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INTRODUCERE

Bun venit la ediția 2021 a Ghidului 15 Zile de
Rugăciune pentru Lumea Hindusă!
Întreaga lume a suferit din cauza
pandemiei Covid-19, însă India - națiunea
care găzduiește cei mai mulți hinduși
din întreaga lume - a îndurat mai multă
suferință decât majoritatea. Impactul
pandemiei - pierderea vieților, a sănătății,
a oportunităților și a venitului - nu a
lăsat neatinsă vreo familie din India și
va continua să fie resimțit și în deceniile
următoare.
Pentru ghidul de anul acesta, am ales
tema „familiei” și am început scrierea
articolelor și colectarea de fotografii,
înainte ca forța brutală a celui de-al
doilea val de Covid-19 să ajungă în India.
Boala, durerea și pierderea au ruinat
subcontinentul indian. Familiile au fost
devastate. Timp de săptămâni întregi,
rugurile funerare au luminat străzile.
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Echipa de coordonare a acestui ghid,
familiile, prietenii și comunitățile noastre
au fost schimbate pentru totdeauna.
Hinduismul abordează problema
suferinței în diferite moduri, în funcție de
ramura religioasă. Swami Vivekananda
a fost un călugăr hindus influent din
Calcutta, care a trăit între anii 1863 și
1902. Învățătura sa cu privire la suferință
se trage din povestea zeiței Sita, care
a suferit mari nedreptăți în epopeea
indiană veche, Ramayana.
Sita este considerată femeia ideală:
devotată și pură, fidelă și credincioasă,
în ciuda oricărei dureri sau nedreptăți.
Abilitatea ei de a îndura suferința este
considerată cea mai importantă virtute
a ei. Învățătura lui Swami Vivekananda

spune că rezistența plină de răbdare în
suferință este idealul hindus. El a spus:
„Noi distrugem răul suferind, până când
răul nu mai reprezintă nimic pentru noi,
până când devine o plăcere pozitivă.” El
compară învățătura aceasta cu filozofia
occidentală cu privire la suferință, care
tinde să „micșoreze răul prin cucerirea
acestuia”.
Ca și urmași ai lui Hristos, noi nu
îmbrățișăm nici filozofia occidentală,
nici pe cea orientală, ci ne uităm în
Scripturi pentru a înțelege experiența
umană a suferinței în toate formele și
cu toate urmările ei. Biblia ne îndeamnă
să ne amintim că suferința este
temporară (1 Petru 5:10), că ea este
nimic în comparație cu slava care ne
așteaptă (Romani 8:18) și că Dumnezeu
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o poate întoarce înspre bine (Romani
8:28). Credincioșii sunt, de asemenea,
îndemnați să privească suferința ca o
oportunitate de a crește în credință
(Iacov 1:2-4) și să recunoască suferința
ca un lucru pe care îl împărtășim cu
Isus (Filipeni 3:10). Știind că vom avea
parte de suferință, ni se poruncește să
îi mângâiem pe cei necăjiți (2 Corinteni
1:3-4, Galateni 6:2) și să fim mângâiați
de prezența lui Hristos în propria
noastră suferință (2 Corinteni 1:5, Psalm
23). Plânsul face parte din credința
noastră (Psalm 88), dar la fel și speranța
(Apocalipsa 21:4).
Ajuns față în față cu suferința, omul se
poate simți fără speranță. Rugăciunea
poate părea inadecvată. Însă noi suntem
încurajați de promisiunea pe care o
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găsim în Romani 8:26-28:
Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în
slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum
trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu suspine
negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie
care este năzuinţa Duhului, pentru că
El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui
Dumnezeu. De altă parte, ştim că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume
spre binele celor ce sunt chemaţi după
planul Său.
Pe măsură ce înaintați în rugăciune prin
intermediul acestui ghid, permiteți-I
Duhului Sfânt să mijlocească prin voi
pentru familiile hinduse care au nevoie
să experimenteze speranța lui Hristos

în perioada aceasta de suferință.
Rugați-vă pentru restaurarea Indiei și a
celorlalte comunități hinduse devastate
de pandemia Covid-19. Rugați-vă și
pentru creștinii care locuiesc în aceste
comunități, pentru ca să răspândească
mesajul lui Isus în aceste regiuni,
chemându-i pe hinduși la El, la Cel ce face
ca toate lucrurile să lucreze împreună
spre bine.
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Despre proiectul 15 Zile de
Rugăciune pentru Lumea Hindusă
Cum a început proiectul 15 Zile?
În 2016, un grup de creștini implicați activ în răspândirea dragostei lui Hristos în
comunitățile hinduse, a fost inspirat să reînvie un ghid de rugăciune pentru hinduși, care
a fost creat pentru prima dată în anii `90.
Această ediție din 2021 este o expresie a iubirii pe care urmașii lui Hristos o au pentru
popoarele hinduse. Această iubire îi îndeamnă pe credincioși să își dorească ca hindușii
să prospere și să descopere mântuirea veșnică în Isus.
Cine scrie articolele şi produce ghidul?
Conținutul ghidului de rugăciune este contribuția unui grup divers de credincioși
răspândiți în toată lumea. Mulți dintre ei trăiesc sau lucrează cu oamenii hinduși și au o
dragoste deosebită pentru aceștia.
Cum decidem motivele de rugăciune?
Acceptăm sugestii și propuneri din toată lumea, de obicei în linie cu o temă în fiecare an.
Dacă sunteți interesați în mobilizarea creștinilor la rugăciune pentru o nevoie specifică
din lumea hindusă, vă rugăm să ne contactaţi folosind formularul de contact de pe
pagina noastră www.pray15days.org sau să trimiteţi un email la info@pray15days.org.
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IATĂ DAR CUM TREBUIE
SĂ VĂ RUGAȚI

