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Și El zice, „Croiţi, croiţi drum, 
pregătiţi calea, luaţi 

orice piedică din calea 
poporului Meu!” ISAIA 57:14
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Doamne, cer ca poporul
______ să fie 
moștenirea Ta și 
marginile pământului 
să fie în stăpânirea Ta. 
Îmi înalț glasul 
cu putere și spun 
cetăților poporului ______
„Iată Dumnezeul vostru!”
PSALMUL 2:8; ISAIA 40:9

Ție Îți pasă de poporul ______
care nu a întrebat de Tine

și ești găsit de poporul
______ care nu Te-a căutat. 

Tu spui „Iată-Mă, iată-Mă!” 
către neamul ______

care nu chema 
Numele Tău. 

ISAIA 65:1



 

Ah, Doamne 
Dumnezeule, 

iată, Tu ai făcut 
cerurile şi pământul 

cu puterea Ta cea mare
 şi cu braţul Tău întins: 
nimic nu este de mirat 

din partea Ta! Dă îndurare 
poporului ______. Tu eşti 

Dumnezeul cel mare, cel puternic, 
al cărui Nume este Domnul oştirilor! 

Tu eşti mare la sfat şi puternic la faptă; 
fie ochii Tăi deschiși asupra tuturor căilor 

copiilor oamenilor din poporul ______. 
IEREMIA 32:17-19

Doamne, 
Tu Cel 
Preaînalt, 
Tu ești minunat. 
Tu ești Împărat 
mare peste poporul
______. Poporul
______ să-Ți cânte 
laude că Tu ești 
Împărat peste tot 
pământul. Tu 
împărățești peste 
neamul ______. 
Tu stai pe scaunul Tău 
de domnie cel sfânt.  
PSALMUL 47:2, 6-8



 

Mă apropii cu deplină încredere de 
scaunul harului ca poporul ______ 
să capete îndurare şi să găsească har, 
pentru ca să fie ajutat la vreme 
de nevoie. Înalț un zid şi stau 
în mijlocul spărturii înaintea 
Ta pentru poporul ______, 
ca să nu-l nimicești. 
Asemenea străjerilor 
de pe ziduri, nu voi tăcea 
niciodată, nici zi, nici noapte. 
Nu mă voi odihni până când Tu, 
Dumnezeule, nu vei face 
poporul ______ o laudă pe pământ. 
EVREI 4:16; EZECHIEL 22:30; 
ISAIA 62:6,7

Poporul ______ se va închina 
înaintea Ta şi va cânta în 

cinstea Ta, va cânta Numele 
Tău. Veniţi şi priviţi lucrările lui 
Dumnezeu voi cei din poporul 
______ – ce înfricoşat este El 

când lucrează asupra fiilor 
oamenilor. El a prefăcut 
marea în pământ uscat. 

Bucurați-vă în El pentru că El 
stăpâneşte pe vecie prin 
puterea Lui. Ochii Lui te 

urmăresc pe tine poporule 
______. Nu te răzvrăti și nu te 

scula împotriva Lui.
PSALMUL 66:4-7



 

Oprește-te 
poporule ______ 

şi să ştii că Domnul
este Dumnezeu. 

El va stăpâni peste tine. 
Al Domnului este pământul 

cu tot ce este pe el, lumea şi 
poporul ______ care locuiește 
în ea. Scoală-Te, Dumnezeule, 
şi judecă poporul ______ căci 
toate neamurile sunt ale Tale.  

PSALMUL 46:10; 24:1; 82:8

Pentru Numele 
Tău, Doamne, 
iartă fărădelegea 
poporului 
______, căci 
mare este. 
PSALMUL 25:11



 

Scoală-te poporule ______ luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste 
tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine 
răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în 
strălucirea razelor tale. 
Ridică-ţi ochii 
împrejur 
poporule ______ 
şi priveşte. Fiii tăi 
vin de departe şi 
fiicele tale sunt 
purtate pe braţe.
Vezi aceste lucruri 
și tresari de bucurie, 
lasă-ți inima, 
o poporule
______ să 
bată și 
să se 
lărgească.  
ISAIA 60:1-5

O Dumnezeule, 
sapă poporul 

______ pe 
mâinile Tale. 

Determină pe 
cei ce l-au 
dărâmat şi 

pustiit să iasă 
din mijlocul lui. 

