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Cum sã foloseºti aceastã carte:

Citeºte-o  zilnic.1. 

Cuvântul lui Dumnezeu se adreseazã2. 
minþii tale, sufletului tãu, trupului tãu cât
ºi oricãror circumstanþe din viaþa ta.
Rosteºte-l pentru mintea ta, sufletului
tãu, trupului tãu ºi peste orice
împrejurare! 

Mediteazã la Cuvântul lui Dumnezeu!3. 

Foloseºte aceaste minime indicaþii: 
Alocã un timp dedicat pentru aceasta, ºezi sau
întinde-te în liniºte, rosteºte Cuvântul cu voce tare ºi
cu încredere, persevereazã în Cuvânt, lasã-l sã te
pãtrundã ºi sã încolþeascã în mintea ta, lasã ca Duhul
Sfânt sã-þi reveleze profunzimile lui. 

Rosteºte, afirmã, proclamã!

REZULTATE GARANTATE
Dacã o foloseºti conform instrucþiunilor (!
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Dumnezeu, Creatorul nu a fost

recunoscut ºi aceptat de lume atunci

când a venit pe acest pãmânt în

persoana lui Isus Cristos, nici mãcar de

propriul Sãu popor, Israel. 

Dar tuturor celor care L-au primit ºi au

crezut în El, le-a dat preþiosul privilegiu

de a deveni copiii Lui, fiii Lui. Aceastã

nouã viaþã, aceastã nouã naºtere, nu s-a

fãcut prin voia vreunui om sau prin

abilitatea omului, ci prin voia lui

Dumnezeu ºi prin viaþa din El. 

Avem darul preþios 

de a ne numi fiii Lui

prin voia Lui!
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IA ÎN CONSIDERARE:
Isus a fost înlocuitorul nostru, a acþionat în

locul nostru pentru ca noi sã beneficiem de ceea
ce a fãcut El.

Romani 5:8 Dar Dumnezeu Îºi aratã dragostea
faþã de noi prin faptul cã, pe când eram noi încã
pãcãtoºi, Cristos a murit pentru noi.

2 Corinteni 5:14 Cãci dragostea lui Cristos
ne constrânge, fiindcã socotim cã dacã Unul singur a
murit pentru toþi, atunci toþi au murit.

2 Corinteni 5:19 ...Dumnezeu era în Cristos,
împãcând lumea cu Sine, neþinându-le în socotealã
pãcatele ºi ne-a încredinþat mesajul împãcãrii.

IA ÎN CONSIDERARE:
Isus a devenit exact ce eram noi în spirit, ca

Dumnezeu sã ne vadã pe noi în locul Lui. Noi
am fost identificaþi cu El.

2 Corinteni 5:21 Pe Cel care n-a cunoscut nici
un pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi, ca noi sã
devenim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.

Isaia 53:9 Groapa Lui a fost pusã între cei rãi,
ºi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, mãcar cã nu
sãvârºise nici o nelegiuire ºi nu se gãsise nici un
vicleºug în gura Lui.

Matei 27:46 ªi pe la ceasul al nouãlea, Isus a
strigat cu glas tare: “Eli, Eli, lama sabactani?”
adicã: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M-ai pãrãsit?
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AM FOST RÃSTIGNIT ÎMPREUNÃ CU
CRISTOS

Galateni 2:20 Am fost rãstignit împreunã cu
Cristos ºi totuºi trãiesc, dar nu eu, ci Cristos trãieºte
în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc acum în trup, o
trãiesc prin credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit ºi S-a dat pe Sine Însuºi pentru mine.

Am fost rãstignit cu Cristos. Omul vechi din
mine a fost crucificat cu El. Cristos a luat omul
vechi din mine pe cruce, iar eu am murit împreunã
cu El. Crucea a fost modul lui Dumnezeu de a
opera cu omul vechi din mine. Am fost rãstignit
cu El ºi totuºi trãiesc; dar nu mai trãiesc eu, omul
cel vechi, ci Cristos trãieºte în mine. Trãiesc prin
credinþa pe care o am în Fiul lui Dumnezeu. Merg
prin credinþã, nu prin ceea ce vãd. Îmi dirijez viaþa
prin credinþa în Cuvântul lui Dumnezeu ºi mã
încred în ceea ce zice El cã sunt ºi ceea ce zice El
cã am în Cristos.

Galateni 6:14 Departe de mine gândul sã mã
laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus
Cristos, prin care lumea este rãstignitã faþã de mine
ºi eu faþã de lume!

Am fost rãstignit cu Cristos. Prin crucea
Lui am fost rãstignit pentru lume ºi lumea a fost
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rãstignit pentru mine. Trãiesc în lume, dar nu
pentru lume. Lume anu poate sã mã amãgeascã
sau sã mã conducã. (Crucea, cu ruºinea ei, a
însemnat separarea absolutã de lume, strãlucirea
ºi înºelãciunea ei). Am fost rãstignit cu Cristos
faþã de lume.

Romani 6:6 ªtim cã omul nostru vechi a fost
rãstignit împreunã cu El, pentru ca trupul pãcatului
sã fie fãcut inactiv, ca sã nu mai fim robi ai
pãcatului.

Omul cel vechi din mine a fost rãstignit cu
Cristos. Felul meu vechi de a fi a fost rãstignit
cu El. Persoana veche care am fost a fost
pironitã pe cruce cu El. Sunt o nouã persoanã, o
nouã creaþie. Felul meu pãcãtos de a fi a fost
ºters. Nu mai sunt sub dominaþia pãcatului.
Trupul meu nu mai este un instrument al
pãcatului. Trupul meu a fost fãcut imun faþã de
rãu. Nu mai sunt sclavul pãcatului. Tirania
pãcatuui de peste mine a fost ruptã ºi fãcutã fãrã
putere. Omul cel vechi din mine a fost rãstignit
cu Cristos. O ºtiu ºi o recunosc! 

________________________ (pune numele tãu)
cel/cea vechi/e a fost rãstignit/ã cu Cristos!
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AM MURIT CU CRISTOS
Romani 6:8 Acum, dacã am murit împreunã

cu Cristos, credem cã vom ºi trãi împreunã cu El.
Omul cel vechi din mine a murit cu El. Am

împãrþit moartea cu El. Moartea Lui a fost
moartea mea. Felul meu cel vechi de a fi a murit
cu El. Sunt mort pentru lume, pãcat ºi boalã.
Acum împart viaþa cu El. Am murit cu Cristos.