“Tatăl nostru care ești
în ceruri! Sfințească-se
Numele Tău;
Vie Împărăția Ta, facăse voia Ta, precum în cer
așa și pe pământ.”
Matei 6:9-10
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Ce este Hinduismul?
Este Hinduismul o religie?
Hinduismul este prea complex pentru a putea fi descris drept
o singură religie și nu vom încerca să oferim o înțelegere
cuprinzătoare a Hinduismului în acest ghid. În cadrul
Hinduismului nu există o ortodoxie centrală, un crez sau set de
convingeri care să poată fi folosite pentru a determina cine este
sau nu un hindus.
Cuvântul „Hinduism” descrie, de fapt, un grup diversificat,
format din mai multe sisteme mai mici de religii, tradiții sau
convingeri. Fiecare dintre aceste secte pot avea propriul set de
crezuri, credințe etc. Poate ar fi mai bine să vorbim despre mai
multe „Hinduisme” decât despre unul.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că acest cuvânt,
„Hinduism”, este atât de folosit astăzi, chiar și de către hinduși,
încât utilizarea acestuia devine aproape inevitabilă.
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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 mulți hinduși vor fi de acord că anumite
scripturi hinduse sacre sunt valoroase, nu există o scriere anume
care să fie acceptată și considerată de către toți adepții, ca fiind de
respectat sau având autoritate asupra lor.
Tradiții hinduse diverse și complexe au existat în Asia de Sud încă
dinaintea istoriei înregistrate în documente. În plus, percepția
comunității hinduse despre ea însăși s-a schimbat și a evoluat de-a
lungul secolelor și continuă să se dezvolte.
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Hindu
Statisticile
population
populației
statistics
hinduse
CELE CINCI ȚĂRI CU CEI MAI MULȚI HINDUȘI

La nivel global, există 1,1
miliarde de hinduși, sau 15%
din populația lumii de 7,8
miliarde.
Comparativ, populația
creștinilor este de 2,3 miliarde,
iar a musulmanilor de 1,9
miliarde.
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INDIA este a doua cea mai populată țară din lume și 95% din
hindușii din lume locuiesc aici. Din populația Indiei de 1,4
miliarde, aproximativ 80% sunt hinduși.
NEPAL este singura țară din lume în afara de India, cu o
populație majoritară hindusă. Aproximativ 81% (sau 22 de
milioane) din populația totală a Nepalului, de 29 de milioane,
este hindusă.
BANGLADESH are o populație hindusă de aproximativ 16
milioane de oameni (10% din populația totală de 163 milioane).
INDONESIA, cu mai mulți musulmani decât orice altă țară, are,
de asemenea, o populație hindusă de aproximativ 4,5 milioane
sau 1,7% din populația totală de 270 de milioane; majoritatea
hindușilor din Indonezia trăiesc pe insula Bali
PAKISTAN, care ocupă locul 3 pe lista țărilor cu cei mai mulți
musulmani, are o populație hindusă de aproximativ 3,4 milioane
(1,6% din populația totală de 216 milioane)
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Rugăciunea pentru hinduşi
“Atunci a zis ucenicilor Săi: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi,
dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”
(MATEI 9:37-38)
Hinduşii sunt al doilea cel mai mare grup religios cel mai
puţin evanghelizat din lume, cu numai 2% din misiunea
transculturală orientată spre a le aduce Evanghelia. Acest
lucru înseamnă că majoritatea hinduşilor îşi trăiesc viaţa fără
a avea un acces deosebit la Evanghelia Domnului Isus Hristos.

În acest ghid de rugăciune vă încurajăm să vă rugaţi pentru
toate nevoile hinduşilor, printre care se găsesc și unii din cei
mai săraci oameni din lume, care au mare nevoie de libertate,
susţinere şi veşti bune. Rugaţi-vă că ei să fie binecuvântaţi,
vindecaţi şi să aibă ocazia să audă Evanghelia lui Isus Hristos.

În Luca 4:17-19 Isus proclamă: „Duhul Domnului este peste
Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;
M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să
propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor
căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc
anul de îndurare al Domnului.”

Ne rugăm să fiţi inspiraţi de textele biblice pe care le veţi
citi şi ne dorim să lăsați ca Duhul Sfânt să vă călăuzească în
rugăciune şi să pună în inima dumneavoastră dragoste pentru
poporul hindus pe care Dumnezeu îl iubeşte.
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ZIUA 1

Etapele vieții hinduse
În filozofia hindusă există patru etape
ale vieții, numite ashramas. Acestea sunt
menite să-i dirijeze pe hinduși prin viață,
definind misiuni și scopuri diferite în fiecare
etapă.
Brahmacharya este prima ashrama, etapa
școlarului, în care se așteaptă ca acesta să se
concentreze asupra educației. Această etapă
durează până în perioada când tinerii își
termină educația formală.
A doua ashrama este Grihastha, etapa vieții
în care un hindus ar trebui să se căsătorească,
să își înființeze propria familie și să aducă
pe lume copii. Înființarea unei familii este
considerată de unii hinduși ca fiind o datorie
de natură spirituală. Textele hinduse au multe
de spus despre căsătorie și despre cum să
ai parte de o căsnicie de succes. În multe
culturi hinduse, această responsabilitate
de a întemeia o familie, este accentuată de
importanța acordată menținerii unei linii
ancestrale.
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Cea de-a treia ashrama, Banaprashtra, este
reprezentată de perioada din viața unei
persoane, când aceasta se eliberează de
obligațiile familiale și are mai mult timp, pe
care îl poate dedica practicilor spirituale. În
gospodăriile multigeneraționale, care sunt
des întâlnite în India, hindușii mai în vârstă vor
avea ocazia să își împărtășească înțelepciunea
cu nepoții și să ajute la predarea lecțiilor
spirituale.
Toate aceste etape sunt menite să pregătească
un hindus pentru Sannyasa, cea de-a patra
ashrama, când acesta se dedică în întregime
studiului spiritual cu scopul de a fi eliberat de
ciclul nașterii și al renașterii. Nu toată lumea
practică această a patra ashramă, dar există
și hinduși care vor intra în această etapă mai
devreme, renunțând la viața de familie pentru
a trăi o viață monahală, axată pe studiul
spiritual.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru hindușii care se
află în prima etapă a vieții lor, să-și
facă prieteni creștini și să audă
Evanghelia. (Proverbe 22:6)

