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Årstemamaterial 2013
Årstemamaterialet Levande! gläntar på dörren till arbetet med att översätta Bibeln till lomwe i Malawi samt
till projektet Den barmhärtige samariern som arbetar med attitydfostran. Malawierna berättar själva vad det
betyder för dem att få Bibeln på sitt eget språk och hur attityderna till hivsmittade bland byborna ute på
landsbygden kan förändras.
Bibelsällskapet och de lokala kyrkorna i Malawi samarbetar kring bibelöversättningsprojekt, där Bibeln och
delar av Bibeln översätts till ursprungsspråken. Att få Bibeln på sitt eget språk och kunna använda den är omvälvande för såväl den enskilda människan som för hela språkgruppens liv.
Kyrkorna och församlingarna är även centrala aktörer i projektet Den barmhärtige samariern som drivs av
Bibelsällskapet i Malawi. Målet i projektet är att öka kunskaperna om hiv och minska smitta och diskriminering. Frivilliga utbildare och medarbetare spelar en central roll för att utbildningarna i programmet ska kunna
ordnas i många olika områden.
Berättelserna i häftet Levande! innehåller diskussionsfrågor och tips för grupparbete. Materialet kan användas
när man planerar gudstjänsten på kollektsöndagen 14 april och ordnar missionsevenemang. Det kan också
användas vid smågruppssamlingar, inom internationaliseringsfostran i skolorna och vid olika sammankomster
i församlingarna. Materialet finns från februari 2013 på vår webbplats: http://www.piplia.fi/sve/bibelsondagen.
Ett välsignat verksamhetsår 2013!
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Bibelsällskapet i Malawi
Det organiserade bibelarbetet inleddes år 1880
Bibelsällskapet grundades år 1966
Medlem i Förenade Bibelsällskapen
Huvudkontoret för Bibelsällskapet i Malawi finns i söder, i Blantyre. Sällskapet har kontor och bibelaffärer även
i landets centrala delar i Lilongwe och norra Mzuzu. Av Malawis befolkning på över 16 miljoner är 82 % kristna.
I landet talas 16 språk.

Bibelarbetet
Bibelsällskapet i Malawi har förbundit sig vid alla bibelsällskaps gemensamma huvuduppgift: att sprida Bibeln så
allmänt som möjligt. Detta kräver också att Bibeln översätts till de språk som talas. Fram till år 2012 har hela
Bibeln översatts till chichewa (officiellt språk förutom engelskan) och ngonde. Nya testamentet har översatts
till fyra språk: sena, tumbuka, yao och nu till lomwe. På de tre senare språken pågår även arbetet med att
översätta Gamla testamentet.
Att sprida Biblar runtom i Malawi är utmanande på grund av de rådande förhållandena. På grund av de dåliga
förbindelserna kommer inte sig alla till bibelaffärer för att köpa en egen Bibel, utan Bibelsällskapets medarbetare kör skåpbilar fullastade med Biblar ut till byarna på landsbygden för att träffa pastorer och sälja Biblar till
exempel på marknader. En utmaning är de allra mest avlägsna trakterna dit dessa regelbundna distributionsresor inte når. Därför samarbetar Bibelsällskapet med de lokala församlingarna så att dessa skaffar Biblar från
Bibelsällskapet och delar ut eller säljer dem till sina medlemmar.
Eftersom nästan var fjärde person i Malawi är analfabet, förblir den tryckta Bibeln en stängd bok för dem.
Situationen är densamma även för synskadade. Därför startade Bibelsällskapet programmet Tron kommer av
hörande, där Bibeln har bandats på olika språk för lyssnargrupper i församlingarna. Också många lokala radiostationer har sänt inspelningar från Tron kommer av hörande på sina egna frekvenser. För dem som lär sig
läsa finns det ett eget program som heter Ny läsare, där man producerat lättläst övningsmaterial. Målet är att
läsaren sedan han eller hon gått igenom materialet ska kunna börja läsa Nya testamentet.
Med kyrkorna bedrivs samarbete för att främja en systematisk bibelläsning. År 2011 ordnades en riksomfattande kampanj, där man studerade bibelverser och lärde sig dem utantill. Kampanjen blev mycket populär och
passar bra in i den malawiska kontexten, där traditioner genom tiderna har förmedlats genom historieberättande.
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Projektet Den barmhärtige samariern
Antalet hivpositiva i Malawi var år 2009 uppskattningsvis 920 000 (källa: UNAIDS). I varje familj finns någon
som på ett eller annat sätt påverkas av hiv. Om denna inte själv har fått smittan, har kanske en nära anhörig blivit smittad eller dött. I många familjer tar man dessutom hand om barn som blivit föräldralösa på grund av aids.
I redan över tio år har Bibelsällskapet i Malawi försökt hjälpa dem som drabbats i denna situation. Hivarbetet
fick också ny effektivitet, då Bibelsällskapet år 2010 tillsammans med Finska Bibelsällskapet och Förenade
Bibelsällskapen inledde projektet Den barmhärtige samariern som arbetar med attitydfostran. Utrikesministeriet i Finland stöder projektet med biståndsmedel.
Kyrkorna har entusiastiskt gått med i projektet. Även tjänstemännen inom regeringens regionala hivarbete har
deltagit i utbildningarna. Från Bibelsällskapets sida arbetar endast två personer på heltid i projektet. Därför har
frivilliga utbildare en stor betydelse på olika områden. Arbetet har gett resultat – diskrimineringen har minskat
och folks attityder har förändrats.
Finska Bibelsällskapet samarbetar med Bibelsällskapet i Malawi i projektet Den barmhärtige samariern och i
bibelöversättningsarbetet.
Text: Anne Haverinen