Coloseni 2:20 Deci, dacã aþi murit împreunã
cu Cristos faþã de învãþãturile elementare ale lumii,
de ce, ca ºi cum aþi trãi încã în lume, vã supuneþi
unor porunci ca...

Am murit cu Cristos. Felul lumesc de a privi
lucrurile a murit cu El. M-am separat de principii-
le lumeºti. Lumea nu mã poate domina. Nu mai
sunt sub controlul lumii. Am murit cu Cristos. Am
murit cu El pentru legea pe care El a împlinit-o
pentru mine. Am murit faþã de pãcat, boalã ºi
sãrãcie.

Coloseni 3:3 cãci voi aþi murit ºi viaþa voastrã
este ascunsã cu Cristos în Dumnezeu.

Am murit ºi viaþa mea e ascunsã cu Cristos în
Dumnezeu. Am murit cu Cristos pentru lume ºi
lucrurie ei. Dorinþa mea pentru lucrurile lumeºti a
murit cu Cristos. Viaþa mea adevãratã este ascunsã
cu Cristos în Dumnezeu. Am intrat, împreunã cu
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Cristos, în viaþa secretã a lui Dumnezeu. Omul cel
nou din mine este ascuns de privirea omeneascã,
în unitate cu Cristos, în Dumnezeu.

Romani 6:10-11 Fiindcã prin moartea de care
a murit, El a murit pentru pãcat o datã pentru
totdeauna; iar prin viaþa pe care o trãieºte, trãieºte
pentru Dumnezeu. Tot aºa ºi voi înºivã, socotiþi-vã
morþi faþã de pãcat ºi vii pentru Dumnezeu, în Isus
Cristos, Domnul nostru.

Am murit pentru tot ceea ce Cristos a murit.
Dupã cum Cristos a murit ºi a trecut dincolo de
graniþele pãcatului, tot aºa ºi eu mã consider mort
faþã de pãcat. Mã consider, mã vãd ºi gândesc des-
pre mine cã sunt mort, imun la puterea pãcatului.
Aºa dupã cum Cristos a murit ºi pentru boli, nu
numai pentru pãcat, iar eu am murit cu El, tot aºa
ºi eu am murit faþã de boli. Am murit împreunã cu
El ºi sunt imun faþã de dominaþia pãcatului, a
lumii ºi a boilor. Trãiesc în Dumnezeu. Am viaþa
lui Dumnezeu în mine. Viaþa mea e absorbitã de
viaþa lui Isus. Sunt în viaþã sã-L slujesc pe
Dumnezeu în unitate cu Cristos. Trãiesc pentru
neprihãnire; trãiesc pentru sãnãtate.

AM FOST ÎNGROPAT CU CRISTOS
Romani 6:4-5 De aceea, am fost îngropaþi

împreunã cu El prin botezul în moartea Lui, pentru ca
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dupã cum Cristos a fost înviat din morþi prin slava
Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o viaþã nouã. Cãci,
dacã ne-am identificat cu El prin asemãnarea cu
moartea Lui, vom fi una cu El ºi printr-o înviere
asemãnãtoare cu a Lui.

Am fost înmormântat cu Cristos. Bolile ºi
încãtuºãrile mele au fost îngropate în mormânt
cu El. Aºa cum El a fost înviat de glorioasa
putere a Tatãlui, la fel am fost ºi eu ºi am intrat
în posesia minunatei vieþi noi a Lui. Viaþa asta e
în mine ºi e în control tuturor lucrurilor. Trãiesc
într-o nouã sferã, aceea a Vieþii. Viaþa Lui de
dupã înviere trãieºte în mine. Viaþa care L-a
fãcut sã îl poatã birui ºi învinge pe satana cu tot
iadul lui, este în mine. Sunt liber datoritã a tot
ceea ce El a îndurat pentru mine: pãcat, boalã,
sãrãcie ºi orice altã încãtuºare. Am devenit o parte
din El, murind ºi fiind îngropat cu El. Acum
împart viaþa cu El, fiind înviat odatã cu El.

Coloseni 2:12 fiind îngropaþi împreunã cu El
prin botez ºi înviaþi împreunã cu El, prin credinþa în
puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre morþi.

Botezul cu apã reprezintã identitatea în îngro-
parea ºi învierea cu El. Am fost îngorpat cu El,
am fost înviat cu El. Trecutul meu a fost îngropat
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cu El. Bolile mele au fost îngropate cu El. Slãbi-
ciunile ºi încãtuºãrile mele au fost îngropate cu El.
Acum am în mine o viaþã nouã ºi victorioasã. Sunt
partener la puterea ºi la viaþa învierii Lui.

AM FOST ADUS LA VIAÞÃ CU CRISTOS

Coloseni 2:13 Pe voi, care eraþi morþi în
pãcatele voastre ºi în firea voastrã necircumcisã,
Dumnezeu v-a adus la viaþã împreunã cu El, dupã ce
ne-a iertat toate pãcatele.

Am fost adus la viaþã cu Cristos! Tatãl ne-a
dat viaþã împreunã. Învierea Lui e în mine, acum
Dumnezeu mi-a dat aceeaºi viaþã cu care a fost
înviat Isus. Duhul meu este plin de viaþa Lui!

Efeseni 2:5 ...deºi eram morþi în pãcate, ne-a
adus la viaþã împreunã cu Cristos; prin har sunteþi
mântuiþi.

Dumnezeu mi-a dat viaþã mie dându-I viaþã
Lui, pentru cã eu am fost una cu El. Dumnezeu m-
a vãzut mort. Dumnezeu m-a vãzut înmormântat.
El m-a vãzut înviind. Am fost adus la viaþã cu
Cristos. Aceeaºi viaþã a fost insuflatã în mine, în
duhul meu. El mi-a dat viaþa lui Cristos. Aceeaºi
viaþã care L-a fãcut stãpân peste iad ºi peste forþele
întunericului, e ºi în mine acum.

11



SUNT BIRUITOR CU EL
Coloseni 2:15 A dezbrãcat domniile ºi

autoritãþile ºi le-a fãcut de ruºine înaintea lumii, dupã
ce a triumfat asupra lor prin cruce.

Victoria Lui e victoria mea, pentru cã eu am
fost fãcut una cu El. El a biruit principali-tãþile ºi
puterile pentru mine. El a triumfat peste ele pentru
mine. Triumful Lui a fost triumful meu. Împart
victoria cu El. Satana este un duºman înfrânt, în
ceea ce mã priveºte pe mine. Dominaþia satanei
peste mine s-a sfârºit!

Evrei 2:14 Astfel, deoarece copiii sunt pãrtaºi
cãrnii ºi sângelui, tot aºa El Însuºi a fost pãrtaº la
ele, pentru ca prin moarte sã-l nimiceascã pe cel care
are puterea morþii, adicã pe diavolul.