Rugați-vă pentru hindușii care se
află în a doua etapă, în sezonul
activ din viață, să se întâlnească cu
Duhul Sfânt, care să îi ghideze spre
Hristos. (Efeseni 1:17-19)

Rugați-vă pentru hindușii în
ultimele stadii ale vieții lor, aflați
în căutarea iluminării spirituale, să
aibă o revelație și să Îl găsească pe
Hristos. (Faptele apostolilor 2:17)

ZIUA A 2-A

Căsătoriile aranjate
Jagdish a crescut într-o familie simplă
de fermieri. În fiecare zi, de la răsăritul
soarelui, muncea mulgând animalele si
livrând laptele cu motocicleta. Același
proces îl repeta și după-amiaza, lucrând
până seara târziu. Jagdish avea un venit
bun și era grabnic să ofere familiei sale
banii câștigați. Având o inimă generoasă,
era mereu dispus să împrumute bani
persoanelor nevoiașe, iar de multe ori, se
oferea să ajute familii care aveau de plătit
cheltuieli medicale sau facturi scumpe la
veterinar.
La fel ca în cazul multor alte cupluri din
India rurală, nunta lui Jagdish și Devi a
fost aranjată încă de când erau doar
niște copii. Nunțile din India sunt mai
mult despre două familii care se unesc
într-o comunitate, decât despre două
persoane individuale, care se aleg reciproc.
Când uniunea funcționează bine, cuplul
și familiile acestora simt un sentiment
de siguranță și formează o comunitate
puternică.
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Când a venit timpul ca Jagdish și Devi să
se căsătorească, întreaga comunitate s-a
bucurat să sărbătorească ziua cea mare
împreună cu ei. Jagdish avea o inimă atât
de generoasă, iar Devi era o fată frumoasă,
blândă, căreia îi plăcea să-i ajute pe ceilalți.
Păreau să se potrivească perfect. Cu toate
acestea, Jagdish a decis că nu vrea să se
căsătorească cu Devi și că nu o va accepta
ca soție a lui. În ciuda acestui fapt, nunta
a avut loc, deoarece anularea ei ar fi adus
prea multă rușine familiilor lor. Familiile au
crezut că, în timp, Jagdish se va răzgândi și
o va accepta pe Devi, dacă părinții vor face
presiune pozitivă.
Din păcate, atât părinții lui Devi, cât și ai
lui Jagdish, au murit la scurt timp după ce
aceștia s-au căsătorit, iar fără influența
părinților, căsnicia lor nu a devenit mai bună.
Devi se simte singură, izolată și neiubită, în
timp ce Jagdish este frustrat și nervos. Cei
doi sunt căsătoriți de aproape opt ani, nu
au copii, iar presiunea și rușinea care vin la
pachet sunt o povară pentru amândoi.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru cuplurile,
pentru care căsătoria aranjată nu
funcționează și care se simt respinși și
singuri. (1 Corinteni 13:4-8)

Rugați-vă ca Dumnezeu să
binecuvânteze atât căsniciile
hindușilor din comunitatea
dumneavoastră, cât și pe ale
hindușilor din India rurală
(Coloseni 3:14)

Rugați-vă pentru căsniciile creștinilor
care locuiesc în comunități hinduse,
ca să fie căsnicii puternice și să
reflecte dragostea lui Hristos.
(Apocalipsa 21:1-4)

ZIUA A 3-A

Hindușii din Bali
La un an de când tatăl său a murit
din cauza Covid-19, Putu încă regretă
faptul că nu a putut să oficieze ritualul
funerar tradițional numit Ngaben, un
ritual obișnuit în Bali. Hindușii cred că
este important ca incinerarea să fie
făcută în mod corespunzător, pentru ca
sufletul persoanei care a murit să poată
fi eliberat. Odată eliberat, sufletul intră
în tărâmurile superioare pentru a se
renaște sau pentru a fi eliberat din ciclul
renașterii. Ngaben este o ceremonie
complexă, adesea costisitoare, iar
restricțiile și distanțarea socială din
timpul pandemiei au făcut, fie ca
ritualurile funerare să fie simplificate, fie,
în cazul celor care au murit de Covid-19,
să nu fie permise deloc.
Preotul din localitate l-a asigurat pe Putu,
că faptele bune făcute de o persoană
în timpul vieții ei, îi permit sufletului
persoanei respective să aibă pace după
moarte. Putu, însă, se simte vinovat că
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nu a reușit să facă tot posibilul pentru a-i
ușura călătoria tatălui său în viața de apoi.
Bali este o provincie din Republica
Indonezia. Populația din Bali este formată
din 87% hinduși, însă aceștia au o formă
de hinduism care a absorbit elemente ale
altor religii precum animismul, budismul
și din religia dominantă a arhipelagului
indonezian, islamul. 86% din populația
Indoneziei este musulmană, ceea ce
înseamnă că hindușii balinezi sunt o
minoritate, care reprezintă doar 1,7%.
Guvernul din Indonezia restricționează
într-un anumit grad practica religioasă și
cere cetățenilor să aparțină unei religii
recunoscute oficial, religie care trebuie să
fie monoteistă. Hindușii balinezi au adaptat
astfel religia lor, ca să îndeplinească această
cerință, identificând-ul pe Ida Sanghyang
Widhi Wasa, drept „divinul conducător al
universului”, sau „dumnezeul suprem”, iar
ceilalți zei reprezintă doar niște manifestații
ale lui.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Mulți balinezi își câștigă
existența din turism, însă în
timpul pandemiei și-au pierdut
veniturile. Rugați-vă pentru
recuperarea lor din punct de
vedere economic, emoțional și
spiritual. (Iacov 5:16)

Rugați-vă ca hindușii balinezi să
afle despre darul mântuirii prin
har. (Efeseni 2:8-9)

Rugați-vă pentru ei să înțeleagă
cine este „adevăratul Dumnezeu
și viața veșnică”. (1 Ioan 5:20)

