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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

LUCRĂTORI 
 

 

• 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 

• 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 

• 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 

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

tămăduiască pe cei bolnavi. Luca 9:2 

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

poporul _____. Luca 10:2 

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

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

• 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 

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

• 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 

• 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 

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

împăraților și înaintea fiilor lui. Faptele apostolilor 9:15 

• 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 

Roagă-te ca Dumnezeu să pregătească, să trimită lucrători și să le dea putere în slujire. 
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• 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 

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

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

să se ducă îndată. Faptele apostolilor 16:10 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

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

Timotei 2:7 