Datoritã victoriei lui Cristos, satana nu mai
are putere asupra mea. El a fost detronat, înfrânt,
a eºuat, a fost fãcut fãrã efect, aruncat, neutrali-
zat, paralizat, strivit ºi fãrã nici o putere în ceea ce
mã priveºte pe mine. Sunt biruitor cu Cristos!
Victoria Lui este victoria mea, pentru cã am fost
înviat o datã cu El.

AM ÎNVIAT CU EL
Coloseni 3:1 Deci, dacã aþi înviat împreunã cu

Cristos, cãutaþi lucrurile de sus, unde Cristos stã la
dreapta lui Dumnezeu.
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Am fost înviat cu Cristos ca sã mã bucur de
lucrurile de sus, unde Cristos ºade la dreapta
Tatãlui. Eternele bogãþii cereºti sunt ale mele ca
sã le apuc ºi sã mã bucur de ele. Toate lucrurile
lui Dumnezeu sunt ale mele în Cristos. Am fost
înviat cu Cristos. Împart glorioasa Lui înviere!

Efeseni 1:19-21 ...ºi nemãrginita mãreþie a
lucrãrii puterii Sale faþã de noi care credem, de
aceeaºi intensitate ca puterea tãriei Lui, pe care a
manifestat-o în Cristos, când L-a înviat din morþi ºi
L-a aºezat la dreapta Sa, în locurile cereºti, mai
presus de orice suveranitate, de orice autoritate, de
orice putere, de orice guvernare ºi de tot ce se poate
numi, nu numai în lumea acesta, ci ºi în cea care va
urma.

Aceeaºi putere care L-a înviat pe Cristos
din morþi lucreazã în mine. Puterea învierii Lui
este grozavã, fãrã limite, de nemãsurat, infinitã,
irezistibilã, extraordinarã ºi colosalã. Puterea
învierii Lui lucreazã în mine pentru cã ºi eu am
înviat cu Cristos. Împart beneficiile învierii Lui.
Am fost înviat cu Cristos!

TRONÃM CU CRISTOS
Efeseni 2:6 El ne-a înviat împreunã ºi ne-a

aºezat împreunã în locurile cereºti, în Cristos Isus.
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Am fost înviat cu Cristos. Aceeaºi mare
putere care L-a ridicat pe El victorios peste toþi
duºmanii omului m-a ridicat ºi pe mine. Stau pe
tron împreunã cu El în locurile cereºti. Împart
autoritatea tronului Sãu. Stãpânesc cu El peste
pãcat, sãrãcie, boli, demoni ºi împrejurãri. Tot
ceea ce este sub picioarele Lui este ºi sub ale
mele; pentru cã am fost aºezat cu El pe tron
toate principalitãþile, puterile ºi forþele demonice
sunt sub picioarele mele (Efeseni 1:19-21).
Boala ºi sãrãcia sunt sub picioarele mele. Am
autoritatea sã calc peste ºerpi ºi peste scorpioni.
Am autoritate peste toatã puterea inamicului.

VIAÞA VEªNICÃ: MOTIVUL PENTRU
CARE A VENIT ISUS ªI PLANUL DE
RÃSCUMPÃRARE

Ioan 10:10 Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi
s-o aibã din belºug.

1 Ioan 1:1-2 Ce era de la început, ce am auzit,
ce am vãzut cu ochii noºtri, ce am privit ºi ce am
pipãit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieþii
pentru cã viaþa a fost arãtatã ºi noi am vãzut-o ºi
mãrturisim despre ea ºi vã vestim viaþa veºnicã, viaþã
care era la Tatãl ºi care ne-a fost arãtatã.

1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu faþã de noi
s-a arãtat prin faptul cã Dumnezeu L-a trimis în lume
pe singurul Sãu Fiu, ca noi sã trãim prin El.
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Ioan 6:33 ...cãci Pâinea lui Dumnezeu este
cea care coboarã din cer ºi dã viaþã lumii.

Viaþa a fost manifestatã în Isus. El este Cel
care dã viaþã. Motivul pentru care Tatãl L-a trimis
pe Fiul a fost ca sã-mi aducã mie viaþã - viaþã din
Dumnezeu, viaþã veºnicã. Aceastã viaþã se aflã în
mine acum.

Romani 5:18 Dar Dumnezeu Îºi aratã dragos-
tea faþã de noi prin faptul cã, pe când eram noi încã
pãcãtoºi, Cristos a murit pentru noi.

Romani 5:21 ...pentru ca, dupã cum pãcatul
a domnit aducând moartea, tot aºa ºi harul sã dom-
neascã prin neprihãnire, spre viaþa veºnicã prin Isus
Cristos, Domnul nostru.

Pãcatul lui Adam a adus moarte spiritualã în
lume, dar neprihãirea lui Cristos a deschis uºa
spre viaþã veºnicã. Motivul principal al lui
Dumnezeu în Cristos a fost ca sã mã facã
neprihãnit ºi sã-mi dea viaþã. Actul de mântuire al
lui Cristos ma eliberat ºi mi-a dat viaþã. Sunt fãcut
neprihãnit în faþa lui Dumnezeu; viaþa veºnicã a
fost datã duhului meu. Viaþa veºnicã a lui
Dumnezeu este acum a mea, prin Isus Cristos.

Ioan 3:14-16 ªi dupã cum Moise a înãlþat
ºarpele în deºert, tot aºa trebuie sã fie înãlþat ºi Fiul
Omului, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci
sã aibã viaþa veºnicã. Fiindcã atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Unicul Lui Fiu
nãscut, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci
sã aibã viaþa veºnicã.
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1 Tesaloniceni 5:10 care a murit pentru noi,
astfel, fie cã veghem sau dormim, sã trãim împreunã cu
El. Ioan 6:51 Eu sunt Pâinea vie care a coborât
din cer. Dacã mãnâncã cineva din aceastã pâine, va
trãi veºnic. ªi pâinea pe care i-o voi da Eu este trupul
Meu, pe care îl voi da pentru viaþa lumii.

Motivul pentru care Isus ªi-a vãrsat sângele
ºi a murit pentru mine, a fost ca sã-mi dea mie
viaþã. Tatãl mi-a trimis viaþã din cer. Am acea
viaþã în mine acum. Am viaþã din Dumnezeu în
duhul meu.

VIAÞA VEªNICÃ ESTE VIAÞA ªI NATURA
LUI DUMNEZEU

Ioan 1:4 În El era viaþa ºi viaþa era lumina
oamenilor.

