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Вас вітає путівник «15 днів 
молитви за індуїстський світ 
у 2021 році»! 
Цілий світ потерпав від пандемії 
ковід-19, однак в Індії, країні більшості 
індуїстів, люди постраждали від її 
жахливих наслідків більше за інших. Усі 
індійські родини відчули влив хвороби із 
людськими жертвами, втратою 
здоров’я, можливостей та прибутків, і 
все це відчуватиметься ще у майбутні 
десятиліття поспіль.

Цей випуск присвячений темі родини, 
однак робота із написання статей та 
збору фотографій почалася до жахіть 
другої хвилі ковід-19, яка вразила 
Індію. Хвороба, горе та втрати 
спустошили Індійський субконтинент. 
Постраждали родини. Вогнища від 
індуїстських поховань освічували 
вулиці протягом тижнів. Цей період 

назавжди змінив нашу координаційну 
команду путівника, наші родини, друзів 
та громади.

Індуїзм підходить до проблеми 
страждань по-різному, в залежності від 
гілки релігії. Свамі Вівекананда (1863—
1902) був впливовим індуїстським 
монахом із Калькутти. Його вчення про 
страждання засноване на історії про 
богиню Сіту, про страждання від 
великої несправедливості якої 
говориться в давньоіндійському епосі 
«Рамаяна». 

Сіта вихваляється як досконала жінка: 
посвячена та чиста, вірна, незважаючи 
на біль та несправедливість. Її здатність 
зносити страждання вважається її 
найбільшою цнотою. 

Свамі Вівекананда вчить, що 
витривалість у стражданнях є 
індуїстською досконалістю. Він каже: 
«Ми доти знищуємо зло стражданням, 
доки зло перестає вже нас зачіпати і 
перетворюється на веселу втіху». Він 
порівнює це і західною філософією 
страждання, де існує мета «зменшити 
зло, підкоривши його».

Як послідовники Христа, ми не 
приймаємо ані «західної», ані «східної» 
філософії, однак ми дивимося у 
Писання, щоб зрозуміти людський 
досвід страждання в усіх його формах 
та проявах. Біблія заохочує нас 
пам’ятати, що страждання тимчасові (1 
Петра 5:10), що вони ніщо у порівнянні 
зі славою, яка чекає на нас (Римлян 
8:18) і що Бог може використати їх 
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IВВЕДЕНИЕ

на добре (Римлян 8:28). Віруючі також 
заохочуються до того, щоб 
використовувати страждання як 
можливість зростати у вірі (Якова 1:2–
4) та визнати їх як те, що ми можемо 
розділити з Ісусом (Филип’ян 3:10). 
Знаючи, що ми зустрінемося зі 
стражданнями, ми маємо заповідь 
втішати тих, хто у смутку (2 Коринтян 
1:3–4; Галатів 6:2), та втішатися 
присутністю Христа у власних 
стражданнях (2 Коринтян 1:5; Псалом 
23). Як плач є частиною нашої віри 
(Псалом 88), так і надія (Об’явлення 
21:4).

Під час таких страждань людина може 
почуватися у безвиході. Молитва 
може здаватися недоречною. Але нас 
надихає обіцянка у Римлян 8:26–28: 

«Так само ж і Дух допомагає нам у 
наших немочах; бо ми не знаємо, про 
що маємо молитись, як належить, але 
Сам Дух заступається за нас 
невимовними зідханнями. А Той, Хто 
досліджує серця, знає, яка думка Духа, 
бо з волі Божої заступається за святих. 
І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто 
покликаний Його постановою, усе 
допомагає на добре.»

Під час молитов, які знаходяться у 
цьому путівнику, дозвольте Святому 
Духові заступатися через вас за 
індуїстські родини, які потребують 
надії Христа у своєму горі. Моліться за 
відновлення Індії та інших індуїстських 
громад, постраждалих від пандемії 
ковід-19. І моліться за християн, які 
знаходяться серед них, щоб вони 
розповсюджували звістку про Христа, 
закликаючи індуїстів до Нього, і щоб 
усе допомагало на добро.
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ВСТУП

Що таке «15 днів молитви 
за індуїстський світ»?

Як з’явився марафон «15 днів молитви»? 
У 2016 році спільнота християн, які прагнуть ділитися любов’ю Христа з індуїстами, вирішили 
відродити молитву за індуїстів, початок якої припав на 1990-ті роки. 

Видання 2021 року є виявом любові послідовників Христа до індуїстів — любові, яка включає 
бажання, щоб вони процвітали та знайшли вічне спасіння в Ісусі.

Хто пише статті та випускає молитовний путівник?
Над змістом молитовного путівника працюють християни з усього світу, багато з них 
живуть і працюють серед індуїстів, виявляючи до них любов.

Як приймається рішення, про що молитися?
Ми отримуємо листи з усього світу, і кожен рік присвячений конкретній темі. Якщо ви 
хочете запропонувати конкретну молитовну потребу в контексті молитви за індуїстів, 
зв’яжіться з нами, використовуючи форму зворотного зв’язку на нашому сайті  
www.pray15days.org або написавши нам на адресу: info@pray15days.org

ВИ Ж МОЛІТЬСЯ ОТАК:

«Отче наш, 
що єси на небесах! 

Нехай святиться Ім'я 
Твоє, нехай прийде 

Царство Твоє, нехай 
буде воля Твоя, як на 
небі, так і на землі» 

Матвія 6:9-10
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Ідентичність індуїста здебільшого заснована на факті 
народження в індуїстській родині, а не конкретному наборі 
вірувань, поклонінні певному богу чи наверненні в індуїзм.

