Palautteita 10-2017 sivu 1 (2)
Intian vähemmistökielet

Kuuntelijoiden palautteita Intiasta
Sansa on vuoden 2017 aikana tukenut Intiassa 11:llä
vähemmistökielellä tehtäviä ohjelmia. Useimmilla
näistä kielistä ei ole olemassa mitään muita radioohjelmia kuin TWR:n kristilliset ohjelmat. Tähän on
koottu eri kielisiin ohjelmiin tulleita palautteita.

Bhilinkieliset ohjelmat
* Kuulun bhili-heimoon ja asun vanhempieni ja muun
perheeni kanssa. Me kaikki palvoimme monia eri jumalia. Sitten sairastuin ja sairauden aikana tapasin erään
pastorin. Hän rukoili puolestani ja paranin. Hän myös
kertoi minulle bhilinkielisistä radio-ohjelmista. Aloin
kuunnella niitä. Niitä on helppo ymmärtää, koska ne
ovat meidän kielellämme.
* Kuulin ohjelmissa Jeesuksesta Kristuksesta, joka voi
antaa ihmiselle uuden elämän uskon kautta. Olin kokenut parantumisen rukouksen kautta. Otin Jeesuksen
vastaan Vapahtajakseni, aloin käydä seurakunnassa ja
minut kastettiin. Vanhempani eivät ole kristittyjä,
mutta he eivät vastusta uskoani. He seuraavat elämääni
ja ovat hämmästyneitä siitä, miten Jumala voi toimia
ihmisen elämässä. Kiitos siitä, että teette radio-ohjelmia meidän kielellämme. (mies)

Dhodiankieliset ohjelmat
* Olin vuoden ajan henkisesti pahasti sairas. En esimerkiksi halunnut pitää vaatteita. Vanhemmat veivät minua sekä lääkäreille että mustaa magiaa harjoittaville
poppamiehille. Rahaa kului, mutta en parantunut. Sitten he veivät minut pastorin luo, joka tekee dhodiankielisiä ohjelmia. Hän rukoili neljä päivää puolestani.
Se tuntui hyvältä. Jumala paransi minut, ja sain uuden
elämän, samoin vanhempani. Ohjelmien kautta
aloimme ymmärtää Raamattua ja uskoa. Olin sairastuttuani asunut vanhempieni luona, vaikka olen naimisissa. He pyysivät miestäni ottamaan minut luokseen.
Hän vaati minua luopumaan Jeesuksesta, mutta enhän
voi elää ilman häntä, joka antoi minulle uuden elämän.
Asun siis vanhempieni luona edelleen, ja käymme seurakunnassa yhdessä. (nainen)

Khariankieliset ohjelmat
* Elämme nykyisin pelossa. Ennen kylämme oli rauhallinen. Emme tienneet mitään aseista, mutta nyt niitä näkyy, koska täällä on maoistiterroristeja. Rauha on mennyt, mutta mihin me muuttaisimme, kun karja ja omaisuus on täällä. Hallitus ei voi tilanteelle mitään, ja joskus tuntuu tosi surkealta. Silloin teidän ohjelmanne ei
ainoastaan tarjoa lohdutusta, vaan myös opettaa, miten uskoa Jumalaan ja siihen, että hänellä kaikki valta.

Sydämessäni tiedän, että Jumalan sana voi muuttaa kovimmankin sydämen. Siinä toivossa kerron ohjelmastanne toisillekin. (mies)

Kuknankieliset ohjelmat
* Kuuntelen kuknankielisiä ohjelmia säännöllisesti. On
hienoa, että saan siitä tietoa omalla kielelläni. Pystyn
ymmärtämään Raamattua, josta puhutte. Pidän paljon
ohjelmien kauniista lauluista. Nekin rohkaisevat minua
elämään hengellistä elämää. Aamuisin tuleva ohjelma
auttaa koko päivän. Haluan tietää lisää Jeesuksesta
Kristuksesta. Lähettäisittekö jotain kirjallisuutta. (nainen)

