
Bun venit la ghidul de rugăciune pentru lumea hindusă, 2019!
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C REDEM în puterea rugăciunii, credem că ea poate descoperi adevărul, pentru 
că Tatăl nostru Cel Ceresc este bun, glorios, plin de milă, și neobosit în cautarea 
celor pierduți. Nu suntem scriitori sau editori profesioniști; suntem doar niște 

creștini care îi iubim pe prietenii și vecinii noștri hinduși și ne dorim ca dragostea lui 
Isus Hristos să li se descopere și lor. Cu această pasiune de a vedea inimi împietrite 
care se deschid, vieți frânte restaurate și familii transformate, noi, cu umilință 
prezentăm acest ghid de rugăciune. Sperăm să putem oferi o imagine despre viața 
hindușilor ca sa îi înțelegem mai bine și să ne rugăm pentru ei cu caldură și cu 
dragoste.         
           În ghidul din acest an, găsiți articole care să încurajeze rugăciunea în cunoștință 
de cauză pentru diversele sfere ale societății hinduse, inclusiv viața de familie, mass-
media, artele, afacerile, guvernul, religia și sărbătoarile. În cele din urmă, dorim să 
vedem dragostea lui Dumnezeu întrupată în fiecare domeniu al societății.  
           În acest an, ne concentrăm, de asemenea, pe cele mai importante locuri de 
pelerinaj hinduse din India numite "Char Dham" ("patru locuri"). Mulți hinduși cred că 
aceste locuri sunt importante pentru a putea ajunge la mântuire. Concentrându-ne 
în rugăciune asupra lor, acoperim strategic locații importante din punct de vedere 
spiritual, din fiecare dintre cele patru direcții: Puri - pe coasta de est, Rameshwaram - 
în sud, Dwarka - pe coasta de vest și Badrinath - în nord.    
            Ca platformă publică și globală, acest ghid este atât o imagine a ceea ce face 
Dumnezeu în jurul lumii, cât și un instrument care să ajute Biserica să se unească 
la nivel global, răspunzând iubirii și chemarii lui Isus și pentru popoarele hinduse. 
Haideți să ne rugăm împreună, ca hindușii să cunoască și să înțeleagă iubirea fără 
egal a lui Hristos - Lumina lumii - și să se întoarcă la El, acceptându-L ca Mântuitor al 
lor.          
         
Îți mulțumim în mod deosebit pentru că ni te alături! Fie ca toți să fim transformați și 
să semănăm tot mai mult cu El pe măsură ce Îl căutăm.

Editorii
Proiectului International 15 Zile de Rugăciune

NOTA  EDITORULUI

Să ne rugăm împreună 
ca Hindușii să cunoască 
și să accepte dragostea 

nemăsurată a lui Isus
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Întrebări frecvente despre Hindusim
Este Hinduismul o religie?
Hinduismul este mult prea complex pentru a putea fi descris ca fiind o singură 
religie. În Hinduism nu există o ortodoxie centrală, un crez anume sau un set 
de credințe care să poate determina cu exactitate cine este sau nu un hindus. 
Cuvântul "Hinduism", descrie, de fapt, un grup diversificat de mai multe sisteme 
mai mici de religii sau credințe. Fiecare dintre aceste secte pot să aibă propriul 
lor set de crezuri, credințe, etc. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că 
acest cuvânt "hinduism", este unul foarte folosit astăzi.

Cine este Hindus?
Hinduismul cuprinde aproximativ 15% din populația lumii. A fi hindus se 
bazează, în primul rând, pe faptul de a fi născut într-o familie hindusă, nu pe 
vreun set particular de credințe, pe închinarea înaintea unui anumit zeu sau pe 
vreun act de convertire.

Care sunt originile Hinduismului?
Mulți sfinți, guru, autori și personalități celebre au contribuit la construirea 
Hinduismului. Cu toate acestea, nu există un anumit eveniment sau o persoană 
căreia să i se atribuie fondarea Hinduismului. În timp ce multi hinduși vor fi de 
acord că anumite scripturi hinduse sacre sunt valoroase, nu există o scriere 
anume, care să fie acceptată și considerată de catre toți adepții, ca fiind de 
respectat sau având autoritate asupra lor. Tradiții hinduse diverse și complexe 
au existat în Asia de Sud înca dinaintea istoriei cunoscute sau înregistrate în 
anumite documente. Complicând și mai mult lucrurile, percepția comunității 
hinduse despre ea însăși a evoluat continuu. Modul în care această percepție de 
sine se va dezvolta în anii următori, poate avea un impact atât pentru hinduși, 
cât și pentru lume în ansamblu.
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Ce este 15 zile de rugăciune pentru lumea hindusă?

Cum a început acest proiect?
La sfârșitul anilor ’90, mulți oameni din întreaga lume, au simțit că Dumnezeu 
îi îndeamnă să creeze un ghid de rugăciune, care să cheme și să încurajeze 
Biserica Globală să se roage pentru binecuvantarea popoarelor hinduse. 
Câțiva ani mai târziu a apărut un ghid intitulat 30 de zile de rugăciune cu 
focalizarea pe comunitățile hinduse, care a fost publicat în patru rânduri, 
ultima dată în anul 2004. Doisprezece ani mai târziu, în 2016, Dumnezeu a 
început să cerceteze din nou inimile oamenilor la nivel global, ca să se unească 
în rugăciune pentru lumea hindusă. Ghidul anual, este un răspuns la această 
chemare. Ghidul este, în esență, o expresie a iubirii slujitorilor lui Isus Hristos 
pentru hinduși și sperăm ca și ei să descopere mântuirea veșnica în Isus.

Cine scrie articolele și cine produce acest ghid? 
Echipa care se ocupă de Ghidul Mondial de Rugaciune pentru Hinduși este 
un grup diversificat de creștini împărțiți în toată lumea. Mulți dintre ei au 
trăit înconjurați de hinduși, au lucrat cu ei și îi iubesc pe hinduși de mulți ani. 
Unii contribuie la scrierea articolelor, alții le citesc și le editează, iar alții fac 
voluntariat în fiecare an, pentru a traduce, a proiecta sau a distribui acest ghid. 
Este un efort masiv din partea echipei, iar noi suntem foarte recunoscători 
pentru toți cei care au contribuit și în acest an, ca și în anii precedenți.

Cum decidem pentru ce să ne rugăm? 
Acceptăm mesaje și propuneri din întreaga lume, de obicei urmărim o temă 
specifică în fiecare an. Producem un ghid de scris pentru oricine este interesat 
să participe cu motive de rugăciune și acceptăm articole și mărturii. Vă rugăm 
să ne contactați folosind formularul de contact de pe pagina noastra web 
www.pray15days.org, dacă sunteți interesați să ne trimiteți materialul dvs!

Samuel Zwemer scria: "Istoria misiunii este 
istoria rugăciunilor ascultate". Unii lideri sunt 
de părere că mijlocirea pentru lucrători poate 

avea un impact la fel de mare asupra misiunii, ca și 
impactul celor care misionează în persoană. 

Vrem să îți descriem un tipar.
Când cei care plantează biserici își încep lucrarea în 
regiuni noi, ei zboară ca o săgeată, iar acel vârf al săgeții 
va atinge terenul cu Evanghelia. Cei care se roagă de 
la depărtare intervin în mod spiritual prin a ține fermă 
coada săgeții. Rugăciunile fierbinți ale mijlocitorilor, 
la fel ca tine, au un impact uriaș asupra celor care 
plantează biserici. Cu cât vârful săgeții (misionarul) este 
mai conectat de coada săgeții (mijlocitorul), cu atât mai 
focalizată va fi rugăciunea și mai semnificative vor fi 
rezultatele.

“Nu există nimic ce mijlocitorii să nu poată să facă. Tu, 
credinciosule, ai în mâini un motor puternic – folosește-l 
cum trebuie, foloște-l des, folosește-l acum cu credință, și 
astfel vei triumfa cu siguranță.” Charles Spurgeon

Bun venit la Ghidul de Rugăciune pentru Lumea 
Hindusă, 2019 și la cele 15 Zile de Rugăciune!!

 {Notă specială despre rugăciune}



Invitație de a relaționa cu hindușii ca prieteni de Alan W.
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HINDUISM UL ESTE O VIZIUNE asupra lumii complexă, care 
exprimă la fel de multe despre viata în general și despre 
ordinea în societate, câte exprimă și despre religie și zeități. 

Este aproape imposibil să descrii Hinduismul drept un set fix de 
credințe și obiceiuri.

Așadar, o abordare apologetică în relația cu hindușii are un 
impact limitat. Trei decenii de interacțiune cu hindușii arată că 
o abordare relațională este mult mai benefică. Trei lucruri ies în 
evidență în relaționarea cu hindușii, într-un mod semnificativ și 
respectuos.

