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Hyvä SAT-7:n ystävä,

näinä myrskyisinä aikoina elämä ei ole helppoa. Silti myös koronapandemian aiheuttaman 
ahdistuksen keskellä panemme toivomme Jeesukseen, joka kaikissa tilanteissa kannattelee 
meitä ja antaa elämään iloa.

Tämän poikkeuksellisen vuoden aikana SAT-7 on uskollisesti jatkanut Jumalan 
horjumattoman rakkauden ja evankeliumin viemistä katsojille laajan ohjelmatarjontamme 
avulla. Tämän pystymme tekemään, vaikka kirkkorakennuksia on suljettu ja muunlaista 
tukea on vaikeaa tai mahdotonta tarjota.

Pandemia on edelleen pahentanut katsojiemme taloudellisia ja sosiaalisia haasteita 
sekä lisännyt pelkoa ja tuskaa. Se on myös huonontanut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
ihmisoikeustilannetta, jota jo ennestään haastavat levottomuudet ja epävakaus. Erityisesti 
naisten, lasten ja uskonnollisten vähemmistöjen asema on entisestään vaikeutunut.
Kun työssämme vastaamme näihin haasteisiin, minua rohkaisevat Paavalin sanat filippiläisille. 
Ahdistuksen aikana Paavali kehottaa filippiläisiä: ”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka 
Kristuksella Jeesuksella oli” (Fil. 2:5). Katsotaan toisiamme palvelevan Vapahtajan silmillä, 
sellaisen Jumalan silmillä, joka haluaa meille hyvää kaikilla elämänalueilla.

Läpi koko Raamatun Jumala kehottaa kansaansa puolustamaan sorrettuja ja suojelemaan 
ihmisarvoa. Siksi SAT-7:n työ on kokonaisvaltaista; siksi visioomme sisältyy Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan asukkaiden rohkaiseminen toimimaan yhteiskunnan terveen kehityksen 
hyväksi. Tämä on erottamaton osa todellista lähimmäisenrakkautta. Kun pidämme esillä 
naisten tai vammaisten oikeuksia, elämme todeksi uskoamme siihen, että jokainen on luotu 
Jumalan kuvaksi. Kun luomme foorumin keskustelulle pakolaisuudesta, täytämme Jumalan 
käskyä huolehtia keskuudessamme asuvista muukalaisista. Kun kerromme katsojille heidän 
oikeudestaan uskonnonvapauteen, autamme heitä etsimään Jumalaa elämäänsä. Näin 
tehdessämme todistamme Jumalan hyvyydestä ja myötätunnosta.

Kaiken tämän mahdollistaa sinun tukesi ja rukouksesi. Suurkiitos sinulle, että kannat 
sydämelläsi SAT-7:n työtä! Mekin rukoilemme sinun puolestasi erityisesti nyt, kun kaikki 
koemme samaa epävarmuutta.

Jumala kutsuu vapauteen

Rita El-Mounayer 
toiminnanjohtaja  
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JONI EARECKSON TADA: 
“JEESUS ON VASTAUS”
Globaali vaikuttaja, kristitty kirjailija ja vammaisten oikeuksien puolustaja 
Joni Eareckson Tada kertoo, miksi hän tukee SAT-7:n työtä, jolla edistetään 
toivoa ja vapautta Jeesuksessa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kansoille.

“Minulla on hyvin henkilökohtainen yhteys 
SAT-7:n työhön. Oma järjestöni, Joni and Friends 
(Joni ja ystävät), toimittaa pyörätuoleja niitä 
tarvitseville pakolaisille Syyrian ja Jordanian 
pakolaisleireissä. Sydämeeni sattuu, kun 
nämä ihmiset kertovat, mitä he ovat joutuneet 
kokemaan.

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on paljon 
levottomuutta ja kärsimystä. Ihmiset etsivät 
kestävää toivoa. Kun itse etsin sitä monia 
vuosia sitten – kun niskani oli murtunut 
sukellusonnettomuudessa – tarvitsin rohkeaa, 
silottelematonta ja kantavaa toivoa. Tarvitsin 
tiedon siitä, että Raamatun Jumala voisi täyttää 
tyhjiön elämässäni. Luulin etsiväni vastauksia 
mutta totesin, että Jeesus on ainoa vastaus. 

SAT-7:n toiminta-alueilla ihmiset kärsivät kovin 
monella tavalla. Kärsimyksessä käy aina ilmi, 
keitä me ytimeltämme olemme. Kärsimys 
keskittää ajatukset oleelliseen ja paljastaa, että 
ihmiset janoavat jotain enemmän kuin tämä 
maailma voi antaa. Siksi SAT-7:n työtä tarvitaan 

niin epätoivoisesti. Kuka muu voi Lähi-idässä 
antaa nälkäiselle ja haavoittuneelle ihmisille sen, 
mitä hänen sielunsa kaipaa? SAT-7:n erinomaiset 
ohjelmat, henkilökunnan tuki ja yhteydenpito 
katsojiin ovat omiaan antamaan rohkeaa ja 
kantavaa toivoa.

SAT-7 on korvaamaton yhteistyökumppani 
Lähi-idän monen paineen alla eläville kirkoille. 
Noilla alueilla asuu kristittyjä veljiä ja sisaria, 
joiden on tärkeää tietää, että olemme heidän 
rinnallaan julistaen toivon evankeliumia.

Niinpä nostan kaksi peukkua Rita El-Mounayerille 
ja hänen upealle tiimilleen. He tekevät työtä kellon 
ympäri varmistaakseen, että sanoma Jeesuksesta 
on saatavilla arabiaksi, persiaksi ja turkiksi 
yli 25 Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maassa.” 
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KATSO VIDEO

Ihmiset etsivät 
kestävää toivoa.
Joni Eareckson Tada

“

Tässä lehdessä

https://www.youtube.com/watch?v=VzfT2meHxIc&feature=youtu.be


KRISTITTYJEN YHTEYTTÄ 
BEIRUTIN PUOLESTA

Kuvat: Elie El Hayek 

Pitkäaikainen työntekijämme Kurt Johansen on saanut Tanskan 
Raamattuseuran vuoden 2020 palkinnon työstään SAT-7:n 
Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana. Tanskan 
Raamattuseura myöntää vuosittain 10 000 Tanskan kruunua ja 
kehystetyn alkuperäissivun kuningas Kristian IV:n Raamatusta 
henkilölle, joka on työllään parantanut Raamatun näkyvyyttä 
yhteiskunnassa. Palkinto luovutettiin yllätysseremoniassa SAT-7 
Euroopan vuosikokouksessa Kööpenhaminassa. 
 
Johansen otti palkinnon vastaan hänelle luonteenomaisella 
nöyryydellä sanoen: ”En ansaitse kuulua tälle palkinnon saajien 
listalle, mutta otan sen vastaan kaikkien SAT-7:n työntekijöiden, 
tuottajien ja tukijoiden puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka 
tekevät yhteistyötä Jumalan kunniaksi.”  

