Bine ați venit la ediția din 2022 a ghidului de rugăciune
„15 Zile de Rugăciune pentru Lumea Hindusă!”
În timp ce scriem aceste rânduri, o mare parte a lumii renunță la
restricțiile impuse de pandemia de Covid-19 pentru a intra într-o
nouă lume modelată de pierderi, frică și confuzie. Au avut loc
schimbări care vor avea ecou pentru generațiile următoare.
Istoricii au observat că în perioadele de timp care urmează imediat
după o pandemie, în societate are loc o explozie a creativității, a
asumării de riscuri, a spiritului antreprenorial și a sentimentului
că viața trebuie trăită la maxim. Cu toate acestea, modelele de
bază ale vieții rămân aceleași în continuare: copiii se nasc, merg
la școală, își găsesc un loc de muncă, se căsătoresc și au propriii
lor copii. Aceste tipare ale vieții sunt aproape universal valabile și
definesc adesea un ciclu care unește o mare parte din experiențele
noastre.
În Ioan 10:10, Isus spune: „Hoțul nu vine decât să fure, să ucidă și
să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug”.
Unele traduceri în limba engleză spun: „să o aibă din plin, până când se
revarsă”. Această revărsare a vieții este cea la care au acces ucenicii
lui Isus și este ceea ce suntem chemați să împărtășim cu lumea.

Ca o temă care să unească rugăciunile noastre din acest an,
ne îndreptăm atenția spre reperele care sunt adesea văzute ca
ritualuri de inițiere; ceremonii sau evenimente care marchează
călătoria unui hindus prin viață. În timp ce ne rugăm, ne
amintim de cuvântul lui Pavel către Biserică, atunci când a
spus: „...Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea
pe care le dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt, să fiți
tari în nădejde.” (Romani 15:13)
Rugăciunea noastră este ca acest Ghid să vă ofere o direcție
pentru a privi la Dumnezeu cu speranță pentru lucrurile
pe care El le face și plănuiește să le facă printre popoarele
hinduse.
Vă mulțumim că vă veți alătura în rugăciune, pentru ca
Dumnezeu să binecuvânteze popoarele hinduse de-a lungul
călătoriei vieții.
Editorii
15 Zile de Rugăciune pentru Lumea Hindusă!

INTRODUCERE

Despre „15 zile de rugăciune
pentru lumea hindusă”
Cum au început cele 15 Zile?
În 2016, o rețea de creștini care lucrează pentru a împărtăși
dragostea lui Hristos cu hindușii de pretutindeni, a fost inspirată
de Duhul Sfânt să revitalizeze o mișcare creștină globală de
rugăciune care a existat și a mijlocit pentru hinduși în anii ‘90.
Credem că o mobilizare în rugăciune la nivel global este cheia
pentru ca Dumnezeu să ridice slujitori care vor împărtăși Vestea
Bună a lui Isus cu lumea hindusă și va contribui la o revărsare a
binecuvântării lui Dumnezeu asupra popoarelor hinduse.
Au trecut șase ani de când acest ghid de rugăciune a fost
reintrodus ca un instrument care să ajute la renașterea acelei
mișcări de rugăciune. Sperăm că ajută la manifestarea iubirii
pe care adepții lui Hristos o au pentru popoarele hinduse; o
iubire care include o mare dorință ca acestea să prospere și să
primească mântuirea veșnică în Isus.
Cine redactează și publică ghidul?
Conținutul ghidului de rugăciune este colectat de la un grup
divers de creștini din întreaga lume.
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Cum decidem pentru ce să ne rugăm?
Acceptăm propuneri din întreaga lume. Suntem deosebit de
entuziasmați să primim materiale de la oameni care trăiesc,
lucrează și au experiență în a arăta dragoste pentru hinduși.
Dacă sunteți interesat să mijlociți pentru o nevoie specifică din
lumea hindusă, vă rugăm să ne contactați, folosind formularul
de contact de pe site-ul nostru: www.pray15days.org sau să
trimiteți un e-mail la info@pray15days.org

INTRODUCERE

Despre hinduism
Este hinduismul o religie?
Hinduismul este prea variat și complex pentru a fi descris ca
o religie singulară. Din cauza acestei complexități, nu vom
încerca să oferim o înțelegere exhaustivă a acestuia în ghidul
de rugăciune. Cu toate acestea, merită menționat faptul că în
cadrul hinduismului nu există o dogmă centrală, un crez sau un
set de credințe care să poată fi folosit pentru a determina cine
este hindus. Hindușii aderă la multe religii, tradiții, învățături sau
sisteme de credință diferite și orice persoană hindusă ar putea
avea propriul set separat de credințe, credințe și ritualuri. Putem
deci considera hinduismul o religie cu multe fațete, un sincretism
de mai multe religii.
Cine este un hindus?
Este util să recunoaștem că termenul „hinduism” și identificatorul
„hindus” sunt folosite în mod obișnuit și cu larghețe de către
hindușii înșiși pentru a descrie un set larg de idei, practici culturale
și identitate colectivă care se bazează mai mult pe comunitatea de
origine decât pe sistemul de credințe.
Aproximativ 15 la sută din populația lumii se identifică a fi
hindusă. A fi hindus se bazează, în primul rând, pe faptul că
te-ai născut într-o familie hindusă, nu pe un set de credințe, pe
venerarea unui anumit zeu sau pe un act de convertire.
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Care sunt originile hinduismului?
O varietate incredibil de mare de sfinți, guru, autori și personalități
și-au adus propria contribuție la bazele hinduismului. Acestea
fiind spuse, nu există o singură persoană sau eveniment fondator
căruia să i se atribuie meritul pentru crearea hinduismului.
Cu toate acestea, deși majoritatea hindușilor sunt de acord că
există unele texte sacre hinduse care sunt considerate aproape
universal valoroase, nu există un singur set de scripturi sfinte care
să fie considerat de toți hindușii ca având autoritate deplină și
egală asupra vieții.
Tradițiile hinduse au luat naștere în mare parte în Asia de Sud,
înainte de apariția istoriei scrise. Percepția comunității hinduse
asupra propriei identități s-a schimbat și a evoluat de-a lungul
unei perioade foarte lungi de timp, iar multe forțe diferite
continuă să conducă dezvoltarea acestei identități și să o
influențeze în mod semnificativ chiar și astăzi.

