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Introducere
Anul acesta pelerinajul Hajj la Mecca, Arabia Saudită, este programat să înceapă în data de 8 iulie, la apusul
soarelui, și să se încheie la apusul soarelui în 10 iulie 2022. Cele mai semnifica�ve părți ale pelerinajului au loc în
primele trei zile. Acest ghid de rugăciune se concentrează asupra primelor trei zile ale pelerinajului Hajj.

În Luca 7, Domnul Isus i-a spus unei femei păcătoase: „Iertate îţi sunt păcatele!... Credinţa ta te-a mântuit; du-te în
pace”. Deoarece Isus este Dumnezeu, El are toată autoritatea și puterea de a ierta, prin jer�a Sa ispășitoare pe
cruce și prin învierea Sa glorioasă, toate păcatele celor care Îl primesc prin credință. Lăudat să fie numele Lui sfânt
pentru mila Lui! Cu toate acestea, astăzi cei aproape 2 miliarde de musulmani din lume resping mila lui Dumnezeu
prin faptul că Îl resping pe Isus Hristos ca Mântuitor. În schimb, musulmanii merg în pelerinajul Hajj la Mecca,
Arabia Saudită, pentru a primi de la Allah iertarea păcatelor.

Gândește-te la următoarea hadisă (afirmație de-a lui Mahomed): S-a poves�t că Abu Hurayrah a zis: Am auzit pe
Profet spunând: „Oricine par�cipă la pelerinajul Hajj de dragul lui Allah, nu rostește niciun cuvânt obscen și nu face
nicio faptă rea, se va întoarce înapoi (curat, fără păcat) așa cum l a născut mama lui”. (Al-Buhaari, 1449;
musulman, 1350) Prin urmare, pentru musulmani pelerinajul Hajj este cea mai mare realizare pe care o pot avea în
viață. Ei caută nu numai iertarea păcatelor, ci și să-și aprofundeze dedicarea față de Allah.

Întrucât pelerinajul Hajj este unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului, tuturor musulmanilor li se poruncește să
par�ciple, dacă au resursele necesare, cel puțin o dată în viață la pelerinajul Hajj. Acest pelerinaj începe în a 8-a zi
a lunii a 12-a, Dhul Hijjah, din calendarul islamic. De obicei, aproxima�v 2,5 milioane de musulmani din întreaga
lume se strâng la Mecca pentru pelerinajul Hajj, ca să efectueze acte sacre și să pășească pe urmele lui Mohamed,
profetul lor. Din cauza Covid-19, anul acesta, Arabia Sau-dită va permite doar unui milion de musulma-ni din
interiorul și din afara țării, complet vac-cinați și cu vârsta maximă de 65 de ani, să par�cipe la Hajj.

Acesta este un apel adresat creștinilor ca să se roage pentru musulmani în
timp ce aceștia participă la pelerinajul Hajj.

Tot ceea ce interzice islamul este însoțit de un aver�sment de pedeapsă în această viață și cu siguranță în viața de
apoi. La fel, tot ce recomandă/poruncește este însoțit de o promisiune de recompensă personală. Uneori, această
răsplată este o binecuvântare sau un semn al favorii lui Dumnezeu, dar cea mai căutată răsplată de mulți
musulmani este iertarea propriilor păcate. Prin urmare, mulți bărbați și femei fac pelerinajul nu doar o dată (așa
cum se cere tuturor musulmanilor care au posibilitatea să-l facă), ci în repetate rânduri pe parcursul vieții lor.
Roagă-te ca aspectul comercial tot mai mare al Hajjului să ducă la dezamăgire în rândul musulmanilor. Roagă-te ca
ei să se sature de ritualuri goale, fapte moarte și ipocrizie Roagă-te ca ei să vadă că religia lor este nepu�ncioasă
pentru a preveni Covid-19 și să pună la îndoială legi�mitatea/validitatea acesteia.

Următoarele pagini sunt concepute pentru a prezenta cereri pe care să le aduceți în
rugăciunile centrate peHristos în fiecare dintre primele trei zile ale acestui pelerinaj.

