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Og nå, så sier Herren,         
han som skapte deg, 
Jakob og formet deg, 

Israel:Frykt ikke, jeg har løst deg 
ut; jeg har kalt deg ved navn, du 
er min. Går du gjennom vann, 
er jeg med deg, gjennom elver, 
skal de ikke rive deg bort. Går 
du gjennom ild, skal den ikke 
svi deg, og flammen skal ikke 

brenne deg. For jeg er 
Herren din Gud, 

Israels Hellige, 
din frelser. Du 
er dyrebar i 
mine øyne,  
aktet høyt 
og elsket 

av meg, 
  

STIRRED 
STIRRED 

CALLED 
CALLED 

Leder
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Vær ikke redd, for jeg er med deg!».

 Disse gode ordene fra Herren til Jesaja 
(Jes 43,1ff) til Jakob/Israel kunne like godt 
vært tilegnet meg og deg! Når jeg setter 
inn mitt eget navn blir det gjort veldig klart: 
Jeg ER kalt!

Men til hva er jeg kalt?

Ja vi må være forsiktige med måten vi 
snakker om dette på! Gud har lovet å svare 
våre bønner når vi ber i tråd med Hans 
vilje. Og enkelte ting kan vi be med stor 
frimodighet og forventning, fordi det er 
hevet over enhver tvil at det er i tråd med 
Guds vilje. Mens for andre ting må vi føye 
til et «hvis du vil». På lignende måte er 
det med Guds kall til oss. Ut fra Guds ord 
til profeten Jesaja kan vi være skråsikre 
på at Gud faktisk kaller. Og vi ser også at 
Gud har kalt Jesaja til «å være hans», og å 
være nær Ham. Dette er et eksempel på et 
universelt kall, gitt oss alle. 

Generelt sett..
...kan vi si at Guds kall til tjeneste går fra 

det universelle til det spesielle. Vi 
vokser nesten alltid inn i Guds 

spesielle kall til ss over tid. Vi 
oppdager stadig mer av hva 
Gud rent konkret kaller oss 
til, mens vi søker (og noen 

ganger strever med!) å være 
lydige mot Guds universelle 

kall. Jesu etterfølgere er kalt 
til å være lydige mot Guds 

universelle kall. For 
eksempel å gjøre til 

disipler

 (f.eks. Matt. 
28,19). Eller 
å bære frukt 
(f.eks. 

Joh. 15,16). Eller å leve hellige liv (f.eks. 
1 Pet. 1,15). Eller å søke fred (f.eks. Kol. 
3.15 eller 1 Pet. 3,11). Eller å lide (f.eks. 1 
Pet 2,21). 

Når du følger disse universelle kall fra Gud 
i lydighet vil du ledes inn i ditt spesielle 
kall, hvis Gud har et slikt for deg.

Vi vet at det er Guds vilje at alle mennesker 
skal bli frelst. Vi vet også at Jesus har lovet 
å komme igjen i herlighet først etter at alle 
folkeslag har hørt og tatt imot (fordi de 
er alle representert framfor Jesu tronstol 
på den dagen – Åp. 5,9). Og fra Guds 
universelle kall til oss vet vi at Gud kaller 
noen til å krysse ulike slags grenser (alt 
fra grenser mellom naboer, til nasjonale 
grenser og folkeslags-grenser).

Det er Gud som til syvende og sist setter 
oss i bevegelse og leder oss. Det skjer 
på mange slags måter. Og han gjør 
aktivt bruk av våre interesser, hobbyer, 
faglige kvalifikasjoner, nådegaver og 
omstendigheter når han leder oss.

Men det er ofte bare når vi ser oss tilbake 
at vi oppdager hvordan Gud ledet oss skritt 
for skritt på veien. La oss fortsette å be 
bønnen Jesus lærte oss: «Be derfor høstens 
herre sende ut arbeidere for å høste inn 
grøden hans» (Matt. 9,38). Og føy gjerne 
til, i din bønn: «Er det meg, Herre?»

TA KONTAKT MED OSS 
FOR Å FINNE UT HVORDAN 
DU KAN BE, GI ELLER GÅ.

