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Kerron tässä kirjeessäni vierailustani SAT-7 Kairon studiolla Egyptissä
sekä uudessa Limassolin studiossa täällä Kyproksella.
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Rukousaiheet:


SAT-7 vuotuinen partnerikokous
pidetään tänä vuonna Beirutissa,
Libanonissa maaliskuun lopussa.
Muistathan rukouksessa kaikkia
osallistujia, esiintyjiä ja kokouksia.

Olin tammikuussa tutustumassa Limassolin uudella studiolla. Studion
epävirallisia avajaisia vietettiin juuri ennen joulua, kun kaksi uutta viikottaista
ohjelmaa aloitti suorat lähetyksensä sieltä. "Auringonvalo kuunvalo" (Sunlight
Monlight) juontaa nimensä persialaisesta lasten laulusta. Ohjelma on 7-15vuotiaille suunnattu ohjelma, jossa kaksi robottia (aurinko ja kuu) sekä käsinukke
nimeltä 95 avustavat ohjelman juontajaa. 95 on kotoisin toiselta planeetalta,
missä nimet ovat numeroita.
Tämä lastenohjelma tarjoaa kristillisen vaihtoehdon farsinkielisille lapsille ja
nuorille Iranissa ja Afganistanissa;
juontaja Majid keskustelee ohjelmaan
soittavien lasten kanssa mm. rukouksesta, valehtelemisesta, ystävyydestä,
eläinten kohtelusta, ympäristöasioista, kokeisiin valmistautumisesta ja muista
nuorille ajankohtaisista aiheista. Ohjelmassa seurataan myös persialaisen
kalenterivuoden tapahtumia ja erilaiset kilpailut ja palkinnot houkuttelevat nuoria
katsojia pysymään kanavalla. Katsojat saavat myös lähettää ohjelmaan omia
kotivideoitaan, kuviaan ja piirustuksiaan. Ohjelma tavoittaa katsojia paitsi
Iranissa, myös esim. Turkissa, USAssa, Kanadassa ja Euroopassa asuvia
farsinkielisiä katsojia.
Iranissa ei ole tytöille suunnattuja televisio-ohjelmia. SAT-7 tuottama ohjelma
"Tyttöjen maailma" (Girls' World) on suunnattu 8-15 vuotiaille tytöille ja siinä
Suomessakin vieraillut Parastoo keskustelee esimerkiksi kokkaamisesta,
kirjoista,
muodista,
elokuvista,
kierrätyksestä,
tyttöjen
oikeuksista,
yksinäisyydestä,
unelmista,
nuorten
tyttöjen
ulkonäköpaineista,
kauneusleikkauksista ja syömishäiriöistä.
Vasemmalla kuvassa Majid avustajiensa kanssa suorassa lähetyksessä.
Alla Parastoo Girls’ World ohjelman suorassa lähetyksessä.

Myös tähän ohjelmaan katsojat voivat soittaa ja lähettää kommenttejaan.
Ohjelma haluaa viestittää myös miespuolisille katsojille, että tytöt eivät ole
ainoastaan kauniita koristeita, vaan Jumalan luomia olentoja, kuten
miehetkin.
Kuva alla Limassolin studion suoran lähetyksen kontrollihuoneeesta.

Ennen joulua olin kollegani Christianan ja arabikanavien johtaja George
Makeen kanssa Egyptissä työmatkalla. Tutustuimme SAT-7 Kairon studion
toimintoihin sekä teimme evaluaation SAT-7 ajankohtaisohjelmasta
nimeltään Bridges (Sillat).Haastattelimme kaikkia ohjelman teossa mukana
olleita tuottajista käsikirjoittajiin ja juontajiin ja meillä oli myös tilaisuus tavata
kasvotusten useita SAT-7 ohjelmien egyptiläisiä tuottajia ja keskustella
uusista, sekä jo olemassa olevista naisten ja lasten ohjelmista.
Vasemmalla kuva Kairon studiosta juontaja/tuottaja Essam Nagyn ja
kollegani Christianan kanssa.

Tukemalla SAT-7:n työtä Sansan kautta
voit vaikuttaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
asukkaiden elämään ja tulevaisuuteen.





Yksi tv-ohjelma (kuvaus ja
editointi): 300 euroa
Viisi minuuttia ohjelmaa:
50 euroa
Minuutti ohjelmaa: 10 euroa

Jos uskomme, että evankeliumi muuttaa
elämää, juuri nyt on oikea aika välittää
sitä!

Matkamme ajoittui heti Kairon joulukuun 11. päivän pommiräjähdyksen
jälkeen ja Bridges -ohjelma lähetti heti ohjelman tuohon tapahtumaan liittyen
haastatellen kirkkojen johtajia. Kamerat olivat paikalla myös uhrien
hautajaisissa, joihin Egyptin presidentti ja koptikirkon piispa osallistuivat.
Pommi-iskussa kairolaiseen kirkkoon kuoli 24 ja loukkaantui yli 40, heistä
suurin osa naisia ja lapsia. Egyptissä SAT-7:llä on viisi ja puoli miljoonaa
katsojaa ja ohjelmalla haluttiin viestittää tukea Egyptin vähemmistökristityille.
https://www.youtube.com/watch?v=cR4hNY9OwMY
George Makeen (kuvassa alhaalla vasemmalla) on itse egyptiläinen ja hän
uskoo että muutoksen Lähi-itään voi tuoda vain uusi sukupolvi koululaitoksen
uudistumisen kautta. Nykyisellään Egyptin valtion kouluissa maan 2000
vuotta vanha koptikirkon historia on unohdettu täysin. Uskonnon tunneilla
kristityt menevät omaan erilliseen luokkaansa, mikä hänen mukaansa
stigmatisoi kristityn vähemmistön jo koulusta alkaen ja estää normaalin
kanssakäymisen eri ryhmien välillä. Kristityille ei anneta mahdollisuutta
kertoa omasta uskostaan, jotta muut voisivat ymmärtää heitä.
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