Mer information: www.biblesociety-malawi.org
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Vi har äntligen blivit sedda! – Nya testamentet översätts till lomwe
– Jag är Hayes Metani från Malawi. Till min familj hör två barn, en flicka och en pojke. De är de enda barn
jag har. Jag vill också nämna min underbara hustru Beth.
– Ni kan aldrig tro hur det kom sig att jag blev bibelöversättare! I en vanlig dagstidning såg jag en annons där
man sökte en lomwespråkig bibelöversättare. Jag sökte jobbet och kallades på intervju. Mina kunskaper
konstaterades vara goda och jag fick jobbet.Tidigare arbetade jag som rådgivare i ett projekt för förebyggande
hälsovård, där man undervisade t.ex. om hygien och vikten av att vaccinera barnen. Jag har också gått i bibelskola.
– Vår lilla bibelöversättningsbyrå finns i industristaden Luchenza. Till vår översättningsgrupp hör tre översättare: Brian, Alfred och jag. Vårt mål är att översätta hela Bibeln till lomwe. Nya testamentet är redan nästan
färdigt. Det är det första Nya testamentet och överhuvudtaget den första bok som har getts ut på vårt språk.
Tidigare har nästan ingen litteratur alls getts ut på lomwe i Malawi. Allt som har publicerats har översatts och
gjorts i Moçambique.

Även Gud har sett oss
– Översättningen av Nya testamentet inleddes år 2005, och snart har vi utgivningsfest. Provtryckningarna av
Johannes och Markus evangelium har lästs och kommenterats i lomwebyar. Den respons vi har fått är underbar. Lomwerna säger, och så känner jag det också själv: nu har vi blivit sedda och accepterade som människor.
Nu har också Gud sett oss. Tidigare var vi ingenting, vår stam trycktes ner. I skolorna blev vi och våra barn
straffade och till och med utkörda från skolan, om vi talade lomwe. Nu har vårt språk erkänts som språk. Idag
är vi stolta över att kunna tala lomwe. Tidigare blev vi tvingade att tala chichewa, som är vårt lands officiella
språk utöver engelskan.

Är boken färdig snart?
– Alla väntar ivrigt på Nya testamentet. De har en enorm längtan efter Bibeln på sitt eget språk.Vissa kommer
hit och knackar på dörren till vårt kontor. De frågar: ”Är boken färdig snart?” De nöjer sig inte med mitt svar
att vi hela tiden arbetar på att den ska bli färdig: ”Vi orkar inte vänta. Inte i morgon, vi vill ha Bibeln idag!”
– Arbetet som bibelöversättare har varit en välsignelse för mitt liv. Jag översätter Bibeln för mina barn, för hela
den kommande generationen. Jag översätter Bibeln för mitt eget folk, för oss lomwer. Arbetet för mig djupare
in i Guds ord. Också min familj lever med i arbetet. Då jag går hem på kvällen, säger barnen: ”Pappa, berätta
vad du har jobbat med idag.” Och jag berättar.
– Som bäst arbetar jag med texterna i profetböckerna i Gamla testamentet. Nu arbetar jag med Jesaja, som är
min favoritbok av två orsaker: boken är både historisk och profetisk text.