DESPRE HINDUISM

Rugăciunea pentru hinduși
„Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava
viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință
înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii – nu de
voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia
stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că, până
în ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii.”
ROMANI 8:18-22

Islamul este cel mai mare grup religios cel mai puțin evanghelizat
din lume. Hindușii constituie al doilea cel mai mare grup religios
cel mai puțin atins de Evanghelie. Dintre toți slujitorii transculturali
pe care îi trimite biserica globală, mai puțin de 2 la sută se
concentrează pe împărtășirea Evangheliei cu popoarele hinduse.
Din cauza acestei mari neglijențe, majoritatea hindușilor trăiesc
încă fără a avea un acces semnificativ la Evanghelia lui Isus
Hristos..
Motivația din spatele acestui ghid de rugăciune este de a vă
încuraja pe voi, Trupul lui Hristos, să vă rugați ca Dumnezeu să
binecuvânteze popoarele hinduse. Majoritatea hindușilor rămân
unii dintre cei mai săraci oameni din lume. Cu toate acestea, pe

lângă sărăcia economică, ei suferă și de o sărăcie biblică și o
sărăcie a accesului la Cuvântul Evangheliei. Considerăm că este
timpul ca hindușii să vadă bunătatea lui Dumnezeu venind către ei.
Vă îndemnăm să vă rugați pentru ca hindușii să fie binecuvântați,
să fie roditori și pentru ca fiecare hindus să aibă șansa de a auzi
Evanghelia lui Isus Hristos. În calitate de slujitori ai împăcării,
suntem chemați să oferim lumii o întâlnire cu Isus.
Vă rugăm, de asemenea, să vă acordați puțin timp pentru a
consulta scripturile din ghid și pentru a permite Duhului Sfânt să
vă îndrume rugăciunile și să vă dea călăuzirea Sa pentru lumea
hindusă.

ZIUA 1 - 16 OCTOMBRIE

Nașterea
Pentru cei mai mulți părinți, ziua în care
se naște copilul tău este o zi marcată de
miracol. În momentul în care l-am auzit
pe fiul meu țipând, inima mea a tresărit
ca și cum ar fi primit un șoc electric. Când
asistenta mi l-a pus în brațe pentru prima
dată, abia mi-am putut stăpâni emoțiile.
Sunt încă înmărmurit de frumusețea,
binecuvântarea și miracolul pe care îl
reprezintă copiii.
Puține lucruri în viață sunt la fel de
solicitante dar și satisfăcătoare ca
și creșterea copiilor. Speranțele și
bucuriile taților și ale mamelor noastre
se împletesc în aproape toate viețile
noastre. În general, pentru hinduși, a
avea copii este adesea văzut mai degrabă
ca o responsabilitate decât ca o alegere.
Deși acest lucru pune cu siguranță o
presiune nejustificată asupra unor
cupluri indică, de asemenea, valoarea
foarte mare pe care hindușii o acordă
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Motive de
rugăciune
familiei ca fiind centrul vieții în această
lume.

Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Ieremia:

Un studiu asupra familiilor hinduse din
India a identificat faptul că hindusul de
rând se simte legat de peste optzeci
dintre membrii familiei sale imediate și
extinse.

hindușii să descopere că Isus îi cunoaște

„Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele
mamei tale te cunoșteam...”, rugați-vă ca
pe fiecare în cele mai mici detalii și că
tânjește să îi conecteze cu destinul lor.
IEREMIA 1:5

Rugați-vă pentru copiii hinduși să
descopere vestea bună a lui Isus la
începutul vieții lor, astfel încât să poată
dedica cât mai mult din această viață
pentru a-L sluji și să se poată bucura de
pacea care vine doar de la Isus.
EFESENI 2:10

Rugați-vă pentru copiii hinduși să fie
protejați și să aibă harul de a-și îndrepta
inima spre Dumnezeu și de a-L găsi.
IEREMIA 29:13

ZIUA A 2-A - 17 OCTOMBRIE

Motive de
rugăciune

Darshan
Un bătrân trece pe lângă casa noastră
purtând o pungă mică de plastic care
conține ofranda sa. Trece frecvent, în
drum spre templul local - o construcție de
dimensiune mică, cu o înălțime de abia un
metru și jumătate și o lățime de un metru
și douăzeci de centimetri, care se află la
colțul micii noastre străzi. Acest templu
găzduiește o statuetă a divinității locale
preferate, zeița Kali.
Bărbatul ajunge la micul templu și în
fața acestuia se oprește în drum. Dacă
se întâmplă să treacă vehicule, acestea
încetinesc și trec pe lângă el cu respect,
în loc să claxoneze sau să îi ceară să se
dea la o parte din drum. Dar el pare să
nu fie conștient de niciun trafic. Îl privesc
cum își așează mica ofrandă pe piedestal
- niște orez, flori de gălbenele și o lampă
mică de lut numită Diya, pe care o aprinde
împreună cu un băț de tămâie și o așează
în fața idolului. Strângându-și mâinile și
plecându-și capul, își oferă rugăciunile.
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Cuvântul Darshan provine din cuvântul
sanscrit Darsana, care înseamnă
vedere, viziune sau apariție. Adorarea
idolilor, care este o practică obișnuită a
majorității hindușilor, este centrată în
jurul actului sau urmăririi Darshan - a-L
contempla sau a-L privi pe Dumnezeu.
Este strâns legată de conceptul de
Anubhav, care este un termen folosit
pentru a descrie o viziune sau o
experiență religioasă profundă, cum ar fi
sentimentul de a fi una cu divinul.

