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Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) medialähetystyö Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa
Sansan yhteistyökumppani Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella on kristillinen satelliittitelevisiojärjestö SAT-7. Järjestön päätoimisto on Kyproksella. Ohjelmat tuotetaan mm. Turkissa,
Beirutissa, Kairossa, Kyproksella, Lontoossa, Ranskassa ja Suomessa. Seurakuntien taloudellinen tuki SAT-7:lle käytetään arabian-, persian- ja turkinkielisten ohjelmien tekemiseen ja lähettämiseen neljällä kanavalla: SAT-7 Arabic, SAT-7 Kids, SAT-7 Türk ja SAT-7 Pars.
Sansalla on myös kaksi työntekijää SAT-7 Parsin tv-työssä. Mikael Tunér tuottaa ja ohjaa
persiankielisiä ohjelmia. Parastoo Poortaheri toimii lastenohjelmien koordinaattorina, juontajana ja käsikirjoittajana. Lisäksi Marja-Liisa ja David Ezzine ovat jatkaneet arabiankielistä
mediatyötä SAT-7:lle (David on eläkkeellä, mutta työ jatkuu).
Kuva: SAT-7 PARS kanavan kuvauksissa, Limassol, Kypros

Kuvaus, toimintamuodot ja tavoitteet
Kristityt ovat Lähi-idän alueella pieni vähemmistö. Ääriuskonnolliset ilmiöt ja yhteiskuntien
epävakaus tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia samalla kun Internet ja satelliittitelevisio ovat avanneet uusia ikkunoita maailmaan. Moni haastaa vanhat tavat ja perinteet,
kyselee elämän mielekkyyttä ja etsii totuutta. SAT-7 ohjelmia lähetetään ympäri vuorokauden satelliittitelevision välityksellä. Netin kautta ohjelmat ovat katsottavissa kaikkialla maailmassa, ja myös Suomessa moni maahanmuuttaja katsoo ohjelmia omalla äidinkielellään.
Keskustelu ja ohjelmien seuranta on aktiivista myös Facebookissa ja YouTubessa. Katsojapalautteeseen sekä rukouspyyntöihin vastataan sekä puhelimen, tekstiviestien että sosiaalisen
median avulla. Katsojamäärät ovat nykyisellään noin 25 miljoonaa ja katsoja-alueen potentiaalinen katsojamäärä on jopa 400 miljoonaa.
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Tavoitteena on ohjelmien kautta tutustuttaa uusia ihmisiä kristinuskoon, johdattaa katsojia
uskoon sekä löytää heille rukous– ja seurakuntayhteys. Kristinuskon historiaa alueella ei Lähiidässä tunneta hyvin, ja opetukselliset ja historiaa avaavat ohjelmat toimivat sillanrakentajina
eri uskontojen välillä. Katsojia tuetaan tarvittaessa sielunhoidollisesti, ja pyritään ohjaamaan
seurakuntiin. Alueen kristityille ohjelmat toimivat rohkaisuna heidän omassa uskossaan. Opetuksellisilla ohjelmilla pyritään edistämään kriittistä ajattelua, ihmisoikeuksia ja ihmisarvoisen elämän toteutumista kaikille.
SAT-7 Arabic –kanavan esimerkkiohjelmia:
Is It Important to be Christian? (Onko tärkeää olla kristitty?) -ohjelma vastaa
teologisiin kysymyksiin ja pyrkii lisäämään suvaitsevaisuutta dialogin avulla.
Keep on Singing (Lauletaan) on Lähi-idän omaa jumalanpalvelus– ja
ylistysmusiikkia sisältävä ohjelma.
Naistenohjelma Needle and New Thread (Neula ja uusi lanka) käsittelee tasaarvoasioita ja naisten voimaannuttamista Lähi-idän kontekstissa sekä
uskonnon ja uskomisen vapaudesta naisten näkökulmasta.
Speak up! (Puhu!) -ohjelmassa miehet ja naiset eri taustoista kertovat omia
kokemuksiaan elämän haasteiden, sodan, avioliiton ongelmien, sosiaalisen
epäoikeudenmukaisuuden ja vammaisuuden keskeltä.
Men’s Talk (Miehen puhetta) käsittelee seksuaalisuutta, johtajuutta, kuolemaa,
ja suremista. Free Souls (Vapaat sielut) -ohjelma avaa Algerian kristittyjen
kertomuksia elämästään.
Katsojat kertovat:
”Ajattelutapani on muuttunut, katselen elämää nyt eri näkökulmista. Jumalan siunausta ja
ylistys Hänen nimelleen.”
– Fareed
“Aiemmin tunsin syyllisyyttä siitä, että en lukenut säännöllisesti Raamattua. Kun olen seurannut ohjelmaanne, motivoiduin lukemaan Raamattua. Kiitos positiivisesta rohkaisustanne. Jumala on puhunut minulle useasti ohjelmienne kautta. Olkaa siunatut.”
– Naiskatsoja Egyptistä
SAT-7 Kids –kanavan (arabiankielinen) esimerkkiohjelmia:
Bible Heroes (Raamatun sankarit) pyrkii kasvattamaan nuoria katsojia
Raamatun tuntemisessa kilpailujen avulla. A Riddle and a Story (Arvoitus ja
kertomus) käyttää arvoituksia ja kertomuksia opetuksellisina metodeina.
Molemmat ohjelmat aloittivat heinäkuussa 2019 suorat lähetykset lisätäkseen
ohjelman interaktiivisuutta katsojien kanssa.