Ordet upplevs genom livet
– Vi har testat de översatta texterna i lomwebyar och invånarna har gett sina kommentarer på sitt eget sätt.
De har gjort sånger baserade på bibeltexter till våra traditionella danser. På så vis har de genom musik, dans
och sång berättat hur de förstår texterna. De har gjort och framfört dikter, sånger och dramatiserat texterna.
– I kyrkorna används två språk: chichewa och lomwe. I de byar vi besökt för att berätta om översättningsprojektet och testa texterna har lomwe börjat talas allt mer. I och med översättningsarbetet har en ortografi, dvs.
en stavning, skapats för vårt språk. Översättningsarbetet har stor betydelse för hur språket används bevaras
och för människors identitet.
– Utmaningen i framtiden är undervisning på lomwe i de lägre klasserna i skolan. Dessutom hoppas jag att
bibelöversättningsarbetet får ett systerprojekt inom läskunnighetsarbetet. En del lomwer kan läsa på ett annat
språk, men inte sitt eget. Därför är det viktigt att lära dem att läsa på vårt eget språk. Jag hoppas att det blir av,
men det är också en politisk fråga. Då vi har en tryckt bok som bevis på att vårt språk existerar, kan vi anhålla
om en officiell status. De här sakerna tar ändå sin tid.
Uppgifterna om antalet lomwetalande varierar kraftigt. I Malawi är de ungefär en miljon. I Moçambique finns
det 1,5 miljoner lomwetalande. De bor i mycket avlägsna trakter och odlar sina åkrar.
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– De odlar kassava, majs, potatis och bönor. Bland våra kulturella särdrag är språket det viktigaste. Det är
redan i sig ett uttryck för vår kultur. I språket finns ljud som inte existerar i övriga språk i Malawi.
– Till finländarna vill jag säga tack för att ni kom och besökte oss. Kom gärna på nytt. Stöd oss också i fortsättningen.
Text: Satu Toukkari

Källor:
Gerrit van Steenbergen/UBS
http://www.ethnologue.com

Frågor till eftertanke
- Vilka tankar väcktes hos dig när du hörde hur viktigt det är för lomwerna att få Bibeln på sitt eget språk?
- Har du någonsin läst/lyssnat på Bibeln på ett främmande språk? Om du har, vad har du gjort för iakttagelser?
- Fundera på dig själv, din närmaste krets och din identitet som finländare.Vad gör du för iakttagelser om modersmålets betydelse? Hur central del av ditt liv och din identitet som finländare är det att ha ett eget språk?
Har språkets betydelse förändrats under din livstid?

”Nu blir vi sedda och accepterade som människor”,
säger bibelöversättare Hayes Metani.
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Attityderna förändras – hivarbetet i Malawi
I Malawi behövs ett långsiktigt utvecklingssamarbete, eftersom utmaningar har en tendens att kumulera. Finska
Bibelsällskapet har sedan år 2010 tillsammans med Bibelsällskapet i Malawi varit med och förverkligat projektet Den barmhärtige samariern, vars mål är att öka kunskaperna om hiv och minska smittan. Utrikesministeriet i Finland stöder projektet med biståndsmedel.

Utbildningsverkstäder och frivilliga
Programmet bygger på involverande metoder. I utbildningsverkstäder lever man sig genom dramatiseringar
och rollbyten in i livet och erfarenheterna bland karaktärerna i berättelsen om den barmhärtige samariern
och bland hivsmittade. I gruppdiskussioner funderar man på de frågor och aspekter som tas upp i utbildningsmaterialet. Projektkoordinatorn för det lokala bibelsällskapet utbildar frivilliga utbildare, som i sin tur utbildar
medlemmar i församlingarna som åter utbildar de övriga församlingsborna. Frivilligarbete är programmets
kärna.