Rugați-vă pentru hindușii care tânjesc
să-L vadă pe Dumnezeu, pentru ca ei
să descopere că Isus le poate purifica
inimile și le poate acorda privilegiul de
a-L vedea.
MATEI 5:8

Rugați-vă pentru hindușii care observă
lucrurile naturale ale acestei lumi
să-L găsească pe Dumnezeu, să vadă
atributele Sale invizibile, puterea Sa
eternă și natura Sa divină în creație și
să se întoarcă la El.
ROMANI 1:20

Rugați-vă pentru hindușii care tânjesc
să-L experimenteze pe Dumnezeul cel
viu, pentru ca ei să-L găsească pe Isus
și să primească promisiunea unei vieți
depline și veșnice.
PSALMUL 27:8

ZIUA A 3-A - 18 OCTOMBRIE

Pelerinaj și Adunare

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru hindușii care sacrifică

Mulți hinduși pun mare preț pe pelerinajul
la locurile sfinte sau pe participarea
la evenimente de bun augur, cum ar fi
cea mai mare adunare a omenirii de pe
pământ - Khumb Mela.
Khumb Mela a avut loc cel mai recent în
2019, între ianuarie și martie. Peste 120
de milioane de pelerini au vizitat orașul
Prayagraj din nordul Indiei (numit oficial
Allahabad), pentru a se scălda în apele
sfinte unde se întâlnesc râurile Gange și
Yamuna. O credință comună este aceea
că un al treilea râu, spiritual, se unește
cu acestea la confluență și că scăldatul în
toate cele trei râuri poate ajuta pelerinul
în călătoria sa spre „moksha” - eliberarea
sau salvarea din ciclul vieții și al morții. În
alte părți, în special în Asia de Sud, au loc
festivaluri comunitare similare, dar mai
mici, de multe ori centrate în jurul unui
râu important.
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Pentru majoritatea hindușilor, viața
însăși este ordonată în jurul unor
discipline spirituale, cum ar fi un
pelerinaj anual, vizite săptămânale
la templu, închinarea zilnică în
casă și respectarea festivalurilor.
Aceste evenimente sunt, de obicei,
organizate de femeile din familie,
dar cu participarea bărbaților. Există
sentimentul că aceștia trebuie să facă
aceste lucruri, altfel va trebui să sufere
consecințe nedefinite, fie în această
viață, fie în viața de dincolo, sau că cei
dragi vor suferi și ei.

multe pentru a se întâlni cu Dumnezeu sau
pentru a obține libertatea, pentru ca ei
să îl descopere pe Isus care a plătit o dată
pentru totdeauna pentru păcatele omenirii
și care oferă acest mare dar fără plată
tuturor popoarelor.
ROMANI 6:23

Rugați-vă pentru cei care s-au
săturat de ritualuri și tânjesc după o
legătură personală vie cu Dumnezeu
și Îl caută cu ardoare, ca să-L
găsească.
MATEI 7:7

Rugați-vă pentru căutători, pelerini
și asceți, pentru ca ei să descopere
Apa Vie în persoana Domnului Isus.
IOAN 4:10

ZIUA A 4-A - 19 OCTOMBRIE

Prima Ashrama: Brahmacharya

Motive de
rugăciune

Etapele clasice sau filosofice ale vieții
unui hindus se numesc ashramas. Există
patru ashramas principale, iar denumirea
primei etape este Brahmacharya.
Această etapă începe, în general, cu
intrarea la școala formală și se încheie cu
căsătoria. În timpul acestei etape, este
de dorit ca tinerii să acorde prioritate
educației lor, îndrumărilor părinților și
altor preocupări, cu un accent deosebit
pe învățarea despre și practicarea
responsabilităților numite Dharma.

Rugați-vă pentru copiii hinduși ca să
întâlnească dragostea lui Isus și săși găsească bucuria și scopul în El.

Dharma este un cuvânt dificil de tradus,
dar este înțeles în mod normal ca
fiind responsabilitățile personale pe
care cineva le are față de sine, față de
familie, față de societate ca un întreg și
față de Dumnezeu. Pentru majoritatea
hindușilor, conceptul de Dharma este
ceva esențial pentru toate părțile vieții și
nu doar un concept spiritual relevant în
cadrul unor practici specifice.
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Mulți părinți marchează primele
experiențe ale copilului lor cu o mare
sărbătoare. În familiile hinduse există
ceremonii precum cea care marchează
prima dată când un copil degustă
orezul, prima zi de naștere, prima
zi de școală, ajungerea la pubertate
și așa mai departe. Creșterea și
educarea copiilor este adesea văzută
ca o datorie care nu trebuie neglijată.
Întreaga familie, atât cea apropiată cât
și cea extinsă, va participa la creșterea
copiilor, lucrând împreună pentru
a marca aceste rituri de trecere și
încercând să se asigure că, fiul sau fiica
rămân pe o cale clară spre succes.
Această fază a vieții conduce la
atingerea maturității depline, care are
loc în momentul căsătoriei.

