SAT-7 INSIGHT
2/2017

SAT-7 UUTISIA

SAT-7 KIDS
10 vuotta työtä lasten hyväksi
Sivut 6-13

JUMALAN
RAKKAUS
NÄKYVIIN

UUTISIA SAT-7:LTA 03

Tässä lehdessä

03

TODISTUKSIA JA
TAIVASLAULUJA TADZIKEILLE

06

08

11

”On selkeä tarve ohjelmille, joissa puhutaan

Mahinbonu matkusti Suomeen IRR-TV:n studioon

KYMMENEN VUOTTA UUTTA

ympärivuorokautiseen lähetysaikatauluun, samalla kasvoi haaste aikatauluttaa

Tadzikistanin pääkieltä,” sanoo tuottaja-ohjaaja

nauhoittaakseen ensimmäisen ohjelman sarjasta

SUKUPOLVEA KASVATTAEN

ohjelmistomme sopivaksi lapsille, jotka asuvat viidellä eri aikavyöhykkeellä Marokosta

Mikael Tunér, joka on viettänyt lapsuutensa

Pelastuksemme on Hänessä.

Persianlahdelle. Kun lapset Marokossa pääsivät koulusta, Bahrainin lapset olivat jo

tällä seudulla ja jonka näkynä on tehdä erilaisia

nukkumassa.

tadzikinkielisiä ohjelmia. Vaikka kaikki persian

Ääni vaiennetuille

eri murteita puhuvat kohtuullisesti ymmärtävät

Mahinbonu kertoo oman todistuksensa

Visio erillisestä lastenkanavasta toteutui joulukuussa 2007, kun perustettiin

Iranin farsia, omalla kielellä puhutut ohjelmat luovat

ohjelmasarjan aikana. Lisäksi hän laulaa itse

SAT-7 KIDS. Alle 16-vuotiaita arabilapsia on nyt 125 miljoonaa. Monet heistä ovat

uudenlaisen tuttuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen.

kirjoittamiaan ylistyslauluja. ”Kun Mahinbonu

VUOSIKYMMEN

TYÖNTEKIJÖIDEN

tämän ainutlaatuisen kanavan uskollisia katsojia. Eivätkä he istu television ääressä

ILOISIA MUISTOJA

yksin – saamme innostunutta palautetta myös äideiltä, isiltä, enoilta ja isoäideiltä.

Kutsumus todistamiseen

äänenä, jotka eivät voi jakaa omia todistuksiaan,”

Yleisin palaute on, että SAT-7 KIDS on ainoa televisiokanava, jonka ääreen lapsen voi

SAT-7 PARS oli jo pitkään etsinyt tadzikia puhuvaa

Tunér selittää. Mahinbonun laulut antavat katsojille

huoletta päästää!

juontajaa. Ei ole helppoa löytää tadzikkikristittyä,

tilaisuuden ylistää Jumalaa omalla kielellään omien

joka haluaisi kertoa uskostaan televisiossa. Mikael

kotiensa suojassa.

YHDEN LAPSEN USKO

16

kertoo, miten hänestä tuli kristitty, hän toimii niiden

Huoltajat tietävät, että emme altista heidän rakkaita lapsiaan ääri-ideologialle emmekä

Tunér sanoo: ”Lopulta Jumala lähetti meille

näytä heille väkivaltaa, joka on yleistä monilla muilla arabiankielisillä kanavilla.

Mahinbonun!” Mahinnbonu Gazanova on tunnettu

ohjelmasarjaa oli valmiina kahdeksan jaksoa.

He näkevät, että lapset meidän kanssamme kehittyvät hyvään suuntaan. Katsojat

kristitty laulaja, joka tuli uskoon 42-vuotiaana. Nyt

Kuvaukset täytyi keskeyttää. Jumalan käsi oli silti

rohkaistuvat käyttämään luovuuttaan, löytävät sisäisen rauhan ja ovat onnellisia – jopa

hän on 65-vuotias ja yhä innokas kertomaan toisille

edelleen mukana projektissa. Kun Mahinbonun

Syyrian ja Irakin kaltaisilla kriisialueilla.

Jumalan teoista elämässään.

oli pakko lähteä studiolta kesken työn, Tunér kuuli

SAT-7 KIDSin henkilökunta on sitoutunut ohjaamaan lapsen heti oikealle tielle, niin

joita tapaan kasvokkain,” hän sanoo. ”Pyysin

kiinnostunut yhteistyöstä. Farangis Soleiva liittyy

SAT-7 KIDS TOI

hän vanhanakaan ei siltä poikkea (Sananl. 22:6). Kanavan täyttäessä kymmenen vuotta

Jumalalta mahdollisuutta jakaa todistukseni

tuotantotiimin vuonna 2018 nauhoittaakseen

ISÄN JA POJAN YHTEEN

rukoilen, että nuori yleisömme tulisi tuntemaan Jumalan ja eläisi joka päivä sen tiedon

useammille ihmisille radion tai television

ensimmäisen tuotantokauden puuttuvat viisi

ja luottamuksen varassa, että Jumala on heidän kanssaan. Rukoilen myös, että nämä

välityksellä.” Viikon sisällä Jumala vastasi hänen

ohjelmaa. Tuotantotiimi rukoilee, että Mahinbonu

lapset kasvaessaan voisivat olla Jumalan käytössä muuttamassa maansa olosuhteita ja

rukoukseensa ja avautui mahdollisuus esiintyä

toipuu, ja kiittää Jumalaa hänen suuresta avustaan

rakentamassa Kristuksen kirkkoa arabimaailmassa!

SAT-7 PARSin ohjelmassa. Vuoden 2017 kesällä

ohjelmien onnistumiseksi.

