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ODOTATKO
KUTSUA 
PALVELEMAAN? 

 MIKSI LÄHDIT KENTÄLLE? 
ESITTELYSSÄ SUDAN

                    
        TÄSSÄ LEHDESSÄ:



J a nyt - näin sanoo Herra,         
joka sinut loi, Jaakob, joka 
sinut muovasi, Israel: – Älä 

pelkää. Minä olen lunastanut sinut. 
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, 
sinä olet minun. Kun kuljet vesien 
halki, minä olen sinun kanssasi,kun 
virtojen poikki, ne eivät tempaa 
sinua mukaansa, kun astut tulen 
lävitse, sinä et pala eikä liekki 

sinua polta. Minä, 
Herra, olen sinun 

Jumalasi. Minä, 
Israelin Pyhä, 
olen sinun 
pelastajasi... 

Koska olet 
arvokas 

minun 

STIRRED 
STIRRED 

CALLED 
CALLED 

Pääkirjoitus
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silmissäni, koska olet kallis ja rakas...Älä 
pelkää, minä olen sinun kanssasi...
Nämä kauniit sanat Herralta Jesajan kautta 
(Jes.43:1->) Jaakobille/Israelille voisivat yhtä 
hyvin olla omistettu sinulle ja minulle! Kun 
laitan oman nimeni näihin jakeisiin, tulee 
hyvin selväksi, että minut ON kutsuttu!

Mutta mihin minut sitten on kutsuttu?

Meidän täytyy olla hiukan varovaisia, millä taval-
la puhumme tästä asiasta. Jumala on luvannut 
vastata rukouksiimme, kun rukoilemme Hänen 
tahtonsa mukaan, ja joitakin asioita voimme ru-
koilla suurella rohkeudella ja odotuksella, koska 
ne ovat epäilemättä Jumalan tahdon mukaisia. 
Mutta joihinkin pyyntöihin on lisättävä «jos se 
on sinun tahtosi». Sama juttu Jumalan kutsun 
kanssa itse kunkin kohdalla. Jumalan sana Je-
sajalle todistaa, että voimme olla vuorenvarmo-
ja siitä, että Jumala todella kutsuu. Näemme 
myös, että Jumala on kutsunut Jesajaa nimeltä 
olemaan Hänen ja sanonut olevansa hänen 
kanssaan. Tämä on esimerkki yleismaailmalli- 
sesta kutsusta, joka on annettu meille kaikille. 

Usein saamme nähdä Jumalan 
palvelukutsun muuttuvan 
yleismaailmallisesta henkilökohtaiseksi. 

Kasvamme Jumalan erityiseen 
kutsuun lähes aina ajan kanssa. 

Opimme koko ajan lisää 
siitä, mihin Jumala on 
konkreettisesti kutsumassa 
meitä ja pyrimme 

joskus (jopa kynsin 
ja hampain!) olemaan 

tottelevaisia Jumalan yleiselle 
kutsulle. 

Jeesuksen seuraajat on 
kutsuttu tottelemaan 

Jumalan yleistä 
kutsua, esimerkiksi 
tekemään 
opetuslapsia 
(Matt.28:19), 

kantamaan hedelmää (Joh.15:16), elämään 
pyhää elämää (1.Piet.1:15), etsimään rauhaa 
(1.Piet.3:11) ja kärsimään (1.Piet.2:20,21). 
Kun noudatat tätä yleistä kutsua 
tottelevaisesti, se johtaa sinut erityiseen 
kutsuusi, jos Jumalalla on sellainen varattuna 
sinulle.

Tiedämme, että on Jumalan tahto, että 
kaikki ihmiset pelastuvat. Tiedämme myös, 
että Jeesus on luvannut tulla takaisin 
kunniassaan, kun kaikki kansat ovat kuulleet 
evankeliumin ja ovat edustettuina Jeesuksen 
valtaistuimen edessä sinä päivänä – (Ilm.5:9). 
Ja tiedämme, että Jumala kutsuu joitakin 
meistä ylittämään erilaisia rajoja, esimerkiksi 
naapurien välisiä rajoja, valtioiden välisiä 
rajoja ja kansanryhmien välisiä rajoja.