MARCU 12:4

Rugați-vă pentru comunitățile
hinduse, ca să descopere marea
dragoste a lui Dumnezeu, Tatăl.
1 IOAN 3:1

Rugați-vă ca micuții copii hinduși să
fie protejați de rău și împuterniciți
să-L descopere pe Dumnezeu în
anii lor formativi de studiu și de
pregătire pentru viață.
1 IOAN 2:1

ZIUA A 5-A - 20 OCTOMBRIE

În căutarea schimbării
Jaipal s-a așezat la birou să se uite din nou
la carnetul de note. Era încântat de ceea ce
vedea și era convins că întreaga lui familie va
fi încântată, de asemenea.
Trecuse examenul de bacalaureat cu o notă
atât de mare, încât de acum înainte toți îi
vor spune „topper” - cineva care a trecut
examenul în fruntea clasei. Fotografia lui va
fi pusă pe afișe prin oraș, profesorii lui vor fi
lăudați pentru modul în care predau, școala
lui va promova succesul lui ca pe propriul
succes, iar familia lui se va bucura de un nou
respect în comunitate.
Dar cel mai important lucru era că notele
sale îi garantau practic unul dintre locurile
râvnite la universitatea guvernamentală.
Mai avea încă multe examene în fața lui, dar
astăzi, indiferent de ceea ce avea să urmeze,
putea să respire adânc și să se relaxeze, căci
toți anii grei de muncă dăduseră roade.

Dacă un student din India nu reușește
să facă progrese semnificative sau
notabile, munca lui va fi resimțită ca fiind
un eșec imens. Poate însemna că nu
va putea avea acces la locuri de muncă
guvernamentale sau la universități
publice.
Costurile pentru a urma o educație
privată sunt prea mari pentru
majoritatea indienilor, iar o notă
mică poate fi ca și cum oportunitățile
de schimbare se îndepărtează de la
îndemâna familiei și va trebui să aștepte
ca următoarea generație să ofere
speranța unui viitor mai bun.

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru elevii hinduși care
muncesc din greu pentru a obține
abilitățile necesare pentru viață, pentru
ca să Îl întâlnească pe Isus, care le poate
oferi, pe lângă abilitățile căutate, și un
scop și un sens absolut.
2 TIMOTEI 2:15

Rugați-vă pentru părinții hinduși, pentru
ca ei să aibă înțelepciune în îndrumarea
speranțelor și a viselor copiilor lor, ca să
îi pregătească pentru o viață cu sens.
PROVERBE 12:22

Rugați-vă pentru ca sistemele,
guvernele și economiile să își schimbe
modurile fundamentale de funcționare,
pentru a încuraja un acces mai mare
la educație de calitate și pentru a crea
locuri de muncă valoroase pentru toți.
PROVERBE 22:29
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ZIUA A 6-A - 21 OCTOMBRIE

Recunoscuți în
întreaga lume
Eashwari era foarte fericită că s-a întors
la universitate. Vacanța scurtă petrecută
acasă fusese bună, dar îi lipseau prietenii
și era nerăbdătoare să se întoarcă la studii
și la libertatea de care se bucura la școala
din străinătate. Familia lui Eashwari este
bogată, iar ea are rude împrăștiate pe
tot globul. Ea speră ca într-o zi să devină
cetățean al țării în care studiază, ceea
ce înseamnă că trebuie să obțină note
excelente și un loc de muncă pentru a-i
asigura o viză de rezident.
În cele din urmă, părinții ei vor începe să-i
caute un soț. Eashwari știe că există mulți
burlaci eligibili în rândul diasporei globale
a popoarelor hinduse. Cu toate acestea,
organizarea căsătoriei surorii sale mai
mari a durat peste trei ani, și asta cu
ajutorul unui serviciu matrimonial pe care
părinții ei l-au angajat. Dar toate acestea
sunt în viitor. Deocamdată, ea poate
profita la maximum de viața de studentă.
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Motive de
rugăciune
La aproape toate universitățile de top din
lume puteți găsi tineri hinduși străluciți.
Aceștia au fost crescuți de la o vârstă
fragedă cu înțelegerea faptului că într-o
zi se vor alătura unei forțe de muncă
globale; ei se descurcă bine cu călătoriile
și cu traiul în alte culturi. Mulți dintre ei
vor ajunge să ocupe poziții influente în
guvern, în mediul academic, în medicină
și nu numai. Cu toate acestea, cei mai
mulți dintre acești studenți păstrează
un sentiment puternic al identității lor
hinduse și se integrează bine în noile
locuri în care trăiesc.

Rugați-vă pentru diaspora globală a
popoarelor hinduse, pentru ca prin
călătoriile lor să aibă oportunități de
a experimenta dragostea lui Isus în
moduri reale și semnificative.
MATEI 23:12

Rugați-vă pentru studenții hinduși
din universități, pentru ca aceștia
să realizeze lucruri mărețe pentru
ei și familiile lor și să pună bazele
pentru generațiile viitoare, care să
se bucure de pace și sănătate.
PROVERBE 13:22

Rugați-vă pentru familiile care se
confruntă cu sentimente de pierdere
și singurătate, din cauză că nu își pot
avea copiii aproape pentru un număr
semnificativ de ani.
EXODUL 20:12

