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SAT-7 AKATEMIA
RUOHONJUURITASOLLA

Hyvä SAT-7:n ystävä,

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa poliittinen epävakaus ja tragediat ovat
hallinneet otsikoita vuosikymmeniä. SAT-7 Akatemia tekee alueella työtä
lisätäkseen tietoisuutta ruohonjuuritason yhteiskunnallisista aloitteista.

Oletko koskaan kamppaillut voidaksesi antaa anteeksi ihmiselle, joka on loukannut
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sinua syvästi? Se on tuttu kokemus monille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityille.
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tuomaan ruokaa kaappiin ja rohkaisivat nälässä

kuvausryhmä on astunut ulos studion neljän

olevia ottamaan ruokaa itselleen ja perheelleen.

Viime vuosikymmeninä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on eletty levottomuuksien

seinän sisältä rohkaisemaan katsojia uskomaan

Santa Hawa ja kuvausryhmä tekivät projektista

ja sotien keskellä. Monet alueen kristityt ovat kokeneet syrjintää, vainoa ja fyysistä

yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuteen. Tiimi

videoita, jossa he kutsuivat yleisöä osallistumaan.

väkivaltaa uskonsa tähden.

inspiroi katsojia olemaan osa positiivista muutosta.

SAT-7:n työntekijät veivät ruokaa jääkaappiin ja
Jeesus sanoo, että meidän on annettava anteeksi vihollisillemme ja niille, jotka

Ystävällisyyskampanja Tripolissa

Santa luki jääkaapin ovesta: ”Onko sinulla? Anna!

vainoavat meitä. Tämän lehden numerossa elämäntarinoitaan jakavat sellaiset

SAT-7 AKATEMIAn yhteiskunnallisen median

Tarvitsetko? Ota!”

SEURAKUNTA, JOKA

kristityt, jotka elävät tätä todeksi ja ovat esimerkkejä meille kaikille. Menetyksen,

koordinaattori Santa Hawa tuottaa ja juontaa lyhyitä

ANTOI ANTEEKSI

surun ja kivun kohdatessa he ovat valinneet anteeksiannon ja tuoneet siten

videoita, jotka Facebookissa lisäävät tietoisuutta

Näillä videoilla on tuhansia katsojia Facebookissa.

kotiseudulleen toivoa koston kierteen katkeamisesta, rauhasta ja sovinnosta.

yhteiskunnallisesti vaikuttavista kampanjoista ja

Näin SAT-7 AKATEMIA auttaa yhteiskunnallisia

kutsuvat katsojia mukaan.

projekteja saamaan näkyvyyttä. ”Kun Beirutissa

ANTEEKSIANTO NOUSI
OTSIKOIHIN EGYPTISSÄ
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TURKKI KIINNOSTUU
KRISTINUSKOSTA?
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SAT-7 AKATEMIAn yhteiskunnallisen median

Itse olen kasvanut Libanonin sodan jaloissa ja joutunut kokemaan saman haasteen.

SAT-7:N KANAVIA VOI

televisiokanavat vaikenevat – erilaisuuden hyväksymistä, rakkautta ja anteeksiantoa.

Yksi tällainen kampanja järjestettiin Tripolissa

kampanja”, kertoo SAT-7 AKATEMIAa johtava

On hienoa saada jakaa ilosanomaa siitä, että Jumalan rakkaus on tarjolla kaikille.

Libanonissa. Tripolin asukkaista 51 prosenttia

Juliana Sfeir..

Seisomme Lähi-idän kristittyjen rinnalla, kun he urheasti antavat anteeksi

elää äärimmäisessä köyhyydessä. Viisihenkinen

vihollisilleen.

perhe saattaa joutua elämään alle neljällä eurolla

Rohkaisua opiskelupaineisiin

päivässä.1 SAT-7 AKATEMIAn yhteiskunnallisen

Lisäksi SAT-7 AKATEMIA vieraili koulussa

Toivon, että vahvistut omassa uskossasi, kun luet katsojiemme kertomuksia

median kuvausryhmä vieraili Tripolissa kuvaamassa

rohkaisemassa tenttiaikaa jännittäviä opiskelijoita.

anteeksiantamuksesta. Rukoile edelleen näiden sitoutuneiden kristittyjen puolesta,

”Ystävyyden jääkaappi” -kampanjaa, joka syntyi

Ajatus tähän syntyi traagisesta tapauksesta, kun

jotka joutuvat kärsimään paljon.

kaupunginhallituksen ja muiden toimijoiden

eräs tentissä epäonnistunut opiskelija koki niin

aloitteesta.

valtavia paineita ja häpeää, että teki itsemurhan.

”Onko sinulla? Anna!”