ZIUA A 4-A

Căsătoria și bebelușii
Eram proaspăt căsătoriți și locuiam
în India, când fiul vecinului nostru
s-a căsătorit. Satul întreg a venit să
celebreze nunta. Femeile și bărbații au
călătorit separat, întâlnindu-se din nou
când a început procesiunea. Celebrarea a
început la apusul soarelui cu o paradă pe
străzi spre casa miresei. Străzile erau plin
de tarabe cu mâncare și oameni dansând
pe muzica puternică! Ceremonia nunții
a avut loc abia la miezul nopții iar
celebrarea a durat până în dimineața zilei
următoare.
La puțin timp după căsătorie, familia
soțului a bătut la ușa noastră, rugândune să ne uităm peste un raport medical.
Doreau să știe ce este în neregulă
cu nora lor, și de ce nu a rămas încă
însărcinată. Am putut să le dăm vestea
bună, că nu este nimic în neregulă și că
vor trebui probabil doar să mai aștepte.
Presiunea pusă pe proaspăta soție să
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aducă pe lume copii este foarte mare
locuind cu familia soțului ei. Ea se află de
obicei într-o stare constantă de rușine și
dezonoare până nu concepe un copil.
În hinduism, copii sunt extrem de
importanți. Bebelușii sunt iubiți și
răsfățați, iar dacă sunt băieți, aceștia
primesc o atenție deosebită, deoarece ei
sunt cei care vor păstra numele familiei și
vor menține linia ancestrală.

CUM SĂ NE RUGĂM?
PRugați-vă ca familiile hinduse
să privească la Cel ce Îi poate
binecuvânta cu copii, și să se
încreadă în El. (Psalm 127:3-5)

Rugați-vă ca familii precum cea
de mai sus să găsească pacea în
Isus. (1 Ioan 5:13-14)

Rugați-vă ca familiile hinduse
să recunoască valoarea pe care
Dumnezeu a pus-o în fiecare
persoană și să celebreze fiecare
viață. (Luca 12:7)

ZIUA A 5-A

Prea ocupat?
Ori de câte ori vorbește despre fiul său
în vârstă de patru ani, fața lui Vikas i se
luminează. Vorbește cu mândrie despre
cât de bine se descurcă la cursurile sale
preșcolare online. De asemenea, Vikas
profită de fiecare ocazie în care poate
povesti cât de bine merge fiul său cu
bicicleta sau cât de încrezător este când
vorbește la telefon cu rudele sale care
s-au mutat recent în America.
Totuși, Vikas nu este aproape deloc
prezent când se întâmplă toate acestea,
deoarece el este mai mereu la birou.
La fel ca mulți bărbați indieni, Vikas
își găsește o mare parte din scopul și
identitatea vieții în munca sa și lucrează
ore în plus pentru a-și mulțumi șeful.
Pleacă foarte devreme la lucru pentru
a evita traficul și stă până târziu pentru
a vorbi la telefon cu clienții din Europa.
Sâmbăta este tot o zi de lucru, nu o poate
petrece cu familia.
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Pentru mulți șefi indieni, nu contează cât
de eficient lucrează un angajat, ci cât de
mult.
Vikas s-a îmbolnăvit recent de Covid-19.
Din fericire, nu a fost grav bolnav, doar
foarte obosit și slăbit pentru o perioadă
lungă. Când s-a îmbolnăvit, a putut să
meargă cu familia sa în satul natal să se
odihnească și să se recupereze. Aceasta
a fost prima dată în peste șapte ani, de
când Vikas nu a mai petrecut mai mult de
un weekend cu familia fără să trebuiască
să meargă la birou.
Povestea lui Vikas este una tipică pentru
mulți tați din India. Absența lor are însă
un impact major asupra creșterii copiilor,
asupra felului cum sunt construite
căsniciile și cum operează familiile.
Pentru mulți, tatăl este distant, distras
și inabordabil, de aceea le este greu să Îl
înțeleagă pe Dumnezeu ca un tată iubitor.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Pandemia Covid-19 a făcut ravagii
în India, dar haideți să ne rugăm
ca să aibă și urmări pozitive, cum
ar fi schimbări în așteptările prea
mari legate de programul de lucru.
(2 Corinteni 1:3-4)

Rugați-vă ca tații din India, să fie o
binecuvântare pentru copiii lor, să
reflecte dragostea lui Dumnezeu.
(Matei 7:9-11)

Rugați-vă ca hindușii din India
să audă Cuvântul Tatălui și să Îl
urmeze. (Ioan 14:23)

ZIUA A 6-A

Hindușii din Canada
Bhavna citea constant știrile online
despre pandemia Covid-19 care devasta
India. Prea mulți dintre prietenii ei din
orașul natal, New Delhi, au fost bolnavi
sau au pierdut pe cineva drag din cauza
virusului. Bhavna a fost nevoită să
vizualizeze înmormântarea bunicii ei
prin Zoom din Toronto, unde a emigrat
împreună cu familia ei când ea era
adolescentă.
Toronto se afla încă în carantină, dar în
comparație cu ceea ce se întâmpla în
India, Bhavna se simțea aproape vinovată
pentru că ea se află în siguranță. Valuri de
durere o cuprindeau de fiecare dată când
se gândea la bunica ei, și teamă atunci
când se gândea la câți oameni vor mai fi
afectați de virus în India.
Și cum rămâne cu comunitatea ei de aici?
Unii dintre prietenii ei de la templu erau
îngrijorați de faptul că variațiile
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indiene ale virusului îi vor determina pe
canadienii din jur să se teamă de ei. A fost
destul de greu să se adapteze la stilul de
viață canadian chiar și fără aceste motive
suplimentare de discriminare.
Cei jumătate de milion de hindușii
reprezintă 1,5% din populația Canadei.
Majoritatea hindușilor din Canada sunt
imigranți din Asia de Sud, iar marea lor
majoritate locuiesc în provincia Ontario.
Toronto este un oaș divers, cu populații
de imigranți din diverse medii religioase și
culturale, toate încercând să se adapteze
la viața canadiană, fără să își piardă
propria identitate.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru familiile hinduse
din Canada, care jelesc moartea
celor dragi, care au murit din cauza
pandemiei de Covid-19.
(2 Corinteni 1:3-6)