ISAIA 49:16-17



 

Binecuvântează, 
suflete, 
pe Domnul! 
Doamne 
Dumnezeule, 
Tu eşti nemărginit de 
mare! Tu eşti îmbrăcat 
cu strălucire 
şi măreţie! 
Te voi lăuda 
printre oamenii 
din poporul ______, 
Doamne, Te voi cânta printre 
oamenii din poporul ______. 
Cântă Domnului, o poporule 
______, vestește printre popoare 
isprăvile Lui. 
PSALMUL 104:1; 108:3; 9:11

Declar slava Ta în poporul 
______, minunile Tale în 

poporul ______. Căci mare 
ești Tu Doamne şi foarte 

vrednic de laudă. Ești mai 
de temut decât toţi 

dumnezeii. Căci Tu, 
Doamne, Tu eşti Cel 

Preaînalt peste tot 
pământul, Tu eşti 

preaînălţat, mai presus de 
toţi dumnezeii.  

PSALMUL 96:3, 4; 97:9



 

Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul! Căci Tu, 
Doamne ești înălţat mai presus de neamul ______, slava Ta este mai presus 
de ceruri. Da Tu, Doamne, eşti înălţat în veci de veci! PSALMUL 108:5; 113:4; 92:8

Să Te laude 
poporul ______, 
Dumnezeule, 
tot poporul ______ 
să Te laude. 
Să se bucure 
neamul ______ şi 
să se veselească, 
căci Tu judeci popoarele 
cu nepărtinire şi povăţuieşti 
neamurile pe pământ. Să Te 
laude poporul ______, Dumnezeule, 
tot poporul ______ să Te laude. 
PSALMUL 67:3-5 

Mă rog ca 
pocăinţa şi 

iertarea păcatelor 
să se propovăduiască 

în Numele Lui Isus 
tuturor oamenilor 

din poporul 
______.  

LUCA 24:47 



 

O Doamne,
Evanghelia este acoperită 

pentru poporul ______ 
care este pe calea 

pierzării, a căror minte 
necredincioasă a orbit-o 

dumnezeul veacului 
acestuia. Fă ca cei 

necredincioși din poporul 
______ să vadă 

strălucind lumina 
Evangheliei slavei lui 

Hristos, care este chipul 
lui Dumnezeu. Mă rog ca 

poporul _____ să-L 
primească pe 

Isus ca Domn.
Să lumineze 

lumina Ta în întuneric 
și în inimile lor ca să 
strălucească lumina 
cunoştinţei slavei lui 

Dumnezeu pe faţa lui Isus 
Hristos. 2 CORINTENI 4:3-6

Poporul
______ 
să 
umble 
în lumina 
Domnului. 
Să Îl 
cunoască 
pe Isus, 
să nu mai 
umble în 
întuneric, 
ci să aibă 
lumina vieții.
ISAIA 2:5; IOAN 8:12



 

O Doamne, du pe orbi pe un drum 
necunoscut de ei. Povățuiește 

poporul ______ pe cărări neştiute 
de ei. Prefă întunericul în lumină 

înaintea lor şi locurile strâmbe 
în locuri netede. Nu părăsi 

poporul ______. 
ISAIA 42:16 

Doamne, 
Tu L-ai 
trimis pe 
Isus ca martor, 
ca să mărturisească 
despre Lumină, 
pentru ca tot poporul ______ 
să creadă prin El. 
El este lumina care să 
lumineze neamul ______, 
vestindu-le că 
Dumnezeu e lumină 
şi în El nu este întuneric.  
IOAN 1:7; LUCA 2:32; 1 IOAN 1:5



 

Tată, mă rog ca Tu să deschizi ochii 
poporului ______, să se întoarcă de la 

întuneric la lumină şi de sub 
puterea Satanei la Dumnezeu. 
Mă rog ca poporul ______ să 

primească, 
prin credinţa în Isus, 

iertare de păcate 
şi moştenirea 

împreună cu cei sfinţiţi. 
FAPTELE APOSTOLILOR 26:18 

Mă rog ca oamenii din 
poporul ______ să umble în 
lumină, să aibă părtășie unii 
cu alții, şi sângele lui Isus 
Hristos să îi curățească de 
orice păcat. Mă rog ca 
oamenii din poporul ______ 
să nu se înșele singuri, ci 
adevărul să fie în ei. Mă rog 
ca ei să-și mărturisească 
păcatele Ție Doamne, care 
ești credincios și drept ca să 
le ierți păcatele şi să îi cureți 
de orice nelegiuire. 
1 IOAN 1:7-9



 

Clatină neamul ______
și umple de slavă 

Casa Ta, 
Doamne al oştirilor.