URAAUURTAVA OHJELMA
VAMMAISISTA LAPSISTA

14

SAT-7 PARSin missio on tarjota kokonaisvaltainen kristillinen televisio jokaiselle persian
murteita puhuvalle. Rohkean kristityn muusikon ansiosta kanava on nyt tuottanut
ensimmäisen ohjelmasarjansa tadzikin murteella. Sen nimi on Pelastuksemme on Hänessä.

Lapset ovat aina olleet SAT-7:n tärkeä kohderyhmä. Ohjelmien tekeminen

KOSKETTAA MAAILMAA
12

TODISTUKSIA JA
TAIVASLAULUJA TADZIKEILLE

lapsikatsojille on ollut työtämme alusta asti. Kun tuotanto laajeni ja SAT-7 siirtyi

KAMERAN LINSSIN LÄPI
10

UUDEN
SUKUPOLVEN
HYVÄKSI

TYÖNTEKIJÄ TUTUKSI

”Tadzikistanissa voin puhua vain niille ihmisille,

Terence Ascott
toiminnanjohtaja

Valitettavasti Mahinbonu sairastui, kun

toisesta kristitystä tadzikkimuusikosta, joka oli

SAT-7 PARS
esittää ohjelmaa
näillä persian
kielen murteilla:
•azeri
•dari
•farsi
•tadzikki
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SAT-7 PARSIN DOKUMENTTISARJA
PALJASTAA HUUMEKRIISIN

PAPIN
PÄIVÄKIRJASTA
Uudessa SAT-7 ARABICin ohjelmasarjassa
Papin päiväkirja on päähenkilönä koptikirkon
ortodoksipappi Youhanna George, joka kertoo
tarinoita työvuosiltaan Afrikassa. Kussakin
jaksossa pappi kertoo tilanteesta, jossa hän
kasvoi hengellisesti ja oppi jotain uutta
Jumalasta.
Yhdessä jaksossa pappi muistelee erään
kyläkirkon rakennusvaiheita. Väsyneenä
ja hermostuneena hän menetti malttinsa
laiskottelevalle rakennusmiehelle. Lähtiessään
paikalta pappi kuitenkin tunsi Pyhän Hengen
nuhtelevan itseään ja kääntyi takaisin.
”Työmies näki minut ja lähti pakoon,”
hän kertoo. ”Juoksin hänen perässään papin
kaavussani – se mahtoi olla melkoinen näky.”
Pappi sai työmiehen kiinni ja pyysi anteeksi
huonoa käytöstään. Miehet ystävystyivät ja
usko Jumalaan muutti tuon työmiehen elämän.
Näitä tarinoita kertoessaan Papin päiväkirja
avaa näkökulmia koptikirkon työhön ja
rohkaisee katsojia pohtimaan uusia avauksia
omaan elämäänsä kristittynä. Ohjelman
ensimmäinen jakso lähetetään vuoden 2018
alkupuolella.

Syvälleluotaava SAT-7 PARSin uusi dokumenttisarja tuo päivänvaloon
Iranin pahenevasta huumeongelmasta inhimillisenä kärsimyksenä
maksettavan hinnan. Kristallikuolema keskittyy pääasiassa metamfetamiinin
väärinkäyttöön ja sisältää liikuttavia henkilökohtaisia kertomuksia ihmisiltä,
jotka riippuvuuden syvyyksissä ovat löytäneet Jeesuksesta toivon.
”Tämä on synkkä ohjelma, mutta synkkä on teemakin,” sanoo tuottaja
Moe Pooladfar. ”Huumeiden varjostama elämä on alaspäin viettävä polku,
jolla toivoa ei ole muualla kuin Jeesuksessa.” Koska metamfetamiinin
tekeminen on helppoa ja halpaa, se on noussut Iranissa ohi heroiinin toiseksi
suosituimmaksi huumeeksi heti oopiumin jälkeen. Säännöllisesti huumeita
käyttäviä raportoidaan olevan Iranissa noin 2,8 miljoonaa ja ongelma
pahenee edelleen.
Kristallikuoleman ensimmäiset ohjelmat lähetettiin SAT-7 PARSilla
syyskuussa. Parhaillaan sitä tekstitetään englanniksi kansainvälistä käyttöä
varten.

90 %
maailman oopiumista
tuotetaan
Afganistanissa.

LAPSET
ELOKUVANTEOSSA

2,8 milj.

iranilaista käyttää
säännöllisesti huumeita.

Vuonna 2013 poliisi
löysi Teheranista

375

metamfetamiinilaboratoriota ja
takavarikoi 3500 kg
valmista huumetta.

Iranissa kuluu vuosittain

1 MILJARDI
USD (n. 843.000.000 euroa)
huumeidenvastaiseen työhön.

MAKASIINIOHJELMA
SAT-7 AKATEMIA-KANAVALLE
Uusi päivittäinen ohjelma nimeltään Kukkabuumi kutsuu SAT-7 AKATEMIAn katsojia
monipuolisille, interaktiivisille oppitunneille. Ohjelman osiot käsittelevät kädentaitoja,
turvallisuutta, ensiapua, tunneälyä ja paljon muuta. Se on suunnattu alle 12-vuotiaille,
mutta tehty kiinnostavaksi myös lasten vanhemmille. Eri osiot opettavat lapsille
tarpeellisia taitoja. Ohjelman juontaja Reem El Khazen on kuuluisa ohjelmastaan
Kazadoo, jota on esitetty arabimaailman valtakunnanverkoissa jo kymmenen vuotta.

SAT-7 AKATEMIAn uudessa
ohjelmasarjassa, Elokuvakaupunki,
kekseliäät lapset tekevät elokuvaa
Kairossa, Egyptissä. Sarjaa kuvataan
leikkikaupungissa, jonka on ideoinut
järjestö nimeltä Jesuit El-Nahda
Association.
Sarjaan on valittu yli 8-vuotiaita
lapsia, jotka oppivat käytännön
tehtävien kautta esimerkiksi
käsikirjoittamista, kuvaamista,
näyttelemistä ja meikkausta.

