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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 6: 2 aprilie – 7 aprilie – 8 aprilie ( Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire, rugăciune









Să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de pe cruce pentru noi. Să-L adorăm pe Cel ce este Mielul lui Dumnezeu,
dar și pe Cel ce este Leul din Iuda. Să-L lăudăm pe Domnul „... căci e bun și în veac ține îndurarea Lui”.
Să ne rugăm pentru curățirea păcatelor națiunii noastre, pe care le-am mărturisit și ne-am pocăit de ele. Să ne
rugăm ca sângele Domnului Isus să curățească țara noastră, ca Dumnezeu să ne vindece țara.
Să ne rugăm ca Domnul să rupă blestemele de moarte, de idolatrie, de sărăcie, de frică, de comunism de peste țara
noastră și ca El să mustre lăcustele care au mâncat familiile noastre, țara noastră (Ioel 2:23-28).
Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor locuitorilor țării spre Domnul nostru, pentru revelația stării de păcat,
pentru deschiderea ochilor celor orbiți de cel rău și pentru pocăința locuitorilor țării noastre.
Să ne rugăm pentru România, cu foc, pentru: protecție, binecuvântare, pace, stabilitate, integritate teritorială.
Să ne rugăm ca în acest an centenar, Domnul să-și aducă aminte de rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri care
au mijlocit pentru România și să ne rugăm pentru trezirea României, pentru revărsarea slavei Domnului peste țara
noastră, pentru împlinirea promisiunilor Lui pentru România. Și fie ca Domnul să aducă vremurile de înviorare, de
transformare a unei națiuni prin lucrarea puterii Duhului Sfânt, după care tânjim. Fie ca România să intre deplin în
voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, să se alinieze cu cerul: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer,
așa și pe pământ - în România, acum!
Să ne rugăm ca România să fie de partea Israelului, o națiune care va fi între națiunile oi la judecata finală (Matei
25:31-46)
Porți ale României, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Slavei, Domnul cel viteaz în lupte,
Domnul Vieții, Domnul Păcii, Mântuitorul și Regele nostru! (Psalmul 24)
Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste poporul și teritoriul României!
Isus Hristos este Domnul României!
MARANATA!
Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

