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(néhol egyes szám első személyre áttéve, hogy a hit felszabaduljon)

 Jézus  Krisztust  befogadtam  a  szívembe,  az  életembe  és  hatalmat  adott  arra,  hogy  Isten  fiává
válhassak. A régi meghalt, új teremtés vagyok. Igazságban és valóságos szentségben teremtettem.
Isten  országa  bennem van:  igazság,  békesség  és  a  Szent  Szellemtől  való  öröm.  Nincsen immár
semmi kárhoztatásom, mert  Krisztus Jézusban vagyok,  és nem test  szerint  járok,  hanem szellem
szerint. (Róma 6:11,  8:1,  és 14:17,  Ján.1:12)

 Élek többé  nem én (EGO),  hanem él  bennem a  Krisztus.  Mindenre  van erőm (mindenre  képes
vagyok) a Krisztusban, Aki engem belülről felruház minden erővel. (Fil.4:13)

 Megigazultam  hit  által  és  békességem  van  az  Atyával  Jézus  Krisztus  által,  mert  az  Ő  vére
megszabadított a Sátán kezéből és átvitt a halálból az életbe, Isten országába. Jézus vére által minden
bűnöm megbocsáttatott, igazzá lettem, mintha soha nem is vétkeztem volna. Az Ő vére megtisztított
engem minden bűntől,  megszentelt  engem,  elválasztott  Isten számára.  Nem vagyok többé Sátán
területén.(Róma 5:1,  Kol.1:13-14,  1 Ján.3:14)

 Jézus Krisztus bűnné, átokká tette magát értem, hogy én bűn nélkül élhessek és, hogy Ábrahám
áldásainak örököse legyek. Nem aranyon és ezüstön, hanem az Ő tulajdon vére által váltott meg
engem az én apámtól, anyámtól örökölt hiábavaló életemből. Ő az én váltságom és hiszek Őbenne és
megkeresztelkedtem,  ezért  üdvösségem van,  bizalommal  nézek  Isten  ítéletének napjára.(Gal.1:4,
2:20,  1 Pét.1:18-19)

 Meg van írva,  hogy test  és vér nem örökölheti  Isten országát,  mert  a test és a vér nem használ
semmit,  a  szellem az,  ami  megelevenít.  Nem testi  ember  vagyok,  hanem szellemi  ember,  Isten
szolgája,  mert  ami  szellemtől  született  szellem az.  Jézus Krisztus  halálával,  eltemetkezésével  és
feltámadásával egy vagyok a vízkeresztség által. (1 Kor.15,50,  Ján. 3:5-6,)

 Meg van írva, hogy aki meghalt a bűnnek, az felszabadul a bűn alól. Megvallom, hogy az én tagjaim
és szellemem felett nem uralkodik a bűn, a halál, a betegség, a szegénység, az erőtlenség, hanem a
kegyelem, az örök élet, egészség és erő. (Róma 6:3-9)

 Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztusnak vére megváltott az ördög kezéből és az én
testem nem az  ördögé,  nem magamé,  hanem Istené.  Ezért  dicsérlek  és  magasztallak  Istenem a
szellememben, lelkemben, testemben. (1 Kor.6:19)

 Jézus azért jött, hogy az ördögnek a munkáját lerontsa bennem. Lefegyverezte a gonosz angyalok és
gonosz szellemek hadseregeit és engesztelő áldozatával, vérével eltörölte az ellenem szóló vádiratot.
(Jel. 1:5,  1 Ján.1:7,  1 Ján.3:8,  Márk 16:16,  Ján.5:24)

 A hit  a  reménylett  dolgoknak a  valósága,  a  nem látott  dolgokról  való meggyőződés.  Lehetetlen
nekem hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy Ő létezik és megjutalmaz, mert én Őt keresem.
Nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra, Isten ígéreteire. A hit szelleme van bennem és az
én hitemet  jelek követik.  Betegekre  teszem a kezem és  meggyógyulnak,  démonokat  űzök Jézus
nevében. Mert ez a hit, Jézus Krisztus, Aki legyőzte a világot, így az én hitem legyőzte a világot.
(Zsidó 11:1,  11:6,  Márk 16:17,  1.Ján.5:4)