Де витоки індуїзму?
Багато святих, гуру, письменників та відомих людей 
зробили свій внесок у розвиток індуїзму. Але ніяка людина, 
ані подія не вважаються визначальними для його 
розвитку. Незважаючи на те що більшість індуїстів 
погодяться з користю певних священних текстів, не існує 
таких, які б вважалися повністю і однаково авторитетними 
для усіх індуїстів. 

Складні та різноманітні індуїстські традиції існують у 
Південній Азії ще з неписемних часів. До того ж, 
сприйняття індуїстів самих себе протягом віків постійно 
змінювалося і розвивалося та продовжує формуватися і 
сьогодні.

ВСТУП

Про індуїзм

Чи вважається індуїзм релігією?
Досить складно описати індуїзм просто як релігію, і в цьому 
путівнику ви не знайдете вичерпної відповіді про нього. В 
межах індуїзму не існує головного ортодоксального вчення 
чи переліку вірувань, використовуючи які можна 
визначити, хто є індуїстом. 

Слово «індуїзм» насправді описує різноманітну групу 
багатьох релігій, традицій, вчень чи систем вірувань. У 
кожного індуїста може бути власний набір переконань. 
Тому краще говорити про його різноманіття, а не один вид 
індуїзму. 

Однак варто визнати, що слово «індуїзм» нині набуло 
такого широкого вжитку навіть серед самих індуїстів для 
опису широкого кола їхніх думок та колективного 
самовизначення. 

Хто такі індуїсти?
Індуїсти складають близько 15% населення землі. 
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ВСТУП

Кількість індуїстів у світі

ІНДІЯ — друга найбільш густонаселена країна у світі, 95% усіх 
індуїстів проживає саме тут. Із загальної кількості населення 
Індії (1,4 млрд людей) близько 80% — індуїсти.

НЕПАЛ — ще одна країна у світі, де більшість населення — 
індуїсти. Близько 81% (тобто 22 млн) усього населення Непалу 
(29 млн людей) — індуїсти.

БАНГЛАДЕШ — місце проживання для близько 16 млн 
індуїстів, що становить 10% населення із загальної кількості 
(163 млн). 

ІНДОНЕЗІЯ — країна з найбільшою кількістю 
мусульманського населення, в якій також проживає близько 
4,5 млн (або 1,7%)  індуїстів із 270 млн загальної кількості 
людей; найбільше індуїстів проживає на острові Балі.

ПАКИСТАН — третя мусульманська країна у світі із 3,4 млн 
індуїстів (1,6% із загальної кількості у 216 млн людей). 

У світі нараховується 1,1 млрд 
індуїстів, тобто 15% від усього 
населення землі (7,8 млрд). 

Для порівняння, кількість 
християн у світі становить 2,3 
млрд, а мусульман — 1,9 млрд.  

П’ЯТЬ КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ІНДУЇСТІВ
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ВСТУП

Молитва за індуїстів 

Індуїсти — друга за кількістю найменш досягнута 
Благою звісткою релігійна громада у світі, серед якої 
працює лише 2% служителів, мета яких поділитися 
Євангелієм з ними. Це означає, що більшість індуїстів 
живуть, все ще не маючи прямого доступу до Благої 
Звістки Ісуса Христа.

У Євангелії від Луки 4:17–19 Ісус проголосив: «На Мені Дух 
Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину 
звіщати вбогим. Послав Він Мене проповідувати 
полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити 
на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього 
змилування». 

У цьому молитовному путівнику ми заохочуємо вас 
молитися за індуїстські громади, які належать до 
найбідніших у світі, вони потребують свободи, 
прихильності та Доброї Звістки. Моліться за 
благословення для них, за зцілення та можливість 
почути Євангеліє Ісуса Христа.

Ми молимося, щоб вас надихали запропоновані місця 
Писання і ви дозволили Святому Духу скеровувати 
молитви та прихиляти своє серце і до індуїстів, яких 
Він любить.

«Жниво справді велике, та робітників мало; тож благайте 
Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав»
(МАТВІЯ 9:37-38)
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за індуїстів на 
першій стадії, за можливості 
для них потоваришувати з 

християнами та почути 
Євангеліє (Приповісті 22:6).

Моліться за індуїстів на другій 
стадії, щоб у цей напружений 
період життя вони зустрілися 

зі Святим Духом, Який 
допоможе їм прийти до 
Христа (Ефесян 1:17–19). 

Моліться за індуїстів на 
останніх стадіях життя, щоб у 

своєму пошуку духовного 
просвітлення вони б 

пережили об’явлення Ісуса 
(Дії 2:17).  

В індуїстській філософії існує чотири 
стадії життя, які називають ашрами. 
Кожна стадія допомагає індуїстам 
скеровувати своє життя, виконуючи 
різні завдання та досягаючи різні цілі.

Брагмачар’я — це перший ашрам, 
стадія учня, коли очікується, що дитина 
скерована на навчання. Ця стадія 
закінчується тоді, коли завершується 
етап формальної освіти.

Другий ашрам — це гріхастха, етап 
життя, коли очікується, що індуїст 
одружиться, матиме власне житло та 
дітей. Сімейне життя сприймається 
деякими індуїстами як духовний 
обов’язок. Індуїстські тексти багато 
говорять про подружнє життя та як 
зробити його успішним. В багатьох 
індуїстських культурах на цьому 
обов’язку особливо наголошують через 
важливість збереження роду.