SAT-7:N EUROOPAN JA 
AASIAN TYÖN JOHTAJALLE 
ARVOSTETTU PALKINTO

KATSO #FORBEIRUT YLEISVIDEO

KATSO #FORBEIRUT RUKOUSVIDEO

Pandemian edelleen myllertäessä rukoilemme, että jo vuonna 
2022 vuosikonferenssimme voisi toteutua kasvotusten. Vielä vuonna 
2021 kuitenkin haluamme tuoda ohjelmiemme antamat virikkeet, 
vaikutuksen ja muuntautumiskyvyn sinulle oman kotisi turvaan. 
Kutsumme yhteistyökumppanimme ja tukijamme liittymään 
seuraamme verkkotapahtumiin 22.–26.3.2021 viettääksemme 
yhdessä SAT-7:n 25-vuotisjuhlaa. 
 
Esittelemme merkittävimmät ohjelmamme ja puhujavieraamme, 
teemme suoria lähetyksiä studioistamme ja toimistoistamme. 
Otamme huomioon eri aikavyöhykkeet; jokainen ohjelma 
esitetään kolmeen kertaan, jotta vieraat eri puolilla maailmaa 
pääsevät mukaan. Kerromme lisää yksityiskohtia ja jaamme 
ohjelmalinkkejä tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. 
 
Koko vuoden 2021 ajan juhlistamme SAT-7:n 25-vuotista taivalta 
muistellen sitä, mitä Jumala on tehnyt, tutkien sitä, missä olemme 
nyt, ja suuntautuen siihen, minne olemme menossa. Haluamme 
edelleen tuoda muutosta yksilöiden ja yhteisöjen elämään ja tukea 
Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa kohti parempaa tulevaisuutta. 
Tulee jännittävä vuosi. Odotamme innolla, että pääsemme 
jakamaan sen kanssasi.   

PÄIVITYS: SAT-7 NETWORK – SAT-7@25
Kun lasinsirpaleet ja tiilimurska täyttivät Beirutin kadut, 

näkyviin tuli Libanonin kansan uskomaton kestävyys. 
SAT-7 AKATEMIAn Juliana Sfeir raportoi valtavasta 

räjähdyksestä, joka tuhosi kaupunkia 4. elokuuta. 
Dokumentissa nähtiin nuorten siivoavan katuja yhdessä. 

 
Tukijamme eri puolilta maailmaa ovat avokätisesti 
auttaneet SAT-7:ä jälleenrakentamisessa. Beirutin 
studiomme aloitti nopeasti sekä ruohonjuuritason 

avustustyön että sarjan kriisistä selviytymistä edistäviä 
televisio-ohjelmia. Ohjelmissamme kirkkojen johtajat 

rukoilivat, lapsia lohdutettiin ja katsojia ohjattiin henkisen 
tuen piiriin. Sydämestä sydämeen johti jumalanpalvelusta 
studion katolta, Et ole yksin välitti katsojien todistuksia 

kohtaamastaan urheudesta ja uskosta. Suunnittelemme 
myös pitkän tähtäimen hankkeita, jotta kaupunki nousisi 

raunioista entistä vahvempana. 
 

Paljon kiitoksia jokaiselle, joka oli mukana #ForBeirut 
-kampanjassamme! Rukouksistanne ja lahjoituksistanne 

on valtavasti apua. ”Olen onnellinen olosuhteista 
huolimatta. Jumala on kanssamme. Teidän laulunne 

lohduttavat meitä”, sanoo katsoja, joka ohjelmastamme 
Sydämestä sydämeen sai toivoa kaupungin lähes 

kestämättömään tilanteeseen. 
 

Edelleen toivoa tarvitaan kipeästi. Libanon oli 
murtumispisteessä jo ennen räjähdystäkin, ja sitä ovat 
pahoin runnelleet myös talouskriisi ja koronaviruksen 

leviäminen. Rukoile edelleen Beirutin ja Libanonin 
puolesta.   

04    UUTISIA SAT-7:LTÄ UUTISIA SAT-7:LTÄ    05

https://www.youtube.com/watch?v=q1x8PNVkuqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H0iq5NQCTyc&feature=youtu.be


SAT-7 ARABIC lähettää Pohjois-Afrikkaan uutta ohjelmasarjaa, 
joka sisältää innostavia todistuspuheenvuoroja Algeriasta. Niin on 
kirjoitettu koostuu 3–5 minuutin mittaisista jaksoista, joissa äskettäin 
kääntyneet berberiheimoon kuuluvat kristityt kertovat uskostaan. 
 
Yksi jaksoista kertoo uskovasta, joka otti Jeesuksen vastaan 
luettuaan Raamattua omalla kielellään. ”Olin ollut pitkään hyvin 
sairas. Kun rukoilin, että paranisin, uskoni auttoi minua näkemään 
Jumalan suurempana kuin sairauteni ja jopa suurempana kuin 
kuolema. Terveyteni kyllä koheni, mutta ennen kaikkea opin 
luottamaan Jumalaan kaikesta muusta riippumatta.” 
 
Toisessa rohkaisevassa jaksossa eräs mies kertoo, että hänen 
kotiseudullaan uskoontulleet elävät rauhassa musliminaapuriensa 
kanssa ja kertovat avoimesti uudesta elämästään kristittyinä.  

BERBERIUSKOVIEN TODISTUKSIA
SAT-7 AKATEMIA TUO ILOA LAPSIKATSOJILLE

Täyttäessään kolme vuotta SAT-7 AKATEMIAn osastomme järjesti katsojilleen kilpailun. Sen voittivat 
kaksossisarukset Charbel ja Lamita, jotka saivat palkinnoksi vierailun SAT-7:n studiolle Beirutissa, 

Libanonissa. He saivat tavata suosikkiopettajansa ohjelmasarjasta Minun kouluni.
 

“Rakastamme eniten ohjelmia Minun kouluni ja Azzouzin kanssa. Ohjelma Bloom Bloom opetti meidät
tanssimaan ja laulamaan ja lisäksi sen, mikä on oikein ja mikä väärin”, sanoo Lamita lyhytvideolla, jonka 

SAT-7 AKATEMIA jakoi sosiaalisessa mediassa. 

SAT-7 PARSin uusi dokumenttisarja Seitsemän kirjettä rohkaisee ja tukee Iranin ja
Afganistanin vainottuja seurakuntia. Ohjelmassa, joka perustuu Ilmestyskirjan 
kirjeisiin seitsemälle seurakunnalle käsitellään myös historiaa ja kulttuuria. 
Sarja vie katsojat matkalle Turkkiin näiden seurakuntien arkeologisesti 

merkittäville alueille.

 
Dokumentti soveltaa kirjeiden sanomaa nykyaikaan ja samalla 

korostaa niiden ajankohtaisuutta Kristuksen kirkolle nykyäänkin.
Ohjelma tarjoaa opetusta, virikkeitä ja uuden näkökulman 

paineen alla kamppaileville kristityille linkittäen heidän 
kokemuksensa apostoli Johanneksen ilmestyksiin, jotka 

hän sai ollessaan itse maanpaossa ja vainottuna. 
 