E-mail: info@frontiers.no
Telefon: (+47) 406 24 515
www.frontiers.no

JON PETTER FEIDAL
Direktør, 

Frontiers Norden
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VÅR FØRSTE DATE

Da min ektefelle Mike besøkte Midtøsten som  
studentvolontør ble han kjent med både det 
enorme åndelige behovet og hvor vanskelig 

det kan være å bringe evangeliet om Jesus til 
verdens unådde områder. Broder Andreas fanget 

Marks oppmerksomhet da han i en tale sa at han 
ikke trodde på «kallet»:

“Hvis en Jesu etterfølger ser et behov som 
han kan møte skal han si «send meg, Herre!», 
og så gå og forsøke å møte dette behovet.’”

Mark hadde sett behovene i Midtøsten og var 
i stand til å gå. Alt dette fortalte han meg 
på vår første date! Jeg var litt overveldet, 
men like mye nysgjerrig og begeistret over 
det hele, og over den nye relasjonen med 
Mark. Ikke lenge etterpå begynte Gud å 
sende muslimske kvinner til meg som etter 

hvert ble gode venninner. 

Så besøkte vi ulike muslimske kulturer, giftet 
oss, og møtte noen inspirerende venner 
som oppmuntret oss til å søke å flytte til 
et arabisk land. Det varte ikke lenge før 
vi befant oss i Libya sammen med de 
vennene. Da vi siden har blitt nødt til 
å forlate landet har vi flyttet til et av 
nabolandene. Vi møter folk daglig, 
lærer deres dialekt, og løfter våre 
hender i bønn mot Libyas grenser, og 
føler at vår og Libyas framtid alltid 
vil være sammenvevd, inntil Jesus 
kommer igjen eller han tar dette 
kallet bort fra oss. Heather og Mark 

(arbeider blant libyere i Nord-Afrika)

HVORDAN BLE DU KALT ?

Historier Fra Feltet
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“Gud velger 

ikke folk på 

bakgrunn 

av deres 

evne, men 

på bakgrunn 

av deres 

tilgjengelighet

Broder 

Andreas

Å STILLE SEG SELV
SPØRSMÅLET
 

Min kone og jeg har 
alltid hatt et ønske om 
å vise migranter i vårt 

nabolag omsorg og kjærlighet. 
Men etter at vi fikk høre om hvor 
få mennesker som vitner om 
Jesus blant unådde muslimske 
folkeslag fikk vi begge også 
en byrde for de langt borte 
som ikke har hørt. Vi spurte oss 
selv: «Hvis vi er villige til å gå 
når så mange ikke er det, og 
Gud gjennom sitt ord har kalt 
oss gjentatte ganger, hvorfor 
skulle vi da ikke gå? Siden dette 
har mange andre ting skjedd 
som har hjulpet oss til å få 
bekreftelse for hvor vi skal dra, 
men det hele startet etter at vi 
stilte oss selv dette spørsmålet. 
Og vi svarte: Greit, vi vil dra! 
Dan og Ruth i Sør-Asia

VERDIFULL MÅTE Å 
TILBRINGE LIVET

Før jeg ble frelst, mens jeg 
studerte markedsføring, 
tenkte jeg på min framtid 

og meningen med livet. Jeg 
ble ganske deprimert over 
det faktum at min karriereplan 
innebar at jeg ville kunne 
komme til å tilbringe livet mitt 
med å overbevise folk om å 
kjøpe tannkrem, tannpirkere 
eller noe annet meningsløst. 
Etter at jeg tok imot Jesus som 

frelser husker jeg at jeg hørte 
statistikk om hvor få troende 
det finnes i den muslimske 
verden, så jeg dro på en 
sommertur til Aserbajdsjan. I 
løpet av en bønnestund ved 
den iranske grensen sanset jeg 
Guds stemme i mitt hjerte, og 
han sa: «Jeg ønsker at du skal 
tjene Meg på (en plass i Iran) en 
gang.» Selv om vi fortsatt ikke 
har vært i Iran har vår familie 
nådd ut til iranere i et land i 
Irans nærhet i 6 år. Vi fortsetter 
i dette arbeidet fordi vi ikke 
har opplevd at Gud kaller oss 
til noe annet. Jeg tror at det å 
arbeide for å nå de minst nådde 
folkeslagene med evangeliet er 
en måte å tilbringe livet sitt som 
er det verdt. Jeg er fylt av glede 
sammen med Herren når jeg ser 
Hans rike komme til noen, og 
jeg frykter at jeg kan komme til 
å angre på det hvis jeg velger 
en «meg-fokusert» karriere i mitt 
eget hjemland.Kaleb (når ut til 
iranere i Midtøsten)

BEFALT TIL Å GÅ

J eg bestemte meg for å 
reise ut på grunn av at 
Guds hjerte for nasjonene 

og Hans befaling til sitt folk 
om å «gå» var så klar. Jeg 
hadde ikke peiling på hva dette 
betydde … Hvor? Når? Hvor 
lenge? Sammen med hvem? Alt 
jeg visste var at jeg måtte reise 
ut. Martin i Sør-Asia 

HVORDAN BLE DU KALT ?