HAGAI 2:7 

Să cânte poporul ______ o cântare 
nouă, zicând: „Vrednic eşti Tu să iei 
cartea şi să-i rupi peceţile, 
căci ai fost înjunghiat şi ai 
răscumpărat pentru 
Dumnezeu, 
cu sângele Tău, 
oameni din 
orice seminţie, 
de orice limbă, 
din orice norod 
şi de orice 
neam.” 
APOCALIPSA
5:9-10



 

Doamne, paște poporul 
______ ca un Păstor. Ia 
mieii în braţe, du-i la sânul 
Tău şi călăuzește blând 
oile care alăptează. 
ISAIA 40:11

Mă rog ca familiile din 
poporul ______ să Îți dea 
Ție Doamne Dumnezeule, 
slavă și cinste. Să îți aducă daruri 
și să intre în curțile Tale. 
Să se închine înaintea Ta 
îmbrăcaţi cu podoabe sfinte. Să 
tremure poporul ______ înaintea Ta. 
Domnul împărăţeşte! De aceea lumea 
este tare şi nu se clatină. Judecă 
Doamne poporul ______ cu dreptate. 
PSALMUL 96:7-10



 

Doamne, 
Dumnezeule, 

să vină poporul 
______ să 

se judece cu Tine. 
De vor fi păcatele 

lor cum e cârmâzul, 
să se facă 

albe ca 
zăpada; 
de vor fi 
roşii ca 

purpura, 
să se facă la fel ca lâna. 

Dă voință poporului ______ să te 
asculte, ca să mănânce cele mai 
bune roade ale ţării. ISAIA 1:18-19

Cer, 
Tată, 
ca să 
stropești 
cu apă curată 
poporul ______ 
ca ei să fie curățiți 
de toate spurcăciunile 
lor şi de toţi idolii lor.
Dă poporului ______ 
o inimă nouă şi pune în 
ei un duh nou. Scoate 
din trupul lor inima de
piatră şi dă-le o inimă 
de carne. Pune Duhul 
Tău în poporul ______ şi fă-i să urmeze 
poruncile Tale şi să păzească şi să 
împlinească legile Tale. 
EZECHIEL 36:25-27



 

Tată, mă rog ca poporul ______ să cheme 
Numele Tău, să se smerească, să se roage și să 
caute Fața Ta, și să se abată de la căile lui rele; 
atunci îl vei asculta din ceruri, îi vei ierta păcatul şi 
îi vei tămădui ţara. 2 CRONICI 7:14

Doamne, Îți mulțumesc că vei da vindecare şi 
sănătate poporului ______. Deschide-le un 
izvor bogat de pace şi credincioşie. Adu înapoi 
pe prinşii lor de război și aşează-i. Curăță-i de 
toate nelegiuirile pe care le-au săvârşit 
împotriva Ta, iartă-le toate nelegiuirile prin care 
Te-au supărat şi prin care s-au răzvrătit 
împotriva Ta. IEREMIA 33:6-8



 

Mă rog împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor 

întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile 

cereşti care luptă împotriva 
poporului ______. Mă rog ca Tu – 
Împăratul slavei – să intri pe porți, 

Tu, Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în lupte. 
Porţi, ridicaţi-vă capetele;

ridicaţi-le, porţi veşnice,
ca să intre Împăratul slavei!

Cine este acest 
Împărat al slavei? 

Domnul oştirilor: 
El este Împăratul slavei! 

EFESENI 6:12; 
PSALMUL 24:7-10 

O Doamne, deschide-ne 
o uşă pentru Cuvânt, 
ca să putem vesti taina lui Hristos 
poporului ______. Ajută-ne 
să ne ridicăm 
ochii şi să privim 
holdele, 
care sunt 
albe acum, 
gata pentru 
seceriş. 
Mă rog ca Tu, 
Domnul secerişului, 
să scoți lucrători 
la secerişul Tău 
din poporul ______. 
COLOSENI 4:3; 
IOAN 4:35; 
MATEI 9:37-38



 

Tată, în dragostea Ta pentru 
sufletele poporului ______ 
scoate-le din groapa putrezirii. 
Aruncă înapoia Ta toate 
păcatele lor. Te laud că Tu ai 
nimicit moartea pe vecie. Tu, 
Doamne Dumnezeule vei şterge 
lacrimile de pe toate feţele. Vei 
îndepărta de pe tot pământul 
ocara poporului ______; că Tu, 
Domnul ai vorbit.
ISAIA 38:17; 25:8

Îți mulțumesc Doamne că sângele lui 
Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a 

adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui 
Dumnezeu, poate curăţi cugetul oamenilor 

din poporul ______ de faptele moarte, ca să 
slujească Dumnezeului celui viu! EVREI 9:14