Loppujen lopuksi se on Jumala, joka 
laittaa meidät liikkeelle ja johdattaa 
meitä. Se tapahtuu monin eri tavoin. 
Hän käyttää meidän kiinnostuksen 
kohteitamme, harrastuksiamme, 
ammatillista koulutustamme, lahjojamme ja 
olosuhteitamme johdattaessaan meitä. 

Usein näemme vasta jälkikäteen, 
katsoessamme elämäämme taaksepäin, 
kuinka Jumala on johdattanut meitä 
askel askeleelta matkallamme. Jatketaan 
rukoilemista Jeesuksen opettamalla tavalla: 
«Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, 
lähettämään väkeä elonkorjuuseen.» 
(Matt.9:38) Ja lisääthän rukoukseesi «Olenko 
minä yksi heistä, Herra?»

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN, JOS HALUAT 
TIETÄÄ, KUINKA VOIT RUKOILLA 
TYÖMME PUOLESTA TAI LÄHTEÄ ITSE 
PALVELEMAAN.

Sähköposti: 
info@frontiers.no

Puhelin: +47 406 24 515
www.frontiers.fi

Jon Petter Feidal
Johtaja
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ENSITREFFIT

Kun aviomieheni Mark kävi Lähi-idässä 
opiskelijavapaaehtoistyöntekijänä, hän näki, 
kuinka suuri hengellinen tarve siellä oli, ja 

kuinka paljon kovaa työtä vaadittiin, että evankeliumi 
saataisiin tavoittamattomille alueille. Veli Andrew, joka 

oli puhumassa Soul Survivor -nuorisotapahtumassa 
Englannissa, vangitsi hänen huomionsa 
julistaessaan, että ei uskonut ”lähetyskutsuun”:

”Jos Jeesuksen seuraaja näkee tarpeen, 
jonka hän voisi täyttää, hänen pitäisi lähteä 
yrittämään sen täyttämistä, sanoen 

     ’lähetä minut Herra!’”

Mark oli nähnyt tarpeen Lähi-idässä ja 
pystyi lähtemään. Kaiken tämän hän 
kertoi minulle ensitreffeillämme! Olin aika 
häkeltynyt, mutta samalla kiinnostukseni 
heräsi, ja olin innoissani sekä tästä 
jännittävästä mahdollisuudesta että uudesta 

ihmissuhteesta. Pian tämän jälkeen Jumala 
alkoi lähettää elämääni musliminaisia, joista 
tuli minulle hyviä ystäviä.
Olimme sitten tekemissä muslimien kanssa 
monin eri tavoin, menimme naimisiin ja 
tapasimme eräitä innostavia ystäviä, jotka 
rohkaisivat meitä muuttamaan johonkin 
arabimaahan. Eipä aikaakaan kun 
löysimme itsemme Libyasta asumasta ja 
työskentelemästä näiden ystävien kanssa. 
Ennen pitkää meidän oli pakko lähteä 
Libyasta, mutta olemme siitä lähtien 
olleet tavoittamassa libyalaisia yhdessä 
sen naapurimaista. Kun tapaamme heitä 
päivittäin, opimme heidän murrettaan 
ja nostamme kätemme rukoukseen 

Libyan puolesta, koemme vahvasti, että 
meidän tulevaisuutemme tulee olemaan 

                    KUINKA SAIT  LÄHETYSKUTSUN?

Tarinoita lähetyskentältä
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”Jumala 

ei valitse 

ihmisiä heidän 

kykyjensä takia 

vaan siksi, 

että he ovat 

käytettävissä.”

Veli 

Andrew

kietoutunut yhteen Libyan 
kanssa, kunnes Jeesus joko tulee 
takaisin tai ottaa tämän kutsun 
meiltä pois.
Heather ja Mark (tavoittamassa 
libyalaisia Pohjois-Afrikassa)

KYSYIMME ITSELTÄMME 
KYSYMYKSEN
 

Vaimollani ja minulla on 
aina ollut halu rakastaa 
siirtolaisnaapureitamme 

kotikadullamme. Kuultuamme 
ja nähtyämme tilastoja siitä, 
kuinka vähän tavoittamattomien 
muslimien keskuudessa on 
työntekijöitä, saimme molemmat 
sydämellemme ihmiset, jotka 
eivät ole kuulleet evankeliumia. 
Kysyimme itseltämme: ”Jos 
olemme halukkaita lähtemään, 
vaikka niin moni muu ei ole, 
ja Jumala on Sanassaan yhä 
uudestaan kutsunut meitä, niin 
miksi emme lähtisi?”
Tämän jälkeen tapahtui monia 
asioita, jotka vahvistivat meille, 
mihin lähtisimme. Mutta kaikki 
alkoi siitä, kun kysyimme 
itseltämme tuon kysymyksen 
ja vastasimme: ”Hyvä on! Me 
lähdemme!”
Dan ja Ruth (Etelä-Aasiassa)