Kurukhinkieliset ohjelmat
* Omistauduin aiemmin täysin hindulaisuuden jumalille
ja jumalattarille, sillä jo nuoresta asti siivosin temppeliä. Aikuisena tajusin, että elämäni oli tyhjää ja pimeyden valtojen täyttämää. Kerran illalla naapurin radiosta
kantautui ihmeen ihanaa puhetta. Se oli teidän ohjelmanne. Ostin oman radion. Ohjelmien kautta opettelin
rukoilemaan. Heti kun rukoilin Herraa Jeesusta, pimeys
katosi sisimmästäni. Lopulta kävin kasteella ja liityin
seurakuntaan. Sukulaiset vastustavat, mutta en luovu
uskostani, sillä Jumala vahvistaa minua. (mies)

Kutchinkieliset ohjelmat
* Minulla on vaimo ja kolme lasta. Olen maatyöläinen ja
aiemmin noudatin kaikkia hindulaisuuden menoja. Sairastin suusyöpää, sain hoitoja ja olin sairaalassa. En kyennyt syömään enkä juomaan. Sitten sain kuulla ohjelmistanne ja aloin kuunnella. Opin, että Jeesus Kristus
kuulee rukouksemme, joten rukoilin tilanteeni puolesta. Sitten tapasin pastorin, ja hänkin rukoili puolestani ja selitti minulle Jumalan sanaa. Se rohkaisi minua.
Jumala kosketti ja paranin – rukouksen kautta. Uskoni
Jeesukseen vahvistui. Tunnustin syntini ja otin Jeesuksen Herrakseni. Ohjelmien kautta uskoni syvenee ja
kasvaa, ja käyn myös seurakunnassa.

Magahinkieliset ohjelmat
* Saatuani opiskelut päätökseen aloin etsiä hyvää työpaikkaa, mutta mitään ei löytynyt. Olin niin pettynyt ja
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epätoivoinen, että luulin tulevani hulluksi. Kerran joitakin ystäviä kylältä tuli rukoilemaan puolestani. He sanoivat, että Jeesus antaa sinulle hyvän elämän ja hyvän
työpaikan, mutta sinun täytyy ottaa Hänet vastaan.
Tein niin. Myöhemmin tajusin, että Jeesus teki työtään
elämässäni. Yksityiseltä puolelta ei ollut mitään toivoa
löytää töitä, mutta Jumalan armosta sain paikan Intian
valtion rautateillä. Uskon, että vain Jeesus saattoi
tehdä sen: mahdoton tulikin mahdolliseksi. Silloin aloin
vakavissani kuunnella ohjelmia ja aion tehdä niin aina.
Ohjelmista saan jatkuvasti tukea uskolleni ja sitä
kautta voimaa elämään. Kaikki asiat kääntyivät uskomattomiksi siunauksiksi. (mies)

etsi jotain radiokanavaa ja kuulimme jonkin laulun,
jossa puhuttiin Jeesuksesta. Sen jälkeen tuli puhetta
muutaman minuutin ajan meidän kielellämme, kunnes
ohjelma loppui. Pidimme siitä ja kuuntelimme seuraavanakin päivänä. Opetus oli hyvää. Opimme myös, että
alkoholi on vaaraksi ruumiille ja sielulle, koska ruumiimme on Jumalan temppeli eikä sitä saa tuhota. Se
auttoi meitä vapautumaan viinasta. Radiosta tuli ystävä
ja opastaja. Osallistuimme TWR:n kuuntelijakokoukseen ja saimme säästölippaan. Laitamme siihen säännöllisesti osan tuloistamme. Emme suinkaan ole rikkaita, mutta Jumala opetti meitä antamaan Hänen kunniakseen. (nainen)

Maithilinkieliset ohjelmat

Mundarinkieliset ohjelmat

* Kerron teille, miten sain tietää TWR:n ohjelmista sekä vähän kylästämme. Kylämme
Kamla Balan sijaitsee joen rannalla Biharin
osavaltiossa. Tänne ei tule päällystettyä
tietä, täällä ei ole sähköä eikä koulua. Sadekaudella ei oikein voi tehdä mitään töitä ulkona. Auringonlaskun jälkeen ei kukaan
mene kodistaan ulos, koska on pilkkopimeää
ja täällä on käärmeitä. Olemme yrittäneet
vuodesta toiseen saada tänne sähköä ja lapsille koulun, mutta kukaan ei kuuntele
meitä.