SAT-7 AKATEMIAn kuvausryhmä loi

Eri puolille

tiedotuskampanjan, joka antoi opiskelijoille neuvoja

SEURATA MYÖS SUOMESSA
16

kuultiin tästä, siellä käynnistettiin samanlainen

SAT-7:n satelliittitelevisio-ohjelmat edistävät arvoja, joista monet muut alueen

SAT-7:N RUKOUSVIIKKO

kaupunkia vietiin

tenttipaineen kestämiseen. Kuvaukset paikan

jääkaappeja,

päällä eri puolilla arabiankielistä maailmaa

jotka kyltein

toivottavasti auttavat luomaan yhteyksiä

rohkaisivat

väestöön, lisäävät tietoisuutta yhteiskunnallisista

Rita El-Mounayer

vauraampaa

ongelmista ja saavat aikaan muutosta.

toiminnanjohtaja

väestönosaa

SAT-7

Ainakin joka neljäs
Lähi-idän lapsi elää
2
köyhyydessä.

1 YK:n raportti Libanonista;

Tripolin kaupunkiprofiili 2016

2 UNICEFin tutkimus 2017
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MIELIKUVITUSMATKA
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TYÖNTEKIJÄ TUTUKSI

Erään vanhan talon ullakossa Libanonissa lojuu unohdettu taulu –
maalaus, joka herää henkiin! Kehyksestä astuu ulos neljä ystävällistä
hahmoa, jotka kertovat talon lapsille tarinoita. Eikä mitään tavallisia
tarinoita. Nämä kertomukset opettavat SAT-7 KIDS -kanavan
katsojille, että Jumala välittää kaikesta, mitä me koemme. Erityisellä
tavalla hän on läsnä vaikeissa tilanteissa.

Mariam Rasouli

Juontaja, SAT-7 PARS
Mikä on sinun roolisi SAT-7:llä?
Olen osa-aikatyössä lähetystiimissä ja toimin juontajana suorassa
persiankielisessä lastenohjelmassa Golpand.

”Tiedän, että Jeesus on kanssani”, sanoo SAT-7:n käsikirjoittaja ja
näyttelijä Layal Ghanem. ”Haluan, että lapsetkin saavat tietää sen.”

Mikä osa työstäsi on sinulle erityisen mieluisa?
Olen mielelläni yhteydessä iranilaisiin lapsiin. Vaikka olen itse
iranilainen, en ole syntynyt siellä enkä voi mennä käymäänkään.
On hienoa tietää, että Iranissa on kristittyjä lapsia. Haluan kuulla
heidän kertovan, millaista Iranissa on, ja heidän uskonsa vahvuus on
vaikuttavaa.

Ullakon tarinoita nostaa esiin vaikeita teemoja kuten lapsityövoiman
käytön, sukupuolten välisen epätasa-arvon ja vammaisten oikeudet.
Nämä ovat vain osa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lasten elämää
varjostavista ihmisoikeusloukkauksista. Vaikka teemat ovat raskaita,
tarinat kerrotaan lämmöllä ja huumorintajuisesti. ”Nauraessaan
katsoja rentoutuu ja alkaa kuunnella”, Ghanem sanoo.

Elämää
rajoista
huolimatta
Maailma voi olla pelottava ja vaikeakulkuinen
paikka niille, jotka ovat liikuntaesteisiä tai
henkisesti sairaita. Yksinkertaisinkin arkipäivän
toimi kuten bussilla matkustaminen voi käydä
mahdottomaksi sille, joka on pyörätuolissa.

SAT-7 TÜRKin ohjelma Esteiden ylittäjät avartaa katsojiensa
tietämystä vammaisuudesta, sen haasteista ja mahdollisista
hoitokeinoista. Ohjelman tavoitteena on opastaa terveitä
ihmisiä ymmärtämään vammaisen ihmisen arjen haasteita
ja auttamaan heitä niistä selviämisessä.
Esteiden ylittäjät on yksi SAT-7 TÜRKin
suosituimmista ohjelmista. Sen tuottaa ja
juontaa Birtanem Candaner.

Kerro joitakin rohkaisevia keskusteluja,
joita olet käynyt katsojien kanssa.
Jotkut uskollisista katsojista soittavat ohjelmaan rukoillakseen
meidän, ohjelman tekijöiden, puolesta. Joka kerta kun poika nimeltä
Daniel soittaa, minua itkettää, koska hän rukoilee aina sitä, että
jonain päivänä me kaikki voisimme tavata toisemme Iranissa.
Tuotantokauden viimeisessä ohjelmassa kysyimme lapsilta, mistä he
pitivät ohjelmassamme eniten. Eräs tyttö Iranista soitti ja kertoi, mitä
oli oppinut meiltä ja että se oli vahvistanut hänen uskoaan Jeesukseen.
En olisi voinut uskoa, että lapset oppivat ohjelmastamme niin paljon!
Se rohkaisee minua tekemään lisää ohjelmia ja opettamaan vielä
enemmän.
Jos voisit tänään tavata Jeesuksen,
mitä haluaisit kysyä häneltä?
Milloin voin mennä Iraniin ja tavata kasvotusten kaikki lapset, jotka
katsovat ohjelmaa?