Întâmplarea următoare, este povestită de o persoană 
care a făcut trei vizite lungi în Asia de Sud. După ce s-a 
întors din prima vizită, a scris plin de încredere o carte, 
pe care a intitulat-o Totul despre Hinduism. După cea 
de-a doua călătorie, a reușit să scrie un singur capitol: 
"Câteva gânduri comune despre Hinduism". A treia 
călătorie l-a facut pe acest om să formuleze un singur 
paragraf, spunând că, "aceste gânduri pot reflecta 
anumite lucruri despre viziunea hindusă asupra lumii.” 



Sinceritatea
Hindușii au o dorință autentică să înțeleagă natura și caracterul lui 
Dumnezeu și să vadă în mod practic manifestările atributelor Lui în 
viața de zi cu zi. Mulți Îl văd pe Dumnezeu ca și creator, susținător și 
protector – lucruri pe care le cred și creștinii.

Deuteronomul 6:4 spune: "Domnul Dumnezeul nostru este 
SINGURUL Domn." Ceea ce înseamnă că Dumnezeu este Unic și orice 
căutare după divin este satisfăcută numai în El. Versetul explică de ce 
Dumnezeu cheamă oamenii să Îl iubească cu o dedicare completă.

Dorința unui Hindus de a cunoaște mai multe despre Dumnezeu, 
este ca și cea a cărturarului din Marcu 12:28-34. Isus i-a văzut 
înțelepciunea și i-a spus, "tu nu ești departe de Împărăția lui 
Dumnezeu." La fel se poate spune și despre mulți hinduși. 

Cum putem construi o relație cu un hindus, și cum îl putem 
încuraja să descopere de unul singur plinătatea lui Dumnezeu în 
persoana Domnului nostru Isus, prin studierea Scripturii?

Moralitatea
Un dialog personal cu un hindus iți dă prilejul să înțelegi standardele 
lor înalte de moralitate în multe domenii ale vieții – respectul pentru 
părinți, loialitatea în familie, modestia, decența, sinceritatea, etica 
muncii, ospitalitatea, mulțumirea zilnică și ajutorarea celor nevoiași. 
Mulți hinduși, de fapt, consideră că aceste standarde ale lor, le 
depășesc pe cele ale creștinilor. 

Hindușii ar putea fi comparați cu Corneliu, din Faptele Apostolilor 
10:2; el era un om devotat lui Dumnezeu, care era generos față de 
săraci. Prea des, dialogul cu hindușii începe cu păreri negative și 
presupuneri despre moralitatea și viața lor religioasă și are ca rezultat 
reprimarea oricărei prezentări a Evangheliei.

Cum pot fi construite și întărite relațiile cu hindușii prin 
identificarea și recunoașterea standardelor lor morale și prin 
descoperirea acestor standarde și în 
Scriptură?

Incertitudinea
Nenumărate dialoguri și reportaje ne 

arată incertitudinea hindușilor față de 
viitor, așteptările neîmplinite și nevoile lor 
nesatisfăcute. Uneori ei respectă anumite 
ritualuri și practici pentru a obține 
mângaierea lor în momentele în care nu 
mai au speranță sau certitudine pentru 
viitor.

Cele mai mari nevoi ale lor sunt 
ascunse undeva în interior, invizibile 
din afară. Mulți dintre ei și-au exprimat 
îndoieli, incertitudini și întrebări cu privire 
la practicile și convigerile pe care și le 
însușesc fiindca așa le-au primit de la 
familiile lor din generație în generație. În 
plus, tot mai mulți dintre ei trăiesc sub 
o presiune puternică, deoarece familia 
și comunitatea lor așteaptă ca ei să aibă 
succes la școală și apoi să obțină cele mai 
bune poziții în viața profesională.

Numai apropiindu-te de ei și construind o relație sinceră, îți dă 
posibilitatea să înțelegi cum poți să îi ajuți să descopere cine este Isus 
și cum poate El să le satisfacă fiecare nevoie și să le ofere sperantă.
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Mulți hinduși consideră că standardele lor le depășesc pe cele ale creștinilor.



Populația Hindusă - Statistici

La nivel global, numărul de hinduși este de 1.1 miliarde sau 15 
procente din populația lumii de 7.7 miliarde (creștinii reprezintă 
2.3 miliarde, și musulmanii 1.8 miliarde).

48% Mauritius 
30% Fiji
28% Guyana

22% Bhutan
22% Trinidad & Tobago
20% Suriname

Topul țărilor cu cei mai mulți hinduși
INDIA este a doua cea mai populată țară din lume, după China, însă 
cercetătorii se asteaptă ca în umătorul deceniu să o depășească. 
Din populația Indiei de aproape 1,4 miliarde de locuitori, 80% sunt 
hinduși. 190 de milioane, adică 14% sunt musulmani, ceea ce urcă 
India pe locul al doilea în lume ca țară musulmană.

NEPAL este singura țară din lume pe lângă India cu o populație 
majoritar hindusă. Aproximativ 81% (22 de milioane) din populația 
totală de 29 de milioane de locuitori ai Nepalului, este hindusă.

BANGLADESH are o populație hindusă de aproximativ 16 milioane 
(10% din populația țării, dintr-un total de 163 de milioane de 
locuitori).

INDONEZIA, cu mai multi musulmani ca și oricare altă țară, de 
asemenea, are și o populație destul de mare de hinduși: aproape 
4.5 milioane sau 1.7% din populația țării, dintr-un total de 270 de 
milioane de locuitori; mulți dintre hinduși locuiesc pe insula Bali.

PAKISTAN, țara de pe locul 3 din lista țărilor cu cei mai mulți 
musulmani, are și ea un procentaj destul de ridicat de hinduși, 1.6% 
(3.4 milioane) dintr-un total de 216 milioane de locuitori.

Alte țări cu un procentaj ridicat de hinduși
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Întrebări și observații
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Atât zeități de gen masculin, cât și zeități de 
gen feminin, sunt venerate în mod egal în 

Hinduism.



“Eu am sădit, 
Apolo a udat, 
dar Dumnezeu a 
făcut să crească... 
Căci noi suntem 
împreună-lucrători 
cu Dumnezeu.” 
1 Corinteni 3:6, 9a

BIR A MAI MERS din când în când cu prietenii săi 
la biserică în Nepal. Prietenii lui erau, însă, niște 
rebeli. În adolescență, Bir s-a mutat împreună cu 

familia lui în Statele Unite ale Americii. A început să se 
confrunte cu dependențe și cu violență. În închisoare 
a fost locul unde a aflat pentru prima dată de la un 
coleg de celulă despre salvarea prin Isus.  

Chris, un prieten de 
familie, i-a oferit lui 
Bir un loc de muncă 
la restaurantul lui, 
și cu acesta și un 
nou început. Chris 
și alți angajați din 
diverse medii etnice 
erau oameni care îl 
urmau pe Hristos și 
care au încercat în 
mod intenționat să le 
împărtășească vestea 
bună a Evangheliei lui 

Bir și celorlalți colegi de lucru. Chris i-a arătat punți de 
legătură între tradițiile hinduse și ceea ce înseamnă să 
îl urmezi pe Isus. Alții au împărtășit povestiri din Biblie 
și principii creștine în timp ce lucrau, l-au invitat pe Bir 
să meargă împreună cu ei la biserică și s-au oferit să 
citească cu el din Biblie.

Când angajații credincioși ai restaurantului se 
adunau ca să se roage, se rugau pentru colegii lor și 
pentru Bir, pe nume. Ei își trimiteau mesaje cu motive 

de rugăciune; așteptau să vadă ceea ce poate face 
Dumnezeu în viața lui Bir. 

După un an, Bir a avut două nopți la rând un vis 
despre el și Chris în restaurantul în care lucrau. În 
vis, Bir a văzut că pe toată podeaua restaurantului 
erau împrăștiate boabe de cafea. Apoi, Chris i-a spus: 
"Inima ta este murdară ca această podea. Lasă-mă să 
îți arăt cum poți să ai inima curățită."

Când s-a trezit, Bir a înțeles foarte clar ce înseamnă 
visul lui. Apoi, când s-a întâlnit cu Chris, s-au rugat 
împreună, iar Bir și-a predat viața sa Domnului Isus. 
Știe că nu va fi o călătorie ușoară, dar Bir a spus, că 
Dumnezeu l-a chemat deja de mult timp la El, și acum 
a răspuns în sfârșit acestei chemări. Oriunde îl va duce 
călătoria lui Bir, Psalmul 139:10 spune că "şi acolo 
mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca."

