
 

Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV 
vă cheamă la rugăciune în fiecare seară de la ora 22:00

Trăim vremuri cum nu au mai fost în istoria noastră recentă.
Vă chemăm să ne întoarcem în smerenie la Domnul Domnilor și Împăratul împăraților și să ne 
rugăm cum nu am mai facut-o până acum. Este vremea rugăciunilor ca în Ioel 2:12-13:

„ʽDar chiar acumʼ, zice Domnul, ʽîntoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!ʼ
Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin

de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. ”

În acest context al războiului din Ucraina, ne rugăm pentru:

 Înghețarea grabnică a războiului,  pentru limitarea ariei de impact al acestui război;
 Limitarea pierderilor de vieți omenești și a distrugerilor;
 Populația din Ucraina și pentru Biserica Domnului din Ucraina: protecție, resurse 

pentru susținerea vieții, pacea inimilor;
 Liderii Rusiei: schimbarea deciziilor lor.

Ne rugăm pentru România

 Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste România și ne rugăm pentru mântuirea 
sufletelor;

 Pacea și protecția țării și a populației; stabilitate, siguranță  în interior și la granițe; 
protecția infrastructurii țării (comunicații, drumuri, poduri, baraje, cai ferate) și 
protecție de orice fel de agresiune cibernetică, economică, militară;

 Conducătorii țării: înțelepciune dumnezeiască în deciziile și măsurile pe care le iau în 
aceste condiții de pericol extrem;

 Biserica Domnului din România: să intre în bătălia rugăciunii și a ajutorării de care va fi 
mare nevoie; România să devină o oază de scăpare pentru cei în necaz;

 Siguranța energetică și alimentară a României; protecția resurselor țării.

Ne rugăm pentru Israel

 În contextul războiului din Ucraina, pericolele din jurul Israelului cresc rapid. Să ne 
rugăm pentru protecția lui;

 Să ne rugăm pentru evreii din Ucraina, să poată să emigreze în Israel. 


