvää uutista ja 
kerromme Raamatun sanomaa. Kaikki 
ohjelmamme kiertyvät Raamatun 
ympärille ja välittävät selkeää 
kristillistä viestiä,” sanoo Mansour 
Khajehpour.

“Kun katsoja soittaa päivällä tai 
yöllä, hänen kanssaan keskustellaan,” 
vakuuttaa toiminnanjohtaja Mansour 
Khajehpour.

‘Kokemuksia’ on naistenohjelma, jossa avataan 
farsinkielisessä maailmassa asuvien naisten 

arkielämän haasteita. Juontajat Nahid ja 
Mozhgan pukeutuvat Iranin eri alueiden asuihin.
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SAT-7 KIDS on avannut hauskan, 
interaktiivisen nettisivun 
ranskankielisenä!

Monet katsojat Pohjois-Afrikassa 
puhuvat äidinkielenään ranskaa.

SAT-7:n Libanonin studion 
yleisösuhteiden päällikkö Enaam 
Haddad sanoo, että näin avautuu 
tärkeä viestintäväylä: “Katsojamme 
Pohjois-Afrikassa ovat meille tärkeitä. 
Siksi heille omistettu nettisivu on 
merkityksellinen.”

Vaikka kurdit asuvat hajallaan Irakin, 
Syyria, Turkin ja Iranin alueilla, 
he pitävät yllä vahvaa kansallista 
perinnettä. Pian SAT-7 ARABIC alkaa 
lähettää heille hartaussarjaa nimeltä 
Uusi elämä. 

Ohjelmajohtaja George Makeen 
painottaa: “Kurdit ovat valtava 
ihmisryhmä. Jotkut osaavat arabiaa, 
mutta heidän sydämensä kieli 
on kurdikieli. Heitä on vainottu 
vuosia, joten me haluamme näyttää 
välittävämme heistä.”

Lähetysten isännällä Nihadidlla 
tulee olemaan yllään perinteinen 
kurdipuku, kun hän esittää kristillistä 
musiikkia ja opetusta kymmenen 
minuutin jaksoissa. Ohjelman 
lähetykset alkavat tänä keväänä.

Sivuston interaktiivisuus 
tarkoittaa, että lapset voivat pelata, 
tehdä taidetta, laulaa ja katsella 
lyhytvideoita. He voivat myös 
nähdä ohjelma-aikataulut, lukea 
päivittäisiä hartauksia sekä ottaa osaa 
tietokilpailuihin. 

SAT-7:n yleisösuhdetiimi vastaa 
kommentteihin ja sähköposteihin 
ranskaksi.

SAT-7 KIDSin kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.sat7kids.com

SAT-7 KIDSIN NETISSÄ 
PUHUTAAN NYT RANSKAA

Kyproksen Nikosiassa sijaitseva 
kansainvälinen toimisto on 
pysynyt samoissa tiloissa lähes 20 
vuotta. Nyt on päätetty muuttaa 
Nikosian keskustan ulkopuolelle. 
Kansainvälisessä toimistossa 
on noin 40 työntekijää 16 eri 
kansallisuudesta.

“Nykyinen toimistomme on hyvin 
vanhassa rakennuksessa. Omistaja 

haluaa tehdä remontin ja vuokra 
luultavasti nousee. Tarvitsemme 
myös lisää tilaa tulevaisuuden 
haasteille”, sanoo talouspäällikkö Irén 
Frändå.

Muutto tehdään huhtikuun 
lopussa.

Uusi kansainvälisen toimiston 
rakennus Kyproksella. SAT-7:n 
käyttöön tulee kaksi kerrosta.

SAT-7 TAVOITTAA
SOSIAALISESSA MEDIASSA
SAT-7 on vuosien ajan ponnistellut 
parantaakseen yhteydenpitoaan 
katsojiensa kanssa.

“Olemme ottaneet käyttöön 
uusia tekniikoita, jotka auttavat 
meitä viestimään laajenevan 
yleisömme kanssa. Uusi järjestelmä 
osoittaa toimivuutensa, sillä 
katsojien yhteydenotot lisääntyvät,” 
sanoo Mette Swartz, SAT-7:n 
viestintäpäällikkö.

SAT-7 PARSin katselijamäärä 
YouTubessa on kaksinkertaistunut 
vuosittain jo neljän vuoden ajan. 
Vuonna 2014 YouTuben kautta 
tavoitettiin keskimäärin 10 000 
katsojaa kuukaudessa. Sama kehitys 
on nähtävissä SAT-7 KIDS -kanavalla 
suuremmilla luvuilla – yli 100 000 
katsojaa kuukaudessa.

SAT-7 ARABIC rikkoo ennätyksiään, 
kun sen YouTube-kanava keräsi viime 
vuonna yli 675 000 katselukertaa 
joka kuukausi.

Vuonna 2014 SAT-7 ARABICin ja
SAT-7 KIDSin facebook-sivut 
tavoittivat lähes 40 miljoonaa 
ihmistä. Tämä oli valtava kasvu 
verrattuna neljän vuoden takaiseen 

1,3 miljoonaan ihmiseen. Näille 
kahdelle kanavalle saatiin noin 
60 000 kommenttia pelkästään 
facebookin kautta.

“SAT-7 on taitava kommunikoimaan
yleisön kanssa perinteisillä 
menetelmillä kuten sähköpostilla, 
tekstiviesteillä, puheluilla ja 
nettilomakkeilla”, Mette Swartz 
sanoo. “Ihmiset kuitenkin suosivat 
viestinnässä sosiaalista mediaa: 
WhatsAppia, facebookia, twitteriä, 
YouTubea, ooVoota tai Skypeä. 
Käytämme kaikkia saatavilla olevia 
välineitä pysyäksemme yhteydessä 
yleisöömme, joka tarvitsee meitä 
enemmän kuin koskaan.”

