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UUTISIA

LAHJAKKUUTTA
PERHEESSÄ
Kun 11-vuotiaalta Aya Mardassilta kysyy, kumpi on parempi näyttelijä, hän vai hänen
isänsä, vastaus tulee epäröimättä: “Minä!” Naurunremakka leviää huoneeseen,
ylimpänä Ayan itsensä nauru.

A

ya ja hänen tuottaja-ohjaaja
isänsä Hamid tekevät yhdessä
uutta ohjelmaa Minä ja
tyttäreni, joka tullaan esittämään sekä
lasten että aikuisten arabiankielisellä
SAT-7-kanavalla. Ohjelma tutkii isän
ja tyttären suhdetta, jossa ei aina
vältytä ristiriidoiltakaan.

Kahdella murteella

Katsojia varten
Maanpäällisen toimintansa alkuvaiheissa Jeesus
kutsui kahta Johannes Kastajan opetuslasta: “Tulkaa,
niin näette” (Joh. 1:39). Nuo kaksi opetuslasta
olivat kysyneet: ”Opettaja, missä sinä asut?”
Jeesuksen vastaus oli kutsu tarkkailemaan hänen
elämäntapaansa, tulemaan itse katsomaan. Juuri
tämän mahdollisuuden me SAT-7:ssä haluamme
tarjota jokaiselle. Jo 20 vuotta olemme tehneet
kaikkemme, jotta Jumalan rakkaus tulisi näkyväksi.
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on miljoonia ihmisiä,
jotka haluavat tutustua Jeesuksen elämään ja
opetuksiin. Satelliittiteknologia on antanut meille
loistavan välineen sanoa heille: ”Voit pysyä siellä,
missä olet – me autamme sinua kuulemaan Jeesuksen
sanat ja näkemään Hänen kasvonsa, kätensä ja
jalkansa.”
Lähi-idässä monille on mahdotonta astua sisään
kirkkorakennukseen tai pyytää avoimesti Raamattua.
SAT-7:ssä koemme suurta iloa ja nöyryyttä siitä, että
saamme tuoda ilosanoman näkyviin ja kuuluviin.
Palvelutehtävämme on Jumalalta ja Jumalan kunniaksi.
Emme tee tätä itseämme varten. Joka päivä teemme
työtä esittääksemme ohjelmia, jotka kirkastavat
Jeesusta. Tiedämme, miten tärkeä sanomamme on
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ja miten arvokkaita katsojamme, sillä heidät on luotu
Jumalan kuviksi.
Jeesus esitti kutsun “tulkaa, niin näette” juuri tässä
muodossa vain kerran maanpäällisen toimintansa
aikana. Tiedätkö miksi? Koska hän kuunteli yleisöään.
Hän kiinnitti heihin suurta huomiota ja reagoi yleisön
tarpeisiin. SAT-7:n katsojakontakteissa pyrimme
toimimaan hänen esimerkkinsä mukaan. Haluamme
pitää molemmat korvamme tarkkoina ja herkkinä –
toisella kuuntelemme ihmisten kysymyksiä ja toisella
Pyhän Hengen vastauksia.
Minulle työ SAT-7:ssä on kuin juhla-ateria, jossa on
seitsemän ruokalajia. Suosikkiruokalajini siinä ovat
katsojakontaktit. Niissä ”iloitsemme iloitsevien kanssa
ja itkemme itkevien kanssa” (Room. 12:15). Tämä
tapahtuu katsojiemme kotien suojassa. Joka päivä
toimimme sielunhoitajina miljoonille ihmisille, koska
uskomme läsnäolon merkitykseen.

Pastori Mansour Khajehpour
Toiminnanjohtaja, SAT‑7 PARS

Ohjelmassa Hamid ja Aya puhuvat
kahta eri arabian kielen murretta:
pohjoisafrikkalaista Marokossa
puhuttavaa versiota sekä Libanonin
murretta. Nämä ovat Ayan isän ja
äidin murteet. ”Tällä tavalla katsojat
eri Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa
ymmärtävät meitä” . Oma haasteensa
siinä on, Hamid sanoo.
”Jokaisen ohjelman ensimmäinen
osio on pieni hauska näytelmä, jossa
tyttäreni ja minä riitelemme. Hän
puhuu Libanonin murretta ja minä
Marokon. Riidan aiheesta muodostuu
koko jakson teema. Riitelemme jopa
ohjelman nimestä. Minä sanon aina
’Minä ja tyttäreni’ ja Aya sanoo ’Ei kun
Minä ja isäni.’”

sitaatti, joka esitetään ranskaksi,
arabiaksi ja englanniksi. Jokaiseen
ohjelmaan kuuluu myös laulu, jonka
esitämme yhdessä papukaijanuken
kanssa. Lisäksi on ’päivän haaste’.”
Erilaiset elementit tekevät ohjelmasta nopeatempoisen, värikkään
ja viihdyttävän. Hamid on ohjelman
tekijänä monilahjakkuus; omassa
kodissaan Kyproksella hän sekä
käsikirjoitti, ohjasi että kuvasi ohjelman samalla näytellen siinä itse.
Siihen tarvittiin useita valmiiksi
asetettuja kameroita.

Myönteinen roolimalli

“Tavoitteemme on esitellä arabimaailman perheille myönteinen
malli”, Hamid sanoo. “Usein
isän ja lasten välillä ei ole kovin
hyvää yhteyttä. Haluamme
käyttää huumoria vaihtoehdon
esittämiseen.”

Ohjelma korostaa, että isä ja
tytär voivat olla ystäviä ja heillä voi
olla hauskaa yhdessä. Se haastaa
perinteisemmän mallin, jossa lapsi
tottelee vanhempiaan sokeasti tai
jopa pelkää heitä.

Erilaisia aiheita

Ohjelma kattaa laajan aiheiden
kirjon toden puhumisen tärkeydestä
ja liikunnan merkityksestä aina
kysymykseen ”Mitä tapahtuu, kun
kuolen?” Yhdessä jaksossa autetaan
lapsia löytämään omat lahjansa. Ei
ole epäilystäkään siitä, mikä on Ayan
lahja – hän on luonnonlahjakkuus
esiintyjänä.

