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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

CREDINȚĂ 
 

 

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

• 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 

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

rămână peste el. Ioan 3:36 

• 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 

• 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 

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

• 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 

• Mă rog Doamne Isuse pentru poporul ____ să creadă în Tine ca să nu moară în păcatul lui. 
Ioan 8:21, 24 

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

• 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 

• 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 

• 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 

Roagă-te să creadă adevărul, să creadă în Numele lui Isus. 
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• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

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

credință. Romani 9:30 

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

• 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 

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

nelegiuire. 2 Tesaloniceni 2:12 

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

Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 1:1 

• 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 

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

 