Rugați-vă pentru comunitățile de
imigranți hinduși, care încearcă să
se adapteze în Canada. Rugați-vă
ca să se împrietenească cu creștini
canadieni, care să îi îndrume și să
îi ajute. (Matei 22:37-39)

Rugați-vă pentru creștinii din
Canada să le arate dragostea lui
Hristos hindușilor din comunitățile
din care fac parte și să îi încurajeze
să îl găsească pe Hristos.
(Ioan 3:16)

ZIUA A 7-A

Orfanii din India
Părinții lui Praveen abia se întorseseră
în sat, după ce au fost la oraș să
urmărească discursurile unor politicieni.
Când s-au întors acasă, au început
să aibă tuse urâtă și febră. În curând,
mulți din sat au început să aibă aceleași
simptome și în decurs de o lună, mica
clinică locală nu mai putea face față
cazurilor, din cauza mulțimii de oameni
care s-au îmbolnăvit.
Familia lui Praveen se numără printre cei
care au murit în acea lună. În timp ce se
uita la pirurile funerare cum ard, Praveen
a realizat că de acum înainte va trebui să
se descurce pe cont propriu.
O mare parte din India a fost profund
afectată de pandemia Covid-19 - familiile
s-au despărțit de cei dragi și aceste
pierderi au devastat țara. Mulți copii au
rămas deodată orfani și fără adăpost,
dacă familia extinsă nu îi poate îngriji.
Potrivit UNICEF, India numără 29,6
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milioane de copii orfani și abandonați.
Pandemia a sporit și mai mult lipsa
resurselor din sistemele guvernamentale
care nu sunt capabile să facă față tuturor
nevoilor. Mulți copii devin astfel victime
ale traficului de persoane sau al abuzului
și ajung să cerșească pe stradă pentru a
supraviețui.
Legea din India obișnuia să restricționeze
adopțiile, astfel încât numai familiile
hinduse aveau dreptul să adopte copii
în India. În anul 2014, Curtea Supremă
din India a decis că și persoanele de altă
religie pot să adopte, însă diferite legi și
tradiții religioase continuă să împiedice
adopțiile, care sunt foarte neobișnuite în
rândul familiilor indiene.
În repetate rânduri în Scripturi,
Dumnezeu cheamă poporul să se
îndure de străini, de orfani și de văduve.
Dumnezeu ne cheamă să auzim strigătul
celor marginalizați și oprimați.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru copiii, care șiau pierdut membri ai familiei și
care au devenit orfani. Rugați-vă
ca Dumnezeu să se îngrijească
de nevoile lor. (Psalmul 82:3-4)

Rugați-vă ca oamenii, care se
află în poziții înalte în agențiile
guvernamentale, să aibă milă de
copiii orfani din India.
(Isaia 1:17)

Rugați-vă pentru putere
miraculoasă pentru cei care se
implică în creșterea celor rămași
orfani după pandemie, chiar
dacă dispun de resurse limitate.
(Efeseni 3:20-21)

ZIUA A 8-A

Hindușii din Guyana
Familia lui Laxmi tocmai se mutase în
noua lor casă din Guyana. Soțul și copiii
ei au eliberat mobilierul pentru a face loc
pentru oaspeții care aveau să participe la
ceremonia intitulată „Jhandi”, care avea
scopul de a oferi mulțumiri pentru noua
casă. Laxmi a gătit timp de mai multe zile,
pregătind tradiționalele șapte feluri de
curry. Pandit-ul (preotul) hindus trebuia
să vină să se roage și să binecuvânteze
steagurile jhandi arborate în afara casei,
lângă mica statuie a zeului Shiva. În fiecare
zi, Laxmi toarnă apă peste Shiva pentru
a-l onora pe zeu și în semn de rugăciune
pentru binecuvântări continue asupra
familiei ei.
Aproximativ un sfert din populația
Guyanei este hindusă - acolo locuiește cel
mai mare procent de hinduși din emisfera
occidentală. La mijlocul secolului al 19-lea,
hindușii - muncitori împrumutați din India
- au sosit în Guyana, o zonă colonizată de
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britanici. Aceștia au fost primii oameni,
care au introdus hinduismul în America.
Cultura hindusă din Guyana este similară
cu alte comunități hinduse din Caraibe. Cu
toate acestea, colonia britanică Guyana
a avut o prezență misionară robustă,
cu școli creștine și proiecte economice
misionare. În țara vecină, Surinam, unde
colonizatorii olandezi nu au depus aceleași
eforturi pentru a-i converti pe muncitorii
indieni, populația hindusă încă vorbește
limba hindi, aceasta păstrându-se în
circulație de generații întregi.
Chiar dacă hindușii din Guyana nu și-au
mai păstrat limba, ei au rămas în cea mai
mare parte, o comunitate devotată religiei
lor. Ei s-au opus activ eforturilor misionare,
deși în ultimele decenii populația hindusă
a scăzut. Aproximativ 60% din populație
este acum creștină, formată dintr-o
varietate largă de confesiuni.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Guyana are una din cele mai înalte
rate de deces prin sinucidere din
lume, care afectează în special
populația hindusă. Rugați-vă ca
ei să găsească speranță, ajutor și
resurse pentru a-și rezolva această
problemă. (Psalmul 138:7-8)

Rugați-vă pentru stabilitatea politică
și economică din Guyana și pentru
înțelepciune în rândul celor aflați la
conducere. (1 Timotei 2:1-2)

Rugați-vă ca Biserica din Guyana să
fie o lumină autentică și o mărturie
în comunitățile lor. (Matei 5:16)

