
Denna nya helgdag föreslogs efter ett möte med de regim-
vänliga prästerna och Zanu-partiets kommissariat och informa-
tionsministerium. Det meddelades att president Mugabe skulle 
hålla tal vid tillfället och regeringen och partiet skulle stå för 
bland annat transportkostnader vid denna konfessionslösa bö-
nedag så att stora mängder människor skulle kunna samlas.

Detta var ett utslag av den växande oron i regeringspartiet 
att delar av kyrkan blivit alltför öppet kritisk mot regeringens 
förtryckande politik. 

ZCA FÖRDÖMDE BESLUTET oCH meddelade genast att man 
ämnade bojkotta dagen och beskyllde regeringen för brott mot 
mänskliga rättigheter som folkmord, tortyr, politisk förföljelse 
och svält av politiska motståndare.

ZCA menade vidare att presidenten, liksom alla katoliker, 
visst kunde delta i bönedagen men att det inte fanns anledning 
för honom att hålla tal just där.

Men Mugabe höll sitt tal och i det varnade han präster som 
la sig i politiken för ett ”fruktansvärt bakslag”.

De flesta kristna uppmärksammade dock den traditionella 
bönedagen medan en mindre skara samlades i juni vilket tydligt 
visade att kyrkan nu splittrats.
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KLYFTAN BLAND DE KRISTNA uppstod i maj när Mugabe 
mottog en delegation med kyrkliga ledare. Detta aviserades som 
ett försök att finna lösningar på den politiska och ekonomiska 
kris som härjar detta en gång så blomstrande land i södra Afrika. 
Men dessa kyrkoledare, bland andra Densen Mafinyani och Peter 
Nemapare, generalsekreterare respektive president i Zimbabwe 
Council of Churches, ZCC, samt representanter för Evangelical 
Fellowship of Zimbabwe har inte gett några detaljer om vad som 
diskuterades med Mugabe, förutom att de hade konstruktiva 
diskussioner, och att de skulle samarbeta med regeringen för 
att få ett slut på landets ekonomiska kris och isolering. Något 
klart uttalande kom de inte med vilket förvånade många liksom 
hemlighetsmakeriet runt mötet.

Den oberoende pressen, liksom Zimbabwe Christian Alliance, 
ZCA, som samlar kyrkoledare från hela landet, fördömde dele-
gationen för att de inte kritiserat regeringens politik. ZCA me-
nade att delegationen skulle ha påpekat för Mugabe att landet 
är upp och ner pga dåligt styre, orättvisa lagar, korruption, brist 
på integritet och en orättvis fördelning av resurser. Vad som 
dessutom gjorde många kristna misstänksamma mot mötet var 
ett uttalande av ZCC:s generalsekretare att även kyrkoledare 
vill ha mark för de vill hjälpa till att utveckla landet.

Strax därefter kom en nyhet som upprörde många: den na-
tionella bönedagen, som alltid firas den 25 maj, skulle ersättas 
av Zimbabwes bönedag den 25 juni.

Mugabe splittrar de kristna
Att splittra och styra har varit president Robert Mugabes främsta politiska taktik sedan 
han tog makten för 26 år sedan. Nu har han satt in stöten mot kyrkan i Zimbabwe.

Han brukar varna folk för att ansluta sig till en sekt utan att 
först ta reda på mer om dess bakgrund och anseende i samhället, 
och säger att en stor del av dagens sekter har bildats av personer 
som bara är ute efter pengar och inte har något med frälsning 
att göra.

Dube uppmanar kvinnor att se upp för så kallade profeter 
som envisades med att be för dem privat, eftersom detta kan 
leda till våldtäkt. 

— ALLT INoM KYRKAN BÖR SKE ÖppET, och i vår kyrka 
uppmuntrar vi faktiskt kvinnor med problem att söka hjälp 
från kvinnliga profeter, för vi har många av dem. Det är de små 
och okända grupperna som är farliga, för man finner ofta att 
en enda person fyller alla funktioner. Han är kyrkans ledare, 

ekonom och profet och vill be för vissa personer i enrum, säger 
Dube.

På frågan om varför många apostoliska sekter ber ute i det fria 
säger Dube att de flesta nya grupper inte har råd att bygga lokaler 
och han avfärdar förklaringen från vissa sekter att de gör det i 
linje med Johannes Döparen som döpte folk och bad i det fria.

För ungefär tio år sedan beslöt Harares kommun att förbjuda 
kyrkomöten i det fria där det inte finns toaletter eller rinnande 
vatten, eftersom sådana sammankomster utgör en hälsorisk. I 
Chitungwiza har inga liknande förordningar införts vilket del-
vis kan förklara varför så många apostoliska sekter har dykt upp 
just här under de senaste åren.
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