ZIUA A 7-A - 22 OCTOMBRIE

A doua Ashrama:
Grihastha
Această zi marchează sărbătoarea
hindusă Dhanteras și începutul celor cinci
zile de Diwali. Dhan înseamnă bogăție, iar
Teras înseamnă treisprezece, care este
data festivalului conform calendarului
popular hindus. În această zi, familiile fac
cumpărături specifice, ca de exemplu,
vor cumpăra lucruri fabricate din metale
sau vor face investiții care au ca scop
asigurarea bogăției viitoare. Vor cumpăra
atât lucruri banale, precum ustensile de
bucătărie, cât și aur și argint sau chiar
aparate casnice și automobile. Este cea
mai mare zi de cumpărături din an pentru
hinduși. Aceștia consideră că achizițiile
din această zi vor aduce binecuvântare,
bogăție și siguranță pentru anul care
urmează.
Această zi este, de asemenea, o
oportunitate de a evidenția unele dintre
caracteristicile celei de-a doua Ashrama.
Această etapă a vieții se numește
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Motive de
rugăciune
Grihastha, sau etapa gospodarului.
Această etapă este considerată ca fiind
o etapă de bucurie în trăirea plăcerilor
vieții - posesiuni, hrană, familie; dar și
ca o etapă plină de responsabilități,
printre care și purtarea poverii unei
familii mari. Această etapă cuprinde
căsătoria, îmbătrânirea părinților,
nașterea copiilor și rutina zilnică a muncii.
Pentru mulți, Grihastha este marcată
de absența libertății, de povara grea a
responsabilității de a avea grijă de familie
și de obligațiile față de comunitate. În
acest fel, stadiul de gospodar este adesea
definit de scopul de a agonisi bogăție
pentru a asigura traiul familiei, precum
și de a atinge țelurile Dharmei - obligațiile
sociale față de societate și față de
credință.

Rugați-vă pentru căsătoriile hinduse,
pentru ca acestea să fie un loc de
siguranță și bucurie. Rugați-vă ca cuplurile
să-L întâlnească pe Hristos împreună.
1 CORINTENI 13:4-7

Rugați-vă pentru familiile
multigeneraționale hinduse și pentru ca
credincioșii să fie eficienți în a sluji astfel
de familii, de la cei mai mici copii până la
bătrâni.
1 TIMOTEI 5:4

Rugați-vă ca marele plan al lui Dumnezeu
pentru familii să devină tot mai clar, pe
măsură ce familii întregi se întorc la El.
PSALMUL 103:17-18

ZIUA A 8-A - 23 OCTOMBRIE

Ajunsă la noua casă
pentru prima dată
Mireasa sosește la noua ei casă. Făcând
o pauză la intrare, își pune piciorul drept
pe o oală cu orez care a fost așezată
în fața ei. Îl împinge, sparge vasul și
împrăștie orezul în casă. Ea intră pe ușă,
în noua ei viață, ca noră în casa soțului
ei. Oala plină cu orez pe care tocmai a
răsturnat-o simbolizează prosperitatea
și binecuvântarea pe care o noră o
aduce într-o casă.
Multe familii hinduse trăiesc în case cu
familia extinsă, care conține mai multe
generații, aproape întotdeauna centrată
pe descendența masculină. Mai mulți
frați pot trăi sub același acoperiș cu
soțiile, copiii și părinții lor. În India există
chiar și un statut fiscal special pentru
familiile mixte, care le permite să își
depună impozitele împreună.

When a bride joins her husband’s
family, she comes home for the first
time. Atunci când o mireasă se alătură
familiei soțului ei, ea merge pentru
prima dată acasă. Nunta are loc adesea
în comunitatea de origine a femeii
și se încheie cu o ceremonie în care
mireasa se desparte de familia sa.
Această parte a nunții este marcată
de durere și lacrimi, deoarece ea își ia
rămas bun de la familia ei. De obicei, nu
este o despărțire permanentă, pentru
că aproape sigur va vizita și uneori va
rămâne cu familia naturală pentru o
perioadă mai lungă de timp, cum ar fi
atunci când este însărcinată.

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru tinerele mirese hinduse.
Noua lor poziție în viață creează o
deschidere spirituală și mulți au observat
că nora unei familii este adesea prima
care Îl acceptă pe Isus și împărtășește
credința în Hristos cu familia soțului ei.
MATEI 5:6

Rugați-vă pentru familia hindusă
a tinerilor credincioși, pentru ca
aceștia să nu-i trateze cu asprime pe
tinerii credincioși, ci să aibă o ureche
deschisă pentru a auzi Vestea Bună
de la ei.
EFESENI 3:14-15

Rugați-vă pentru căsniciile hinduse,
pentru ca acestea să experimenteze
binecuvântările lui Dumnezeu, trăind
în rodnicie, pace și bucurie.
FAPTELE APOSTOLILOR 16:31
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ZIUA A 9-A - 24 OCTOMBRIE

Hrană, îmbrăcăminte
și adăpost
O zicală populară în hindi, limba vorbită
de sute de milioane de hinduși, este: „Roti
Kapda Aur Makaan”. Aceasta se traduce
simplu prin: „Hrană, îmbrăcăminte și
adăpost” și se referă la necesitățile de
bază ale vieții. Pe măsură ce cele mai
populate națiuni hinduse se dezvoltă
din punct de vedere economic, locuitorii
lor speră să obțină mai mult decât
necesitățile de bază pentru ei înșiși
și pentru copiii lor. Nu doar hrană,
îmbrăcăminte și adăpost, ci și educație,
tehnologie, aer condiționat, asistență
medicală, mașini, facultate, investiții,
pensionare și vacanțe. Sunt speranțele
și visele unei clase de mijloc uriașe care
apare în țările hinduse.
Intrând în faza de gospodar al vieții, tinerii
hinduși se confruntă adesea cu nevoile
uriașe ale comunității și familiei lor.
Dezvoltarea economică recentă a oferit
acestei generații șansa de a-și construi
12

cariere rodnice. Cu toate acestea, ei
trebuie să fie conștienți, de asemenea,
de faptul că s-ar putea să fie nevoiți
să se confrunte cu datoriile și poverile
trecutului, moștenite de la generațiile
anterioare. Acestea s-au luptat adesea
pentru a-și asigura strictul necesar
al vieții, dar nu au fost în măsură să
acumuleze o avere proprie pentru viitor.

