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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

MATEI 

• Doamne Isuse, mântuiește pe poporul _____ de păcatele sale. Matei 1:21 

• Norodul _____ care zace în întuneric să vadă o mare lumină; peste cei ce zac în ţinutul şi în 

umbra morţii, să răsară lumina. Matei 4:16 

• Mă rog Doamne ca poporului _____ să i se propovăduiască pocăința căci Împărăţia cerurilor 

este aproape. Matei 4:17 

• Doamne, mă rog ca Evanghelia Împărăţiei să fie propovăduită poporului _____. Tămăduiește 

orice boală şi orice neputinţă care sunt în norod. Matei 4:23 

• Doamne, satură pe toți oamenii din poporul _____ care sunt flămânzi și însetați după 

neprihănire. Matei 5:6 

• Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta în poporul _____; 

facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Matei 6:9-10 

• Doamne Isuse, Tu ai luat asupra Ta neputințele poporului _____ și ai purtat bolile poporului 

_____. Tămăduiește pe toţi bolnavii din poporul _____. Matei 8:16-17 

• Doamne Isuse, cheamă la pocăință pe cei păcătoși din poporul _____. Matei 9:13 

• Doamne, mă rog ca Evanghelia Împărăţiei să fie propovăduită poporului _____. Vindecă orice 

fel de boală şi orice fel de neputinţă care sunt în norod. Matei 9:35 

• Doamne Isuse, ai milă de poporul _____ pentru că este necăjit şi risipit, ca nişte oi care n-au 

păstor. Matei 9:36 

• Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Mă rog ca Tu, Domnul secerişului, să scoți 

lucrători la secerișul Tău din poporul _____. Matei 9:37-38 

• Mă rog Doamne ca orbii din poporul _____ să îşi capete vederea, şchiopii să umble, leproşii să 

fie curăţiţi, surzii să audă, morţii să învieze, şi săracilor să li se propovăduiască Evanghelia. Matei 

11:5 
• Mă rog Doamne ca poporul _____ să dea năvală să pună mâna pe Împărăţia cerurilor. Matei 

11:12 
• Doamne Isuse, toate lucrurile Ți-au fost date în mâini de Tatăl. Descoperă pe Tatăl poporului 

_____. Matei 11:27 

• Să vină la Tine Doamne Isuse, toţi cei trudiţi şi împovăraţi din poporul _____, şi Tu să le dai 

odihnă. Să ia jugul Tău asupra lor şi să învețe de la Tine, căci Tu ești blând şi smerit cu inima; şi 

vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Matei 11:28-29 

• Să nădăjduiască neamul _____ în Numele Tău. Matei 12:21 

• Doamne, mă rog ca poporul _____ să fie un pământ bun și sămânța care cade în el să aducă 

rod. Matei 13:8 

• Doamne, mă rog ca poporul _____ să audă Cuvântul privitor la Împărăţie şi să-l înţeleagă, ca cel 

rău să nu răpească ce a fost semănat în inima lui. Matei 13:19 

• Doamne, mă rog ca poporul _____ să audă Cuvântul, să-l primească cu bucurie și să se 

înrădăcineze în el ca atunci când vine un necaz sau o prigonire din pricina lui să nu se lepede 

îndată de el. Matei 13:21 

• Doamne, mă rog ca poporul _____ să audă Cuvântul și îngrijorările veacului acestuia şi 

înşelăciunea bogăţiilor să nu-l înece ca să nu ajungă neroditor. Matei 13:22 
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• Doamne, mă rog ca poporul _____ să audă Cuvântul și să-l înțeleagă. Sămânţa să cadă într-un 

pământ bun care să aducă rod. Matei 13:23 

• Doamne Isuse, mântuiește pe cei pierduți din poporul _____. Matei 18:11 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că n-ai venit ca să Ți se slujească, ci Tu să slujești şi să-Ți dai viaţa 

ca răscumpărare pentru poporul _____. Matei 20:28 

• Mă rog Doamne Dumnezeule ca Împărăţia Ta să fie dată neamului _____ care va aduce roadele 

cuvenite. Matei 21:43 

• Doamne, mă rog ca poporul _____ să cunoască Scripturile și puterea Ta ca să nu se rătăcească. 
Matei 22:29 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că sângele Tău, sângele legământului celui nou, s-a vărsat pentru 

poporul _____ spre iertarea păcatelor lui. Matei 26:28 

• Doamne Isuse, toată puterea Ți-a fost dată în cer şi pe pământ. Trimite lucrători în poporul 

_____ să facă ucenici, să-i boteze în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh și să-i înveţe să 

păzească tot ce ne-ai poruncit. Matei 28:18-20 

 

MARCU 

• S-a împlinit vremea şi Împărăţia Ta este aproape. Mă rog ca poporul _____ să se pocăiască și să 

creadă în Evanghelie. Marcu 1:15 

• Doamne Isuse, cheamă la pocăință pe cei păcătoși din poporul _____. Marcu 2:17 

• Doamne, mă rog pentru poporul _____ ca sămânța Cuvântului Tău să cadă într-un pământ bun, 

să dea rod care să se înalțe și să crească. Marcu 4:8 

• Te rog Doamne Dumnezeule să dai poporului _____ harul să cunoască taina Împărăției Tale, să 

vadă, să audă, să înțeleagă și să se întoarcă la Tine ca să li se ierte păcatele. Marcu 4:11-12 

• Doamne, atunci când Cuvântul Tău este semănat în poporul _____, să nu vină Satana îndată și 

să-l ia. Marcu 4:15 

• Doamne, mă rog pentru poporul _____ ca sămânța Cuvântului să nu cadă în locuri stâncoase, ci 

ei să-L primească cu bucurie și să aibă rădăcină în ei ca atunci când vine un necaz sau o 

prigonire din pricina Cuvântului să nu se lepede îndată de El. Marcu 4:16-17 

• Doamne, atunci când poporul _____ aude Cuvântul, să nu năvălească în ei grijile lumii, 

înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor. 
Marcu 4:18-19 

• Doamne, fă ca sămânța Cuvântului să cadă într-un pământ bun în poporul _____. Ei să-l audă, 

să-l primească și să facă rod. Marcu 4:20 

• Doamne, mă rog ca Împărăția Ta să vină în poporul _____ ca sămânța care încolțește, crește și 

rodește. Marcu 4:26-29 

• Mă rog Doamne ca Evanghelia să fie propovăduită neamului _____. Marcu 13:10 

• Trimite Doamne lucrători în poporul _____ care să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. 