Ohjelmasarjaan nauhoitetaan ääniraita 
myös arabiaksi ja turkiksi, jotta 

SAT-7 ARABIC ja SAT-7 TÜRK 
voivat lähettää sen omille yleisöilleen.  

UUSI OHJELMA VAINOTUILLE KRISTITYILLE

LISÄÄ SUORIA SOMELÄHETYKSIÄ VUODELLE 2021

SAT-7 TÜRK kehittää suhdettaan armenialaiseen kirkkoon. 
Eminenssi Sahak Masalyan, Turkin armenialaisen kirkon 
patriarkka, ilmaisi vakavaa haluaan kehittää pitkäaikaista 

yhteistyötä kanavamme kanssa. Tapaamisessa kanavan 
johtajien kanssa arkkipiispa sanoi: ”Patriarkaatin ja SAT-7 

TÜRKin suhteen tulee kukoistaa monien vuosien ajan.”

Tämän yhteyden vahvistuminen on tärkeä askel SAT-7 
TÜRKille, kun se pyrkii tukemaan ja rohkaisemaan kaikkia 

Turkin kristillisiä kirkkokuntia ja etnisiä vähemmistöjä. 
Läheisempi kumppanuus avaa SAT-7 TÜRKille 

mahdollisuuden tuottaa ja kuvata ohjelmia armenialaisen 
kirkon tiloissa ja kutsua kirkon johtajia ohjelmiin.  

OIKAISEMME VÄÄRINKÄSITYKSIÄ ARABINAISISTA
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SAT-7 ARABICin uusi ohjelma Salaisuus sisällämme 
auttaa sekä mies- että naiskatsojia kyseenalaistamaan 

naisia koskevia vahingollisia uskomuksia. Ohjelma 
rohkaisee näkemään naiset Jumalan silmin.

Ohjelmassa kolmen eri sukupolven naiset – isoäiti, äiti 
ja tytär – kokoontuvat keskustelemaan aiheista, jotka 

vaikuttavat naisiin koko arabiankielisessä maailmassa. 
Ohjelma on tehty Egyptissä, mutta se tarjoaa 

monipuolisia näkökulmia kutsuen vieraita muista 
arabiaa puhuvista maista ja ohjaa naisia suhtautumaan 

vaikeuksiinsa raamatullisesta näkökulmasta.  
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SAT-7 TÜRK JA ARMENIALAINEN 
KIRKKO KASVAVAT YHDESSÄ

   
Arabiankieliset kanavamme ovat saaneet vuodelle 2021 lisäbudjetin sosiaalisen 
median kehittämistä varten. Sekä aikuisten että lasten kanavalla tulee kullakin 
ohjelmasarjalla olemaan kuukaudessa yksi erityislähetys sosiaalisessa mediassa 

sen lisäksi, että ohjelmat näytetään normaaliin tapaan satelliittikanavalla. 
Tällä tavalla SAT-7 haluaa saavuttaa 12-19-vuotiaita, jotka viettävät 

yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa.  



VAPAUS KRISTUKSESSA
Nykyisessä maailmantilanteessa lukemattomat ihmiset kaikkialla maailmassa ja myös 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa kokevat tuskaa. Usein eniten sattuu niihin, jotka ovat 
sorrettuja – niihin, joilta evätään oikeuksia ja vapauksia vain sillä perusteella, keitä he ovat.

Vapauden puute tuhoaa toivon ja toivon puute 
tuhoaa elämän. Pohjois-Afrikan maaseudulla naisten 
elämää rajoitetaan niin, että he kokevat ”syntyneensä 
kuolemaan”; Iranin köyhät lapset joutuvat epätoivoon, 
kun pandemia tuhoaa heidän mahdollisuutensa käydä 
koulua; vammaisille ei avaudu paikkaa yhteiskunnassa; 
pakolaiset elävät limbossa ilman mitään oikeuksia. 
 
Jumalan silmissä yksikään ihminen ei ansaitse 
syrjäytyä; Hänelle jokainen on arvokas. Siksi hän 
kehottaa ja varustaa lapsiaan ”julistamaan vangituille 
vapautusta” (Jes. 61:1). SAT-7:n kokonaisvaltainen 
ohjelmatuotanto on vastaus tähän kehotukseen 
kolmella tavalla. 
 
Ensinnäkin, kun kerromme evankeliumia, 
kaikentaustaiset katsojamme löytävät vapauden 
Jumalassa: todellisen, elämää muuttavan vapautumisen 
hengellisestä pimeydestä ja epätoivosta. Toiseksi 
ohjelmamme antavat sorretuille vapauden tulla 

kuulluksi. Miljoonat katsojamme kuulevat meidän 
kauttamme muutoin syrjään jääneiden naisten, 
lasten, kristittyjen, muiden uskonnollisten ryhmien ja 
vähemmistökansojen äänen. 
 
Kolmanneksi SAT-7:n kanavat vapauttavat katsojia 
pyrkimään muutokseen. Ohjelmat tarjoavat turvallisen 
keskustelualustan tabuja rikkoville aiheille, joita 
on käsiteltävä, jotta muutos kodeissa, perheissä ja 
yhteisöissä voisi alkaa. Ne sisältävät koulutusmateriaalia 
ihmisoikeuksista ja tukevat katsojia läpi leimautumisen 
ja paineen, kun he lähtevät – jos turvallisesti voivat – 
vaatimaan oikeuksiaan. 
 
Tässä osiossa kerromme, miten SAT-7:n ohjelmat 
auttavat kristittyjä vähemmistöjä (s. 10–11), pakolaisia 
ja vähemmistökansojen jäseniä (s. 12–13), vammaisia 
(s. 14–15), lapsia (s. 16–17) ja naisia (s. 18–19) 
löytämään vapauden. Kiitos, että lukiessasi rukoilet 
katsojiemme puolesta.  
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Lähi-idässa solmituista 
avioliitoista 

joka 5.
on lapsiavioliittoja.

naista kuoli 
perheväkivallan uhrina.

474

Libanonilaisnaisten 
työttömyysaste on 
noussut tänä vuonna

63 %

Afghanistan on maailman

2.alueen naisista on 
vailla pankkitiliä.

6/10
Lähde: Open Doorsin 2020 World Watch List

Jemenin lapsista on 
lapsityövoimana.

Yli

1/3
Lähde: YK:n työjärjestö 

vaarallisin maa kristityille.

Vuonna 2019 Turkissa



VAPAUS USKOA
“Jokaisella on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus”, toteaa Kansainvälinen ihmisoikeuksien 
julistuksen 18. artikla. Tämä oikeus on evätty monilta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. SAT-7 vastaa 
haasteeseen tukemalla vähemmistössä eläviä kristittyjä, joilta puuttuu uskonnonvapaus ja 
seurakuntayhteys. SAT-7 luo tilan kohdata muita totuuden etsijöitä ja avaa keskusteluja vapaudesta uskoa.

