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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

AUZIRE 
 

 

• 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 

• 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 

• 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, 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 

Roagă-te să audă Cuvântul, să îl înțeleagă și Cuvântul să aducă rod. 
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• 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 

• Să cerceteze poporul _____ Scripturile, pentru că în ele au viața veșnică, tocmai ele 

mărturisesc despre Tine. Ioan 5:39 

• 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 

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

• 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 

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

mâinile robilor Tăi. Faptele apostolilor 19:10-11 

• 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, 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 

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

Tesaloniceni 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 

• 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 

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

doar ascultători. Iacov 1:22 

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

2:21 