TYÖ, JOLLE KANNATTAA 
UHRATA ELÄMÄNSÄ

Ennen uskoontuloani 
opiskellessani markkinointia 
pohdiskelin tulevaisuuttani 

ja elämäni tarkoitusta. Minua 
masensi aika lailla, että 
valitsemani ura tarkoittaisi, 
että kuluttaisin elämäni 
yrittämällä saada ihmiset 
ostamaan hammastahnaa, 
hammastikkuja tai jotain muuta 
aika tarkoituksetonta. 
Löydettyäni Jeesuksen muistan 
kuulleeni tilastoja siitä, kuinka 
vähän muslimimaailmassa 
on kristittyjä, joten lähdin 
kesäreissulle Azerbaidžaniin. 
Erään rukoushetken aikana 
Iranin rajalla koin Jumalan 
puhuvan sydämelleni: ”Haluan 
sinun palvelevan tuossa maassa 
vielä jonain päivänä”.
Vaikka emme ole vielä olleet 
Iranissa, perheemme on 
ollut tavoittamassa iranilaisia 
yhdessä sen naapurimaista 
kuuden vuoden ajan. Jatkamme 
edelleen tätä työtä, koska 
emme ole kokeneet Jumalan 
johdatusta mihinkään muualle. 
Uskon, että työskentely sen 
hyväksi, että vähiten tavoitetut 
ihmiset löytäisivät pelastuksen, 
on todellakin jotain sellaista, 
jolle kannattaa uhrata elämänsä. 
Koen suurta iloa Jumalassa, 
kun näen Hänen Valtakuntansa 
tulevan jonkun luo. Ja pelkäänpä 
pahoin, että tulisin katumaan 
syvästi, jos taas valitsisin ”minä-
keskeisen” uran kotimaassani.

Caleb (tavoittamassa iranilaisia 
Lähi-idässä)

                    KUINKA SAIT  LÄHETYSKUTSUN?

Tarinoita lähetyskentältä
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E
t varmaan ole koskaan ajatellut käyväsi Sudanissa – eikä ole moni muukaan. Sudan oli 
aiemmin Afrikan suurin valtio, mutta Etelä-Sudan irrottautui siitä vuonna 2011, joten nyt 
se on mantereen kolmanneksi suurin valtio. Vaikka maan eteläosissa vallitsee viileämpi 
ja kosteampi ilmasto, suurin osa Sudanista on yksinäisten aavikoiden, vilkkaiden 
kaupunkien ja nomadiasustusten tilkkutäkki. Vaikka maan monet alueet ovat konfliktien 

kourissa ja siten turisteille vaarallisia, valtavat osat Sudanista ovat edelleen hyvin turvallisia ja 
mielenkiintoisia matkakohteita. Reppureissaajat saavat kokea lämmintä vieraanvaraisuutta, ja maan 
itäosassa oleva Kassala on suosittu häämatkakohde sudanilaisille vastanaineille.

SUDAN

On sanomattakin selvää, että 
Sudanin ongelmallinen menneisyys ja  
tämänhetkiset vaikeudet ovat muovanneet 
maan nykyistä luonnetta. 1200-luvulle 
asti Pohjois-Sudan oli ollut suurelta osin 
kristittyä aluetta lähes 1000 vuoden ajan. 
Muslimimiehittäjät kuitenkin vähitellen 
islamisoivat maan seuraavan parinsadan 
vuoden aikana. Britannian hallitessa 
1800- ja 1900-luvuilla maan eteläosat 
evankelioitiin, ja Etelä-Sudanissa on vielä 

tänä päivänä pieni kristillinen vähemmistö.
Arabipohjoisen ja afrikkalaisen etelän 
välillä vallitsee jatkuva konfliktitilanne. Kun 
islamilainen laki tuli hallituksessa voimaan 
vuonna 1983, pohjoisen ja etelän välille 
syttyi sisällissota. Myöhemmin, vuonna 
2003, tyytymättömyys keskushallintoa 
kohtaan kärjistyi Darfurin konfliktina. 
Miljoonat joutuivat pakenemaan 
naapurimaihin, ja tuhannet menettivät 
henkensä. Vaikka Etelä-Sudanin eroaminen 
Sudanista vuonna 2011 onkin tuonut 
mukanaan uuden aikakauden molemmissa 
maissa, öljyvarannot ja maiden väliset 
rajalinjat aiheuttavat edelleen jatkuvia 
kiistoja.