Kyrkorna aktiva aktörer
Särskilt värdefullt i projektet Den barmhärtige samariern är det bibelbaserade materialet som inte tidigare
funnits tillgängligt. Kyrkorna och församlingarna har gått med i projekten, även om många av dem tidigare har
ansett att hiv inte berör dem. Diskrimineringen av dem som lever med hiv och deras marginalisering i församlingarna har minskat. Församlingarna har grundat olika stödgrupper och stödformer och hivpositiva har fått
återvända till förtroendeuppdrag i församlingarna. Projekten har konstaterats vara mycket kostnadseffektiva:
med små budgeter har man åstadkommit stora förändringar. På gräsrotsnivå är det lätt för folk att förstå ett
redan bekant religiöst språk. Tro och religion är en del av vardagen, likaså frågor och utmaningar i anslutning
till hiv.

Steg till förändring
Tack vare projektet Den barmhärtige samariern har man tagit framgångsrika steg för att minska diskrimineringen och smittan – till stor del tack vare de lokala invånarnas aktivitet och uthållighet. Projektet uppnår
direkt hivmålet i strategin för en minskning av fattigdomen i Malawi. Där konstateras det att ”Målet är att förhindra spridningen av hivviruset och lindra de hälsomässiga, socioekonomiska och psykosociala verkningarna
av hiv och aids”. Projektet beaktar också särskilt unga och kvinnor.
Text: Leena Koivisto

Frågor till eftertanke:
Vilka fördomar har du om hiv?
När läste du senast information om hiv, hur det smittar och behandlas?
Vad är skillnaden mellan att insjukna i hiv i Finland och i Malawi?
Varför är man inte lika rädd för andra smittosamma sjukdomar som för hiv?
Vad kan vi göra för att hivpositiva ska ha samma mänskliga rättigheter som vi?
(Se http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-ne-sisaltavat )

Källor:
http://www.who.int/hiv/mediacentre/feature_story/hiv_strategy/en/index.html
http://search2.unaids.org/custom/search.asp
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-ne-sisaltavat
2012 Global Aids response progress report: Malawi country report for 2010 and 2011
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För att de ska veta – Linley Namiwa utbildar kvinnor och barn
Linley Namiwa verkar som utbildare för kvinnor och ungdomar i gruppen Den barmhärtige samariern.
Hon har en kallelse att sprida rätt information om hiv och aids och utmana människor att stödja varandra.
– Jag är änka, min man är död, likaså tre av våra sex barn. Jag bor tillsammans med de tre barn som är i livet.
Två av dem arbetar, den tredje har inget arbete, men har en dotter som bor med oss.
– Jag är med i gruppen Den barmhärtige samariern i byn Lob. Ursprungligen var det en kurs i vår kyrka som jag
deltog i. Där valdes jag ut till utbildarutbildningen och sedan till utbildare. Gruppen träffas en gång i månaden.
Min uppgift är att utbilda i synnerhet unga och kvinnor.
– Jag uppmanar ungdomarna att gå och hivtesta sig. Om de redan har varit på test och fått positivt resultat,
berättar jag att det inte betyder att livet är slut. Det finns ingen orsak att misströsta. Var och en ska ta hand
om sig själv. Det finns läkemedel, och i allt kan vi lita till Gud.

Stöd för änkor och föräldralösa
– I vår region finns det många barn som blivit föräldralösa på grund av aids och som lever med sina mor- eller
farföräldrar. Även kvinnornas situation är svår. Många gånger blir kvinnan ensam med barnen, om mannen dör
eller överger sin familj. Om mannen har två fruar och någon av dessa tre har hiv, sprids smittan.
– Vi undervisar änkor och mor- och farföräldrar som bor med föräldralösa i att vara självförsörjande, till
exempel att odla grönsaker. Jag tycker att inte heller fattiga ska klaga, utan de kan hjälpa sig själva. Vår grupp
Den barmhärtige samariern försöker stödja och uppmuntra i detta. Vi försöker hjälpa dem som har det allra
sämst.
– I byarna förekommer också utnyttjande av unga i olika former. De unga börjar arbeta för att tjäna pengar,
men blir utnyttjade.Vi lär de unga att säga nej till sex. De unga är outbildade, okunniga och lyssnar inte alltid på
varningar. De vill tjäna pengar till kläder och mat, och stänger därför sina öron.V i uppmuntrar de unga att odla
jorden och på så vis kunna klara sig ekonomiskt. Här i Lob är lantbruk den viktigaste näringen.Tyvärr gifter sig
de unga alltför tidigt. De upplever att de måste för att kunna försörja sig. Resultat är att det föds barn. Om föräldrarna är smittade och de blir sjuka och dör, är det mor- eller farföräldrarna som måste ta hand om barnen.
– Vissa unga far över gränsen till Moçambique för att jobba, och där förtjänar de mycket mer än här. De unga
skulle behöva utbildning i att grunda småföretag, då de kommer tillbaka till Malawi.