Cine va crede şi se va boteza să fie mântuit. Marcu 16:15-16 

• Să se propovăduiască Evanghelia pretutindeni în poporul _____. Lucrează Doamne împreună cu 

ei și întărește Cuvântul prin semnele care-l însoțesc. Marcu 16:20 
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LUCA 

• Întoarce Doamne Dumnezeule pe mulți din fii poporului _____ la Tine. Luca 1:16 

• Întoarce Doamne pe cei neascultători din poporul _____ la umblarea în înţelepciunea celor 

neprihăniţi și gătește un norod bine pregătit pentru Tine. Luca 1:17 

• Împărățește Doamne Isuse peste poporul _____ în veci. Împărăţia Ta nu va avea sfârşit. Luca 1:33 

• Tu Doamne, Cel Atotputernic, faci lucruri mari. Numele Tău este sfânt. Întinde-ți îndurarea Ta 

din neam în neam peste poporul _____. Luca 1:49-50 

• Binecuvântat să fii Tu Domnul Dumnezeul nostru, pentru că cercetezi și răscumperi pe poporul 

_____ și i-ai ridicat o mântuire puternică cum ai vestit prin gura sfinţilor Tăi proroci, care au fost 

din vechime. Luca 1:68-70 

• Să se ducă poporului _____ vestea bună și să fie o mare bucurie pentru tot norodul că Hristos, 

Domnul este Mântuitorul lor. Luca 2:10-11 

• Mântuirea Ta pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze 

neamurile să fie văzută în poporul _____. Luca 2:30-32 

• Calea Ta să se pregătească în poporul _____, cărările ei să fie netezite și orice făptură să vadă 

mântuirea Ta. Luca 3:4-6 

• Vestește Doamne anul Tău de îndurare pentru poporul _____. Săracilor să li se vestească 

Evanghelia, cei cu inima zdrobită să fie tămăduiți, robilor de război să li se propovăduiască 

slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Celor apăsați să li se dea drumul. Luca 4:18-19 

• Mă rog Doamne ca Evanghelia Împărăției Tale să fie vestită în cetățile poporului _____. Luca 4:43 

• Vestea despre Tine să se răspândească tot mai mult în poporul _____. Oamenii să se strângă cu 

grămada ca s-o asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor. Luca 5:15 

• Cheamă Doamne la pocăință pe cei păcătoși din poporul _____. Luca 5:32 

• Mă rog Doamne ca oamenii din poporul _____ să vină la Tine, să audă cuvintele Tale și să le 

facă. Luca 6:47 

• Orbii din poporul _____ să vadă, șchiopii să umble, leproșii să fie curățiți, surzii să audă, morții 

să învieze și săracilor să li se propovăduiască Evanghelia. Luca 7:22 

• Mă rog Doamne pentru poporul _____ ca ei să audă Cuvântul și diavolul să nu-l ia din inima lor, 

ci ei să creadă și să fie mântuiți. Luca 8:12 

• Mă rog Doamne ca acei din poporul _____ care aud Cuvântul să-l primească cu bucurie și să nu 

cadă când vine ispita. Luca 8:13 

• Mă rog Doamne ca atunci când poporul _____ aude Cuvântul să nu-l lase să fie înăbuşit de 

grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia, ci să aducă rod care să ajungă la coacere. Luca 8:14 

• Mă rog Doamne ca sămânța să cadă într-un pământ bun în poporul _____. După ce ei aud 

Cuvântul, să-l țină într-o inimă bună și curată și să facă rod în răbdare. Luca 8:15 

• Trimite Doamne lucrători în poporul _____ care să propovăduiască Împărăția Ta și să 

tămăduiască pe cei bolnavi. Luca 9:2 

• Doamne Isuse, Tu ai venit să nu pierzi sufletele oamenilor. Mântuiește poporul _____. Luca 9:56 

• Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Scoate Doamne lucrători la secerișul Tău din 

poporul _____. Luca 10:2 

• Mă rog Doamne ca Evanghelia Împărăţiei Tale să se propovăduiască în poporul _____ şi fiecare, 

ca să intre în ea, să dea năvală. Luca 16:16 

• Caută și mântuiește Doamne Isuse pe cei pierduți din poporul _____. Luca 19:10 

• Deschide Doamne mintea oamenilor din poporul _____ ca să înțeleagă Scripturile. Luca 24:45 

• Să se propovăduiască neamului _____, în Numele Tău pocăința și iertarea păcatelor. Luca 24:47 
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IOAN 

• În Tine este viața, și viața este lumina oamenilor. Să lumineze lumina în întunericul din poporul 

_____. Ioan 1:4-5 

• Trimite Doamne martori care să mărturisească despre Lumină în poporul _____. Adevărata 

lumină să lumineze pe orice om din poporul _____. Ioan 1:7-9 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că tuturor celor din poporul _____ care Te primesc, adică celor ce 

cred în Numele Tău le dai dreptul să se facă copii ai Tăi. Ioan 1:12 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că Tu ești Mielul lui Dumnezeu care ridici păcatul poporului _____. 
Ioan 1:29 

• Arată-ți slava Ta în poporul _____ și ei să creadă în Tine. Ioan 2:11 

• Mulți oameni din poporul _____ să creadă în Numele Tău văzând semnele pe care le faci. Ioan 

2:23 

• Îți mulțumesc Doamne că ai iubit atât de mult poporul _____, că ai dat pe singurul Tău Fiu, 

pentru ca oricine crede în Tine să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16 