Monimuotoinen ohjelma

“Näytelmäosion jälkeen ohjelmassamme on muita osioita kuten päivän

“Tavoitteemme
on esitellä
arabimaailman
perheille
myönteinen malli.”
“Riitelemme jopa ohjelman nimestä.
Minä sanon aina ’Minä ja tyttäreni’ ja
Aya sanoo ’Ei kun Minä ja isäni’.”
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JEESUKSEN KANSSA -SARJASTA PÄÄTÖSJAKSO
SAT-7 KIDS on esittänyt kahden
vuoden aikana 85 jaksoa lasten
rukous- ja ylistysohjelmaa Jeesuksen
kanssa. Ohjelman viimeinen jakso
esitettiin 25. heinäkuuta. Tekijätiimi
rohkaisi uskollisia katsojiaan
pysymään rohkeina kristillisessä
uskossaan. Juontajat kehottivat
nuoria ystäviään jatkamaan Jumalan
rukoilemista ja ylistämistä ja
pysymään lähellä häntä.
Ohjelman tekijät sanoivat, että
lapset voivat “kylvää Jumalan
valtakunnan siemeniä” kaikkialla,
ovatpa sitten koulussa tai ystävien
kanssa.
“Monet ovat pahoillaan, että
ohjelma päättyi, koska lapsikatsojat
pitivät siitä kovasti. Tekijätiimi
kuitenkin koki, että heillä ei ole enää
uutta annettavaa”, ohjelman tuottaja
Mounir Zakari sanoo.
Ylistyksenjohtajat ovat
matkustaneet ohjelman suoriin
esityksiin monista seurakunnista

eri puolilta Egyptiä. Viimeinen
jakso sisälsi matkakertomuksen
Etelä-Sudanista sekä suoran
katsojakontaktin, jossa pieni
syyrialainen Emmy lauloi ja tanssi
ohjelman mukana kotinsa television
edessä.
Ohjelman facebook-sivu sai
paljon kommentteja katsojilta,

jotka halusivat tietää, milloin tekijät
palaisivat ruutuun. Tätä kirjoittaessa
suunnitellaan, että samat juontajat
jatkaisivat yhdessä uutta projektia.

Viimeisestä Jeesuksen kanssa –ohjelman
jaksosta heinäkuussa.

P

Satoja soittajia jonossa
Andre Hovsepian is the lead
actor in the film Closure.

Ohjelma tehdään arabiaksi
kabyylinkielisin tekstein, joita
ymmärtävät erikieliset ja –murteiset
ihmiset Tunisiassa, Algeriassa,
Marokossa, Mauritaniassa ja
Libyassa. ”Haluamme muistuttaa
näissä maissa asuvia naisia siitä,
että he ovat äärettömän arvokkaita
Jumalan silmissä. Rohkaisemme heitä
uskomaan itseensä ja löytämään
rauhan ja lohdutuksen Jumalassa”,
Samia sanoo.

Keskustelunaiheena haasteet

15 minuuttia kestävissä ohjelman
osioissa puututaan vaikeisiin
aiheisiin, joissa pohjoisafrikkalaiset
naiset useinkaan eivät saa ääntään
kuuluviin. Laaja ongelma ovat
esimerkiksi pakotetut avioliitot,
joihin monet nuoret naiset
painostetaan. Usein mies kohta
hylkää heidät ja etsii uuden
vaimon.

Ohjelman juontaja ja tuottaja
Samia Jallali Kessai.
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Uusi puhelinjärjestelmä on tuonut mukanaan odottamattomia etuja SAT-7:n farsinkieliselle kanavalle, esimerkiksi lisännyt katsojille lähetettävien Raamattujen määrää.
ARS-kanavalla on aiemmin
ollut vanhanaikainen
puhelinjärjestelmä, joka
edellytti jonkun työtekijöistä
erikseen vastaavan puhelimeen.
Kiireisinä aikoina tämä ei ollut
mahdollista ja monet puhelut eivät
päässeet läpi.

NAISTEN ÄÄNI KUULUVIIN
SAT‑7 ARABIC aloittaa uuden naisille
suunnatun ohjelman lähettämisen
Pohjois-Afrikkaan.
Tänä kesänä juontaja ja tuottaja
Samia Jallali Kessai nauhoitti
kuvaajatiiminsä kanssa 26 jaksoa
uutta naisten ohjelmaa nimeltään
Olet arvokas. Tiimi teki työtä neljä
päivää kuudesta aamulla keskiyöhön
kuvatessaan jaksot Kyproksen
vuoristoalueella.

SAT-7 PARS VASTAA
PUHELUIHIN

Pakko ja hylkäys

Samian mukaan monet naiset
joutuvat pakenemaan vaikeista
kotioloistaan. “Omassa
kotikaupungissani on paljon
prostituoituja. Useimmat heistä
ovat pakomatkalla. Jotkut pakenevat
vanhempiaan, jotka painostavat
heitä rakkaudettomaan avioliittoon.
Jotkut ovat paenneet onnettomasta
ja epäterveestä avioliitostaan. Monia
on ajanut pelko, että aviomies heittää
heidät kadulle, koska haluaa uuden
naisen. Nämä naiset ovat peloissaan,
että mies saa avioeron voimaan ja he
itse lapsineen jäävät vaille tukea ja
ihmisarvoa. He ovat uhreja. Ja he ovat
arvokkaita.”

Kanavan katsojakontaktipäällikkö
Parsa sanoo, että toisinaan jopa
sadat puhelut jäivät vastaamatta.
”Aiemmin saattoi suorien
lähetystemme – erityisesti torstain
ja perjantain lastenohjelmien –
aikana jäädä vastaamatta 300-400
puheluun lähetystä kohti. Otimme
käyttöön uuden järjestelmän, koska
emme halunneet menettää näitä
kontaktimahdollisuuksia.”
“Uusi järjestelmä on suunniteltu
niin, että aina suoran lähetyksen
ajaksi se automaattisesti
siirtyy tarjoamaan soittajalle
vaihtoehtolistaa, joka antaa
vaihtoehtona myös soiton suoraan
lähetykseen. Jos he eivät halua
sitä, he voivat jättää nauhalle

esirukouspyynnön, osoitteen
Raamatun lähettämistä varten tai
jonkin muun viestin.”

Lisää Raamatun pyytäjiä

Parsan mukaan yksi uuden
järjestelmän tuomista yllätyksistä
on ollut Raamattujen kysynnän
kasvaminen. ”Yksi vastausnauhamme
vaihtoehdoista mainitsee erikseen
mahdollisuuden saada Raamatun
ilman, että tarvitsee odottaa
puhuakseen jonkun kanssa.
Raamattujen ja esirukousten
pyytäminen on sen jälkeen
lisääntynyt huomattavasti ja meillä
on nyt pitkä lista sekä esirukous- että
postituspyyntöjä”, Parsa sanoo.
“Olimme yllättyneitä Raamatun
pyytäjien suuresta määrästä.
Aiemmin tiesimme kyllä, että sadat
soittajat eivät olleet päässeet läpi,
mutta emme tienneet, mitä asiaa
heillä olisi ollut. Nyt emme hukkaa
yhtään tilaisuutta saada tietää
yleisömme toiveet ja voimme
palvella katsojiamme ripeästi.”

“Yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti.
Meillä on nyt pitkä lista sekä esirukous- että
Raamatun postituspyyntöjä”, sanoo Parsa, joka
on SAT-7 PARSin katsojakontaktipäällikkö.

Lisää joustavuutta

Toinen uuden järjestelmän etu on
se, että puheluihin voidaan vastata
toisesta maasta käsin. Näin SAT-7:n
eri maissa työskentelevä henkilökunta
voi auttaa toinen toistaan. Kun
yhdessä maassa esitetään suoraa
lähetystä, toisessa vastataan sen
inspiroimiin puheluihin. Uusi
järjestelmä toimii internetin kautta ja
on siksi perinteistä edullisempi sekä
ylläpitäjälle että soittajalle.

Selviä lukuja

Joskus uudistuksen vaikutuksia on
hankalaa mitata. Tässä tapauksessa
edut ovat selvästi mitattavaissa.
Parsa sanoo: ”Seurantalukumme
osoittavat, että katsojakontaktimme
on lisääntyneet dramaattisesti.
Yhteyttä ottaneiden ihmisten määrä
on viisinkertaistunut.”

Vaiettuja aiheita

Avioeron seuraukset naiselle on
yksi monista uuden ohjelman
aiheista. Ohjelma nostaa esiin
myös kysymykset pelosta,
perheväkivallasta, puolison valinnasta
ja oman arvon löytämisestä
naisena.
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MARIAMIN TIE
LÄHELLE JUMALAA
Mariam on kristitty egyptiläinen äiti, joka on kokenut monia vaikeuksia uskonelämänsä alkutaipaleella, mutta SAT-7 on ollut aina paikalla tukemassa häntä.

S

AT-7 on minun turvapaikkani.
Tulee vaikea olo, jos teknisen
ongelman takia en saa sen
kanavia näkymään”, Mariam sanoo.
Kun Mariam ei vielä tiennyt SAT-7
ARABIC -kanavasta, hän oli
tyytyväinen tapakristitty ja kävi
säännöllisesti kirkossa. Hän kaipasi
kuitenkin syvyyttä uskoonsa.
Katsottuaan kristillisen ohjelman
toiselta tv-kanavalta hän tunsi
elämänsä alkavan muuttua.
”Sain avoimen mielen sellaisia
asioita kohtaan, joita en ollut
aiemmin ymmärtänyt”, Mariam
sanoo. Se opetti häntä päästämään
irti pelosta ja pitämään puolensa.
Tällä oli positiivisia vaikutuksia
hänen omaan elämäänsä, mutta
uskonnollisilta tavoiltaan erilaiselta
perheeltään hän ei saanut
ymmärrystä.

Rankka matka

“Perheeni ei ollut kovin rohkaiseva.
He kohtelivat minua kuin olisin

”Tällaisten
kokemusten takia
tiedän, että kun
etsin Jumalaa ja
haluan puhua
hänen kanssaan,
hän varmasti
vastaa.”
“Nämä ohjelmat ovat Jumalan
työväline”, sanoo Mariam, joka
vaikeina aikoina on saanut rohkaisua
SAT-7:n kanavilta.
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luopunut uskosta”, Mariam sanoo.
Mariamin isä tuki häntä mutta äiti ja
sisarukset estelivät.
Uskonelämän alku oli raskasta
sekä kotona että töissä. Mariam piti
pintansa, koska oli jo huomannut
muutoksen asenteissaan ja
elämässään. Hän oli varma, että
Jumala oli johdattanut hänet
oikealle tielle ja ohjaisi häntä
sanallaan.

Hankaluuksia työpaikalla

Mariam koki Jumalan sanovan,
että hänen pitäisi kulkea rohkeasti
eteenpäin koettelemuksista
vällittämättä, koska se on Jumalan
suunnitelma. Vaikeina hetkinä
Mariam kääntyy rukouksessa Jumalan
puoleen ja saa usein kysymyksiinsä
vastauksia SAT-7:n ohjelmien kautta
Näin kävi silloinkin, kun Mariam
kohtasi vaikeuksia työpaikallaan
koulussa ja johtava opettaja siirsi
hänet toiseen toimipaikkaan, jossa oli
vielä vaikeampaa.

”Luulin, että siirrosta olisi apua,
mutta suhteet työtoverien kanssa
olivat uudessa paikassa hyvin vaikeat.
Sain työstressistä niin korkean
verenpaineen, että nenästäni vuoti
usein verta”, hän muistelee.

Tielle hylättynä

Käännekohtaan tultiin, kun Mariamin
työtoverit eivät päästäneet häntä
samaan koulubussiin kanssaan
ja jättivät hänet tienpenkalle
kolmevuotiaan lapsensa kanssa.
Kotona Mariam puhkesi kyyneliin ja
rukoili apua Jumalalta.
Kun hän sitten avasi SAT-7kanavan, Jumala lohdutti häntä
Vastauksia-ohjelman opetuspuheen
kautta. ”Tällaisten kokemusten takia
tiedän, että kun etsin Jumalaa ja
haluan puhua hänen kanssaan, hän
varmasti vastaa.”
Mariam koki Jumalan lupaavan,
että hän saisi siirron parempaan
työpaikkaan, jossa Jumalalla olisi
varattuna paljon hyvää häntä varten.

Hän näki unen, jossa Jumala
kertoi, että työpaikan vaihdos
tapahtuisi kuukauden sisällä.

Uuteen työhön

Mariam pyysi lomaa koulusta
etsiäkseen uutta työtä ja pian hän sen
löysikin. Vaikka tehtävä oli hänelle
uudenlainen, hän suostui työhön
kouluavustajana. Pian kuitenkin
johtava opettaja huomasi Mariamin
pätevyyden talousasioissa ja teki
hänestä koulun talouspäällikön. ”Kun
otin sen tehtävän vastaan, huomasin,
että talousasioita oli hoidettu jo
pitkään vajaalla henkilökunnalla,
raportointi ei ollut toiminut ja siksi
hallituksen rahoituksen kanssa oli
vaikeuksia. Mutta Jumalan avulla työ
tuntui helpolta ja aina kun en enää
tiennyt, miten jatkaa, Jumala lähetti
oikeita ihmisiä auttamaan.”
Uuden tehtävän sivutuotteena
tuli lisää ongelmia työtovereiden
kanssa. He halusivat rikkoa Mariamin
ja johtavan opettajan välit. Mariam
sanoo: ”Tiedän, mitä he yrittävät
tehdä, mutta turvaudun rukoukseen.
Tämä työ on Jumalan lahja minulle ja
jätän asian hänelle.”