ROAGĂ-TE CA  creștinii să fie 
inspirați să își binecuvânteze 
colegii de muncă hinduși 
prin rugăciune și prin acțiuni 
călăuzite de Duhului Sfânt. 
(Rut 2:4)

ROAGĂ-L PE DUMNEZEU să 
trimită viziuni și vise, care să îi 
avertizeze pe hinduși cu privire 
la rău și să îi călăuzească spre 
viața din abundență. Roagă-
te ca ei să găsească ajutor la 
colegii lor creștini. (Daniel 2, în 
special versetele 28-30)

ROAGĂ-TE PENTRU unitate 
între creștinii care lucrează 
alături de hinduși. (Ioan 17:20-
21)

Hindușii la locul de muncă
Ziua 1 • Duminică 20 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
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pe podeaua restaurantului 
erau împrăștiate boabe de 
cafea

Hindușii care se tem de deochi, își protejează copiii punându-le 
semne negre pe față și evitând complimentele.



UN PROGRES IMPORTANT ce are loc în unele 
părți ale lumii hinduse, este faptul că creștinii 
cresc tot mai mult în înțelegerea biblică 

despre cum să comunice Evanghelia în moduri în 
care aceasta să rezoneze în inimile hindușilor ca o 
veste bună și pentru ei.    
     În ciuda faptului că creștinismul a existat cel mai 
probabil printre oamenii hinduși din India încă de la 
sosirea apostolului Toma, creștinii reprezintă încă și 
acum numai o mică parte a populației (se estimează 
între 2,35 - 5,8 procente). Un motiv pentru aceasta 
este faptul că, în istorie, prezentarea Evangheliei 
pentru oamenii hinduși a întâmpinat multe bariere 
culturale.          
Totuși, peste tot în lume, creștinii învață din Scripturi 
faptul că "Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul 
se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la 
inimă.” (1 Samuel 16:7b) În mod tradițional, creștinii 
care au locuit între hinduși, au considerat 
nepermise pentru cei care doreau să Îl urmeze pe 

Hristos, până și utilizarea simbolurilor, pe care multe 
dintre femeile hinduse le aplică pe frunțile lor ca 
semn al faptului că sunt căsătorite. Mulți creștini se 
îndepărtează acum de legalismul acesta exagerat, 
și caută să îndepărteze orice barieră inutilă în 
comunicarea și înțelegerea Evangheliei.  
     Situația în lumea hindusă poate fi comparată cu 
problemele dintre Iudei și Neamuri, pe care le găsim 
descrise în Faptele Apostolilor, de la capitolul 13 
la capitolul 15 și în cartea Galateni. Fapte 15:28-29 
menționează faptul că o schimbare a comunității (în 
cazul respectiv, circumcizia neamurilor și aderarea 
la cultura evreiască) nu era necesară; tot ce li s-a 
cerut neamurilor era să se pocăiască de păcate și să 
renunțe la orice idol. Pe măsură ce Biserica învață 
cum să aplice lecția despre îndepartarea barierelor 
inutile, mult mai mulți hinduși, atrași de Duhul Sfânt, 
înțeleg și acceptă vestea bună și își dedică viața ca să 
Îl urmeze pe Hristos.

ROAGĂ-TE CA Biserica să 
continue să dezvolte o inimă plină 
de compasiune și o atitudine 
primitoare față de cei pierduți, și, 
în acelaști timp, să rămână strâns 
legată de adevărurile Evangheliei.

ROAGĂ-TE CA Duhul Sfânt 
să ne ajute să ne dezvoltăm 
capacitatea de le a comunica 
hindușilor Cuvântul Adevărului, 
fără să creeăm bariere inutile. 
(Coloseni 4:3)

ROAGĂ-TE CA tot mai mulți 
creștini să fie atrași de studiul 
Biblic pentru a putea discerne 
tiparele biblice, care ne învață 
cum să fim niște martori care 
îl glorifică pe Dumnezeu fără 
compromisuri.

Îndepărtarea barierelor
Ziua a 2-a • Luni 21 octombrie

“Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei 
slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să 
mântuiesc pe unii din ei.” 
1 Corinteni 9:22

{Pentru ce să mă rog}
Hindușii cred într-un concept circular al 

timpului, nu într-un concept temporal linear.
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LOCALIZATĂ PE COASTA de est a Indiei, Puri este una dintre cele patru destinații din Char Dham (cele mai 
reverate situri de pelerinaj pentru hinduși din India). Finalizarea unui pelerinaj la toate cele patru temple 
Char Dham, începând cu Templul Jagannath din Puri, este considerat de către hinduși un pas important 

în a ajunge la moksha (salvare, sau eliberare). 
Templul Jagannath este unul dintre cele mai faimoase și sacre temple pentru hindușii din India. În fiecare 

an, în iunie sau iulie, cei ce se închină zeului Jagannath, participă la un festival numit Rath Yatra (Festivalul 
Carului). Pentru festival se construiește un car de 65 de tone și înalt de 13 metri în cinstea zeității, care este 
tras cu ajutorul frânghiilor prin tot orașul de către mii de închinători. 

Priyanka a călătorit împreună cu mama ei la Puri pentru a participa la acest pelerinaj. În localitatea ei 
natală, Priyanka cunoscuse câțiva creștini, de la care a auzit 
povestiri despre Isus și despre învățăturile Lui. Era curioasă să 
cunoască mai multe despre Isus, dar nu era sigură ce să creadă. 
Era Isus diferit de zecile de alți zei pe care i-a venerat de când a 
fost copil?  

În momentul în care Priyanka și mama ei au intrat în templu 
și au văzut mulțimile de oameni închinate în fața zeului, 
Priyanka a avut o revelație din partea lui Isus. Deodată, cuvintele 
Psalmului 86:8 au început să aibă sens în inima ei: "Nimeni nu 
este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu 
lucrările Tale." Priyanka a devenit convinsă că Isus este singurul 
și Adevăratul Dumnezeu și că orice altă închinare este zadarnică. 
A conștientizat că oamenii nu pot fi împăcați cu Dumnezeu 
niciodată prin pelerinaje, prin banii pe care îi oferă preoților 
templelor sau prin proșternarea înaintea zeilor. Știa că numai prin 
Isus putem experimenta împăcarea cu Dumnezeu. Priyanka s-a 
întors din pelerinaj cu o nouă afecțiune pentru Isus în inima ei.

ROAGĂ-TE CA tot mai 
mulți hinduși să aibă parte 
de o întâlnire cu Isus, care să 
le schimbe viața, în timpul 
pelerinajelor și căutării lor după 
Dumnezeu.

ROAGĂ-TE CA Hristos să facă 
să lumineze lumina Sa în inimile 
hindușilor și să le descopere 
cunostința lui Dumnezeu. (2 
Corinteni 4:6) 

ROAGĂ-TE CA hindușii să 
conștientizeze faptul că nu putem 
să atingem pacea cu Dumnezeu 
prin propriile noastre eforturi; noi 
putem doar să acceptăm darul 
lui Dumnezeu, care este viața 
veșnică. (Efeseni 2:9) 

Char Dham: Puri
Ziua a 3-a • Marți 22 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
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Ea a devenit convinsă 
că Isus este singurul și 
Adevăratul Dumnezeu.

Hinduismul este a treia cea mai mare 
religie din lume, după creștinism și islam.



LA NIVEL FLOBAL, INFLUENȚA mass-media digitală 
crește cu o viteză foarte mare. Impactul care îl 
are media asupra hindușilor nu este o excepție. 

Consumatorii de mass-media hinduși sunt foarte 
diferiți, însă viziunea lor asupra vieții este de cele mai 
multe ori modelată de către un singur videoclip, o 
singură postare sau o reclamă pe care o întâlnesc la un 
moment dat.              
      95% din gospodăriile din sudul Indiei dețin un 
televizor. Același este cazul și în familia Ritei. Televizorul 
lor este pornit aproape toată ziua. Rita se bucură cel 
mai mult să privească telenovela care înfățișează 
situația unei tinere nore, ca ea, și lupta ei în familie și 
în societate. Inspirată de binecuvântările pe care vede 
că le primesc personajele de la TV când celebrează 
festivalurile hinduse, Rita încearcă și ea să celebreze 
toate aceste festivaluri cu entuziasm. 
     Deepak și familia sa nu locuiesc în Asia de Sud, dar 
se adună săptămânal cu prietenii pentru un timp de 
devoțiune, timp care include 

urmărirea unei 
înregistrări 

video a 
guru-

ului lor (instructor spiritual), care locuiește în India și 
care își ține prelegerile în limba hindusă. 

Chotu este un băiat în vârstă de numai șapte ani. El 
petrece ore în șir urmărind desene animate. Are multe 
emisiuni pentru copii din care să aleagă, emisiuni 
create în jurul zeităților și mitologiei hinduse. Preferata 
lui este versiunea pentru copii a emisiunii Krishna. 