Asiantuntevat vapaaehtoiset ohjaavat
lapsia tuottamaan omia elokuviaan,
joita yhdessä katsotaan tähän
tarkoitukseen rakennetussa minielokuvateatterissa.
Sarja tuo tämän ainutlaatuisen
kokemuksen television välityksellä
lapsille, jotka eivät itse voi siihen
osallistua. Katsojat oppivat uusia
taitoja ja luovaa ongelmanratkaisua
käyttämällä sarjassa annettuihin
tehtäviin kotoa löytyviä välineitä.

“

Kiitos, että koulutatte
pakolaislapsia. Olen itse
Syyriasta ja olen ollut
huolissani. Olen pyytänyt
Jumalalta jotain juuri
sellaista kuin SAT-7 AKATEMIA.
Haluaisin tukea sitä
taloudellisesti. Siunatkoon
Herra edelleen teidän
näkyänne, kun olette
siunaukseksi hädänalaisille
pakolaislapsille.
Katsoja SAT-7:n facebook-sivulla

SAT-7 TÜRKIN ELOKUVA SAA KIITOSTA
Matka kotiin on SAT-7 TÜRKin tuottama lyhytelokuva. Se on saanut hyvän vastaanoton
ja valittu osallistumaan kahteen tunnettuun filmifestivaaliin tämän vuoden aikana
Turkissa. Ali Kerem Gülermanin ohjaama Matka kotiin keskittyy Jumalaa etsivän miehen
sisäisiin taisteluihin. SAT-8 TÜRKin henkilökunta muovasi kolmessa kuukaudessa
elokuvan käsikirjoituksen kirjasta Puhetta Jumalan kanssa kotimatkalla, jonka on
kirjoittanut turkkilainen pastori Ismail Serinken. Elokuvan ensi-iltana 21. syyskuuta
SAT-7 TÜRKin isännöimä erikoisnäytös keräsi sata katsojaa, heidän joukossaan pastori
Serinken ja hänen perheensä.
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KYMMENEN VUOTTA UUTTA
SUKUPOLVEA KASVATTAEN
Kun muistelemme tapauksia SAT-7 KIDSin matkan varrelta, voimme nähdä
Jumalan puhuneen sen kautta Lähi-idän nuorelle polvelle. Olemme mykistyneitä
hänen huolenpidostaan, joka on pitänyt yllä SAT-7 KIDS -kanavaa Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan poikkeuksellisen synkkien vaiheiden aikana.

2 745 eri katsojaa
otti yhteyttä
SAT-7 KIDSiin
vuonna 2014
(Poislukien facebook)

SAT-7 KIDS aloitti työn kymmenen vuotta

hahmoille ilmaisten iloaan ja kiitollisuuttaan

sitten tavoitteenaan tuoda kristillistä opetusta

uudesta kanavasta. Jumala on siunannut tätä

arabimaailman 125 miljoonalle alle 16-vuotiaalle

kanavaa kokonaisvaltaisella ohjelmistolla, kypsillä

lapselle. Ensimmäisen toimintavuoden aikana

kristityillä juontajilla sekä tuotantoryhmillä,

katsojapalautteen määrä kolminkertaistui

joilla on keskiössä nuorten katsojien tarpeet.

verrattuna siihen, mitä äitikanava SAT-7

Joka vuosi SAT-7 KIDS on astunut askeleen

ARABIC oli saanut aikuisten ohjelmien lomassa

eteenpäin. Muistellessamme SAT-7 KIDSin

lähettämistään lastenohjelmista. Lapset ja

matkan merkkipaaluja luotamme, että vastaavia

vanhemmat kirjoittivat ohjelmien juontajille ja

uraauurtavia askelia on myös edessäpäin.

Joulukuussa
2008 SAT-7 KIDS
näyttää joulun
erikoislähetyksen
suorana. Katsojien
myönteinen
reaktio rohkaisee
kanavaa tekemään
enemmän suoria
ohjelmia.

2007

SAT-7 KIDS siirtyy
Nilesatille, joka
on arabimaailman
suosituin satelliitti.
Kanava saa
miljoonia uusia
katsojia.

2009

2008
SAT-7 KIDS,
ensimmäinen
kristillinen
arabiankielinen,
lapsille suunnattu
tv-kanava aloittaa
toimintansa
10. joulukuuta
2007 Eutelsat Hot
Bird -satelliitissa.

Suositusta
musiikkiohjelmasta
Lauletaan yhdessä
tulee sunnuntain
suora lähetys, jossa
juontaja Marianna
Awaraji Daou
johtaa lapsikatsojien
rukousta ja laulua.

SAT-7 KIDS
aloittaa suositun
ohjelmasarjan
Miksi on näin?,
jota juontaa
egyptiläinen
Essam Nagy Herra
Kaikkitietävän
roolissa.

SAT-7 KIDS
-nettisivu
voittaa yhden
merkittävimmistä
arabiankielisen
maailman mediaalan palkinnoista
kategoriassa
”Media – TV ja
radio” (Pan Arab
Web Awards).

2011

2010
SAT-7 KIDS -kanavan
nettisivut julkaistaan
(www.sat7kids.com). Miksi on näin?
muovautuu
ensimmäiseksi
SAT-7 KIDSin
interaktiiviseksi
ohjelmaksi,
jossa Herra
Kaikkitietävä
ottaa suorassa
lähetyksessä
vastaan puheluita
lapsikatsojilta.

Uusi suora
ohjelma Jeesuksen
kanssa nousee
kärkeen SAT-7
KIDSin YouTubekanavalla.

