NGƯỜI MỸ GỐC Á
BÁP-TÍT NAM PHƯƠNG
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C ÁC THỐNG KÊ

Số lượng ước tính người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ. Điều này bao gồm cả người
châu Á đơn lẻ hoặc kết hợp với các sắc tộc khác và đại diện cho �.�%
tổng dân số cả nước.

(Nguồn: Điều tra dân số Hoa Kỳ, Ước tính Dân số năm ����)
Số lượng ngôn ngữ châu Á được sử dụng tại Hoa Kỳ.

(Nguồn: Điều tra dân số Hoa Kỳ, ����-���� Khảo sát Cộng đồng Mỹ)
Số lượng hội thánh Báp-tít Nam Phương người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ
với gần ���,��� thành viên.

(Nguồn: Mạng lưới Nghiên cứu Dân tộc, Bang ���� về Dân tộc & Chủng
tộc ở SBC)

TẠI SAO GỬI GIÁO SĨ NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU?
�. Như những người nhập cư đến Hoa Kỳ gần đây, người Mỹ gốc Á duy trì mối quan hệ xã hội
chặt chẽ với những người ở quê hương và thành phố của họ. Những người Báp-tít Nam
Phương Mỹ gốc Á có mối liên hệ về văn hóa và ngôn ngữ với hàng ngàn nhóm người trên
khắp thế giới chưa từng được nghe phúc âm.

�. Người Mỹ gốc Á coi trọng sự hòa hợp và các mối quan hệ cá nhân. Những người Báp-tít
Nam Phương Mỹ gốc Á có thể đóng vai trò cầu nối thúc đẩy sự hiệp nhất trong tổ chức
và sự hợp tác nhóm đa văn hóa.
�. Hầu hết tất cả các hội thánh Báp-tít Nam Phương người Mỹ gốc Á (��%) đều ở các khu
vực thành phố lớn với sự quen thuộc cuộc sống ở các thành phố nơi phần lớn người
dân chưa trên thế giới nghe Phúc âm sinh sống.

Các nhà thờ người Châu Á đang phát triển về số lượng và chiều sâu trong Giáo Hội Báp-tít
Nam Phương, và mối quan hệ cộng tác của chúng ta là điều cần thiết để hoàn thành khải
tượng trong Khải Huyền �: �. Các hội thánh Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Phi,

Hmong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và Việt Nam đại diện cho các khuôn mặt châu Á của SBC,

và phần nhiều là cộng sự tích cực trong công việc mang phúc âm đến các quốc gia của IMB.
Khải Huyền �: �-��. nói rằng trong thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều người từ mọi quốc
gia, bộ lạc, dân tộc và ngôn ngữ. Hãy cùng nhau phát triển nước Đức Chúa Trời.
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