ZIUA A 9-A

Persecuția credincioșilor
convertiţi de la hinduism
Părinții lui Preeti își doriseră să aibă un
fiu. În copilărie, Preeti tânjea ca tatăl ei
să o ia pe genunchii lui și să-i arate măcar
puțină afecțiune, dar el nu a făcut-o
niciodată. Era de așteptat ca ea să ajute
în casă și să urmeze aceeaşi ocupaţie
pe care mama ei a ales-o, aceea de a
avea grijă de familie. În schimb, Preeti
a devenit un ucenic al Domnului Isus
Hristos în adolescență și a ales să urmeze
o școală creștină pentru a lucra în slujire.
Familia ei a fost foarte supărată pe ea
pentru această alegere și a întrerupt
orice contact cu ea.
La centrul de formare creștină, Preeti a
auzit predându-se despre inima de Tată a
lui Dumnezeu și despre cum El își iubește
copiii Săi tot timpul. Profesorul s-a rugat
pentru Preeti, spunându-i: „Dumnezeu
vrea doar să stai pe genunchiul Lui și să-I
cunoști dragostea”. Preeti a izbucnit în
lacrimi, dându-și seama că Dumnezeu
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a înțeles pe deplin situația ei. Ea a
împărtășit mai multe cu profesorul ei și
s-au rugat împreună pentru o împăcare
cu părinții ei.
La scurt timp după aceea, mama lui
Preeti a sunat-o. Plângea și i-a spus:
„O mamă nu își poate uita niciodată
copilul”. Ea a acceptat decizia lui Preeti
de a-L urma pe Isus și de a trăi o viaţă de
slujire. Preeti s-a căsătorit cu un pastor
și continuă să-i slujească lui Dumnezeu
în India.
Din punct de vedere legal, în India există
libertate religioasă, dar cultura politică
și comunitară duce adesea la persecuția
hindușilor care devin creștini. Ei pot fi
excomunicați din familie și pot fi excluși și
din comunitatea lor locală.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă ca familiile, guvernul
și comunitățile să respecte
libertatea religioasă și să nu-i
persecute pe cei care doresc
să-L urmeze pe Isus. (2 Corinteni
13:11)

Cereți mângâierea și pacea lui
Dumnezeu pentru cei care au
fost excluși din familiile lor.
(Filipeni 4:7)

Rugați-vă ca hindușii să audă
învățături despre inima de Tată
a lui Dumnezeu. (Ioan 14:9-11)

ZIUA A 10-A

Hindușii din Mauritius
În timpul festivalului hindus Navaratri un festival dedicat lui Maa Durga, o zeiță
care reprezintă maternitatea, puterea
și protecția - mii de mauritieni fac un
pelerinaj la Ganga Talao - un lac din sudul
țării, considerat sfânt.
Mulțimea de oameni era enormă, iar
Ameenah îi urmărea atentă pe copiii ei
în timp ce aceștia se îndreptau spre a
depune flori la baza statuii lui Maa Durga,
înaltă de 33 metri, care a fost construită
pe malurile lacului în anul 2017. Ameenah
și-a amintit de entuziasmul ei cu 10 ani
în urmă, când la malul lacului a fost
construită o altă statuie înaltă de 33
metri a zeului Shiva. Era la acea vreme
cea mai înaltă statuie din Mauritius iar
acum sunt două! Statuile sunt o sursă
de mare mândrie pentru comunitatea
hindusă din Mauritius și un punct focal
pentru sărbătoare și închinare. Toată
lumea aștepta cu nerăbdare să se adune
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la lac pentru festival și strigau unii
către alții „Jai Mata Di” - o frază care să
o binecuvânteze și să o laude pe zeița
mamă și să dea fericire și putere celor
care se salută în acest fel.
Comercianții indieni au introdus
hinduismul în Africa încă din Antichitate.
Mult mai târziu, coloniștii britanici i-au
adus pe indieni în Africa ca muncitori
angajați, unde mulți au rămas și au
format comunități care au crescut,
mai ales în Tanzania, Uganda și Kenya.
Națiunea insulară Mauritius este singura
națiune din Africa cu o majoritate
hindusă. 48% din populația din Mauritius
este hindusă, al treilea cel mai mare
procent din lume după Nepal și India.
O treime din populație este creștină,
majoritatea catolică, iar cu o populație
așa diversă libertatea religioasă este
permisă.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Mauritius a fost cunoscută ca o
națiune legală și democratică,
respectată la nivel global. Deciziile
politice recente și acuzațiile
de corupție în ceea ce privește
gestionarea pandemiei COVID-19
au provocat îngrijorare cu privire la
viitorul statului Mauritius. Rugațivă pentru o conducere înțeleaptă și
o bună guvernare. (Daniel 2:20-21)

Rugați-vă pentru hindușii din
Mauritius, care caută mângâiere,
protecție și putere, ca aceștia
să aibă o revelație a protecției
iubitoare a lui Dumnezeu prin Isus.
(Isaia 49:15-16)

Rugați-vă pentru creștinii din
Mauritius să fie „mireasma lui
Hristos” pentru vecinii lor hinduși.
(2 Corinteni 2:14-16)

ZIUA A 11-A

Influența bătrânilor
Soarele răsare încet pentru a dezvălui
vârfurile înzăpezite din Himalaya. Priya
se trezește și o strigă încet pe nepoata
ei. Se duc apoi împreună la bucătărie și
încep pregătirile. În fiecare dimineață
petrec timp împreună. Lapte, frunze de
ceai și zahăr se adaugă în oala cu apă
care începe să fiarbă. Aroma de ceai
dulce umple camera, iar restul familiei
începe să se trezească. Priya adună
ceștile, vechi și ciobite, uzate de anii de
folosire, păstrând amintiri din diminețile
trecute. Ceaiul este servit și toată lumea
este acum prezentă, sorbind în tăcere
băutura delicioasă.
Priya trăiește în mod tradițional, alături
de familia ei extinsă, și a auzit recent
mesajul Evangheliei și L-a primit pe Isus
în viața ei. Acum petrece aceste prime
momente ale dimineții împărtășind
cu restul familiei sale despre noua ei
speranță. Dumnezeu folosește credința
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acestei femei simple pentru a aduce
mai multe generații ale familiei sale în
Împărăția Cerurilor, deoarece este un
lucru obișnuit ca trei sau patru generații
ale unei familii să trăiască sub un singur
acoperiș într-un grup familial comun.
În familiile hinduse este de așteptat ca
toată lumea să arate respect pentru
bătrâni, îngrijind și oferind un spațiu de
locuit pentru membrii mai în vârstă ai
familiei. Bătrânii au, de asemenea, multă
influență, mai ales când vine vorba de
religie și ritual, și transmit înțelepciune
către generațiile mai tinere.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru bătrânii
familiei, ca aceștia să-L
cunoască pe Hristos și, prin
urmare, să influențeze multe
generații din familiile lor.
(1 Petru 5:1)