Historier Fra Feltet
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Som mange andre mennesker har du sannsynligvis aldri tenkt på å skulle besøke Sudan. 
Dette tidligere største landet i Afrika ble skilt fra Sør-Sudan i 2011 og er nå kontinentets 
tredje største land. De sørlige regionene har et kjøligere og fuktigere klima, men 
størstedelen av landet er et lappeteppe av ensomme ørkenområder i blanding 
med livlige byer og nomadiske bosetninger. Selv om mange av landets regioner er 

konfliktfylte og stemplet som utrygge for besøkende, kan fortsatt store deler av landet tilby svært 
sikre og spennende reiseopplevelser. Backpackere vil oppleve en varm gjestfrihet mot fremmede 
og byen Kassala øst i landet er et populær reisemål for nygifte sudanske par.

SUDAN

Det kan ikke fornektes at Sudans 
trøblete fortid og nåtid definerer mye 
av landets karakter i dag. Til det 13. 
århundre hadde det nordlige Sudan vært 
overveiende kristent i nesten 1000 år. 
Deretter invaderte muslimer landet, og 
islamiserte det gjennom de påfølgende 
to århundrene. Med britisk kontroll i det 
19. og 20. århundre ble det sørlige Sudan 
evangelisert, og en kristen minoritet finnes 
til den dag i dag i Sør-Sudan.

Konflikt mellom det arabiskpregede 
nordlige Sudan og de sørlige delene av 
landet har vart lenge. Da islamsk lov ble 
innført i 1983 innledet det en borgerkrig 
mellom de to delene av Sudan. Senere, i 
2003, brøt også konflikten i Darfur ut som 
en følge av økt misnøye med den sentrale 
statsmakten. Millioner av mennesker 
måtte flykte til nabolandene, og tusener 
mistet livet. Selv om opprettelsen av 
Sør-Sudan som suveren stat i 2011 åpnet 
et nytt kapittel for begge landene, 
fortsetter disputtene over oljeressurser og 
grenseoppgangen mellom landene.

I N T R O D U K S J O N

EN TURBULENT 
FORTID

Et barn i byen Kassala, Sudan. 

Landprofil
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Mer enn noen gang tidligere er tiden 
inne for å nå de mange unådde i 
Sudan! Et stort antall nedbrutte og 
lidende muslimske folkegrupper – 
mange av dem med befolkninger på 
over 100 000 – har et desperat behov 

for gode nyheter. Det samme gjelder 
de som er involvert i konfliktskap-
ende aktiviteter. Alt for få arbeider 
blant dem. Dette er Guds tid for 
utviklingsarbeid og etablering av 
bedrifter og forretningskonsepter, 
slik at nye dører kan åpnes for at 
nasjonen blir transformert av Jesu 
kjærlighet og kjærligheten til de som 
bærer Hans navn.

De fleste av Sudans befolkning 
er sunnimuslimer. Den kristne 
kirke er liten og antall kristne er 
ukjent. Forfølgelsen av kristne 
er stor, og har økt siden 2012, 
med hyppige bombeaksjoner, 
eiendomsbeslag og 
ødeleggelse av sykehus 
og skoler i noen av landets 
regioner. Tross alt dette har 
kirken blitt stående utrolig 
sterkt. Fellesskap av troende 
i Nuba-fjellene når ut med 

evangeliet til sine muslimske 
naboer, og har fått se frukt av 
sin tjeneste som aldri før i den 
senere tid.

Mange av de frivillige 
organisasjonene ble stengt ned av 
myndighetene i 2009, og siden da 
har utenlandske organisasjoners 
arbeid i landet vært sterkt 
begrenset. Mange av de 
utenlandske evangelieformidlerne 
har da også blitt tvunget til å 
forlate Sudan i de senere årene. 
Imidlertid drives det nå et 
betydelig utviklingsarbeid i 
nabolandenes grenseområder, 
og menighetsplantende arbeid i 
tilknytning til dette.

