
Rugăciunea de fiecare zi

Duhule Sfânt, umple-mă!
Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în tine
şi prin tine.

Isus, ocroteşte-mă!
Pune-te sub protecţia sângelui şi jertfei lui
Isus!

Tată din Ceruri, dă-mi toate darurile 
necesare pentru ziua de azi.
Dumnezeu pote să-ţi dea toate lucrurile de
care ai nevoie azităzi.

Mulţumesc, Doamne, pentru viaţa mea 
şi pentru tot ce-mi dai.
Spune mulţumiri pentru toate lucrurile în 
toate împrejurimile.

Îmbracă-te cu armura lui Dumnezeu

• Coiful mântuirii: Doamne, ocroteşte-mă şi 
transformă-mi gândurile.

• Platoşa neprihănirii: Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru harul tău prin care sunt 
salvat.

• Cureaua adevărului: Doamne, ajută-mă să 
spun adevăr şi să trăiesc conform 
adevărului tău.

• Râvna evangheliei păcii / “a fi gata”: 
Doamne, ajută-mă să văd situaţiile în care 
pot să vorbesc despre tine şi ajută-mă să şi 
fac.

• Scutul credinţei: Doamne, am înceredere 
în tine. Ajută-mă ca credinţa mea să 
crească.

• Sabia / Cuvântul lui Dumnezeu: Doamne, 
ajută-mă ca să înţeleg cuvântul tău mai 
bine şi să-l folosesc.

(Efeseni 6:10-17)  

Rugăciunea de fiecare zi

Duhule Sfânt, umple-mă!
Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în tine
şi prin tine.

Isus, ocroteşte-mă!
Pune-te sub protecţia sângelui şi jertfei lui
Isus!

Tată din Ceruri, dă-mi toate darurile 
necesare pentru ziua de azi.
Dumnezeu pote să-ţi dea toate lucrurile de
care ai nevoie azităzi.

Mulţumesc, Doamne, pentru viaţa mea 
şi pentru tot ce-mi dai.
Spune mulţumiri pentru toate lucrurile în 
toate împrejurimile.

Îmbracă-te cu armura lui Dumnezeu

• Coiful mântuirii: Doamne, ocroteşte-mă şi 
transformă-mi gândurile.

• Platoşa neprihănirii: Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru harul tău prin care sunt 
salvat.

• Cureaua adevărului: Doamne, ajută-mă să 
spun adevăr şi să trăiesc conform 
adevărului tău.

• Râvna evangheliei păcii / “a fi gata”: 
Doamne, ajută-mă să văd situaţiile în care 
pot să vorbesc despre tine şi ajută-mă să şi 
fac.

• Scutul credinţei: Doamne, am înceredere 
în tine. Ajută-mă ca credinţa mea să 
crească.

• Sabia / Cuvântul lui Dumnezeu: Doamne, 
ajută-mă ca să înţeleg cuvântul tău mai 
bine şi să-l folosesc.

(Efeseni 6:10-17)  

Îmbracă-te cu armura lui Dumnezeu

• Coiful mântuirii: Doamne, ocroteşte-mă şi 
transformă-mi gândurile.

• Platoşa neprihănirii: Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru harul tău prin care sunt 
salvat.

• Cureaua adevărului: Doamne, ajută-mă să 
spun adevăr şi să trăiesc conform 
adevărului tău.

• Râvna evangheliei păcii / “a fi gata”: 
Doamne, ajută-mă să văd situaţiile în care 
pot să vorbesc despre tine şi ajută-mă să şi 
fac.

• Scutul credinţei: Doamne, am înceredere 
în tine. Ajută-mă ca credinţa mea să 
crească.

• Sabia / Cuvântul lui Dumnezeu: Doamne, 
ajută-mă ca să înţeleg cuvântul tău mai 
bine şi să-l folosesc.

(Efeseni 6:10-17)  

Rugăciunea de fiecare zi

Duhule Sfânt, umple-mă!
Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în tine
şi prin tine.

Isus, ocroteşte-mă!
Pune-te sub protecţia sângelui şi jertfei lui
Isus!

Tată din Ceruri, dă-mi toate darurile 
necesare pentru ziua de azi.
Dumnezeu pote să-ţi dea toate lucrurile de
care ai nevoie azităzi.

Mulţumesc, Doamne, pentru viaţa mea 
şi pentru tot ce-mi dai.
Spune mulţumiri pentru toate lucrurile în 
toate împrejurimile.

Îmbracă-te cu armura lui Dumnezeu

• Coiful mântuirii: Doamne, ocroteşte-mă şi 
transformă-mi gândurile.

• Platoşa neprihănirii: Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru harul tău prin care sunt 
salvat.

• Cureaua adevărului: Doamne, ajută-mă să 
spun adevăr şi să trăiesc conform 
adevărului tău.

• Râvna evangheliei păcii / “a fi gata”: 
Doamne, ajută-mă să văd situaţiile în care 
pot să vorbesc despre tine şi ajută-mă să şi 
fac.

• Scutul credinţei: Doamne, am înceredere 
în tine. Ajută-mă ca credinţa mea să 
crească.

• Sabia / Cuvântul lui Dumnezeu: Doamne, 
ajută-mă ca să înţeleg cuvântul tău mai 
bine şi să-l folosesc.

(Efeseni 6:10-17)  

Rugăciunea de fiecare zi

Duhule Sfânt, umple-mă!
Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în tine
şi prin tine.

Isus, ocroteşte-mă!
Pune-te sub protecţia sângelui şi jertfei lui
Isus!

Tată din Ceruri, dă-mi toate darurile 
necesare pentru ziua de azi.
Dumnezeu pote să-ţi dea toate lucrurile de
care ai nevoie azităzi.

Mulţumesc, Doamne, pentru viaţa mea 
şi pentru tot ce-mi dai.
Spune mulţumiri pentru toate lucrurile în 
toate împrejurimile.


