
Informasjon fra Etiopia 
HÅPER TAR DE ALDRI FRA OSS:
Sammen kan vi gi en stemme og et ansikt til mennesker som holdes nede.

Freden ble brutt
Det så ut som om pilene pekte oppover for Etiopia. Med en statsminister som fikk Nobels fredspris var op-
timismen stor. Men freden er brutt og mange mennesker er drevet på flukt i løpet av året som gikk. Med 
pandemien på toppen har mange mennesker i Etiopia hatt et svært vanskelig år.

Flere skoler tilbyr nå morsmålsopplæring på Mao-språk takket være misjonens arbeid. Målet er at alle bar-
neskoleelever skal få muligheten til å lære på det språket de kan best.

Vi støtter arbeid med bibeloversettelse både til gumuz og ulike mao-språk.

Sårbare migranter
Svært mange etiopere ender som ulovlige migranter i. Mange kommer hjem uten annet i bagasjen enn 
skam. Migranter som returnerer er ofte redde for å vende tilbake til familien. Prosjektet «Safe from irregu-
lar migration» hjelper migranter i gang med å starte bedrifter eller å komme i arbeid. Mange får også hjelp 
til å gjenoppta relasjonen med familiene sine.

Kallet til Blånildalen og minoritetene
Helt fra starten har NMS jobbet mye med minori-
tetsgrupper i Vest-Etiopia. 

Det startet med gumuz-folket. De siste årene har 
man også jobbet mye med den enda mer margi-
naliserte minoritetsgruppen Mao. 

Det handler om retten til å kunne bruke sitt eget 
språk på skolen og i kirken. Det handler om mu-
ligheten til å forstå hva læreren sier når du begyn-
ner i første klasse. Det handler om å kunne lese 
Bibelen på et språk du forstår. Det handler om 
identitet og verdighet.



Herre, vi ber deg for Etiopia, for menneskene som bor der og for kirkene. Takk for at kirkene i Etiopia stadig 
vokser. Takk for at stadig nye mennesker får et møte med deg.
Vi ber om at du velsigner Mekane Yesus-kirken som er vår søsterkirke i Etiopia. Takk for at vi hører sammen 
slik alle kirker i verden hører sammen. Vi ber om godt lederskap i Mekane Yesys-kirken og godt fellesskap 
både nasjonalt og i hver synode.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar.

Gode Gud, vi legger fram for deg konfl iktene som har rammet Etiopia det siste året. Vi ber for alle som er 
på fl ukt, særlig for barna som nå opplever hvor vondt og skremmende det er med krig. Vi ber om fred. Vi 
ber om at både myndigheter og kirken og hjelpeorganisasjoner kan bidra til forsoning.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar.

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet støtter i Etiopia. Vi ber for Mao-folkene og Gumuz-folket, at 
barn kan få vokse opp uten skam over folkegruppen de tilhører. Vi ber for bibeloversettelsesarbeidet. Vi ber 
for arbeidet med kvinners rettigheter, at det må bli slutt på kjønnslemlestelse av kvinner. Vi ber for hver 
enkelt ulykkelig migrant som havner i vanskelige situasjoner enten når de kommer seg ut av Etiopia eller 
når de kommer tilbake til Etiopia. Kjære Gud, vi ber om at gavene vi gir får være med på å løfte mennesker 
ut av fattigdom og gi dem nytt håp. 

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Etiopia