Pe telefonul ei mobil, pe laptop sau la televizor, 
Asha petrece cel puțin cinci ore pe zi lipită de un 
ecran sau altul. Recent, s-a uitat la un film Bollywood, 
în care personajul principal se confruntă cu tot felul 
de neplăceri. În momentul culminant al filmului, 
personajul pare că își rezolvă toate probleme luându-și 
propria viață. Asha se întreabă dacă ar trebui să facă și 
ea același lucru.

Într-un moment critic din viața lui, Vijay a dat din 
întâmplare, navigând între canalele de televiziune, 
peste un mesaj creștin. Încercase până atunci multe 
căi religioase diferite, dar nu aceasta. El a ascultat 
cu atenție mesajul și a auzit despre 
dragostea și harul lui Dumnezeu. Vijay a 
apelat imediat numărul de telefon afișat 
pe ecran, și a cerut ca cineva să se roage 
pentru el. Apoi a văzut cum Dumnezeul 
cel Viu a răspuns acelor rugăciuni. Acum, 
Vijay împreună cu toată familia sa îl 
urmează pe Isus și îi cheamă și pe alți oameni din 

comunitatea lor să facă acest lucru.

ROAGĂ-TE CA Creatorul 
universului întreg să fie 
reprezentat într-un mod 
creativ în lumea hindusă de 
către actori, directori, scriitori 
și influenceri creștini. (Marcu 
16:15)

ROAGĂ-TE CA lumea hindusă 
să fie umplută de cunoștința 
slavei lui Dumnezeu prin 
intermediul televiziunii, prin 
YouTube, Facebook, pagini 
web, etc. (Habacuc 2:14)

Puterea mass-media
Ziua a 4-a • Miercuri 23 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
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La nivel global, influența 
mass-mediei crește 
tot mai mult

În hinduism 108 este un număr sacru și 
este considerat norocos.



INDIA ESTE O NAȚIUNE foarte diversificată în care 
oamenii au libertatea constituțională de a-și alege 
credința și de a o împărtăși cu alții. Atitudinea 

generală față de alte credințe sau moduri de viață 
este una foarte înțelegătoare. Cu toate acestea, în 
India există o mișcare naționalistă a unor grupuri 
sociale și politice, a căror ideologie de bază este 
aceea de a crea un stat hindus. 

Acești fundamentaliști îi acuză adesea pe creștini 
de faptul că creștinii încearcă să câstige controlul 
în India prin exploatarea săracilor și a persoanele 
vulnerabile prin ajutorul financiar pe care îl oferă, 
prin educație, prin promisiunea bunăstării și prin 
vindecări. O parte din această neîncredere provine 
din istoria negativă din timpul colonizării britanice 
a Indiei. 

În plus, unii creștini îi insultă pe hinduși, prin 
faptul că etichetează tradițiile indiene drept 
demonice și resping chiar și tradițiile care sunt 
permise din punct de vedere biblic. Alți lideri 
creștini impun o formă occidentală a creștinismului, 
pe care noii convertiți o adoptă în mod automat. 
Din acest motiv, naționaliștii hinduși îi acuză pe 
străini de distrugerea culturii locale prin instalarea 
unui stil de viață occidental. 

Cei care aderă cu strictețe la această ideologie, 
sublinează că "hindu" se referă la cei care consideră 

India ca fiind atât "patria, cât și pământul lor sfânt", 
ceea ce presupune că oamenii de alte credințe 
întemeiate altundeva, nu aparțin țării lor. Atunci 
când această ideologie este dusă la extrem, rezultă 
în ură, închisoare, bătăi, revolte și chiar omoruri. 

Recent, în nordul Indiei, mai mulți pastori dintr-o 
comunitate prosperă au fost arestați după ce au 
fost acuzați în mod fals că au constâns oamenii să 
se convertească. Echipaje de știri au vizitat satele 
din apropiere ca să ia interviuri membrilor bisericii. 
Interviurile a dezvăluit povestiri despre oameni 
bolnavi, chinuiți, paralizați, care și-au cheltuit toți 
banii mergând la diverse temple, la vraci și în multe 
spitale. Ca o ultimă soluție, au venit la biserică și au 
găsit vindecare, dragoste și o pace reală. 

Să ne amintim exemplul lui Saul, care i-a 
persecutat pe urmașii lui Hristos, aruncându-i în 
închisoare, condamnându-i la bătăi sau la moarte. 
Însă, deodată, Isus Însuși L-a întâlnit pe drumul spre 
Damasc. Să ne amintim cum Dumnezeu l-a chemat 
pe Anania să meargă și să se roage pentru Pavel ca 
să își primească vederea înapoi, și cum mai târziu 
Pavel a devenit unul dintre cei mai mari apostoli ai 
lui Hristos. (Fapte 9:1-31)

ROAGĂ-TE CA creștinii 
care locuiesc între hinduși să 
rămână puternici în credință 
și să-și continue umblarea în 
dragoste radicală chiar și în 
fața persecuției. (Fapte 4:29-30)

ROAGĂ-TE CA Dumnezeu să 
deschidă inimile naționaliștilor 
hinduși ca să Îl vadă pe Isus - 
Calea, Adevărul și Viața. (Ioan 
14:6)

ROAGĂ-TE CA indienii să aibă 
parte de o întoarcere sinceră 
la Isus.

Naționaliștii hinduși
Ziua a 5-a • Joi 24 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
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Ca o ultimă soluție, au venit la biserică și au găsit 
vindecare, dragoste și o pace reală.
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În următoarele cinci zile, alături de articolele 
obișnuite, vom petrece puțin timp învățând 

despre festivalul hindus Diwali. 
Importanța și popularitatea festivalului 

Diwali iasă în evidență între toate festivalurile 
și ritualurile care formează hinduismul, 
făcându-l cu siguranță cel mai mare și cel mai 
cunoscut dintre festivalurile hinduse. Înainte 
de începerea festivalului Diwali, familiile 
hinduse își curăță complet locuințele pentru 
sărbătoare și pentru activitățile de închinare. 
Roagă-te ca hindușii să își pregătească inimile 
lor, căutând să Îl cunoască pe Dumnezeul cel 
Viu.

Rugăciuni speciale în timpul festivalului Diwali
Vrem să învățăm despre festivalul           
Diwali și să ne rugăm strategic în timpul               
celor cinci zile ale acestui festival.
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ROAGĂ-TE CA creștinii care 
iubesc și prețuiesc povestirile 
biblice (Psalmul 19:8-10) să 
învețe cum să le împărtășească 
într-un mod intenționat și 
natural cu oamenii hinduși

ROAGĂ-TE CA hindușii să 
ajungă să Îi cunoască pe 
Dumnezeu, Tatăl Domnului 
nostru Isus Hristos, și isoria 
salvării pe care El a întocmit-o.

ROAGĂ-TE CA prin aceste 
istorisiri, mulți să ajungă la 
înțelegerea salvării prin 
credința în Isus. (2 Timotei 3:15)

Interacționând cu Cuvântul: povestiri din Biblie
Ziua a 6-a • Vineri 25 octombrie

{Pentru ce să mă rog}UNA DINTRE CELE MAI cunoscute povestiri din scrierile hinduse este Ramayana. 
Ramayana este o poveste eroică a regelui exilat, Ram, și a soției sale, Sita, 
amândoi fiind considerați întrupări ale zeilor. Într-o zi, regele demonic Ravan, 

o răpește pe Sita. Ram împreună cu fratele lui se luptă într-un mod curajos cu Ravan 
pentru a o salva pe Sita. La întoarcerea lor victorioasă, oamenii din regat pun lămpi 
pe scările din fața ușilor pentru a lumina calea și pentru a-i ura bun venit regelui lor. 
Aprinderea lămplilor este practicată și acum în timpul festivalului Diwali. Hindușii 
iubesc astfel de povestiri epice și le învață încă de la o vârstă foarte fragedă.

Urmașii lui Hristos iubesc și ei povestirile, iar Biblia reprezintă povestea măreață 
a unui Rege jertfitor, care Își ține promisiunea de a-Și salva poporul din strânsoarea 
celui rău și de a-l duce acasă în Împărăția Sa veșnică. Dacă învățăm să povestim 
istorisirile din Biblie, vom avea un instrument puternic prin care să comunicăm 
Cuvântul lui Dumnezeu cu prietenii și vecinii noștri hinduși.