 Meg van írva: Az igaz ember hitből él. Olyan ember vagyok, akit nem a látások és a tapasztalatok
vezetnek, hanem Isten Igéjébe vetett hit, ezért minden lehetséges nekem. Ha azt mondom a hegynek
„Ess a tengerbe” és  szívemben nem kételkedem,  meglesz,  mert  Isten Szelleme lakozik bennem.
Ugyanaz a Szellem, Aki teremtette a világot, Aki fenntartja a világot, Aki megszünteti a világot és ez
a beszéd megtartja az életemet. (Ján. 1:3-4,  Máté 17:20,  Márk 11:23,  Róma 1:17)

 A Szent Szellem elvezet engem minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, bizonyságot tesz
a  szellememben,  hogy  én  Isten  gyermeke  vagyok,  aki  nem  testtől  és  vértől,  férfiú  indulatától
született, hanem Istentől. (Ján. 1:13, 14:26)

 Új szívet kaptam, új elmét és a szívem hústáblájára fel van írva Isten törvénye. Élő vizek folyamai
ömlenek bensőmből. (Ezék. 11:19,  Jer. 31:33,  Ján.7:38,  1 Kor.4:20,  Kol. 2:15)

 Nincs már semmi kárhoztató ítéletem, mert Jézus Krisztusban vagyok és nem test szerint járok, 
hanem szellem szerint.

 Nem vonja meg az Úr a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
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 Az Úr utat készít ott is, ahol látszólag nincs út.
 TF bölcsességre van szükségem, értelmet meghaladó békességre.
 Kérhetem Tőle a lehetetlent. Kettéválasztja a tengert, legyőzi az óriásokat, kiszélesíti határainkat, élő

vizek folyamai mellé ültet, nem száradok el, minden munkámban jó szerencsés leszek.
 Fejjé tesz engem az Úr és nem farokká, és feljebbvaló leszek és nem alábbvalóvá.
 Örvendezéssel örülsz velem és örökös öröm van a fejemen. Veszem a te örömödet, boldogságodat, 

békességedet, az örvendezés, öröm és nevetés szelleme az én örökségem.
 A veszedelem napján elrejtesz engem sátrad rejtekében, sziklára állítasz fel engem.
 Fejemet ellenségeim fölé emeled és én örömáldozatokkal áldozom neked!
 Kelj fel Uram, széledjenek el ellenségeid.
 Mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk? 
 Bőségesen megad nékünk mindent, a mi tápláltatásunkra, élvezetünkre.
 Minden a miénk.
 Örököse vagyok Istennek, örökös társa Krisztusnak.
 Az Úr áldása, az gazdagít meg.
 Kaptam Örömnek kenetét a gyász helyett, ékességet hamu helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt 

