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Zein kontinentetan dago Sudan? 

Zein herrialderekin egiten du muga Sudanek? 

Zein da Sudango hiriburua? 

Zeintzuk dira Sudango hizkuntza ofizialak? 

1956. urtera arte, Europako herrialde bateko kolonia izan zen Sudan. Zer he-
rrialdetakoa? 

Zer aberastasun du Sudanek? 

Zer barne-arazo izan du Sudanek azken urteotan? 

Sudani buruzko beste informazio batzuk. 
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Partekatu, mundu guztia bizi dadin,  

hori da, Jesus, gure nahia,  

bide hori erakusten diguzu,  

gizateria berria sortu dadin.  

Biziaren Jauna, lagundu ikusten 

gure ogiak eta arrainak; 

huskeria dira agian 

baina besteekin partekatuz gero, 

senide arteko solidaritatearen hazi izango 

dira. 

Zabaldu, Jauna, gure eskuak 

gure ondasunak, gure denbora eta dohainak 

partekatu ditzagun, 

anaitasunezko mundua sortu dezagun.  

Erakutsi zure Erreinua eraikitzen.  

Kexatu egiten gara  

jatekoa hotz dagoelako edo itxura eskasa duelako, 

baina beste batzuek ez dute jatekorik ere . 

Guk markako arropak janzten ditugu, 

eta beste batzuek, bigarren eskukoak. 

Guk ez daukagu boluntario-lanak egiteko astirik;  

beste batzuek, ordea, aparteko orduak sartu behar dituzte 

etxera ogia eramateko. 

Behar duguna baino gehiago gastatzen dugu, 

beste batzuek, aldiz, ordu asko egin behar dute lan 

 gutxieneko soldata irabazteko. 

Eskolan gauzak falta direlako kexatzen gara, 

hirugarren munduan, ordea, ez dute eskolarik ere. 

Eskoletarako irakasle gehiago eskatzen dugu, arrazoiz, 

baina herrialde batzuetan ez dute irakaslerik. 
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Maria, zu zara gure bizitzarako eredu. 

Emaguzu arnasa gure nekaldietan. 

Jaso gaitzazu erortzen garenean.  

Izan zaitez gure lanean gidari. 

Eman adorea arrakasta dugunean. 

Kontsola gaitzazu huts egiten dugunean. 

Lagundu gu garena eta daukaguna partekatzen. 

Lagundu sufritzen dutenak senidetzat hartzen. 

Esperantzaren Ama, gure bizitza   

poz-iturri izan dadila, mundu atsekabetu eta bidegabe honetan. 

Aita gurea, zeruetan zaudena,  

seme-alaben artean ogia banatzen duzuna;  

erakutsi gure artean gauza bera egiten,  

etor bedi gugana zure Erreinua  

eta mundu berria sortu  

gure gosea ase dezan  

gure bizitza pozez bete dezan.  

Munduan bada ogirik  

dagoen gosea kentzeko lain,  

Etorriko ahal da, Aita, Jesusek bezala banatzen dakienik.  

Amén.  

Jesus, maisu ona,  

irakats iezadazu elkartasunean bizitzeko bidea. 

Lagun iezadazu nire bihotz gogorra 

sufritzen dutenekiko sentikor eta gertuko bihurtzen. 

Irakats iezadazu ikusten besteen mina, 

sufrimendua eta beharrizanak. 

Emadazu behar dudan apaltasuna, lagun hurkoari 

erruki izateko eta laguntzeko. 

Lagun iezadazu gupida izaten eta bestearekin konprometitzen. 

Irakats iezadazu solidarioa izaten. 

Benetako maitasuna bizitzen,  

eta justizia eta Erreinua eraikitzen. 
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