Mariamin lempiohjelmat

SAT-7 ARABICin ohjelmassa
Täydellisen tuntematon eräs nainen
tapaa Jeesuksen päivällispöydässä.
Jeesus vakuuttaa rakkauttaan ja että
hän on turvana aina, kun nainen
tarvitsee häntä. Tämä ohjelma on
yksi Mariamin suosikeista, koska
se muistuttaa hänen isä-tytärsuhteestaan Jumalan kanssa.
Toinen Mariamin lempiohjelma
on naisille suunnattu Neula ja lanka.

Mariamin suosikkiohjelmia
ovat Ihmeitä ja merkkejä
(ylhäällä vasemmalla),
Jeesuksen kanssa (ylhäällä
keskellä) ja Raamatun
sankarit (ylhäällä oikealla).
Mariam tyttärensä
Joycen kanssa Kairon
kirjamessuilla. Suosittu SAT7 KIDSin juontaja Mounirsetä on juuri piirtänyt
Joycesta kuvan.

”Ohjelma antaa minulle neuvoja
vaimon ja äidin tehtävään. Minua
puhuttelevat ohjelmassa jaetut
henkilökohtaiset kokemukset. Kerran
ohjelmaan soitti nainen, jonka Jumala
oli parantanut syövästä. Se todistus
antoi minulle toivoa”, Mariam sanoo.
Mielellään Mariam myös rukoilee
mukana katsoessaan ohjelmaa
Ihmeitä ja merkkejä, jossa katsojat
soittavat Elie Karamille ja esittävät
esirukouspyyntönsä.

koska ne selittävät asiat
yksinkertaisesti ja tavalla, joka
koskettaa sydäntä”, Mariam sanoo.
”Kun tyttäreltäni jää jokin ohjelma
katsomatta, hän osaa etsiä sen
jälkikäteen SAT-7 KIDSin YouTubekanavalta.”
“Minun mielestäni SAT-7:n
menestyksen salaisuus on sen
työntekijöiden rukous. Sitä kautta
tulevat katsojatkin siunatuiksi. Nämä
kanavat ovat Jumalan työväline.”

Äidille ja tyttärelle

Mariam kertoo seuraavansa myös
SAT-7:n lastenohjelmia yhdessä
tyttärensä Joycen kanssa. Niitä ovat
esimerkiksi Raamatun sankarit, Värejä,
Iltatarinoita, Kirja leikkihuoneessa,
Jeesuksen kanssa sekä piirretty
ohjelma Ystäviä ja sankareita.
“Opin paljon lastenohjelmista,
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iloa rUKOUSVASTAUKSISTA

TURKINKIELISELLÄ
KANAVALLA KASVAVA,
INNOKAS YLEISÖ

Monet lapset ja heidän perheensä
kertovat Jumalan parantaneen heidät
Miksi on näin? -ohjelman välityksellä.

Veronialla oli osittainen kasvohalvaus,
joka reagoi hoitoihin hyvin hitaasti.
Hänen äitinsä pyysi esirukousta
SAT-7:n lastenkanavalta. Myöhemmin
hän otti uudelleen yhteyttä:
”Veronia haluaa kiittää teitä ja Jumalaa
siitä, että Jumala paransi hänet,
kun rukoilitte hänen puolestaan
ohjelmassanne. Ylistys Jumalalle!”
Egyptiläinen Kyrillos Michael kärsi
vaikeasta tulehduksesta. Hän kirjoitti:
“Pyysin teitä rukoilemaan puolestani,
että paranisin, koska jouduin
käyttämään paljon antibiootteja.
Kiitän Jumalaa siitä, että voin nyt
paljon paremmin enkä tarvitse enää
antibiootteja, vain kipulääkkeitä.
Voisitteko jatkaa rukoilemista, jotta
parantuisin kokonaan.”

Tämän vuoden alkupuolella SAT-7 TÜRK aloitti
lähetyksensä Türksat-satelliitin välityksellä. On ollut
jännittävää seurata katsojapalautteen ja julkisuuden
lisääntymistä.
Lastenkanavan Miksi on näin? -ohjelman kuvauksista.

12-vuotiaalla Karamilla oli kasvain
selässään. Hoitamattomana sen
odotettiin leviävän ja johtavan
kuolemaan. Leikkaus puolestaan
olisi melko varmasti johtanut
halvaantumiseen. Karamin äiti
vetosi SAT-7:n lastenkanavaan

pyytäen esirukousta. Löytyi lääkäri,
joka suostui yrittämään leikkausta.
Karamin äiti sanoo: ”Kun olitte
rukoilleet, leikkaus onnistui. Kasvain
on poistettu ja Karam kävelee
normaalisti. Jeesuksen nimessä on
voima! Jumala vastaa rukouksiimme.”

MAAILMA OIKEINPÄIN
Kun katsojat hakevat yhteyttä
TV-ruudun toiselle puolen ja
haluavat keskustella kristityn
tukihenkilön kanssa, he kohtaavat
SAT-7:n katsojakontakiosaston.
Sen työntekijät rukoilevat
katsojien kanssa, vastaavat heidän
kysymyksiinsä ja auttavat heitä
kasvamaan uskossa.
SAT-7:n lastenkanavan
katsojakontaktitiimillä on
palvelumieli. Heidän näkynsä on
katsojakeskeinen:

“Olemme sitoutuneet kääntämään
heidän maailmansa oikeinpäin
auttamalla heitä kasvamaan ja
saamaan turvaa – ei ainoastaan
ohjelmiemme kautta vaan kaikin
keinoin, esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa, keskusteluin ja teoin.
Kun he kokevat väkivaltaa,
haluamme tuoda rauhan.
Kun pimeys kasvaa heidän
ympärillään, haluamme näyttää
valon.

Kun moraalittomuus tunkeutuu
heidän maailmaansa, voitamme sen
vanhurskaudella.

