
VENEZUELA (Latinská Amerika) 
Hlavné mesto Caracas. Rozloha 912050 km2. Okolo 80% obyvateľstva žije na severe, na vlhkom 

karibskom pobreží. Stred a juh sú trávnaté planiny vhodné na chov dobytka, obývané prevažne 

domorodými Indiánmi. Obyvateľstvo – 29,0 mil., urbanizovaných je 94%, priemerná dĺžka života 

76 rokov, gramotnosť 93%. Oficiálny jazyk je španielčina. Všetkých jazykov majú 47, 

domorodých 40. Bibliu majú v 1, NZ v 17, čiastočný preklad v 24, práve sa prekladá do 11 

jazykov. Keď sa začiatkom 19. storočia Venezuela zbavila dlhej španielskej nadvlády, bola 

chudobnou a zaostalou krajinou. Obdobie rozkvetu sa začalo o sto rokov neskôr, po objavení 

ropy v jazere Maracaibo a v delte rieky Orinoko. Venezuela je 4. najväčším producentom ropy na 

svete. Ropa tvorí 33% HDP krajiny a 80% exportu. Priveľké spoliehanie sa na ropu viedlo k 

tomu, že iné hospodárske zdroje sa nevyužívali. Preto, keď v 80. rokoch minulého storočia 

poklesli ceny ropy, Venezuelu postihla ťažká hospodárska kríza. Ekonomický rast je 

sprevádzaný vysokou infláciou a nezamestnanosťou. Nevýrazné sú aj investície do sociálnej 

sféry. Od roku 1830 je nezávislým samostatným štátom, bola však dejiskom mnohých 

nepokojov, povstaní a diktátorských vlád, ktoré trvali do roku 1998. Náboženská sloboda v 

krajine je zaručená ústavou. Ku kresťanstvu sa hlási 84,5% populácie – 24,553 mil., z toho je 

71,2% katolíkov, 5,5% protestantov. Bez vyznania je 12% populácie. Vplyv protestantov sa 

zvyšuje hlavne pre veľmi aktívne pôsobenie, a to na sociálnej, komunálnej a politickej scéne. V 

roku 2002 protestanti prišli s víziou založiť do roku 2015 25000 cirkevných zborov a 

spoločenstiev. Pracujú aj na vízii misijnej činnosti. Chudoba je vo Venezuele stále rozšírená. 

Nezamestnanosť je 9,4%. Životná úroveň sa znižuje. 60% mestského obyvateľstva žije v 

“slumoch“. Moc je sústredená v rukách niekoľkých jedincov, korupcia je po Haiti najvyššia v 

Latinskej Amerike. Je tranzitnou krajinou pre pašovanie drog, ale aj pre pašovanie ľudí. Cirkvi 

zápasia so súčasnými výzvami spoločnosti ako: sekularizácia, synkretizmus, hedonizmus,... 

Narastá tiež počet mormonov a svedkov Jehovových. V Caracase je najväčšia mešita na území 

Latinskej Ameriky. V Caracase existujú dva protestantské  semináre. Je nedostatok pracovníkov 

v cirkvi. Situáciu pomáhajú riešiť aj korešpondenčné kurzy. V súčasnosti sa pracuje na preklade 

Biblie do 11 jazykov. Preklad Biblie potrebný do ďalších štrnástich jazykov nie je zatiaľ 

pripravený. Väčšiu pozornosť by potrebovala mládež a deti. Mnohé deti žijúce v biede nemajú 

možnosť počuť o Ježišovi. Značný dopyt je po kresťanskej literatúre. Biblické spoločnosti sa 

snažia dostať Bibliu do všetkých kmeňov a najvzdialenejších oblastí. Ročne distribuujú viac ako 

milión Biblií, NZ a čiastkových prekladov Biblie. V evanjelizácii má strategickú úlohu kresťanské 

rádio. Desať krátkovlnných rádiostaníc vysiela okolo 550 hodín týždenne v španielčine a 

domorodých jazykoch. V pláne majú založenie komerčnej kresťanskej televízie. 

Modlíme sa za:   

 múdre vedenie národa a spravodlivú politiku 

 čistotu kresťanského učenia  

 požehnanú misijnú činnosť kresťanských cirkvi 

 prekladanie a distribúciu Biblie medzi tých, ktorí ju potrebujú  

 