Pentru a te pregăti spiritual pentru acest timp de rugăciune, citește Evrei 9:1–10:22.
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Lovirea lui Satana cu
pietre



ziua 1

Actul sacru 1: Ihramul (curățare, zi de pregătire)

Pelerinii trebuie să intre în starea „ihram” (puritate), care implică spălarea rituală și
apoi purtarea de haine albe, simple. Aceste haine arată că toți pelerinii sunt egali. După
această curățare, pelerinii sunt oficial în pelerinajul Hajj. Când traversează granița
pelerinajului, bărbații strigă Talbiyah, o rugăciunemusulmană: „Iată-mă în slujba Ta,
Doamne, iată-mă. Iată-mă în slujba Ta și Tu nu ai parteneri. Numai a Ta este toată lauda
și toate răsplătirile; numai Tu ești suveran. Tu nu ai parteneri.”
În această zi a curățării, pelerinii viziteazăMareaMoschee în care se aflăKaaba. Kaaba
este o clădire neagră în centrulMoscheii, care este considerată a fi Bayt Allah („Casa lui
Dumnezeu”), cel mai sacru loc din Islam. Este echivalent cu Sfânta Sfintelor din Cortul și
Templul evreiesc. După părăsireaMarii Moschei, mulți pelerini merg pe jos până în
Mina, orașul corturilor pentru a petrece noaptea.
Text biblic pe care să-l folosești în rugăciune
„Dar Hristos a venit caMare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi
mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o
dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele
Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi
cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, cu cât
mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără
pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului
celui Viu!” Evrei 9:11-14

Roagă-te Tatălui ceresc
• Roagă-te camusulmanii să ajungă să știe că numai Domnul Isus Hristos oferă

„curățarea păcatelor” pe care o doresc ei. Roagă-te ca această călătorie spirituală a
lor să includă vise și viziuni cu Domnul Isus.

• Când intră înMareaMoschee și văd Kaaba, musulmanii simt că intră în cel mai sfânt
loc de pe pământ. În Evrei 9:11-14 (mai sus) citim căDomnul Isus „a intrat, o dată
pentru totdeauna, în Locul Preasfânt… cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o
răscumpărare veşnică”. Roagă-te ca pelerinii să știe că numai în Isus pot avea un
cuget curat și o răscumpărare veşnică. Isus însuși este adevărata împlinire a celui
mai sfânt loc!

Purificare [Ihram]

Marea Moschee
Kaaba

Mina, orașul corturilor
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Începe la apusul soarelui în data de 17 iulie 2021, se termină la apusul soarelui în 18 iulie
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ziua 2
Actul Sacru 2:Wuqoof (Statul în picioare laMuntele Arafat)

Astăzi este ceamai importantă zi a Hajjului. De ce? Deoarece cărturarii musulmani spun că aceasta
este „ziua în care religia islamului a fost încheiată/desăvârșită”. Pelerinajul Hajj devine valabil numai
când pelerinii respectă ziuaWuqoof. În această zi musulmanii cred că păcatele lor mari și mici sunt
iertate. Dacă nu țin această zi, pelerinajul lor este inutil. Astăzi ei îi cer lui Allahmilă și iertare în
timp ce stau în picioare sau șed jos lângăMuntele Arafat.

Musulmanii cred că la sfârșitul acestei zile, vor fi curățați de păcat, ceea ce aduce cu sine și
eliberarea de rușine. La apus, se trage o salvă de tun. Pelerinii părăsescMuntele Arafat pentru a
merge laMuzdalifah, un loc deschis, unde dorm sau stau treji toată noaptea sub cerul liber.
Text biblic pe care să-l folosești în rugăciune
„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: «IatăMielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!»”
Ioan 1:29

„Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi sămărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu
Judecătorul celor vii şi al celor morţi. Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin
Numele Lui, iertarea păcatelor.” Fapte 10:42-43
Roagă-te Tatălui ceresc
• Pelerinii musulmani doresc mult ca păcatele lor mari și mici să fie îndepărtate din viața lor. Ioan

Botezătorul a spus că Isus Hristos ridică păcatul lumii. Roagă-te camusulmanii să nu simtă că
au o inimă curată până când nu acceptă și se bucură de lucrarea încheiată a lui Hristos pentru
noi.