E S I T T E LY S S Ä 

MYRSKYISÄ 
MENNEISYYS

Lapsi Kassalan keskustassa Sudanissa

Maaprofiili
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Nyt jos koskaan on aika tavoittaa 
saavuttamattomat sudanilaiset. 
Valtava joukko särkyneitä ja kärsiviä 
muslimeja eri kansanryhmistä (joista 
monet ovat väkiluvultaan yli 100.000) 
on epätoivoisesti Ilosanoman 

tarpeessa. Niin ovat nekin, jotka 
ovat mukana lietsomassa konflik-
teja. Heidän keskuudessaan ei ole 
läheskään tarpeeksi työntekijöitä. 
Nyt on aika tehdä kehitystyötä ja 
perustaa erilaisia ammattiyrityksiä,  
jotka antaisivat tälle kansakunnalle 
uuden mahdollisuuden muutokseen 
– Jeesuksen ja hänen seuraajiensa 
osoittaman rakkauden välityksellä.

Suurin osa Sudanin väestöstä 
on sunnimuslimeja. Kristillinen 
yhteisö on pieni, eikä 
uskovien määrä ole tiedossa. 
Kristityt kokevat yhä kasvavaa 
kovaa vainoa, joka näkyy 
pommituksina, maa-alueiden 
haltuunottoina sekä sairaaloiden 
ja koulujen tuhoamisina. Tästä 
huolimatta seurakunta elää ja voi 
hyvin. Uskovien yhteisöt Nuban 
vuorilla tavoittavat naapureitaan, 
ja tämä tuottaa hedelmää 
ennennäkemättömällä tavalla. 

Darfurin uskovat ovat saaneet 
olla todistamassa suurempaa 
avoimmuutta evankeliumille kuin 
koskaan muslimien keskuudessa.
Vuonna 2009 hallitus kielsi 
monien kansalaisjärjestöjen 
toiminnan maassa, ja siitä lähtien 
ulkomaisten järjestöjen toiminta 
on ollut hyvin rajoitettua. Monet 
lähetystyöntekijät ovat myös 
joutuneet lähtemään Sudanista 
viime vuosina. Naapurimaiden 
raja-alueilla tehdään kuitenkin 
merkittävää kehitystyötä, ja 
myös suurin osa seurakuntien 
istutustyöstä tapahtuu siellä.

EVANKELIUMIN 
TILANNE

MITEN 
TÄSTÄ 
ETEENPÄIN?

95,3%  
Muslimeja

(lähinnä sunneja)

3,2%  
kristittyjä 

(lähinnä 

roomalaiskatolisia)
Lapsia Darfurissa Länsi-Sudanissa

RUKOILE SUDANIN PUOLESTA ?
 Käännä takasivulle
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Sudanissa 
on yli 
kaksi kertaa niin paljon 
pyramideja kuin Egyptissä. 
Useimmat niistä sijaitsevat 
Nubian alueella.

Lippu ja sen värit: 
Punainen kuvastaa 
taistelua itsenäisyydestä. 

Valkoinen tarkoittaa 
rauhaa, valoa ja 

optimismia. Sudan on 
arabiaa ja tarkoittaa 

mustaa. Vihreä kolmio 
puolestaan kuvastaa 
islamia, maataloutta ja 
maan vaurautta.

Britannia hallitsi Sudania 
vuodesta 1899 sen 
itsenäistymiseen 1.1.1956 
asti. Vuoden 2005 
perustuslain mukaan Sudanin 
viralliset kielet ovat arabia ja 
englanti. `

 Sudanissa on yksi 
lääkäri 10.000 
ihmistä kohti. 
Vertailun vuoksi 

Suomessa on viime vuosina 
ollut noin 30.

Sudan oli 
Afrikan suurin 
valtio vuoteen 
2011 asti, 
jolloin 
Etelä-Sudan 
itsenäistyi.

