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27 februarie - 7 aprilie 2018 - 40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune pentru
România
Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebrăm moartea și învierea Domnului Isus Hristos, este o
perioadă în care credem că Domnul vrea să ne smerim și să ne întoarcem la El cu toată ființa noastră, în post și rugăciune
pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui și România.
Vă chemăm să ne unim în această perioadă: 27 februarie - 7 aprilie în POST și RUGĂCIUNE , în care esența este
POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise pe teritoriul
țării (Daniel 9:1-19).
Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE de la starea actuală – ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea
smerită a bisericii din Filadelfia (Apoc. 3:7-13).
Este chemarea din IOEL 2:15-17- de a ne smeri, de a ne pocăi, pentru a se împlini cuvântul din Faptele apostolilor 3:1921.
Fie aceasta perioada de rugăciune și post un timp de pocăință intensă, de apropiere de Domnul, de rugăciune fierbinte,
de durere pentru cei pierduți.

Perioada de 40 zile este împărțită în 6 săptămâni, in care ne vom ruga astfel:
Săptămâna 1:
Săptămâna 2:
Săptămâna 3:
Săptămâna 4:
Săptămâna 5:
Săptămâna 6:

27 februarie - 4 martie – Rugaciune personală
5 - 11 martie – Rugaciune pentru Familii
12 – 18 martie – Rugaciune pentru Biserica Domnului
19 – 25 martie – Rugaciune pentru Națiune/populație
26 martie – 1 aprilie - Rugaciune pentru Țară
2 – 7 aprilie – Laudă, închinare, mulțumire, rugăciune

Săptămâna 1: 27 februarie - 4 martie – Rugăciune personală
- Pocăință, curățirea inimii noastre în toate aspectele:
- Relația cu Domnul, lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciune
- Relații rupte în familie (neiertare, mânie, amărăciune). Relația cu soțul/soția, cu copiii, cu rudele apropiate sau
depărtate.
- Înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; nu am luat decizii sfinte în administrarea finanțelor.
- Relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăință de invidie, gelozie, ură, indiferență, egoism, condamnare, bârfă,
calomnie, dispreț, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri
- Pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism! Să avem curajul de a
vorbi!
- Pocăință de orice forme de anti-Semitism (ură față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre.
- Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
- Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu societatea. Pocăință de atitudini greșite unde mergem – în
instituții (primării, bănci, la administrația financiară, școli, unități medicale, etc.) Să nu călcăm legile! Să fim „lumină”,
„sare”! Să mergem fără frică, binecuvântând locurile unde mergem și rugându-ne pentru oamenii din aceste instituții.
-Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta personal!
Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste România si să se îndure de ea!
Domnul să-și înalțe fața peste România și să-i dea pacea !
Domnul sa binecuvânteze și să păzească România!

MARANATA!