Det handlar om livet
– Vår grupp undervisar i synnerhet kvinnor, men det finns utbildning även för män. I kyrkorna stöter vi ännu i
någon mån på fördomar. Prästerna upplever att det hör till dem som arbetar i hälsovårdsbranschen att tala om
hiv.Vi berättar att den här utbildningen bygger på bibliska värderingar. Det handlar om livet.Vi måste använda
ett mjukt språk, inga hårda ord, som annars används i kyrkorna. De unga har sagt mig att jag säger de rätta
orden.

Och det sker en förändring
– Jag ser ljust på framtiden.Vårt arbete ger redan synliga resultat. De unga har fått bättre kontroll över sina liv.
Vissa unga som avbrutit sin skolgång har återvänt till skolan, vissa arbetar hårt för sitt uppehälle.Alla ungdomar
går inte till barer och fiskar efter pengar.
– Det finns även utmaningar. Det är inte lätt att samarbeta med alla kyrkor. Programmet är ännu så nytt.Vi behöver också fler människor i gruppen som går in för att hjälpa de allra fattigaste att få sitt uppehälle av odling.
De är barn som bor tillsammans utan vuxna. Alla deras anhöriga är döda.
– Programmet Den barmhärtige samariern ger mig nytt mod, eftersom jag får tro att jag är en människa skapad av Gud och att jag har en uppgift. Med mina egna förmågor, med det jag har, kan jag hjälpa andra. Jag är
född, uppvuxen och har levt hela mitt liv här i Lob. Här är min plats. Redan med min lilla insats kan jag hjälpa
de allra svagaste. När vi arbetar hand i hand, sker det en förändring.
Text: Satu Toukkari
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Frågor till eftertanke
- Vilka tankar väckte texten?
- Är du själv med i någon grupp? Vad arbetar ni för? Vilken förändring arbetar er grupp för?
- Linley vill uppmuntra till hopp, att dela med sig av det lilla man har och sätta sin tillit till Gud. Fundera på vad
det finns för gott i ditt liv som du kan dela med dig av till andra?
- Vilka fördomar har du själv stött på i församlingen? Vad kunde man göra för att få bort fördomarna?
- Får man/ska man tala om allt i församlingen? (sjukdom, hälsa, sällskapande, sex, liv, död, försörjning, skulder,
rikedom, fattigdom, lojalitet, otrohet, familj, parförhållande osv.) Är vissa saker sådana som inte hör till kyrkan
utan någon annanstans? Vart?
- Fundera, gissa, föreställ dig vad Jesus skulle undervisa om hiv och aids? Hur skulle Jesus förhålla sig till en
hivpositiv efterföljare?

Barnen lämnas vind för våg, om föräldrarna blir sjuka.
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Andakt
”Tack för att ni kom och besökte mig.”
Jag är Christina Borowe från byn Kandari. Jag föddes år 1963. Jag träffade den grupp som kom till efter utbildningen Den barmhärtige samariern för ett år sedan. Jag låg hemma och var mycket sjuk när de kom och hälsade på mig. De sade att de ville börja med att be med mig. Jag blev så rörd över att de bad för mig i Guds namn.
De barmhärtiga samarierna frågade hur jag mådde. De uppmanade mig att gå och ta blodprov för att jag ska få
veta vad min sjukdom beror på. Jag tog deras råd på allvar. Jag fick också min man med mig. Första gången var
inte den person som gör testen på sjukhuset på plats. Efter en tid gick vi dit på nytt. Då lyckades testningen.
Blodproven visade att både min man och jag är hivpositiva. När vi kom hem var min man rasande. Han började
genast sälja huset och alla våra saker. När han hade gjort det lämnade han mig ensam med barnen. Han gav sig
iväg, och tog dessutom all majs med sig.
Jag är tacksam att De barmhärtiga samarierna kom och hälsade på mig i rätt tid. Det här säger jag därför att
alla i min ålder i byn är döda. Om gruppen redan för länge sedan hade kommit till vår by, skulle dessa mina
systrar och bröder ännu vara i livet.
Jag säger öppet att jag är hivpositiv. Jag försöker inte dölja det. Min smärta är att det inte finns något hopp för
mig. Jag förmår inte stödja andra, eftersom jag har så ont i min kropp. Kanske ni kunde stödja gruppen Den
barmhärtige samariern så att den kan hjälpa andra.
De barmhärtiga samarierna kom till mig i precis rätt ögonblick. De hjälpte mig också med trädgårdslandet och
sådde grönsaksfrön. Jag fick också mjöl, tvål och till och med salt från dessa vänner. De kom och besökte mig
i mitt elände, trots att platsen där vi bor inte är min. Jag är som en slav i andras vrår.
Vad jag har berättat är allt om hur gruppen Den barmhärtige samariern har hjälpt mig, och här slutar jag.
”Jag var hungrig, och ni gav mig att äta, jag var törstig, och ni gav mig att dricka,
jag var hemlös, och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder,
jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.”
Då kommer de rättfärdiga att fråga:
”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?
När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?”
Kungen skall svara dem:
”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder,
det har ni gjort för mig.”
(Matt. 25: 35–40)