YouTube-kanavan
videoiden
katsojamäärä
yltää 785 000:een.

Nukketeatteriohjelmasta nimeltä
Bahaman tulee
ensimmäinen SAT-7
KIDSin ohjelma, jossa
puhutaan Marokon
arabiaa.

Terence Ascott, perustaja ja
toiminnanjohtaja

Maaliskuussa
2015 aloitetaan
Minun kouluni,
joka opettaa
nuorille katsojilleen
tärkeimpiä
kouluaineita;
arabiaa, englantia
ja matematiikkaa.

2014
SAT-7 KIDS
vierailee
syyrialaisten
pakolaisten
leireillä Libanonissa.
Haastatellut
pakolaislapset
kertovat, miten
paljon heille
merkitsee SAT-7
KIDS ja sen hauskat,
rohkaisevat
ohjelmat.

Viiden vuoden
tauon jälkeen Rita
Elmounayer palaa
televisioon uudella
ohjelmasarjalla
Hyvänyön tarinoita
Ritan kanssa.

SAT-7 Kidsin
YouTube-kanavan
videoiden
katsojamäärä
yltää 3,1
miljoonaan.

2015

2013

2012

Intermedian
tutkimus
osoittaa, että
SAT-7:n kanavien
katsojamäärä
on lisääntynyt
merkittävästi.
SAT-7 KIDSin
katsojia tutkimus
totesi olevan yli
9 miljoonaa, heistä
merkittävä osa
Irakissa ja SaudiArabiassa.

Herra
Kaikkitietävä
vierailee
irakilaisten
pakolaislasten
luona Erbilissä.
Hän tapaa
ensimmäistä
kertaa 10-vuotiaan
Myriam-tytön.
Myriamin
haastattelu,
jossa hän pyytää
Jumalaa antamaan
anteeksi ISISille,
saavuttaa
miljoonia katsojia
useilla eri
mantereilla.

SAT-7 KIDS
sai 2 778
syntymäpäivätoivetta
vuonna
2016.

SAT-7 KIDSin tehtävänä
on olla ainutlaatuinen
kristillinen todistus
tällä alueella. Kanava
on valloittanut
miljoonien arabilasten
sydämet ja voittanut
heidän vanhempiensa
luottamuksen. Vasta
iankaikkisuudessa näemme
kaiken sen vaikutuksen,
joka tällä kanavalla on
ollut kokonaiseen uuteen
sukupolveen.

Libanonin studio,
jossa monet SAT-7
KIDSin ohjelmat
kuvataan, muuttaa
uusiin tiloihin ja
tuotantomahdollisuudet kasvavat.

10. joulukuuta 2017
SAT-7 KIDS viettää
kymmenvuotisjuhliaan.

2017

2016
Kanava perustaa
ranskankielisen
interaktiivisen
nettisivun,
joka auttaa
tavoittamaan
arabimaailmassa
– etenkin PohjoisAfrikassa – asuvia
ranskan kielen
puhujia.

Juontaja Mounir
Zakhary vierailee
Kairossa lasten
syöpäsairaalassa
rohkaisemassa
nuoria potilaita.

Syyskuussa 2017
Minun kouluni
siirtyy uudelle
SAT-7 AKATEMIA
-koulutuskanavalle.
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VUOSIKYMMEN
KAMERAN LINSSIN LÄPI
1

2

”Tämä on unelma, jonka toteutumiseksi olemme tehneet töitä
jo vuosia,” Andrea Elmounayer sanoi kymmenen vuotta sitten
SAT-7 KIDSin perustamisesta. Kun kanava juhlii kymmenen vuoden
ajan todeksi elettyä unelmaa, vierailemme menneisyydessä
tervehtimässä joitakin sen parhaita ohjelmia.
Vuonna 2007 joulu tuli aikaisin. SAT-7 KIDSin

kotikaupungeissa ja pakolaisleireillä tuoden iloa

perustaminen oli suunniteltu joululahjaksi Lähi-

ja toivoa nuorille kristityille. Lapsia kutsutaan

idän ja Pohjois-Afrikan lapsille, ja se annettiin

osallistumaan ohjelmiin ja kirjoittamaan tarinoita,

jo 10. joulukuuta. Jo yli vuoden ajan sitä ennen

joista myöhemmin tehdään lyhytelokuvia.

tuotantotiimi oli tehnyt väsymättä työtä luodakseen

3

4

Kanavan henkilökunta toteuttaa lapsikatsojien

tasokasta ohjelmaa uudelle kanavalle – sellaista,

syntymäpäivätoiveita ja muistaa ohjelmissaan

joka vastaisi lapsikatsojien tarpeita ja pitäisi yllä

niiden katsojien syntymäpäivät, joilla ei ole muuta

heidän mielenkiintoaan. Syntyi ohjelmia, jotka

keinoa sen juhlistamiseen. Lapsille SAT-7 KIDS on

saivat välittömästi hyvän vastaanoton ja myönteistä

muodostunut turvasatamaksi, jossa he voivat oppia

palautetta sekä lapsilta että aikuisilta.

lisää Jeesuksesta, ystävystyä muiden kristittyjen

Vuosien aikana SAT-7 KIDS on käyttänyt
luovuutta vastatakseen katsojiensa tarpeisiin.
Suositut juontajat ovat vierailleet katsojien

kanssa ja kasvaa suhteessaan Jumalaan.

1 Ensimmäisen Lasten talenttileirin
kuvaukset Egyptissä kesäkuussa 2012.
2 Tiedemies Naji, Herra
Kaikkitietävä ja Rita suorassa erikoislähetyksessä jouluna 2008.
3 Vuonna 2016 SAT-7 KIDS vieraili
lasten syöpäsairaalassa Kairossa.
4

Tiedemies Naji vuonna 2008.