• Mântuiește Doamne Isuse poporul _____   că Tu nu ai venit ca să-l judeci, ci ca el să fie mântuit 

prin Tine. Ioan 3:17 

• Mă rog Doamne Isuse pentru poporul _____, ca el să primească mărturia Ta, adeverind prin 

aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Ioan 3:33 

• Să creadă poporul _____ în Fiul ca să aibă viață veșnică și mânia lui Dumnezeu să nu rămână 

peste el. Ioan 3:36 

• Să cunoască poporul _____ darul Tău și cine este Cel ce dă apă vie. Ioan 4:10 

• Să bea poporul _____ din apa pe care o dai Tu și ea să se prefacă în el într-un izvor de apă, care 

va ţâşni în viaţa veşnică. Ioan 4:14 

• Să Ți se închine poporul _____ în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşti Tu Tată. 
Ioan 4:23 

• Ajută-mă Doamne să îmi ridic ochii și să privesc holdele din poporul _____, care sunt albe acum, 

gata pentru seceriş. Trimite secerători care să strângă rod pentru viața veșnică. Ioan 4:35-36 

• Mă rog Doamne pentru poporul _____ ca să Te audă și să știe că Tu ești în adevăr Hristosul, 

Mântuitorul lumii. Ioan 4:42 

• După cum Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa te rog Doamne Isuse să dai viaţă celor din 

poporul _____. Toți să Te cinstească pe Tine. Ioan 5:21-23 

• Să asculte cuvintele Tale poporul _____. Să creadă în Tine ca să aibă viața veșnică și să nu vină 

la judecată. Să treacă din moarte la viață. Ioan 5:24 

• Mă rog Doamne Isuse ca poporul _____ să creadă în Tine, ca să rămână Cuvântul Tău în ei. Ioan 

5:38 
• Să cerceteze poporul _____ Scripturile, pentru că în ele au viața veșnică, tocmai ele mărturisesc 

despre Tine. Ioan 5:39 

• Să vină poporul _____ la Tine ca să aibă viața. Ioan 5:40 

• Lucrarea pe care o ceri Doamne Dumnezeule este aceasta: să credem în Acela pe care L-ai 

trimis. Să creadă poporul _____ în Isus pe care L-ai trimis. Ioan 6:29 

• Doamne Isuse, Tu ești Pâinea vieții. Să vină poporul _____ la Tine ca să nu flămânzească 

niciodată și să creadă în Tine ca să nu înseteze niciodată. Ioan 6:35 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că pe cei ce vin la Tine din poporul _____ nu-i vei izgoni afară. 

Oricine care crede în Tine va avea viața veșnică și Tu îl vei învia în ziua de apoi. Ioan 6:37-40 

• Atrage Doamne poporul _____ la Tine. Tu îl vei învia în ziua de apoi. Ioan 6:44 
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• În proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Să asculte poporul _____ pe Tatăl şi să 

primească învăţătura Lui. Să vină la Tine. Ioan 6:45 

• Să creadă poporul _____ în Tine ca să aibă viața veșnică. Ioan 6:47 

• Doamne Isuse, Tu ești Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Să mânânce poporul _____ din 

pâinea aceasta ca să trăiască în veac. Ioan 6:51 

• Cuvintele Tale sunt duh şi viaţă. Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Să creadă poporul _____ și să 

ajungă la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Ioan 6:63, 68-69 

• Să vină la Tine și să bea toți cei însetați din poporul _____. Să creadă în Tine și din inima lor să 

curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ioan 7:37-38 

• Doamne Isuse, Tu ești Lumina lumii. Să te urmeze pe Tine poporul _____ ca să nu umble în 

întuneric, ci să aibă lumina vieții. Ioan 8:12 

• Mă rog Doamne Isuse pentru poporul ____ să creadă în Tine ca să nu moară în păcatul lui. Ioan 

8:21, 24 
• Să rămână poporul _____ în Cuvântul Tău ca să fie în adevăr ucenicii Tăi. Să cunoască adevărul 

și adevărul să îi facă slobozi. Ioan 8:31-32 

• Fă Doamne Isuse poporul _____ slobod ca să fie cu adevărat slobod. Să pătrundă în ei Cuvântul 

Tău. Ioan 8:36-37 

• Doamne Isuse, Tu ești Ușa. Să între poporul _____ prin Tine ca să fie mântuit. El va intra şi va 

ieşi şi va găsi păşune. Ioan 10:9 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că Tu ai venit ca oile Tale din poporul _____ să aibă viaţă, şi s-o 

aibă din belşug. Ioan 10:10 

• Adu Doamne Isuse oile Tale din poporul _____ în staul. Ele vor asculta de glasul Tău, şi va fi o 

turmă şi un Păstor. Ioan 10:16 

• Doamne Isuse, Tu ești Învierea şi Viaţa. Să creadă în Tine poporul _____. Chiar dacă ar fi murit, 

va trăi. Ioan 11:25 

• Să creadă poporul _____ în Tine ca să vadă slava Ta. Ioan 11:40 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai murit pentru neamul _____. Și nu numai pentru ei, ci şi ca să 

aduni într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi. Ioan 11:51-52 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai venit ca să fii o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Tine 

din poporul _____ să nu rămână în întuneric. Ioan 12:46 

• Te rog Doamne Isuse să dai poporului _____ Mângâietorul care să rămână cu ei în veac. Poporul 

_____ să cunoască Duhul adevărului. Să rămână cu ei și să fie cu ei. Ioan 14:16-17 

• Mă rog Doamne Isuse pentru poporul _____ ca ei să Te iubească și să creadă că ai ieșit de la 

Dumnezeu. Ioan 16:27 

• Să Te cunoască poporul _____ pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care 

L-ai trimis Tu ca să aibă viața veșnică. Ioan 17:3 

• Fă Doamne Isuse cunoscut Numele Tatălui poporului _____. Să păzească Cuvântul Tău. Să 

cunoască cu adevărat că ai ieșit de la Tatăl și să creadă că El Te-a trimis. Ioan 17:6, 8 

• Sfințește poporul _____ prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Ioan 17:17 

• Trimite Doamne lucrători în poporul _____ și el să creadă în Tine prin cuvântul lor. Ioan 17:20 

• Mă rog Doamne pentru poporul _____ ca el să creadă că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, 

crezând, să aibă viaţa în Numele Tău. Ioan 20:31 
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FAPTELE APOSTOLILOR 