Monta vuotta olemme joutuneet 
kestämään toisten ihmisten 
halveksuntaa emmekä jaksa sitä 
enää. Jopa henkeämme on uhattu, 
jos kerromme muille kristillisestä 
uskostamme. 
SAT-7 PARSin nimetön katsoja

“

“

Veljeni estivät minua menemästä 
enää kirkkoon ja uhkasivat tappaa 
minut, jos menen. Onneksi tajusin, että 
SAT-7 tuo jumalanpalveluksen minun 
huoneeseeni. 
Nabila*, Algeria

“

Sisareni ja minä päätimme äskettäin 
tulla Jeesuksen seuraajiksi. Asumme 
Afganistanissa ja meitä pelottaa. On 
vaikeaa ja pelottavaa yrittää täällä 
löytää muita kristittyjä ja päästä 
seurakuntayhteyteen.  
Hooman*, Afganistan 

“
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Maailman 
kymmenestä 
kristityille 
vaarallisimmasta 
maasta

  on Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afrikassa.
Lähde: Open Doors 2020 World Watch List

Vuonna 2019 
kristityt saivat Iranissa 
uskonsa tähden 
vankeustuomioita, 
joiden pituus oli 

4 kk – 5 v.

“Kiitos, että vastasitte kysymyksiini. Älkää 
jakako viestejäni suorissa ohjelmissa, sillä se on 
minulle hyvin vaarallista”, sanoo Shahrad*, 
SAT-7:n katsoja Afganistanista. Hän kysyi 
meiltä Jeesuksesta. Shahradilla on oikeus etsiä 
vastauksia ja vapaasti päättää omasta uskostaan. 
Silti Afganistanissa ja monissa muissa Lähi-idän 
maissa näitä oikeuksia ei käytännössä kunnioiteta. 
Shahradin kaltaiset etsijät eivät useinkaan ole 
vapaita pyrkimään kohti totuutta avoimesti tai 
edes omien kotiensa seinien sisäpuolella.
 
Silta kuilun yli 
Tässä ympäristössä kristityksi kääntyvät ottavat 
suuren riskin. Heitä uhkaa häirintä viranomaisten 
taholta sekä ulkopuolelle sulkeminen tai väkivalta 
omassa perheessään tai yhteisössään. Iranissa 
ja Turkissa uskonnollinen identiteetti on niin 
tiukasti kietoutunut kansalliseen identiteettiin, 
että kääntyneitä saatetaan pitää maanpettureina 
ja kansallisen turvallisuuden uhkaajina. Jopa 
pitkään alueella vaikuttaneet ja vakiintuneet 
kristilliset tunnustuskunnat saattavat joutua 
sekä viranomaisten että ympäröivän yhteisön 
vihamielisyyden kohteeksi. 

Mediatyön kautta SAT-7:llä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus saavuttaa miljoonia alueen 
ihmisiä. Ohjelmamme voivat luoda siltaa 
uskonnonvapauden puutteen aiheuttaman kuilun 
yli. Opetuksemme, rukouksemme ja televisioidut 
jumalanpalvelukset tarjoavat rohkaisua ja 
opetuslapseutta kristityillä, joilla ei ehkä ole 
kirkkoa, kristittyjen yhteisöä tai kirjallista kristillistä 
materiaalia. Suorat ohjelmamme ja yhteydenpito 
katsojayhteystiimimme kanssa antavat eristyksissä 
eläville uskoville arvokkaan mahdollisuuden 
harjoittaa kristillistä uskoa ja elämää. Samalla 
etsijät saavat turvallisen tilan tutkia kristillistä 
uskoa ja ilmaista kysymyksiään.

Tulevaisuuden perustukset 
SAT-7:n ohjelmat tukevat uskovia ja etsijöitä 
tänään, mutta lisäksi ne pyrkivät luomaan 
ymmärrystä ja tietoisuutta, joka auttaa 
rakentamaan paremman huomisen perustuksia. 
”SAT-7:llä uskomme, että kokonaiset yhteiskunnat 
vahvistuvat ja kaikki hyötyvät, kun jokainen voi 
toteuttaa oikeuttaan ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapauteen. Samalla vapautuvat kristityt 
vähemmistöt”, sanoo George Makeen, SAT-7 
ARABICin ohjelmajohtaja. 

SAT-7 auttaa purkamaan tabuja ja 
avaamaan keskustelua oikeudesta valita ja 
harjoittaa uskontoaan. Tähän soveltuvat 
esimerkiksi innovatiivinen draama Muuri sekä 
keskusteluohjelmat Sisäpiiri SAT-7 PARSilla ja 
Valaiset meitä SAT-7 ARABICilla. SAT-7 PARSin 
ohjelmat esitetään Iranissa ja niihin kuuluu myös 
koulutusohjelmia, jotka antavat katsojille tietoa 
heidän oikeuksistaan.  

Uusi sukupolvi  
Libanonissa on laajempi ilmaisunvapaus kuin 
alueella muutoin. Siellä SAT-7 AKATEMIAn 
lasten oikeuksien ohjelma Palapeli kerää eri 
kulttuuri- ja uskontotaustaisia lapsia leikkimään 
ja oppimaan yhdessä. Lapsille kertyy kokemuksia, 
jotka auttavat heitä hylkäämään toisia ihmisiä 
luokittelevat ennakkoluulot – samalla katsojat 
jakavat tämän kokemuksen. 
Tällaisilla ohjelmilla SAT-7 auttaa uutta 
sukupolvea ymmärtämään ihmisoikeuksia, myös 
uskonnonvapautta, ja omaksumaan avoimen 
asenteen eri kulttuureita ja uskontoja kohtaan. 
Se auttaa heitä rakentamaan tulevaisuudessa 
vahvempaa yhteiskuntaa.  

* Nimet muutettu
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”Ymmärrän, että en tiedä paljonkaan 
Jeesuksesta Kristuksesta eikä minusta 
ole haitaksi oppia lisää. Silti katson 
SAT-7 TÜRK:n ohjelmia salassa 
mieheltäni ja pojaltani..  
Ceyda*, Turkki

5



VAPAUS KAIKILLE 
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Oikeuksien ja vapauksien toteutuminen, esimerkiksi pääsy terveydenhuollon ja koulutuksen 
piiriin, on suuri haaste Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Alueella vallitsevat talouskriisi, 
kansallinen ja uskonnollinen jakautuminen ja sukupuolten epätasa-arvo. Elämä on raskasta 
monille, ja erityisen raskasta se on pakolaisille, vammaisille ja lapsille. 

VÄHEMMISTÖT
Pakolaiset olivat jo ennestään syrjittyjä ja heikossa ihmisoikeudellisessa asemassa. Pandemian 
aiheuttamat jännitteet ja epävakaus ovat vaikeuttaneet heidän elämäänsä entisestään.

