
VIETNAM (Ázia) 

Rozloha 331653 km2. Krajina, ktorá zaberá celé východné a južné pobrežie Indočíny. Hlavné 

mesto Hanoj. Obyvateľstvo – 89,028 mil., urbanizovaných je 29%, priemerná dĺžka života 74 

rokov, gramotnosť 90%. Oficiálny jazyk je vietnamčina. Všetkých jazykov majú 106. Bibliu majú 

v 7, NZ v 9, čiastočný preklad v 25 jazykoch. Po druhej svetovej vojne krajina bola rozdelená 

demarkačnou čiarou na 17. rovnobežke na severnú komunistickú a antikomunistický juh. 

Neschopnosť juhu dosiahnuť hospodársku stabilitu a vojenský tlak severu viedli k ničivej vojne 

medzi obidvoma časťami krajiny, ktorá skončila v roku 1975 násilným zjednotením pod vládou 

Hanoja. Vojna spôsobila obrovské škody a straty na životoch. Komunistická vláda zaviedla 

reštriktívnu politiku, ktorá bránila rozvoju krajiny. Reformy začali v roku 1986. Ekonomickými 

prioritami sú tvorba pracovných miest a zahraničné investície. Vietnam je na svete druhým 

najväčším exportérom ryže a plodov mora. Komunistická strana má pod kontrolou štátnu 

politiku a všetky aktivity. Vietnam je jedným z mála komunistických štátov existujúcich v 21. 

storočí. Musí čeliť mnohým výzvam. Stále existuje potláčanie slobôd všetkého druhu, narastá 

počet sociálnych neduhov ako užívanie drog, AIDS, prostitúcia, vykorisťovanie detí. Väčšina 

populácie je narodená po vietnamskej vojne. Ľudské práva sú často porušované. Náboženská 

sloboda je ústavou zaručená, no jej opravdivosť znižuje Vládny úrad pre cirkevné záležitosti 

vybavený obrovským počtom pracovníkov, ako aj špeciálna polícia pre veci cirkevné. Kresťania 

všetkých cirkvi to majú v krajine zložité. Žiadosti kresťanov o pridelenie miest na spoločné 

schádzanie  vláda ťažko vyhovuje, cirkvám bolo skonfiškované viac ako 250 rôznych 

nehnuteľností. V rokoch 2004-2005 bola protestantským cirkvám umožnená registrácia, tým sa 

údajne uľahčilo ich pôsobenie. Budhisti predstavujú 52,6% populácie – 46,7 mil., bez vyznania je 

23,3%, kresťanov je 9,4% 8,3 mil., z toho 6,8 mil. katolíkov, etnické  predstavujú 7,8%. K 

najväčšiemu nárastu protestantských cirkví došlo v rokoch najväčšieho prenasledovania. 

Kresťanská misijná aliancia pôsobila na území 64 rokov, 50 rokov ako Protestantská misia. V 

roku 1974 tam bolo 280 misionárov. Súčasná ekonomická situácia dáva zahraničným kresťanom 

príležitosť pracovať na rozvoji obchodu a na jazykovej príprave kádrov. Vietnam veľmi 

potrebuje biblicky vzdelaných služobníkov, lebo so zvyšovaním počtu kresťanov dostáva sa do 

učenia mnoho omylov a falošných prvkov. Možnosti pre teologické vzdelávanie sú stále 

obmedzené. Katolíci obnovili činnosť niekoľkých seminárov, všetky sú pod dozorom vlády. 

Protestanti majú jediný legálny vzdelávací inštitút. Niektoré registrované cirkvi majú dovolené 

príležitostne vzdelávanie. Od zahraničných misionárov-školiteľov sa požaduje, aby okrem 

teológie učili aj účtovníctvo, manažment a veci týkajúce sa občianskeho povolania. Za piliere 

vietnamskej spoločnosti sa považujú členovia strany (komunistickej), vládni úradníci a vojenskí 

hodnostári. Kresťanov za piliere spoločnosti nepovažujú. Preklad Biblie je trvalou úlohou. 37 

etnických skupín nemá ani čiastočný preklad Biblie. Prvý krát bola Biblia vo Vietname legálne a 

bez obštrukcií vytlačená v roku 1990. Vytlačených bolo 700 tisíc kusov Biblie, 2 mil. NZ a 

státisíce častí Biblie. Film a video o živote Ježiša Krista majú v 16. jazykoch pripravuje sa záznam 

v 64 vietnamských jazykoch. Kresťanské rozhlasové vysielanie má napriek snahe vlády 

obmedziť signál veľký dosah. Je nástrojom evanjelizácie pre najvzdialenejšie a najviac izolované 

skupiny obyvateľstva. 

Modlíme sa za: 

 vládu krajiny 

 vytvorenie podmienok pre rozvoj cirkví vo Vietname 

 jednotu kresťanských cirkvi a za ich požehnané misijné pôsobenie 

 novú generáciu biblicky vzdelaných služobníkov 

 


