Általvittél a Te szerelmes Fiadnak országába
Atyám, köszönöm Neked, hogy megszabadítottál a
sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak
országába. Jézus nevében elkötelezem magam, hogy aggo−
dalmak és félelmek nélkül élek, mert a Jézus Krisztusban
való élet szellemének törvénye megszabadított engem a
bűn és a halál törvényétől. (Kol. 1,13. Róm. 8,2.)
Alázattal teljes a szívem, hogy a Te szent és hatalmas kezed
alkalmas időben felmagasztaljon engem. Minden gondo−
mat, terhemet, aggodalmamat, kétségemet egyszer és min−
denkorra Terád vetem, mert Te gondot viselsz rólam, és
nem engeded, hogy ingadozzék az igaz. Te szeretettel vise−
led gondomat, éberen őrködsz felettem. Te megtartasz és
megerősítesz engem, nem engeded, hogy elbukjon az igaz.
(1Pét. 5,6. 7. Zsolt. 55,22.)

Atyám, gyönyörködöm Benned, és Te megadod nekem
szívem kéréseit. (Zsolt. 37,4.)
Uram, Rád hagyom az én útjaimat és bízom Benned, hogy
Te teljesíted azokat. A Te jobb kezed megment engem.
Uram, a Te kegyelmed örökkévaló: nem hagyod el a Te
kezeidnek alkotását. (Zsolt. 37,5. 138,7. 8.)
Te, Uram, megmentesz engem ellenségeimtől, még az
ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erő−
szakos embertől megszabadítasz engem. (Zsolt. 18,48.)
Az Úr az én osztályos részem és poharam; Te támogatod
az én sorsomat. (Zsolt. 16,5.)
Ezért nem engedem, hogy a szívem nyugtalankodjon vagy
aggodalmaskodjon. (Ján. 14,1.)
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Én a Te Igédben maradok, és a Te beszédeid bennem marad−
nak gazdagon. Én Benned maradok és Te énbennem, ezért
sok gyümölcsöt termek. Az Atya megtisztít a szeretete által,
hogy még több gyümölcsöt teremjek. Amiképpen az Atya
szereti Jézust, Jézus is úgy szeret engem, és én megmaradok
az Ő szeretetében. Nálad nélkül semmit sem cselekedhetek,
Uram. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyü−
mölcsöt termek és Jézus tanítványává leszek. (Ján. 15,2. 5–9.)
Lerontok minden okoskodást, minden érvelést és minden
magaslatot, amely saját magát magasztalja és a Te isme−
reted ellen emeltetett, és foglyul ejtek minden gondolatot,
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. (2Kor. 10,5.)
Félreteszek minden akadályt, és kitartással futom meg
az előttem lévő kűzdőtért, Jézusra tekintek, aki a hitem
fejedelme és bevégzője. (Zsid. 12,1. 2.)
Csak azon gondolkodom, ami igaz, ami tisztességes, ami
igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jóhírű, ami eré−
nyes, magasztos, dicséretre és szeretetre méltó. (Fil. 4,8.)
Atyám, ahogy belenézek a szabadság tökéletes törvényébe,
úgy meg is maradok benne. Nem vagyok feledékeny
hallgatója az Igédnek, hanem cselekedetekkel követem azt.
Így boldog és áldott vagyok a cselekedeteimben. (Jak. 1,25.)
Semmi felől nem aggódom, hanem imádságomban és
könyörgésemben minden alkalommal hálaadással tárom
fel kívánságaimat az Isten előtt. És az Istennek békessége,
mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívemet és
gondolataimat a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,6. 7.)
Felöltöm a hitnek pajzsát és a gonosznak minden tüzes
nyilát kioltom. (Ef. 6,16.) Engedelmes vagyok Istennek;
ellenállok az ördögnek, és elfut tőlem. (Jak. 4,7.)
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Jézus Krisztus megváltott a törvény átka alól. (Gal. 3,13.)
Ezért megtiltom minden betegségnek, hogy a testemet
érintse. Minden betegség és minden vírus, amely a testem−
hez közelít, azonnal meghal, Jézus nevében. Testemnek
minden szerve, minden sejtje tökéletes rendben működik;
ahogy Isten teremtette azt. Jézus nevében megtiltom
testemnek a hibás működést. (Gal. 3,13. Róm. 8,11. 1Móz. 1,31.
Mát. 16,19.)

Győztes vagyok, győzedelmet aratok a Bárány vére által
és a bizonyságtételem beszéde által. (Jel. 12,11.)
Az én bizonyságtételem Isten Igéje, mely élő és ható, és
élesebb minden kétélű fegyvernél. (Zsid. 4,12.)
Bátran forgatom a Szellem kardját, mely Isten Igéje, mert
így szól hozzám az Úr: Én vagyok az Úr, aki szolgám
beszédét beteljesítem, és véghez viszem követeim taná−
csát. (Ésa. 44,26.)
Mert én, az Úr, aki igazságban szólok, hatalmas vagyok
a megtartásra. (Ésa. 63,1.) Nem csak szóltam, el is hozom
üdvösségedet, elvégezem, meg is cselekszem! (Ésa. 46,11.)
Az Úr szólott nélem, és azt meg is cselekedte, ezért Isten
Igéje beteljesedik és valósággá válik az életemben. Az
Ige gazdagon megtermi örök gyümölcsét a Mindenható
Isten dicsőségére. (Ésa. 38,15.) Ámen.

