INDIA
India este cea mai mare țară din Sudul
Asiei şi este a șaptea țară din lume ca
suprafață. Este a doua țară din lume ca
număr de locuitori. Atât populația țării,
cât și flora și fauna, aspectul geografic și
sistemul climatic sunt printre cele mai
diversificate din întreaga lume, de la
Munții Himalaya acoperiți veșnic cu
zăpadă la plajele scăldate de soare, de
la templele tăcute ascunse în inima
junglei la festivaluri fastuoase pline de
culoare și muzică, de la cătunuri
luminate de flacăra felinarului la
metropole conduse de tehnologiile de
ultimă oră. În India limbile, religiile,
muzica, arhitectura, mâncarea și
obiceiurile diferă de la regiune la
regiune.

Istoric
India este o federație compusă
din 28 state federale și 7 teritorii
federale. Colonizată ca parte a
Imperiului Britanic în secolul al
XIX-lea, India și-a câștigat
independența în 1947 ca națiune
unificată după un efort susținut
depus în această direcție.

Religii
Centru a importante drumuri
comerciale și vaste imperii, India
a jucat un rol major în istoria
umanității. Brahmanismul,
hinduismul, sikhismul, budismul
și jainismul își au originea aici, în
timp ce islamismul și creștinismul
au o bogată tradiție în India.

Agenţia de Misiune Transculturală KAIROS
Acum este timpul potrivit pentru România!
Viziune
Tel: +40 744 754 457
kairosagency@gmail.com

www.agentiakairos.ro

Cât mai multe biserici evanghelice din România şi diaspora să răspundă
afirmativ chemării lui Dumnezeu de a duce, prin trimişii ei, mesajul Evangheliei
până la marginile pământului.

Acţiune

“Cu toţii suntem misionari...
Oriunde ne ducem, noi fie
îi apropiem pe oameni de
Hristos, fie îi îndepărtăm.”
Eric Liddell
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Mobilizează bisericile locale pentru misiunea transculturală
Încurajează şi sprijină bisericile în trimiterea de misionari
Motivează şi pregăteşte misionari
Organizează conferinţe şi programe pe teme de misiune
Organizează călătorii misionare pe termen scurt şi lung
Oferă informaţii, consiliere şi sprijin celor interesaţi de misiunea transculturală
Publică literatură din domeniul misiunii

Info

INDIA

Republică federală cu 28 de state
Poziţionare: Asia de Sud
Suprafaţa: 3.166.000 km²
Capitala: New Delhi
Limbi oficiale: 22 (hindi e vorbită
de 40% din populație, iar engleza
este folosită la nivel oficial)
Populaţia: 1.214.464.312 (a doua
țară din lume ca nr. de locuitori)
Creştere Anuală: 1,44%
Religii: 74,33% hinduși; 13,4%
musulmani; 5,84% creștini; 1,9%
sikhi; 0,77% budiști; 0,46%
jainiști; 3,33% alte religii

Familia Olteanu

Împreună cu o echipă de frați indieni,
Daniel și Saroja sunt implicați în:
plantare de
biserici, păstorire,
ucenicizare,
evanghelizare
(personală, de
stradă, prin ﬁlm),
traducere, scriere şi
distribuire de tratate, aﬁşe cu versete,
cercul literar, lucrarea cu femeile,
lucrarea cu copiii. Daniel este şi
profesor la All Nations Theological
Seminary (ANTS). După plantarea
bisericii „Harul”, din Jalpaiguri, Daniel
și-a extins viziunea și pentru alte
districte ale statului West Bengal,
organizând evanghelizări în locurile
publice aglomerate. Împreună cu
echipa de frați indieni, distribuie
literatură creștină și face vizite în
familiile celor interesați de Evanghelie.
Astfel s-au format mai multe grupuri
de casă în Talma, Barohati, Santipara,
Holdibari, Domuni, Caterbridge. Echipa
organizează călătorii misionare și în
statele învecinate West Bengalului
precum Bihar și Uttar Pradesh.
Obiective și motive de rugăciune:
extinderea și consolidarea lucrării de
plantare de biserici din Nordul Indiei;
case de adunare pentru bisericile nou
plantate; mai mulți lucrători la secerișul
Domnului din India; călăuzire și ocrotire
în lucrarea pe care o fac.
Contact: danielolteanu@yahoo.co.uk
Puteţi susține financiar prin donaţii în
conturile următoare cu specificația:
Donație pentru familia Olteanu
Banca BRD, Sucursala Suceava
RON RO35BRDE340SV25437653400
EUR RO31BRDE340SV25437733400

Silvia
Costache
Este membră a
Bisericii Creștine
după Evanghelie Izbânda din București
și s-a dedicat încă din 2007 lucrării de
misiune din India. După mai multe
stagii pe termen scurt de lucrare și
pregătire, Silvia își dorește să împărtășească Evanghelia triburilor în care nu
a ajuns cunoștința de Dumnezeu.
Obiective și motive de rugăciune:
crearea unui mediu propice pentru
creșterea spirituală și emoțională a
copiilor care doresc să Îl urmeze pe
Domnul Isus; formarea de noi grupe
de copii interesați de Evanghelie;
organizarea de cursuri de pregătire a
lucrătorilor cu copiii; inițierea lucrării
de pionierat care vizează grupurile
etnice neatinse de Evanghelie;
aprofundarea limbii nepaleze.
Contact: grace_silvy@yahoo.com
Puteţi susține financiar prin donaţii în
conturile: Banca BRD
RON RO98BRDE410SV70924254100
EUR RO45BRDE410SV92432154100

Gabriela şi Raja Rai
Gabriela este
membră a Bisericii
Baptiste nr. 2
"Speranţa" din
Braşov şi slujeşte
din 2011 în nordul
Indiei, în lucrarea
cu copiii şi femeile. În aprilie 2013 s-a
căsătorit cu fratele Raja Rai, lucrător de
naţionalitate nepaleză.
Obiective şi motive de rugăciune:
implicarea în lucrarea cu copiii (la
şcoala duminicală, centre de meditaţii,
orfelinate şi şcoli); ucenicizarea liderilor care slujesc în lucrarea cu copiii;
evanghelizarea pe stradă şi prin vizite
în familii; învăţarea limbii bengaleze.
Contact: gabi7us@yahoo.com
Puteţi susţine financiar prin donaţii în
contul de lei: Banca Intesa Sanpaolo
RO 95 WBAN 2511 0000 8380 1052
pe numele Ţepeş Gabriela Lidia