Стадії індуїстського життя
ДЕНЬ 1

Третя ашрам, ванапрастха, — період 
життя, коли людина вільна від родинних 
обов’язків і має більше часу займатися 
духовними практиками. В родинах, в 
яких живуть разом декілька поколінь, що 
дуже розповсюджено в Індії, 
найстаріший член родини має 
можливість ділитися своєю мудрістю з 
онуками та допомагати їм засвоювати 
духовні уроки.

Усі ці стадії готують індуїстів до саньяси 
— четвертий ашрам, коли людина 
присвячує себе тільки духовному 
пізнанню з метою звільнитися від циклу 
переродження. Не усі практикують 
четвертий ашрам, хоча деякі входять у 
цю стадію раніше, полишивши родинне 
життя та розпочавши чернечий спосіб 
життя, зосереджуючись на духовному 
пізнанні. 
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за пари, у яких 
шлюб за домовленістю 

не є щасливим, бо 
в ньому присутні 

відмова та ізоляція 
(1 Коринтян 13:4–8).

Моліться за благословення 
для знайомих вам 

індуїстських сімейний пар, 
а також тих, хто проживає 
у сільській місцевості Індії 

(Колосян 3:14).

Моліться за християн, які 
живуть серед індуїстських 
громад, щоб їхні шлюби 

були міцними та 
відображали любов Христа 

(Об’явлення 21:1–4).

Джардіш виріс у звичайній родині 
молочних фермерів. Працював він від 
сходу сонця, доїв корів, доставляв 
молоко на мотоциклі, і увесь цей процес 
повторювався у другій половині дня; так 
він працював до пізнього вечора. Він 
добре заробляв і віддавав зароблене 
своїй родині. Його щедра душа завжди 
була готова позичати гроші тим, кому 
вони потрібні, і допомагати родинам, 
яким важко оплатити медичні або великі 
ветеринарні рахунки.

Як трапляється з багатьма парами в 
сільській місцевості Індії, про весілля 
Джардіша і Деві була домовленість, коли 
вони ще були немовлятами. Весілля в 
Індії більше стосуються об’єднання двох 
родин та громад, аніж двох окремих 
людей, які обирають одне одного. Коли 
все відбувається вдало, шлюб гарантує 
прекрасний захист сімейній парі та 
родині і збудовує міцну місцеву громаду.

Шлюби за домовленістю
ДЕНЬ 2

Коли прийшов час весілля Джардіша та 
Деві, уся громада була рада святкувати цей 
день. У Джардіша таке щедре серце, а Деві 
така гарна, ніжна дівчина, яка любить 
допомагати іншим. Здавалося, що вони 
ідеальна пара. Однак Джардіш вирішив не 
одружуватися на Деві і не приймати її. 
Однак весілля провели, тому що його 
скасування принесло б багато сорому для 
цих родин. Їхнім родинам здавалося, що з 
часом Джардіш передумає, а їхні батьки 
зроблять все для цього.

На жаль, батьки як Деві, так і Джардіша 
померли невдовзі після весілля, а без 
голосу та втручання старійшин, їхній шлюб 
приречений. Деві почувається самотньою, 
ізольованою та зневаженою, а Джардіш — 
розчарованим і сердитим. Вони вже 
одружені близько 8 років і не мають дітей, 
а тиск та сором, які супроводжують їхнє 
життя, є величезним тягарем для обох.
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Через рік після смерті батька від 
ковід-19 Путу все ще жалкує про те, що 
не зміг провести традиційну балійську 
церемонію поховання, яка називається 
нгабен. Індуїсти вірять, що правильно 
організована кремація є дуже 
важливою для допомоги душі 
звільнитися від померлого, щоб увійти 
у вищі сфери для переродження чи 
звільнення від циклу перевтілень. 
Нгабен — складна, часто дорога 
церемонія, і обмеження щодо 
соціальної дистанції під час пандемії 
призвели до того, що церемонія 
поховання померлих була або 
спрощена, або, якщо смерть була в 
результаті ковід-19, заборонена.

Місцевий священник підбадьорив Путу 
словами про те, що саме хороші справи 
людини, поки вона жива, дозволяють 
душі здобути спокій після смерті. Але 
Путу відчуває провину, що він не був 
здатний зробити все можливе, 

ДЕНЬ 3

щоб полегшити шлях свого батька до 
потойбічного світу.

Балі — провінція Республіки 
Індонезія. 87% жителів Балі — 
індуїсти, але ця форма індуїзму 
ввібрала елементи інших релігій, 
таких як анімізм, буддизм та іслам, 
який є головною релігією 
Індонезійського архіпелагу. 
Мусульмани складають 86%  
населення Індонезії, а балійські 
індуїсти складають меншину (1,7% 
всього населення країни). Уряд 
Індонезії вводить обмеження на 
релігійні церемонії, а громадянство 
вимагає приналежність до офіційно 
визнаної релігії, яка повинна бути 
монотеїстичною. Балійські індуїсти 
пристосували форму своєї релігії, щоб 
вона відповідала цим вимогам, 
визначаючи, що Іда Сангян Відхі Вас є 
божественним правителем всесвіту, 
верховним богом, який проявляється 
у всіх інших богах.

ЯК МОЛИТИСЯ?

Багато балійців 
покладаються на туризм у 
питаннях заробітку, тому 
вони втратили усе під час 

пандемії. Моліться за 
економічне, емоційне та 

духовне відновлення 
балійців (Якова 5:16). 

Моліться, щоб балійські 
індуїсти дізналися про дар 

спасіння, який дається 
благодаттю (Ефесян 2:8–9).

