
 Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV vă cheamă la

Continuarea lanțului de rugăciune în fiecare seară de la ora 22:00

Duminică, 19 septembrie s-a încheiat perioada de 7 săptămâni de rugăciune și post pentru
țară, (pentru copii, pentru legi, pentru libertăți, pentru pacea și protecția țării, pentru

conducătorii României)

Vă chem, însă, să continuăm lanțul de rugăciune, să continuăm să ne rugăm  
zilnic pentru țara noastră, începând cu ora 22:00.

Viața noastră de post trebuie să se intensifice, nu doar în ziua de vineri. Putem 
lua perioade de post după modelul postului lui Daniel (de 10 zile, de 21 de zile), 
de 3 zile, după cum aveți încredințarea fiecare. 

Vremurile sunt tot mai întunecate și dacă nu strigăm la Domnul acum, vom 
plânge mai târziu. (Cum spunea și fratele Toni Berbece.) 

Prin fratele Tom Johnson, Domnul ne-a spus:
„Toate lucrurile sunt clătinate. Toate lucrurile în care ne-am pus încrederea – 
atât cele din Biserică cât și cele din lume, sunt clătinate ... Este începutul 
durerilor... ”

În acest sezon, toate lucrurile vor fi clătinate. Și dacă nu sunt puternice în 
Domnul, se vor frânge. 

Partea noastră este să vedem lucrurile care trebuie întărite acum în viața 
noastră, pentru că este abia începutul provocărilor.
Dacă ești tare acum la început și rămâi tare până la sfârșit, ești o mărturie a ceea 
ce face Dumnezeu în tine și prin tine. 

Sunt tot mai multe alerte prin oameni ai rugăciunii legate de adversități în 
creștere, de restrângerea drastică a libertăților – de ridicarea întunericului 
împotriva copiilor, de pregătirea unor legi dure. 

Să venim înaintea tronului de dreptate al Tatălui, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus 
Hristos, să ne smerim inimile și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră. (2 Cronici 7:14) 
Să continuăm rugăciunea pentru: 

 Revărsarea slavei Domnului peste poporul Lui și peste toată populația țării – să 
chemăm Numele Domnului peste România. 



 Legile țării – Ca nici o lege draconică să nu poată fi instaurată, nici o formă de 
restricționare a libertăților cetățenești să nu poată pătrunde în România. 

 Conducătorii țării să aibă frică de Domnul; oprirea oricărei forme de abuz de putere în 
țara noastră.

 Copiii și adolescenții țării – binecuvânatarea și protecția Domnului peste ei. 

 Ne rugăm ca recomandările nedumnezeiești în ce privește familia, identitatea de gen, 
ideologiile de gen să NU pătrundă în legile și normele de viață din țara noastră.

 Familiile din România - pentru păstrarea valorilor creștine în definirea și instituirea 
familiei. Oprirea legilor care afectează familia naturală. Păstrarea apelativelor de 
„tată” și „mamă” în legile țării. 

 Libertatea de exprimare a credinței creștine fără îngrădiri. Protecția Bisericii 
Domnului!

 Libertățile de a alege – oprirea discriminărilor pe motive de vaccin.
Păstrarea libertății de a se vaccina sau nu, după încredințarea fiecăruia. Găsirea de 
tratamente eficiente pentru cei care se îmbolnăvesc. Să cerem viață și protecție peste 
populația țării. 

• Protecția populației de frică, de atacuri de depresie și panică, de violență - în familii, în 
comunități. 

• Oprirea sinuciderilor. 
• Restaurarea unității în familii, în biserici, care au fost dezbinate de pandemie.

 Oprirea răspândirii virusului COVID-19, stingerea pandemiei, protecția locuitorilor față
de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori

 Economia țării - oprirea declinului economic; restaurarea economiei; măsuri înțelepte și
resurse de susținere a economiei. 