• Mă rog Doamne ca puterea Duhului Sfânt să se coboare peste cei care Îți vor fi martori în 

poporul _____ şi până la marginile pământului. Faptele apostolilor 1:8 

• Să rămână străpunși în inimă cei din poporul _____ după ce aud Cuvântul. Să se pocăiască și 

fiecare din ei să fie botezat în Numele Tău, spre iertarea păcatelor lor; apoi vor primi darul 

Sfântului Duh. Cheamă-i în oricât de mare număr. Faptele apostolilor 2:37-39 

• Adaugă Doamne în fiecare zi la numărul celor mântuiți din poporul _____. Faptele apostolilor 2:47 

• Să se pocăiască poporul _____ și să se întoarcă la Tine pentru ca să li se șteargă păcatele și să 

vină de la Tine vremurile de înviorare. Faptele apostolilor 3:19 

• Îți mulțumesc Doamne că ai ridicat pe robul Tău Isus, L-ai trimis ca să binecuvânteze poporul 

_____ și să întoarcă pe fiecare din ei de la fărădelegile sale. Faptele apostolilor 3:26 

• În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care 

trebuie să fim mântuiţi. Mântuiește poporul _____ în Numele Tău. Faptele apostolilor 4:12 

• Dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala în poporul _____ şi 

întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, 

Isus. Faptele apostolilor 4:29-30 

• Numărul celor ce cred în Tine din poporul _____ să se mărească tot mai mult. Să alerge la Tine 

și să fie vindecați. Faptele apostolilor 5:14, 16 

• Îți mulțumesc Doamne că L-ai înălțat cu puterea Ta pe Domnul Isus și L-ai făcut Domn și 

Mântuitor ca să dai poporului _____ pocăința și iertarea păcatelor. Dă Duhul Tău cel Sfânt celor 

care ascultă de Tine. Faptele apostolilor 5:31-32 

• Cuvântul Tău să se răspândească tot mai mult în poporul _____, numărul ucenicilor să se 

înmulțească mult și o mare mulțime să vină la credință. Faptele apostolilor 6:7 

• Alege Doamne oameni care să ducă Numele Tău înaintea neamului _____, înaintea împăraților 

și înaintea fiilor lui. Faptele apostolilor 9:15 

• Tu nu ești un Dumnezeu părtinitor, ci în orice neam, cine se teme de Tine şi lucrează 

neprihănire este primit de Tine. Trimite Cuvântul Tău fiilor poporului _____ şi vestește-le 

Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Faptele apostolilor 10:35-36 

• Trimite Doamne Isuse propovăduitori în poporul _____ care să mărturisească că Tu ai fost 

rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi. Oricine crede în Tine să capete, prin 

Numele Tău, iertarea păcatelor. Faptele apostolilor 10:42-43 

• Să se coboare Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultă Cuvântul din poporul _____. Să se reverse 

darul Duhului Sfânt peste neamul _____. Faptele apostolilor 10:44-45 

• Mă rog Doamne ca neamul _____ să primească Cuvântul Tău. Faptele apostolilor 11:1 

• Dă Doamne pocăința și neamului _____ ca să aibă viața. Faptele apostolilor 11:18 

• Să fie mâna Ta cu ucenicii Tăi din poporul _____ și un mare număr de oameni să creadă și să se 

întoarcă la Tine. Să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Tine. Să fie plini de Duhul Sfânt și de 

credință și mult norod să se adauge la Tine. Faptele apostolilor 11:21-24 

• Cuvântul Tău să se răspândească tot mai mult în poporul _____ și numărul ucenicilor să se 

mărească. Faptele apostolilor 12:24 

• Să fie trimis Cuvântul mântuirii celor ce se tem de Tine din poporul _____. Faptele apostolilor 13:26 

• Cuvântul Tău să fie vestit poporului _____ și ei să-l primească să nu fie judecați nevrednici de 

viața veșnică. Faptele apostolilor 13:46 

• Doamne Isuse, Tu ești Lumina neamurilor. Du mântuirea Ta la poporul _____ și până la 

marginile pământului. Faptele apostolilor 13:47 
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• Neamul _____ să se bucure de mântuirea Ta și să preamărească Cuvântul Tău. Să creadă și să 

capete viața veșnică. Faptele apostolilor 13:48 

• Să se răspândească Cuvântul Tău în toată țara poporului _____. Faptele apostolilor 13:49 

• Martorii Tăi din poporul _____ să vorbească cu îndrăzneală despre Tine. Adeverește Cuvântul 

privitor la harul Tău și îngăduie să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Faptele apostolilor 14:3 

• Mă rog Doamne ca vestea bună să fie dusă poporului _____ ca să se întoarcă de la lucrurile 

deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele. Faptele 

apostolilor 14:15 
• Să audă neamul _____ cuvântul Evangheliei şi să creadă. Tu Doamne care cunoşti inimile, 

mărturisește pentru ei şi dă-le Duhul Sfânt. Curățește-le inimile prin credință. Faptele apostolilor 

15:7-9 

• Fă Doamne semne și minuni în mijlocul neamului _____. Faptele apostolilor 15:12 

• Aruncă-Ți Doamne privirile peste neamul _____ și alege din mijlocul lui un popor care să-Ți 

poarte numele. Faptele apostolilor 15:14 

• Mă rog Doamne ca bisericile din poporul _____ să se întărească în credință și să sporească la 

număr din zi în zi. Faptele apostolilor 16:5 

• Cheamă Doamne oameni care să vestească Evanghelia poporului _____ și ei să înțeleagă și să se 

ducă îndată. Faptele apostolilor 16:10 

• Să creadă în Tine mai marii poporului _____ împreună cu toată casa lor. Mulți să audă Cuvântul, 

să creadă și să fie botezați. Faptele apostolilor 18:8 

• Toți cei ce locuiesc în poporul _____ să audă Cuvântul Tău. Fă minuni nemaipomenite prin 

mâinile robilor Tăi. Faptele apostolilor 19:10-11 

• Numele Tău să fie proslăvit în poporul _____. Să se teamă de Tine și să-și mărturisească 

păcatele. Cuvântul Tău să se răspândească cu putere și să se întărească. Faptele apostolilor 19:17-20 

• Dă putere robilor Tăi să slujească cu toată semerenia, să vestească poporului _____ pocăinţa 

faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. Să nu le ascundă nimic din ce le 

este de folos și să nu se teamă să le propovăduiască și să îi învețe înaintea norodului şi în case. 
Faptele apostolilor 20:19-21 