Manju, un bărbat indian, a început să vină la întâlnirile bisericii, însă i-a fost foarte 
dificil să înțeleagă Biblia. Într-o zi, doi credincioși l-au vizitat acasă și au împărtășit cu 
el povestea Fiului Risipitor. Apoi, Manju a repetat povestirea fără efort în propriile 
sale cuvinte. Credincioșii i-au pus câteva înrebări simple, iar el a reflectat în mod 

natural la felul cum sunt oamenii, și la felul cum 
Dumnezeul iubitor tânjește ca copiii Săi să se 
întoarcă la El. Unul dintre credincioși a continuat să 
se întâlnească cu el, și a aflat că în visele lui Manju, 
o figură întunecată venea și se așeza pe pieptul lui. 
Creștinul acesta a împărtășit cu el povestirea din 
Marcu, capitolul 5, despre Isus eliberându-l pe omul 
posedat de demoni. Manju L-a descoperit pe Isus ca 
fiind Cel care are putere asupra demonilor și care îi 
poate da și lui eliberare.

Dhanteras

Hindușii celebrează 
Dhanteras, prima 

zi oficială a festivalului 
Diwali, cumpărând un 
obiect de metal, de 
exemplu un obiect de 
aur sau de argint. Mulți 
cred că achiziționarea 
unor obiecte metalice 
în această zi este ceva 
norocos și că acest lucru 
va aduce mai multă 
bogăție în casele lor. 
Roagă-te pentru acești 
oameni, ca să fie eliberați 
de căutarea comorilor 
pământești, care nu îi pot 
satisface, și să caute în 
schimb, comoara eternă 
de sus.

DESPRE DIWALI

Biblia reprezintă povestea 
măreață a unui Rege jertfitor.



PE O INSULĂ situată în largul coastei statului Tamil Nadu din Sudul 
Indiei, se află templul Ramanathaswamy, al doilea loc de pelerinaj 
dintre cele patru situri Char Dham. Conform poemului epic hindus 

Ramayana, zeul Ram a înființat templul prin instalarea statuilor zeului Shiva 
în acel loc. Apoi, Ram s-a rugat lui Shiva ca să fie curățit de orice păcat pe 
care l-a comis în timpul războiului cu regele demonilor.

Un pelerinaj la Rameshwaram nu este complet fără "scufundarea sfântă" 
în cele 22 cele mai importante corpuri sfinte cu apă numite teerthams. 
Primul și cel mai important loc de scăldat este o plajă din apropierea 
templului, unde se adună mulțimi uriașe de oameni pentru a se scufunda în 
ocean, în speranța că, la fel cum s-a rugat Ram, și păcatele lor să fie spălate.  
După această baie inițială, pelerinii își iau adesea un ghid, pentru a se 
asigura că vizitază toate celelalte teerthams (iazuri, fântâni, etc) în ordinea 
corectă după ritualurile care trebuie făcute. La final, hindușii vizitează 
templul și se închină statuii lui Shiva, căutând din nou iertare pentru 
păcatele lor. 

Deci, după toate aceste băi și ritualuri, se simt ei eliberați de păcate și 
asigurați de mântuirea lor? Pentru cei mai mulți dintre ei, acesta rămâne un 
lucru de care se îndoiesc. "Dacă nu am făcut ritualurile corect?" Și, "Ce se 
întâmplă dacă păcătuiesc din nou?" Este un ciclu nesfârșit care necesită încă 
o baie rituală la fiecare destinație sacră, la fiecare festival și la fiecare lună 
nouă... și totuși, incertitudinea nu este spălată niciodată. 

Regele David a scris despre nevoia lui de a avea păcatele spălate: "Ai milă 
de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge 
fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-
mă de păcatul meu!" (Psalmul 51:1-2) Vestea bună este, că sacrificiul final al 
lui Hristos a distrus puterea păcatului, "Căci printr-o singură jertfă El a făcut 
desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi." (Evrei 10:14)

ROAGĂ-TE PENTRU hindușii 
care sunt deja conștienți de 
păcat și care caută pe cineva, 
cine să îi spele de păcatul lor. (1 
Ioan 1:7)

ROAGĂ-TE PENTRU hindușii 
care nu sunt convinși că ar 
avea vreun păcat care să 
trebuiască spălat - ca Duhul 
Sfânt să îi convingă și ca ei să 
Îl întâlnească pe Isus și să se 
întoarcă la El.

ROAGĂ-TE PENTRU 
hindușii de pretutindeni - ca să 
descopere că pot experimenta 
și ei bunătatea și dragostea 
Dumnezeului nostru salvator. 
(Tit 3:5-6)

Char Dham: Rameshwaram
Ziua a 7-a • Sâmbătă 26 octombrie

{Pentru ce să mă rog} Naraka 
Chaturdashi

În majoritatea anilor, hindușii 
din India de Sud sărbătoresc 

Naraka Chaturdashi astăzi, în 
a doua zi de Diwali. Ziua de 
astăzi mai este numită și Chota 
Diwali (literal "mica Diwali"), 
zi în care hindușii celebrează 
momentul când Krishna a 
învins demonul Narakasura, 
care preluase controlul tuturor 
împărățiilor de pe pământ. În 
această zi, oamenii se trezesc 
dimineața devreme, se ung cu 
ulei aromat, fac o baie rituală și 
- după ce au îmbrăcat haine noi 
- participă la închinarea rituală 
(puja). Apoi, familiile se bucură 
împreună de un mic dejun 
bogat. Mai târziu, aprind lămpi 
de argilă (diyas) și aruncă cu 
petarde. Roagă-te ca în acest 
timp, hindușii să contempleze 
la păcatul lor și să caute un 
izbăvitor puternic pentru a-i 
elibera.

DESPRE DIWALI

Pentru cei mai mulți 
hinduși, eliberarea 
lor este un lucru de 
care se îndoiesc. 
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HAINE NOI, case luminate de lămpi cu ulei și 
de șiruri de beculețe strălucitoare, mâncare 
delicioasă, dulcuri, petarde, și timp petrecut cu 

familia și cu prietenii. Toate aceste lucruri formează cel 
mai semnificativ festival pentru hinduși - Diwali. 

Diwali are loc fie în octombrie, fie noiembrie în 
fiecare an. Cuvântul "Diwaliis" este o formulă scurtată 
a cuvântului "Deepavali", care înseamnă "înșiruire de 
lămpi". A treia zi (astăzi) este punctul culminant al 
festivalului, cea mai grandioasă zi a festivalului, în care 
hindușii din întreaga lume celebreză plini de bucurie 
victoria binelui asupra răului, victoria luminii asupra 
întunericului.

Pe măsură ce soarele apune, familiile își 
completează ritualul de închinare înaintea zeului 
lor și apoi aprind sute de lămpi mici de argilă 
(diyas), cu foc din lampa principală folosită la 
închinare. Împreună, familia luminează întunericul, 
așezând lămpile aprinse în interiorul și în afara 
casei. Hindușii din toată lumea povestesc despre 
istoria sărbătorii, care are foarte multe variante. 
Unii aprind lămpi care să lumineze calea pentru 
zeița bogăției, Lakshimi, ca ea să intre în casa lor. 
Alții aprind lămpile în amintirea momentului în 
care oamenii din Ayodhya au luminat orașul în 
întâmpinarea regelui Ram, după ce acesta s-a întors 
în regatul său, după ce și-a salvat soția, pe Sita, și 
l-a învins pe regele demon, Ravan. Apoi, familiile se 

strâng în jurul unei mese copioase, își oferă dulcuri 
unii altora, și aprind petarde până târziu în noapte.

Acum, mulți creștini aleg să sărbătorească acest 
festival frumos prin aprinderea lămpilor în amintirea 
regelui Isus, care a intrat ca Lumină în această lume 
întunecată. Ei se bucură în timp ce sărbătoresc 
victoria Lui asupra puterilor întunericului și planul lui 
Dumnezeu de a răspândi această lumină glorioasă în 
întreaga lume.

ROAGĂ-TE CA creștinii să 
caute modalități prin care să 
se alăture acestui festival și să 
fie lămpi așezate pe un suport, 
care să lumineze în jurul lor. 
(Matei 5:15)

ROAGĂ-TE PENTRU  creștinii 
care provin din familii hinduse, 
ca aceștia să Îl sărbătorească 
plini de bucurie pe regele lor 
victorios, Isus, și să umble 
în identitatea pe care au 
primit-o ca preoți, proclamând 
excelența Celui ce i-a chemat 
din întuneric la lumina Sa 
minunată. (1 Petru 2:9)

ÎN ACEASTĂ ZI foarte 
importantă pentru hinduși, să 
ne rugăm pentru ca hindușii din 
toată lumea să Îl întâlnească 
pe Cel care a venit în lume 
ca Lumina vieții, pe Cel care 
a realizat victoria completă 
asupra răului. (Coloseni 1:13-14)

Diwali: Festivalul luminilor
Ziua a 8-a • Duminică 27 octombrie

{Pentru ce să mă rog}

16



17

IDOLUL ZEULUI  MURUGAN stă întronat pe un car colorat, decorat cu 
multe flori. În jurul carului, preoții hinduși sparg sute de nuci de cocos 
pe străzile ude din Berlin, Germania. Cântecele devoționale și sunetele 

puternice ale nucilor de cocos spărgându-se fascinează mulțimea de 
închinători și turiști. Este festivalul templului, sărbătorit anual de către 
poporul hindus Tamil (un grup de oameni din India de Sud și din Sri 
Lanka) în districtul Kreuzberg al Berlinului. Statuia zeului principal al 
templului este plimbată pe străzile din jurul templului. Hindușii cred că 
este o binecuvântare pentru oamenii care o văd, pentru oraș și pentru 
cetățeni.

