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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

VIAȚA VEȘNICĂ 
 

 

• Îți mulțumesc Doamne că ai iubit atât de mult poporul _____, că ai dat pe singurul Tău Fiu, 

pentru ca oricine crede în Tine să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16 

• Să bea poporul _____ din apa pe care o dai Tu și ea să se prefacă în el într-un izvor de apă, 

care va ţâşni în viaţa veşnică. Ioan 4:14 

• După cum Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa te rog Doamne Isuse să dai viaţă celor 

din poporul _____. Toți să Te cinstească pe Tine. Ioan 5:21-23 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că pe cei ce vin la Tine din poporul _____ nu-i vei izgoni afară. 

Oricine care crede în Tine va avea viața veșnică și Tu îl vei învia în ziua de apoi. Ioan 6:37-40 

• Atrage Doamne poporul _____ la Tine. Tu îl vei învia în ziua de apoi. Ioan 6:44 

• Doamne Isuse, Tu ești Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Să mânânce poporul _____ din 

pâinea aceasta ca să trăiască în veac.  Ioan 6:51 

• Îți mulțumesc Doamne Isuse că Tu ai venit ca oile Tale din poporul _____ să aibă viaţă, şi s-

o aibă din belşug. Ioan 10:10 

• Doamne Isuse, Tu ești Învierea şi Viaţa. Să creadă în Tine poporul _____. Chiar dacă ar fi 

murit, va trăi. Ioan 11:25 

• Neamul _____ să se bucure de mântuirea Ta și să preamărească Cuvântul Tău. Să creadă și 

să capete viața veșnică. Faptele apostolilor 13:48 

• Înmulțește Doamne harul Tău în poporul ____ pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând 

moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin 

Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 5:20-21 

• Doamne Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, după îndurarea Ta cea mare 

naște din nou poporul _____, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o 

moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru 

ei. 1 Petru 1:3-4 

• Dă Doamne poporului _____ intrare din belşug în Împărăţia veşnică a Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 1:11 

• Să se vestească viața veșnică poporului _____, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost 

arătată. 1 Ioan 1:2 

Roagă-te să primească viața veșnică. 
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• Dă Doamne poporului _____ viața veșnică în Fiul Tău. 1 Ioan 5:11 

• Să aibă poporul _____ pe Fiul ca să aibă viața. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul 

lui Dumnezeu n-are viaţa. 1 Ioan 5:12 


