
Informasjon fra Etiopia

Hvordan kan vi lage fred der det er krig? Her kan du bli kjent med to etiopiske damer 

som prøver alt de kan.
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I november 2020 brøt det ut krig nord i Etiopia mellom Tigray Forsvarsstyrker og det etiopiske militæret Resten av lan-
det er også preget av uroligheter og konflikter. Kirken ønsker å være med og skape fred og inviterer til kurs og seminarer 
om nettopp dette.

DESTA laget fredsklubb på en skole og fikk 7500 damer til å bli med på å skape fred.

Presten Desta Danso er leder av kvinnedepartementet i Dara synode sør i Etiopia. Hun har vært på to workshoper orga-
nisert av Mekane Yesus kirkens fredskontor. Her begynte hun å tenke mye på hvor viktig kvinners rolle er for å skape 
fred i kirken, på skolen, i storsamfunnet og i lokalmiljøet. Derfor startet hun en fredsklubb på en skole i Dara synode. Hun 
involverte prestene i grasrotarbeidet sitt og samlet kvinner i kirken. Disse lokale kvinnene kan ikke stoppe krigen andre 
steder i Etiopia, men de kan være gode eksempler for andre mennesker i sitt lokalsamfunn. Konflikter kan bare oppstå i et 
samfunn dersom mennesker lar seg rive med av hat og vold.
Desta har nå mobilisert 7500 kvinner som har lært hvor viktig det er at de er mer aktive i arbeid med fred og forsoning. 

Mrs Hana dro på motorsykkeltur til 70 menigheter

Mrs Hana er kvinnesekretær i Wadera menighet sør i Etiopia. Etter å ha deltatt på et kurs arrangert av kirken sitt freds-
kontor følte hun at det var hennes plikt å videreformidle det hun hadde lært. Sammen med en kvinnelig prest som heter 
Worke lagde hun en plan.
Men så ble hun plutselig litt motløs. Hun ville gjerne møte 70 menigheter i synoden, men det hadde hun ikke nok penger 
og tid til. Da husket hun på Matteus 28:18: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Hana selv følte at hun ikke 
kunne gjøre noen ting, men styrket av at Jesus har all makt, bestemte hun seg likevel for å prøve.
Kirkelederne lot henne reise og gav henne et støttebrev der de skrev at Hana var på en offisiell reise for kirken.
Hana tok opp et privat lån fra naboer og kollegaer for å kunne reise rundt. Hun klarte å møte representanter fra de 70 
menighetene ved å samle dem på sju steder som hun kunne reise til. For å komme seg rundt, måtte hun leie en motorsyk-
kel. I området der Hana jobber er det flere etniske konflikter mellom mennesker som bor langs fire små elver. På hvert av 
stedene samlet hun kvinner og menn, og snakket med dem om hvor viktig det er at de står sammen mot vold og for neste-
kjærlighet. De som fikk besøk ble så glade at de hjalp henne med å dekke reiseutgiftene, slik at hun kunne betale tilbake 
lånet.



Salige er de 
som skaper fred, 
for de skal kalles 

Guds barn. 

(Matt.5,9)

FORSLAG TIL FORBØNN FOR ETIOPIA

Herre, vi takker og ber deg for Mekane Yesus-kirken i Etiopia. Vi ber om at kirken kan fortsette med å skape fred mellom 
folkegruppene i Etiopia. Vi ber for NMS- misjonærene Sophie og Mparany Rakotondrainy og alt arbeid de er med på.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for Desta og Mrs Hana og alle de andre som bruker krefter, tid og ressurser på å arbeide for fred. Vi ber 
om at de må få kjenne din velsignelse og ledelse videre. Takk for fredsavtalen som nylig ble inngått i Blånildalen.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi om fred i Etiopia, i alle deler av landet. Vi ber for alle som opplever frykt, sult, vold og overgrep på grunn av 
krigshandlinger. Vi ber for etiopiske myndigheter og for alle internasjonale aktører som er tilstede. Gi dem vilje og evne 
til å finne fredelige løsninger der det er konflikt.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Be om fred med Frans av Assisis bønn:

Herre gjør meg til redskap for din fred! La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår.

Amen

Fred i Blånildalen

Det nytter! I Blånildalen har det vært uroligheter 
og krigshandlinger mellom gumusmilitsen  og den 
etiopiske hæren det siste året. Det har gått ut over 
en allerede presset lokalbefolkning. Landsbyer, 
åkre og avlinger er blitt ødelagt.
Men nå har man lykkes med å inngå en fredsav-
tale. Den 19. mars i år ble avtalen undertegnet, og 
etterpå ble feiret i flere dager. Arbeidet med freds-
avtalen ble startet av kirkeledere, i samarbeid med 
lokale myndigheter.  
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