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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 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 - Rugăciune pentru Țară
2 – 7 aprilie – Laudă, închinare, mulțumire, rugăciune

Săptămâna 5: 26 martie – 1 aprilie - Rugăciune pentru țară, sistemele societății românești

Pentru România - Pocăință pentru păcatele comise în sistemele în care este organizată societatea noastră:
 sistemul politic
 sistemul economic – industrie, agricultură, transporturi, comunicații, sistemul fiscal
 sistemul de învățământ
 sistemul de sănătate
 sistemul juridic
 sistemul de siguranță – armată, poliție, jandarmerie, servicii de siguranță națională
 media/cultură/artă/sport
Să ne pocăim:
 de fărădelegi, abuzuri comise prin institutii, pocăință pentru modificarea unor legi care favorizează corupția și
fărădelegea din sistemele societății;
 pentru mită, corupție, trafic de influență, cu periclitarea siguranței naționale. Vânzarea de resurse ale țării fără a se
ține cont de interesul național;
 pentru decizii greșite la nivel național și local, cauzate de corupție;
 pentru relații defectuoase între segmentele societății - lipsa de unitate națională;
 pentru trădarea interesului național în relația cu alte state prin lipsa de atitudine a autorităților țării în situații critice
pentru țara noastră - în relații economice, politice, de siguranță națională;
 pentru incitarea la ură între grupuri etnice și sociale, prin manipulare, prin dezinformare, prin pasivitatea
autorităților față de abuzuri ale unor grupuri care acționează agresiv pe teritoriul României, încercând să
destabilizeze și să fragmenteze România, chiar ca teritoriu;
 de dispreț în relația instituțiilor cu oamenii - relație de dispreț în școli, spitale, mediu de afaceri față de oamenii
simpli, modești, nepăsarea autorităților față de durerile și nevoile reale ale societății;

 de toate schimbările defectuoase care s-au făcut în învățământ, sănătate, în sistemul fiscal, în economie, în











gestionarea patrimoniului țării - terenuri, ape, păduri, clădiri, zăcăminte. Să ne rugăm pentru îndreptarea rapidă a
acestor greșeli, care pot afecta siguranța și dezvoltarea țării;
de corupția din învățământ, din sistemul de sănătate, din justiție, din mediul politic, din mediul de afaceri, din
sistemele de siguranță națională;
pentru lipsa de loialitate față de țară, lipsa de integritate, de vigilență pentru factorii de decizie din structurile de
conducere ale țării;
pentru compromisuri și alianțe defavorabile României, făcute în plan intern și internațional, în relațiile
internaționale;
de lipsa de verticalitate și curaj a autorităților române în relația cu instituții internaționale în ce privește apărarea
familiei, a valorilor creștine ale societății noastre;
pentru toate fărădelegile și greșelile făcute în ce privește siguranța energetică a țării, siguranța națională,
parteneriate, construcția de căi ferate și de autostrăzi;
pentru națiune, pentru nepăsarea față de sufletele vândute prin rețele de trafic de oameni, prostituție, pedofilie,
prin rețele de trafic de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea copiilor acestei națiuni;
pentru cei care lucrează în mass media (rețele de televiziune, radio, rețele de socializare) - pentru manipulări și
dezinformări, pentru știri false, pentru promovarea imoralității, a corupției, a compromisului, a violenței, a
minciunilor, a calomniilor, afectând sistemul de valori al unei națiuni creștine. Să ne rugăm pentru trezirea și
curățirea conștiintelor acestor oameni de influență în națiune, pentru teama de Domnul în inimile lor;
pentru corupția din domeniul artei, al sporturilor, care influențează negativ societatea.
pocăință de tot ce Domnul vă va mai arăta!
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!