• Alege Doamne oameni pe care să îi trimiți la neamul _____ ca să le deschidă ochii, să se 

întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin 

credinţa în Tine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi. Faptele apostolilor 26:18 

• Trimite Doamne propovăduitori la poporul _____ ca să se pocăiască şi să se întoarcă la Tine şi 

să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. Faptele apostolilor 26:20 

• Mântuirea Ta să fie trimisă și neamului _____ și el să o asculte. Faptele apostolilor 28:28 

 

ROMANI 

• Doamne Isuse, adu pentru Numele Tău, la ascultarea credinței pe neamul _____. Romani 1:5 

• Te rog Doamne să dai neprihănirea care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste 

toți cei ce cred în El din poporul _____. Romani 3:22 

• Socotește Doamne neprihăniți, fără plată, prin harul Tău, prin răscumpărarea care este în 

Hristos Isus pe toți din poporul _____. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 
Romani 3:23-24 

• Îți mulțumesc Doamne că Tu nu ești un Dumnezeu numai al iudeilor. Ești și al neamurilor. Ești 

Unul singur și vei socoti neprihăniți prin credinţă pe oamenii din poporul _____. Romani 3:29-30 
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• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi ai înviat din pricină 

că am fost socotiţi neprihăniţi. Te rog să dai poporului _____ credința care duce la neprihănire. 
Romani 4:23-25 

• Socotește Doamne Isuse neprihănit prin sângele Tău pe poporul _____ ca să fie mântuit prin 

Tine de mânia lui Dumnezeu. Romani 5:9 

• Să se bucure în Tine poporul _____, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care a căpătat 

împăcarea. Romani 5:11 

• Mă rog Doamne pentru poporul _____ ca harul Tău şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta în 

Isus Hristos, să se dea din belşug celor mulţi. Romani 5:15 

• Să primească poporul _____ în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii și să domnească în 

viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos. Romani 5:17 

• Înmulțește Doamne harul Tău în poporul ____ pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând 

moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus 

Hristos, Domnul nostru. Romani 5:20-21 

• Doamne Isuse, după cum Tu ai înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și poporul _____ să 

trăiască o viață nouă pentru Dumnezeu. Romani 6:4 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să moară față de păcat și să fie viu pentru Tine, în Isus 

Hristos, Domnul nostru. Păcatul să nu mai domnească peste el și să nu mai asculte de poftele 

lui. Romani 6:12 

• Mă rog Doamne ca păcatul să nu mai stăpânească asupra poporului _____ Să se dea pe ei înșiși 

Ție, ca vii, din morți cum erau. Romani 6:13-24 

• Izbăvește Doamne de sub păcat poporul _____ și fă din ei robi ai neprihănirii. Romani 6:18 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să fie izbăvit de păcat și să se facă robi ai Tăi ca să aibă ca rod 

sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al 

lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 6:22-23 

• Doamne Isuse, prin trupul Tău, poporul _____ să moară în ceea ce privește păcatul ca să fie ai 

Tăi, că Tu ai înviat din morți ca ei să aducă rod pentru Dumnezeu. Romani 7:4 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că Tu chemi și dintre neamuri, nu numai dintre iudei. Numește 

poporul _____ ca popor al Tău și fii ai Dumnezeului celui viu. Romani 9:25-26 

• Să capete neamul _____ care nu umbla după neprihănire, neprihănirea care se capătă prin 

credință. Romani 9:30 

• Cuvântul credinței să fie propovăduit poporului _____. Să mărturisească cu gura lor pe Isus ca 

Domn și să creadă în inima lor că Dumnezeu L-a înviat din morți ca să fie mântuit. Romani 10:9 

• Fii Doamne bogat în îndurare pentru toți cei ce Te cheamă din poporul _____. Romani 10:12 

• Trimite Doamne propovăduitori care să vestească Evanghelia poporului _____ ca ei să audă, să 

creadă și să cheme Numele Tău să fie mântuiți. Romani 10:13-15 

• Dă Doamne poporului _____ credința care vine în urma auzirii Cuvântului Tău. Romani 10:17 

• Să Te slăvească neamul _____ pentru îndurarea Ta, să cânte Numele Tău. Romani 15:9 

• Să se veselească neamul _____ împreună cu poporul Tău. Să Te laude neamul _____ să Te 

slăvească toate noroadele. Romani 15:10-11 

• Doamne Isuse, domnește peste neamul _____, și neamul ______ să nădăjduiască în Tine. 
Romani 15:12 

• Trimite Doamne slujitorii Tăi în neamul _____ care să împlinească cu scumpătate slujba 

Evangheliei pentru ca neamul _____ să-Ți fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. 
Romani 15:16 
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• Adu Doamne la ascultarea de Tine poporul _____ prin răspândirea Evangheliei, prin puterea 

semnelor, minunilor și prin puterea Duhului Sfânt. Romani 15:18-19 

• Să fie vestită Evanghelia acolo unde Hristos nu a fost vestit în poporul _____. Aceia cărora nu li 

se propovăduise despre Tine să Te vadă şi cei ce n-auziseră să Te cunoască. Romani 15:20-21 

• Îți mulțumesc Doamne că taina ţinută ascunsă timp de veacuri a fost arătată prin scrierile 

prorocilor şi prin porunca Ta. Să fie adusă la cunoştinţa neamului _____, ca să asculte de 

credinţă. A Ta să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor. Romani 16:25-27 

 

1 CORINTENI 

• Te rog Doamne Isuse să dai harul Tău poporului _____ și mărturia despre Tine să fie bine 

întărită în mijlocul lor. 1 Corinteni 1:4-6 

• Doamne Tu ești credincios, cheamă poporul _____ la părtăşia cu Fiul Tău Isus Hristos, Domnul 

nostru. 1 Corinteni 1:9 

• Mă rog Doamne ca poporului _____ să i se propovăduiască Evanghelia cu înțelepciunea Ta, nu 

cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 1 Corinteni 1:17 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să audă credința întemeiată pe puterea Ta, nu pe 

