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Relief

Inițial un regat independent, începând
cu anul 1824, Burma a fost invadată de
Imperiul Britanic și a devenit colonie
britanică, parte a Indiei până în 1937,
apoi colonie separată. În 1948, Burma a
devenit națiune independentă cu o
guvernare democratică. Din 1962 s-a
instaurat un regim dictatorial militar ce
s-a încheiat în mod formal în anul 2011,
dar care-şi exercită influenţa şi astăzi.

Aproape jumătate din suprafaţa
ţării este acoperită de păduri, cu
munți de-a lungul graniței sale cu
India şi China, ce înconjoară o
zonă centrală joasă în jurul
fluviului Ayeyarwady, unde
locuiește majoritatea populației.

Economia este într-o formă foarte
precară, din cauza lipsei de organizare a
guvernului. În anul 2012, doar în jur de
un milion de persoane aveau conexiuni
la telefonie mobilă și doar aproximativ
400.000 de persoane aveau acces la
internet.

Organizare administrativă
Myanmar este a doua ţară ca
mărime din Asia de Sud-Est. Este
împărțit în șapte regiuni și șapte
state, în funcţie de grupările
etnice dominante. Regiunile sunt
în principal burmeze, în timp ce
statele sunt formate predominant
din alte grupări etnice.

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
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În 1984, în Pin Oo Lwin este plantată
Biserica Creştină după Evanghelie Ebenezer
de către fratele evanghelist Kyaw Soe.

Info
Republică prezidenţială
numită şi Birmania (în română) sau
Burma (în engleză) până în 1989
când şi-a schimbat numele în
Republica Uniunea Myanmar
Poziţionare: Asia de Sud-Est
Capitala: Naypyidaw
Suprafaţa: 678.500 km²
Limba oficială: birmaneza(burmeza)
Alte limbi vorbite: 116
Populaţia: ~60 milioane (din 1983
nu mai există statistici)

Religii
Religia majoritară este
budismul practicat de 80% din
populaţie, însă atât islamul cât
şi creştinismul sunt tolerate.
Creştinii autentici au
întâmpinat restricţii şi
persecuţii.

Astăzi, pe lângă această Biserică
funcţionează Şcoala Biblică Harvest, o
grădiniţă creştină şi un orfelinat creştin.

înfiinţată pe 7 iulie 1989. Cu o durată de
trei ani, şcoala pregăteşte tineri lucrători
pentru slujirea în biserici locale şi printre
triburile neevanghelizate din Myanmar.
Profesorii de la această şcoală lucrează
voluntar, iar studenţii îşi acoperă doar
cheltuielile de mâncare. Şcoala se bucură
de spaţiu de cazare, însă resursele sunt
modeste. Este nevoie de o bibliotecă cu
literatură de specialitate în limba burmeză.
Proiecte: § constituirea unei biblioteci
§ susţinerea profesorilor cu un
salariu lunar fix (60 USD/lună)
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Copii orfani şi-au găsit adăpost şi
mângâiere în orfelinatul creştin
deschis pe lângă Biserica Ebenezer din
Pin Oo Lwin. Aici se oferă hrană, îngrijire
şi educaţie creştină copiilor cu vârste
cuprinse între 1 şi 16 ani. Obiceiul în
Myanmar e ca orfanii să fie încredinţaţi
mănăstirilor budiste. Îi mulţumim
Domnului că în acest orfelinat creştin
copiii sunt crescuţi în adevărul Scripturii
şi sunt îndrumaţi către Tatăl ceresc.
Deocamdată ei locuiesc într-o casă
închiriată, clădirea pentru orfelinat fiind
în construcţie. Personalul care îi
îngrijeşte lucrează voluntar.
Proiecte: § construirea şi amenajarea
spaţiului adecvat pentru orfelinat
§ „adoptarea” unui copil, prin susţinerea
lunară cu 60 USD (suma necesară pentru
hrană, îmbrăcăminte, şcoală, rechizite)

Şcoala Biblică Harvest a fost

Kachin
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Orfelinatul Creştin

Grădiniţa creştină îşi desfăşoară
activitatea într-o clădire din curtea
bisericii. Copiii preşcolari petrec aici şase
ore pe zi şi sunt învăţaţi într-o atmosferă
creştină. Unii dintre copii provin şi din
familii budiste şi musulmane, astfel
Evanghelia ajunge şi în casele acestora.
Proiecte: § amenajarea grădiniţei
§ susţinerea educatoarelor cu un
salariu lunar fix (60 USD/lună)
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Misionarii indigeni
În contextul budist, zonele neatinse de
Evanghelie ar fi greu accesibile unor
misionari străini, însă, pentru creştinii
indigeni, barierele geografice şi culturale
nu constituie o problemă majoră. Îi
mulţumim Domnului că viziunea pentru
misiunea transculturală creşte şi sunt tot
mai multe familii care se dedică lucrării
pe termen lung printre grupurile etnice
din Myanmar.
Proiecte: § susţinerea financiară a
misionarilor indigeni cu 60 USD/lună
Pentru a susține financiar lucrarea
Bisericii Ebenezer sunt deschise conturile:

RON: RO35BRDE340SV25437653400
EUR: RO31BRDE340SV25437733400
Banca: BRD - Sucursala Suceava
(Specificaţi la Detalii numele proiectului şi ţara)

