
ZIMBABWE (Afrika) 
Rozloha 390759 km2. Vnútrozemský štát na juhu Afriky. Hlavné mesto Harare. Obyvateľstvo-, 
12,644 mil. Urbanizovaných je 38%, priemerná dĺžka života 43 rokov, gramotnosť 90%. 
Oficiálny jazyk je angličtina. Všetkých jazykov majú 22, domorodých 19. Bibliu majú v 11, NZ v 4, 
čiastočný preklad v 5, práve sa prekladá do 2 jazykov. Koncom 19.storočia ovládla Veľká 
Británia územie dnešného (Zibaba) Zimbabwe vtedy známeho ako Južná Rodézia v úsilí získať 
prístup k tamojšiemu zlatu a ďalším nerastom. Krajina lákala aj európskych farmárov. Hlavnou 
trhovou plodinou tu bol tabak. V roku 1965 vláda Južnej Rodézie zložená výlučne z bielych 
politikov vyhlásila nezávislosť od Veľkej Británie. Medzinárodné sankcie a občianska vojna, 
ktoré nasledovali, sa skončili pádom belošského režimu a nástupom vlády černošskej väčšiny v 
roku 1980. Hospodárska politika novej vlády spočiatku slávila úspech. Zlé hospodárske vedenie 
a vojenské zahraničné intervencie, zvlášť vojenské dobrodružstvo v Kongu, spôsobili prudký 
ekonomický pokles. V snahe udržať sa pri moci a odvrátiť pozornosť od vysokej 
nezamestnanosti a inflácie, vyzval v roku 2000 prezident Mugabe na obsadzovanie fariem 
vlastnených belochmi a schvaľoval aj vraždy bielych majiteľov fariem. V rámci programu 
redistribúcie poľnohospodárskej pôdy, bola pôda patriaca 5500 farmárom rozdelená medzi 100 
tisíc vojnových veteránov. Došlo k totálnemu rozpadu poľnohospodárstva. Predtým 
najvyspelejší poľnohospodársky štát v Afrike sa stal dovozcom potravín. Nezamestnanosť 
dosiahla 90%. Hyperinflácia mala za následok  rozpad meny a jej zánik v obchodovaní. Zanikli 
zahraničné investície, prínosy z turizmu. Paralyzovaný bol edukačný a zdravotnícky systém. 
Elektrina a voda bola v mestách k dispozícii 2 hodiny denne. Z národných parkov bola vylovená 
zverina pre zmiernenie hladomoru. Násilie, vraždy, potláčanie ľudských práv, prenasledovanie 
nečlenov vládnej strany, médií, sociálnych aktivistov, prinieslo ľuďom hrozné utrpenie. Milióny 
ľudí krajinu opustili, mnohí boli vyhnaní. Od roku 1980 bol Mugabe (dnes už viac ako 90-ročný) 
permanentne volený za prezidenta. Až do súčasnosti. V roku 2008 bol do spoločnej vlády s 
Mugabem zvolený Tsvangirai, bývalý odborársky vodca. Situácia sa začala mierne zlepšovať. 
Veľkou hrozbou je pandémia AIDS-u. Percento postihnutých pokleslo, ale stále viac ako 2000 
ľudí zomiera mesačne. V krajine je viac ako milión sirôt. Priemerná dĺžka života poklesla zo 60 
rokov na 43 rokov. Veľkým postihnutím  pre Zimbabwe je emigrácia vzdelaných ľudí. Počas 
nepokojov odišli milióny do susedných štátov, ale aj na iné kontinenty. Náboženská sloboda, 
ktorá v krajine oficiálne existuje, je neustále kompromitovaná zasahovaním štátu do cirkevných 
záležitostí. Ku kresťanstvu sa hlási 78% populácie – 9,861 mil. Z toho je 22% protestantov, 
44,7% nezávislých, 2,9% anglikánov, 9,7% katolíkov. Etnovyznania predstavujú 19%. 
Evanjelikov a.v. je okolo 160 tisíc. Cirkev rástla čo do počtu i do nadšenia aj počas ťažkých časov, 
keď bola krajina totálne rozvrátená. Únik z trápenia našli mnohí v duchovnej obnove a vo viere. 
Teraz cirkvi tvrdo pracujú na plnení hmotných i sociálnych úloh. Stoja pred veľkou výzvou  
rozbehnúť  10 tisíc nových cirkevných zborov, ktoré vznikli. Mnoho modlitieb a trpezlivosti 
bude potrebné, kým sa odstránia dôsledky obrovského ekonomického chaosu. Cirkev rastie, 
pribúdajú jej výzvy. Musí byť prorockým hlasom angažovaným v politicko-ekonomickom živote 
národa napriek tomu, že v minulosti táto aktivita priniesla zo strany vlády zastrašovanie, 
prenasledovanie kňazov, ale aj deštrukcie  cirkevných budov. Kresťanská aliancia Zimbabwe je v 
súčasnosti príkladom tohto angažovania.  Cirkvám a cirkevným organizáciám pripadla aj úloha 
nasycovať hladných, starať sa o siroty, liečiť chorých. Veľká hmotná i duchovná pomoc 
prichádza z Juhoafrickej republiky, ale aj z celého sveta. Rast cirkví veľmi potrebuje vyšší počet 
cirkevných lídrov. V krajine je 23 teologických seminárov, no pre nedostatok finančných 
prostriedkov realizuje sa vzdelávanie hlavne prostredníctvom kurzov. Čistota kresťanského 
učenia je silne ohrozovaná tradičnými africkými praktikami, ktoré majú blízko ku bosoráctvu a 
okultizmu. Vidiek potrebuje evajelium. Veľmi potrebné je priniesť evanjelium do predmestí 
veľkých miest preplnených ľuďmi z vidieka, márne čakajúcimi na nejaké zamestnanie, resp. 
hocijaké zamestnanie. Pre obštrukcie vlády, ale aj tým, že mnoho domorodých ľudí dozrelo pre 
misijnú činnosť, zmenšil sa počet zahraničných misionárov v krajine. Biblická spoločnosť stále 
pokračuje v tlači a distribúcii Biblie. Aj v týchto ťažkých časoch je po Biblii veľký dopyt. Veľkou 
pomocou  evanjelizácii sú audiovizuálne materiály, ktoré sú v 65 jazykoch a dialektoch. 
Rozhlasové vysielanie je nepravidelné aj pre nepravidelné zásobovanie elektrinou. 



Modlíme sa za: 
 za vládu, ktorá so vzájomným porozumením a spoluprácou, bude postupne naprávať 

historické chyby z minulosti 
 všeobecné vzájomné zmierenie ľudí a spoluprácu na obnove krajiny 
 návrat emigrantov do vlasti 
 spoločnú angažovanosť cirkví pri obnove duchovného života 
 misijné pôsobenie v mestách a na vidieku 

 