Bön
Herre förbarma dig över oss, så att vi förbarmar oss över andra. Tack för din hjälp i rätt tid. Styrk oss så att vi
kan ställa oss till ditt förfogande på den plats där vi står, på vårt eget sätt. Herre välsigna oss alla.
Text: Satu Toukkari
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Kollektpresentation på Finska Bibelsällskapets kollektsöndag
14.4.2013
Kort version
Kollekten denna söndag går via Finska Bibelsällskapet till hivarbetet i Malawi, Burundi och på Elfenbenskusten.
Målet för projektet Den barmhärtige samariern, som arbetar med attitydfostran, är att öka kunskaperna om
hiv och minska smittan och diskrimineringen.Varje människa är värdefull som Guds skapelse. Gud välsigne din
gåva.

Lång version
Kollekten denna söndag går via Finska Bibelsällskapet till hivarbetet i Malawi, Burundi och på Elfenbenskusten.
I dessa länder samarbetar bibelsällskapen med de lokala kyrkorna inom ramen för programmet Den barmhärtige samariern, som arbetar med attitydfostran och har som mål att öka kunskaperna om hiv och minska
smittan och diskrimineringen.
Målet i projektet Den barmhärtige samariern är att undanröja fördomar och därigenom återupprätta människovärdet för hivsmittade i deras samhällen. Bibelns budskap är att varje människa är en lika värdefull Guds
skapelse. Målet för bibelsällskapens arbete är att kyrkorna ska hitta sin plats i hjälpen och stödet till människor
som lider på grund av hiv. Gud välsigne din gåva.

Välsignelse av kollekten
Gud,
vi har fått livet och allt av dig som en gåva.
Välsigna den gåva vi har samlat in
och låt den bli till nytta i Finska Bibelsällskapets arbete.
Amen.
Mer information: http://www.piplia.fi/sve/bibelsondagen

Kom med i bibelarbetet i Malawi!
- Genom att ingå ett samarbetsavtal om att stödja bibelarbetet eller projektet Den barmhärtige samariern i Malawi.
- Genom att samla in kollekt till hivarbetet under kollektsöndagen
Tilläggsuppgifter
Satu Toukkari, koordinator för medelanskaffningen,
satu.toukkari(at)piplia.fi, tfn 010 838 6534
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Malawi, i all sin fattigdom ett rikt land
i Östafrika
På vilket sätt lärde du dig att komma ihåg hur många dagar det
finns i varje månad eller i vilken ordning de österbottniska åarna
och älvarna rinner? Kanske du tog hjälp av minnesregler. En bra
minnesregel när det gäller Malawi är siffran tre:
Malawi är ett av de minsta länderna nedanom ekvatorn. Dess yta
är ungefär en tredjedel av Finlands yta. Malawi gränsar till tre
länder: Zambia, Tanzania och Moçambique. Landet delas in i norra,
centrala och södra Malawi. På Malawis flagga omges den uppgående solen i mitten av tre färger – svart, rött och grönt. Landets
tre religioner är kristendom, islam och naturreligioner. Året delas
i Malawi in i tre perioder, varav en är het och fuktig, en har medeltemperatur och är torr och en är het och torr.