Cel mai mare eveniment de genul acesta din Europa are loc în Hamm, 
un oraș din Renania de Nord - Westfalia, Germania, unde se strâng în 
fiecare an în jur de 15.000 de hinduși devotați, pentru a participa la 
procesiunea publică a zeiței Sri Kamadchi. 

În Germania trăiesc aproximativ 60.000 de oameni Tamil și în jur de 
trei sferturi din ei sunt hinduși. Tamilii din Sri Lanka au venit în Germania 
încă din anii 1970. Numărul lor a crescut semnificativ în timpul violentului 
război civil din Sri Lanka de la mijlocul anilor 1980.

În afară de hindușii Tamil, începând cu anii 1950, aproximativ 40.000 
de hinduși din statele indiene Kerala, Bengal și Gujarat au emigrat în 
Germania; mulți sunt oameni de afaceri, medici sau ingineri.

Celor mai mulți hinduși din Germania nu li s-a propovăduit 
Evanghelia. Teama de necunoscut și lipsa de informații despre felul în 
care trebuie să interacționeze cu hindușii și cu oamenii de alte religii 
de peste tot din lume, a împiedicat Trupul lui Hristos să interacționeze 
cu ei. Când Biserica va păși cu îndrăzneală în dragoste și îi va îmbrățișa 
cu umilință pe oaspeții națiunii lor și pe vecinii lor, Domnul va lucra cu 
siguranță cu putere.

ROAGĂ-TE CA Biserica din 
Germania să primească o 
viziune pentru vecinii lor, care 
locuiesc adesea pe aeeași 
stradă sau la următoarea ușă.

ROAGĂ-TE CA  ca Isus să Se 
descopere pe Sine hindușilor 
Tamil prin viziuni și vise despre 
adevăratul Domn și 
Stăpân.

ROAGĂ-TE 
PENTRU  putere, 
înțelepciune și porți 
deschise pentru 
evangheliștii 
și pastorii de 
origine indiană 
care predică 
Cuvântul lui 
Dumnezeu 
poporului lor 
în Europa.

Hindușii din Germania
Ziua a 9-a • Luni 28 octombrie

{Pentru ce să mă rog} Familia

În cea de-a patra zi a 
festivalului, mulți hinduși 

își vizitează prietenii, familia 
și vecinii, și împart dulciuri. 
Frații sunt adesea trimiși să 
își ia surorile de la familiile 
socrilor, ca să petreacă ziua 
cu familia în această zi. Fiicele 
proaspăt măritate sunt uneori 
invitate împreună cu soții lor 
la mese speciale unde primesc 
cadouri, ca un mod de a 
celebra dragostea și dedicarea 
între soți și soții. Roagă-te 

pentru familiile hinduse, 
ca întreaga familie să se 
întoarcă la Hristos, ca 
acest lucru să întărească 
credința fiecărui membru 

și astfel să vadă fiecare 
membru care este inima 
lui Dumnezeu cu privire 

la familie.

DESPRE DIWALIMajoritatea dintre căsătoriile hinduse sunt 
aranjate și au loc între oameni de aceeași 

castă și din aceeași comunitate.



ÎN PARTEA vestică a Indiei se află Dwarka, un oraș mic, dar semnificativ 
din punct de vedere spiritual. În ciuda faptului că are o populație mai 
mică de 50.000 de locuitori, se numără printre cele "Sapta Puri" (cele 

mai sacre șapte centre de pelerinaj pentru hinduși). Dimineața devreme, 
oamenii se adună de-a lungul scărilor care coboară până la punctul de 
întâlnire al râului Gomti cu Oceanul Arab. Acolo caută să-și spele păcatele 
lor sau efectueaza ritualuri ghidate de preoții hindusi cu scopul de a da 
pace sufletelor rudelor lor decedate.

În centrul orașului, înalt cât o clădire cu șapte etaje, dominand 
orizontul, se află Templul Dwarkadish, sculptat manual și ornat frumos. 
Dedicat lui Krishna, hindușii cred că acesta era centrul regatului său de 
pe pământ. În fiecare an, zeci de mii de oameni fac un pelerinaj la acest 
templu. Mulți călătoresc zile și nopți pentru a vedea acest idol, sperând ca 
acesta să le audă rugăciunile.

Există o chemare clară a orașului ca loc de întâlnire și închinare, dar 
în prezent, chemarea a fost întoarsa pe toate părtile și întunecată. Noi 
credem că într-o zi oamenii vor călători în acest oraș pregătiți să se 
întâlnească nu cu Krishna, ci cu Dumnezeul care este viu și real și care 
iubește sufletele si ființele lor; și că așa-zisele binecuvântări pe care le 
primesc în Dwarka, vor fi binecuvântări reale pe care să le ducă acasă cu ei, 
împreună cu transformarea țării întregi și cu o viață nouă pentru mulți.

De asemenea, datorită semnificației spirituale a orașului, există un 
procentaj ridicat de Brahmini (casta preoțească) care trăiește în oraș. 
Sperăm și ne rugăm ca acești preoți să Îl întâlnească pe Dumnezeu, care 
îi cheamă, așa cum l-a chemat și pe Samuel, și să răspundă chemării Lui, 
lăsându-se conduși către adevăratul lor destin, și anume spre chemarea 
preoțească de a-i conduce și pe alții spre libertate și bucurie.

ROAGĂ-TE CA  acest oraș mic 
din vestul Indiei să fie o poartă 
de unde să înceapă o mișcare a 
Harului lui Dumnezeu.

ROAGĂ-TE CA și mai mulți 
lucratori să fie trimiși în 
această regiune, să semene 
sămânța bună și să culeagă 
mult asteptata recoltă bogată. 
(Matei 9:37–38)

ROAGĂ-TE CA numărul 
mare de preoți din Dwarka, 
să fie vase care să se umple 
de prezența și iubirea lui 
Dumnezeu, și să îi îndrume pe 
pelerini înspre o întâlnire cu 
Dumnezeul Cel Viu. 

Char Dham: Dwarka
Ziua a 10-a • Marți 29 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
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Frați și surori

Astăzi este ultima zi a 
festivalului Diwali. În mod 

tradițional, frații și surorile 
întâlnesc în această zi pentru 
a-și exprima dragostea și 
afecțiunea unul pentru altul. 
Surorile se roagă pentru 
viața lungă a fraților și pentru 
protecție în anul care vine. 
În schimb, frații le oferă 
cadouri și dulciuri surorilor. 
Rugați-vă pentru frații din 
familii hinduse care deja L-au 
cunoscut pe Hristos, ca să 
folosească această șansă ca 
să împărtășeasca dragostea 
lui Hristos cu ceilalți membri 
ai familiei și să se roage în 
numele Lui pentru mântuirea 
și protecția lor.

DESPRE DIWALI

Sperăm și ne rugăm ca acești 
preoți să îl găsească pe Dumnezeu.
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YASH, UN FOST HINDUS, acum urmaș al lui 
Hristos, a spus: "Pentru un hindus, care trăiește 
în afara Indiei de câteva generații, aceste 

versete au fost unele dintre cele mai relevante și 
reconfortante versete din Scriptură pentru viața mea. 
Într-o epocă în care diferențele culturale și religioase 
sunt acute, încordate și deseori scoase în evidență 
de media populară, aceste versete îmi amintesc 
că nu sunt un intrus. Am fost conceput în inima lui 
Dumnezeu pentru un timp ca și acesta. Strămoșii 
mei au venit în Canada căutând o viață mai bună, 
oportunități economice și stabilitate politică/socială. 
Însă principalul motiv pentru care eu sunt înca în 
Canada, în 2019, este pentru ca să Îl caut și să Îl găsesc 
pe Hristos. 

Milioane de oameni din lumea hindusă au emigrat 
din diverse motive. Foarte puțini își dau seama însa că 
Dumnezeu e Cel care a decis unde au ajuns să trăiască 
fiecare, astfel încât acolo să poată să îl caute și să Îl 
găsească pe El."