Rugați-vă pentru familiile care
au dificultăți să-L accepte
pe Isus din cauza influenței
bătrânilor din familie.
(1 Corinteni 2:9)

Rugați-vă pentru înmulțirea
bisericilor de casă în cadrul
familiilor. (Fapte 16:31)

ZIUA A 12-A

Hindușii din Pakistan
Când era mai tânără, Asha mergea cu
tatăl ei la muncă pe câmpurile de mango,
cărând cu ea în spate un mic prânz de
orez și dal (linte uscată). Acum că este
adolescentă, mama ei o ține acasă. Nu
are voie să iasă singură, iar părinții ei
sunt vigilenți. Asha se supune acestor
restricții, deoarece a auzit poveștile
despre femei ca ea, care au fost răpite
din comunitățile lor hinduse și obligate
să se căsătorească cu bărbați musulmani
sub pretextul convertirii la islam. Gândul
că ar putea fi răpită este îngrozitor,
și există multă îngrijorare luând în
considerare ceea ce-i poate rezerva
viitorul ca fiică a unei familii hinduse
sărace.
Hinduismul are o istorie îndelungată
în Pakistan, datând de la stăpânirea
pre-islamică. Se crede că cel mai vechi
text hindus, Rig Veda, a fost compus în
regiunea Punjab în jurul anului 1500 î.Hr.
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În prezent doar 2% din populația
pakistaneză este hindusă, aproximativ
4,5 milioane de persoane, majoritatea
locuind în provincia Sindh din sud-estul
țării. Mulți dintre hindușii pakistanezi
sunt născuți pentru o viață de muncă
forțată. Moștenesc datoriile părinților și
sfârșesc prin a munci toată viața pentru
un proprietar. Pentru hindușii de castă
inferioară care se confruntă oricum
cu discriminare în muncă și căsătorie,
convertirea la religia majoritară poate fi
atrăgătoare. A deveni musulman oferă
mai multe oportunități: locuri de muncă
pentru bărbați și o căsătorie mai bună
pentru fete. Dar nu este întotdeauna
clar când convertirea este voluntară,
iar femeile tinere sunt deosebit de
vulnerabile la a fi constrânse sau chiar
răpite și apoi convertite și căsătorite cu
un musulman împotriva voinței lor. Se
estimează că până la o mie de tinere sunt
convertite cu forța în fiecare an în acest
fel.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Pakistanul este oficial un stat
islamic - hindușii și creștinii se
pot converti la islam, dar orice alt
tip de convertire este rar. Rugațivă pentru libertatea tuturor
pakistanezilor de a explora cu
adevărat alte credințe.

Rugați-vă pentru protecția
familiilor hinduse din Pakistan
împotriva amenințărilor cu răpirea
și a exploatării sau discriminării.
(Isaia 1:17

Rugați-vă pentru creștinii din și
în jurul comunităților hinduse
din Pakistan pentru a mărturisi
Evanghelia cu credință și dragoste.
(Matei 5:16)

ZIUA A 13-A

Viața de văduvă în India
Vinita, din Maharashtra, este una dintre
cele aproximativ 40 de milioane de văduve
din India. După ce soțul ei a murit, a fost
abandonată de familia ei, „M-au văzut
ca pe o povară”, a spus ea. Și-a pierdut
valoarea socială chiar și în ochii familiei.
Rudele soțului ei au lăsat-o să moară de
foame, au bătut-o și i-au cheltuit toți banii
pe care îi mai avea.
Este de așteptat ca o mireasă hindusă să
locuiască împreună cu familia soțului ei.
Acest lucru îi slăbește legăturile cu propria
familie, așa că văduvia aduce cu sine o
situație disperată. Poate fi acuzată de
moartea soțului ei sau scoasă de acasă.
Multe dintre aceste femei sunt analfabete
și nu au nici un fel de șanse.
Un mic număr din ele primesc o pensie
guvernamentală care este foarte mică.
Unele fonduri guvernamentale și private
au fost investite în construirea unui
număr mic de case de locuit în comun
pentru văduve, pentru cursuri de instruire
profesională și unele tratamente medicale,
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dar sumele cheltuite nu sunt nici pe departe
suficiente pentru nevoile actuale de la nivel
național.
Hinduismul ortodox neagă văduvelor
plăcerile pământești și le impune să-și
trăiască restul zilelor în închinare. Deși este
legală, recăsătorirea nu este acceptabilă
social pentru văduve în multe comunități. În
special în zonele rurale, nu li se permite să
poarte bijuterii sau îmbrăcăminte (sari-uri)
colorate și nu sunt primite la evenimente și
sărbători, pentru că aduc ghinion.
Divya este o văduvă oarbă care locuiește
într-un mic oraș rural din Karnataka de Sud.
Pensia sa guvernamentală întârzie adesea
și criza de Covid-19 a făcut ca plata ei să
fie întârziată luni întregi. Divya a devenit
credincioasă în Hristos în urmă cu câțiva ani,
așa că familia ei hindusă a alungat-o și a pus
stăpânire pe casa ei. Dar Biserica o sprijină
pe ea și pe alte 10 văduve din congregația
lor cu hrană, adăpost și unele cheltuieli
medicale.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru o schimbare
a culturii astfel ca văduvele să
fie îngrijite ca membri valoroși
ai familiei și comunității lor.
(Psalmul 68:5)

Rugați-vă ca guvernul să fie
mai eficient și mai generos în
sprijinirea unui stil de viață
demn pentru văduve.
(1 Timotei 5:3)

Rugați-vă ca Biserica să ofere
mai mult sprijin văduvelor.
(Iacov 1:27)