Моліться, щоб у них була 
можливість пізнати 

«правдивого Бога і вічне 
життя» (1 Івана 5:20).
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться, щоб індуїстські 
родини покладали 

надію на Єдиного, Хто 
благословляє їх дітьми 

та довіряли Йому 
(Псалом 127:3–5).

Моліться, щоб родини, 
як ця, знайшли надію 

та спокій в Ісусі 
(1 Івана 5:13–14).

Моліться, щоб родини 
розуміли, що Бог цінує 

кожну людину, і з 
повагою визнавали одне 

одного (Луки 12:7).

Шлюб і діти

Ми тільки-но побралися і жили в Індії, 
коли син наших сусідів одружився. Усе 
селище зібралося на весілля. Жінки 
йшли окремо від чоловіків і зійшлися з 
ними разом у процесії, коли почалося 
святкування. Урочиста хода вулицями 
селища до будинку нареченої почалася 
під час заходу сонця. Голосна музика, 
танці, частування і навколо натовп! 
Весільна церемонія укладання шлюбу 
почалася лише близько опівночі, і 
свято продовжувалося до самого ранку. 

Вони тільки одружилися, як родина 
чоловіка постукала у наші двері, 
прохаючи перекласти лікарський звіт. 
Вони хотіли знати, що з нареченою і 
чому вона ще не вагітна. Ми радо 
повідомили їм, що все гаразд і їм 
потрібно просто почекати. 

ДЕНЬ 4

Тиск в домі родини чоловіка на 
наречену щодо народження дітей 
був неймовірним, вона постійно 
відчувала сором і зневагу, поки не 
завагітніла.  

В індуїзмі діти мають надзвичайне 
значення. Немовлят люблять та 
пестять, а хлопчиків вважають 
особливо важливими, бо через них 
зберігається ім’я родини і 
продовжується родовід.
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Пандемія ковід-19 стала 
жахливим випробуванням 

для Індії, але моліться, 
щоб із цього прийшла 
потіха, така як зміни в 

очікуваннях щодо 
понаднормової роботи 

(2 Коринтян 1:3–4). 

Моліться, щоб батьки в 
Індії були благословенням 

для своїх дітей та 
відображенням Божої 
любові (Матвія 7:9–11).

Моліться, щоб індуїсти в 
Індії почули слово Батька і 

послідували за Ним 
(Івана 14:23).

ДЕНЬ 5

як добре він працює чи наскільки він 
розумний, а як довго він сидить на 
робочому місці.

Віка нещодавно підхопив вірус ковід-19 
і, на щастя, мав легкий перебіг хвороби, 
однак тривалий час почувався 
втомленим та слабким. Коли він 
захворів, він зміг поїхати зі своєю 
родиною в рідне селище відпочити та 
відновитися. Це був перший раз за 
більше ніж сім років, коли у Віка був час 
відпочинку із родиною, довший, ніж 
вихідний, без потреби бути в офісі.

Історія Віка типова для багатьох батьків 
в Індії. Така відсутність батька впливає 
на виховання дітей, на шлюб та 
родинне життя. Для багатьох сімей 
батько завжди далеко, відсторонений, 
поза досяжністю — все це ускладнює 
їхнє сприйняття Бога як люблячого 
Отця.

11

Занадто занятий
Коли б Віка не згадував про свого 
чотирирічного сина, його обличчя сяє від 
радості і він з гордістю розказує, як в його 
сина все виходить під час дошкільних 
занять онлайн. Він користується кожною 
нагодою розказати, як добре його син вміє 
їздити на велосипеді або як добре він 
спілкується по телефону з родичами, які 
переїхали до Америки. 

Однак Віка майже нічого не бачить з 
того, про що розказує, бо він завжди 
знаходиться в офісі. Як і  більшість 
індійських чоловіків, Віка бачить себе і 
мету свого життя лише у роботі, і йому 
треба проводити багато годин на роботі, 
аби догодити своєму керівнику. Він йде 
рано вранці, щоб не потрапити у ранкові 
дорожні корки, і залишається пізно на 
роботі, щоб зателефонувати клієнтам з 
Європи. Субота — це ще один робочий 
день, в якому немає місця для родини. 
Для багатьох індійських начальників 
оцінка працівника залежить не від того,



ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за індуїстські 
родини у Канаді, які у 

скорботі через втрату своїх 
рідних через пандемію 

ковід-19 (2 Коринтян 1:3–6).

Моліться за громади 
іммігрантів та поновлення 

їхнього життя у Канаді. 
Моліться, щоб вони 

знайшли друзів серед 
канадських християн, 
які б підтримували та 

допомагали їм 
(Матвія 22:37–39).

Моліться, щоб християни у 
Канаді виявляли любов 

Христа до індуїстів у 
своїх громадах, а також 

заохочували їх знайти Христа 
(Івана 3:16).

Бхавна продовжувала передивлятися 
онлайн-новини про пандемію ковід-19, 
що принесла стільки лиха в Індії. Дуже 
багато друзів із її рідного міста Нью-Делі 
захворіли чи втратили когось із родини 
через цей вірус. Бхавна передивлялася 
похорон своєї бабусі через зум із Торонто, 
куди вона переїхала з сім’єю ще підлітком. 
В Торонто все ще продовжувався локдаун, 
однак вона почувалася більш-менш у 
безпеці (майже винною за це). Розпач 
огорнув її при думці про бабусю і страх 
того, на скількох ще вплине цей вірус, що 
лютує в Індії. 

АА як же її громада тут? Деякі з друзів 
Бхавни у храмі хвилювалися через 
новини про те, що через індійський штам 
вірусу інші канадці будуть боятися їх. 

