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27 februarie - 7 aprilie 2018 - 40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune pentru
România

 „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui 
rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”       (2 Cronici 7:14)

PPerioada 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 Î  NTOARCE   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   î  mplini   cuvântul   din F  aptele apostolilor   3:19-
21.

 Fie aceasta perioada  de rugăciune și post un timp de p  ocăință 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:   27 februarie - 4 martie – Rugaciune   personală
Săptămâna 2:    5  - 11 martie –   Rugaciune pentru   Familii
Săptămâna 3:   12  – 18 martie –   Rugaciune pentru   Biseric  a Domnului
Săptămâna 4:   19 – 25 martie –   Rugaciune pentru  Națiune  /  populație
Săptămâna 5:   26 martie – 1 aprilie -   Rugaciune pentru Ț  ară
Săptămâna 6:    2  – 7 aprilie – Laudă, închinare,   mulțumire, rugăciune

Săptămâna 2:  5 martie - 11 martie –   Rugăciune pentru   Familii
Familia proprie   ș  i extinsă Pocăință pentru lipsa noastră de rugăciune pentru familia extinsă: 

- cei nemântuiți din familie, familia apropiată și familia extinsă;
- pocăință pentru greșelile lor și ale noastre în relația cu ei. Rugăciune intensă pentru iertarea greșelilor membrilor 

familiilor noastre în relația cu Domnul (au divorțat, au făcut avorturi, au înșelat…);
- copiii, tinerii din familie; starea lor, relația lor cu Domnul. 

Familia din România
 Modificarea   Constituției cu definirea familiei ca unire dintre un bărbat și o femeie. Organizarea referendumului. Să 

nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei - așa cum a creat-o Dumnezeu.
 Pentru puritatea   inimilor   copiilor   noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, 

pentru legi bune care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, 
de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.

 Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni. Pocăință pentru 
abandonarea copiilor de   părinții     plecați   la muncă   î  n   străinătate   (orfanii cu   părinți  ).   Pocăință   pentru abandonarea 
copiilor   î  n orfelinate, pentru neglijarea copiilor de   părinții   prea   ocupați  , care nu   îș  i fac timp pentru copii  i   lor- e tot o 
form  ă   de abandon!  Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru 
întoarcerea inimilor părinților spre copiii lor. Abandonarea și neglijarea copiilor îi fac pe aceștia să devină depresivi 
sau violenți, și duc chiar la sinucidere.

 Să ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vindecare inimilor acestor copii și tineri și ca ei să-L întâlnească personal pe
Isus - Mântuitorul!

 Pocăință de   AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 Copiii din școli - pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Domnului. Pentru păstrarea credinței creștine în 

educația copiilor în școli.



 Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, 
vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.

 Pocăință   pentru rata mare a   divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, pentru cauzele care duc la 
divorț (sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc.).

 Pocăință pentru rata mare a concubinajelor în România - când foarte mulți aleg să trăiască „fără obligații” și nu 
știu că intră sub blestem -  blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relații. Să ne pocăim de 
acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni.

 Rugati-va pentru tot ce Domnul vă va mai descoperi.

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!