szellem helyett.
 Isten gyermeke vagyok Ján. 1,12
 Megigazultam, igazzá lettem hit által Róma 5,1
 Az Úrral egyesültem egy szellem vagyok Vele 1Kor. 6. 19-20
 Isten kifizette értem az árat, hozzá tartozom 1Kor. 6.19-20
 Krisztus testének tagja vagyok 1Kor 12.27
 Szent vagyok Ef. 1,1
 Isten gyermeke vagyok Ef.1,5
 A Szent Szellem által szabadon mehetek Istenhez Ef. 2.18
 Megváltattam bűneimből és mindenre bocsánatot kaptam Kol. 1,14
 Krisztusban teljességre jutok Kol. 2,10
 Örökre szabad vagyok a kárhoztatás alól Róma 8,1-2
 Minden a javamat munkálja az életemben Róma 8,28
 Megszabadultam az ellem szóló vádak alól. Róma 8,31
 Semmi sem választhat el Isten szeretetétől Róma 8,35
 Isten megerősített, felkent, elpecsételt 2Kor. 1,21-22
 Krisztussal együtt el vagyok rejtve Istenben Kol. 3,3
 A jó munkát, amit Isten elkezdett bennem, el is végzi és tökéletességre viszi Fil. 1,6
 Mennyei polgár vagyok Fil. 3,20
 Nem a félelem szellemét kaptam, hanem az erő, szeretet és a józanság szellemét 2Tim. 1,7
 Kegyelmet, irgalmat találok, amikor szükségben vagyok Zsid. 4,16
 Istentől születtem, gonosz nem érhet hozzám. 1Ján. 5,18
 Só és világosság vagyok a földön Mt. 5,13-14
 Az igazi szőlőtőkén vagyok vessző, az Ő életét közvetítem. Ján. 15,15
 Az életem gyümölcstermésre választotta el Isten. Ján15,16
 Személyes tanúja vagyok Krisztusnak Apcsel. 1,8
 Isten temploma vagyok 1Kor. 3,16
 Csillag vagyok Isten házában. 
 Istennel való megbékélést szolgálom 2Kor. 5,18
 Isten munkatársa vagyok 2Kor. 6,1
 Krisztussal együtt a Mennybe ültetett az Atya Ef. 2,6
 Isten alkotása vagyok Ef. 2,10
 Szabadon és bizalommal közeledhetek Istenhez Ef. 3,12
 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Fil. 4,13
 Krisztus élete jut bennem kifejezésre, mert Ő az én életem. Kol. 3,4
 Isten választottja vagyok, szent és szeretett Kol. 3,12
 A világosság fia vagyok, nem a sötétségé 1Thess. 5,5
 Mennyei elhívás részese vagyok Zsid. 3,1
 Részese lettem Krisztusnak, az Ő életéből részesülök. Zsid. 3,14
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 Élő kő vagyok, beépülök Krisztusba, mint szellemi házba. 1Pét. 2,5
 Választott nemzetséghez tartozom, királyi papsághoz, szent nemzethez. 1Pét. 2,9-10
 Jövevény és idegen vagyok ezen a földön. 1Pét. 2,11
 Ellensége vagyok az ördögnek 1Pét. 5,8
 Isten képmása vagyok
 Isten gyermeke vagyok és Krisztushoz hasonló leszek, amikor visszatér 1Ján 3,1-2
 Istentől születtem, az ördög nem érinthet 1Ján. 5,18
 Isten kegyelméből vagyok aki vagyok 1Kor. 15,10
 Megigazultam, igazzá lettem nyilvánítva, bűneim meg vannak bocsátva. Róma 5,1
 Krisztussal együtt meghaltam a bűn hatalmának és az nem uralkodhat az életem felett Róma 6,1-6
 Isten szellemét kaptam, hogy megismerjem mindazt, amit Isten nekem ajándékozott. 1Kor. 2,12
 Krisztus értelmét kaptam 1Kor. 2,16
 Áron vétettem meg, nem a magamé vagyok 1Kor. 6,199-20
 Többé nem magamnak élek, hanem Krisztusnak, mivel meghaltam 2Kor. 5,14-15
 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többbé nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. 

Krisztus életét élem. Gal. 2,20
 Isten megáldott minden szellemi áldással Ef. 1,3
 Isten bőséges kegyelméből részesültem Ef. 1,6-8
 A világ megalapozása előtt ki lettem választva, hogy szent és feddhetetlen legyek Ő előtte. Ef. 1,4
 Isten eleve elhatározta, hogy a fiává fogad. Ef. 1,5
 Krisztussal együtt életre keltem. Ef .2,5
 Megmenekültem a sátán hatalmából és átkerültem Krisztus országába. Kol 1,3
 Isten eltörölte adósságom. Kol.1,14
 Krisztus maga él bennem. Kol.1,27
 Krisztusban teljessé lettem. Kol. 2,10
 Krisztussal együtt el lettem temetve, feltámadtam és élek. Kol .2,12-13
 Krisztussal együtt meghaltam és Vele együtt fel is támadtam. Kol. 3,1-4
 Jézus nem szégyell engem testvérének nevezni. Zsid. 2,11
 Drága és hatalmas ígéreteket adott nekem Isten, melyek által isteni természet részesévé lettem. 

2Pét.1,4
 Békességem van Istennel Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. Róma 5,1
 Megszabadultam a törvény átkától. Róma 7,6
 Mindenben meggazdagodtam. 1Kor. 2,15
 Krisztust öltöztük fel. Gal. 3,7
 Igazság gyümölcseit termjük. Fil. 1,11
 Romolhatatlan magból származom. 1Pét. 1,23
 Szeretettek vagyunk. Kol. 3,12
 Kiválasztottak vagyunk. Ef .1,4
 Elfogadottak vagyunk a Krisztusban.
 Örökösök vagyunk. Gal. 3,29
 Ártatlanok vagyunk Krisztusban. 
 Tiszták vagyunk Krisztusban.
 Alkalmasak vagyunk, mert az Atya alkalmassá tesz minket. Kol. 1,12
 Új szívünk, új szellemünk van. Ez. 36, 25-27
 Kegyelmezettek vagyunk.
 Kedvesek vagyunk, becsesek, szeretetre méltók. Ézs. 43,4
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