PERU
Istoria.

Peru a fost centrul Imperiului
Inca și al unei remarcabile civilizaţii. Timp
de 3 secole a fost sub dominaţie spaniolă,
câştigându-şi independenţa în 1821.

Relieful

este extrem de variat.
Cordiliera Anzilor împarte ţara în 3 regiuni
distincte: zona de coastă de-a lungul
Pacificului, un vast deşert cu oaze datorate apelor ce coboară din Anzi; zona de
munte, cu platouri înalte şi numeroase
creste depăşind 6.000 m; jungla din
bazinul Amazonului (60% din suprafaţă).

Economia este bazată în principal pe
minerit, pescuit şi turism. Sunt de
asemenea practicate în mod tradiţional
agricultura, creşterea animalelor,
exploatarea lemnului, producerea de lână
de alpaca și de bumbac.

Cultura şi religia
Peru este o ţară multiculturală şi
multietnică. Cultura peruană își are
rădăcinile în tradiţiile amerindiene și
spaniole. În secolul XX, în Peru se
vorbeau mai bine de 50 de limbi,
majoritatea fiind limbi indigene. În
prezent, limba vorbită de mai bine
de 80% din populaţie este spaniola,
urmată de quechua, aimara și alte
limbi indigene. Spaniolii au introdus
religia catolică, deși populaţia din
Peru avea o credinţă animistă și
politeistă. Această fuziune a produs
un sincre-tism religios, putându-se
observa în ziua de astăzi un
amestec de obiceiuri și practici
religioase.

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

PERU

Lucrare printre Ashaninka

Info

Poziţionare: America de Sud
Republică prezidențială
Suprafaţa: 1.285.216 km²
Capitala: Lima
Limbi naţionale: spaniola 84,1%,
quechua 13%, aymara 1,7%
Populaţia: ~29 mil.
45% amerindieni, 37% metişi,
15% albi, 3% alţii
Religii: 81,3% catolici,
12,5% evanghelici, 3,3% altele
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Tribul Ashaninka ocupă un teritoriu vast
din jungla amazoniană. Este tribul cu cea
mai mare populaţie de ~120.000 locuitori.
Trăiesc de-a lungul râurilor, iar ca mijloc de
transport folosesc canoa și bărcile cu
motor. Viaţa lor este extrem de simplă. Își
construiesc case, cu materiale din junglă,
își fac ogoare defrișând pădurile, pe care
seamană yuca, banane, orez, porumb,
cafea, cacao. Trăiesc din vânătoare și
pescuit, însă, datorită influenţei străinilor,
în ultimul timp cresc găini și porci.
Generaţia actuală a asimilat limba
spaniolă și îmbrăcămintea metișilor, însă
tribul Ashaninka își păstrează încă
omogenitatea culturală și lingvistică.
Nivelul de educaţie este extrem de scăzut:
32% sunt analfabeţi, iar 51% din cei cu
studii au terminat doar școala primară.
Ashaninka au o credinţă animistă, adică
cred că tot ce îi înconjoară are spirit.
Încearcă să trăiască în pace și armonie cu
spiritele, vracii fiind singurii capabili să-i
înveţe cum să se protejeze de capriciile
acestora. Pentru ei, soarele e Dumnezeu,
rece și distant, care nu se interesează de
problemele lor. Lipsiţi de speranţă pentru
viaţa aceasta sau cea de dincolo, ei trăiesc
momentul, își îneacă tristeţea în vicii ca
băutura sau drogurile. Unii au biserici, au
Biblia sau părţi din ea traduse în limba lor,
însă nu au modele de creştini adevăraţi.
Abuzurile suferite în trecut îi fac neîncrezători şi distanţi cu străinii. Misionarii
trebuie să trăiască mult timp printre ei, să
le înveţe limba, obiceiurile, să le câștige
încrederea, ca mai apoi să-i câștige pentru
Cristos.

Dacă doriți să contribuiți financiar
o puteți face în contul Asociației
Kairos specificând la detalii de plată
numele proiectului.
Banca BRD, Sucursala Suceava
RON: RO35BRDE340SV25437653400
EUR: RO31BRDE340SV25437733400

Familia Acatrinei
Liviu și Amalia
sunt membri ai
Bisericii Creștine
după Evanghelie
nr. 4 din Iași și
începând cu anul
2007 s-au dedicat lucrării de misiune
pe termen lung în Peru. Timp de 3
ani și jumătate au slujit în tribul
Asheninka de Pichis, după care s-au
implicat în Lima în lucrarea de
promovare și mobilizare la misiune.
S-au ocupat şi de copiii dintr-o zonă
săracă a Limei. Începând cu luna mai
a anului 2014 s-au stabilit într-o altă
zonă a junglei, Atalaya, cu scopul de
a începe o nouă lucrare de plantare
de biserici în tribul Ashaninka.
Obiective şi motive de rugăciune
Plantarea unei biserici într-o
comunitate Ashaninka, învăţarea
limbii, alfabetizare, traducerea de
materiale creștine în limba nativă,
formarea de lideri capabili să ducă
Evanghelia altor comunităţi
ashaninka, lucrarea cu copiii.

PROIECTE
l Vizitarea diferitelor comunităţi
Ashaninka în vederea investigării și
evaluării situaţiei în care se află din
punct de vedere spiritual (existenţa
unor credincioși, biserici, deschidere
la Evanghelie etc.).
l Motivarea bisericilor din Atalaya în
ce privește implicarea în lucrarea de
misiune tribală și formarea de
lucrători.
l Cumpărarea unui motokar (motoreta pe 3 roţi) necesar deplasărilor în
comunităţile din jurul Atalayei, ceea
ce ar reduce mult costurile deplasării.
l Construcţia unei case în
comunitatea în care se vor stabili
începând cu anul 2015.