* Haluan kiittää teitä, että annatte ohjelmissa puhelinnumeron, johon kuuntelijat voivat soittaa ja saada apua ja
rukoustukea. Monesti elämä tuntuu
toivottomalta, mutta ohjelmien kuunteleminen auttaa ja tieto siitä, että on
olemassa ryhmä ihmisiä, joilta voin
aina tarvitessani pyytää apua. Jo pelkästään se tieto vahvistaa minua hengellisesti. Siis kiitos paljon kaikille
tässä työssä oleville kaikista ponnisteluistanne meidän hyväksemme. (nainen)

Vuonna 2004 tapasimme pastori Raghu Ramin, joka tuli kyläämme usein kertomaan
Jumalan rakkaudesta. Juuri hän kertoi meille maithilinkielisistä kristillisistä ohjelmista ja kehotti kuuntelemaan: nehän olivat meidän kielellämme. Olimme kyllä
kuunnelleet jotain hindinkielistä ohjelmaa aiemmin,
mutta emme tienneet toisista ohjelmista. Siihen aikaan
meillä oli valtavasti vaikeuksia. Ruokaa ei ollut koskaan
tarpeeksi ja asuntona oli vaatimaton maja. Sairauksia
tuli yksi toisensa jälkeen. Jatkoimme ohjelmien kuuntelemista monen vuoden ajan ennen kuin teimme päätöksen alkaa seurata Jeesusta. Ajan myötä tilanteemme alkoi muuttua aivan ihmeellisesti ja moni ongelma ratkesi. Saimme kokea Jumalan rakkautta elämässämme ja siksi olimme valmiit tekemään mitä tahansa Jeesuksen puolesta. Pastorin kehotuksesta
otimme kasteen ja meistä tuli seurakunnan jäseniä. Radio-ohjelmat ovat silti perheemme ainoa opettaja. Ne
ravitsevat Jumalan sanalla ja vahvistavat. Siunatkoon
Jumala teitä, että tavoitatte paljon tällaisia ihmisiä
kuin me. (mies)

Mauchinkieliset ohjelmat
* Lapsemme elävät jo omillaan. Mieheni kanssa olemme
peltotyöläisiä ja asummekin pellolla. Ennen olimme alkoholin orjia. Radiosta kuuntelimme vain elokuvalauluja. Kerran kun olimme kumpikin selvin päin, mieheni

Vasavinkieliset ohjelmat
Kasvoin hinduperheessä. Palvoin epäjumalia aivan kuten aiemmatkin sukupolvet ja suoritin kaikki rituaalit.
Olen maanviljelijä, minulla on vaimo ja lapsia. Elämäni
oli vailla rauhaa ja olin masentunut. Join paljon, olin
usein sairas ja riitelin vaimoni kanssa. Kerran yksi pastori kertoi minulle evankeliumia ja antoi teidän ohjelmienne aikataululehtisen. Löysin vasavinkielisen ohjelman radiosta. Puhuja sanoi juuri silloin, että Jumala
tuntee elämäntapasi. Anna elämäsi hänelle, ja hän johtaa sinua turvallista tietä. Sanat koskettivat minua syvästi. Uskoin noihin sanoihin. Annoin elämäni Jeesukselle, ja aloin kuunnella ohjelmia säännöllisesti. Vähitellen pääsin irti juomisesta. Jumala teki ihmeellistä
työtään minussa ja perheessäni. Löysin elämääni rauhan ja ilon. Viereisessä kylässä on kirkko ja aloin käydä
siellä sunnuntaisin. Aloin myös kertoa evankeliumia toisille. Ohjelmanne ovat olleet meille suureksi siunaukseksi. (mies)
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