Katso videoitamme: www.
youtube.com/SAT7Network

ja seuraa ajankohtaisia asioitamme: 
www.facebook.com/SAT7Network

60,000
kommenttia SAT-7 ARABICin 

ja SAT-7 KIDSin facebook-
sivuilla vuonna 2014

675,000
kuukausittaista katselukertaa 

SAT-7 ARABICin YouTube-
kanavalla vuonna 2014

40 milj.
tavoitettua ihmistä SAT-7 

ARABICin ja KIDSin facebook-
sivujen kautta vuonna 2014

SAT-7 KIDS -kanavan saamaa 
katsojapalautetta:

“Tyttäreni rakastavat SAT-7 
KIDS -kanavaa ja siitä on tullut 
tärkeä osa heidän elämäänsä. 
He oppivat teiltä paljon. 
Kolmevuotias tyttäreni opettaa 
sisarelleen teidän laulujanne 
ja sitten he tanssivat yhdessä. 
Äitinä haluan kiittää teitä 
siitä, että opetatte lapsemme 
rakastamaan Jeesusta 
ja autatte kehittämään 
heidän luonnettaan hyvään 
suuntaan.” 
Äiti Egyptistä

KANSAINVÄLINEN TOIMISTO
MUUTTAA UUSIIN TILOIHIN

KURDEILLE
UUSI OHJELMA
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Kanavien kotisivuja

ARABIC  www.sat7.com
KIDS  www.sat7kids.com
TÜRK www.sat7turk.com
PARS  www.sat7pars.com
PLUS  www.sat7.com

Pääsivu  www.sat7.org

Kansainvälinen toimisto
SAT-7, P.O.Box 26760, CY-1647 Nikosia, Kypros
puh. +357 22 76 10 50
s-posti: mail@sat7.org

Euroopan toimisto
P.O.Box 117, DK-6070 Christiansfeld, Denmark
puh. +45 40 33 66 59
s-posti: europe@sat7.org

Muita toimistoja
USA usa@sat7.org
Canada canada@sat7.org
UK  uk@sat7.org
Lebanon  lebanon@sat7.org
Egypt egypt@sat7.org
Turkey turkey@sat7.org
South Africa southafrica@sat7.org

Suomessa näkyvät satelliittikanavamme
SAT-7 PARS Eutelsat Hot Bird 13B, 13° itään, 
10.949 GHz, V (pystypolarisaatio)
SAT-7 TÜRK Türksat 4A, 42° itään,
11.824 GHz, V (pystypolarisaatio)
SAT-7 PLUS Eutelsat Hot Bird 8, 13° itään,
12.380 GHz, V (pystypolarisaatio)

SAT7Network SAT7Network @SAT7Network

Syyrian kriisistä on aiheutunut kärsimyksiä tuhansille 
lapsille. Heidän koulunkäyntinsä keskeytyminen on 
yksi suurimmista ongelmista. Nyt he pääsevät taas 
kouluun – SAT-7 KIDS -kanavaa katsellen.

Uusi projekti, ‘Minun kouluni’ 
on televisiokoulu, jonka 
tavoitteena on pitää yllä 

yli kolmen miljoonan syyrialaisen 
ja iranilaisen pakolaislapsen 
koulunkäyntiä. Maaliskuusta 
alkaen lähetetään pilottiohjelmaa, 
joka opettaa nuorille katsojille 
matematiikkaa, englantia ja heidän 
äidinkieltään arabiaa. Lähetysaikaa on 
90 minuuttia päivässä maanantaista 
perjantaihin SAT-7 KIDS -kanavalla.

“On suuri etuoikeus, että 
voimme auttaa tuhansia kodistaan 

karkotettuja lapsia antamalla heille 
mahdollisuuden käydä koulua”, 
sanoo Rita Elmounayer, SAT-7 KIDSin 
ja SAT-7 ARABICin toiminnanjohtaja

Koulutus on Lähi-idän 
pakolaislasten polttava tarve, 
sillä mahdollisuuksia siihen on 
vähän. Monilla näistä lapsista, 
myös pakolaisleireissä asuvilla, 
on edelleen mahdollisuus katsoa 
satelliittitelevisiota. Siksi SAT-7 KIDS 
-kanavalla on tässä ainutlaatuinen 
palvelemisen mahdollisuus.

“Otan suurella ilolla johtaakseni 

tällaisen projektin, joka taas 
kerran todistaa, että SAT-7:n 
kokonaisvaltainen ohjelmatarjonta 
täyttää monia alueen tarpeita. 
Antamalla koulutusmahdollisuuden 
tälle Syyrian ja Irakin pakolaisten 
sukupolvelle investoimme näiden 
lasten omaan tulevaisuuteen mutta 
myös laajemmin koko arabimaailman 
tulevaisuuteen,” sanoo Rita 
Elmounayer.

SAT-7 ESITTÄÄ
TV-KOULUA

Grace Najjar opettaa englantia uudessa 
‘Minun kouluni’ -lastenohjelmassa.

SAT-7:n työn tukeminen Suomesta käsin
IRR-TV, www.irr-tv.fi , irrtv@irrtv.fi 
Medialähetys Sanansaattajat, www.sansa.fi , sansa@sansa.fi 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, www.sekl.fi , sekl@sekl.fi 
Suomen Lähetysseura, www.suomenlahetysseura.fi , kithelsinki@suomenlahetysseura.fi 

KRISTILLINEN

SATELLIITTIKANAVA 

LÄHI-IDÄSSÄ,

POHJOIS-AFRIKASSA,

KESKI-AASIASSA JA 

EUROOPASSA

UUTISIA
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