înțelepciunea oamenilor. 1 Corinteni 2:5 

• Să i se propovăduiască poporului _____ înțelepciunea Ta, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care 

ai rânduit-o spre slava lor, mai înainte de veci. 1 Corinteni 2:7 

• Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa 

sunt lucrurile pe care le-ai pregătit pentru cei ce Te iubesc. Descoperă-le prin Duhul Tău 

poporului _____. 1 Corinteni 2:9-10 

• Dă poporului _____ Duhul care vine de la Tine ca să poată cunoaște lucrurile pe care ni le-ai dat 

prin harul Tău. 1 Corinteni 2:12 

• Te rog Doamne Isuse să speli, să sfințești, să socotești poporul _____ neprihănit în Numele Tău 

și prin Duhul Dumnezeului nostru. 1 Corinteni 6:11 

 

2 CORINTENI 

• Te rog Doamne să deschizi o ușă ca Evanghelia să fie vestită poporului _____. 2 Corinteni 2:12 

• Descoperă Evanghelia poporului _____. Să nu aibă o minte necredincioasă și orbită de 

dumnezeul veacului acestuia, ci ei să vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care 

este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:3-4 

• Luminează inimile oamenilor din poporul _____ ca să facă să strălucească lumina cunoștinței 

slavei Tale pe fața lui Isus Hristos. 2 Corinteni 4:6 

• Dragostea Ta Doamne Isuse să strângă poporul _____ că Tu ai murit pentru toți. Să nu mai 

trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:14-15 

• Mă rog Doamne Isuse ca poporul _____ să nu Te cunoască în felul lumii, ci ei să fie făpturi noi în 

Tine. Cele vechi să se ducă, toate lucrurile să se facă noi. 2 Corinteni 5:16-17 

• Te rog Doamne să împaci poporul _____ cu Tine prin Isus Hristos. Nu le ține în socoteală 

păcatele lor. 2 Corinteni 5:18-19 

• Îți mulțumesc Doamne că pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, L-ai făcut păcat pentru poporul 

_____, ca el să fie neprihănirea Ta în El. 2 Corinteni 5:21 
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• Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii. Ascultă poporul _____ și 

ajută-l să facă aşa ca să nu primească în zadar harul Tău. 2 Corinteni 6:1-2 

• Locuiește Doamne și umblă în mijlocul poporului _____. Fii Dumnezeul lor și ei vor fi poporul 

Tău. Tu să le fii Tată, și ei să-Ți fie fii și fiice. 2 Corinteni 6:16-18 

 

GALATENI 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că Te-ai dat pe Tine Însuți pentru păcatele poporului _____ ca să-l 

smulgi din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. Galateni 1:4 

• Te lăudăm Doamne că ai vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile 

vor fi binecuvântate în tine.” Socotește neamul _____ neprihănit prin credință. Galateni 3:8 

• Binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamul _____ în Hristos Isus, aşa ca, prin 

credinţă, el să primească Duhul făgăduit. Galateni 3:14 

• Mă rog Doamne Isuse ca poporul _____ să se boteze pentru Tine și să fie una în Tine. Prin 

credința în Tine, să fie toți fii ai lui Dumnezeu, „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 

făgăduinţă. Galateni 3:26-29 

• Doamne Isuse, Te rog să izbăvești poporul _____ ca să fie slobod. Galateni 4:31 

 

EFESENI 

• Doamne, Te rog să înfiezi prin Isus Hristos pe poporul _____ după buna plăcere a voii Tale, spre 

lauda slavei harului Tău, pe care ni l-ai dat în Preaiubitul Tău. Alege-i să fie sfinți și fără prihană. 
Efeseni 1:6 

• În Tine avem răscumpărarea, prin sângele Tău, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Tău. 

Răspândește acest har din belșug peste poporul _____ prin orice fel de înţelepciune şi de 

pricepere. Descoperă-le taina voii Tale după planul pe care l-ai alcătuit în Tine Însuți. Efeseni 1:7-9 

• Fă poporul _____ moștenitori în Tine, ca să slujească de laudă slavei Tale. Efeseni 1:11-12 

• Să audă poporul _____ cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii noastre, să creadă în El și să fie 

pecetluit cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Efeseni 1:13 

• Doamne Isuse, Te rog să dai poporului _____ un duh de înţelepciune şi de descoperire în 

cunoaşterea Ta. Luminează-le ochii inimii ca să priceapă care este nădejdea chemării Tale, 

bogăţia slavei moştenirii Tale în sfinţi şi nemărginita mărime a puterii Tale. Efeseni 1:17-19 

• Doamne, Tu ești bogat în îndurare. Pentru dragostea cea mare cu care iubești poporul _____, 

măcar că este mort în greșelile lui, adu-l la viață împreună cu Hristos. Efeseni 2:4-5 

• Arată poporului _____ nemărginita bogăție a harului Tău, în bunătatea Ta față de ei în Hristos 

Isus. Mântuiește-i prin har, prin credință. Efeseni 2:7-8 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că pe cei care odinioară erau depărtaţi, i-ai apropiat prin sângele 

Tău. Fii Tu pacea poporului _____ și surpă zidul de la mijloc care îl desparte de Tine și împacă-l 

cu Tine. Efeseni 2:13-16 

• Vestea bună a păcii să fie dusă poporului _____ și ei să aibă intrarea la Tatăl, într-un Duh. Efeseni 

2:17-18 

• Zidește Doamne prin Tine poporul _____ ca el să fie un locaș al Tău prin Duhul. Efeseni 2:22 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că în trupul Tău neamul _____ este moștenitor împreună cu noi și 

are parte la aceeași făgăduință în Tine prin Evanghelie. Efeseni 3:6 
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• Mă rog Doamne ca taina ascunsă de veacuri în Tine să fie pusă în lumină înaintea poporului 

_____ pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 

înţelepciunea Ta nespus de felurită  după planul veşnic pe care l-ai făcut în Hristos Isus, Domnul 

nostru. Efeseni 3:9-11 

• Doamne Isuse, locuiește în inimile oamenilor din poporul _____ prin credință. Să cunoască 

dragostea Ta care întrece orice cunoștință, ca să ajungă plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 
Efeseni 3:17-19 