Despre Yash
Când Yash avea numai nouă ani, a venit împreună 

cu familia lui din Insulele Fiji în Canada. Provenind 
dintr-o familie hindusă de preoți, Yash a devenit  încă 
de la o vârstă fragedă foarte religios.

În timpul facultății, Yash a cunoscut un tânăr creștin 
pe nume Mark. Deși au dezbătut des subiectul religiei, 
ceea ce i-a atras atenția lui Yash a fost blândețea și 
dragostea lui Mark. Când Yash a început să se deschidă 
în fața lui Mark, povestindu-i despre problemele si 
traumele din viața sa, Mark l-a îndemnat să se roage 
lui Isus. După această rugăciune, Yash a fost vindecat 
în mod supranatural și a primit o pace deplină de la 
Dumnezeu... totuși încă nu era pregătit să își predea 
viața lui Isus și să Îl recunoască ca fiind singura cale.

Mark nu a încetat să se roage pentru Yash, și a 
îndemnat și biserica pe care o frecventa să se roage. 
Într-o călătorie spirituală în India, Yash a avut o altă 
experiență supranaturală, personală cu Isus, care 
i-a schimbat viața pentru totdeauna. Acum Yash 
împărtășește și altora despre iubirea lui Hristos și 
transmite mesajul Evangheliei în moduri relevante 
culturii și comunităților locale Hinduse și Sikhe din 
Canada.

ROAGĂ-TE CA Dumnezeu 
să pună în inima Hindușilor 
din diaspora o sete pentru El. 
(Psalmul 63:1)

ROAGĂ-TE CA toți creștinii să 
împărtășească dragostea lui 
Hristos cu hindușii care locuiesc 
lângă ei. (Filipeni 2:3-5)

Părerile unui hindus din diaspora
Ziua a 11-a • Miercuri 30 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
“Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în 
ea este Domnul cerului şi al pământului şi nu 
locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este 
slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea 
trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, 
suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi 
oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască 
pe toată faţa pământului; le-a aşezat 
anumite vremuri şi a pus anumite hotare 
locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu 
şi să se silească să-L găsească." (Faptele 
Apostolilor 17:24-27a).” 

Acum Yash 
împărtășește și 
altora mesajul 
Evangheliei și 
iubirea lui Hristos



ASHA ERA O TÂNĂRĂ hindusă din casta cea 
mai înaltă, Brahmin, în vârstă de 22 de ani. 
Stephany, fiind nou venită în India, a început 

să studieze limba hindi cu Asha câte două ore pe 
zi. După șase luni de studiu împreună cu Asha, 
Stephany se descurca deja destul de bine să vorbeasă 
despre lucrurile generale în limba hindi, însa îi lipsea 
vocabularul spiritual de care avea nevoie pentru 
a purta conversații pline de însemnătate despre 
Dumnezeu. Tânjea să vorbească despe Dumnezeu cu 
cei din jurul ei.

Stephany a decis să citească Biblia împreună cu 
Asha și să îi pună întrebări despre anumite cuvinte și 
expresii pe care le citeau. Stephany a găsit o carte cu 

27 de povestiri biblice începând de la Creație și până 
la Revenirea lui Hristos. Fiecare povestire biblică avea 
alături câte un model henna* care putea fi desenat 
pe mână.

Dupa fiecare povestire citită, cele două tinere 
discutau despre ceea ce au învățat despre Dumnezeu 
și despre om, și dacă există vreun păcat sau vreun 
lucru pozitiv în povestirea respectivă. Undeva în 
jurul povestirii  cu numărul 18, au citit despre Petru, 
care a umblat pe mare înspre Isus. Când Stephany 
a întrebat-o pe Asha ce păcat a observat în această 
relatare, Asha a răspuns că Petru a păcătuit prin 
faptul ca nu și-a pus toata încrederea în Isus.

Apoi, Asha s-a oprit să se gândească și a spus: "Și 
eu trebuie să îmi pun toată încrederea în Isus." 
Stephany a rămas șocată! În timp ce au continuat 
să discute, a devenit clar că Asha era pregătită să 
își trăiască viața pentru Isus, și nu mai pentru vreun 
alt zeu.

Curând după această întâmplare, Asha a fost 
botezată în fața întregii sale familii hinduse de 
castă înaltă. Acum, după cinci ani, ea continuă 
sa Îl urmeze pe Hristos cu credincioșie, în ciuda 
persecuțiilor din partea familiei si a vecinilor. De 
asemenea, a împărtășit și cu multe alte rude și 
membri ai comunității despre nădejdea pe care o 
are numai în Hristos. A lui Dumnezeu sa fie toată 
gloria!

ROAGĂ-TE PENTRU femei 
ca și Asha, ca să rămână 
statornice în credința lor în 
Hristos și să-și împărtășească 
credința pline de curaj cu cei 
din jurul lor. (Efeseni 6:10-18)

ROAGĂ-TE PENTRU ca 
credincioșii din India, să aibă 
inspirația de a folosi frumoasa 
artă indiană ca și prin această 
formă să proclame vestea 
cea bună și ucenicizeze noi 
credincioși.

ROAGĂ-TE PENTRU 
pastorii interculturali și pentru 
evangheliștii indieni, ca aceștia 
să învețe să comunice eficient 
vestea cea bună. (1 Corinteni 
9:22)

Povestiri biblice și henna
Ziua a 12-a • Joi 31 octombrie

{Pentru ce să mă rog}
Scopul vieții în Hinduism este acela

de a atinge mântuirea, sau moksha.

20

*Henna este o vopsea 
roșiatică-maro care este 
folosită pentru tatuaje 
temporare pe piele.
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SUS, PE CULMILE munților Himalaya din 
cunoscutul stat indian Uttarakhand, se află 
faimosul Templu Badrinath. Badrinath este 

ultimul și cea mai provocatoare destinație din cele 
patru locuri de pelerinaj Char Dham.

Templul Badrinath se află într-un mic sat (numit și 
Badrinath) pe malul râului Alaknanda, la o altitudine 
de peste 3.000 de metri. Ninsorile abundente și 
drumurile greu accesibile, fac ca acest templu stea 
închis timp de șase luni pe an. Templul este dedicat 
zeului Vishnu, iar în mijlocul templului se află o 
statuie a acestui zeu, din piatră neagră și înaltă 
de trei metri. Preotul cel mai înalt este, în mod 
tradițional, un brahmin din statul Kerala.

Atracția pentru acest loc este atât de mare 
pentru hinduși, încat sunt dispuși să se expună 
unor riscuri uriașe numai pentru darshan, adică 
pentru a vedea statuia lui Vishnu din interior. 
În ciuda pericolelor cauzate de ruperile de nori 
și de alunecările dese de teren – precum cea 
care a ucis mai mult de 6.000 de oameni în 
așa-numitul "Tsunami din Himalaya" în iunie 
2013 – pelerinii continuă să vină cu miile la 
templu în sezonul de vară/în sezonul muson. 
Aproximativ un milion de pelerini vizitează 
Templul Bandrith anual; este un număr foarte 
mare, având in vedere accesul foarte dificil și 
amplasarea la o așa mare înălțime a templului în 

munții Himalaya.
Templul este unul din centrele spirituale 

cele mai importante din Nordul Indiei, iar vizita 
templului este considerată de către hinduși ca un 
pas important înspre moksha (mântuire). Puterile 
atribuite acestui templu (la fel ca și celorlalte temple 
Char Dham), aduc sarcini grele și legături asupra 
sufletelor disperate după mântuire, care caută 
mantuirea acolo unde nu poate fi găsită, și care 
se supun adesea puterilor demonice încercând să 
atingă divinul. Numai Isus poate oferi mântuirea, iar 
prin faptul că mers la cruce, nu mai este nevoie să ne 
aventurăm într-o încercare omenească de a fi reuniți 
cu Creatorul nostru și eliberați de păcat.

ROAGĂ-TE PENTRU acei un 
milion de Hinduși care merg în 
pelerinaj la Badrinath în fiecare 
an între lunile mai și octombrie.

ROAGĂ-TE CA creștinii să 
fie plini de îndrăzneală și să le 
spună despre Isus pelerinilor 
care călătoresc înspre 
Badrinath. (Efeseni 6:19)

ROAGĂ-TE CA Dumnezeu să 
șteargă orice urmă de orbire 
spirituală care nu-i lasă pe atât 
de mulți să vadă Evanghelia 
așa cum este ea, ca singura 
șansă de salvare din păcat și 
din moarte. (2 Corinteni 4:4)

Char Dham: Badrinath
Ziua a 13-a • Vineri 1 noiembrie

{Pentru ce să mă rog}

Numai Isus 
poate să ofere 
adevărata 
mântuire.