Monet sudanilaiset 
morsiamet puhdistetaan talih-
puun savussa häiden aattona. 
Savua käytetään myös 

perinteisenä 
vaihtoehtona 
botoxille, 
koska sen 
uskotaan 
kiristävän 
ihoa ja siten 

kaunistavan 
morsianta.

Sininen-Niili  ja Valkoinen-
Niili virtaavat Sudanin 
halki ja yhdistyvät 
pääkaupungissa 
Khartumissa. Siellä ne 
muodostavat Niilin, joka 
virtaa pohjoisen suuntaan 
Egyptiin.

Kun sharia-laki tuli 
voimaan vuonna 1983, 

koko maan 
alkoholivarastot 
tyhjennettiin 
Niiliin.

Sudanin sodan uhrit olivat 
ensimmäisiä 
maailmassa, 
jotka 
hyötyivät 
alueelle 
rakennetusta 

laboratoriosta, jossa 
3D-tulostettiin proteeseja.

BL U
E  N

ILE

W
H

IT
E 

  N
IL

E

TIESITKÖ?

Sudan: Yleistietoa
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Asuuko sinun naapurustossasi 

muslimeja?

Elämme selvästikin aikoja, jolloin Jumala tuo ihmisiä joka 
puolelta maailmaa asumaan meidän kaupunkeihimme. 
Monella meistä on pakistanilaisia, iranilaisia, afganistanilaisia, 

libyalaisia, syyrialaisia ja somalinaapureita; ihmisiä paikoista, 
joissa on hyvin vähän Kristuksen seuraajia. Mikä tilaisuus 
evankeliumille!

Me emme aina tiedä, kuinka voisimme alkaa luoda merkityksellisiä 
ystävyyssuhteita heidän kanssaan. Mutta tässä mahtavassa, 
helppolukuisessa uudessa kirjassaan Jeannie Marie osoittaa 
meille, että naapureihimme tutustumisen ei tarvitse olla ihan niin 
pelottavaa kuin kuvittelemme. 

Jeanniella on paljon kokemusta sekä tiimityöstä kentällä että 
muslimityöstä kotimaassaan, ja tämän pohjalta hän auttaa meitä 
näkemään, kuinka Jumalan sydämellä on pelastaa kaikki maailman 
perheet. Jeannie tarjoaa monia käytännön vinkkejä ja hengellistä 
opetusta siitä, kuinka voimme luoda suhteita eri kulttuureista 
oleviin ihmisiin tarkoituksella ja rakkaudellisesti. Hän myös 
rohkaisee meitä harkitsemaan lähtemistä työhön niihin maailman 
kolkkiin, joissa evankeliumi on vähiten saatavilla.

Tätä kirjaa voi myös käyttää pienryhmissä. Suosittelemme tätä 
kirjaa lämpimästi kaikille, jotka haluavat oppia rakastamaan 
muslimeja paremmin!

Saatavana englanninkielisenä:  pehmeäkantisena, E-kirjana (Kindle) 
ja äänikirjana

Kirjoittaja: Jeannie Marie
Kustantaja: Thomas Nelson

Across 
the Street 
and 
Around 
the World

Steve Hawthorne 
(yksi päätoimittajista, 
Perspectives on 
the World Christian 
Movement)

”Tämä kirja 

houkuttelee 

tuoreella, kutsuvalla 

käytännöllisyydellään 

jokaista Kristuksen 

seuraajaa tekemään 

oman osansa 

maailman kansojen 

saavuttamiseksi ja 

tuottamaan työssään 

hedelmää. Tätä 

olemme jo kauan 

kaivanneet”

Kirja-arvostelu
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Tamiya 
Sudanilainen falafel
(resepti muokattu cookingclub411.blogspot.com pohjalta)

18 kpl

AINEKSET
6 dl kikherneitä tai favaherneitä (tölkissä tai yön yli 
liotettuna)
1 iso sipuli, silputtuna
4 tl tuoretta tilliä, hienoksi silputtuna
3 valkosipulinkynttä (hienonnettuna)
1 tl leivinjauhetta
1½ rkl vehnäjauhoja
1 tl mustapippuria
2 tl suolaa
Öljyä uppopaistamiseen tai pannulla paistamiseen

