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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

MÂNTUIRE 
 

 

• Doamne Isuse, mântuiește pe poporul _____ de păcatele sale. Matei 1:21 

• Doamne Isuse, mântuiește pe cei pierduți din poporul _____. Matei 18:11 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că n-ai venit ca să Ți se slujească, ci Tu să slujești şi să-Ți dai 

viaţa ca răscumpărare pentru poporul _____. Matei 20:28 

• Binecuvântat să fii Tu Domnul Dumnezeul nostru, pentru că cercetezi și răscumperi pe 

poporul _____ și i-ai ridicat o mântuire puternică cum ai vestit prin gura sfinţilor Tăi 

proroci, care au fost din vechime. Luca 1:68-70 

• Mântuirea Ta pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să 

lumineze neamurile să fie văzută în poporul _____. Luca 2:30-32 

• Doamne Isuse, Tu ai venit să nu pierzi sufletele oamenilor. Mântuiește poporul _____.
 Luca 9:56 

• Caută și mântuiește Doamne Isuse pe cei pierduți din poporul _____. Luca 19:10 

• Mântuiește Doamne Isuse poporul _____   că Tu nu ai venit ca să-l judeci, ci ca el să fie 

mântuit prin Tine. Ioan 3:17 

• Doamne Isuse, Tu ești Ușa. Să între poporul _____ prin Tine ca să fie mântuit. El va intra şi 

va ieşi şi va găsi păşune. Ioan 10:9 

• Adaugă Doamne în fiecare zi la numărul celor mântuiți din poporul _____.  Faptele apostolilor 

2:47 

• În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care 

trebuie să fim mântuiţi. Mântuiește poporul _____ în Numele Tău.  Faptele apostolilor 4:12 

• Doamne Isuse, Tu ești Lumina neamurilor. Du mântuirea Ta la poporul _____ și până la 

marginile pământului.  Faptele apostolilor 13:47 

• Aruncă-Ți Doamne privirile peste neamul _____ și alege din mijlocul lui un popor care să-Ți 

poarte numele. Faptele apostolilor 15:14 

• Mântuirea Ta să fie trimisă și neamului _____ și el să o asculte. Faptele apostolilor 28:28 

• Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii. Ascultă poporul _____ 

și ajută-l să facă aşa ca să nu primească în zadar harul Tău. 2 Corinteni 6:1-2 

Roagă-te ca Dumnezeu să îi mântuiască. 
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• Arată poporului _____ nemărginita bogăție a harului Tău, în bunătatea Ta față de ei în 

Hristos Isus. Mântuiește-i prin har, prin credință. Efeseni 2:7-8 

• Alege Doamne poporul _____ pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
 2 Tesaloniceni 2:13 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că ai venit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși din 

poporul _____. 1 Timotei 1:15 

• Mă rog Doamne ca toți oamenii din poporul _____ să fie mântuiți şi să vină la cunoştinţa 

adevărului. Îți mulțumesc Doamne Isuse că ești singurul mijlocitor între Dumnezeu şi 

oameni și Te-ai dat pe Tine Însuți ca preţ de răscumpărare pentru toţi cei din poporul 

_____. 1 Timotei 2:4-6 

• Mântuiește Doamne și dă o chemare sfântă poporului _____, nu pentru faptele lui, ci după 

hotărârea Ta și după harul care i-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii. 2 Timotei 1:9 

• Să capete poporul _____ mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică. 2 

Timotei 2:10 

• Arată Doamne harul Tău care aduce mântuire pentru toţi oamenii și poporului _____. Să o 

rupă cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăiască în veacul de acum cu cumpătare, 

dreptate şi evlavie, aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi 

Mântuitor, Isus Hristos. Tit 2:13 

• Mântuiește Doamne poporul _____ nu pentru faptele făcute de ei în neprihănire, ci pentru 

îndurarea Ta, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. 

Socotește-i neprihăniți ca să se facă în nădejde moştenitori ai vieţii veşnice. Tit 3:5-7 

• Doamne Isuse, Îți mulțumesc că poți să mântuiești în chip desăvârşit pe cei din poporul 

_____ care se apropie de Dumnezeu prin Tine, pentru că trăieşti pururea ca să mijlocești 

pentru ei. Evrei 7:25 