EVANGELIETS 
TILSTAND I 
SUDAN 

SÅ HVA ER 
VÅR ROLLE I 
ALT DETTE?

95.3%  
Muslimer  

(hoved-
saklig
sunni)

3,2%  
Kristne

(hovedsakelig 
romersk-
katolske) 

Barn i Darfur i det vestlige Sudan. 

BØNN FOR SUDAN?
 Se baksiden!
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huden for å 
gjøre bruden 
mer attraktiv.
Sudan har over dobbelt 
så mange pyramider som 
Egypt. De fleste er å finne i 
Nubia-regionen.

Flagget og dets farger: 
Rødt representerer 

uavhengighetskampen.
Hvitt står for fred, lys 

og optimisme. 
Det arabiske ordet 

for svart er sudan, og 
det grønne triangelet 
representerer islam, 
jordbruk og fremgang 
for landet.

Fra 1899 ble Sudan kontrollert 
av Storbritannia. Landet fikk sin 
uavhengighet 1. januar 1956. 
Ifølge landets konstitusjon fra 
2005 er landets offisielle språk 
arabisk og engelsk.

 Sudan har 
1 doktor for 
hver 10,000 
innbyggere. 

I kontrast til Norge 
som har 43.

Sudan var det 
største landet 
i Afrika inntil 
2011, da 
Sør-Sudan 
ble 
uavhengig.

Mange av Sudans bruder 
blir renset i røyken fra talih-
treet på bryllupsdagen. 

Røyken brukes 
også som et 
tradisjonelt 
alternativt 
til botox, og 
for kvinner 
etter fødsel. 

Røyken sies 
å kunne stramme 

Den blå nilen og Den 
hvite nilen renner 
gjennom Sudan og møtes 
i hovedstaden Khartoum. 
Deretter danner disse to 
elvene Nilen, som renner 
videre nordover og inn i 
nabolandet Egypt.

Da sharia-lovgivningen 
ble innført i 1983 ble hele 
landets 
beholdning 
av alkohol 
tømt ut 
i Nilen.

Ofre for krigen i Sudan var 
de første i 
verden til å 
nyte godt av 
3D-printede 
proteser 
levert av et 
laboratorium 

etablert i regionen.

BL U
E  N

ILE

W
H

IT
E 

  N
IL

E

VISSTE DU DETTE?

Fakta om Sudan
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Har du muslimske naboer?

Det er tydelig at vi lever i en tid hvor Gud bringer folk 
fra alle nasjoner til vårt eget nabolag. Mange av oss 
har naboer fra Pakistan, Somalia, Iran, Afghanistan, 

Libya og Syria. Dette er land hvor det finnes veldig få 
mennesker som følger Bibelens Jesus. For en mulighet!

Vi vet ofte ikke hvordan vi skal bygge meningsfulle 
relasjoner med dem, men i sin fremragende og veldig 
lesbare nye bok viser Jeannie Marie oss at det å nå ut til 
våre naboer ikke trenger være så vanskelig som vi ofte 
innbiller oss.

Jeannie Marie gjør god bruk av sine mange års erfaring 
både som medlem av et feltteam og i sitt hjemland for 
å hjelpe oss å fange opp noe av Guds ønske om å frelse 
alle verdens familier. Hun gir mange praktiske tips og god 
åndelig innsikt for hvordan engasjere seg i tverrkulturelle 
relasjoner på en kjærlighetsfull og planmessig måte, og 
oppmuntrer oss til å vurdere muligheten for selv å flytte 
til et av de områdene av verden med minst tilgang til 
evangeliet om Jesus.

Boken inneholder også et opplegg til hjelp for bruk i 
smågrupper. Vi anbefaler denne boken for alle som ønsker 
å vite hvordan vi kan elske muslimer bedre!

Tilgjengelig fra Frontiers Norden. Lydbok og Kindle fra 
Amazon.com.

Forfatter: Jeannie Marie
Utgiver: Thomas Nelson

Across 
the Street 
and 
Around 
the World

Steve Hawthorne, 
medredaktør 
av Perspectives 
of the World 
Christian 
Movement

“Denne boken 

er full av perler, 

og inviterer 

til en praktisk 

tilnærmelse slik 

at alle Jesus-

etterfølgere 

kan bære frukt 

i arbeidet 

for å nå alle 

folkeslag med 

evangeliet. 

Vi har lenge 

trengt en bok 

som denne.”