“Olosuhteemme ovat vaikeat. Pysymme nipin napin hengissä. Ennen pandemiaa ahdistuksemme 
oli 100-prosenttista. Nyt se on 200-prosenttista”, sanoi syyrialainen pakolainen Libanonissa. 
Hän kertoi SAT-7 ARABICin ohjelmassa Et ole yksin vaikeuksistaan päästä terveydenhoidon 
piiriin. Syyrialainen pakolaisäiti kertoi syrjinnästä, jota hänen lapsensa kothaavat koulussa. 
“Haluan vain, että lapsillani on oikeuksia.”
  
 

Alueen etniset ja uskonnolliset vähemmistöt joutuvat usein 
kärsimään rasismista, syrjinnästä ja oikeuksien polkemisesta. 
Liikkumisrajoitusten aikaan erityisen huonosti kohdeltiin 
naispuolisia maahanmuuttajia. Heitä heitettiin kadulle 
pennittöminä ja asunnottomina tai pidettiin 
vankina työnantajan talossa.

SAT-7 tarjoaa myös pakolaisille ja 
vähemmistöryhmille mahdollisuuden 
sanoa sanottavansa. Siten lisäämme 
yhteiskunnallista tietoisuutta ja 
edistämme Jumalan antaman 
ihmisarvon ymmärtämistä ja 
hyväksymistä.

KATSO VIDEO: SYYRIALAISPAKOLAINEN KERTOO VAIKEUKSISTAAN

Kristitty pakolaisperhe Zahlessa, Libanonissa.

https://www.youtube.com/watch?v=A46KuhX8ESQ&feature=youtu.be


VAMMAISET
Vammaisuuteen liittyvä sosiaalinen leima ja häpeä aiheuttavat perheissä painetta pitää 
vammaiset perheenjäsenet piilossa. Vaikka perhe etsisikin tukea, tukirakenteita ei juuri ole 
paikallisella eikä valtakunnallisellakaan tasolla.

“Näillä alueilla on vaikea saada tukea, jos olet vammainen, jos joudut vammauttavan 
onnettomuuteen tai jos lapsesi on syntyessään parantumattomasti sairas. Puuttuu varsinkin 
sellainen tuki, joka suhtautuisi tilanteeseen toiveikkaasti ja myötätuntoisesti”, kertoo 
vammaisten puolestapuhuja Joni Eareckson Tada. 

SAT-7 KIDS lisää tietoisuutta ja edistää yhteyttä kutsuen fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia 
lapsia ohjelmaan Tähtien kaupunki. SAT-7 TÜRKin Vaikeuksien voittajat ja SAT-7 ARABICin 
Valaiset meitä tarjoavat vammaisille mahdollisuuden kertoa elämäntarinansa televisiossa.

Äskettäisessä jaksossaan SAT-7 ARABICin ohjelma Et ole yksin kutsui ohjelmaan viittomakielen 
tulkin ja pureutui kuulovammaisten ihmisten kohtaamiin vaikeuksiin. Ohjelmassa oli 
vierailijana kuulovammainen, joka kehotti Libanonin hallitusta 
esteettömyyden parantamiseen.
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Paljon kiitoksia 
huolenpidostanne 
ja rakkaudestanne. 
Te olette oikeita 
todistajia ja valo 
meidän lapsillemme 
maailmassa, joka on 
pimeyttä täynnä.
Valaiset meitä -ohjelman
katsoja

“
KATSO VIDEO OHJELMAN ET OLE YKSIN
VAMMAISUUTTA KOSKEVASTA JAKSOSTA

vammaista

12 
milj.

Tähtien kaupunki -ohjelma kutsuu erilaisia lapsia tutustumaan toisiinsa.

alueen maaseudun 
vammaisista naisista 
ei käy alakoulua 
loppuun.

80 %

* Läntisen Aasian Talous- ja sosiaalikomissio

Egyptissä elää

https://www.youtube.com/watch?v=CXG9D5IoBNY&feature=youtu.be


16   VAPAUS KRISTUKSESSA

LAPSET
Oikeus koulutukseen; oikeus valita aviopuoliso; oikeus kasvaa turvallisissa oloissa; 
oikeus leikkiä ja olla lapsi. Monet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapset ovat pitkään 
joutuneet elämään ilman näitä vapauksia ja oikeutta kasvaa Jumalan heille 
suunnittelemaan täyteen elämään. Nyt pandemia on edelleen vahingoittanut heidän 
koulutustaan, mielenterveyttään ja perhe-elämäänsä.

Markus Kashouh on 16-vuotias SAT-7 KIDS -kanavan juontaja. Hän ymmärtää, kuinka 
turhauttavaa lapselle on, että hänellä ei ole mitään sananvaltaa itseään koskevissa 
isoissa päätöksissä. Naimisiinmenosta ja koulunkäynnistä päätetään hänen ohitseen. 
”Lapset eivät useinkaan tiedä, että heillä on oikeus tehdä omat päätöksensä – tai että 
Jeesuksen antama toivo voi antaa elämään parempaa suuntaa”, Markus sanoo. 

SAT-7 KIDS tarjoaa katsojille Markuksen kaltaisia roolimalleja, jotka ohjaavat lapsia 
tuntemaan oikeutensa ja auttavat heitä löytämään Jeesuksessa rauhan, joka ylittää 
kaikki olosuhteet. Nyt sekä Markus että opettajantyöstään Minun kouluni -ohjelmassa 
tunnettu Grace Al Najjar valmistelevat uusia ohjelmia lapsikatsojien tueksi.

Markuksen uusi ohjelmasarja Muuten on suunnattu varhaisteineille. Se kertoo komedian 
ja sketsien keinoin tärkeistä aiheista kuten nettikiusaamisesta ja itseilmaisusta sekä 
purkaa lapsille suunnattua disinformaatiota. “Maailmantilanne aiheuttaa lapsille paljon 
pelkoa ja ahdistusta. Kun vanhemmatkin ovat stressaantuneita, lapset eivät ehkä voi 
purkaa mieltään kenellekään. Liikkumisrajoitukset ja sulut ovat vaikuttaneet heidän 
mielenterveyteensä. Haluamme rohkaista heitä uskomaan muutokseen.” 

KATSO VIDEO FOR A BETTER LEBANON
(MARKUS KASHOUH)

syyrialaisista 
pakolaislapsista 
ei edelleenkään 
pääse kouluun. 

35%

Lähde: UNICEF YK:n työjärjestö

Jemenin lapsista on 
lapsityövoimana.

Yli

1/3
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Pandemian aiheuttamien liikkumisrajoitusten ja Beirutin sataman räjähdyksen vuoksi olemme erityisesti tukeneet ja rohkaisseet lapsikatsojiamme. Minun 
kouluni on lähettänyt suoria ohjelmia facebook-sivustollaan, esimerkiksi viikoittaisen Lauantain kielisikermän, jossa Grace al Najjar ja muut rakastetut 
opettajat tarjosivat lapsille mielenkiintoista ajanvietettä ja lohduttavaa seuraa vaikeina aikoina. Vuonna 2020 SAT-7 AKATEMIAn Palapeli-ohjelma 
juhlisti yksivuotispäiväänsä. Ohjelman tavoitteena on ohjata lapsia iloitsemaan toistensa erilaisuudesta ja kunnioittamaan toistensa oikeuksia. Tämän 
saavuttamiseen ohjelma käyttää pelejä ja leikkejä.