ДЕНЬ 6

Їм і так було важко пристосуватися до 
канадського життя, а тут з’явилися ще 
й ці додаткові причини для 
дискримінації.

Індуїсти складають 1,5% населення 
Канади, де послідовників індуїзму пів 
мільйона вірян. Більшість індуїстів у 
Канаді — це іммігранти із Південної 
Азії, і переважна більшість із них живе 
в провінції Онтаріо. Торонто — місто 
різноманіття, де живуть емігранти з 
різним релігійним та культурним 
минулим: вони намагаються 
пристосуватися до канадського життя 
та зберегти свою ідентичність.
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за дітей, які 
пережили втрату членів 
родини або опинилися 

сиротами. Моліться, щоб 
були ті, хто може піклуватися 

про них (Псалом 82:3–4).

Моліться, щоб люди, які 
працюють у державних 

органах влади мали 
співчуття до осиротілих 

дітей в Індії (Ісаї 1:17).

Моліться за надприродну силу 
для тих, хто із обмеженими 
ресурсами відгукується на 

появу великої кількості 
сиріт через пандемію 

(Ефесян 3:20–21).

ДЕНЬ 7

системи, яка не здатна впоратися із 
проблемою. Багато дітей стали 
жертвами торгівлі та насильства чи 
опинилися на вулиці жебраками, аби 
вижити.
 
Закон в Індії дозволяв усиновлення 
лише індуїстам. У 2014 році Вищий 
Суд Індії постановив, що людина будь-
якого віросповідання може всиновити 
дитину, однак різні релігійні закони та 
традиції продовжують негативно 
впливати на цей процес, і 
всиновлення все ще залишається 
рідким явищем серед індійських 
сімей.

Знову і знову в Писанні Бог закликає 
Свій народ пам’ятати про чужинців, 
сиріт та вдів. Співпраця із Богом — це 
поклик чути крик про допомогу від 
пригноблених та тих, хто нікому не 
потрібен. 
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Сироти в Індії 

Батьки Правіна тільки повернулися до 
села із великого міста, куди вони їздили 
слухати деяких політиків. Після 
повернення у них почався кашель та 
гарячка. Дуже швидко у багатьох у 
селищі з’явилися такі ж симптоми, і 
протягом місяця так багато людей 
захворіло, що маленька лікарня не могла 
вмістити усіх. Родина Правіна була серед 
тих, хто помер того місяця, і коли він 
дивився на те, як палало похоронне 
вогнище, він знав, що йому доведеться 
піклуватися про себе самому. 

Пандемія ковід-19 дуже вплинула на 
багатьох в Індії: родини були розділені та 
пережили великі втрати, які спустошили 
країну. Багато дітей стали сиротами та 
безпритульними, бо про них не змогли 
попіклуватися інші родичі. Відповідно до 
звіту ЮНІСЕФ, в Індії нараховується 29,6 
млн сиріт і покинутих дітей. Пандемія 
тільки викрила нестачу ресурсів урядової 



Сім’я Лакшмі тільки переїхала у свій новий 
будинок у Гаяні. Її діти та чоловік 
розчистили його від меблів, щоб було 
більше місця для гостей, які відвідають 
«джанді», святкову церемонію подяки за 
новий будинок. Лакшмі декілька днів 
готувала, щоб подати до столу традиційні 
сім карі. Індуїстський пандит (священник) 
прийде помолитися, поспівати та 
поблагословити прапорці джанді, які 
майорять на вулиці біля маленької статуї, 
зображенні бога Шиви. Щодня Лакшмі 
виливає воду на статую, аби вшанувати 
бога і помолитися за майбутні 
благословення для її родини.

Приблизно чверть населення Гаяни — 
індуїсти, це найвищий відсоток індуїстів у 
західній півкулі. Індуїсти приїхали до 
підвладної Британії Гаяни здебільшого як 
наймані працівники із Індії в середині 19-го 
сторіччя. Вони були першими, хто привіз 
індуїзм у Північну та Південну Америку.

ДЕНЬ 8

Індуїстська культура в Гаяні дуже схожа 
на інші індуїстські громади на Карибах, 
частиною яких Гаяна часто вважається. 
Однак підвладна Британії Гаяна мала 
досвід більшої присутності місіонерів, 
що включало і школи, і економічні 
стимули навернення до християнства. В 
сусідньому Суринамі, де нідерландські 
колонізатори не докладали стільки 
зусиль для навернення індійських 
працівників, індуїстське населення все 
ще говорить на гінді, зберігаючи свою 
мову впродовж багатьох поколінь.

Незважаючи на втрату своєї мови, 
індуїсти у Гаяні здебільшого 
залишаються вірними своїй релігії і 
своєю громадою активно протистояли 
християнізації, хоча останні десятиліття 
індуїстське населення зменшилося. 
Близько 60% населення країни — 
християни різних деномінацій.

ЯК МОЛИТИСЯ?

У Гаяні один із найвищих 
показників суїцидів у 
світі і особливо серед 

індуїстського населення. 
Моліться, щоб у них була 
надія, допомога та кращі 
ресурси для вирішення 

цієї проблеми
 (Псалом 138:7–8). 

Моліться за політичну та 
економічну стабільність у 

Гаяні та мудрість для 
керівництва країни (1 

Тимофію 2:1–2).

Моліться, щоб Церква у Гаяні 
була справжнім світлом та 
свідоцтвом для суспільства 

(Матвія 5:16).
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Індуїсти у Гаяні



ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться, щоб родини, 
уряд та громади поважали 
свободу віросповідання та 
не переслідували тих, хто 
бажає слідувати за Ісусом 

(2 Коринтян 13:11). 