Ioan 5:26 Cãci dupã cum Tatãl are viaþa în El
Însuºi, tot aºa a dat ºi Fiului sã aibã viaþa în El Însuºi. 

Dumnezeu este Duh. În El e viaþã, viaþã
spiritualã, viaþã veºnicã. Asta e viaþa pe care a
avut-o Isus în El. ªi eu sunt duh. Am primit
aceeaºi viaþã în El. Duhul meu s-a nãscut din
Dumnezeu ºi acum are viaþa lui Dumnezeu în el.
Am aceeaºi viaþã care existã în veºnicul “EU
SUNT”.

Efeseni 4:17-18 De aceea vã spun ºi vã
mãrturisesc în Domnul: sã nu mai trãiþi cum trãiesc
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pãgânii, în deºertãciunea minþii lor, având discernã-
mântul întunecat, fiind înstrãinaþi de viaþa lui
Dumnezeu din cauza ignoranþei în care se aflã în
urma împietririi inimii lor.

2 Petru 1:4 prin care ne-au fost dãruite
promisiunile Lui nespus de mari ºi scumpe, ca prin ele
sã deveniþi pãrtaºi ai naturii dumnezeieºti, dupã ce aþi
scãpat de degradarea care este în lume prin pofte.

Viaþa veºnicã este viaþa din Dumnezeu;
este natura divinã. Am viaþa, natura divinã a
lui Dumnezeu în mine. Fac parte din natura
divinã. Nu voi mai avea parte de moartea
spiritualã care existã în lume, prin pãcat. Am
viaþa lui Dumnezeu în mine. Sunt pãrtaº la
existenþa Lui pentru cã am viaþa Lui în mine.

AM VIAÞA VEªNICÃ ÎN DUHUL MEU
Ioan 3:3-6 Isus i-a rãspuns zicând: “Adevãrat,

adevãrat îþi spun cã dacã un om nu este nãscut de
sus, nu poate sã vadã Împãrãþia lui Dumnezeu.”
Nicodim I-a zis: “Cum se poate naºte un om bãtrân? 
Poate el sã intre a doua oarã în pântecele mamei sale
ºi sã se nascã?” Isus i-a rãspuns: “Adevãrat, ade-
vãrat îþi spun cã dacã cineva nu este nãscut din apã
ºi din Duh, nu poate sã intre în Împãrãþia lui
Dumnezeu. Ce este nãscut din carne este firesc ºi ce
este nãscut din Duhul este duh.

Duhul meu este persoana realã care trãieºte
înlãuntrul meu. Isus a numit duhul “om”. Deci eu
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sunt duh. Duhul meu s-a nãscut din Dumnezeu.
Duhul meu a fost adoptat de Dumnezeu. Duhul
meu s-a nãscut din nou, de sus. Viaþa lui
Dumnezeu a fost turnatã în duhul meu. Am fost
nãscut de sus, din Dumnezeu, cu viaþa ºi natura
lui Dumnezeu în duhul meu. Duhul meu e viu cu
viaþa ºi natura lui Dumnezeu. Aparþin familiei
Tatãlui!

Evrei 12:9 În plus, pãrinþii noºtri fireºti ne-au
disciplinat ºi totuºi i-am respectat. Cu cât mai mult se
cuvine sã ne supunem Tatãlui duhurilor ºi sã trãim?

Dumnezeu este Tatãl duhului meu. El a
adoptat duhul meu. Viaþa care e în Tatãl mi s-a
dat mie. Am viaþa Lui în mine. El este Tatãl
meu, Tatãl meu personal, ºi eu sunt fiul Lui
personal. Am natura Lui în mine.

1 Petru 1:23  Nu aþi fost nãscuþi din nou
dintr-o sãmânþã care putrezeºte, ci dintr-una care nu
putrezeºte, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
ºi care rãmâne în veci.

Noua naºtere a fost de fapt o renaºtere a
duhului meu. Viaþa lui Dumnezeu a fost turnatã în
duhul meu de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul
este plin de viaþã. Cuvântul a depozitat viaþa lui
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Dumnezeu în mine. Duhul meu are acum viaþa ºi
natura lui Dumnezeu. Am fost regenerat, nãscut
din nou în duhul meu de Cuvântul incoruptibil al
Vieþii. Sunt fiu de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat
moºtenirea Lui, am fost adoptat de Cuvântul
nemuritor al Dumnezeului cel Viu.

Efeseni 2:1 Voi eraþi morþi în greºelile ºi în

pãcatele  voastre...

Ioan 5:24 Adevãrat, adevãrat vã spun cã cine
ascultã cuvintele Mele ºi crede în Cel care M-a trimis
are viaþa veºnicã ºi nu vine la judecatã, ci a trecut
din moarte la viaþã.

Am fost mort în greºeli ºi pãcat. Moartea
poseda duhul meu, dar Dumnezeu m-a adus la
viaþã. Acum duhul meu posedã viaþa veºnicã.
Duhul meu se bucurã de viaþa veºnicã. Am trecut
din moarte la viaþã. Am fost transferat din
emisfera morþii în emisfera vieþii.

Romani 8:2 Într-adevãr, legea Duhului vieþii
în Cristos Isus m-a eliberat de Legea pãcatului ºi a
morþii.

Romani 8:10 ªi dacã Cristos este în voi, duhul
este viu datoritã neprihãnirii, iar trupul este muritor
din cauza pãcatului.

Duhul meu e plin de viaþã. Duhul meu se
bucurã de viaþã. Viaþa din Dumnezeu, viaþa de
sus, viaþa care e în Isus Cristos, e acum în mine.
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Aceastã viaþã m-a fãcut slobod de pãcat ºi moarte.
Felul meu cel vechi de a fi a dispãrut, iar cel nou
a venit ºi m-a eliberat. Vechile legi, principiile,
vechea condiþie, pãcatul ºi moartea, au dispãrut
din mine prin Isus Cristos. Neprihãnirea ºi viaþa
lui Dumnezeu au fost turnate în duhul meu. Viaþa
lui Dumnezeu a suflat peste mine o nouã viaþã.

CUM A FOST DÃRUITÃ VIAÞA VEªNICÃ
2 Timotei 1:10 ...dar care a fost descoperit

acum prin arãtarea Mântuitorului nostru Cristos Isus,
care a nimicit moartea ºi a adus la luminã viaþa ºi
neputrezirea prin Evanghelie.