#UUSI_LIVE_SHOW
Kahden menestyksekkään tuotantokauden jälkeen suosittu
persiankielinen lastenohjelma Tyttöjen maailma kokee
muodonmuutoksen! Toivomme, että uudessa muodossaan
ohjelma saavuttaa entistä laajemman yleisön. Nyt se suunnataan
10–16-vuotiaille, sekä tytöille että pojille. Ohjelma on nimeltään
Hashtag ja se esitetään edelleen suorana joka viikko. Ohjelman
tuottaa ja juontaa Parastoo Poortaheri. Pyydämme sinua
rukoilemaan, että ohjelma voisi uudessakin muodossaan saada
aikaan paljon hyvää ja vaikuttaa myönteisesti moniin nuoriin
persian kielen eri murteita puhuviin.

Mitä harrastat työn ulkopuolella?
Minusta on mukavaa laulaa ylistyslauluja, tavata ystäviäni ja viettää
aikaa äitini kanssa.

Parisuhdeneuvoja
nuorille
SAT-7 ARABICin suora avioliitto- ja parisuhdeneuvontaa
antava ohjelma Sydämeltä sydämelle tuottaa nyt jaksoja, joissa
annetaan parisuhdeneuvoja erityisesti nuorille. Elämän epävakaus
levottomuuksien keskellä on lisännyt avioerojen määrää. Nuoret
saattavat joutua kasvamaan ilman mallia ja ymmärrystä siitä,
miten terve parisuhde toimii. Ohjelman juontajat Rawad
ja Marianne haluavat tarjota nuorille aikuisille kristillisen
näkökulman parisuhteeseen ja avioliittoon.
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Anteeksianto on kristillisen uskon ydin. Jumala antaa
armosta meille anteeksi ja kutsuu meitä antamaan
anteeksi toisille. Mutta kun väkivalta ja vaino ympärillä
on jatkuvaa, miten on mahdollista antaa anteeksi?

ANTEEKSIANTAMUKSEN

VOIMA
“Jos te annatte
toisille ihmisille
anteeksi heidän
rikkomuksensa,
antaa myös
taivaallinen
Isänne teille
anteeksi.”
Matt. 6:14

Monet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt

vihalla ja väkivallalla, vaan valitsevat anteeksiannon.

kohtaavat joka päivä vainoa. Levottomuudet ovat

Se on valo, joka loistaa pimeydessä. Vainotun

repineet yhteiskuntia hajalle ja erityisesti kristityt

valmius anteeksiantoon on vahva todiste uskosta ja

ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi.

nöyryydestä. Se vaientaa katkeruuden ja vihan ja
valmistaa tietä sovinnolle ja uudelle alulle.

Irakissa ISIS ajoi tuhansia kristittyjä pakosalle
kotiseudultaan ja tuhosi kirkkorakennuksia.

SAT-7 haluaa tukea Lähi-idän ja Pohjois-

Egyptissä väkivaltaisista hyökkäyksistä kristittyjä

Afrikan kristittyjä, kun he urheasti antavat

vastaan on tullut arkipäivää. Iranin kaltaisissa maissa

anteeksi vihollisilleen. Seuraavilla sivuilla

kristityt eivät voi kokoontua avoimesti ja heitä

jaamme puhuttelevia kertomuksia katsojiltamme,

vainotaan.

jotka ovat valinneet anteeksiannon kaikkein
synkimpinäkin hetkinä. Anteeksiantamuksen

Kuitenkin monet uskovat pysyvät lujina uskossa

voima on muuttanut sekä heidät itsensä että

voimakkaankin vastustuksen edessä. He eivät vastaa

maailman heidän ympärillään.

Oikealla: Kuva runnellusta Jeesuksesta ISISin hyökkäyksen jäljiltä eräässä kirkossa Irakissa.
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TYTTÖ, JOKA
ANTOI ANTEEKSI ISISILLE

SEURAKUNTA, JOKA
ANTOI ANTEEKSI

Joulukuussa 2014 SAT-7 KIDSin kuvausryhmä kävi Irakin alueella Kurdistanissa.
Suunnitelmana oli kertoa ISISiä paenneiden lasten kokemuksista. Pakolaisleirillä
Erbilissä juontaja Essam Nagy tapasi pienen tytön. Tämä merkittävä kohtaaminen
muutti Essamin elämän ja puhutteli miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

SAT-7:n suorat lähetykset Beirutin Ylösnousemuksen kirkosta ovat siunaukseksi
monille Lähi-idän uskoville. Kun seurakunta alkoi auttaa Syyriasta tulleita pakolaisia,
monet sen jäsenet kuitenkin huomasivat tarvitsevansa paranemista itselleen. Pyhä
Henki alkoi tehdä heissä työtä muuttaen heidän vihansa ja kipunsa anteeksiannoksi.