5 Ohjelmasarjan Rakastan sinua
näin paljon tavoitteena oli tuoda toivoa
kärsiville lapsille. Yhdessä sen jaksossa
vuonna 2010 Rita vieraili leukemiaa
sairastavan Joen luona.
6 Ylistystehdas-ohjelman kuvaukset
Libanonissa vuonna 2016.
7 Vuonna 2012 SAT-7 KIDS
dokumentoi turvaa etsivien lasten
kohtaloita lisätäkseen tietoisuutta
köyhyyden ja väkivallan ansaan
jääneistä lapsista.

Libanonin tuotantotiimi
8 Lib
valmist
valmistautuu
kuvaamaan ohjelmaa
nimeltä Lasten kahvila. Vuosi on 2007.
Juontajat Khaldoun ja Mariana
9 Juo
Värejä-o
ä
Värejä-ohjelmassa
vuonna 2012.

Lauletaan yhdessä -ohjelman juontaja
Marianne Awaraji Daou vieraineen.

5

8

6

7

9
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TYÖNTEKIJÖIDEN
ILOISIA MUISTOJA

YHDEN LAPSEN USKO
KOSKETTAA MAAILMAA

Seuraavassa SAT-7 KIDSin alkuperäinen henkilökunta elää uudelleen
ikimuistoisimmat hetkensä. He avaavat meille motivaatiotaan auttaa
lapsia Jumalan rakkauden kokemiseen ja jakavat rukousaiheensa.

Kolme vuotta sitten SAT-7 KIDS tapasi irakilaisen pakolaislapsen, jolla oli
rohkea sovinnon sanoma. Myriamin sanat ovat kulkeneet maailman ympäri
koskettaen miljoonia ihmisiä. Sillä välin hän on edelleen kasvanut uskossaan.

“

“

On suuri siunaus tietää,
että SAT-7 KIDS vaikuttaa
lasten hengelliseen
elämään; auttaa lapsia
tuntemaan Jumalan
rakkauden, ymmärtämään
hänen Sanaansa,
rukoilemaan hänen
rauhaansa ja etsimään
hänen anteeksiantoaan.
Monilla näistä lapsista
on nyt Jumalassa vahva
toivo ja luottamus
tulevaisuuteen. He
kykenevät muuttamaan
Lähi-idän, kun he
soveltavat meiltä
oppimaansa ja jakavat
sen perheenjäsentensä,
naapuriensa ja ystäviensä
kanssa!
Rukoilen, että SAT-7 KIDS
aina toisi iloa, rakkautta,
rauhaa, sovintoa ja toivoa,
mutta ennen kaikkea
USKOA miljoonille tämän
alueen lapsille, joita
Jumala sydämestään
rakastaa.

“

Minua on koskettanut
eniten se, että lapset
kasvavat yhdessä SAT-7:n
kanssa. Muutamat nuoret
juontajamme, esimerkiksi
Marianna Awaraji
ohjelmasta Lauletaan
yhdessä, on katsonut
kanavaamme ollessaan
itse lapsi. Uskon, että
näiden ihmisten kautta
SAT-7 KIDSillä on
jatkossakin vahva
vaikutus lasten sydämiin.
Andrea El Mounayer
SAT-7 KIDSin kanavapäällikkö

Alkuaikoina tuotimme
ohjelmaa nimeltä
Minimatsi, jossa lapset eri
seurakunnista osallistuivat
peleihin ja kilpailivat
hengellisessä tiedossa.
Se kuvattiin suuressa
elokuvastudiossa Egyptin
maaseudulla. Oli hirveän
kuuma eikä studiossa
ollut ilmastointia. Kamerat
ylikuumenivat ja saatoimme
kuvata vain muutaman
minuutin kerrallaan.
Ohjelma menestyi kuitenkin
hyvin ja auttoi parantamaan
suhteita eri kirkkokuntien
välillä. Kuvasimme uusia
jaksoja muissa paikoissa,
joten SAT-7 KIDS tuli
tunnetuksi eri puolilla
Egyptiä.
Mounir Zakhary
tuottaja

sanoi: ”Rauha ei ole tietyssä talossa tai maassa.

päivä kolmen vuoden ajan,” sanoo Essam Nagy.

Myös sodan keskellä meillä voi olla Jeesuksen

Juontajalle Myriamin haastatteleminen Erbilissä,

rauha. Kun rakastat Jeesusta, kukaan ei voi

Irakin Kurdistanissa, oli uran kohokohta.

nujertaa sinua.”

Sinä päivänä vuonna 2014 Nagy kysyi

“

Minua koskettavat
eniten sairauden
kanssa kamppailevien
lapsikatsojien kertomukset.
Kolme katsojaamme on
kuollut syöpään. Loppuun
asti he kirjoittivat meille
ja kertoivat, että Jeesus
on heidän kanssaan.
Minua koskettavat
myös ne lapset, jotka
kirjoittavat kertoakseen,
että haluavat tietää
lisää Jeesuksesta. Nämä
nuoret ihmiset ottavat
sen riskin, että heidät
uskon tähden hylätään tai
pahoinpidellään.
Enaam Haddad

SAT-7:n kanavapäällikkö ja

katsojakontaktipäällikkö

Myriam ja muut Lähi-idän kristityt ovat kaikista

Myriamilta, mitä tämä ajattelee ISISin

kärsimyksistään huolimatta pysyneet rohkeina ja

taistelijoista, jotka olivat vallanneet Myriamin

sovinnollisina. Essam Nagy sanoo:

kotikaupungin ja ajaneet hänen perheensä

Rita Elmounayer
varatoimitusjohtaja

”Myriamin sanat ovat soineet korvissani joka

”Ihmiset ovat todellinen kirkko. Irakin

pakenemaan henkensä edestä. Kymmenvuotias

pakolaiset ovat hyvä esimerkki siitä. Heidän

Myriam vastasi: ”Pyydän, että Jumala antaisi heille

kirkkorakennuksensa on pommitettu maan tasalle,

anteeksi, ja minäkin annan heille anteeksi.” Sen

mutta Kristuksen kirkko elää heissä ja heidän

jälkeen hän lauloi kauniin ylistyslaulun.

kauttaan.”