Просіть про Божу втіху та 
мир для тих, кого виключили 

із власних родин 
(Филип’ян 4:7). 

Моліться, щоб індуїсти 
почули вчення про те, що у 

Бога Батьківське серце 
(Івана 14:9–11).

Батьки Пріті хотіли сина. В дитинстві їй 
дуже хотілося, щоб тато взяв її до себе 
на коліна і виявив хоч трохи 
прихильності, але він ніколи не 
показував їй своєї любові. Вона 
повинна була допомагати по 
господарству і продовжити кар’єру 
своєї матері, піклуючись про родину. 
Замість цього у підлітковому віці вона 
стала послідовницею Ісуса і вирішила 
присвятити себе християнському 
навчанню, щоб займатися служінням. Її 
родина дуже розлютилася через це і 
припинила з нею будь-який зв'язок. 

В центрі християнської підготовки Пріті 
почула вчення про те, що Бог має 
Батьківське серце і Він безупинно 
любить Своїх дітей. Вчитель 
помолився за Пріті, кажучи їй: «Бог 
хоче, щоб ти посиділа на Його колінах і 
відчула Його любов». 

Переслідування віруючих 
із індуїстських родин

ДЕНЬ 9

Пріті розчулилася, усвідомлюючи, що 
Бог справді розуміє її. Вона більше 
розповіла вчителю про себе, і вони 
разом помолилися про примирення з 
її батьками.

Невдовзі після цього зателефонувала 
мати Пріті. Вона плакала і сказала: 
«Мати ніколи не може забути свою 
дитину». Вона прийняла рішення Пріті 
слідувати за Ісусом та служити Йому. 
Пріті вийшла заміж за пастора, і вони 
продовжують служити Богу в Індії.

Законодавчо в Індії проголошено 
свободу віросповідання, однак 
політичне та соціальне середовище 
часто переслідує індуїстів, які стали 
послідовниками Ісуса. Їх виключають 
із родин, вони терплять утиски у боку 
місцевих громад. 
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Маврикій відома як 
законослухняна та 

демократична країна, 
шанована на світовій арені. 

Нещодавні політичні рішення 
та обвинувачення у корупції в 
контексті боротьби з ковід-19 

викликала занепокоєння з 
приводу майбутнього 

Маврикію. Моліться про 
мудре керівництво та добре 
правління (Даниїла 2:20–21). 

Моліться за індуїстів Маврикію, 
які шукають втіхи, захисту і сили, 
щоб вони мали одкровення про 

Божу любов через Ісуса 
(Ісаї 49:15–16). 

Моліться, щоб християни 
Маврикію були «Христовою 

запашністю» для своїх 
ближніх індуїстів 

(2 Коринтян 2:14–16).

Це було індуїстське свято Наваратрі, 
присвячене Маа Дурзі, богині 
материнства, сили та захисту. Тисячі 
маврикійців звершують паломництво 
до Ганга Талоа — священного озера на 
півдні острова. 

Натовп був величезний, тому Аміна не 
зводила очей зі своїх дітей, коли вони 
прийшли покласти квіти у підніжжя 33-
метрової статуї Маа Дурґи, яку 
поставили на березі озера у 2017 році. 
Аміна згадала, як раділа десять років 
тому, коли 33-метрову статую богу 
Шиві поставили біля входу до озера. 
Тоді це була найвища статуя на 
Маврикії, а тепер їх аж дві! Індуїсти 
Маврикію дуже пишаються цими 
статуями, які є головним місцем для 
святкування та поклоніння. Усі з 
нетерпінням чекають, щоб зібратися 
біля озера для святкування, і вигукують 

Індуїсти Маврикію
ДЕНЬ 10

«Джай мата ді» — благословення та 
хвала матері-богині, а також бажають 
щастя та сили усім, хто привітав їх 
такими словами.

Індійські купці привезли індуїзм до 
Африки ще у давні часи. Набагато 
пізніше британські колоністи 
привезли індійців до Африки як 
найманих працівників, багато з яких 
залишилися та сформували громади, 
які постійно збільшувалися, в Танзанії, 
Уганді та Кенії. Острівна держава 
Маврикій — єдина в Африці, де 
більшість населення сповідує індуїзм, 
країна на третьому місці у світі у 
процентному відношенні (48%) після 
Непалу та Індії. Третина населення — 
християни, здебільшого католики, але 
законодавчо для такого 
різноманітного населення в країні 
проголошено свободу віросповідання. 
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за сім’ї старійшин, 
щоб вони пізнали Христа і 
змогли вплинути на багато 
поколінь у своїх родинах 

(1 Петра 5:1).

Моліться за ті родини, 
яким важко прийняти Христа 

через вплив старійшин 
їхнього роду (1 Коринтян 2:9).

Моліться за примноження 
домашніх церков за рахунок 

родин (Дії 16:31).

Сонце повільно підіймається і 
відкриває вкриті снігом вершини 
Гімалаїв. Прія прокидається і тихо 
кличе свою онуку. Вони разом йдуть 
на кухню і починають приготування. 
Щоранку вони зустрічаються саме тут. 
В чайник наливається молоко, 
кладеться чай та цукор. Ця суміш 
нагрівається і аромат солодкого чаю 
наповнює кімнату; інші члени родини 
починають прокидатися. Прія збирає 
чашки, старі та щербаті від багатьох 
років використання, пов’язані із 
багатьма спогадами. Чай готовий — 
усі вже тут: сидять та сьорбають.