Evrei 2:9 Dar noi  Îl vedem pe Isus, care a
fost fãcut pentru puþinã vreme mai prejos decât
îngerii, încununat cu slavã ºi cinste datoritã morþii pe
care a suferit-o, ca prin harul lui Dumnezeu sã guste
moartea pentru toþi.

Isus a desfiinþat moartea spiritualã a persoa-
nei mele vechi, gustând moartea în Duhul Lui
pentru mine. El a ºters toate principiile mele
vechi. Acum am viaþa Lui în mine. Am trecut
de la moarte la viaþã!

Faptele Apostolilor 2:24 Dar Dumnezeu L-a
înviat, dezlegându-L de agonia morþii, pentru cã era
imposibil sã fie þinut de ea.
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Faptele Apostolilor 2:27-28 ...cãci nu-mi vei
lãsa sufletul în Locuinþa Morþilor ºi nu vei permite ca
Sfântul Tãu sã vadã putrezirea. Mi-ai descoperit cãile
vieþii ºi mã vei umple de bucurie cu prezenþa Ta.

Isus a murit în locul meu. Dupã ce El a plãtit
pentru pãcatele mele, a înviat din nou în duh.
Moartea mea spiritualã s-a produs ºi mi s-a dat
viaþã prin Cristos. Isus a câºtigat viaþa, luând
moartea mea ºi plãtind pentru pãcatul meu.
Aceastã viaþã se aflã în mine acum.

1 Petru 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel
ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor
Lui: cã Cristosul Sãu va suferi.

Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al
Bisericii. El este Începutul, Întâiul din umanitate
înviat dintre cei morþi, pentru ca în toate sã aibã
întâietatea.

Apocalipsa 1:5 ...ºi din partea lui Isus
Cristos, Martorul credincios, Întâiul din umanitate
înviat dintre cei morþi, Domnul împãraþilor
pãmântului! A Celui care ne-a iubit, care ne-a spãlat
de pãcatele noastre cu sângele Sãu.

Faptele Apostolilor 13:32-34 ªi noi vã
aducem vestea bunã cã promisiunea fãcutã pãrinþilor
noºtri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor,
înviindu-L pe Isus, dupã cum este scris în psalmul al
doilea: Tu eºti Fiul Meu, astãzi Te-am nãscut. Faptul
cã L-a înviat din morþi ca sã nu Se mai întoarcã în
putrezire, a fost spus astfel: Vã voi da îndurãrile
promise lui David.

21



Isus a fost înviat în Duh înainte sã fie înviat
în trup. Dumnezeu L-a înzestrat cu viaþã în
Duh. Isus a fost primul care a fost nãscut din
nou la viaþã. El a gustat moartea pentru mine. El
a fost înviat pentru mine. El S-a sacrificat pentru
mine; m-a reprezentat pe mine. Dumnezeu m-a
creditat cu viaþã atunci când I-a dat-o Fiului Lui.
El a învins omul meu vechi ºi moartea spiritualã
pentru mine. El a suferit pedeapsa pentru pãcatul
meu ca eu sã devin neprihãnit ºi sã am viaþã
veºnicã. El a câºtigat viaþa pentru mine ºi aceeaºi
viaþã care I-a fost datã Lui a fost turnatã în mine.

Coloseni 2:15 A dezbrãcat domniile ºi
autoritã-þile ºi le-a fãcut de ruºine înaintea lumii,
dupã ce a triumfat asupra lor prin cruce.

Apocalipsa 1:18 Cel viu. Am fost mort ºi iatã,
sunt viu în vecii vecilor: Amin! Eu þin cheile morþii ºi
ale Locuinþei Morþilor.

Romani 8:37-39 Totuºi, în toate aceste lucruri
noi suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a
iubit. Cãci am certitudinea cã nici moartea, nici
viaþa, nici îngerii, nici stãpânirile, nici puterile, nici
lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înãlþimea,
nici adâncimea, nimic altceva din toatã creaþia, nu
vor fi în stare sã ne despartã de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.
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Aceeaºi viaþã care L-a fãcut pe Cristos
victorios peste iad ºi demoni se aflã în mine. Sunt
pãrtaº cu El la învierea Lui victorioasã. Am
convingerea cã nimic nu mã poate înfrânge. Am
convingerea absolutã cã nici adâncimea, nici
înãlþimea, nici un demon ºi nici o împrejurare nu
mã poate învinge. Sunt un învingãtor! Am câºtigat
victoria. Sunt mai mult decât victorios pentru cã
aceeaºi viaþã care L-a fãcut triumfãtor pe Isus,
este în mine. Victoria deplinã este a mea prin El ºi
viaþa Lui în mine.

Efeseni 2:5 ...deºi eram morþi în pãcate, ne-a
adus la viaþã împreunã cu Cristos; prin har sunteþi
mântuiþi.

Coloseni 2:13 Pe voi, care eraþi morþi în
pãcatele voastre ºi în firea voastrã necircumcisã,
Dumnezeu v-a adus la viaþã împreunã cu El, dupã ce
ne-a iertat toate pãcatele.

Dumnezeu L-a înviat pe Isus ºi pe mine îm-
preunã. Am fost identificat cu El în triumful Lui.
Am învins cu El atunci când L-a detronat pe satan.
Duhul meu este plin de aceeaºi viaþã care L-a
fãcut pe Isus învingãtor peste iad. Dumnezeu a
suflat peste mine aceeaºi viaþã ca în Cristos.
Duhul meu este transformat de aceastã nouã viaþã.
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Împart cu Cristos aceeaºi viaþã nouã care L-a
înviat din moarte. Viaþa Lui victorioasã ºi trium-
fãtoare se aflã în mine.

Romani 6:4 De aceea, am fost îngropaþi
împreunã cu El prin botezul în moartea Lui, pentru ca
dupã cum Cristos a fost înviat din morþi prin slava
Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o viaþã nouã.

Am fost îngropat cu Cristos ºi înviat cu El de
cãtre gloria Tatãlui ºi acum sunt în posesia vieþii
Lui. Trãiesc, mã miºc ºi îmi dirijez purtarea dupã
noua viaþã care e în mine. Viaþa lui Cristos înviat
este în mine. Mi s-a dat viaþa Lui minunatã ca sã
mã bucur de ea. Aceastã viaþã dominã înlãuntrul
meu.

Romani 6:5 Cãci, dacã ne-am identificat cu El
prin asemãnarea cu moartea Lui, vom fi una cu El ºi
printr-o înviere asemãnãtoare cu a Lui.