Yhdeksänvuotias Myriam oli kasvanut Karakoshissa,

Raamattu on totta”, hän sanoo. ”Sen jälkeen olen

Irakin suurimmassa kristittyjen kaupungissa Niiniven

katsonut elämää kokonaan uudesta näkökulmasta.”

tasangoilla. Hän katseli mielellään SAT-7:n ohjelmia
ja oli Essamin tavatessaan heti valmis haastateltavaksi.

“Jeesus on kaikkeni”
Nyt viisi vuotta myöhemmin Myriamin perhe on

“

Tämän pienen
tytön päätös
antaa anteeksi
vihollisilleen
ravisteli koko
maailmaa.

Kun sadat tuhannet pakolaiset lähtivät Syyrian sodan

ja alkoi puhdistaa minun haavojani”, Kashouh

jaloista kohti Libanonia vuonna 2011, pastori Hikmat

sanoo. “Opin tärkeän läksyn. Kun kumarrut

Kashouh uskoi, että hänen seurakuntansa Libanonin

pesemään vihollisesi jalkoja, Jumala kumartuu

pääkaupungissa olisi valmis.

lieventämään sinun kipuasi.”

Vaikka Myriam oli pakomatkallaan kärsinyt paljon,

päässyt palaamaan kotiin Irakiin. Äskettäin Essam

”Tuntui, että Jumala oli valmistellut meitä”, hän

Anteeksiannon malli

hän kertoi olevansa kiitollinen, että Jumala oli

vieraili Myriamin luona Karakoshissa ja kuvasi

sanoo. Seurakunta tuki jo ennestään syyrialaisia

Samanlainen muutos

suojellut hänen perhettään ja antanut heille elannon.

matkaansa uutta SAT-7:n dokumenttia varten.

maahanmuuttajatyöntekijöitä ja sillä oli valmiit

tapahtui kaikkialla – sekä

Essam kysyi, mitä Myriam ajatteli ISISin taistelijoista,

Ohjelmassa Jatkokertomus toivosta Myriam kertoo,

rakenteet tarjota pakolaisille ruokaa, majoitusta,

seurakunnassa että

jotka olivat vallanneet hänen kotikaupunkinsa. Silloin

miten hänen uskonsa kantoi häntä pakolaisuuden

talvivarusteita ja lääkkeitä.

pakolaisten joukossa. Ajan

Myriam sanoi sanat, jotka koskettivat miljoonia

vuosien ajan. Hän uskoo Jumalan suojelleen hänen

ihmisiä. ”Pyydän, että Jumala antaa heille anteeksi”,

kotitaloaan, joka yllättäen on jäänyt tuhon keskellä

hän sanoi. Antaisiko Myriam itse heille anteeksi?

pystyyn.

Kyllä, hän vastasi epäröimättä. Sitten hän lauloi
kauniin ylistyslaulun.

”Jumala suojelee sinua aina ja voit luottaa häneen”,
Myriam sanoo. Hänen silmänsä loistavat, kun

Ravisteluksi kaikille

hän puhuu Jeesuksesta. ”Jeesus on minun ystäväni,

Seuraavien kuukausien aikana videon Myriamin

minun veljeni… minun kaikkeni.”

haastattelusta olivat katsoneet miljoonat ihmiset.

mittaan Ylösnousemuksen

Haavat avautuivat

seurakunta avasi koulun

Vasemmalla: Myriam, 9 vuotta,
keskustelee SAT-7:n juontajan Essam
Nagyn kanssa pakolaisleirissä vuonna
2014.

Seurakunnassa ei kuitenkaan oltu valmistauduttu

ja kaksi poliklinikkaa

siihen, miltä tilanne heistä tuntuisi. Uusien

pakolaisia varten.

Oikealla: Myriam, hänen vanhempansa ja SAT-7:n juontaja Essam
Nagy kotona Karakoshissa vuonna
2019.

uskonnollisten, kansallisten ja kulttuuristen raja-

Sen jälkeen seurakunnan

aitojen ylittämistä. Joitakin seurakunnan jäseniä

jäsenmäärä on kasvanut

lamaannutti vastenmielisyys ja pelko vieläkin

90:stä 1300:aan ja

syvemmällä tasolla.

sen jumalanpalvelukset

naapureiden uudeksi perheeksi ryhtyminen merkitsi

Se oli päätynyt usean kansainvälisen uutistoimiston

Essam toivoo, että Myriamin tarina rohkaisee

ohjelmistoihin vaikuttavana todistuksena pienen tytön

meitä kaikkia. ”Uskon, että jos

”Niin pitkän aikaa syyrialaiset olivat olleet

monimuotoisuudesta ja sen

päätöksestä antaa anteeksi. ”Hän tarkoitti, mitä sanoi,

opimme antamaan anteeksi,

vihollisiamme”, pastori Kashouh selittää. Kun

hyväksymisestä. SAT-7 ARABIC

ja hän sanoi jotain hyvin arvokasta”, muistaa Essam.

tällaisia kauheuksia

muistikuvat Syyrian miehitysvuosista Libanonissa –

lähettää ne joka viikko.

