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Kære Relay Trust familie 
Nyhederne fra Etiopien har i den senere tid været domineret af borgerkrigen,
som foregår i den nordlige del af landet mellem regeringstropper og oprørere i
Tigray provinsen. Men der også er en anden historie om hurtigt voksende kirker
i Afrikas næstmest folkerige land, noget jeg oplevede på første hånd, da jeg for
nylig besøgte landet. Ud af en befolkning på ca. 110 millioner er der 72
millioner kristne. Størstedelen tilhører den etiopisk ortodokse kirke, men der er
en hurtigt voksende minoritet af evangeliske kristne. I 1970 var bare 3% af
befolkningen evangeliske kristne, men med 22 millioner udgør de i dag ca.
20%. 
 
En af disse evangeliske kirker er Ethiopian Full Gospel Believers Church
(EFGBC), som har omtrent 5 millioner medlemmer. The Relay Trust betaler for
opførelsen af deres Adola Bible College, som ligger i et relativt fjernt område
cirka 200 km syd for Addis Abeba. Det er strategisk placeret som et
udgangspunkt for mission i Burji og Borena regionerne, som i store træk ikke er
nået med evangeliet. Områderne grænser op til Kenya og Somalia. På Adola
Bible College vil de uddanne præster og missionærer op til kandidatniveau. The
Relay Trust har også betalt opførelsen af en grundskole i byen Sollamo ca. 50
km vest for Adola. Grundskolen er med til at fordoble bibelskolens kapacitet,
når der i weekenderne bliver undervist i teologi på bachelorniveau.
 
Jeg besøgte begge disse projekter, og var meget opmuntret over EFGBC’s
store fokus på at udruste præster og lægfolk gennem bibeltro undervisning.
Kirken er stærkt evangelisk, og dens udgangspunkt i sund bibelsk teologi gør
den i stand til at modstå falsk lære fra fremgangsteologien, samtidig med at den
understøtter projekter, som hjælper mennesker ud af fattigdom, og desuden
arbejder intenst på at overvinde dybt rodfæstede etniske fjendtligheder.



Efterfølgende fløj jeg til Gambella i den vestligste del af Etiopien, som grænser
op til Sydsudan. Mens Den Anglikanske Kirke er forholdsvis beskeden i
størstedelen af Etiopien, så er der i en Gambella Stift en kirke med ca. 150.000
medlemmer. The Relay Trust støtter et tre-års program, som uddanner 120
kateketer på St. Frumentius Bible College med henblik på at styrke denne
hurtigt voksende kirke, der udspringer af den overvejende sudanesiske
befolkning. Nogle er etniske sudanesere, 
 
som altid har levet i området, mens andre er flygtninge fra Sydsudan.
Befolkningen består af to stammegrupper: Nuer og Anuak. De to grupper har
en lang fælles historie præget af fjendskab, og under mit besøg var det tydeligt,
at der foregår et stort forsonings arbejde i den Anglikanske kirke. 
 
Under mit besøg samledes 60 præster fra stiftet i Gambella og stifterne på
Afrikas Horn, som inkluderer resten af Etiopien, Eritrea, Djibouti og Somalia til
en undervisnings retræte, som også er finansieret af The Relay Trust. Her blev
de introduceret til undervisningsmaterialet, som fremover vil blive brugt til
uddannelse af kateketer i områderne, og professor Ashley Null gav en række
forelæsninger om relevansen af Ærkebiskop Thomas Cranmer og The Book of
Common Prayer i den anglikanske kirke i dag. Vi samarbejder også med
Gambella Stift om at vedligeholde og udvikle St. Frumentius’ fine bibliotek, og
bistå stiftet med et pionerprojekt, som skal hjælpe med at bringe langvarig fred i
et splittet samfund. Det skal bl.a. ske ved at opføre Unity Anglican School i
tilknytning til den nye domkirke. 
 
I Romerbrevet 1:16 skriver apostlen Paulus ’For jeg skammer mig ikke ved
evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver som tror’. Den tillid, som jeg



mødte hos de kristne i Etiopien, og udbredelsen af evangeliet til alle, uanset
etnicitet, var inspirerende, og det er et privilegium for os at samarbejde med
sådanne partnere.

Ressourcer og materialer 
Vores uddannelses- og materiale afdeling er i fuld gang med udvikling
af nye træningsmaterialer. Du kan finde materialerne på vores
hjemmeside og kontakte os, hvis du eller din kirke er interesseret i at
bruge vores resurser. Klik her for at finde materialerne på vores
hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at lære
mere om vores ressourcer og materialer. Vi er glade for at kunne dele

vores materialer, så de kan anvendes i forskellige
undervisningssituationer.  

Mød os på de sociale medier
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The Relay Trust har profiler på Facebook, Instagram og LinkedIn. Vi opdaterer
på alle tre platforme. Følg os på din foretrukne platform og få alle de seneste
nyheder!

Besøg vores hjemmeside

Følg os på Facebook

Følg os på Instagram

Følg os på LinkedIn

Bed sammen med os

Bed for vores partnerskab med the Ethiopian Full Gospel Believers Church og
især at Adola Bible Training College vil stå færdigt i juli 2022, og at det vil blive
et effektivt udgangspunkt til at nå områderne i Etiopien, som grænser op til
Somalia og Kenya, hvor evangeliet endnu ikke er udbredt. 
 
Bed også for grundskolen og træningscentret i Sollamo at det må blive et
forbillede for kristen undervisning. 
 
Bed sammen med os for vores partnerskab med det anglikanske stift i
Gambella. Bed især for de 60 præster, som deltog i retræten fra den 31. januar
til den 2. februar, at de må blive styrket i deres tjeneste gennem alt det, de har
lært. 
 
Bed for den omhyggelige udvælgelse af 120 kandidater til det tre-årige
træningsprogram for kateketer, som begynder i juni 2022, og husk samtidig på
pastor Sammy Atsali fra Kenya, som skal lede programmet. Endelig vil vi også
gerne have, at I beder for planlægningen af arbejdet med at udbygge
biblioteket på St. Frumentius Bible College og for planlægningen forud for
opførelsen af the Anglican Unity School.

Støt vores arbejde
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Hvis du vil støtte vores arbejde med træning af fremtidens kirkeledere i Afrika,
kan du sende din gave gennem Lærernes Missionsforening (LMF). Det giver dig
bl.a. mulighed for at få skattefradrag for din gave (husk cpr.nr.).

 
Send din gave til Lærernes Missionsforenings konto i Danske Bank:  
Reg. 9570 Konto 8000484 
Husk: Mærk din overførsel ”Relay Trust”. 
Du kan også sende en gave via MobilePay: 41847 
Husk: Mærk din overførsel ”Relay Trust” Tak for din gave!
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