• Să nu mai trăiască poporul _____ în deşertăciunea gândurilor lor. Ajută-i să se înnoiască în 

duhul minții lor și să se îmbrace în omul cel nou, făcut după chipul Tău, de o neprihănire şi 

sfinţenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:17-24 

• Te rog Doamne să dai cuvânt celor ce Te vestesc în poporul _____ ori de câte ori își deschid 

gura ca să facă cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Efeseni 6:19 

 

FILIPENI 

• Doamne Isuse, mă rog ca în Numele Tău să se plece orice genunchi al celor din poporul _____ și 

orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Tu ești Domnul. Filipeni 2:9-11 

 

COLOSENI 

• Izbăvește Doamne de sub puterea întunericului pe poporul _____ și strămută-l în Împărăția 

Fiului dragostei Tale în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 

1:13-14 
• Împacă Doamne Isuse poporul _____ cu Tine ca să se înfățișeze înaintea Ta sfânt, fără prihană și 

fără vină. Coloseni 1:21-22 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în 

care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Coloseni 2:2-3 

• Iartă Doamne toate greșelile oamenilor din  poporul _____ care sunt morți în greşelile lor şi în 

firea lor pământească netăiată împrejur. Adu-i la viață împreună cu Tine. Coloseni 2:13 

• Te rog Doamne Isuse să deschizi o ușă pentru Cuvânt în poporul ____ ca taina Ta să fie făcută 

cunoscută așa cum trebuie să se vorbească despre ea. Coloseni 4:3-4 

 

1 TESALONICENI 

• Mă rog Doamne ca Evanghelia să nu fie propovăduită în poporul _____ numai cu vorbe, ci cu 

putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. 1 Tesaloniceni 1:5 

• Să se întoarcă poporul _____ de la idoli la Tine ca să slujească Dumnezeului celui viu și 

adevărat. 1 Tesaloniceni 1:9 

• Doamne, atunci când poporul _____ primește Cuvântul Tău, să nu-l primească așa ca pe 

cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul Tău, care lucrează în cei care 

cred. 1 Tesaloniceni 2:13 
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2 TESALONICENI 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să primească dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 2 

Tesaloniceni 2:10 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să creadă adevărul și să nu mai găsească plăcere în 

nelegiuire. 2 Tesaloniceni 2:12 

• Alege Doamne poporul _____ pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. 2 

Tesaloniceni 2:13 
• Cheamă Doamne la Tine poporul _____ prin Evanghelie ca să capete slava Domnului nostru Isus 

Hristos. 2 Tesaloniceni 2:14 

• Cuvântul Tău să se răspândească Doamne și să fie proslăvit în poporul _____. 2 Tesaloniceni 3:1 

 

1 TIMOTEI 

• Înmulțește Doamne Isuse harul peste măsură de mult în poporul _____ împreună cu credinţa şi 

cu dragostea care este în Tine. 1 Timotei 1:14 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că ai venit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși din poporul 

_____. 1 Timotei 1:15 

• Mă rog Doamne ca toți oamenii din poporul _____ să fie mântuiți şi să vină la cunoştinţa 

adevărului. Îți mulțumesc Doamne Isuse că ești singurul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni și 

Te-ai dat pe Tine Însuți ca preţ de răscumpărare pentru toţi cei din poporul _____. 1 Timotei 2:4-6 

• Trimite Doamne propovăduitori în poporul _____ ca să-l învețe credința și adevărul. 1 Timotei 2:7 

 

2 TIMOTEI 

• Mântuiește Doamne și dă o chemare sfântă poporului _____, nu pentru faptele lui, ci după 

hotărârea Ta și după harul care i-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii. 2 Timotei 1:9 

• Să capete poporul _____ mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică. 2 

Timotei 2:10 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să cunoască Sfintele Scripturi, care pot să-i dea înţelepciunea 

care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. 2 Timotei 3:15 

 

TIT 

• Arată Doamne harul Tău care aduce mântuire pentru toţi oamenii și poporului _____. Să o rupă 

cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăiască în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi 

evlavie, aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitor, Isus 

Hristos. Tit 2:13 

• Răscumpără Doamne Isuse poporul _____ din orice fărădelege și curățește-l ca să fie al Tău, plin 

de râvnă pentru fapte bune. Tit 2:14 

• Mântuiește Doamne poporul _____ nu pentru faptele făcute de ei în neprihănire, ci pentru 

îndurarea Ta, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Socotește-i 

neprihăniți ca să se facă în nădejde moştenitori ai vieţii veşnice. Tit 3:5-7 
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EVREI 

• Își mulțumesc Doamne Isuse că ai nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. 

Izbăvește pe toți aceia din poporul _____ care prin frica morții sunt supuși robiei toată viața lor. 
Evrei 2:15 

• Mă rog Doamne ca vestea bună să fie dusă poporului _____ și cuvântul propovăduit să 

găsească credință la cei ce-l aud. Evrei 4:2 

• Cuvântul Tău să fie viu şi lucrător în poporul _____, mai tăietor decât orice sabie cu două 

tăişuri: să pătrundă până acolo ca să despartă sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, să 

judece simţirile şi gândurile inimii. Evrei 4:12 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că poți să mântuiești în chip desăvârşit pe cei din poporul _____ 

care se apropie de Dumnezeu prin Tine, pentru că trăieşti pururea ca să mijlocești pentru ei. 
Evrei 7:25 

• Pune Doamne legile Tale în mintea oamenilor din poporul _____ și scrie-le în inima lor. Fii 

Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Tău. Evrei 8:10 

• Să Te cunoască toți din poporul _____, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Evrei 8:11 

• Iartă Doamne nelegiuirile poporului _____ și nu-Ți mai aduce aminte de păcatele lor. Evrei 8:12 

• Sângele Tău Doamne Isuse, care, prin Duhul cel veşnic, Te-ai adus pe Tine Însuți jertfă fără pată 

lui Dumnezeu, să curățească cugetul oamenilor din poporul _____ de faptele moarte, ca să 

slujească Dumnezeului celui viu. Evrei 9:14 

• Pune Doamne legile Tale în inima oamenilor din poporul _____ și scrie-le în mintea lor. Nu-ți 

mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor. Evrei 10:17 

 