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru tinerii hinduși care
intră în această etapă. Mulți dintre
ei se vor muta în orașe noi pentru a
urma cariere, în speranța că acestea
le vor oferi mai mult din ceea ce își
doresc.
FAPTELE APOSTOLILOR 2:5-12

Rugați-vă ca popoarele hinduse
să-L întâlnească pe Isus și să fie
schimbate pentru eternitate.
PSALMUL 51:10

Rugați-vă pentru bărbații și femeile
hinduse care își caută un loc de
muncă. Multe națiuni în care locuiesc
hinduși se luptă cu crearea de locuri
de muncă.
GENEZA 2:15

ZIUA A 10-A – 25 OCTOMBRIE

Născut din nou pentru
o speranță vie
Shreya știa că părinții ei ar putea fi
supărați. Părinții ei erau dintr-o familie
importantă, care avea rol de conducere
în satul lor. Dar întâlnirea lui Shreya
cu Isus a venit atunci când s-a mutat
într-un oraș local, pentru a studia. Acolo
a întâlnit câțiva urmași ai lui Hristos.
Shreya a citit Noul Testament și a pus
multe întrebări și încet a început să-L
iubească pe Isus și a decis să-L urmeze.
Shreya își iubea familia și dorea să
vorbească despre Isus cu ei, dar îi era
teamă. Ea a aranjat o întâlnire cu tatăl ei,
aducând împreună doi prieteni pentru a
o ajuta. Shreya a spus tatălui ei despre
dragostea sa pentru Isus și pentru familia
ei, anticipând cu nerăbdare răspunsul lui.
El a ascultat cu atenție și apoi a dat din
cap ușor și i-a spus fiicei sale că este de
acord cu decizia sa de a-L urma pe Isus.
Toată lumea a scos un oftat de ușurare.
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Shreya are o relație bună cu familia sa
și continuă să le vorbească cu credință
despre dragostea lui Isus.
Pentru mulți credincioși de origine
hindusă, riscul de a fi respinși de propria
lor familie sau comunitate din cauza
credinței în Hristos este mare. Dar
prin slujirea credincioasă și iubitoare
a membrilor familiei care îl urmează
pe Isus, majoritatea hindușilor ajung la
credința în El.

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru familia lui Shreya, ca
și ei să aleagă să-L urmeze pe Isus și
să experimenteze pacea găsită în El.
IOAN 14:27

Rugați-vă pentru credincioșii
hinduși, ca să aibă înțelepciune
când vor vorbi despre Isus cu cei din
comunitatea lor.
ROMANI 12:18

Rugați-vă pentru hindușii care au
membri ai familiei care Îl urmează
pe Hristos, să aibă inimi blânde și
deschise față de mesajul de dragoste
al lui Isus și chiar vise și experiențe
supranaturale care confirmă
realitatea iubirii lui Isus pentru ei.
ROMANI 8:26

ZIUA A 11-A - 26 OCTOMBRIE

A treia Ashrama:
Vanaprashtra
Pe măsură ce hindușii îmbătrânesc,
ei intră în a treia și a patra etapă a
vieții, care adesea ridică întrebări mai
profunde despre scopul vieții, eternitate
și suflet.
Astăzi ne concentrăm rugăciunile asupra
celor care se află în a treia etapă sau
ashrama, a vieții. Vanaprashtra, tradus
uneori „calea pădurii”, este etapa care
începe când responsabilitățile pentru
familia comună sunt predate copiilor
adulți. Uneori este descrisă drept
„etapa pustnicească” , deoarece este un
timp pentru retragerea din îndatoririle
vieții și petrecerea a cât mai mult timp
în contemplare spirituală, rugăciune,
gândire și luare în considerare a marilor
întrebări ale vieții.
Această etapă este considerată o fază de
tranziție, între a fi un gospodar activ și
activitățile spirituale care caracterizează
14

Motive de
rugăciune
cea de-a patra Ashrama. Este o
oportunitate de evaluare a ceea ce ai
făcut în viața ta și cum ai vrea să mergi
în următoarea.
Mulți hinduși cred de-a lungul vieții că
sunt ființe eterne, sortite să moară și să
se nască din nou într-un ciclu aproape
nesfârșit de suferință. Mântuirea este
văzută ca o eliberare din acest ciclu de
renaștere și suferință. A treia ashrama
este un moment în care hindușii pot
fi deschiși să învețe despre mântuirea
prin Isus.

