
En kort profil av pastor Zwanini Shabalala, 
 

Pastor Zwanini Shabalala är det sjätte barnet i en familj med sju barn 
(numera fem), son till den pensionerade evangelisten Z.M. Shabalala och fru 
M. Shabalala (laMdluli) och född den 4 augusti 1969. Han är gift med Gugu 
Shabalala (laVilakati) och de är välsignade med en underbar dotter, 
Lungelwa, och andra barn till hans avlidne bror.  

Hans vandring i tjänst började redan innan han accepterade kallelsen till 
heltidstjänstgöring, eftersom han växte upp och var aktivt engagerad i 
kyrkan. År 1987 svarade han på kallelsen och meddelade detta till sin far 
och till den dåvarande prosten för Swazilands kontrakt, avlidne biskop R. 
Schiele. Vid den tiden ägnade sig pastor Shabalala åt att avlägga sin examen 
vid Manzini Central High School och bodde hos familjen Schiele. Innan han 
började på seminariet gjorde han sitt prövoår 1988 i Pigg's Peak församling 
under pastor D.M. Mamba. Året därpå flyttade han vidare till Umpumulo 
Lutheran Theological Seminary för att påbörja sin teologiska utbildning. Detta var ett stolt ögonblick 
för Ndzangu Lutheran Congregation eftersom det från samma församling började två studenter på 
seminariet det året. Den andra studenten var pastor C.N. Mamba (född Mdluli). Pastor Shabalala 
avslutade sin teologieexamen 1991, som han klarade med utmärkelse. Under 1992 till 1993 studerade 
han till Teol kand. vid Nataluniversitetet.  

År 1994 tjänstgjorde han som prästkandidat i Martin Lutherkyrkan i Harare, Zimbabwe, där han 
arbetade under pastor Martin Ruhfus i en engelsk- och tysktalande församling. Detta var ett avgörande 
år för hans utveckling eftersom han fick ta del av olika kulturer och även fick arbeta i olika 
samhällsprojekt som kyrkan var involverad i. Under 1995 återvände han till Swaziland, och det Östra 
stiftet placerade honom i Hlathikulu församling. Den 7 maj 1995 vigdes han av biskop R. Schiele vid 
en gudstjänst som hölls i Mbabane. I december samma år gifte han sig med sitt livs kärlek Gugu 
Vilakati, vilket gjorde 1995 till ett mycket speciellt år i hans liv. 

Pastor Shabalala tjänstgjorde i olika församlingar och i olika funktioner inom kyrkan. I Hlathikulu 
församling tjänstgjorde han 1995–1998 innan han förflyttades till Mbabane församling (1999–2001). 
Från september 2001 till augusti 2006 var pastor Shabalala utsänd av ELCSA till den evangelisk-
lutherska kyrkan i Hannover, Tyskland, där han arbetade som ekumenisk medarbetare i Lutherstift, 
Falkenburg, med undervisning och församlingsarbete i Heiligenrode församling. När han återvände till 
Swaziland arbetade han som föreståndare för det lutherska utbildningscentret i Mbabane, samtidigt 
som han tjänstgjorde som kyrkoherde för Mbabane församling (2006–2007). Ända sedan 2008 och 
fram till dess att han valdes till biskop för Östra stiftet tjänstgjorde pastor Shabalala i Manzini 
församling, som kyrkoherde på frivillig basis t o m februari 2022, och därefter som komminister då 
stiftet hade tillsatt en ordinarie kyrkoherde i församlingen. 

Från september 2007 till september 2018 var pastor Shabalala också placerad vid Church Forum on 
HIV&AIDS där han arbetade som verkställande direktör. Detta är en organisation som samordnar 
kyrkornas svar på HIV och aids i Swaziland, där tre ekumeniska organ i eSwatini och icke-anslutna 
kyrkor sammanförs. Därefter placerades han av kyrkan vid Council of Swaziland Churches där han 
arbetade som generalsekreterare, en position som han innehade fram till dess att han valdes till nästa 
biskop för Östra stiftet.  

Pastor Shabalala har suttit i ett antal kommittéer och styrelser inom den lutherska kyrkan, i 
ekumeniska organ, organisationer i civilsamhället och nationella kommittéer. Dessa inkluderar men är 
inte begränsade till följande:  



1. Han är för närvarande ordförande för styrelsen över de lutherska skolorna i landet och vänstiftspräst 
i Swazilands kontrakt.  

2. På regional nivå är han vice ordförande för Fellowship of Christian Councils in Southern Africa 
(FOCCISA). 

3. Han är också ordförande för nätverket för ekonomisk rättvisa inom Fellowship of Christian 
Councils in Southern Africa (FOCCISA). 

4. Han har varit en viktig medlem av Swazilands landssamordningsmekanism (CCM) för Globala 
fonden, som företrädare för trosbaserade organisationer, där han var vice ordförande. Vid något 
tillfälle var han ordförande för den grupp som skrev landets finansieringsansökan till Globala fonden 
och var medlem i andra underkommittéer i CCM. 

5. Från 2012 till 2020 var Pastor Shabalala ordförande för den konstituerande församlingen för 
civilsamhället i Swaziland (CACSS). Detta är en koalition av organisationer som arbetar för en fredlig 
politisk dialog i landet. Den består av ett antal civilsamhällesorganisationer och några politiska partier. 

6. Grundare och ordförande för Swaziland Concerned Church Leaders, en position som han innehade 
fram till 2012 då han ombads att bli ordförande för den konstituerande församlingen. 

7. Han är tidigare ordförande i styrelsen för den samordnande församlingen för 
civilsamhällesorganisationer (CANGO). 

8. Han har varit sekreterare för den tekniska arbetsgruppen för trosbaserade organisationer i det 
nationella åtgärdsteamet kring Covid-19. 

9. Han är en utbildningsledare för religiösa ledares handbok om ungdomars sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter.  

10. Förkämpe för riskgrupper inom ramen för det regionala programmet Key Population Reach som 
stöddes av Globala fonden. 

11. Han är en av samtalsledarna inom MenEngage-nätverket i Swaziland (Eswatini). 

12. Utbildad och kunnig inom ett antal andra områden, t.ex. konfliktomvandling och fredsbyggande, 
projektutformning och -förvaltning, hiv/aids, jämställdhetsfrågor och förebyggande av alla former av 
våld. 

 

  



VIGNINGSGUDSTJÄNST FÖR DEN SJÄTTE BISKOPEN  
I EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I SÖDRA AFRIKA - ÖSTRA STIFTET 

BISKOP ELECTUS ZWANINI A. SHABALALA 

DETALJER: 

DATUM: 17 september 2022 

PLATS:  University of Eswatini Sports Emporium 

TID:  09:00 

TEMA:  Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. (Psalm 113:3) 

VIGNINGSGUDSTJÄNSTEN LEDS AV:   Presiderande biskop N.M. Myaka 

PREDIKANT:  Biskop Z.A. Shabalala 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

ELCSA-ED stiftskansli   - +268 2404 3411
ELCSA-ED Swazilands kontraktskansli   - +268 2505 3028
Pastor E.G. Dlamini (stiftets verkställande sekreterare)  - +268 7668 2613
Biskop A.M. Mnisi (ELCSA-ED)   - +268 2404 3411 / 7605 9018
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