M ulți hinduși care cred în puterea astrologiei, iau decizii 
importante în funcție de alinierea stelelor.



“TOT CEEA CE îmi doresc este să fiu un 
învățător", spune Arpit, "însă am studiat 
ingineria calculatoarelor. Vecinii mei îi vor 

necăji pe părinții mei dacă voi accepta un post la o 
școală. Vor spune: "L-ați trimis să facă un studiu într-
un domeniu atât de vast, iar tot ce vrea el acum, este 
să devină invățător?" Așa că, încă îmi caut de lucru în 
domeniul IT."

Întreabă pe aproape orice tânăr hindus cum și-a 
ales domeniul de studiu, 
profesia sau partenerul 
de viață, și vei descoperi 
implicarea părinților, 
bunicilor, unchilor și a 
mătușilor. Rareori se 
întâmplă ca aceștia sa ia o 
decizie personală, care să 

nu coincidă cu dorințele familiei. Păstrarea reputației 
familiei și respectarea autorității părinților: acestea 
sunt principalele responsabilități ale oricărui hindus.

Isus ne cere să ne respectăm părinții (Efeseni 
6:2a), însa tot El ne spune că trebuie să Îl iubim pe 
El mai mult decât pe parinții noștri. (Luca 14:26) 
Mulți tineri ca și Arpit, care doresc să trăiască după 
aceste porunci ale lui Isus, se întreabă: "Cum pot să 
Îl urmez pe Isus în mod exclusiv și să nu disprețuiesc 
dorințele părinților și ale comunității pentru viața 
mea?"

Madhu a luat decizia curajoasă, să Îl urmeze 
pe Isus, chiar dacă familia lui de rang înalt a avut 
multe de obiectat. Ei au protestat, spunând că Isus 
este venerat doar de către cei săraci sau din caste 
inferioare – nu de către o familie respectată, ca a 
lor. Părinții lui erau îngrijorați de faptul că Madhu va 
avea de suferit din această cauză la locul de muncă 
și într-o viitoare căsătorie. Ei erau supărați din cauză 
că loialitatea lui Madhu față de Isus, l-a făcut să nu 
mai ia parte la ceremoniile religioase hinduse.

În timp ce Madhu Îl urma pe Isus, se străduia să 
își arate și respectul față de părinții săi. A participat 
la evenimentele din familie atât de mult cât a putut, 
le-a respectat dorințele cu privire la educația și la 
profesia lui. A continuat să țină dieta vegetariană, 
pe care părinții lui o considerau pură, chiar 
dacă biserica pe care o frecventa 
l-a învățat că e liber să mănânce 
și carne. Părinții lui Madhu au 
început să simtă o dragoste și un 
respect mai mare din partea lui 
decât înainte. Acest lucru a 
făcut să li se înmoaie inimile 
cu privire la Isus, Cel care a 
adus în viața lui Madhu 
aceste schimbări. 

ROAGĂ-TE PENTRU noii 
creștini ca aceștia să le răspundă 
cu dragoste și înțelepciune 
părinților lor și familiei extinse.

ROAGĂ-TE CA credința lor 
să lase o mireasmă plăcuă în 
comunitățile din care fac parte. 
(2 Corinteni 2:15)

ROAGĂ-TE CA întregi 
comunități de hinduși să se 
întoarcă împreună la Isus. (Fapte 
16:31-34)

Identitatea în familie
Ziua a 14-a • Sâmbătă 2 noiembrie

{Pentru ce să mă rog}
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Inimile lor au 
început să se 
înmoaie

Scripturile hinduse menționează 
că există 330 de milioane de zei.
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O  BISERICĂ MULTI-ETNICĂ dintr-un cartier 
sud-asiatic din Statele Unite ale Americii a 
decis să organizeze vara un club biblic pentru 

copii în curtea bisericii. Fiecare săptămână aducea 
cu sine o nouă povestire din Biblie. În plus, pe tema 
povestirilor biblice, se pregătiteau pentru copii 
diverse jocuri, activități, lucru manual și gustări.

În prima săptămână, copiii au auzit despre cum 
Dumnezeu a creat lumea și tot ceea 
ce este în ea. Deoarece copiii 
proveneau din familii din diferite 
tradiții religioase (din câteva 
secte diferite de hinduși, 
jainiști, musulmani și creștini), 
liderii clubului biblic au dorit 
intenționat să le explice 
copiilor că Biblia vorbește 
despre Dumnezeul Creator. 

Pentru una din activitățile 
din săptămâna aceea, copiii 
au desenat fiecare zi din 
istoria creației. În cea 
de-a șaptea zi, copiii au 
trebuit să facă un desen 
intitulat "Dumnezeu 
s-a odihnit." (Geneza 
2:2) Copiii care 
proveneau din 
familii hinduse și 
jainiste au desenat 

chipuri adormite. Zeii pe care acești copii îi venerau, 
dorm în fiecare zi. Ei îi lăsau pe zeii lor să doarmă în 
casele lor la anumite ore din zi, iar ca să îi trezească, 
trebuiau să sune din clopoței. Când familiile lor 
mergeau la temple, trebuiau să sune din clopote ca 
să le capteze atenția zeilor, înainte ca să își înceapă 
ceremoniile de rugăciune. Așa că acești copii au 
crezut că Dumnezeul Creator dormea și El.

Liderii clubului biblic nu se așteptaseră la 
această neînțelegere. Știau că trebuie să clarifice 

lucrurile. După ce au discutat și s-au rugat, 
le-au citit copiilor din Psalmul 121: "Ajutorul 
îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile 

şi pământul... Iată că nu dormitează, nici nu 
doarme Cel ce păzeşte pe Israel." Ei le-au 
explicat, că Dumnezeu, Creatorul nostru, 
este întotdeauna treaz și veghează asupra 
noastră și că atunci când Dumnezeu s-a 
odihnit în ziua a șaptea, El s-a bucurat de 

creația Lui și a sărbătorit ceea ce făcuse.
Această experiență a făcut ca 
biserica să înceapă să găzduiască 

anual "Festivalul Creației" la 
începutul verii - pentru a-L cinsti 
pe Dumnezeu, Creatorul nostru, 
și pentru a se bucura împreună 
cu El de creația Lui.

ROAGĂ-TE CA toate familiile 
hinduse să ajungă să afle 
despre Dumnezeul care nu 
doarme niciodată. (Matei 19:14)

ROAGĂ-TE CA atunci când 
creștinii se roagă împreună 
cu prietenii, vecinii și colegii 
lor hinduși, Dumnezeu să 
răspundă, ca oamenii să 
cunoască, că El este Dumnezeu. 
(1 Împărați 18:20-39)

ROAGĂ-TE PENTRU copiii 
hinduși, ca să cunoasă puterea 
eternă a lui Dumnezeu în viața 
lor de zi cu zi. (Romani 1:20)

Dumnezeu s-a odihnit: tabără biblică pentru copii
Ziua a 15-a • Duminică 3 noiembrie

{Pentru ce să mă rog}

Dumnezeu, Creatorul 
nostru, este întotdeauna 
treaz și veghează asupra 

noastră.



Roagă-te ekballo!
În Matei 9:37-38, Isus le spune ucenicilor Săi:

“Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi 
dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la 
secerişul Lui.”

Cuvântul folosit aici pentru "a scoate" este cuvântul grecesc 
ekballo. Acesta este același cuvânt folosit de Isus în Luca 
11:20, când spune: "Eu scot (ekballo) dracii cu degetul lui 

Dumnezeu". Ekballo este un cuvânt violent din punct de vedere 
spiritual, care înseamnă "o lansare în forță".

Hindușii sunt al doilea cel mai mare grup religios, neatins 
de Evanghelie în lume. Numai aproximativ 2% dintre misiunile 
interculturale se focalizează pe împărtășirea Evangheliei cu 
ei. Majoritatea hindușilor încă trăiesc fără să aibă un acces 
semnificativ la Evanghelia lui Isus Hristos. Vrem să vă încurajăm 
să setați o alarmă la ora 9:38 (dimineața sau seara) în fiecare 
zi, care să vă amintească de porunca lui Isus din Matei 9:38: și 
anume, să ne rugăm, ca El să scoată (ekballo) mai mulți lucrători 
care să meargă  și să împărtășească Vestea Bună cu oamenii 
hinduși de pretutindeni. 

Atunci când Isus scoate (ekballo) demoni, demonii TREBUIE 
să plece. Atunci când Isus scoate (ekballo) lucrători, ei TREBUIE 
să meargă la secerișul Său.

Îti multumim că ni te-ai alăturat în rugăciune anul acesta.
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Rămâi implicat


