
Stor innsats for forkynnelsen

I mer enn to år skulle det tas opp en lydversjon av det reviderte nye testamentet på gumuz. Et team skulle 
komme til Addis Abeba til SIL-studioet. Men hver gang teamet skulle reise fra lavlandet ved Blå Nilen kom 
noe i veien – for det meste politiske uroligheter som gjorde at veiene ble stengt og det ble livsfarlig å kjøre 
mellom byene. I høst skjedde det samme igjen, men Hambisa og Lozran ga ikke opp. De tok den lille 
motorsykkelen som tilhører ungdomssenteret i Kamashi og kjørte den lange og dårlige veien langs Nilen.

I begynnelsen var de redde, men så ble det ganske morsomt, forteller Hambisa. Underveis måtte de krysse 
flere elver, kjøre gjennom steinras, bære sykkelen over trestammer og bane vei gjennom mannshøyt gress. 
Til slutt, etter 12 timer, kom de frem til Sedal hvor de fikk offentlig transport til Asosa dagen etter. Fra Asosa
tok de fly, og nå er de trygt fremme i Addis Abeba og innspillingen er allerede ferdig. Lydopptaket skal 
brukes i evangeliseringsarbeidet, men SD-kortene kan også kjøpes av alle som er interesserte i å høre og 
lese Det nye testamentet på sør-gumuz. Filene kan lastes ned på mobiltelefoner; slik blir evangeliet 
tilgjengelig for mennesker som ikke kan lese. Lozran har lagt ut en filmsnutt på Facebook hvor man ser litt 
av den eventyrlige reisen:
https://www.facebook.com/696881363751024/videos/213587200320153

Sinkinesh baner vei for kvinner

Sinkinesh Garcho er masterstudent i teologi på Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba, takket være et 
stipend fra NMS i et samarbeid med Presteforeningen. Det er kvinnedepartementet i kirken som 
administrer stipendordningen. Sinkinesh måtte kjempe hardt for å komme så langt. En onkel støttet henne, 
da hun hadde avsluttet barneskolen. Foreldrene så ikke noen verdi i å la henne fortsette med utdanning. 
Tradisjonen var at jenter skulle gifte seg så snart som de er ferdige med barneskolen, 13 år gamle.

Sinkinesh ville ikke det. Hun gikk først på videregående og besøkte deretter en toårig bibelskole. Hun fikk 
muligheten til å jobbe i hjemmemenigheten før hun kunne studere på seminaret. Hun tok en bachelor i 
teologi, nå med støtte og velsignelse av foreldrene. Bacheloroppgaven hadde tittelen «Å mobilisere kvinner 
for en tjeneste med undervisning, forkynnelse og ledelse».

Alle hindringene gjorde Sinkinesh enda mere motivert for å ta mer utdanning. Hun mener at undervisning 
og opplæring er den beste måten for å gi kvinner verdighet og frigjøre dem fra kulturelle fordommer.

Sinkinesh takker for stipendet: «Jeg takker Gud for at han har latt dere være redskaper for at jeg skulle følge 
et masterprogram i teologi. Gjennom høyere utdanning blir jeg nå utrustet til en tjeneste i kirken. Mitt mål 
er å bli stadig bedre til å konfrontere kulturelle misforståelser i lys av en bibelsk forståelse. Jeg har en visjon 
om å være et instrument for å frigjøre kvinner overalt hvor Gud sender meg. Det er et privilegium og en stor 
glede å kunne bidra i Guds plan og misjon.»

Klikk gjerne på lenken under for å se mer av NMS sitt arbeid blant minoriteter i Etiopia:
https://vimeo.com/480459461

Du kan også kjøpe et julegavekort i vår nettbutikk. Ved å kjøpe dette julegavekortet bidrar du til at arbeidet 
blant minoritetsgrupper fortsetter:
https://nms.profundo.no/nettbutikk/produkt/S0-200123-1
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Evangeliet skal fram, om det så krever
en kjøretur utenom det vanlige.
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Les mer om Etiopia og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

Hva gjør vi i Etiopia?
Vår hovedsamarbeidspartner er Den lutherske Mekane Yesus-kirken. En sentral del av 
arbeidet er å støtte og løfte opp marginaliserte grupper i samfunnet, eksempelvis etniske 
minoriteter, kvinner og ungdommer. Vi bidrar til å gi mennesker mulighet til 
grunnutdanning og tilgang til bibelens tekster på eget morsmål, noe som både styrker 
den enkeltes selvbilde og skaper en positiv kristen identitet. I tillegg er selvhjelpsgrupper 
og andre aktiviteter som styrker kvinners posisjon i kirke og samfunn en sentral del 
av arbeidet. Sammen arbeider vi også med et utviklingsprogram for å bedre 
matvaresikkerhet og mer bærekraftig jordbruk. 

Jorden rundt med juleevangeliet

NMS har laget en video hvor mennesker i flere av våre samarbeidsland leser juleevangeliet på sitt språk. Vi 
håper dere ønsker å vise filmen i din menighet før jul.

Trykk på bildet for å se filmen, eller trykk på linken under:

https://vimeo.com/486040079

https://vimeo.com/486040079
https://vimeo.com/486040079