ZIUA A 14-A

Cultul strămoșilor
Tatăl lui Raju a murit în urma pandemiei
de Covid-19. A fost o perioadă haotică și
Raju nu a putut să fie cu tatăl său când
acesta a murit. Obligația de a sta izolat
a făcut imposibilă săvârșirea ritualurilor
obișnuite de înmormântare, făcându-l pe
Raju să se simtă tulburat.
Cultul hindus antic al închinării la
strămoși se sărbătorește în fiecare
an, conform calendarului lunar, la un
eveniment numit „Pitri-Paksha Shradh”
(paisprezece zile ale strămoșilor).
Anul acesta are loc în perioada 10-25
septembrie. În tot acest timp, strămoșii
sunt amintiți, venerați și binecuvântările
lor sunt căutate. Se fac jertfe de
mâncare, se recită din textele sacre
și uneori se dau obiecte de pomană
în numele celui care a murit. Există
ritualuri, cunoscute sub numele de
shraadh, pentru cei care au murit recent
și, de asemenea, pentru membrii familiei
din generațiile trecute.
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Raju consideră că este esențial să
efectueze shraadh în mod corespunzător
la timp, astfel încât sufletul tatălui său să
poată să se odihnească în pace. Neliniștit
de durerea sa și de circumstanțele
morții tatălui său, Raju este dornic să
îndeplinească ritualurile tradiționale
pentru a cinsti memoria tatălui său. Raju
speră că va obține binecuvântarea tatălui
său prin aceasta și că îl va sprijini în
călătoria sa în viața de apoi. Atunci se va
simți și el mai împăcat.
Textele vedice hinduse învață că o
persoană se naște cu trei datorii: o
datorie față de Dumnezeu sau puterea
supremă numită „Dev-rin”; o datorie
către sfinți numită „Rishi-rin”; și a treia
datorie față de proprii părinți și strămoși,
numită „Pitri-rin”. Această datorie față
de cei care au murit leagă pe cei vii de
cei morți și îi face să fie binecuvântați.
Hindușii simt o obligație puternică de a-și
onora strămoșii.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Rugați-vă pentru mulți hinduși
din India care au pierdut
membrii familiei în urma
pandemiei și sunt în continuare
îndurerați. (Matei 5: 4)

Rugați-vă pentru familiile care
se luptă cu suferința, ca să
găsească mângâiere și speranță
în Evanghelie. (Apocalipsa 21: 4)

Rugați-vă pentru hindușii care
se gândesc la predecesorii lor să
fie inspirați de norul de martori
care ne atrage la Isus.
(Evrei 12: 1-2)

ZIUA A 15-A

Schimbările și comunitatea
Rahul l-a întâlnit pe Domnul Isus printrun prieten care devenise credincios.
Curios despre schimbările pe care
le văzuse la prietenul său, a mers cu
el într-o casă în care mai mulți tineri
erau adunați să citească Biblia și să se
închine lui Isus, chiar și cu cântece în
propriul dialect al lui Rahul. Alăturânduse în închinare, Rahul a experimentat
un sentiment copleșitor al iubirii lui
Dumnezeu și și-a încredințat viața
lui Isus, fiind astfel schimbat pentru
totdeauna.
Curând au venit la credință mai mulți
tineri din satul său, inclusiv surorile
lui Rahul. Această mișcare în rândul
tinerei generații a ajuns în atenția
bătrânilor care sunt preocupați de
pierderea credințelor și a ritualurilor
tradiționale. Tinerii credincioși nu au
nevoie de alți zei și și-au pierdut interesul
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pentru ritualurile hinduse antice. Dar ei
trăiesc adesea împreună cu părinții și
bunicii lor în gospodăria familiei, într-o
comunitate cu legături strânse și există
atât presiune, cât și dorința de a-și urma
și onora bătrânii. Ori de câte ori există
o ceremonie sau un eveniment local,
aceasta va include întotdeauna și o formă
de închinare la idoli, iar presiunea familiei
și a comunității de a participa este
semnificativă.
Cum își pot onora tinerii credincioși
familiile și comunitățile și totuși să
rămână credincioși lui Isus? Rahul
și surorile sale s-au rugat adesea
pentru părinții lor; își iubesc familiile și
comunitatea și își doresc cu sinceritate ca
într-o zi întreaga familie lor să-l slujească
pe Isus împreună.

CUM SĂ NE RUGĂM?
Pe măsură ce tinerii îl primesc
pe Domnul în diverse locuri
din India, rugați-vă ca El
să transforme întreaga lor
comunitate, toate generațiile
împreună, pentru ca
întreaga familie să se închine
adevăratului Dumnezeu.
(Iosua 24:15)

Rugați-vă ca tinerii creștini care
provin din mediul hindus să
Îl mărturisească pe Domnul
într-un mod înțelept și iubitor,
atrăgându-i și pe alții către Isus
prin viața lor. (1 Timotei 4:12)

Rugați-vă ca familii întregi să fie
mântuite atunci când mesajul
Evangheliei este împărtășit în
comunitățile hinduse.
(Fapte 16: 31-32)

Rugându-te cu gândul la viitor…
Acum când încheiem cele 15 zile de rugăciune pentru lumea hindusă din acest
an, vă cerem să continuați să vă rugați pentru hindușii din întreaga lume și, în
special, pentru cei din India care au trecut printr-o suferință teribilă din cauza
pandemiei de COVID-19. Trebuie să continuăm să ne rugăm pentru familiile
indiene care își reconstruiesc viața după ce i-au pierdut pe cei dragi, mijloacele
de trai și șansele la o viață mai bună.
Rugați-vă și pentru creștinii care trăiesc în mijlocul comunităților hinduse, ca
aceștia să fie o binecuvântare pentru cei din jur, iar viața lor să fie o mărturie
a credincioșiei lui Dumnezeu și a iubirii sale nesfârșite. Nu putem să știm
ce ne rezervă viitorul, dar ne putem ține de promisiunile pe care ni le-a dat
Dumnezeu pentru noi înșine și pentru lumea hindusă.
Pentru mai multe informații și ghiduri de rugăciune vizitați
www.pray15days.org.

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii,
nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare
să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos,
Domnul nostru. (Romani 8:38-39)
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