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Economia este centrată pe

Actualul teritoriu al Mongoliei a fost
locuit de-a lungul timpului de diverse
populaţii nomade. După anul 1200,
Gingis Han a fondat Imperiul Mongol,
cucerind aproape întreaga Asie. La
sfârşitul secolului al XVII-lea, toată
Mongolia a fost încorporată în Imperiul
condus de dinastia manciuriană Qing.
Abia după 220 de ani, după colapsul
acestei dinastii, în decembrie 1911,
Mongolia îşi declară independenţa. În
1921, Mongolia intră sub influenţa
Uniunii Sovietice, iar în 1924 este
proclamată Republica Populară
Mongolă. După prăbușirea Uniunii
Sovietice, în 1990, Mongolia adoptă o
formă de guvernare democratică şi
trece la o economie de piaţă.

agricultură, creşterea animalelor
și minerit. Cea mai mare parte a
populaţiei trăiește de pe urma
păstoritului. Circa 30% din
populaţia ţării este alcătuită din
nomazi sau semi-nomazi. Deşi
este a nouăsprezecea ţară din
lume ca suprafaţă, Mongolia are
foarte puţin teren arabil deoarece
predomină stepa, doar 11,2%
păduri, munţii în nord şi vest, şi
deșertul Gobi în sudul ţării. Multe
din centrele industriale au fost
închise odată cu tranziţia spre
capitalism. Astăzi, Mongolia are
peste 30.000 de întreprinderi
independente situate mai ales în
capitală și în jurul ei.

Agenţia de Misiune Transculturală KAIROS
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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
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„...şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim,
în toată Iudea, în Samaria și până
la marginile pământului.”

Info

Religia

Sistem politic: Republică

Budismul tibetan a ţinut Mongolia într-o
strânsoare de fier din sec. XVII până în
sec. XX. În 1922, revoluţia sprijinită de
armata sovietică a căutat să distrugă
budismul. În 1990, la căderea
comunismului, în Mongolia erau doar
vreo câţiva credincioşi creştini. Primii
misionari au găsit aici oameni foarte
receptivi la Evanghelie, iar acum cam 2%
se declară urmaşi ai lui Hristos. Viziunea
Alianţei Evanghelice din Mongolia este
ca 10 % din populaţia ţării să fie
ucenicizată până în 2020. Există un
număr de colegii biblice şi educaţia
teologică prin corespondenţă se
dezvoltă tot mai mult, ajutând la
formarea liderilor în zonele rurale. Este
nevoie de plantare de biserici în zone
unde oamenii nu au auzit niciodată
despre Domnul Isus Mântuitorul.

parlamentară
Poziţionare: Asia Centrală
Capitala: Ulan Bator (Ulaanbaatar)
Suprafaţa: 1.564.116 km²
Limba oficială: mongola
Populaţia: ~2,9 milioane, din care
~45% în capitală (în 2013)

Religii
Budism: 53%, Islam: 3%,
Şamanism: 2,9%, Creştinism: 2,1%,
Alte religii: 0,4%,
Nereligioşi: 38,6%

Samuel Şoldan
Samuel este originar
din Vama și este
absolvent al Școlii
Biblice Pacea din
Șelimbăr și a Școlii de
misiune Kairos. După
o călătorie pe termen
scurt în 2010 în
Mongolia, Samuel s-a hotărât să se
întoarcă aici și să îl slujească pe Domnul
pe termen lung. Alături de fraţii
autohtoni, Samuel lucrează la plantarea
unei biserici în Ulan Bator. El se ocupă cu
evanghelizarea tinerilor şi adolescenţilor,
precum şi a antrenorilor naţionali de
ping-pong. Pe lângă cursurile de engleză
pe care le predă, el desfăşoară şi câteva
proiecte sociale, printre care reabilitarea
persoanelor dependente de alcool.
Contact: sam_soldan@yahoo.it

Proiecte
Reabilitare persoane alcoolice
Un raport al Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii arată că abuzul de băuturi
alcoolice pare a fi cel mai mare
impediment în calea progresului social şi
economic al Mongoliei. 22% din bărbaţii
şi 5% din femei sunt dependenţi de
alcool, o rată de 3 ori mai mare decât în
Europa. Violenţa domestică şi creşterea
numărului de persoane fără adăpost
sunt cele mai îngrijorătoare consecinţe.
Costuri lunare:
§ Masă şi cazare: 100 €;
§ Medicamente, asistenţă medicală: 50 €;
§ Curs de dezalcoolizare: 50 € (costul
lunar al unui curs de 3 luni ce include
şedinţe de consiliere cu specialişti).

Evanghelizare prin sport
Mongolii practică
diverse sporturi,
tenisul de masă
fiind foarte popular.
Aceasta a fost
pentru Samuel
prima uşă deschisă
pentru
evanghelizare. Alături de trei
antrenori creştini, Samuel este implicat
în organizarea unui club creştin de tenis
de masă. Pe lângă programul de
antrenamente, care se desfăşoară într-o
atmosferă creştină, copiii şi adolescenţii
au ocazia să audă mesaje biblice.
Scopul proiectului:
§ Amenajarea unui spaţiu adecvat pentru
clubul creştin de tenis de masă;
§ Evanghelizarea celor care nu au avut
ocazia până acum să audă Evanghelia;
§ Plantarea de noi biserici.
Costuri lunare: 150 € (cheltuieli pentru
sala de sport, salariul antrenorilor,
utilităţi şi echipamente sportive).
Pentru a susține financiar lucrarea lui
Samuel Şoldan sunt deschise conturile:

RON: RO98BRDE340SV4027 5453 400
EUR: RO94BRDE340SV4027 5533 400
BRD - Câmpulung Moldovenesc
(Specificaţi la Detalii numele proiectului şi ţara)