”Se ravisteli koko maailmaa.”

ei tulevaisuudessa

vuodesta 1976 vuoteen 2005 – löivät vasten

enää tapahdu

kasvoja, monien ensimmäinen ajatus oli kosto.

Myriamin sanoissa on voimaa, koska ne kuvastavat

ja maailma

kristillisen uskon ydintä, juontaja selittää. ”Jeesus sanoi

muuttuu.”

ovat esimerkki alueen

on anteeksianto”, Kashouh sanoo.

“Jumala kumartuu parantamaan”

ristillä: ’Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä,

Eräänä päivänä pastori Kashouh kutsui syyrialaisen

mitä he tekevät.’ Myriam todistaa tästä

pakolaisyhteisön johtajan seurakuntansa eteen. Pastori

samasta uskosta.”

otti vadin ja sienen pestäkseen vieraansa jalat. Samalla
hän koki, miten hänen oma vihansa ja kipunsa valtasi

Myriamin esimerkki rohkaisi

“Opin, että paras tapa viedä evankeliumia eteenpäin

hänen mielensä.

ihmisiä eri puolilla
maailmaa vapautumaan

”Vieraani jaloissa näin kaikki ne jalat, jotka tallasivat

omasta katkeruudestaan.

lapsuuteni ja tuhosivat Libanonin. Muistin sodan ja

Essaminkin hengellinen

kaiken sen, mitä meille tapahtuu”, hän muistelee.

elämä muuttui. ”Kun
näkee jotain tällaista,

Kun pastori kumartui alas, tapahtui jotakin erikoista.

voi todella uskoa, että

”Tunsin, että samaan aikaan Jumala kumartui alas

09

Ylhäältä alas: Jumalanpalvelukset Beirutin Ylösnousemuksen seurakunnasta lähetetään viikoittain
SAT-7 ARABICilla.
Pastori Hikmat Kashouh
rukoilee seurakunnan
puolesta.
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ANTEEKSIANTO NOUSI OTSIKOIHIN EGYPTISSÄ
“
2013
2017 “
Egyptin kristityt ovat joutuneet
kokemaan hämmästyttävän määrän
terroristihyökkäyksiä viime vuosien aikana;
kirkkojen pommituksia, panttivankeja,
joukkomurhia. Sydäntäsärkevistä
tapahtumista huolimatta monet uskovat ovat
herättäneet hämmästystä kyvyllään antaa
anteeksi silmittömän väkivallankin edessä.
Näinä vaikeina aikoina SAT-7 on tarjonnut
katsojilleen väylän ilmaista kipuaan, suruaan
ja todistuksia anteeksiannosta.

21. lokakuuta
Ohiajavasta autosta ammuttiin
kohti kirkkohääseuruetta
Kairossa, Egyptissä. Viisi
ihmistä kuoli ja 18 loukkaantui.
SAT-7 haastatteli Howaydaa,
jonka 8-vuotias tytär Mariam
kuoli luoteihin.

Rukoilemme ’anna
meille syntimme anteeksi,
niin kuin mekin annamme
anteeksi meitä vastaan
rikkoneille’. Meidän
täytyy tehdä niin kuin
rukoilemme… Jotkut
pitävät minua hulluna,
koska minulla on rauha.
Mutta tiedän, että tyttäreni
on Jeesuksen kanssa.

Olen kiitollinen, että he
jättivät videoon äänen
ja saatoimme kuulla
marttyyrien huutaen
tunnustavan uskonsa ja
turvautuvan Jeesukseen.
Se vahvisti uskoamme…
Hyvä Jumala, avaa
ISISin taistelijoiden silmät,
että he pelastuisivat
ja jättäisivät väärät
oppinsa.

15. helmikuuta
Julkaistaan video, jossa ISIS
teloittaa 21 koptikristittyä
Libyan rannikolla.
Bashir, jonka kaksi veljeä
olivat näiden marttyyrien
joukossa, soitti SAT-7:n
suoraan ohjelmaan
jakaakseen todistuksensa
uskosta ja anteeksiannosta.

- Bashir

Maryn aviomies kuoli iskussa.
Mary haavoittui ja sai
keskenmenon. Lapsi olisi
ollut ensimmäinen.

- Howayda

2015

“

9. huhtikuuta
Itsemurhaiskut Pyhän
Markuksen koptiortodoksikatedraalissa Aleksandriassa
ja Pyhän Yrjön koptikirkossa
Tantassa palmusunnuntaina.
Iskuissa kuoli yhteensä 47
ihmistä ja loukkaantui yli sata.