• Dumnezeu a rânduit ca Isus Hristos să fie Judecătorul celor vii şi al celor morţi. Toți cei care
cred în Domnul Isus Hristos primesc iertarea păcatelor. Roagă-te ca adevărul vieții, morții și
învierii Domnului Isus să pătrundă în inimile musulmanilor care tânjesc după iertare. Roagă-te
să fie atrași de Dătătorul vieții și să creadă în El pentru a primi iertarea păcatelor numai în
Numele Său.

• Roagă-te ca în timp cemulți musulmani caută să stea treji toată noaptea pentru a se ruga, să
aibă vise și viziuni ale Domnului Isus Hristos (Fapte 2:17). Cere-I lui Dumnezeu un cer deschis,
astfel încât cei care caută cu adevărat o întâlnire cu Dumnezeu să-L întâlnească prin Isus
Hristos.

Mina, orașul corturilor

Muntele Arafat
Muzdalifah

Strângerea pietrelor
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ziua 3Pentru pelerini, ziua a treia este cea mai lungă zi. Există cinci acte sacre
diferite de realizat și acestea pot fi făcute în aproape orice ordine.
• Vor lovi cu pietre stâlpii lui Satana
• Bărbații își vor rade capul (un act de umilință și curățare)
• Vor sacrifica un animal permis
• Vor înconjura Kaaba de șapte ori
• Vor alerga între cele două dealuri Safa și Marwa

Text biblic pe care să-l folosești în rugăciune
„Prin această «voie» am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus
Hristos o dată pentru totdeauna. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi
şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El,
dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I
fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut
desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” Evrei 10:10-14
Roagă-te Tatălui ceresc
• Musulmanii înțeleg că există lupte spirituale provocate de Satana.

Aruncarea pietrelor împotriva lui Satana în timpul acestei zile nu are
sens. Crucea și învierea lui Hristos l-au învins pe Satana. Roagă-te ca
ei să-L cunoască peHristos și lucrarea plină de putere pe care a
făcut-o El pentru a-l învinge pe Satana.

• Cândmusulmanii înconjoarăKaaba și aleargă de la un deal la altul,
roagă-te să vadă zădărnicia acestor acte. Roagă-te ca ei să-L
găsească pe Isus Hristos, Apa vie.

• Deși existămulte simboluri și ritualuri în pelerinajul Hajj care au
temelii păgâne, există și unele care au fost luate din istoria lui Avraam
din Geneza. Jertfirea animalelor în această zi, nu doar demusulmanii
care participă la Hajj, ci de toți musulmanii din întreaga lume,
comemorează disponibilitatea lui Avraam de a-și sacrifica fiul.
Coranul are foarte puține de spus despre Avraam. În Biblie, relatarea
vieții lui este mult mai bogată, ne putem raporta mult mai ușor la ea și
este mai convingătoare. Cel mai important aspect, aceasta arată spre
unMântuitor prin care vor fi binecuvântate toate națiunile
pământului. Roagă-te ca în timp ce jertfa adusă de Avraam este
imitată demilioane demusulmani, mulți să fie încurajați să cautemai
multe informații despre Avraamul biblic și adevăratul sens al
berbecului pe care acesta l-a sacrificat în locul fiului său Isaac, și
anume, Dumnezeu nu l-a lăsat pe Avraam să-l ucidă pe Isaac pentru
că Fiul lui Dumnezeu Isus, Mielul lui Dumnezeu, a fost ucis în locul lui!

• O conștientizare profundă a păcatului personal și dorința disperată
de a fi eliberat de acesta este un semn sigur al lucrării Duhului Sfânt în
viața unei persoane (Ioan 16). Majoritatea caută pacea prin simpla
iertare, dar pacea adevărată și durabilă vine numai prin refacerea
relației rupte dintre Dumnezeu și om. Această împăcare nu poate fi
găsită în pelerinajul Hajj, ci doar în Hristos, cumpărată cu sângele
Său. Roagă-te camusulmanii care se întorc din pelerinajul Hajj să fie
mereu neliniștiți, să nu găsească pacea până când nu vor găsi
împăcarea prin Hristos.

Înconjurul
Kaabei de 7 ori

Jer�irea unui animal

Bărbații își
vor rade
capul

Pietre, trei stâlpi
unde pelerinii îl
lovesc pe Satana

cu pietre

Muzdalifah

Running
Alergare între
Safa și Marwa
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