Rugați-vă pentru hindușii din
această a treia etapă a vieții, ca
acest sezon de reflecție să-i facă să
caute adevărul etern și să găsească
Adevărul în Isus.
TIT 2:2

Rugați-vă pentru hindușii care intră
în această etapă să găsească timp
și libertate pentru a-și pune marile
întrebări din viață, ca să găsească
răspunsuri care să-i conducă la Isus.
ROMANI 10:9-13

Rugați-vă pentru cei care se află
în această etapă de tranziție ca să
descopere conexiunile, relațiile,
ideile și conceptele care îi pot
conduce la o credință mântuitoare
în Isus.
ECLESIASTUL 3:11

ZIUA A 12-A - 27 OCTOMBRIE

Puterea unui nume
Mulți hinduși marchează numirea
copilului lor printr-o ceremonie numită
Namkaran care se traduce prin „naam”,
care înseamnă „nume” și „karan” care
înseamnă „creează”. La scurt timp după
ce se naște copilul, ceremonia va avea
loc într-un templu sau în casa familiei.
Un preot va consulta diferite hărți
astrologice și apoi va pronunța un nume
pentru copil. Uneori, acest nume este
luat ca nume legal, dar adesea familia va
alege un alt nume și va păstra numele
acordat copilului ca parte a tradiției
familiei. În ambele cazuri, Namkaran este
un moment de sărbătoare.
În Asia de Sud, casa majorității hindușilor
din lume, nu este neobișnuit ca părinții
unui copil să aștepte zile sau chiar
săptămâni înainte de a le da un nume.
Uneori, acest lucru se datorează faptului
că ei caută trăsături de personalitate sau
pentru că așteaptă părerea preotului la
15

ceremonia Namkaran. Mai târziu, dacă
un hindus se alătură unui ordin religios,
i se va da un alt nume. Numele joacă
adesea un rol important în identificarea
afilierii de castă sau comunitate.

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru părinții hinduși, când
caută să-și crească fiii și fiicele, ca
Dumnezeu să le dea înțelepciune și să-i
binecuvânteze.
1 CRONICI 29:19

Rugați-vă pentru copiii care adesea
se definesc prin numele pe care le
primesc, ca să-L întâlnească pe Tatăl
Dumnezeu și să adauge la identitatea
lor ca fii și fiice ale lui Dumnezeu.
1 IOAN 3:1

Rugați-vă pentru puntea de înțelegere
pe care o creează o valoare ridicată
a numelui și ceremoniile de numire
între hinduși și poveștile biblice în care
numele contează.
IEREMIA 1:5

ZIUA A 13-A - 28 OCTOMBRIE

Pelerinaj que iur?
Ram Kumar se așeză. El își ridică cu grijă
picioarele și încrucișă pe poteca de lângă
râul sfânt Gange. Familia lui se plimbase
cu el. Fusese o zi lungă, dar era sigur că
merita.
Un Sadhu este un ascet hindus sau o
persoană sfântă care se află adesea
într-un fel de pelerinaj continuu, făcând
lucruri precum: vizitarea templelor
importante, festivalurile de bun augur
sau urmărirea unui anumit Guru. Ceilalți
Sadhus îi împărtășiseră lui Ram Kumar
că seara asta era o ocazie de bun augur
și că participarea la ceremonie îl va ajuta
cu siguranță pe parcursul călătoriei sale.
În ultimii 5 ani, Ram Kumar a mers peste
tot și picioarele nu încetaseră să-l doară,
din cauza mersului. Durerea era ceva
ce învățase să accepte ca fiind doar un
alt lucru de depășit în viața lui în timp
ce urmărea Moksha (eliberarea sau
mântuirea).
16

Motive de
rugăciune
Pelerinajul este adesea nu doar o
activitate individuală, ci familiară și chiar
una comunitară. Nu este neobișnuit la
marile sanctuare, temple sau festivaluri
hinduse să vezi sate întregi venind fie pe
jos, cu tractor, cu autobuzul sau cu alte
mijloace de transport. Ei vor desfășura
adesea sesiuni continue de închinare în
timpul pelerinajelor, cântând pe rând la
instrumente sau cu vocea, în timp ce unii
se ocupă de copii, de pregătirea mâncării
sau de alte sarcini.

Rugați-vă pentru cei care caută cu
seriozitate acea relație profundă cu
divinitatea, ca să fie umpluți
1 PETRU 2:21

Rugați-vă ca cei care fac pelerinaje
să-L găsească pe Dumnezeul Viu,
Isus, în călătorie.
ISAIA 40:31

Rugați-vă pentru ca oamenii să
realizeze că nu sunt prinși într-un
ciclu nesfârșit de renaștere, ci sunt
invitați la viața veșnică cu Hristos.
IOAN 3:16-17

ZIUA A 14-A - 29 OCTOMBRIE

A patra Ashrama: Sannyasa
Sonu se uită la rugul funerar din fața
lui. O construise lângă râu cu propriile
sale mâini. Astăzi, însă, nu va exista
niciun cadavru care să fie pus în flăcări.
În această zi Sonu va lua jurămintele
unui Sanyasi și va deveni un călugăr
hindus, un pustnic sau ascet. Această
parte a ceremoniei a inclus construirea
și aprinderea simbolică a propriului rug
funerar pentru a marca renunțarea sa.
Cuvântul Sanyasi descrie literalmente pe
cineva care „a renunțat la tot”. Aceasta
include posesiunile materiale, legăturile
relaționale, posesiunile materiale,
titlurile și statutul. Unii Sanyasi sunt fără
adăpost, unii locuiesc într-o mănăstire
și unii chiar călătoresc cu alți Sanyasi în
pelerinaj.
În timp ce stătea în picioare și privea
focul arzând, Sonu și-a reflectat noul
nume, „Muktananda”, care i-a fost dat de
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Guru. Numele Muktananda se traduce
prin „bucuria de a fi eliberat” sau
„fericirea eliberării spirituale”. Nu avea
să mai fie cunoscut după vechiul său
nume, pentru că Sonu a renunțat la tot
astăzi, iar Muktananda se născuse.
Majoritatea hindușilor care intră în a
patra și ultima Ashrama nu fac pasul
extrem de a deveni Sanyasi. Cu toate
acestea, modelul retragerii, renunțării la
plăcerile lumești și urmăririi activităților
spirituale este o forță extrem de
puternică. Un ideal, care influențează
multe dintre alegerile pe care hindușii în
vârstă le fac cu privire la modul în care
își vor petrece anii care le-au rămas.