Jumala on lohduttanut
minua. Aina kun tuntuu
musertavalta, turvaudun
rukoukseen… Jumala
antakoon anteeksi iskun
tekijöille. - Mary

“

Sisareni ei suostunut
kieltämään uskoaan, joten
he ampuivat häntä päähän.
Minuunkin osui. En ollut
aluksi valmis antamaan
tappajille anteeksi,
mutta pastorit puhuivat
lohduttavia sanoja suoraan
Jumalalta. Mitä muuta
voimme tehdä kuin antaa
anteeksi? Sisareni ja
hänen tyttärensä ovat nyt
taivaan riemussa.

2017
26. toukokuuta
Aseistetut miehet ampuvat
Pyhän Samuelin luostarista
tulevaa bussia. 28
matkustajaa kuolee ja 25
haavoittuu.
Hyökkäyksessä
henkiinjäänyt Gihan
jakoi ajatuksiaan SAT-7:n
ohjelmassa Naiset ja sota.

- Gihan

2016 “
11. joulukuuta
Itsemurhaisku Botroseyan
kirkossa Kairossa tappaa
29 ihmistä – heidän
joukossaan lapsia – ja
haavoittaa kymmeniä.
Nahla, kahden iskussa
kuolleen tytön äiti, jakoi
todistuksensa SAT-7:n
ohjelmassa Sano se ääneen.

Murruin täysin, kun näin
heidän molempien kuolleen. He olivat koko elämäni. Musertavan surun
keskelle Jeesus lähetti
minulle lohdutusta. Kun
neljä kuukautta myöhemmin palmusunnuntaina tapahtui toinen pommi-isku,
menin heti lapsensa menettäneiden perheiden tueksi.
Tiesin, miltä heistä tuntui.
- Nahla

“

Rukoilin paljon.
Äitini ilmestyi minulle
ja kertoi olevansa nyt
taivaassa. Hän pyysi,
että en olisi allapäin,
ja että pitäisin huolta
pikkuveljestäni.
Olin iloinen, että sain
nähdä äidin.
– Fady, 11 vuotta

“

Rakas Jeesus,
kiitos, että olet
kanssani myös
vaikeina aikoina.
Anna hyökkääjille
anteeksi ja avaa
heidän silmänsä, että
he tuntisivat sinut.
Aamen.
– Mina, 8 vuotta

2018

2. marraskuuta
Aseistetut miehet väijyvät kolmea bussia, joilla
kristityt palaavat pyhiinvaellusmatkalta Pyhän
Samuelin luostariin. Kaksi busseista pääsee
pakoon, mutta kolmas bussi pysäytetään
ampumalla. Kahden suvun jäsenistä kuolee
seitsemän henkilöä ja haavoittuu neljätoista.

SAT-7 KIDSin ohjelma Jeesuksen perhe vieraili
sairaalassa tapaamassa Minaa ja Fadya, jotka
menettivät hyökkäyksessä äitinsä.

12 ANTEEKSIANTAMUKSEN VOIMA

ANTEEKSIANTO VAPAUTTAA
SAT-7 kertoo Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asukkaille, että Jumalan rakkaus ja armo ovat
tarjolla kaikille, kävipä mitä tahansa. Joka viikko saamme kuulla todistuksia katsojilta,
jotka ovat vaikuttavalla tavalla kokeneet Jumalan anteeksiantamuksen.

Alborz katsoo SAT-7 PARSia Agfanistanissa.

tai ylipäätään mitään kristillistä opetusta.

Hänelle kokemus veljen menettämisestä oli

”Varttuessani en saanut raamatullista

elämän musertavin tapahtuma. Alborzin

opetusta. Vasta kun palasimme

25-vuotias veli oli valmistunut insinööriksi

Afganistaniin, silloin 24-vuotias veljeni löysi

ja saanut oman alan töitä. Hän oli Jeesuksen

Raamatun, jota aloimme lukea. Pidin itseäni

seuraaja ja maksoi siitä hengellään.

kristittynä mutta uskoni oli heikko. Niinpä en
voinut hyväksyä sitä isän neuvoa, että oman

Alborz kertoo: ”Kun Taliban sai selville,

mieleni varjelemiseksi minun pitäisi antaa

että veljeni on kristitty, he ripustivat hänet

anteeksi veljeni murha.”

hirsipuuhun pää alaspäin, mursivat hänen
käsivartensa ja sormensa ja polttivat hänen

Jeesuksen sanat

kasvojaan savukkeilla. He kiduttivat veljeäni

Kolmen vuoden ajan Alborz kamppaili

hirvittävällä tavalla ja sitten tappoivat

vihansa kanssa ja monta kertaa keskusteli

hänet.”

asiasta isänsä kanssa. Samalla hän luki
Uutta testamenttia, joka teki häneen syvän