IACOV 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să audă Cuvântul și să fie împlinitori ai Cuvântului, nu doar 

ascultători. Iacov 1:22 

• Îți mulțumesc Doamne că alegi din poporul _____ pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i faci 

bogați în credință și moștenitori ai Împărăției pe care ai făgăduit-o celor ce Te iubesc. Iacov 2:5 

• Să se întoarcă păcătoșii din poporul _____ de la rătăcirea căilor lor. Iacov 5:20 

 

1 PETRU 

• Doamne Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, după îndurarea Ta cea mare naște 

din nou poporul _____, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire 

nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru ei. 1 Petru 1:3-4 

• Să se propovăduiască poporului _____ Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. 1 Petru 1:12 

• Răscumpără Doamne poporul _____ din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniseră de la 

părinţii lor, cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 1 Petru 1:18-19 

• Naște din nou poporul _____ prin Cuvântul Tău care este viu și care rămâne în veac. Căci orice 

făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar 

Cuvântul Tău rămâne în veac. 1 Petru 1:23-25 

• Să capete îndurare poporul _____. Să fie o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam 

sfânt, un popor pe care Ți l-ai câştigat ca să fie al Tău, ca să vestească puterile minunate ale 

Celui ce l-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 1 Petru 2:9-10 
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• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai purtat păcatele poporului _____ în trupul Tău pe lemn, 

pentru ca ei, fiind morți față de păcate să trăiască pentru neprihănire; prin rănile Tale sunt 

vindecați. 1 Petru 2:24 

• Să se întoarcă la Păstorul și Episcopul sufletelor lor oamenii din poporul _____ care sunt ca 

niște oi rătăcite. 1 Petru 2:25 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai suferit o dată pentru păcate, Tu, Cel neprihănit, pentru cei 

nelegiuiţi din poporul _____, ca să îi aduci la Dumnezeu. 1 Petru 3:18 

 

2 PETRU 

• Să capete poporul _____ o credință de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 1:1 

• Harul şi pacea să fie înmulţite în poporul _____ prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului 

nostru Isus Hristos. 2 Petru 1:2 

• Dă Doamne poporului _____ intrare din belşug în Împărăţia veşnică a Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 1:11 

• Să se facă cunoscute poporului _____ puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos. 2 Petru 

1:16 

• Să cunoască poporul _____ calea neprihănirii. Să scape de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea 

Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 2:20-21 

• Îți mulțumesc Doamne că nu întârzii în împlinirea făgăduinţei Tale, ci ai o îndelungă răbdare 

pentru poporul _____ şi doreşti ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 2 Petru 3:9 

 

1 IOAN 

• Să se vestească viața veșnică poporului _____, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată. 1 

Ioan 1:2 
• Să umble poporul _____ în lumină, după cum Tu Însuți ești lumină, ca să aibă părtășie unii cu 

alții. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Tău, să îi curățească de orice păcat. 1 Ioan 1:7 

• Să-și mărturisească poporul _____ păcatele, că Tu ești credincios și drept ca să le ierți păcatele 

și să îi curățești de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9 

• Îți mulțumesc Doamne că poporul _____ are la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 

neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci 

pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2:1-2 

• Să se împrăștie întunericul din poporul _____ și lumina adevărată să răsară. 1 Ioan 2:8 

• Iartă Doamne păcatele poporului _____ pentru Numele Tău. 1 Ioan 2:12 

• Să cunoască poporul _____ pe Cel ce este de la început. Să fie tari și Cuvântul lui Dumnezeu să 

rămână în ei. Sa-l biruiască pe cel rău. 1 Ioan 2:13-14 

• Să cunoască poporul _____ adevărul și să știe că nicio minciună nu vine din adevăr. 1 Ioan 2:21 

• Arată Doamne dragostea Ta poporului _____ să se numească copii ai Tăi. 1 Ioan 3:1 

• Îți mulțumesc Doamne că ți-ai arătat dragostea Ta față de poporul _____ prin faptul că ai trimis 

pe singurul Tău Fiu, ca ei să trăiască prin El.  Şi dragostea stă nu în faptul că ei Te-au iubit, ci în 

faptul că Tu i-ai iubit şi ai trimis pe Fiul Tău ca jertfă de ispăşire pentru păcatele lor. 1 Ioan 4:9-10 
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• Să mărturisească poporul _____ că Tu ai trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii și că Isus este 

Fiul Tău. Să cunoască și să creadă dragostea care o ai față de ei. Să rămână în ea ca să rămână în 

Tine și Tu în ei. 1 Ioan 4:14-16 

• Să creadă poporul _____ că Isus este Hristosul, să fie născuți din Tine și să-L iubească pe Cel ce 

i-a născut. 1 Ioan 5:1 

• Dă Doamne poporului _____ viața veșnică în Fiul Tău. 1 Ioan 5:11 

• Să aibă poporul _____ pe Fiul ca să aibă viața. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui 

Dumnezeu n-are viaţa. 1 Ioan 5:12 

• Să creadă poporul _____ în Numele Fiului lui Dumnezeu ca să aibă viața veșnică. 1 Ioan 5:13 

• Dă Doamne pricepere poporului _____ ca să cunoască pe Cel ce este adevărat și viața veșnică. 1 

Ioan 5:20 
• Să se păzească poporul _____ de idoli. 1 Ioan 5:21 

 

APOCALIPSA 

• Te lăudăm Doamne Isuse că Tu ești Martorul credincios, Cel Întâi Născut din morţi, Domnul 

împăraţilor pământului! Spală păcatele poporului _____ cu sângele Tău și fă din ei o împărăţie 

şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Tău. A Ta să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Apocalipsa 1:5-6 

• Te lăudăm Doamne Isuse că ai fost înjunghiat şi răscumperi pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 

oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Fă din poporul 

_____ o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru. Apocalipsa 5:9-10 

• Te lăudăm Doamne că vei mântui poporul _____ și va fi în marea gloată pe care nu va putea s-o 

numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care va sta 

în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri 

de finic în mâini. Vor striga cu glas tare şi vor zice: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care 

şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Apocalipsa 7:9-10 

• Să-și spele poporul _____ hainele și să le albească în sângele Mielului. Apocalipsa 7:14 
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