Sunt unit cu Cristos în învierea Lui. Împart
o nouã viaþã, ca a Lui; viaþa Lui cea nouã. Am
devenit parte din El, pentru cã am murit cu El.
De moment ce am participat cu El la moartea ºi
învierea Lui, împart cu El aceastã nouã naturã.
Învierea Lui a revãrsat noua viaþã care e în mine
acum. Sunt plantat cu El în grãdina vie a vieþii
Lui ºi de aceea pot sã aduc mult rod.
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Romani 6:8 Acum, dacã am murit împreunã
cu Cristos, credem cã vom ºi trãi împreunã cu El.

Eu, omul meu vechi, am murit cu Cristos
ºi acum împãrtãºesc viaþa Lui cea nouã în noul
meu om duhovnicesc. Am viaþa nouã pe care El
a primit-o când a fost înviat în duh. Împãrtãºesc
viaþa nouã a lui Cristos. Viaþa care L-a fãcut pe
El stãpân peste iad, este a mea.

Romani 6:10-11 Fiindcã prin moartea de care
a murit, El a murit pentru pãcat o datã pentru
totdeauna; iar prin viaþa pe care o trãieºte, trãieºte
pentru Dumnezeu. Tot aºa ºi voi înºivã, socotiþi-vã
morþi faþã de pãcat ºi vii pentru Dumnezeu, în Isus
Cristos, Domnul nostru.

Prin moartea cu Cristos m-am lepãdat de
pãcat, boalã ºi satan. Am murit pentru tot ceea
ce El a murit ºi am înviat pentru tot ceea ce El a
înviat, pentru cã am viaþa Lui în mine. Sunt în
viaþã pentru tot ceea ce existã în Dumnezeu ºi
pentru tot ceea ce El are. Viaþa mea e absorbitã
de viaþa lui Cristos, viaþa nouã a lui Cristos, cea
cu care El a învins pãcatul, boala, pe satana ºi
moartea care erau în mine.
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VIAÞA VEªNICÃ ÎMI SATISFACE SETEA
DUHULUI MEU

Ioan 4:14 Dar oricui va bea din apa pe care
i-o voi da Eu, niciodatã nu-i va fi sete; ci apa pe care
Eu i-o voi da, va deveni în el un izvor de apã care
þâºneºte în viaþa veºnicã.

Am un izvor de viaþã veºnicã înlãuntrul
meu. Acest izvor mã adapã cu viaþã veºnicã.
Viaþa  din cer izvorãºte în duhul meu, împrospã-
tându-mi toatã fiinþa; stinge setea duhului meu.
Îmi satisface lãuntrul meu pentru cã e însãºi
viaþa lui Dumnezeu. Tot ce este în Dumnezeu
este în viaþa Lui. Sunt satisfãcut de Însuºi
Dumnezeu. Interiorul meu este aºa de plin de
viaþa lui Dumnezeu, încât dã peste el.

Ioan 6:35 Eu sunt Pâinea vieþii. Cine vine la
Mine nu va flãmânzi niciodatã ºi cine crede în Mine
nu va înseta niciodatã.

Isus, Domnul meu, este Cel ce-mi dã
Pâinea Vieþii. Dacã Îl am pe El, am viaþã.
Aceastã viaþã îmi satisface duhul meu flãmând.
Îmi dã fiori ºi îmi umple toatã fiinþa. Am o
continuã umplere cu viaþa care curge de sus în
duhul meu ºi-mi aduce binecuvântãrile, bucuriile
ºi mulþumirea raiului. Îmi supra-satisface fiinþa
mea cu Dumnezeu Însuºi.
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Ioan 7:38 Cine crede în Mine dupã cum zice
Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apã vie.

Râuri de apã vie curg din mine, din interi-
orul meu. Din adâncul fiinþei mele curge apã vie.
Flux de apã vie izvãrãºte din mine, din inima mea,
dându-mi viaþã fiinþei mele, afectându-i pe cei din
jurul meu. Din interiorul meu curg râuri de viaþã. 

Apocalipsa 21:6-7 Apoi mi-a zis: “S-a
împlinit! Eu sunt Alfa ºi Omega, Începutul ºi
Sfârºitul. Celui care îi este sete îi voi da sã bea fãrã
platã din izvorul apei vieþii. Cel care biruieºte va
moºteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui ºi el
va fi fiul Meu.

Apocalipsa 22:1 ªi mi-a arãtat un râu curat
cu apa vieþii, limpede ca cristalul, care ieºea din
tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului

Apocalipsa 22:17 ªi Duhul ºi Mireasa zic:
“Vino!” ªi cine aude sã zicã: “Vino!” ªi celui care îi
este sete sã vinã; cine vrea, sã ia apa vieþii fãrã platã! 

Pot sã beau din apa vieþii gratuit. Duhul meu
bea din apa care þâºneºte din tron. Apã care este
purã, limpede ºi strãlucitoare cum este cristalul.
Acea viaþã curge în mine, aducându-mi realitatea
cerului. Îmi dã energie, radiazã din mine. Viaþa
de sus curge continuu în mine, aducându-mi din
cer binecuvântãri, bucurie ºi mulþumiri. Sunt
satisfãcut pe deplin de viaþa care curge în mine.
Sunt un canal de binecuvântãri de sus.
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PRIMIND VIAÞA VEªNICÃ AM FOST
ELIBERAT DE DOMINAÞIA LUI SATAN

1 Ioan 3:14 Noi ºtim cã am trecut din moarte
la viaþã, pentru cã-i iubim pe fraþi. Cine nu îl iubeºte
pe fratele sãu rãmâne în moarte.

Evrei 2:14 Astfel, deoarece copiii sunt pãrtaºi
cãrnii ºi sângelui, tot aºa El Însuºi a fost pãrtaº la
ele, pentru ca prin moarte sã-l nimiceascã pe cel care
are puterea morþii, adicã pe diavolul.

ªtiu cã am trecut de la moarte la viaþã. Am
fost transferat din moarte în viaþã. Satan e dom-
nul morþii; moartea spiritualã este instrumentul
lui. Pentru cã am trecut din moarte la viaþã, am
scãpat de sub dominaþia lui. El e stãpân în sfera
morþii. Eu am trecut din moarte la viaþã. Aºadar
am scãpat de autoritatea lui. Satan este fãcut fãrã
putere în viaþa mea. Este redus la nimic ºi
dezbrãcat de puterea lui. Sunt eliberat de sub
autoritatea lui pentru cã am primit viaþa veºnicã
în duhul meu.

