
Tacka för:
- de nya synoderna
- att LTS fungerar och har rekryterat nya studenter
- att det är lugnare i landet
- de gäster som kommer till Sverige under 2017

Be för:
- de nya områden som är öppna för evangeliet
- EELC:s identitet
- LTS Asella och de nya studenterna
- ACYM Asella och framtiden
- den politiska situationen i landet
- de människor som lider av matbrist

Den Evangeliska Lutherska kyrkan i Etiopien, EELC, 
växer och satsar på att nå till nya områden. Vi får 
rapporter om tusentals människor som ansluter sig till 
EELC. Detta är glädjande och en stor välsignelse 
samtidigt som kyrkan är i stort behov av en stabilare 
struktur. EELC har nyligen utökat antalet synoder och 
medlemmar i de södra delarna av landet.  Kyrkan vill 
verkligen stå på en evangelisk-luthersk grund men 
påverkas av andra samfund och efterfrågar därför stöd 
och hjälp med undervisning. 
ELM har tydligt uttala sin vilja att ge kyrkan detta på 
olika sätt, bl.a. genom ett omfattande ekonomiskt stöd 
till det lutherska seminariet i Asella, LTS. I höst började 
tio nya studenter vid LTS. Barnhemmet, Asella Youth 
and Child Ministry, ACYM, kämpar med relationen till 
myndigheterna. Föreståndaren Eyob Dinqo har gått 
vidare till annan tjänst och nu pågår rekryteringen av en 
ny ledare. ELM vill sända korttidsmissionärer till Etiopien 
för att ge stöd till undervisning och administration. Detta 
blev inte möjligt under 2016 på grund av oroligheter i 
landet. Nu rapporteras det att det undantagstillstånd 
som infördes i oktober 2016 gett önskat resultat. Läget 
är återigen stabilt och staten har uppnått sitt mål genom 
olika åtgärder. Under 2017 besöker gäster från EELC 
Sverige både under januari och maj. I januari för att 
samtala med NUM, nämnden för utlandsmission i ELM, 
och även möta ELM:s styrelse. I maj längtar vi efter att 
några gäster från EELC kommer till Sverige för att 
predika, be och inspirera oss alla.