1

2

https://www.youtube.com/watch?v=80bGKNwMR_I&feature=youtu.be
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“Jokin ääni sisälläni ei suostu enää vaikenemaan”, sanoi nainen, joka soitti SAT-7 ARABICin ohjelmaan. 
Kun pandemia syventää jo ennestäänkin vaikeassa asemassa olleiden naisten kriisiä, SAT-7 kutsuu heitä 
yhteen, tuo heidän äänensä kuuluviin ja näyttää, millä tavalla naisten ja tyttöjen elämää lamauttavat 
epätasa-arvo, väkivalta ja tuen puute.

VAPAUS OLLA 
TASA-ARVOINEN

“Ihan kuin olisimme sodassa. Satoja naisia 
tapetaan”, sanoo juontaja Şemsa Deniz Baker, joka 
liittyi paikallisten naisten joukkoon pandemiasulun 
aikana peräänkuuluttamaan oikeutta naisille. 
SAT-7 TÜRKin ohjelmassa Kotitekoinen hän 
sanoi: ”Vetoan teihin, kansamme johtajat – se, mitä 
tapahtuu, on laissa kiellettyä. Haluamme, että lakia 
noudatetaan!”

Naiset ja tytöt ovat joutuneet kärsimään 
kohtuuttoman suuren osan koronaviruspandemian 
pahimmista vaikutuksista. Lapsiavioliitot ovat 
lisääntyneet ja perheväkivalta on noussut pelottavalle 
tasolle.

Pandemia on myös vahvistanut entisestään 
epätasa-arvoa perheissä, työmarkkinoilla ja niillä 
yhteiskunnallisilla keskustelualustoilla, joissa naisten 
valinnanvapautta ja ilmaisunvapautta rajoitetaan. 
Maggie Morgan, ohjelman Neula ja uusi lanka 
tuottaja sanoo: ”Kaikilla ihmisillä on kyllä ääni. Osa 
vain vaiennetaan tai jätetään kuulematta.” Yhtä 
hyvin Egyptissä, Turkissa, Algeriassa kuin Iranissakin 
SAT-7:n naisten ohjelmat tuovat vaiennetut äänet 
kuuluviin ja haastavat sekä nais- että mieskatsojia 
keskustelemaan naisten roolista ja oikeuksista.. 

“Koko elämäni ajan 
olen saanut kuulla, että en merkitse mitään.” 
“Jumalan kunnia on ihminen, joka on kokonaan 
elossa.” Tämä tunnuslause on ollut tiimin 
ohjenuorana ja johtanut jo seitsemän vuoden ajan 
tuottoisaan työhön Neulan ja uuden langan parissa.

Ohjelmaan soittaneiden katsojien sanat ovat 
todistuksena vahvasta vaikutuksesta lukuisien naisten 
ja perheiden elämään. ”Ohjelman katsominen 
muutti elämäni. Sain rohkeutta rauhallisesti ja 
johdonmukaisesti vastustaa perheväkivaltaa omassa 

kodissani. Se aiheutti ison muutoksen. Nyt 
voin sanoa mielipiteeni muuhunkin”, 
sanoo Nadine.

Toinen katsoja kertoo: ”Olen 
katsonut Neulaa ja uutta 
lankaa lukioikäisestä asti 
ja läpi yliopistovuosien. 
Tämä ohjelma 
antaa minun olla 
oma itseni. Yritän 
tehdä maailmasta 
paremman paikan. 
Teen vapaaehtoistyötä 
auttaen nuoria tyttöjä 
ajattelemaan omilla 
aivoillaan. Koko elämäni 
ajan minulle on sanottu, 
että en merkitse mitään, 
koska olen tyttö. Nyt koen, että 
minulla on merkitystä.”

Vaiennettu lapsuus  
Äskettäisessä jaksossa naisten oikeuksien 
asiantuntija Ghada Mostafa kertoi, että 
naisten matka hiljaisuuteen alkaa jo varhain. 
Tytöt kasvatetaan pelkäämään ja tottelemaan 
vanhempiaan kyselemättä ja painetaan 
sivurooliin omaa elämäänsä 
koskevissa päätöksissä.
Usein vanhemmat päättävät, 
saako tytär käydä koulua vai ei, 
saako hän opiskella yliopistossa 
ja milloin hän menee naimisiin. 
Vastarinta muserretaan 
rangaistuksilla, jotka ulottuvat 
pilkkaamisesta henkisen painostamisen kautta 
fyysiseen pahoinpitelyyn ja eristämiseen.
Koska Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuuri on 
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häpeäkeskeinen, 
monet naiset 

eivät uskalla 
kertoa häirinnästä, 

seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja 

perheväkivallasta vielä 
aikuisinakaan.
“Työpaikassani 
minulle yritettiin 
tehdä väkivaltaa. 
Vanhempani kielsivät 
minua tekemästä 
siitä ilmoitusta”, eräs 
soittaja sanoo. ”Minut 

vaiennettiin, mutta jokin 
ääni sisälläni ei suostu enää 

vaikenemaan.”
Maggie Morganin mukaan 

naiset saattavat kannattaa 
ilmaisunvapautta ja halutakin ilmaista 

ajatuksensa, mutta he tietävät, että 
seuraukset voivat olla vakavat. ”He pohtivat, 
mahtaako omien todellisten ajatusten 
ilmaiseminen maksaa heille sen vähänkin 
vapauden, joka heillä vielä on. Esimerkiksi 
häirinnän uhri ei ehkä kerro asiasta isälleen, 
koska isä saattaisi sulkea hänet kokonaan 
kotiin.”
 
Muottia murtamassa
Maggie Morganille yksi tapa naisten 
auttamiseen on se, että rohkaistaan naisia 
tekemään pieniä, omassa elämäntilanteessa 
mahdollisia muutoksia. Maggie valmistelee 
uutta ohjelmasarjaa, jonka nimi on Ilon 
jäljillä. Siinä hän jakaa elämää erityisesti 
Ylä-Egyptin maaseudun naisten kanssa ja tuo 
näkyviin Jumalan kunniaa heidän elämässään. 

alle 18-vuotiasta tyttöä.
Lähde: UNICEF

Joka vuosi naitetaan

700 000

KATSO VIDEO: NEULA JA UUSI LANKA TARTTUU
NAISTEN OIKEUTEEN OMISTAA OMAISUUTTA 

KATSO VIDEO: KOTITEKOISEN JUONTAJA VASTUSTAA 
PERHEISSÄ TAPAHTUVAA NAISTEN SURMAAMISTA

https://www.youtube.com/watch?v=dFuQOVEp_Ww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y4UOK0SK7xE&feature=youtu.be
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Tohtori Terence Ascott - SAT-7:n perustaja ja kunniapuheenjohtaja

MISSÄ KULKEE 
LEHDISTÖNVAPAUDEN RAJA?
Syyskuun 2020 alkupuolella ranskalainen 
satiirilehti Charlie Hebdo julkaisi pilakuvia 
profeetta Muhammedista. Sen jälkeen on 
tapahtunut Ranskassa kaksi järkyttävää terrori-
iskua ja monissa muslimienemmistöisissä maissa 
on järjestetty mielenosoituksia ja ranskalaisten 
tuotteiden boikotteja. Lokakuussa 2020 Ranskan 
iskuissa nuori islamisti teloitti opettajan Pariisin 
lähettyvillä ja toinen hyökkääjä puukotti kuoliaaksi 
jumalanpalvelukseen osallistujan Nizzassa.