Malawi är beläget i sydöstra Afrika. Landets centrala läge har bidragit till dess mångskiftande historia. Malawi
och närområdena kontrollerades av den mäktiga bantustaten Maravi från slutet av 1400-talet till 1800-talet.
Landet bröt sig år 1964 loss från det brittiska styret och blev självständigt. Malawis närhistoria är relativt fredlig i afrikansk kontext, vilket har gjort det möjligt att bygga upp en mera permanent infrastruktur.
Malawis karta domineras av den nästan 500 km långa Malawisjön i bottnen på den östafrikanska gravsänkan.
Naturen är varierande och djurlivet rikt och i synnerhet den södra delen av landet är bördig. Under åren
2006–2011 har Malawi framgångsrikt förbättrat tillgången på mat i landet.
Malawi kallas Afrikas varma hjärta. Största delen av befolkningen bor på landsbygden, där historieberättarförmågan och den dramatiska kreativiteten ända till idag har bevarats som invånarnas uttryckssätt. Livet i
församlingarna ger också uttryck för en rik spiritualitet. Genom musik, sånger och dikter uttrycker man starkt
tro och liv.
Det finns dock fortfarande många utmaningar. Förändringarna i klimatet och miljön påverkar också i Malawi.
Svårigheterna att förutsäga regnperioderna, försämringen av den livskraftiga miljön och skogsdöden påverkar i
synnerhet vattendragen. Ett exempel är sjön Chilwa, som är Malawis näst största sjö. Tiotusentals människors
inkomster är bundna till sjön på ett eller annat sätt. Sjöns strandlinje har under de senaste åren förflyttat sig 15
km och de människor vars näring är beroende av sjön måste gå flera timmar för att komma till stranden. Det
kommer allt mindre fisk ur sjön. Om det inte kommer regn i framtiden, kan det hända att sjön helt torkar ut.
Uppgifter om Malawi i ett nötskal
Invånare 16 miljoner, varav 80 % bor på landsbygden
Yta 118 480 km²
Huvudstad Lilongwe
Förväntad livslängd 52,3 år
Hivpositiva av vuxna 12 %
Läskunnighet hos vuxna (>15 år) 74,8 %
Religionsfördelning: kristna 83 %, muslimer 13 % (1998 års folkräkning)
Folkgrupper: En stor del av befolkningen hör till grupperna chewa, resten till lomwe, nyanja, n’gona, tumbuka och muslimska yao.
Det officiella språket chichewa är modersmål för 57,2 procent av befolkningen. Övriga språk är nyanja
12,8 %, yao 10,1 %, tumbuka 9,5 %, sena 2,7 %, lomwe 2,4 % och tonga 1,7 %.
Blev självständigt år 1964
Statsskick republik
President Joyce Banda
Källa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
14
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Finska Bibelsällskapet

Finlands äldsta kristna förening
Finska Bibelsällskapet uppstod för att sprida Bibeln i Finland. Sällskapet grundades år 1812 på initiativ av skotten John Paterson. Han inspirerade såväl den lutherska ärkebiskopen som den ryska kejsaren.
Finska Bibelsällskapet verkar på ekumenisk grund. Det är en missionsorganisation med fullmakt från Finlands
evangelisk-lutherska kyrka. Medlemmar i Finska Bibelsällskapet är lutherska församlingar, Katolska kyrkan i
Finland, Finlands ortodoxa kyrka och Suomen vapaakristillinen neuvosto. Dessutom är 15 regionala bibelsällskap medlemmar i sällskapet.
Finska Bibelsällskapet har till uppgift att främja spridningen, översättningen och användningen av Bibeln i Finland och i hela världen.

Målet för arbetet är att sprida Bibelns Ord
• på ett språk som hjärtat förstår
• till ett pris som köparen har råd med
• i en form som motsvarar mottagarens behov

Finska Bibelsällskapets samarbetsprojekt
• Hivprogrammet Den barmhärtige samariern i Afrika
• Bibelarbetet i Mellanöstern
• Projektet Raamattu Suomen Suvulle (Bibeln till de finska släktspråken)
• Bibelarbetet i Kina
• Projekt på ursprungsspråken i Sydamerika och Mexiko
• Bibelarbetet i Indien

www.piplia.fi
www.piplia.fi/sve/
www.facebook.com/suomenpipliaseura
www.raamattulahja.fi
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