S

AT‑7 TÜRK sai paljon julkisuutta
Turkin tiedotusvälineissä
aloitettuaan lähetyksensä
Türksatin kautta. Asiaan vaikutti
erityisesti haastattelu, jossa
toimitusjohtaja Melih Ekener ja
ohjelmapäällikkö Gökhan Talas
kertoivat kanavasta. Sen jälkeen
Turkin suurin televisiokanava ja
kolme valtakunnallista sanomalehteä
esittivät haastattelupyynnön. Suurta
julkista kiinnostusta herätti se, että
kristillinen kanava toimi nyt saman
satelliitin kautta kuin vakiintuneet
turkkilaiset kanavat.
SAT‑7 haastatteli äskettäin
turkkilaista pastoria Zekai Tanyaria.
Hänellä on papin työstä 30 vuoden

Kun he ovat vaarassa, tuomme
heille turvaa.
Kun heitä hyväksikäytetään,
kerromme heidän oikeuksistaan.
Kun kauhu ympäröi heitä,
haluamme luoda turvaverkkoa.
Kun tietämättömyys vallitsee,
haluamme jakaa tietoa Jumalan
Sanasta ja rakkaudesta.
Olemme sitoutuneet pitämään
heitä arvossa, kuuntelemaan heitä
tarkasti, ottamaan heidän tarpeensa
vakavasti, pitämään lupauksemme
ja tekemään työtä ansaitaksemme
heidän luottamuksensa.”
Rukoile, että Jumala toimisi
lastenkanavamme katsojakontakteissa
niin, että työntekijät voisivat jakaa
Hänen armoaan ja totuuttaan.
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Lastenkanavan katsojakontaktihenkilöt
(vasemmalta oikealle) Arsho Tenbelian, Enaam
Haddad and Jessica Mrad.

kokemus ja hän
on ollut Turkin
evankelisen allianssin
puheenjohtaja. Hän
korosti, että SAT-7
TÜRKin lähetyksillä
voi olla kauaskantoisia
vaikutuksia ja että kanava voi
auttaa korjaamaan turkkilaisten
negatiivista kuvaa kristinuskosta.
”Tämä on suuri askel. Kanava auttaa
murtamaan ennakkoluuloja, vaikka
muutosta ei toki tapahdu yhdessä
yössä. Pelko ja ennakkoluulot
ovat rakentuneet vuosisatojen
aikana. Mutta joka kerran, kun
ihminen ajattelee: ’Oho, tuota en
tiennytkään’, tai ’En ollut tullut
ajatelleeksi tuota näkökulmaa
kristityistä’, niin siitä on apua.
Olen varma, että jotkut menevät
pidemmällekin ja kanavalta kuultu
raamatullinen totuus johtaa heidät
etsimään Jumalaa. SAT-7 ei tyydy
vain esittelemään Uutta testamenttia
vaan opettaa sitä. Tulevina vuosina
todennäköisesti evankeliumi menee
eteenpäin Turkissa. Toisaalta meillä
varmasti on jo nyt paljon ihmisiä,
jotka ovat salassa kristittyjä. Kanava
auttaa vahvistamaan heitä.”
Mediahuomion lisäksi rohkaisevaa
on ollut katsojapalautteen tasainen
lisääntyminen – erityisesti niiden
kommentit, jotka eivät tienneet
tai osanneet kuvitella, että olisi
olemassa turkkilainen kristillinen
televisiokanava.

Puhelu Kırklarelista
Zakai Tanyar, turkkilainen pastori, uskoo
30 vuoden kokemuksensa perusteella, että
SAT-7 TÜRKin katsojapalaute tulee
lisääntymään edelleen.

“Aloin katsoa kanavaanne viime
viikolla. Aluksi se tuntui typerältä
– miksi pitäisi olla kristillinen kanava?
Mutta pidin paljon ohjelmistanne.

Voisitteko lähettää lisää turkinkielisiä
kristillisiä elokuvia? Katsomme
kanavaanne nyt koko perhe. Toivon
teille menestystä.”

Puhelu Ardahanista

“Eilen illalla surffailin kanavilla ja
löysin SAT-7:n. Katselin paria oikein
hyvää ohjelmaa. Erityisesti pidin
elokuvasta, joka kertoi profeetta
Abrahamin elämästä. Olen aiemmin
lukenut Raamattua mutta en oikein
ymmärtänyt sitä. Voitteko auttaa
minua?”

Puhelu Izmiristä

“Törmäsin kanavallanne Levent
Kinranin ohjelmaan. Minua ovat
vuosia vaivanneet tietyt kysymykset
ja hän antoi niihin todella hyviä
vastauksia. Voitteko suositella minulle
jotain kirjaa? Kristillinen usko on
minulle rakas, mutta perheeni taholta
on paljon paineita. Varsinkin isäni ei
halua Raamattua kotiimme. Katselen
kanavaanne Android-sovelluksella ja
joskus, kun isäni ei ole kotona, voin
katsoa televisiosta. On tosi hienoa,
että olette olemassa. Kiitos.”
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KATSOJIEN KERTOMUKSIA

JUMALA LUO UUTTA
TELEVISION VÄLITYKSELLÄ

S

uora ohjelma Sinun kanssasi on
pelastusrengas yksinäisille farsia
puhuville uskoville. Ohjelma
esitetään SAT-7 PARS-kanavalla
neljä kertaa viikossa. Kussakin
jaksossa juontaja keskustelee päivän
aiheesta asiantuntijavieraan kanssa.
Aiheet liikkuvat perhe-elämän,
yhteiskunnan, kulttuurin ja teologian
alueilla.
Aluksi katsojilla on 20 minuutin
ajan tilaisuus kuulla asiantuntijan
kanta päivän aiheeseen. Seuraavat 30
minuuttia puhelinlinjat ovat auki ja
katsojat voivat esittää kysymyksiään
ja rukouspyyntöjään. Lopuksi
juontaja ja vieras rukoilevat katsojien
puolesta.
Sinun kanssasi on yksi SAT-7 PARSin
interaktiivisimmista lähetyksistä.
Tavoitteena on sisällön tekeminen
mahdollisimman helpoksi ymmärtää
ja katsojien arkielämää koskettavaksi.
Aiheet ovat monipuolisia ja katsojat
voivat puheluillaan ohjata aihetta

Sinun kanssasi -ohjelmaa lähetetään neljä
kertaa viikossa. Se on yksi SAT-7 PARSin
interaktiivisimmista suorista lähetyksistä.

KADONNUT ISÄ
LÖYTYI
Kahden pienen pojan isä jätti
perheensä toisen naisen takia, mutta
hänen elämänsä tuntui tyhjältä.
Masennuksen läpi käytyään hän
teki sovinnon perheensä ja Jumalan
kanssa.
“Erfan” ja hänen uusi
naisystävänsä muuttivat Iranista
Irakiin. Erfan löysi siellä Jeesuksen ja
alkoi katsoa SAT-7 PARS –kanavaa.
Hän oli kiitolllinen tilaisuudesta
kasvaa kristittynä ohjelmien kautta.
Sitten Erfanille selvisi, että
uusi puoliso oli hänelle uskoton.
Hän vajosi masennukseen ja
itsemurha-aikeisiin. Hän alkoi
soittaa säännöllisesti SAT-7:n
katsojapuhelimeen pyytääkseen
esirukousta.