Chato (Chattailua) -ohjelman teossa on vuonna 2019 ollut mukana lapsia sekä
Syyriasta että Sudanista. Haastattelujen, draaman ja pelien avulla ohjelmassa
rohkaistaan lapsia avoimesti kertomaan sosiaalisista, henkisistä tai
hengellisistä ongelmistaan, joiden kanssa he ehkä kamppailevat.
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Marokkolaisen isän ja tyttären juontama ohjelma Me and My Daughter (Minä ja
tyttäreni) kertoo isän ja tyttären keskusteluista ja uuden oppimisesta draaman
ja laulujen muodossa.
Greatest Friend (Paras ystävä) - ohjelma opettaa lapsille keskustelua, toisten
hyväksymistä, lauluja ja musiikkia sekä Raamatun kertomuksia animaatioina.
My School (Kouluni) -ohjelman tavoitteena on toimia kouluna lapsille, jotka
sodan, pakolaisuuden tai muun syyn vuoksi eivät pääse tavalliseen kouluun.
Helmikuusta 2019 alkaen ohjelman katsojilla on ollut mahdollisuus seurata
opetusta myös Facebookissa.
Katsojat kertovat:
“Emme ole voineet lähettää lapsiamme
kouluun maan epävakaan tilanteen takia.
Lapseni ovat oppineet kirjoittamaan ja lukemaan arabiaa ja englantia katsomalla
’My School’ ohjelmaa. Opin itsekin uutta,
kun seuraan opetusta lasteni kanssa. Heidän serkkunsa seuraavat myös ohjelmaa.
Kiitos ja Jumalan siunausta.”
- Naiskatsoja, Irak
" Olette auttaneet minua löytämään uudelleen Jeesuksen. Olen onnellinen osana
Jeesuksen perhettä.” - Amal, Egypti
SAT-7 Pars -kanavan (persiankielinen) esimerkkiohjelmia:
The Beautiful World (Kaunis maailma) -ohjelma seuraa kahden erilaisen tytön
tarinaa ja opettaa samalla lapsille kristillistä moraalia, etiikkaa sekä Jeesuksen
tuntemista.
Girl’s World (Tytön maailma) käsittelee teini-ikäisten asioita ja pyrkii
rohkaisemaan heidän itsetuntoaan. Ohjelmassa rukoillaan nuorten kanssa ja
kilpailujen, videoiden, karaoken, kokkauksen ja askartelun avulla haastetaan
nuoria seuraamaan ja osallistumaan ohjelman tekoon.
Principles of Healthy Church (Terveen kirkon perusteet) -ohjelmassa
keskustellaan käytännönläheisesti uusien kirkkojen perustamisesta ja
seurakuntayhteyden löytämisestä niille, jotka elävät uskonsa kanssa
erityksissä. Principles of Faith (Uskon perusteet) on suunnattu uusille
uskoville. Ohjelma käsittelee uskon perusteta. Signal (Signaali) -ohjelmassa
kristityt jakavat kokemuksiaan toistensa kanssa ja saavat siten kontakteja muiden persiankielisten kristittyjen kanssa.
Katsojapalaute:
“Kiitos kanavallenne. Saan sieltä hengellistä ravintoa. Kiitos myös rukouksistanne. Haluan
jakaa kanssanne, että kaksi ystävääni, äiti ja poika, ovat ottaneet vastaan pelastuksen.
Ylistetty olkoon Jumala!
– Mieskatsoja, SAT-7 Pars
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SAT-7 Türk -kanavan esimerkkiohjelmia:
SAT-7 Türk Haber (Uutiset) toimii maan kristillisenä äänitorvena ja raportoi
viikoittain maan kristilliset tapahtumat ja uutiset sekä ulkomaan kirkollisia
uutisia. Ohjelma löytyy verkkosivulta sekä turkiksi että englanniksi.
Obstacle Overcomers (Vaikeuksien voittajat) -ohjelma pyrkii poistamaan
ennakkoluuloja vammaisia kohtaan haastattelemalla ja seuraamalla heitä
heidän arjessaan.
Psalmists tutustuttaa katsojat ylistyslauluihin ja ylistyksen merkitykseen sekä
jumalanpalvelukseen turkin kielellä.
Homemade (Kotona tehty) on naisten ohjelma, jossa haastatellaan
koulutettuja turkkilaisia naisia elämän eri osaalueilta. One Kitchen, One Story
(Keittiö ja tarina) –ohjelma kertoo ruuanlaiton ja kulttuurin ohessa, mitä
merkitsee asua kristittynä Turkissa.
One Bicycle, Seven Churches (Polkupyörä ja seitsemän kirkkoa) -ohjelma
yhdistää pyöräilyn, historian ja Ilmestyskirjan tutkimisen Turkin maaseudulla.
Katsojapalaute:
”Haluan kiittää teitä kaikkia tällä kanavalla. En voi työni takia katsoa monia ohjelmianne,
mutta seuraan uusintalähetyksien ja Facebookin kautta monia ohjelmianne.”
– Meryem, Turkki
Rukousaiheiksi:
”Tänäkin vuonna olemme koskettaneet monia sydämiä ja auttaneet Turkin kristittyjä pysymään vahvoina uskossaan. Rukoukseni on, että Jumala armossaan johdattaa ja suojelee
meitä, jotta voimme uskollisina jatkaa tässä työssä Hänen nimensä kunniaksi.”
- Melih Ekener, SAT 7 Türkin johtaja
”Nämä ovat epävakaita aikoja persiankielisillä alueilla, siksi selkeä viesti toivosta on nyt
tärkeää.”
- Panayiotis Keenan, SAT-7

Lisätietoa:
Ulkomainen työ: Kv-kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala, p. 050 368 8077
Sopimukset: Kumppanuuspäällikkö Anitta Vuorela, p. 050 448 8009
(etunimi.sukunimi@sansa.fi)
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