Horjumaton usko
SAT-7:n video Myriamin haastattelusta levisi
nopeasti ja saavutti ainakin 2,5 miljoonaa ihmistä.
Monet katsojat ovat vastanneet hänen viestiinsä.
SAT-7:n tukija Yhdysvalloista kirjoitti: ”Myriam
on inspiraation lähde. Toivon, että jonain
päivänä hän saa nähdä, millainen vaikutus
hänen horjumattomalla uskollaan on ollut.”
Myriam jakoi ohjelmassa kolme
rukousaihettaan: että hänen sanansa kuultaisiin
koko maailmassa; että hän pääsisi palaamaan
kouluun; ja että hän löytäisi parhaan ystävänsä
Sandran. Jumala ryhtyi toimeen vastatakseen
näihin kaikkiin. Vuonna 2015 SAT-7 KIDS järjesti
Myriamille ja Sandralle videokeskustelun
ohjelmassa Lauletaan yhdessä. Kun kanava
myöhemmin samana vuonna kävi
katsomassa Myriamia uudelleen,
Sandran perhe oli myös muuttanut
Erbiliin ja tytöt kävivät koulua yhdessä.
”Kukaan ei voi nujertaa sinua”
Viimeksi Myriam nähtiin SAT-7 KIDSin
ohjelmassa Niiniven vapauttamisen
aikaan vuoden 2016 loppupuolella. Perhe
oli innoissaan mahdollisuudesta ehkä pian
palata kotiin. Silti Myriamin isä Waleed
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Lapsikatsoja lähetti piirtämänsä kortin
Myriamille ohjelman Miksi on näin?
välityksellä. Herra Kaikkitietävä vei
kortin Myriamille vuonna 2015.
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Ohjelmassa vieraana ollut Romany seisoo näyttämöllä
Tähtien kaupungin kuvaamisen aikana.

URAAUURTAVA OHJELMA
VAMMAISISTA LAPSISTA
Alusta asti SAT-7 KIDS on tehnyt ennakkoluulottomia kristillisiä
ohjelmia, jotka sekä rohkaisevat että haastavat sen yleisöä.
Nyt tuotantotiimi tuo päivänvaloon asian, josta muut kanavat
eivät juurikaan puhu: ruumiillisesti tai henkisesti vammaiset lapset.
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on miljoonia
vammaisia lapsia. Enimmäkseen tällä alueella
ei ole heidän auttamisekseen tarvittavia
palveluja. Heitä ei hyväksytä kouluihin, heidän
terveyshuoliaan ei osata hoitaa, he eivät saa
töitä eikä heitä varten ole liikuntaesteisille
suunniteltuja tiloja ja kulkuvälineitä.
Vammaiset lapset joutuvat paitsioon
tiedonpuutteen vuoksi. Vammaisuuteen liittyvä
sosiaalinen paine on vaurioittanut tuhansien
perheiden elämää. Vanhemmat eivät osaa auttaa
vammaista lastaan, häpeävät häntä ja jopa
piilottavat hänet.
Neuvoja vanhemmille
Onneksi monet vanhemmat ovat saaneet asiasta
tietoa eivätkä enää koe, että vammainen lapsi
pitäisi lukita näkymättömiin. Päinvastoin he

Hyödyllistä jokaiselle

puolustavat lapsen oikeutta päästä tavalliseen

Ohjelman lähestymistapa on hyödyksi sekä

kouluun ja olla osa yhteiskuntaa.

vierailijoille että henkilökunnalle. Vammaiset

SAT-7 tarjoaa tukea jakamalla tietoa

lapsinäyttelijät saavat itseluottamusta tavatessaan

vammaisten kokemista vaikeuksista. Kanavilla

uusia ihmisiä ja selviytyessään uusista tilanteista.

lähetetään neuvontaohjelmia ja tarjotaan

Ohjelma on kasvattava muillekin näyttelijöille,

vanhemmille väylä keskustella huolistaan ja jakaa

jotka oppivat toimimaan vammaisten

todistuksiaan.

vastanäyttelijöiden kanssa.

Ohjelma kaikille lapsille

Hanna, jolla on Downin syndrooma. Hanna

Nyt SAT-7 KIDS ottaa uuden uraauurtavan

näyttelee lipputarkastajaa, joka toivottaa lapset

askeleen. Kanava on tuottanut ohjelmasarjan

tervetulleeksi kaupunkiin. Kuvausten aikana

Tähtien kaupunki, jossa nostetaan esiin

Hannan itseluottamus vahvistui niin, että kohta

vammaisten lasten asia.

hän auttoi uusia näyttelijöitä sopeutumaan, toimi

Yksi ohjelman tähdistä on 17-vuotias

Ohjelmassa lapset vierailevat kaupungissa,

sokean tytön oppaana ja opetteli viittomakieltä

joka on todella jokaisen tavoitettavissa. Siellä

viestiäkseen kuurojen lasten kanssa. Hannan äiti

kaikenlaiset lapset ja vanhemmat oppivat, miten

sanoo: ”Olen iloinen nähdessäni henkilökunnan

toimitaan ja leikitään yhdessä toisia kunnioittaen.

ja toisten vanhempien reaktiot. Jokainen

Ohjelma käyttää draamaa, musiikkia, tanssia ja

rohkaisee häntä. Istun kulissien takana ylpeänä

leikkejä osoittaakseen, että vammaiset lapset ovat

hänestä. Haluan kaikkien tietävän, että minä olen

arvokkaita yhteiskunnan jäseniä.

