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

Erő
 Az Úr ad nekem erőt a gazdagságnak megszerzésére.
 Minden erővel meg vagyok erősítve az Ő dicsőségére hatalma szerint.
 Megújul ifjúságom, mint a sasé, nem lankadok meg, nem fáradok el. Szárnyra kelek, mint a saskeselyű,

futok és nem fáradok el, járok és nem lankadok meg.
 Mindenre van erőm az Úr Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem.
 Az Úr öröme az én erősségem.


Értelem
 Krisztus értelme lakozik bennem gazdagon.
 Az igazság szelleme lakik bennem és elvezet minden igazságra, ezért megvallom, hogy tökéletes 

tudásom van minden helyzetben és minden körülményben, amivel csak találkozom, mert Isten 
bölcsessége van bennem.

 Bízom az Úrban teljes szívemmel és  a magam értelmére nem támaszkodom.
 És népek jönnek világosságomhoz, és királyok a nekem feltámadt dicsőséghez.
 Feltámadok, világosodok, és az Úr dicsősége meglátszik majd rajtam.
 Felragyog nekem a Krisztus.
 Minden utamban megismerem Őt és Ő igazgatja minden lépésemet.
 Feltámad a sötétségben világosságom.
 Homályosságom olyan lesz, mint a dél.
 Az Úr tökéletességre viszi a velem kapcsolatos dolgait.
 Követem a jó pásztort és idegen hangját nem követem.
 Jézus lett az én bölcsességem, igazságom, megszentelődésem és megváltásom. Isten bölcsessége van 

bennem és Isten igazságossága vagyok Jézus Krisztusban.
 Telve vagyok Isten akaratának ismeretével, minden bölcsességben, szellemi értelemben.
 Krisztus bölcsessége van bennem és Isten bölcsessége formálódik bennem.
 A bölcsesség, értelem szellemét kaptam.
 Veszem a bölcsesség és kijelentés szellemét a Ő megismerésében és az értelmem szemei 

megvilágosodnak.
 Az Isten békessége, ami minden értelmet felülhalad, megtartja szívemet és megőrzi elmémet, 

gondolatimat, melyek jók, tiszták, tökéletesek, kedvesek, jóhírűek.
 Értelmem szemei meg lettek nyitva, mert Jézus a vakok szemeit meggyógyítja. 
 Alkalmassá tett engem az Úr az örökségem elvételére.
 Alkalmassá tett engem az Úr a szellem szolgálatára.
 Isten megőrzi az én gondolatimat békességben az Úr Jézus Krisztusban.
 Foglyul ejtek minden gondolatot, ami Krisztus ellen emeltetett. Az odafel valókkal törődöm és nem a

földiekkel. És nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. 
 Az  Úrnak  Szelleme  van  rajtam,  az  istenfélelem  istenismeret  bölcsesség,  értelem  erő  és  hatalom

szelleme az Úrnak szelleme. 

Család
 Beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre.
 Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt voltam és senki rajtam át nem ment, örökkévaló ékességgé tesz 

engem az Úr és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.
 Ismert lesz magvam a népek között, megismerik, hogy az Úrtól megáldott magok.
 Nem hívnak többé elvetettnek, hanem férjhez adottnak, mert földem férjhez adatik.
 Népek sokaságának atyja leszek.
 Meglátom fiaimnak fiait.
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 Házakat építek és lakozom azokban.
 Sokasodok, szaporodok és betöltöm a földet.
 Áldott az én méhemnek gyümölcse.
 Szaporodok, sokasodok, növekedek és kiterjedek. Még vén korban is zöldellő leszek.
 A Te szolgáid fiai megmaradnak és az ő magvuk erősen megáll előtted.
 Meglátom fiaimnak fiait.
 Olyan vagyok, mint a termő szőlő házam belsejében, fiaim, mint olajfacsemeték asztalom körül.
 Magzatom nem lesz kenyérkéregető.
 Magzatom áldott ezer ízig.
 Igaz vagyok, ezért nem a halálnak nemzek.
 Nagy a gyermekeim békessége, mert őket is az Úr tanítja.
 Mindenben meggazdagodtam és bővölködök.
 Ad nekem az Úr nagy és szép városokat, kövér földet és elfoglalok minden jóval teljes házakat, kőből 

vágott kutakat, szőlő- és olajfakerteket, melyeket nem én ültettem.
 És megveszek erős városokat, kövér földet, és elfoglalok minden jóval teljes házakat, kőből vágott 

kutakat, szőlő és olajfa kerteket és sok gyümölcsfát és eszek és megelégszek és szellemben meghízok 
és gyönyörködöm az Úr jóvoltában.

 Királyi gyermek vagyok és királyi ellátásban részesülök.
 Ruháim ofiri arany, hímes öltözet, fehér gyolcs.
 Az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméh gyümölcse jutalom.
 Megszabadultam az anyáimtól, apáimtól örökölt hiábavaló életemtől, családi nemzeti átkoktól.
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