Erfan koki, että on aika palata
Iraniin. Hänellä ei ollut rahaa, passia
eikä mitään omaisuutta. Pääsy
takaisin Iraniin näytti mahdottomalta.
Erfan ja PARSin työntekijä rukoilivat
tilanteen puolesta, sillä hän voisi
menettää henkensä, jos jäisi matkalla
kiinni. Ihme kuitenkin tapahtui, Erfan
pääsi takaisin Iraniin ja kiittää siitä
Jumalaa.
Vaikka Jumala oli antanut Erfanin
palata kotimaahan, hänellä ei
ollut paikkaa, minne mennä. Hän
vakuuttui, että hänen pitää palata
ensimmäisen vaimonsa luo ja pyytää
anteeksi. Vaimo antoi anteeksi ja
Erfan on nyt asunut perheensä
luona jo yli vuoden. Hän jatkaa
rukousyhteyttä SAT-7 PARSin
henkilökunnan kanssa ja on kiitollinen
Jumalalle siitä, että on saanut
elämänsä ja perheensä takaisin.

Hän oli kiitollinen tilaisuudesta kasvaa kristittynä
ohjelmien kautta.
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TÄYDELLISEN
TUNTEMATON
“Ashkan” oli äskettäin muuttanut
Teheraniin. Vaikka muutto oli tärkeä
hänen koulutuksensa ja uransa
vuoksi, asuminen suurkaupungissa
oli kallista eikä sopivanhintaista
asuntoa löytynyt.
“Olen rakastanut Jeesusta lapsesta
asti”, Ashkan sanoo. “Itkin hänen
kuvansa edessä ja pyysin häneltä
apua kodin löytämiseen.”
Toivottomana Ashkan käveli
kaduilla etsien asuntoa. Ohikulkija
huomasi hänen ahdistuksensa ja
tuli kysymään, mikä oli hätänä.
Selityksen kuultuaan tuntematon ei
lähtenytkään pois vaan kulki Ashkanin
mukana koko päivän. Yhdessä he
löysivät Ashkanille asunnon.
“En ole nähnyt häntä enää sen
jälkeen”, Ashkan sanoo. ”Tiedän,
että Jeesus auttoi minua tuon
tuntemattoman kautta. Hän on kuin
kynttilänliekki pimeässä. Hän antoi
minulle ihmeen.”

alueille, joista erityisesti haluavat
keskustella.
Ohjelman juontaja Hovan
Hovsepian pitää ohjelman
joustavuutta tärkeänä, sillä sen
ansiosta katsojat saavat ohjelmasta
mahdollisimman paljon irti.
”Jumalan valtakunnassa tärkeintä
on ykseys”, hän sanoo.
Kulissien takana asialleen
omistautunut työntekijäjoukko
varmistaa, että katsojien ääni
kuullaan. Katsojakontaktipäällikkä
Anita Hovsepian korostaa,
miten tärkeää on olla jatkuvassa
yhteydessä eristyksissä oleviin
uskoviin. ”Monet ihmiset
kaipaavat vastauksia. Työssä
katsojakontaktien parissa näkee
muun tiimin työn tulokset”, hän
sanoo.
Monien suorien lähetysten
aikana katsojat ovat soittaneet
kertoakseen uskostaan.

Kirjeitä katsojilta
Fatemeh: “Haluan kiittää
teitä hyvistä ohjelmistanne,
jotka näyttävät oikeaa tietä.
Mieheni lopetti huumeiden
käytön pari päivää sitten.
Olen hyvin kiitollinen
rukouksistanne.”
Afarin: “Hei, rakkaat veljet
ja sisaret SAT-7:ssä. Synnyin
uskonnolliseen perheeseen.
Joitakin kuukausia sitten
katselin yhtä kristinuskoa
esittelevistä ohjelmistanne.
Ymmärsin, että en voi
pelastaa itseäni omilla
teoillani. Jeesus on maksanut
hinnan puolestani ristillä.
Nyt minulla on uusi elämä
hänessä. Katsomme erityisesti
Sinun kanssasi -ohjelmaa.
Lukekaa tämä kirjeeni muille
katsojille. Jumala siunatkoon
teitä kaikkia.”
Nima: “Olen katsonut
kanavaanne jo yli kaksi vuotta.
Alussa sanoin itselleni, että te
olette hulluja. Mutta vähitellen
ohjelmanne alkoivat vaikuttaa
järkeviltä ja ymmärsin, että
minähän tässä olen ollut
väärässä koko elämäni. En
ollut koskaan nähnyt totuutta.
Olen nyt antanut sydämeni
Jeesukselle. Voitteko auttaa
minua löytämään muita
iranilaisia kristittyjä?”
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SAT-7:n
rukouspäivä

Vapaita työpaikkoja
SAT-7:llä on auki kymmenen kiehtovaa
työpaikkaa. Paikkoja on tarjolla sekä
Kyproksella että Turkissa. Lisää tietoa
löytyy osoitteesta www.sat7.org/
get_involved/positions. Sieltä voi
myös ladata julisteen tai postikortin,
joita jakamalla voit auttaa meitä
löytämään työntekijöitä. Huomaa, että
meille hakevat työntekijät tarvitsevat
tuekseen lähettävän järjestön
Suomessa.
Rukoile, että löytäisimme työntekijöitä, jotka jakavat kutsumuksemme
ja joilla on sydämellään työ Lähi-idässä
ja Pohjois-Afrikassa.

Sunnuntaina 1.11. on
SAT-7:n rukouspäivä. Silloin
SAT-7:n työntekijät, katsojat
ja tukijat ympäri maailmaa
rukoilevat Lähi-idän ja PohjoisAfrikan pakolaisten ja kotinsa
menettäneiden puolesta sekä
vastaanottajamaiden puolesta.
Voit osallistua päivään
rukoilemalla Kristuksen
antaman toivoa ja uudistusta
tuolle alueelle.
Lue lisää osoitteesta www.
sat7.org/day-of-prayer, josta
voi ladata rukouspäivän
englanninkielisen julisteen,
rukousoppaan, lyhyitä videoita
ja PowerPoint -esityksen.
Niiden avulla voit kertoa
muillekin rukouspäivästä.

TYÖNTEKIJÄ Gökhan Talas

Tässä osiossa haastattelemme
työntekijöitämme, joiden ansiosta
SAT-7:n ohjelmat päätyvät katsojan
ulottuville.