 

Niciunul nu este ca Tine, Doamne! 
Mare eşti Tu şi mare este 
Numele Tău prin puterea Ta 
în poporul ______. 
Cine să nu se teamă 
de Tine, Împărate 
al neamului ______? 
Ţie Ţi se cuvine 
teama, 
căci 
între 
toţi 
înţelepţii 
neamului 
______ şi în 
toate împărăţiile
lor, niciunul nu 
este ca Tine.  
IEREMIA 10:6, 7

Mă rog ca tot poporul ______ să 
îşi aducă aminte şi să se 
întoarcă la Tine, Domnul 

Dumnezeu.Toate 
familiile neamului 

______ să se 
închine înaintea Ta. 

Căci a Ta este 
împărăţia 
poporului 
______. 

Tu 
stăpâneşti 

peste 
neamul ______ 

PSALMUL 22:27-28



 

Mă rog ca 
poporului 

______ să 
nu i se facă 
niciun rău şi 

nicio pagubă 
pe tot muntele
 Tău cel sfânt, 

căci pământul va 
fi plin de cunoştinţa 
Domnului ca fundul 

mării de apele care-l 
acoperă. Vie Împărăţia 
Ta în poporul ______. 

Facă-se voia Ta, precum 
în cer şi pe pământ. 
ISAIA 11:9; MATEI 6:10

Mă rog ca neamul 
______ să vină 
și să se închine 
înaintea Ta, 
Doamne, şi să 
dea slavă 
Numelui Tău. 
Căci Tu eşti mare 
şi faci minuni – 
numai Tu eşti 
Dumnezeu. 
PSALMUL 86:9-10



 

Mă rog ca poporul ______, care locuiește în țara umbrei morții, să te vadă pe Tine, 
Doamne Dumnezeule, slava și Lumina lor pe vecie. Poporul ______ care zace în întuneric 
să vadă o mare lumină, pentru că peste ei a răsărit lumina Ta. ISAIA 9:2; 60:19-20; MATEI 4:16 

Poporul ______ este o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un 

neam sfânt, un popor pe care Tu 
l-ai câştigat ca să fie al Tău. Să 

vestească puterile Tale minunate, 
pentru că l-ai chemat din întuneric 

la lumina Ta minunată. 
1 PETRU 2:9



 

Mă rog ca poporul ______ să nu se teamă și să nu 
rămână de rușine. Nu-i lăsa să fie încurcați sau 
dezamăgiți în căutarea lor după Tine. Ajută-i să uite 
ruşinea tinereţii lor şi să nu-și mai aducă aminte de 
văduvia lor. Să știe țara lor că Tu, Făcătorul ei, ești 
bărbatul ei – Domnul oștirilor este numele Tău. Tu ești 
Sfântul și Răscumpărătorul poporului ______. Deși a 
fost părăsit și cu inima întristată, ca o nevastă din 
tinereţe care a fost izgonită, primește înapoi poporul 
______ cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, 
Ți-ai ascuns o clipă Faţa de poporul ______, dar îndură-
Te de el cu o dragoste veşnică, Tu Domnul 
Răscumpărătorul. ISAIA 54:4-8

Doamne, mângâi pe poporul ______ și îi strig că robia 
lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită, căci a 
primit din mâna Ta de două ori cât toate păcatele lui.  
ISAIA 40:1-2



Această broșură este un instrument pentru a declara adevărul lui Dumnezeu asupra oamenilor care trăiesc 
în întuneric. Prin rugăciune, poţi cultiva pământul stâncos al inimilor împotrivitoare Evangheliei și pregăti 
popoare întregi pentru a primi vestea bună a lui Isus Hristos. Cunoscând dorinţa lui Dumnezeu ca toate 
popoarele să-L cunoască (1 Timotei 2: 4; Apocalipsa 7: 9), roagă-te cu credinţă, cerând popoarele neatinse 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Toate rugăciunile din această resursă sunt bazate pe textul biblic. 
Rugându-te folosind Scriptura înseamnă să te rogi după voia lui Dumnezeu. Când te rogi folosind textul 
Scripturii, poţi ști cu toată siguranţa că te rogi ceea ce este în inima lui Dumnezeu.  

Rugăciunea funcționează! Rugăciunea este slujire! Rugăciunea duce la slujire! Rugăciunea este slujirea! 

RUGĂCIUNI DIN SCRIPTURĂ 
PENTRU POPOARELE LUMII 
                                                                                     versiunea 1.1 