Motive de
rugăciune
Rugați-vă pentru hindușii în vârstă,
care cheltuiesc adesea mult timp și
bani în activități spirituale, ca să-L
descopere pe Isus, dătătorul vieții
veșnice și sursa păcii adevărate.
IOAN 10:28-30

Rugați-vă pentru cei care și-au asumat
jurămintele și au renunțat la vechea
lor viață, ca să experimenteze o nouă
viață în Hristos.
MATEI 6:19-21

Rugați-vă pentru Sanyasi, ca Sonu,
care lasă deoparte dorințele
carnale, dorințele ochilor și mândria
vieții, să caute eternitatea și
spiritualitatea.
1 IOAN 2:15-17

ZIUA A 15-A - 30 OCTOMBRIE

Asato Ma

Motive de
rugăciune

Asato ma sad gamya
Tamso ma jyotir gamya
Mrityor ma amritm gamya

și o recunoaștere a faptului că fiecare
individ are un potențial etern, dar un viitor
incert.

Traducere:
Condu-mă de la neadevăr la adevăr,
Condu-mă de la întuneric la lumină,
Condu-mă de la moarte la nemurire.

Isus S-a descris pe Sine drept „calea,
adevărul și viața”. El S-a numit pe Sine
„lumina lumii” și „învierea și viața”. În Isus,
dorul neîmplinit al inimii hinduse este
palpabil și umplut.

Găsit în unele dintre cele mai vechi
texte de înțelepciune hindusă, Asato Ma
este una dintre cele mai utilizate și bine
cunoscute rugăciuni ale hindușilor.
De-a lungul secolelor, strămoșii populației
hinduse actuale, au rostit rugăciunea
de mai sus către diverși zei și zeițe, așa
cum descendenții lor continuă să facă
asta și astăzi. Unii, cu siguranță, chiar au
strigat în disperare către orice Dumnezeu
necunoscut pentru un răspuns. Pe scurt,
hindușii nu au renunțat. În inimile lor
există o dorință reală de adevăr, lumină
18

Rugați-vă ca hindușii să audă Vestea
Bună că, în Isus, această rugăciune
a multor generații, este îndeplinită
și are un răspuns deplin.
APOCALIPSA 21:4

Rugați-vă ca slujitorii Evangheliei să
fie întăriți în lucrarea lor și curajoși
în proclamarea lor.
FILIPENI 4:6

Rugați-vă pentru hindușii care au
făcut pasul curajos și disperat de a
căuta orice Dumnezeu necunoscut,
ca aceștia să-L găsească pe Isus prin
harul Său miraculos și să primească
darul eliberării de păcat și suferință.
FAPTELE APOSTOLILOR 17:23

ÎNCHEIERE

Privind înainte cu speranță
Romani 15:13 spune: „...Dumnezeul
nădejdii să vă umple de toată bucuria și
pacea pe care o dă credința, pentru ca,
prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în
nădejde!”
Aceasta este rugăciunea noastră pentru
anul care vine. Sperăm că asistăm la
sfârșitul unui sezon dificil de pandemie.
În mijlocul pierderilor și al altor
preocupări care rămân, ne întoarcem
ochii către speranța pe care o avem în
bunătatea lui Dumnezeu.
În timp ce mulți în această lume
se întristează profund, din motive
întemeiate, ni se reamintește că și cei
care îl cunosc pe Hristos se întristează,
dar diferit. Ne întristăm cu speranța încă
în mâinile noastre pentru veșnicie. Să ne
rugăm pentru popoarele hinduse pentru
ca ei să-L întâlnească pe Hristos și să fie
capabili „...să nu se întristeze așa cum fac
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alții care nu au speranță” (1 Tesaloniceni
4:13b)
Isus a murit și pentru popoarele hinduse,
iar oferta Sa de har și mântuire le este
disponibilă. Cu toate acestea, este o
tragedie de netăgăduit faptul că, până în
prezent, majoritatea hindușilor rămân
fără acces semnificativ la această Veste
Bună. Pavel a scris despre aceeași
problemă acum două mii de ani când a
spus:
„Căci „oricine va chema Numele Domnului
va fi mântuit”. Atunci cum îl vor chema pe
Cel în care nu au crezut? Și cum să creadă
în Acela de care nu au auzit niciodată? Și
cum să audă fără să predice cineva? Și cum
să predice dacă nu sunt trimiși? După cum
este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele
celor ce propovăduiesc vestea bună!”
(Romani 10:13-15)

Astăzi ne uităm înainte cu speranța că
vom vedea o creștere masivă a mărturiei
pentru Isus Hristos printre popoarele
hinduse. Această mărturie a fost în mare
măsură ignorată de Biserica istorică și
rămâne o sarcină neterminată. Popoarele
hinduse continuă să se roage și să caute
adevărul, eliberarea, viața veșnică. Vă
invităm să fiți alături de noi cu speranța
că prin miracolul supunerii, Biserica
globală își va îndrepta inimile asupra
lumii hinduse și cu îndrăzneală și credință
îi va iubi și va ruga pe Dumnezeu să-i
binecuvânteze.
Vă mulțumim că vă rugați cu noi!