Ranskan viranomaiset ovat puolustaneet oikeutta 
tällaisten sarjakuvien julkaisemiseen – sen lisäksi 
jotkut heistä näyttävät kaatavan öljyä tuleen 
ilmoittaessaan, että tullaan painamaan kirjanen, 
joka sisältää nuo profeetan pilakuvat ja se tullaan 
jakamaan lukiolaisille osoituksena sitoumuksesta 
”Ranskan arvojen puolustamiseen”. 

Se, että voit tehdä jotain, ei tarkoita, että 
sinun pitäisi!
Nämä tapahtumat synnyttävät taas kerran julkisen 
keskustelun siitä, mitä lehdistönvapaus todella 
tarkoittaa. Onko se lupa (tai jopa ohjenuora) 
sanoa mitä tahansa mieleen juolahtaa, vai onko 
olemassa yleismaailmallisia hyvän käytöksen ja 
kunnioituksen sääntöjä, joita pitäisi noudattaa?
Joissain mielessä vastaus on ilmiselvä – useimmissa 
yhteiskunnissa emme pidä sopivana pilkata 
vammaisia tai toista kansakuntaa edustavia, 
ainakaan afrikkalaisia. Näyttää kuitenkin siltä, että 
arabit ja sitä kautta muslimit ovat edelleen vapaata 
riistaa.

Ajan myötä tähän varmasti tulee muutos. 
Meidän on kuitenkin jo nyt ymmärrettävä, että 
muslimien loukkaantumisessa profeettaansa 
esittäviin pilapiirroksiin on kyse enemmästä kuin 
reaktiosta pilkkaamiseen. Islamin piirissä on 
yleisestikin ottaen sopimatonta tehdä profeetasta 
minkäänlaista kuvaa, olipa profeetta Muhammed, 

Aadam, Nooa tai kuka tahansa muu.
Miten tämä liittyy asiaan? Riippumatta siitä, mitä 
kunkin yhteiskunnan enemmistä sallii tai hyväksyy, 
kun arvostellaan tai pilkataan yhteiskunnan eri 
osia, aina on muistettava strateginen kysymys: 
mitä pyritään saavuttamaan silloin, kun vitsaillaan 
toisen uskonnosta? Jonkun mielestä se voi tuntua 
hyvältä. Se voi olla oikeasti hauskaa ja herättää 
ajatuksia. Tai sen tarkoitus voi olla järkyttää 
ja nolostuttaa tiettyjä ihmisiä niin, että tietyt 
käyttäytymismallit vähitellen häviävät.

Kun ajattelemme Euroopan muslimiyhteisöä, 
mahtaako kuitenkaan olla niin, että heidän 
loukkaamisensa saa äärisuunnan edustajat 
parantamaan tapansa? Eikä se ennemminkin 
syvennä heidän kokemuksensa sortamisesta 
ja väheksynnästä? Saako heidän uskontonsa 
kimppuun hyökkääminen heidät paremmin 
kunnioittamaan länsimaailman demokraattisia 
arvoja ja sananvapautta?  Eikö ennemminkin 
synny yhä syvempää vastustusta ja liiallisen 
vapauden arvostelua – vapauden, joka näyttää 
luopuneen kaikista hyvän käytöksen säännöistä, 
kunnioituksesta ja yhteiskunnan vastuusta 
vähemmistöjemme suhteen?   

”Pystyimme ohittamaan kaiken 
tavanomaisen sensuurin.”
Kun perustimme SAT-7:n ensimmäiseksi Lähi-
idässä toimivaksi kristilliseksi satelliittikanavaksi, 
painiskelimme näiden teemojen kanssa. 
Miten muotoilisimme perustamisasiakirjat ja 
ohjelmasäännön? Tuohon aikaan yli 20 vuotta 
sitten ymmärsimme, että satelliittitelevisio avaisi 
meille ennennäkemättömät mahdollisuudet päästä 
arabimaailman miljooniin koteihin ja sanoa mitä 
tahansa. Tarkoittiko se, että tämä mahdollisuus 
pitäisi käyttää toisten ihmisten uskonnon 
arvosteluun, jotta siten voisimme korottaa 
omaamme ja voittaa puolellemme käännynnäisiä?

Sananvapaus 
ei tarkoita, että 
meillä olisi lupa 
sumeilematta 
loukata ihmisten 
uskontoa ja 
moraalia tai 
yllyttää toisia 
vihaan.

“
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On selvää, että jotkut muut ovat myöhemmin 
valinneet sen tien. SAT-7 koki kuitenkin alusta asti, 
että hyökkäävä strategia tuottaisi vastareaktion, 
josta kärsisivät paikalliset kristittyjen yhteisöt 
(kuten juuri näimme Nizzassa) ja lisäksi se ei 
tuottaisi hyvää tulosta.

Televisiolla ja radiolla on voima muuttaa elämää. 
Se voima tulee niiden kyvystä luoda yleisönsä 
kanssa pitkäaikaisia suhteita. Yleisö kutsuu meidät 
suljettuihin koteihin suljetuissa maissa päivä 
toisensa jälkeen, jos jaamme positiivisia uutisia 
– esittelemme evankeliumin. Toisten ihmisten 
uskomusten kimppuun hyökkääminen aiheuttaa 
vain loukkaantumista ja varmistaa, että he eivät 
enää koskaan katsele ohjelmiamme tai salli 
perheenjäsentenkään niitä katsoa.

Kun seuraamme katsojalukujamme, huomaamme, 
että aktiivisin katsojakuntamme ja nopeimmin 
kasvava yleisö meillä on sellaisissa maissa, joissa ei 
ole juuri lainkaan kirkkoja.

Miksi? Koska kykenemme tarjoamaan toivoa, apua 
ja Hyviä Uutisia ilman aiheetonta loukkaamista. 
Emme torju ihmisiä luotamme arvostelemalla tai 
väheksymällä sitä, mihin he ovat sukupolvien ajan 
pitäneet pyhänä.