Alborz oli murtunut eikä pystynyt

vaikutuksen.

antamaan anteeksi veljensä murhaajille.
Hän oli jatkuvasti ahdistunut, vihainen ja

”Jeesuksen sanat vihasta, kostosta ja

kostonhimoinen.

anteeksiantamuksesta puhuttelivat minua”,
hän sanoo. ”Vuorisaarna mursi kovan

“Vihasta tuli minulle pysyvä seuralainen”,

sydämeni. Kyyneleet virtasivat, sydämeni

hän myöntää. ”Ahdistus ja katkeruus

pehmeni, ja lopulta annoin anteeksi

täyttivät sydämeni ja rikkoivat

Talibanille. Sillä hetkellä taakka, jota olin

ystävyyssuhteeni. En pystynyt puhumaan

kantanut, nousi harteiltani.”

ystävällisesti perheenjäsenillekään.”.
“Nyt olen jo kahdeksan vuotta ollut vakaa

Isän ohje

kristitty ja pystyn antamaan anteeksi.

““Eräänä päivänä isäni sanoi minulle:

Sydämessäni on suuri ilo, jonka Jumala

’Sinun pitää antaa anteeksi niille, jotka

antaa. Rukoilen, että Jumala koskettaisi

tappoivat veljesi.’” Noilla seuduilla on

afgaanien sydämiä. Rukoilen Iranin hienon

todennäköisempää, että isät rohkaisevat

kansan puolesta ja niiden puolesta, jotka

tai jopa vaativat henkiinjääneitä lapsiaan

minun tapaani ovat heikkoja uskossaan, että

kostamaan yhden lapsen kuoleman samalla

he vahvistuisivat.”

mitalla. Alborzin isä oli kuitenkin ollut
kristitty jo yli 30 vuotta.
Alborz oli kasvanut Iranissa, jossa oli
hyvin vaikeaa saada käsiinsä Raamattua

“

Kyyneleet
virtasivat,
sydämeni
pehmeni, ja
lopulta annoin
anteeksi
Talibanille.
Sillä hetkellä
taakka, jota olin
kantanut, nousi
harteiltani.

“

Sain selville, että mieheni veli käytti hyväkseen
tytärtämme. Sen kertominen miehelleni oli
hyvin vaikeaa. Elimme läpi myrskyiset ajat –
se että selvisimme siitä, on todellinen ihme.
Jeesuksen seuraajina emme voineet
kostaa. Emme voineet antaa hänelle
silmää silmästä. Saatoimme vain
antaa Jumalan hoitaa sen hirvittävän
tilanteen. Jumalan armon avulla
mieheni, minä ja tyttäremme
olemme kyenneet antamaan
anteeksi ja parantumaan.
Gizem, katsoja Turkista

“

Ajattelin, ettei Jumala antaisi
minulle koskaan anteeksi sitä,
mitä olin tehnyt väärin. Mitä
enemmän luin Jumalasta,
sitä enemmän koin pelkoa
ja toivottomuutta. Vakuutin
itselleni, että paikkani on
helvetissä.
Kun eräs ystävistäni kertoi
olevansa kristitty, pilkkasin
häntä: ’Menen mieluummin
helvettiin kaikkien syntieni kanssa,
joita Jumala ei anna anteeksi, kuin
otan vastaan Jeesuksen.’
Pari kuukautta sitten tuttuni halusi saada
Raamatun ja autoin häntä löytämään
sen netistä. Luin itsekin Matteuksen
evankeliumin, ja se kosketti minua.
Sanoin: ’Isä, koen niin suurta
syyllisyyttä, voitko auttaa minua?’
Seuraavana päivänä olin
helpottunut ja rauha täytti
sydämeni. Jeesus toi elämän
kuolleeseen sieluuni!
Uskoontuloni jälkeen olen
nukkunut hyvin enkä enää
näe painajaisia helvetistä.
Koen Taivaallisen Isän
läsnäolon enkä pelkää
kuolemaa.
Ramin, katsoja Iranista
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TURKKI KIINNOSTUU
KRISTINUSKOSTA?
SAT-7 TÜRK saa katsojiltaan paljon viestejä. Enimmäkseen niissä kysytään
kristinuskon sisällöstä, pyydetään Raamattua tai kiitetään ja rohkaistaan
ohjelmien tekijöitä. Yllättävää on, että monet viesteistä tulevat ei-kristityiltä.
Taloudellisen ja poliittisen epävarmuuden keskellä

Turkin alueen historiaa ei tunneta, ihmiset uskovat,

Turkin kansa on alkanut kyseenalaistaa ympäröivää

että kristitty on olemukseltaan ’ei-turkkilainen’.

maailmaa. Siksi myös uskonnolliset asenteet ovat

Samalla kuitenkin uteliaisuus muun maailman

alkaneet horjua.

uskomuksia kohtaan lisääntyy.

