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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

POCĂINȚĂ 
 

 

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

cerurilor este aproape. Matei 4:17 

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

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

pentru poporul _____ spre iertarea păcatelor lui. Matei 26:28 

• 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 

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

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

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că Tu ești Mielul lui Dumnezeu care ridici păcatul poporului 

_____. Ioan 1:29 

• 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 

• 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 

• 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 

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

• 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 

Roagă-te să se pocăiască de faptele lor și să fie iertați. 



 

2 
 

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

prin Tine de mânia lui Dumnezeu. Romani 5:9 

• 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 

• 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 

• 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 

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

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

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

niște oi rătăcite. 1 Petru 2:25 

• 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 

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

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

 

 