Sananvapaus ei siis tarkoita, että meillä olisi 
lupa sumeilematta loukata ihmisten uskontoa ja 
moraalia tai yllyttää toisia vihaan. Vapaa media on 
arvokas omaisuus ja sitä pitää varjella. Sen tehtävä 
kuitenkin on toimia yhteiskunnassamme suolana ja 
valona etsien koko yhteiskunnan parasta. 

1 90% Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan väestöstä pystyy katsomaan satellittitelevisiota.  

2 Tohtori Terence Ascott (vasemmalla) and arkkipiispa Paul Sayah (oikealla) Libanonissa 

vuonna 1994 keskustelemassa SAT-7 perustamisasiakirjoista ja säännöistä.  

3 SAT-7:n perustamiskokous 17.–18.11.1995. 

4 Beduiinit katsovat satelliittitelevisiota.

1

2 3

4
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Stefanie Mitchell työskentelee SAT-7:n viestintäosastolla. Nyt hän muistelee 
lapsuuttaan Turkissa, jossa kristittyjä on alle yksi prosentti väestöstä.

KRISTITTYNÄ 
NUORENA TURKISSA

 
Muistan, että lapsena tulin koulusta kotiin 
ärtyneenä siitä, että en ollut turkkilainen. Omasta 
mielestäni olin. Synnyin Istanbulissa, kävin 
turkkilaista koulua. Minulla oli turkkilaisia ystäviä 
ja puhuin turkkia. Silti olin erilainen. Näytin 
ulkomaalaiselta ja olin silloin niin kuin nytkin 
kristitty.

En muista, että olisin koskaan kohdannut ystävieni 
kanssa uskontoon liittyviä ristiriitoja, sen paremmin 
omaani kuin heidänkään. Olimme lapsia ja meillä 
oli muita ”tärkeämpiä” juttuja: oppitunteja, 
kokeita, leikkejä. Muistan uskonnon tulleen esiin 
vain silloin, kun luokassa onniteltiin joitakin 
luokkatovereita heidän ympärileikkauksestaan tai 
kun minut ystävällisesti vapautettiin viidennellä 
luokalla alkaneesta enemmistöuskonnon 
opetuksesta.

Seurakuntaelämäni tapahtui 
kotikirkkoympäristössä perheeni ja muutamien 
turkkilaisten ystävien kanssa. Tämä osa elämästäni 
oli valtava siunaus, niin ihanasti yksinkertaista. 
Alussa kokoonnuimme vanhassa tyhjässä 
armenialaiskirkossa. Rakennustelineiden ja 
valkoisten lakanoiden ympäröimänä seisoimme 

keskellä kirkkoa laulamassa. Kuuntelimme 
ylistyslaulujemme kaikua holveissa.
Kun väkeä vähitellen liittyi mukaan lisää, 
aloimme kokoontua kahvilassa, jonka vanhempani 
olivat avanneet. Isäni opetti Raamattua ja 
lauloimme turkinkielisiä hengellisiä lauluja. Se ei 
varmaankaan ollut täydellistä seurakuntaelämää, 
mutta se oli rikasta.

Kun osallistuin kristilliselle lastenleirille, tajusin, 
miten vapauttavaa oli olla sellaisten omanikäisten 
seurassa, joiden usko oli sama kuin minun. Sen 
järjesti Kucak Yayincilik – järjestö, joka tukee 
Turkissa asuvia kristittyjä perheitä. Leireillä saatoin 
vapaasti rukoilla, laulaa ja oppia uskostani muiden 
lasten kanssa. Se oli vapautta, jota en koskaan 
enää pidä itsestäänselvänä. Yhdellä noista leireistä 
annoin elämäni Jeesukselle. 

Kristittyinä usko on meidän identiteettimme 
ja voimme löytää vapauden siinä. Yksinäisyys, 
eristäminen ja vaino voivat kuitenkin viedä voiman 
uskovilta, joilla ei ole vapautta elää todeksi ja 
ilmaista uskoaan. Oma kokemukseni Turkista 
antoi minulle välähdyksen niistä haasteista, joita 
monilla SAT-7:n katsojilla on. Ymmärrän, miksi 
yhteys SAT-7:iin on heille niin välttämätön. 
On tärkeää, että heillä on tilaisuus linkittyä 
muihin kristittyihin, kasvaa uskossa 
opetusta saaden ja olla varma, että 
Kristuksessa he ovat rakastettuja. 

   

Stefanie Mitchell, 1996/1997, Istanbul, Turkki

Oikealla: 
Perheitä viikonlopun vietossa 

Ortakoyssa Bosporinsalmen lähellä.



Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kansat tarvitsevat apuasi.
SAT-7:n ohjelmat auttavat katsojia löytämään vapauden 
Jumalassa. Annamme sananvapauden niille, joiden ääntä 
ei muuten kuulla. Avaamme keskusteluja, opetamme 
ihmisoikeuksista ja näytämme yhteistoiminnan mallia, jotta 
katsojat saavat tilaisuuden etsiä totuutta ja löytää vapauden.

Tule mukaan, jotta voimme yhdessä luoda ohjelmia, jotka jakavat 
alueella toivoa ja uskoa! Lahjoituksesi voi auttaa eristyksissä eläviä 
kristittyjä kasvamaan Kristuksen yhteydessä. Se voi auttaa meitä 
näyttämään naisille, uskonnollisille ja etnisille vähemmistöille 
sekä vammaisille, että he eivät ansaitse syrjintää, leimaamista ja 
häpeää, vaan Jumalan silmissä heillä on mittaamaton arvo. Se 
voi auttaa meitä osoittamaan lapsille, että Jumala rakastaa heitä, 
ja antamaan heille positiivisia roolimalleja sekä pääsyn kouluun.  
Pienikin lahjoitus voi muuttaa jonkun elämän.

AUTA HEITÄ 
LÖYTÄMÄÄN 
VAPAUS 
KRISTUKSESSA

SAT-7 ARABIC (ARABIAKSI)
VERKKO: www.sat7.com ja www.facebook.com/sat7ar

 www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

 Älylaitteilla sovellus: SAT-7 

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

SAT-7 PARS (FARSIKSI)       
SATELLIITTI: 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

 Älylaitteilla sovellus: SAT-7 PARS

Näin löydät SAT-7:n Suomessa

Muistetaan yhdessä 
Pohjois-Afrikan ja 

Lähi-idän kristittyjä
Voit osoittaa tukesi SAT-7:lle suomalaisten

yhteistyökumppaneiden kautta. Kiitos!

• IRR-TV,
irr-tv.fi 

• Medialähetys Sanansaattajat,
sansa.fi

• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys,
kansanlähetys.fi

• Suomen Lähetysseura,
suomenlähetysseura.fi

FACEBOOK SAT7Network

TWITTER SAT7Network

YOUTUBE  SAT7Network

LINKEDIN SAT-7

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

+357 22761050 | info@sat7.org

www.sat7.org

Kiitos mukanaolostasi.
Jumalan siunausta.

https://www.irr-tv.fi/
https://sansa.fi/
https://kansanlahetys.fi/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/
mailto:info%40sat7.org?subject=
https://sat7.org/