Bokomtale
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Tamiya 
Sudansk falafel
(Hentet fra cookingclub411.blogspot.com)

Gir 18 stk

INGREDIENSER
2 ½ kopp kikerter eller fava-bønner, hermetisk eller 
dynket i vann over natten)
1 stor løk, hakket
4 ts fersk dill, finskåret
3 fedd hvitløk, hakket
1 ts bakepulver
1 ½ ss hvetemel (fin)
1 ts svart pepper
2 ts salt
Olje til steking

FREMGANGSMÅTE
Legg kikertene (eller bønnene), løken, dillen og 
hvitløken i en kjøkkenmaskin og bland til en grov 
pasta. Rør inn melet, bakepulveret, salt og pepper. 
Ha i vann om nødvendig slik at blandingen holdes 
sammen. Form blandingen til hånd-store boller. 
Du kan ha i mer mel eller vann for å få til en god 
konsistens. Varm opp oljen i en stekepanne. Stek 
bollene over medium til høy varme, og snu dem 
halvveis. Stek til de er gylden brune og sprø på 
utsiden. Serveres med flatbrød og yoghurt- eller 
tahini-dip.

OPPSKRIFT
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Forsøk å være 
vertskap for venner 
og familie, og 
server et sudansk 
måltid. Gi det hele 
en kreativ vri …

1. Tilbered tamiya sammen med 
hva du måtte ønske å servere i 
tillegg. Flatbrød og yoghurt vil fun-
gere bra.

2. I stedet for den tradisjonelle 
måten med å sitte på gulvet kan du 
legge på en hvit papirduk på bordet 
og legge fram fargeblyanter til bruk 
for gjestene.

3. Start måltidet med å la en av 
gjestene lese «Landprofil» og baksi-
den av dette heftet («Be for Sudan»). 
Inviter alle til å lage sin egen bøn-
neliste, et «bønnebilde» (på duken!?) 
eller bibelske sannheter for Sudan.

4. Vær så god og spis! Bruk duken 
til å skrive, tegne og fargelegge 
deres bønner for Sudan.

5. Inviter alle til å reise seg og ta 
en titt på hva de andre har skrevet 
og tegnet på duken etter måltidet. 
Ta litt tid til å be sammen, eller til å 
overgi alles kunsterk til Gud.

INVITER DINE 
VENNER
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• Be for Darfur, en region kjent nesten 
utelukkende for sine vedvarende 
konflikter. Be om at det må bli slutt på 
voldsbruken, at rettferdighet skal seire, 
og at Guds rike vil komme gjennom disse 
prøvelsene.

• Be for den sudanske regjeringen i 
Khartoum som er så tungt engasjert i 
voldsbruken. Be om barmhjertighet, godt 
lederskap og at de som har myndighet 
og autoritet skal bli transformert av Jesu 
radikale kjærlighet.

• Takk Gud for de som har kommet til tro 
på Jesus blant de sudanske flyktningene 
i nabolandene, og be om at det skal 
bli større åpninger for å vitne om 
Jesus innenfor Sudans grenser.

• Troende i Sør-Sudan er villige til 
å tilgi de sudanske araberne for 
den urett som har rammet dem, 
men mange er ikke motiverte til å 
dele evangeliet med dem. Be om en 
forandring i deres hjerter, og at en 
stor arbeidsstyrke for evangeliet skal 
bli reist opp blant dem.

• Pris Gud for veksten i Hans kirke i 

Sudan!  Be om beskyttelse mot den 
pågående forfølgelse som skjer, og 
trosstyrke. Be om at mer frukt vil bli 
synlig blant dem, spesielt i Nuba-
fjellene og Darfur-regionen.

• Be Herren sende flere arbeidere til å 
leve blant det sudanske folk, for 
å vitne til både undertrykte 
og undertrykkere. Be om 
at Sudan skal bli en 
nasjon som «løfter 
et jubelrop til 
Gud!»

Salme 47,2: «Klapp i 

hendene, alle folk, løft 

jubelrop til Gud!»
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BE
 FOR 

SUDAN 

HVA SKJER: Velkommen til Årsmøtet 2019 i Oslo lørdag 27. april kl. 15 – 19! Før 
forhandlingene serveres en enkel middag. Kollekt tas opp til arbeidet. Innkalling 

med dagsorden og sakspapirer sendes til alle medlemmer.
Inspire & Equip blir 25.-27.oktober 2019 i Oslo - sett av helgen nå!