Mikä on työnkuvasi SAT-7:llä?
Olen SAT-7 TÜRK -kanavan
ohjelmapäällikkö. Vastaan
viikkoaikatauluista ja päätän, mitä
ohjelmia kulloinkin lähetetään.
Mitä olet aiemmin tehnyt työksesi?
Aiemmin toimin mainospäällikkönä
ja graafikkona muutamassa
turkkilaisessa yrityksessä.
Mistä erityisesti pidät työssäsi?
Haluan ihmisten pelastuvan
ja hengellisen heräämisen
alkavan Turkissa. SAT-7 tarjoaa
miljoonille maanmiehilleni huikean
mahdollisuuden kuulla evankeliumi.
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Millainen hengellinen tausta
sinulla on?
Olin ennen ateisti. Löysin Kristuksen
13 vuotta sitten, kun luin Raamattua
asepalvelukseni aikana. Armeijan
jälkeen liityin kirkkoon Ankarassa.
Menin naimisiin vuonna 2004
ja vaimoni kanssa kävimme
Filipus Training Schoolia, joka
on epävirallinen raamattukoulu.
Sitten muutimme Turkin itäosaan

palvellaksemme evankelistoina.
Työskentelimme Malatyan
kaupungissa, kun viisi ääriliikkeen
jäsentä hyökkäsi siellä kirkkomme
kansliaan ja tappoi kolme uskovaa
veljeä. Näiden murhien jälkeen
muutimme takaisin Ankaraan ja
aloin opiskella graafista suunnittelua
ja taidehistoriaa. Vuonna 2012
muutimme Istanbuliin SAT-7 TÜRKin
palvelukseen.

PAKOLAIset
LÄHellämme
Suositussa SAT-7 ARABICin
naistenohjelmassa kerrottiin
Egyptiin paenneista sudanilaisista
perheistä, jotka eivät koe oloaan
maassa tervetulleiksi. Neula ja lanka
-ohjelman juontajat haastattelivat
sudanilaisia pakolaisnaisia. Näiden
kokemukset syrjinnästä ja rasismista
vaihtelivat solvauksista aina fyysiseen
väkivaltaan asti.
Tuottaja Maggie Morganin
mukaan ohjelma on tuonut esiin
Egyptin yhteiskunnassa taustalla
piileviä asioita, ja hän pitää tätä
askeleena kohti parempia suhteita
yhteisöjen välillä.
Haastatelluilla ei kuitenkaan
ollut pelkästään ikäviä kokemuksia.
Esimerkiksi eteläsudanilainen Natalie
huomautti, että kutakin ikävyyksien
aiheuttajaa kohti on kuitenkin
ollut yhtä moni puolustamassa tai
auttamassa tarpeen tullen.
Samassa jaksossa myös egyptiläiset
saivat kertoa ajatuksiaan asiasta.
Michael-niminen katsoja soitti
suoraan lähetykseen ja pyysi kaikkien
egyptiläisten puolesta anteeksi
niitä loukkauksia, joita sudanilaiset
pakolaiset ovat saaneet osakseen.

Jos voisit istahtaa juttelemaan
Jeesuksen kanssa juuri nyt, mitä
haluaisit kysyä häneltä?
Kuinka ihmeessä voit antaa kaikki
syntimme anteeksi tuomitsematta
meitä? Onko se todella mahdollista?

’Huuto vapaudelle’ -ohjelmassa nuoret eri puolilta Lähi-itää vaihtavat ajatuksia.

NUORET OPPIVAT
KRISTILLISIÄ ARVOJA
ESIMERKKIEN KAUTTA
Uudessa SAT-7 ARABICin ohjelmassa ’Huuto vapaudelle’
joukko nuoria näyttelijöitä oppii Raamatun arvoja
tunnettujen historiallisten hahmojen avulla.

H

uuto vapaudelle on nuorille
suunnattu ohjelma, jossa
pidetään esillä vapauden,
henkilökohtaisen vastuun ja
elämän pyhyyden kaltaisia arvoja
Raamatun opetuksen valossa. Kaikki
kymmenosaisen sarjan jaksot on
jaettu kolmeen osaan.
Ensimmäinen osa on draama,
jossa kuvitteellinen teatteriryhmä
tutkii jotakin historiallista
henkilöhahmoa ja luo tämän elämän
pohjalta näytelmän. Harjoituksissa
“näyttelijät” keskustelevat siitä,
kuinka jokin arvo näkyy päähenkilön
elämässä. He esimerkiksi oppivat
anteeksiannosta rakentaessaan
näytelmää hollantilaisesta Corrie ten
Boomista, jonka perhe auttoi monia
juutalaisia pakoon juutalaisvainoista.

Yleisön ajatukset esille

Mikä sinua SAT-7:n lisäksi innostaa?
Vuodesta 2012 lähtien olen julkaissut
Turkin ainoaa evankelista lehteä,
ja haluaisimme jatkaa lehden
kehittämistä.

Eteläsudanilainen Natalie oli yksi
’Neula ja lanka’ -ohjelmassa
kokemuksiaan jakaneista pakolaisista.

Näytelmän edetessä myös yleisöltä
kysytään, mitä ajatuksia aihe
heissä herättää. Lopuksi seuraa
keskusteluosuus, jossa neljä
nuorta vierasta käsittelee aihetta
eri näkökulmista. Kaikissa jaksoissa
on osallistujia eri puolilta PohjoisAfrikkaa. He puhuvat arabian eri
murteita, mikä korostaa esillä olevien

arvojen yleispätevyyttä.
Ohjelmassa voidaan keskustella
sellaisista kristillisistä arvoista,
jotka ovat viimeaikaisten Lähi-idän
ja Pohjois-Afrikan tapahtumien
valossa erityisen tärkeitä. Rajut
yhteiskunnalliset muutokset
vuoden 2011 jälkeen ovat saaneet
ihmiset kyseenalaistamaan arvojaan
esimerkiksi Tunisiassa, Libyassa,
Egyptissä, Irakissa ja Syyriassa. Huuto
vapaudelle käsittelee näitä arvoja
raamatullisesta näkökulmasta.

Nauhoituksia Ranskassa

Ohjelman keskusteluosuudet
nauhoitettiin Ranskassa kesäheinäkuussa, ja näytelmäosuudet
ja yleisön kommentit tuotetaan
Egyptissä.
”Nauhoittaminen Ranskan
rannoilla oli hiukan hankalaa,
koska oli niin kuuma, mutta
meistä oli mahtavaa pitää nuoria
vieraanamme”, sanoo Farid Samir,
SAT-7 Egyptin toiminnanjohtaja ja
tuottaja.
Ohjelma tuotetaan yhteistyössä
Arab Focus Median kanssa ja se on
tarkoitus esittää vuonna 2016.
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ENTINEN LAPSITÄHTI
OHJAA UUTTA
FARSINKIELISTÄ SARJAA
SAT-7 PARS on rohkeasti aloittanut mittavan urakan;
uuden draamasarjan tuottamisen. Sarjan takana on
Iranin elokuva- ja televisiotaiteen suurnimi.