Faptele Apostolilor 26:18 ...ca sã le deschizi
ochii, sã-i întorci de la întuneric la luminã ºi de sub
autoritatea lui Satan la Dumnezeu ca sã primeascã,
prin credinþa în Mine, iertarea pãcatelor ºi
moºtenirea împreunã cu cei sfinþiþi.
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Isus este Domnul Vieþii. El este Domn peste
toþi care au primit viaþa veºnicã. Satan este domn
în domeniul morþii. El stãpâneºte peste moartea
spiritualã. Am trecut de la moarte la viaþã! Am
trecut din domeniul unde satan e domn în Dome-
niul unde Isus e Domn. Sunt transformat, am fost
transferat din moarte la viaþã. Sunt eliberat de sub
dominaþia lui satan. Viaþa veºnicã m-a fãcut liber.
Am pãrãsit domeniul morþii ºi am fost transferat în
domeniul vieþii, unde Isus este Domn!

Coloseni 1:13-14 El ne-a eliberat de sub
autoritatea întunericului ºi ne-a transferat în
Împãrãþia Fiului Sãu iubit, în care avem rãs-
cumpãrarea prin sângele Lui ºi iertarea pãcatelor.

Am fost izbãvit de puterea întunericului ºi
am fost mutat în Împãrãþia Fiului. Am fost izbãvit
de dominaþia lui satan. Am fost transplantat în
Domeniul Fiului. Sunt izbãvit de puterile spiri-
tuale ale întunericului. Odatã cu viaþa veºnicã, am
pãrãsit teritoriul lui satan pentru noua lume a
Fiului lui Dumnezeu. În El am neprihãnirea,
eliberarea. Sunt în posesia rãscumpãrãrii care m-a
izbãvit din captivitate. Sunt la fel de liber de
dominaþia lui satan aºa cum au fost israeliþii
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eliberaþi de dominaþia Faraonului, dupã ce au
traversat Marea Roºie. Satan ºi-a pierdut puterea
de peste mine ºi de peste tot ceea ce îmi aparþine,
de peste mintea, trupul ºi finanþele mele.

Romani 5:17 Dacã prin pãcatul unui singur
om, moartea a domnit din cauza lui, cu mult mai mult
cei care primesc din belºug harul ºi darul neprihãnirii
vor domni în viaþã prin Unicul, Isus Cristos!

Domnesc în noua viaþã a lui Cristos. Am
fost ridicat la acest rang în domeniul vieþii.
Moartea mea spiritualã mã subjugase satanei.
Viaþa veºnicã din duhul meu m-a scos de sub
jurisdicþia lui ºi m-a ridicat în poziþia de
domnitor. Viaþa veºnicã mã face superior, mã
face domnitor, rege! Stãpânesc deasupra lui
satan. Stãpânesc deasupra bolii, pãcatului,
sãrãciei ºi împrejurãrilor. Stãpânesc triumfãtor
în viaþã prin Isus Cristos.

VIAÞA VEªNICÃ MÃ PUNE ÎN UNITATE
CU CRISTOS

1 Ioan 5:11-13 ªi mãrturia este aceasta:
Dumnezeu ne-a dat viaþa veºnicã ºi aceastã viaþã este
în Fiul Sãu. Cine Îl are pe Fiul are viaþa,cine nu Îl
are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaþa. 
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V-am scris aceste lucruri vouã care credeþi în Numele
Fiului lui Dumnezeu ca sã ºtiþi cã aveþi viaþa veºnicã.

Dumnezeu mi-a dat viaþa veºnicã. Mi-a
turnat-o în duh. Am în mine aceeaºi viaþã care
existã în Cristos. Am viaþã! O mãrturisesc, sunt
sigur de ea ºi sunt conºtient cã sunt în posesia
vieþii veºnice în toatã fiinþa mea. Dumnezeu mi-a
dat viaþã; aceeaºi viaþã care este în Fiul Sãu. Am
aceastã viaþã în duhul meu. Sunt posesorul vieþii
veºnice!

Ioan 6:53-57 Isus le-a zis: “Adevãrat, adevã-
rat vã spun cã dacã nu mâncaþi trupul Fiului Omului
ºi dacã nu beþi sângele Lui, n-aveþi viaþa în voi
înºivã. Cine mãnâncã trupul Meu ºi bea sângele Meu
are viaþa veºnicã ºi Eu îl voi învia în Ziua de Apoi.
Cãci trupul Meu este cu adevãrat o hranã ºi sângele
Meu este cu adevãrat o bãuturã. Cine mãnâncã trupul
Meu ºi bea sângele Meu rãmâne în Mine ºi Eu rãmân
în el. Dupã cum Tatãl, care este viu, M-a trimis pe
Mine iar Eu trãiesc prin Tatãl, tot aºa, cine Mã
mãnâncã pe Mine va trãi ºi el prin Mine.

Am mâncat din trupul Lui. Am bãut din
sângele Lui. El a murit pentru mine. Acum am
viaþã în mine. Sunt deja în posesia vieþii
veºnice. Mã bucur de aceastã viaþã în mine. 
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Am mâncat trupul Lui ºi am bãut sângele Lui.
Sunt în unitate cu El ºi El cu mine. Viaþa
veºnicã mã pune în unitate cu El. Aceeaºi viaþã
care existã în El, existã ºi în mine. Aceastã viaþã
ne face una. Aºa cum Isus ia viaþã din Tatãl,
prin unitatea cu El ºi eu iau viaþã din Isus, prin
unitatea mea cu El în duh. Duhul meu ia viaþã
din Cristos. Duhul meu este în uniune cu El.

Ioan 14:19-20 Peste puþinã vreme lumea nu
Mã va mai vedea, dar voi Mã veþi vedea; pentru cã
Eu trãiesc ºi voi veþi trãi. În ziua aceea veþi cunoaºte
cã Eu sunt în Tatãl Meu, cã voi sunteþi în Mine ºi cã
Eu sunt în voi.

Pentru cã El are viaþã ºi eu am viaþã. El
are viaþa în Sine Însuºi. ªi eu am aceeaºi viaþã
în mine. Isus cu mine împãrtãºim aceeaºi viaþã.
ªtiu cã eu sunt în unitate cu El, ºi El cu mine.
Suntem una. El e Duh; El are viaþã. ªi eu sunt
duh; ºi eu am viaþã. Sunt în unitate cu El; sunt
în totalã unitate cu Fiul lui Dumnezeu, dupã cum
mlãdiþa este în unitate cu viþa. El este viþa, eu
sunt mlãdiþa. Viaþa Lui curge în vinele mele,
înfiorându-mi toatã fiinþa. Aºa cum viaþa se curge
prin mlãdiþã, viaþa Lui, viaþa lui Dumnezeu,
Natura Divinã a Lui, curge în mine ºi prin mine.
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Îmi iau viaþa din El. Împart viaþa cu El. Aceastã
viaþã mã face sã aduc roadã. Îl face pe Cristos sã
creascã în mine. Cristos creºte în mine. Isus creºte
împreunã cu mine. Tot ce este în viþã curge în
mlãdiþe. Tot ce este în El, curge în mine. Viaþa
Lui este plinã de ceea ce este El. Tot ceea ce este
în El este ºi în mine. Sunt plin cu tot ce are Viþa.
Cristos este în mine. Sunt în unitate cu plinãtatea
pe care o are Dumnezeu în El. Sunt în unitate cu
Cel ce e plin de înþelepciune ºi cunoºtinþã. Sunt în
unitate cu Creatorul ºi Stãpânul Universului. Sunt
în unitate cu Capul Suprem al principalitãþilor ºi
puterilor. Sunt una cu Cristos! 

