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Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työ Intiassa
Medialähetys Sanansaattajien yhteistyökumppaneina Intiassa ovat TWR (Trans World Radio) ja UELCI (United
Evangelical Lutheran Churches in India). Seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat tukevat Sansan kautta Intian
mediatyötä. Tuki käytetään useilla eri kielillä tehtävien ohjelmien tuotanto- ja radiointikuluihin. Lisäksi Sansa tukee
ja auttaa Intian luterilaisia kirkkoja, kun ne kouluttavat jäsenkirkkojaan tekemään verkkosivuja ja radio-ohjelmia.

Monipuolista ohjelmatuotantoa eri kielillä
Seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat tukevat Sansan kautta TWR-Intian radiotyötä kymmenellä
vähemmistökielellä ja Toivoa naisille (TN) -työtä neljällä kielellä. Lisäksi tukea saa vuoden 2021 alussa alkanut
hindinkielinen TN-televisiotuotanto. Vähemmistökielillä tuotetuista ohjelmista osa on raamatunopetusta ja osa
ihmisiä tavoittavia, evankelioivia, lyhyt- ja keskipitkillä aalloilla radioitavia ohjelmia. Niitä kuunnellaan pääasiassa
maaseudulla. Ohjelmia voi kuunnella myös internetissä ja mobiilisovelluksella sekä muistikorttien avulla.
Ohjelmatuotannon ja -lähetysten lisäksi TWR-Intia on aktiivisesti yhteydessä kuuntelijoihin esimerkiksi viestein ja
vierailuin.
Sansan tukemat kieliryhmät ovat dhodia, kharia, kukna, kurukh, kutchi, magahi, maithili, mauchi, mundari ja
vasavi. Toivoa naisille -ohjelmia suomalaiset tukevat neljällä kielellä: hindiksi, tamiliksi, gujaratiksi ja orijaksi.
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Toivoa naisille -ohjelmat tavoittavat
Hindinkielisessä Toivoa naisille -tv-ohjelmassa valitaan joka kuukaudelle teema, jota syvennetään kerran viikossa
lähetettävissä jaksoissa. Kokonaisuudesta kootaan kolme lyhyempää osaa, joita jaetaan sosiaalisessa mediassa.
Tamilinkielistä Toivoa naisille -radio-ohjelmaa on lähetetty vuodesta 2005. Etelä-Intiassa sijaitsevan Tamil Nadun tamilit
ovat useimmiten hinduja, mutta myös islamilla ja kristinuskolla on osavaltiossa pitkät perinteet.
Gujaratinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa on radioitu vuodesta 2009, ja sitä voi kuunnella myös internetissä. Gujaratosavaltion pääkieltä puhuu 45 miljoonaa ihmistä.
Orijankielisiä Toivoa naisille -radio-ohjelmia on lähetetty vuodesta 2006. Orijan kieltä puhuu 33 miljoonaa ihmistä
etenkin Odishan osavaltiossa, Intian itäosassa.

Radio-ohjelmat ovat tukeneet korona-aikana
Intian pahentunut koronatilanne on ollut näkyvä uutisaihe vuonna 2021.
Radiotyöntekijät eri puolilla maata kertovat, että korona-aikana sosiaalinen media
ja monille nimenomaan radio on tullut entistäkin tärkeämmäksi. Radio on usein
ainoa tiedonlähde sekä evankeliumin levittämisen ja kuulemisen väline.
Jharkhandin osavaltiossa Koillis-Intiassa TWR on saanut rakennettua uuden ja
nykyaikaisen studion. Siellä voidaan paremmin varmistaa eri kielillä tehtävien
ohjelmien laatu.
Parasta, mitä voimme lähimmäisillemme lähellä ja kaukana antaa, on sanoma
Jumalan armosta ja rakkaudesta. Intiassa on vielä suuri joukko ihmisiä, jotka eivät
ole koskaan kuulleet evankeliumia. Siksi medialähetystyötä tarvitaan. Intiassa
puhutaan satoja kieliä ja eri murteita. On tärkeää saada kuulla radio- ja tv-ohjelmia
omalla äidinkielellä, sillä silloin sanoma Jumalan rakkaudesta uppoaa helpommin
sydämeen asti.

Kuuntelijapalautteita
”Olen kuunnellut opetuksianne pandemiarajoitusten aikana. Olen saanut niistä voimaa ja toivoa ja olen välittänyt
kuulemaani muillekin naisille. Alueellamme on alhainen lukutaito, joten ihmisten yleistiedot voivat olla niukkoja ja
taikausko on yleistä. Ohjelmanne voi avata ihmisten silmät. Rukoilen ohjelmanne puolesta ja että moni saisi löytää
uuden elämän Jeesuksen seurassa.”
”Ennen kuin kuulin gujaratinkielisestä ohjelmasta, olin hyvin pelokas ja huolissani elämästä. Kuunneltuani
ohjelmaa ajatukseni muuttuivat. Sain toivoa ja voimaa. Päätin, etten enää stressaa. Aloin elää ohjelman opetuksen
mukaan ja ohjasin perhettäni samaan.”
”Toivoa naisille -työ teki minuun suuren vaikutuksen ja rohkaisi minua. Päätin alkaa opiskella Jumalan sanaa.
Pyysin Jumalalta, että oppisin lukemaan. Jumala kuuli rukoukseni, ja nyt voin itse lukea Raamattua.”

Lisätietoa
Ulkomainen työ: Senior Advisor Timo Reuhkala, p. 050 368 8077, etunimi.sukunimi@sansa.fi
Sopimukset: yhteyspäällikkö Tea Rasi, p. 050 437 2151, etunimi.sukunimi@sansa.fi
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