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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

ELIBERARE 
 

 

• Doamne Isuse, Tu ai luat asupra Ta neputințele poporului _____ și ai purtat bolile poporului 

_____. Tămăduiește pe toţi bolnavii din poporul _____. Matei 8:16-17 

• Fă Doamne Isuse poporul _____ slobod ca să fie cu adevărat slobod. Să pătrundă în ei 

Cuvântul Tău. Ioan 8:36-37 

• Sfințește poporul _____ prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Ioan 17:17 

• Doamne Isuse, după cum Tu ai înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și poporul _____ 

să trăiască o viață nouă pentru Dumnezeu. Romani 6:4 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să moară față de păcat și să fie viu pentru Tine, în Isus 

Hristos, Domnul nostru. Păcatul să nu mai domnească peste el și să nu mai asculte de 

poftele lui. Romani 6:12 

• Mă rog Doamne ca păcatul să nu mai stăpânească asupra poporului _____ Să se dea pe ei 

înșiși Ție, ca vii, din morți cum erau. Romani 6:13-24 

• Izbăvește Doamne de sub păcat poporul _____ și fă din ei robi ai neprihănirii. Romani 6:18 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să fie izbăvit de păcat și să se facă robi ai Tăi ca să aibă 

ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul 

fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 6:22-23 

• Doamne Isuse, prin trupul Tău, poporul _____ să moară în ceea ce privește păcatul ca să fie 

ai Tăi, că Tu ai înviat din morți ca ei să aducă rod pentru Dumnezeu. Romani 7:4 

• Te rog Doamne Isuse să speli, să sfințești, să socotești poporul _____ neprihănit în Numele 

Tău și prin Duhul Dumnezeului nostru. 1 Corinteni 6:11 

• Dragostea Ta Doamne Isuse să strângă poporul _____ că Tu ai murit pentru toți. Să nu mai 

trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:14-15 

• Mă rog Doamne Isuse ca poporul _____ să nu Te cunoască în felul lumii, ci ei să fie făpturi 

noi în Tine. Cele vechi să se ducă, toate lucrurile să se facă noi. 2 Corinteni 5:16-17 

• Te lăudăm Doamne că ai vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate 

neamurile vor fi binecuvântate în tine.” Socotește neamul _____ neprihănit prin credință.
 Galateni 3:8 

 

Roagă-te să fie eliberați de păcate și să trăiască o viață nouă. 
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• Doamne Isuse, Te rog să izbăvești poporul _____ ca să fie slobod. Galateni 4:31 

• Doamne, Tu ești bogat în îndurare. Pentru dragostea cea mare cu care iubești poporul 

_____, măcar că este mort în greșelile lui, adu-l la viață împreună cu Hristos. Efeseni 2:4-5 

• Să nu mai trăiască poporul _____ în deşertăciunea gândurilor lor. Ajută-i să se înnoiască în 

duhul minții lor și să se îmbrace în omul cel nou, făcut după chipul Tău, de o neprihănire şi 

sfinţenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:17-24 

• Izbăvește Doamne de sub puterea întunericului pe poporul _____ și strămută-l în Împărăția 

Fiului dragostei Tale în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
 Coloseni 1:13-14 

• Răscumpără Doamne Isuse poporul _____ din orice fărădelege și curățește-l ca să fie al 

Tău, plin de râvnă pentru fapte bune. Tit 2:14 

• Își mulțumesc Doamne Isuse că ai nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. 

Izbăvește pe toți aceia din poporul _____ care prin frica morții sunt supuși robiei toată 

viața lor. Evrei 2:15 

• Sângele Tău Doamne Isuse, care, prin Duhul cel veşnic, Te-ai adus pe Tine Însuți jertfă fără 

pată lui Dumnezeu, să curățească cugetul oamenilor din poporul _____ de faptele moarte, 

ca să slujească Dumnezeului celui viu. Evrei 9:14 

• Răscumpără Doamne poporul _____ din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniseră de la 

părinţii lor, cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 1 Petru 1:18-19 

• Naște din nou poporul _____ prin Cuvântul Tău care este viu și care rămâne în veac. Căci 

orice făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade 

jos, dar Cuvântul Tău rămâne în veac. 1 Petru 1:23-25 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai purtat păcatele poporului _____ în trupul Tău pe lemn, 

pentru ca ei, fiind morți față de păcate să trăiască pentru neprihănire; prin rănile Tale sunt 

vindecați. 1 Petru 2:24 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că ai suferit o dată pentru păcate, Tu, Cel neprihănit, pentru 

cei nelegiuiţi din poporul _____, ca să îi aduci la Dumnezeu. 1 Petru 3:18 

• Să umble poporul _____ în lumină, după cum Tu Însuți ești lumină, ca să aibă părtășie unii 

cu alții. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Tău, să îi curățească de orice păcat. 1 Ioan 1:7 

 