E

ntinen lapsitähti Omid Ahangar
käsikirjottaa, tuottaa ja ohjaa
Suota, 13-osaista draamasarjaa,
joka käsittelee riippuvuuden
seurauksia.
”Sarja käsittelee huumeriippuvuutta
kahden rinnakkaiskertomuksen
kautta”, Omid kertoo. ”Toinen
niistä keskittyy miespuoliseen
malliin, joka taistelee riippuvuuden
kanssa, ja toisessa on naistoimittaja.
Juonen edetessä heidän elämänsä
kohtaavat.”

Tähän asti suurin panostus

SAT-7 PARSin ‘Suo’-ohjelman käsikirjoittaja,
tuottaja ja ohjaaja Omid Ahangar sanoo:
”Olen 36-vuotias ja ollut alalla jo 32 vuotta.”

Suo on yksi SAT-7 PARSin
suurimmista tähänastisista
tuotannoista – päähenkilöitä on
20 ja kuvauspaikkoja Kyproksella

toistakymmentä. Omidin mukaan
hänen pitkä kokemuksensa alalla
auttaa häntä selviämään kuvausten
paineista, joita on aiheuttanut
esimerkiksi kuvauspaikan
vaihtuminen viime hetkellä.
”Olen 36-vuotias ja ollut alalla
jo 32 vuotta”, hän kertoo. ”Olin
vallankumouksen jälkeen Iranin
ensimmäinen lapsinäyttelijä.”
”Se [paikan vaihtaminen] on
tavallista. Meitä suuremmillakin
tuotantotiimeillä on ongelmia.
Olen innoissani ja iloitsen, että saan
työskennellä SAT-7:lle. Odotamme
hyvää lopputulosta.”

Elokuvateattereiden kasvatti
Omid, joka on luennoinut

näyttämötaiteesta Iranissa, on saanut
huikeat sata palkintoa työstään
teatterin ja elokuvien parissa.
Viime vuosina hän on
työskennellyt useammin tuottajana
kuin näyttelijänä.
”Olen elokuvateattereiden kasvatti
eikä minulle ole väliä, mikä tehtävä
minulla on projektissa – pidän
kaikesta”, Omid kertoo. ”Olen
näytellyt monta vuotta ja koen,

”Riippuvuus on
yleinen ongelma.”
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että siitä kokemuksesta on hyötyä
tuottajan tehtävässä. Toisinaan
kuitenkin myös näyttelen.”

Maailmanlaajuinen ilmiö

Omidin mukaan riippuvuus on
yleinen ilmiö kaikkialla maailmassa,
myös hänen kotimaassaan Iranissa.
Suon viestiin voikin samaistua kuka
tahansa missä tahansa.
”Kertomuksen kautta tuomme
hellävaraisesti esiin, miten
vahingollista huume- ja alkoholiriippuvuus voi olla”, hän jatkaa.
”Iranissa näin, miten laaja tämä
ongelma on, ja Hollannissakin
asuessani näin ihmisten

Ohjelma on yksi SAT-7 PARSin suurimmista projekteista sekä budjetin että näyttelijäkaartin ja
tuotantotiimin koon perusteella. Toteutuksessa on mukana 40 ihmistä.

kamppailevan päihderiippuvuuksien
kanssa.
”Suon tarina ei kuitenkaan sijoitu
mihinkään tiettyyn paikkaan, vaan
voisi tapahtua missä tahansa.”

Maailman peili

Riippuvuuksista ja niiden seurauksista
ei useinkaan puhuta avoimesti. Omid
kertoo pitävänsä velvollisuutenaan
pitää ilmiötä esillä:
”Käsikirjoittajana olen ikään
kuin maailman peili. Minun täytyy
kuvastaa sen ongelmia. Ne voivat
liittyä mihin tahansa huumeista ja
riippuvuuksista aina naisten huonoon
yhteiskunnalliseen asemaan.”
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TULE MUKAAN JUHLIMAAN:

SAT-7 20 VUOTTA!
SAT-7 kutsuu Sinut juhlimaan kanssaan 20-vuotistaivaltaan
Jumalan rakkauden välikappaleena Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueilla. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan vuosittaiseen
Network-konferenssiimme, joka järjestetään Kyproksella
Nikosiassa 6.–8.4.2016.

K

onferenssissa muistellaan ja
juhlitaan sitä, miten Jumala
on käyttänyt SAT-7:ä toivon
ja rakkauden kanavana miljoonille
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ihmisille
viimeisten 20 vuoden aikana.
Tapahtuma alkaa vierailuilla SAT-7:n
uuteen kansainväliseen toimistoon
ja Limassolissa sijaitseviin studioihin.
Keskustelemme näystämme sekä
siitä, kuinka voimme edelleen
laajentaa ja tehostaa toimintaa.
Konferenssissa on mukana
monia erityisvieraita, jotka kertovat
omasta näkökulmastaan SAT-7:n
kasvusta merkittäväksi Jumalan
rakkauden välittäjäksi. Heihin kuuluu
järjestön johtokunnan jäseniä eri
puolilta aluetta, entisiä ja nykyisiä

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

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

työntekijöitä, tukijajärjestöjen
edustajia sekä monia työn
ystäviä. SAT-7:n kanavapäälliköt
näyttävät innostavia videoita ja
multimediaesityksiä kanavien työstä
ja vaikutuksesta katsojien elämään.
Konferenssin päätyttyä on
mahdollista osallistua yhteen
kolmesta retkestä, jotka alkavat 9.4.
Matkavaihtoehtoja ovat:
• Retki eri puolilla Kyprosta
sijaitseviin raamatullisiin ja
historiallisiin kohteisiin.
• Tutustumismatka historiallisen
Kairon ihmeisiin sekä SAT-7:n
studioihin Egyptissä.
• Kiertomatka Libanonin muinaisiin
maisemiin ja SAT-7:n studioihin
Beirutissa.

Muita toimistoja
USA
Canada
UK
Lebanon
Egypt
Turkey
South Africa

usa@sat7.org
canada@sat7.org
uk@sat7.org
lebanon@sat7.org
egypt@sat7.org
turkey@sat7.org
southafrica@sat7.org

Lisätietoa saat sähköpostitse
osoitteesta network@sat7.org.
Ilmoittautuminen Network 2016
-tapahtumaan osoitteessa www.
sat7.org/network/registration2016

Kanavien kotisivuja

ARABIC
KIDS
TÜRK
PARS
PLUS

www.sat7.com
www.sat7kids.com
www.sat7turk.com
www.sat7pars.com
www.sat7.com

Pääsivu

www.sat7.org

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

@SAT7Network

KRISTILLINEN
SATELLIITTIKANAVA
LÄHI-IDÄSSÄ,
POHJOIS-AFRIKASSA,
KESKI-AASIASSA JA
EUROOPASSA

