
Etiopiens Evangelisk Lutherska Kyrka (EELC) inbjöd under sommaren 2022 till jubileumsfi-
rande – 100 år sedan missionsarbete påbörjades av missionärer från Missionssällskapet Bi-
beltrogna Vänner (ELM–BV). Jubileet var dock ett år försenat p g a pandemin. Scriptura fick
en inbjudan, tack vare att vi samarbetat med kyrkan i många litteraturprojekt (ett tiotal skrif-
ter har översatts och tryckts på olika etiopiska språk).
Mitt besök i Etiopien genomfördes under tiden 5–11 oktober. Högtiden firades i Addis Abe-

ba-församlingen, fredag till söndag, med tyngdpunkten på jubileumsfirandet under lördagen.
Bengt Hjort och Mekonnen Geremew hade en fin presentation av boken de arbetat med, om
“den ringa begynnelsens dag”.
Jag framförde en hälsning å Scripturas vägnar och överlämnade även några gåvor, en kate-

kesutveckling på engelska och ett par stolor inför kommande prästvigningar. I hälsningen be-
tonade jag Skriftens och Lilla Katekesens betydelse, medan stolorna fokuserade på ett pågåen-
de uppdrag: behov av fler arbeta-
re till den stora skörden.
Vid söndagens högmässa pre-

dikade jag Guds ord och bistod
även vid den heliga nattvarden.
Scriptura har förmedlat ett

anslag för tryckningen av EELC:s
kyrkohistoria, del I, på engelska
och amhariska; arbetet med del
II och III pågår. BV-Förlag har
haft ansvar för den svenska ver-
sionen.

I utskicket finns även ett par artiklar från tidningen Till Liv, som belyser EELC:s jubileum:
● Den ringa begynnelsens dag – pionjärarbete i Addis Abeba 1921 (Till Liv, nr 4 / 2021)
● Tillsammans för evangeliet (Till Liv, nr 10 / 2022)

Några skrifter som behandlar missionsarbetet i Etiopien och EELCs verksamhet är:
● Tillsammans för evangeliet. Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka – bakgrund, till-

komst och utveckling, del I – Pionjärtiden 1921–1935, BV-Förlag 2021
● I Jesu spår – Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, 1911–2011, BV-För-
lag, Stockholm 2011

● Guds ord löfte skall bestå – Jubileumsskrift vid Missionssällskapet Bibeltrogna Vän-
ners 75-årsjubileum, BV-Förlag, Stockholm 1986

● Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners historia under tiden 1911–1961, Stockholm
1961

● Det tidiga missionsarbetet i Etiopien lyfts också fram i delar av Erik J. Anderssons dok-
torsavhandling, Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt
engagemang, Helsingborg 2011

Missionsarbete i Etiopien under 100 år



Scriptura har även under det gångna
året bistått EELC med delfinansiering av
en ny version av ett missale:
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