
VANUATU (Pacifik), predtým Nové Hebridy 
Rozloha 12190 km2. Dvanásť väčších a 70 menších ostrovov juhovýchodne od Šalamúnových 
ostrovov. Hlavné mesto Vila. Obyvateľstvo 245786, urbanizovaných je 26%, priemerná dĺžka 
života 70 rokov, gramotnosť 74%. Oficiálne jazyky sú bislama, angličtina, francúzština. Všetkých 
jazykov majú asi 108, ale asi 60 z nich hovorí menej ako 1000 ľudí. Bibliu majú v 6, NZ v 11, 
čiastočný preklad v 39, práve sa prekladá do 30 jazykov. Až do roku 1980 ostrovy spravovalo 
Francúzsko a Veľká Británia. Nezávislosť získali ostrovy pod vedením kresťanského vodcu 
Waltera Liniho. Hospodárstvo je založené na produkcii kopry (sušené jadrá plodu kokosovej 
palmy), kakaových bôbov, rýb a dreva. Zameriava sa aj na chov dobytka, turizmus a 
medzinárodné finančníctvo. Cestovný ruch podporuje dobré letecké spojenie s Austráliou a 
Novým Zélandom. V krajine je parlamentárny systém s prezidentom a predsedom vlády. 
Vanuatu je členom Commonwealthu. V polovici marca 2015 postihla ostrovy prírodná 
katastrofa. Dážď zničil  infraštruktúru hlavného mesta a väčšinu domov v krajine. Bez strechy 
nad hlavou ostalo 150000 tisíc ľudí. V krajine je náboženská sloboda. Ku kresťanstvu sa hlási 
94% populácie, z toho 73,5% protestantov, 12% anglikánov, 12% katolíkov. Vanuatu je silne 
náboženská krajina. Riadia sa mottom „Boh je s nami“. Kresťania zohrali dôležitú úlohu pri 
získavaní nezávislosti a naďalej sa podieľajú na spravovaní štátu. Najväčšia je presbyteriánska 
cirkev, ale narastá aj počet letničných a charizmatických spoločenstiev. Na niektorých ostrovoch 
došlo k oživeniu kresťanského života, niektoré ostrovy duchovne stagnujú. Veľmi potrebné je 
zlepšenie misijnej činnosti, lebo narastá počet iných vierovyznaní. Aktívne misie majú mormóni, 
narastá počet bahaistov. Veľmi aktívni sú moslimovia. Ponúkajú študentom bezplatné 
islamistické vzdelávanie na ostrovoch Fidži. Mnohým kresťanom, ktorí sa dajú presvedčiť a 
odchádzajú do rôznych kultov, chýba skutočné pochopenie Biblie. Nie sú vyzbrojení proti 
falošnému učeniu. Najdôležitejšou úlohou pokračovania prekladu Biblie je znalosť domorodých 
jazykov. Aspoň 30 jazykov má aktívny prekladový i revízny projekt. Pre ďalších 49 je potrebné 
ho zabezpečiť. Do tejto úlohy sú zainteresovaní hlavne WBT (Wycliffe Bible Translators). 
Kresťanské rádio Vanuatu vysiela 24 hodín denne. 
Modlíme sa za: 
 lídrov  tohto malého štátu 
 vzdelávanie budúcich kresťanských lídrov na 7. biblických školách a vysokých školách vo 

Vanuatu 
 úspešné pokračovanie a dokončenie prekladu Biblie do 30 domorodých jazykov a 

naštartovanie prekladu do 49 jazykov 
 obnovu krajiny zničenej prírodnou katastrofou 

 