Життя Прії традиційне, вона живе з 
родичами і нещодавно почула звістку 
Євангелія і присвятила своє життя 
Ісусу. 

Вплив старійшин
ДЕНЬ 11

Тепер вона проводить ці перші 
ранкові хвилини, розказуючи іншим 
членам родини про свою нову надію. 
Бог використовує її віру, щоб 
привести декілька поколінь її родини 
до Свого Царства, бо у спільних 
родинах зазвичай під одним дахом 
проживає три чи чотири покоління 
одного роду.

В індуїстських сім’ях очікується, що 
всі виявлятимуть повагу до старійшин 
родини, піклуючись та приймаючи у 
свою родину її найстарших членів. 
Старійшини також мають великий 
вплив, особливо коли йдеться про 
релігію та звичаї та передачу 
мудрості молодшому поколінню.  
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Пакистан — офіційно 
ісламська держава: тут 

індуїсти та християни можуть 
навертатися у іслам, однак 
зворотне трапляється дуже 

рідко. Моліться, щоб у 
пакистанців була свобода по-
справжньому дослідити інші 

віросповідання.

Моліться про захист для 
індуїстських родин у 

Пакистані від викрадень, 
експлуатації та дискримінації 

(Ісаї 1:17).

Моліться, щоб християни, які 
мають зв’язки з індуїстськими 
громадами у Пакистані, були 

вірними та люблячими 
свідками (Матвія 5:16).

Коли Аша була меншою, вона ходила за 
татом на роботу на мангових плантаціях 
і несла йому обід: рис і дхал. Зараз вона 
підліток: мати залишає її вдома. Їй не 
дозволяють виходити з дому самою, і її 
батьки пильнують за цим. Аша 
дотримується цих обмежень, бо вона 
чула історії про те, як викрадали жінок із 
індуїстських громад і видавали заміж за 
чоловіків-мусульман під приводом 
навернення у іслам. Навіть лячно 
подумати про те, що тебе можуть 
викрасти, але й думки про те, що її 
майбутнє буде як у доньки із бідної 
індуїстської родини, теж хвилюють її.

Індуїзм має довгу історію у Пакистані, 
беручи початок ще у доісламські часи. 
Найстаріший індуїстський текст, Ріґведа, 
як вважається, був створений саме у 
штаті Пенджаб близько 1500 року до Р. Х. 

Тільки 2% населення Пакистану 
сповідують індуїзм, а це близько 4 500 
млн людей, які живуть здебільшого 

ДЕНЬ 12

у південно-східній провінції Сінд. Багато 
пакистанських індуїстів народжуються у 
неволі. Вони успадковують борги своїх 
батьків і усе життя працюють на 
господаря. Для індуїстів нижчих каст, 
які у будь-якому разі стикаються із 
дискримінацією під час 
працевлаштування та одруження, 
навернення до релігії більшості може 
бути дуже привабливим. Іслам 
відкриває більше можливостей для 
роботи для чоловіків чи заміжжя для 
дівчат. Але не завжди зрозуміло, чи 
відбувається навернення добровільно, 
а молоді дівчата особливо вразливі до 
примусу чи навіть викрадення, 
навернення та заміжжя з 
мусульманами проти своєї волі. 
Вважається, до тисячі молодих дівчат 
силою навертають до ісламу щорічно.
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за зміни у 
культурі, щоб піклувалися 

про вдів як вразливих 
членів родин та громад 

(Псалом 68:6).

Моліться, щоб влада була 
більш дієвою та щедрою, 

підтримуючи та сприяючи 
гідному життю вдів 

(1 Тимофію 5:3).

Моліться, щоб Церква 
більше підтримувала вдів 

(Якова 1:27).

ДЕНЬ 13

Вініта зі штату Махараштра — одна із 
40 млн індійських вдів. Після смерті її 
чоловіка на неї чекало жорстоке 
ставлення з боку її родини, яка 
приймала її за тягар. Родичі чоловіка 
кривдили її та витратили усі її 
заощадження. 

Індуїстська наречена, як часто 
очікується, живе з родиною свого 
чоловіка. Це послаблює її зв’язки зі 
своєю родиною, тому після смерті 
чоловіка жінка впадає у відчай, якщо 
у неї немає ніяких засобів для 
існування. Її можуть звинуватити у 
смерті свого чоловіка чи вигнати із її 
власної домівки. 

Тільки вдови з освітою отримують 
дуже маленьку державну пенсію. 
Існує декілька державних служб 
підтримки вдів, які надають 
підготовку до роботи та медичне 
забезпечення, але цього зовсім не 
достатньо для країни та більшості 
вдів, які не мають такої підготовки. 

Ортодоксальний індуїзм заперечує 
земні блага для вдів та приписує їм 
прожити дні свого життя у 
поклонінні. Повторне заміжжя 
дозволене законом, однак не 
поширене у багатьох громадах. 
Особливо у сільській місцевості 
вдовам не дозволено носити 
прикраси чи кольорове сарі, вони не 
можуть брати участь у святкуваннях, 
щоб не накликати біди.  

Дів’я — сліпа вдова, яка живе у 
маленькому сільському селищі на 
півдні штату Карнатака. Її державну 
пенсію часто затримують, а через 
ковід-19 ці затримки тривають 
місяці. Дів’я стала послідовницею 
Ісуса декілька років тому, тому її 
родина відмовилася від неї і забрала 
її будинок. Однак церква підтримує її 
і ще десять вдів у своїй громаді, 
надаючи їжу, прихисток та медичне 
забезпечення.
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ЯК МОЛИТИСЯ?

