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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

VESTIREA EVANGHELIEI 
 

 

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

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

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

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

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

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

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

• 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 

Roagă-te ca Evanghelia să fie propovăduită. 
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• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

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

• Vestea bună a păcii să fie dusă poporului _____ și ei să aibă intrarea la Tatăl, într-un Duh.
 Efeseni 2:17-18 

• 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 

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

3:1 

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

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

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

 