TIEDON LÄHDE

“Maailmassa on miljardeja ihmisiä ja heillä erilaisia

SAT-7 TÜRK on alusta asti tarjonnut katsojilleen

uskomuksia. Heistä kaksi miljardia on kristittyjä”,

luotettavaa tietoa kristinuskosta. Katsojat huomaavat

jatkaa Ulvi. ”Haluan ymmärtää heitä, haluan oppia

tämän.

enemmän kristinuskosta.”

”En ole kristitty”, kertoo Ulvi, ”mutta katson

PELKOA JA EPÄILYÄ

kanavaanne, koska voin nähdä, että se on puhdas ja

Valitettavasti jotkut turkkilaiset pelkäävät osoittaa

rehellinen.”

kiinnostusta kristinuskoa kohtaan. Monet uudet

SAT-7:N KANAVIA VOI
SEURATA MYÖS SUOMESSA
SAT-7:n lähetyksiä on voinut seurata Suomessa kanavan perustamisesta
lähtien satelliittiantennin välityksellä. Viime vuosina tekniikan
kehittyminen on avannut katsojille myös uusia vaihtoehtoja, kuten
striimaus ja mobiilisovellukset.

uskovat ovat joutuneet perheensä hylkäämiksi,
Monet ei-kristityt ovat kirjoittaneet SAT-7 TÜRKin

menettäneet työpaikkansa ja kohdanneet eritasoista

työntekijöille. Usein viestit ovat pitkiä ja sisältävät

vastustusta. Korkeassa asemassa oleville uskoville

paljon kysymyksiä. Katsojakontakteja hoitavat

seuraukset voivat olla erityisen raskaita.

työntekijät ovat saaneet yleiskuvan siitä, miten
tosissaan ihmiset etsivät totuutta ja tietoa.

”Minä olen tunnettu liikemies”, kertoo Ulvi. ”En
mitenkään voi mennä kirkkoon.” Onneksi tämä ei

TOTUUDEN JANO

estä häntä etsimästä vastauksia. ”Jos on ketään, jolta

Turkissa tiedetään kristinuskosta hyvin vähän ja

liikenisi aikaa keskustella kanssani kristinuskosta,

väärinkäsityksiä on paljon. Laajalti uskotaan, että

oppisin mielelläni lisää.”

kristinusko on länsimainen uskonto ja kristittyihin

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

SAT‑7 PARS (FARSIKSI)

VERKKO:

SATELLIITTI:

suhtaudutaan epäluuloisesti. Kun kristinuskon vahvaa

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

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

VERKKO:

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

SAT‑7 KIDS (ARABIAKSI)
VERKKO:

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

SAT‑7 TÜRK (TURKIKSI)
SATELLIITTI:

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

VERKKO:

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

Älylaitteilla sovellus: SAT-7 PARS
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SAT-7:N RUKOUSVIIKKO

USKALLA UNELMOIDA –
RUKOUS TYÖMME PUOLESTA
SAT-7:N RUKOUSVIIKKO 20.–27.10.2019
Onko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tilanne sinun sydämelläsi? Haluatko olla mukana
maailmanlaajuisessa rukousrintamassa, joka yhdistää tuhansia kristittyjä rukoukseen
tämän alueen puolesta?

“

Tule mukaan

Suomenkielistä materiaalia

SAT-7:llä saamme kuulla todistuksia siitä, miten

SAT-7:n rukousviikon suomenkielinen

Jumala joka päivä muuttaa ihmiskohtaloita Lähi-

materiaali julkaistaan rukousviikon aikana

idässä ja Pohjois-Afrikassa. Yhteiskunnallisesta,

20.–27.10.2019 joka aamu Suomen Ev.lut.

taloudellisesta ja poliittisesta epävakaudesta

Kansanlähetyksen kotisivulla kansanlähetys.fi

riippumatta alueen ihmiset edelleen unelmoivat,

> Suuressa mukana > Rukoile > SAT-7.

että olosuhteet vielä muuttuvat. Tänä vuonna

SAT-7:n työtä tukevat suomalaisista järjestöistä

haluamme ”uskaltaa unelmoida” yhdessä heidän

myös IRR-TV (irr-tv.fi), Medialähetys

kanssaan. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta.

Sanansaattajat (sansa.fi) ja Suomen Lähetysseura

Englanninkielinen materiaali on SAT-7:n

(felm.suomenlahetysseura.fi).

omalla kotisivulla www.sat7.org/week-

Lämmin kiitos
sitoutumisestasi
yhteiseen
rukoukseen
SAT-7:n työn
puolesta!
SAT-7:n
yhteistyökumppanit
Suomessa

of-prayer-2019.

SAT-7 International

FACEBOOK

SAT7Network

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

TWITTER

@SAT7Network

+357 22761050 | info@sat7.org

YOUTUBE

SAT7Network

LINKEDIN

SAT-7

www.sat7.org