Моліться за багатьох індуїстів 
у Індії, які втратили під час 
пандемії членів родини і 
продовжують оплакувати 
їхню смерть (Матвія 5:4). 

Моліться, щоб родини у горі 
знайшли втіху та надію у 
Євангелії (Об’явлення 21:4).

Моліться, щоб індуїсти, які 
думають про своїх предків, 
мали підбадьорення через 

велику хмару свідків, які 
привели нас до Ісуса 

(Євреїв 12:1–2).

Батько Раджу помер від час пандемії 
ковід-19. То був час хаосу, і Раджу не міг 
бути з батьком, коли той помирав. Через 
локдаун не можна було провести звичні 
похоронні обряди, і через це Раджу 
почувався жахливо. 

Древня індуїстська практика поклоніння 
предкам відбувається щорічно згідно з 
місячним календарем під час події, яка 
називається Пікру-Пакша Шрадха (два 
тижні для предків). Цього року вона 
відбувається в період 10–25 вересня: 
індуїсти згадують своїх предків, 
вшановують їх та просять про їхнє 
благословення. Тоді ж роблять 
приношення із їжі, цитують тексти 
писань, а також дарують щедрі 
подарунки на честь того, хто помер. 
Існують обряди, відомі як шрадха, для 
тих, хто помер нещодавно, а також для 
членів родини минулих поколінь.  

Раджу відчуває, що тепер вкрай 
важливо провести шрадха як слід, 

ДЕНЬ 14

щоб душа його батька була у мирі. 
Стурбований через горе та умови 
смерті свого батька, Раджу прагне 
обов’язково провести такі обряди 
вшанування. Раджу сподівається, що 
так він отримає благословення від 
батька і підтримає його у мандрівці у 
потойбічному світі. Тоді і Раджу 
матиме спокій.

Індуїстські ведичні тексти вчать, що 
людина народжується з трьома 
боргами: перед Богом, чи вищою 
силою, що називається «деврін»; 
перед святими, що називається 
«рішірін»; і, нарешті, перед власними 
батьками та предками — «пітрірін». 
Цей обов’язок перед тими, хто помер, 
пов’язує живих із мертвими і дає їм 
благословення. Індуїсти відчувають 
велику відповідальність вшановувати 
своїх предків.
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Рахул дізнався про Ісуса від свого 
друга, який увірував. Зацікавлений 
змінами, які він бачив у ньому, він 
пішов з ним до будинку, де збиралося 
багато молоді для читання Біблії та 
поклоніння Ісусу із піснями навіть на 
діалекті Рахула. Приєднавшись до 
поклоніння, Рахул пережив 
надзвичайне відчуття Божої любові, і 
він присвятив своє життя Ісусу, 
змінившись назавжди.

Незабаром ще більше молоді 
увірувало із його села, включаючи й 
сестер Рахула. Ці зміни серед 
молодого покоління привернули 
увагу старійшин, занепокоєних через 
втрату традиційних вірувань та 
звичаїв. Новонавернені не мають 
потреби в інших богах і втратили 
будь-яке зацікавлення у древніх 
індуїстських звичаях. 

Зміни і громади
ДЕНЬ 15

Але вони часто живуть під одним дахом 
разом зі своїми батьками та батьками 
батьків у згуртованих громадах, тому 
вони одночасно відчувають і тиск, і 
бажання виявляти повагу до своїх 
старійшин. Щоразу, коли в селищі 
відбувається якась церемонія чи подія, 
вона включає певну форму поклоніння 
ідолам, а родина та громада чинять 
надзвичайний тиск, щоб вони брали 
участь. 

Як можуть молоді християни виявляти 
шану своїм родинам та громадам і 
залишатися вірними Ісусу? Рахул та 
його сестри часто моляться за своїх 
батьків; вони люблять свої родини та 
громади та щиро бажають, щоб одного 
дня усі у їхній домівці разом служили 
Ісусу. 

ЯК МОЛИТИСЯ?

Молодь в різних куточках 
Індії присвячує своє життя 

Господу, тому моліться, щоб 
вони змінювали свої 

громади, представників усіх 
поколінь, щоб цілі родини 

поклонялися істинному 
живому Богу 

(Іс. Навина 24:15).

Моліться, щоб молоді 
християни із індуїстів були 

мудрими і люблячими 
свідками, привертаючи 

інших до Ісуса своїм життя 
(1 Тимофію 4:12). 

Моліться за спасіння цілих 
родин, коли Блага Звістка 
розповсюджується серед 

індуїстських громад 
(Дії 16:31–32).
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У молитві за майбутнє…

Завершуючи цьогорічний путівник «15 днів молитви за індуїстський 
світ», ми просимо вас продовжувати молитися за індуїстів в усьому світі 
і особливо за тих, хто у Індії переживає особливі страждання через 
пандемію ковід-19. Ми повинні продовжувати молитися, щоб індійські 
родини відновили своє життя після втрати тих, кого вони любили, і 
засобів для існування та можливостей.

Моліться також за християн, які служать серед індуїстів, щоб вони 
були благословенням для них і щоб їхнє життя було свідоцтвом Божої 
вірності та Його вічної любові. Ми не знаємо, що чекає на нас у 
майбутньому, однак ми тримаємося обітниць, які Бог подарував 
як для нас, так і для індуїстського світу.

Відвідайте наш сайт, щоб дізнатися більше про індуїзм: 
www.pray15days.org

«Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні 
влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні 

глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від 
любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім!» 

(Римлян 8:38-39).
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