Hannan äiti.”

“

Istun kulissien
takana ylpeänä
hänestä. Haluan
kaikkien tietävän,
että minä olen
Hannan äiti.
Egyptiläinen äiti
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TYÖNTEKIJÄ TUTUKSI
REZA JAFARI
Editointipäällikkö, SAT-7 PARS
Millainen on roolisi SAT-7:llä?
SAT-7 PARSin editointiosasto hoitaa editointia sekä ohjelman
kuvausvaiheessa, suorissa lähetyksissä että muokattaessa jo
nauhoitettua ohjelmaa muuhun käyttöön. Kehitämme SAT-7:n
esittelyvideoita ja tuotamme käsikirjoituksia ja rakennamme
kohtauksia talon omaa tuotantoa varten.
Miksi viihdyt SAT-7:llä?
Olen iranilainen ja kasvoin uskonnolle vihamielisessä
ympäristössä. Arvostan SAT-7:n erinomaista ja erittäin
tarpeellista työtä. On hienoa työskennellä tässä ainutlaatuisessa
ja vaihtelevassa työyhteisössä; työtoverien erilainen tausta ja silti
yhteinen visio tekee tästä mielenkiintoisen työpaikan!
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NETWORK 2018
SAT-7:n vuosittainen NETWORK-konferenssi järjestetään
18.–20.4.2018 Antalyassa, Turkissa. Siellä jaamme tietoa
Jumalan työstä satelliittikanaviemme kautta – kuinka hän
edelleen käyttää meitä tuodakseen toivoa ja rakkautta
miljoonille. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen ja lisätietoa
(englanniksi): www.sat7.org/network2018

Seuraa SAT-7:aa Suomessa
SAT-7 ARABIC (ARABIANKIELINEN)
VERKOSSA:

sekä www.youtube.com/user/SAT7ARABIC
MOBIILISSA:

Kerro hengellisestä kasvustasi.
Kasvoin ei-uskovassa kodissa. Kun annoin elämäni Jeesukselle,
aloin käydä kirkossa Teheranissa. Koin siellä rauhaa, iloa ja
vapautta. Sitten Iranin salainen palvelu alkoi painostaa kristittyjä
ja vangita heitä ilman syytä. Pakenin Iranista. Jälkeenpäin
olen ymmärtänyt, että tämä oli minun kohdallani Jumalan
suunnitelma. Kuluneet 14 vuotta olen sen vuoksi saanut tehdä
työtä maailman ensimmäisellä farsinkielisellä kristillisellä
kanavalla. Jumala on siunannut minua määrättömästi, kun olen
päässyt osaksi hänen valonsa viemistä omaan maahani.
Jos voisit nyt puhua Jeesuksen kanssa, mitä kysyisit
häneltä?
Monilla iranilaisilla kristityillä on suuri sydän ja vahva intohimo
Jumalan valtakunnan levittämiseen. Kysyisin Jeesukselta, miksi
hän valitsi minut tähän työhön, vaikka moni muu olisi paljon
arvollisempi.
Mitä teet SAT-7:n ulkopuolella?
Unelmoin matkustamisesta. Minusta on kiehtovaa tavata uusia
ihmisiä, nähdä erilaisia kulttuureja ja tutkia Jumalan mestaritöitä
tällä planeetalla. Vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa ja pelaan
innokkaasti jalkapalloa!

www.sat7.com ja www.facebook.com/sat7ar

MYRIAMIN VIESTI
TAVOITTI UNKARIN
Yksi SAT-7:n videoista esitettiin äskettäin kristittyjen nykypäivän vainoista
kertovassa näyttelyssä Unkarin kansallismuseossa. Näyttelyn nimi oli
CROSSinFIRE (Ristitulessa) ja se oli esillä syys- ja lokakuun ajan 2017.
Sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kristittyjen tilanteen vakavuudesta.
Näyttelyyn liitettiin SAT-7:n video 10-vuotiaasta Myriamista, joka kertoo
antavansa anteeksi ISISille ja kestämistään koettelemuksista huolimatta
ylistää Herraa.
Unkarin kansallismuseon museologi Etele Kiss sanoo: ”Myriamin
tarina on esimerkki usein piiloon jäävästä sankaruudesta ja todellisesta
kristillisestä rakkaudesta, joka kärsimyksen ja vainon keskellä on väkevä
todistus maailmalle. Jos tämä video ei olisi näyttelyssä mukana, elintärkeä
näkökulma puuttuisi.”

Sovellus: SAT-7

SAT-7 KIDS (ARABIANKIELINEN)
VERKOSSA:

www.sat7kids.com ja www.facebook.com/sat7kids
sekä www.youtube.com/user/SAT7KIDS

MOBIILISSA:

Sovellus: SAT-7 KIDS

SAT-7 ACADEMY (ARABIANKIELINEN)
VERKOSSA:

www.sat7academy.com ja www.facebook.com/
sat7academy

MOBIILISSA:

Sovellus: SAT-7 ACADEMY

SAT-7 TÜRK (TURKINKIELINEN)
TELEVISIOSSA:

Turksat 4A, 42° itään, 11.824 GHz V,
SR: 8000, FEC: 3/4

VERKOSSA:

www.sat7turk.com ja www.facebook.com/sat7turk

MOBIILISSA:

Sovellus: SAT-7 TÜRK

sekä www.youtube.com/user/SAT7TURK

SAT-7 PARS (FARSINKIELINEN)
TELEVISIOSSA:

Eutelsat Hot Bird 13B, 13° itään, 10.949 GHz V,

VERKOSSA:

www.sat7pars.com ja www.facebook.com/sat7pars

SR: 27500, FEC: 3/4

sekä www.youtube.com/user/SAT7PARS
MOBIILISSA:

Sovellus: SAT-7 PARS

Yhteystietoja
Eurooppa
USA

europe@sat7.org
uk@sat7.org
usa@sat7.org

Kanada

canada@sat7.org

Iso-Britannia

Etelä-Amerikka southamerica@
Etelä-Afrikka

sat7.org
southafrica@
sat7.org

SAT-7 AKATEMIA HYVÄÄN ALKUUN
Ilolla ilmoitamme, että SAT-7 AKATEMIA aloitti toimintansa
1. syyskuuta 2017. Tämän uuden arabiankielisen kanavan taustalla
on huoli pakolaisten koulutusmahdollisuuksien puutteesta.
Kanavan tavoitteena on paikata Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
koulutusjärjestelmien ammottavia aukkoja.
SAT-7 AKATEMIAn kokonaisvaltaiset koulutus- ja sosiaalityön
ohjelmat käyvät läpi välttämättömimmän opetussuunnitelman sekä
ennen kaikkea valmentavat lapsia itsenäiseen ajatteluun, valmiiden
vastausten haastamiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen.

Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta katsojilta
erityisesti sosiaalisen median kautta. He kiittävät SAT-7:ä
koulutuksesta, joka ylittää valtioiden rajat ja sotavyöhykkeet.
Kiitämme Jumalaa, että hän on kuluvana vuonna antanut
SAT-7 Akatemian perustamisvaiheeseen kaiken tarvittavan.
Rukoilemme, että hän jatkossakin siunaa tätä kanavaa oikealla
tiedolla, henkilökunnalla ja rahoituksella, jotta saavutettaisiin
mahdollisimman monia lapsia ja perheitä.

SAT-7 KIDS TOI
ISÄN JA POJAN YHTEEN
Michaelin* tarina on yksi SAT-7 KIDSin kymmenvuotishistorian
hämmästyttävimpiä. Tämä kanava on vahvistanut toiminnallaan
lukemattomia perheitä, mutta tässä tapauksessa Jumala teki
jotain uskomatonta – hän käytti SAT-7 KIDSin tuotantotiimiä, jotta
Michael ja hänen isänsä löytäisivät toisensa uudelleen.
Jumala todella kykenee tekemään enemmän

ollut tavannut isäänsä kolmeen vuoteen.

kuin osaamme pyytää.” Myös Michael

Vanhempiensa avioliiton särkyessä Michael

kirjoitti: ”Olin onnellinen, kun isäni

muutti äitinsä kanssa Egyptistä Unkariin

otti yhteyttä. Kiitämme Jeesusta hänen

ja menetti yhteyden isäänsä. Michaelin isä

rakkaudestaan, sillä Hän ohjasi minut isäni

Adham* etsi poikaansa epätoivoisesti ja

luo SAT-7 KIDSin kautta. Kiitämme teitä

kirjoitti ohjelman Miksi on näin? -ohjelman

rukouksistanne. Rukoilkaa, että voisin pian

juontajalle. Michael rakasti sitä ohjelmaa.

tavata isäni.”

Mahdotonta pyytämässä

”Jeesus tekee yhä ihmeitä”

”Herra Kaikkitietävä, pyydän, että rukoilet

Michaelin rukouksiin vastattiin,

puolestamme,” Adham kirjoitti. ”Rukoile,

kun Adham pääsi käymään

että saisin tavata poikani tai ainakin puhua

Unkarissa. He viettivät

hänen kanssaan. En tiedä, miten se on

yhdessä kolme mahtavaa

mahdollista, mutta uskon, että Jumala voi

päivää. Michaelin äiti

tehdä mahdottomia asioita.”

on suostunut siihen,

Herra Kaikkitietävä rukoili perheen

“

Kiitämme
Jeesusta hänen
rakkaudestaan,
sillä Hän ohjasi
minut isäni luo
SAT-7 KIDSin
kautta.

* Nimet muutettu turvallisuussyistä. Kuvan henkilö ei liity tarinaan.

Vuonna 2014 Michael oli 7-vuotias eikä

että jatkossa koulun

puolesta Miksi on näin? -ohjelman suorassa

lomajaksojen aikana

lähetyksessä. Myös koko tuotantotiimi

perhe kokoontuu

rukoili. Jumala toimi nopeammin kuin

Egyptiin. Isän

kukaan osasi odottaa. Michael katseli juuri

löytäminen on

tuota ohjelmaa. Hänkin kirjoitti Herra

vahvistanut Michaelin

Kaikkitietävälle ja pyysi saada yhteyden

uskoa. ”Tämä kokemus

isäänsä. Näin he saivat puhelinyhteyden.

on opettanut, että Jumalan
lupauksiin voi luottaa.

”Ylistäkää Jumalaa,

En osaa kuvata, miten

sain puhua hänelle!”

iloinen olin, kun näin isäni.

Elämää mullistavan puhelinkeskustelun

Kiitos Herralle…

jälkeen Adham kirjoitti kiitosviestin

Jeesus tosiaankin tekee

SAT-7:lle. ”Ylistäkää Jumalaa, sain puhua

ihmeitä.”

Michaelin kanssa ja hän kertoi, miten paljon
ohjelmanne rohkaisevat häntä. En osaa
kiittää teitä kylliksi. Jumala siunatkoon
teitä. Olkaa siunaukseksi monille muillekin!

SAT-7 International

FACEBOOK

SAT7Network

P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

TWITTER

@SAT7Network

+357 22761050 | info@sat7.org

YOUTUBE

SAT7Network

www.sat7.org

LINKEDIN

SAT-7