VALMISTUS
Laita kikherneet (tai favaherneet), silputtu sipuli, tilli 
ja valkosipuli tehosekoittimeen ja sekoita ainekset 
karkeaksi tahnaksi.
Sekoita joukkoon jauhot, leivinjauhe, suola ja 
pippuri. Lisää vettä tarvittaessa, jotta taikina pysyy 
koossa. 
Muodosta taikinasta kämmenensuuruisia kakkusia. 
Voit lisätä jauhoja tai vettä saavuttaaksesi oikean-
laisen koostumuksen. 
Kuumenna öljy pannulla. Paista kakkusia kohta-
laisella lämmöllä kääntäen välillä kunnes ne ovat 
kullanruskeita ja rapeita.
Tarjoile pannuleipien ja jogurtin tai tahinidipin 
kanssa.

RESEPTI
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Kokeile järjestää ystäville 
ja perheelle sudanilainen 
ateria. Käyttäkää 
taiteellista luovuutta...

1. Valmista tamiya-kakkuset ja muut 
haluamasi ruokalajit. Pannuleipä ja 
jogurttikastike toimivat hyvin.

2. Perinteisen lattialla istumisen sijaan 
levitä ruokapöydälle yksivärinen 
kertakäyttöinen paperipöytäliina ja 
varaa värikyniä ja väriliituja vieraiden 
käytettäväksi.

3. Aterian aluksi joku lukee Sudanin 
maaprofiilin ja rukousaiheet Sudanin 
puolesta. Pyydä kaikkia miettimään 
mielessään rukouksia, kuvia tai raa- 
matullisia totuuksia Sudanille.

4. Käykää ruoan kimppuun. Syömisen 
aikana kirjoittakaa, piirtäkää ja värit-
täkää rukouksenne Sudanin puolesta 
pöytäliinaan.

5. Aterian päätteeksi pyydä kaikkia 
nousemaan paikaltaan ja kiertämään 
katsomassa, mitä muut ovat 
piirtäneet ja kirjoittaneet. Rukoilkaa                 
yhdessä Sudanin puolesta tai tuokaa 
porukalla tekemänne rukoustaide- 
teos Jumalan eteen.

KUTSU YSTÄVÄT 
KYLÄÄN
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• Rukoile Darfurin puolesta. Se on alue, 
joka tunnetaan lähes yksinomaan  
lakkaamattomista selkkauksistaan. Rukoile 
loppua väkivallalle ja että oikeus saisi 
voittaa, ja että Jumalan Valtakunta voisi 
tulla vaikeuksien seurauksena.

• Rukoile Sudanin hallituksen puolesta 
Khartumissa, missä se on niin aktiivisesti 
osallisena väkivaltaisuuksissa. Pyydä 
armoa, hyvää johtajuutta ja sitä, että 
johtoasemissa olevat voisivat kokea 
muutoksen Jeesuksen radikaalin 
rakkauden kautta.

• Kiitä Jumalaa siitä, että työ sudanilaisten 
pakolaisten parissa naapurimaissa 
tuottaa jatkuvasti hedelmää. Rukoile, 
että evankeliumin julistaminen 
helpottuisi myös maan rajojen 
sisäpuolella.

• Uskovat Etelä-Sudanissa ovat 
valmiita antamaan anteeksi 
Sudanin arabeille menneisyyden 
hankaluudet, mutta monikaan ei ole 
innokas tavoittamaan heitä. Rukoile 
sydämien muutosta ja sitä, että iso 
joukko työntekijöitä nousisi heidän 
keskuudestaan.

• Ylistä Jumalaa seurakunnan kasvusta 
Sudanissa! Pyydä heille suojelusta 

jatkuvalta vainolta ja että heidän uskonsa 
pysyisi vahvana. Rukoile, että he voisivat 
tuottaa yhä enemmän hedelmää, varsinkin 
Nuban vuorilla ja Darfurin seuduilla.

• Pyydä Herraa lähettämään lisää työntekijöitä 
Sudaniin asumaan heidän keskuudessaan 
ja todistamaan Jeesuksesta sekä 
sorretuille että sortajille. Rukoile, 
että Sudanista tulisi valtio, 
jossa kohotetaan 
riemuhuuto Herralle 
pelastuksen 
tähden!

Psalmi 47:2 – ” Taputtakaa 

käsiänne, kaikki kansat, 

”kohottakaa riemuhuuto 

Jumalalle!”
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