Mindennapi áldás Krisztus Jézusban
Jézus az Úr a szellemem, a lelkem és a testem felett. (Fil.
2,9–11.) Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta
Jézust a halálból. Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus
Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is
az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
Én a Krisztus Jézusban vagyok, ki bölcsességül lett nekem
Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. (1Kor. 1,30.)
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. (Zsolt. 23,1.)
Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdag−
sága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,19.)
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
(Fil. 4,13.)

Nem félek semmitől és nem aggódom semmi felől. (Fil. 4,6.)
Minden gondomat Rád vetem Uram, mert Neked gondod
van rám. (1Pét. 5,7.)
Hű az Úr, aki megerősít engem és megőriz a gonosztól.
(2Thess. 3,3.)

Én Jézus Krisztus teste vagyok. Megváltást kaptam az átok
alól. (Gal. 3,13.) A betegségeknek nincs hatalma felettem,
mert Jézus a bűneimet magára vette, betegségeimet maga
viselte, és fájdalmaimat Ő hordozta. (Mát. 8,17.) Jézus az
én bűneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a
bűnöknek meghalván, az igazságnak éljek. Az Ige
szerint Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.) Testem
teljes és tökéletes egészségben működik, mert betegségei−
met Jézus Krisztus maga viselte, és fájdalmaimat Ő hor−
dozta. Az Ő szent sebeivel gyógyultam meg. (Ésa. 53,4. 5.)
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Isten szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem
által, és az Ő szeretete gazdagon lakik bennem. (Róm. 5,5.)
Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma.
Mert áron vétettem meg, dicsőítem azért az Istent az én
testemben és szellememben, amelyek az Istené. (1Kor. 6,19. 20)
Bennem Krisztus értelme van, ezért csak olyan gon−
dolataim, érzéseim és céljaim vannak, amelyek az Ő szíve
szerint valók. (1Kor. 2,16.) A Szellem gondolata él bennem,
mely élet és békesség. (Róm. 8,6.)
Hit van a szívemben és nem kételkedem. Kitartok és ragasz−
kodom a hitem megvallásához, mert Jézus a hitem szerző−
je, fejedelme és bevégzője. (Zsid. 4,14. 12,2.)
Nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van.
Az Ige birodalmában maradok, mely a Felségesnek rejteke,
így a gonosz nem illethet engem. Az Ige világosságában
járok. (1Ján. 4,4. 16. 5,18. Zsolt. 91,1.)
Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot.
(1Ján. 5,4.)

Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpió−
kon tapossak, és az ellenség minden erején; és semmi nem
árthat nekem. (Luk. 10,19.)
Felöltöm a hit pajzsát és az ellenség minden tüzes nyilát
kioltom. (Ef. 6,16.)
Kiszabadultam e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.)
Isten engem Jézussal együtt feltámasztott és együtt
ültetett a hatalom helyére, a mennyei trónra. (Ef. 2,6.)
Krisztusnak Igéje lakozik bennem gazdagon, minden
bölcsességben. (Kol. 3,16.)
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Isten velem van, az én oldalamon áll. (Róm. 8,31.)
Meghallom a Jó Pásztor hangját, és az idegen hangját nem
követem. Minden dolgomat az Úr Jézusra bízom, minden−
ben az Úrra hagyatkozom, így az én gondolataim és útjaim
az Ő akarata szerint valók, terveim megvalósulnak, és
útjaim sikeresek lesznek. (Ján. 10,27. 5. Péld. 16,3.)
Én Isten alkotása vagyok, újrateremtetvén Krisztus Jézus−
ban. Isten az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind
a cselekvést az Ő jókedvéből. (Ef. 2,10. Fil. 2,13.)
Mennyei Atyám, aki elkezdte bennem a munkálást, elvégzi
a Krisztus Jézusnak napjáig. (Fil. 1,6.)
Az Igének megtartója és cselekvője vagyok. Isten bölcses−
sége az enyém. Alávetem magam Istennek. Ellenállok az ör−
dögnek, és az ördög megfut előlem. Közeledek Istenhez, és
Isten is közelít hozzám. Nincs bennem félelem, mert Isten
nem hagy el, sem el nem távozik tőlem. (Jak. 1,22. 4,7. 8.
Zsid. 13,5.)

Isten országa bennem van, mely megigazultság, békes−
ség és öröm a Szent Szellem által. (Luk. 17,21. Róm. 14,17.)
Mivel bő mértékkel mérek, bő mértékkel mérnek nekem is,
sőt ráadást is adnak nekem, mert van fülem a hallásra és
meghallom az Igét. Mivel bőségben vetem el Isten Igéjét a
szívemben, ezért százszoros termést hozok és bőven aratok.
(Márk 4,20. 23. 24.)

Atyám, azt mondod az Igédben, hogy az igaznak gyümöl−
cse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Te a Szent
Szellemed által megtisztítasz, hogy még több gyümölcsöt
hozzak, hogy még több szellemet nyerjek meg a Te igazsá−
god és szentséged számára. (Péld. 11,30. Ján. 15,2.) Ámen.