VIAÞA LUI DUMNEZEU ÎN MINE ÎMI
LUMINEAZÃ INTELECTUL ªI ÎMI
ÎMBOGÃÞEªTE PERSONALITATEA

Ioan 1:4 În El era viaþa ºi viaþa era lumina
oamenilor.

Ioan 8:12 Isus le-a vorbit din nou ºi a zis: 
“Eu sunt Lumina lumii; cine Mã urmeazã nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieþii.”

Viaþa lui Dumnezeu emanã luminã. 
Aceastã viaþã este în duhul meu, luminându-mi
intelectul. Mintea mea nu mai este înlãnþuitã de

33



întuneric ºi bazatã doar pe percepþia senzorialã,
ci e luminatã de duhul meu. Mintea mea e
condusã de duhul meu. Viaþa lui Dumnezeu din
mine îmi inundã mintea cu luminã. Nu mai
umblu în întuneric mental. Mintea ºi persona-
litatea mi-au fost eliberate datoritã vieþii din
Dumnezeu care existã în duhul meu. Aceastã
viaþã, viaþa lui Cristos, face ca sã înmugureascã
plinãtatea ºi personalitatea lui Cristos în mine.
Aceastã plinãtate ºi personalitate se formeazã în
mine prin viaþa Lui care se dezvoltã înlãuntrul
meu. Înþelepciunea Lui este în mine pentru cã
viaþa Lui este în mine. Înþelegerea lui Isus
Cristos creºte în mine. Personalitatea Lui se
formeazã în mine. Viaþa veºnicã îmi lumineazã
intelectul ºi-mi îmbogãþeºte personalitatea. Nu
mai umblu în întuneric, am înþelepciunea lui Isus
Cristos care mã conduce.

VIAÞA DIN DUMNEZEU ÎN MINE RES-
PINGE PÃCATUL, BOALA ªI PE SATAN

1 Ioan 3:9 Oricine este nãscut din Dumnezeu
nu mai continuã sã pãcãtuiascã, pentru cã sãmânþa
Lui rãmâne în el; ºi nu poate sã pãcãtuiascã, fiindcã
este nãscut din Dumnezeu.
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Am sãmânþa lui Dumnezeu în mine. Viaþa
divinã este în mine ºi a luat controlul vieþii mele.
Am în mine sãmânþa ºi moºtenirea Tatãlui meu.
Aceastã viaþã care este în mine biruie pãcatul.
Nu mai sunt un pãcãtos. Am fost eliberat de
dominaþia legii pãcatului pentru cã viaþa lui
Dumnezeu este în mine ºi mã conduce.

1 Ioan 5:4 ...pentru cã oricine este nãscut din
Dumnezeu biruie lumea. Aceasta este biruinþa asupra
lumii: credinþa noastrã.

Am fost nãscut din Dumnezeu cu viaþa Lui
în mine. Sunt biruitor peste lume; sunt stãpân
peste lume. Am fost nãscut mai mult decât
biruitor. Viaþa lui Dumnezeu în mine este
biruitoare peste tot ce e în lume. Triumf peste
toate lucrurile lumii - pãcat, boalã ºi satan. Sunt
încontinuu biruitor peste lume pentru cã sunt
nãscut din Dumnezeu, cu viaþa Lui în mine.

1 Ioan 5:18 ªtim cã oricine este nãscut din
Dumnezeu nu mai continuã sã pãcãtuiascã, ci Cel
nãscut din Dumnezeu îl pãzeºte ºi Cel Rãu nu îl atinge.

Am primit noua viaþã de la Dumnezeu. Am
fost adoptat de Dumnezeu. Viaþa divinã a Fiului
lui Dumnezeu mã protejeazã. Satan nu se poate
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atinge de mine; nu mã poate lega. Viaþa lui
Dumnezeu din mine respinge pãcatul, boala ºi pe
satan. Radiazã afarã din mine ºi mã învãluie cu
glorie. Îl resinge pe diavol ºi boala, ca un câmp
magnetic. Viaþa lui Dumnezeu radiazã din mine,
respingând pãcatul, boala ºi pe satan.

Romani 8:11 ªi dacã Duhul Celui care L-a
înviat pe Isus dintre cei morþi locuieºte în voi, Cel
care L-a înviat pe Cristos Isus din morþi va da viaþã
ºi trupurilor voastre muritoare din cauza Duhului
Sãu, care locuieºte în voi.

Duhul lui Dumnezeu locuieºte în duhul
meu. El ia viaþã din Dumnezeu ºi o rãspândeºte
în toatã fiinþa ºi trupul meu. Viaþa lui Dumnezeu
curge din duhul meu în trupul meu împrospã-
tându-l ºi þinându-l departe de boli. Viaþa lui
Dumnezeu se aflã în viaþa lui Iehova, Doctorul
Divin. Viaþa Domnului care mã vindecã este la
lucru în trupul meu, respingând bolile. Viaþa lui
Dumnezeu ia bolile din trupul meu. Duhul lui
Dumnezeu îmi dã viaþa Lui prin duhul meu,
transmiþând-o trupului meu. El dã întregii mele
fiinþe putere ºi vitalitate. Duhul lui Dumnezeu,
prin duhul meu, îmi umple chiar trupul fizic cu
viaþã nouã.
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Romani 5:10 Cãci, dacã atunci când eram
duºmani, am fost împãcaþi cu Dumnezeu prin moartea
Fiului Sãu, cu mult mai mult acum, când suntem
împãcaþi cu El, vom fi mântuiþi prin viaþa Lui.

Sunt mântuit, vindecat, protejat, întregit ºi
eliberat datoritã vieþii lui Cristos în mine. Aceastã
viaþã mã elibereazã de puterea pãcatului, a bolilor
ºi a lui satan. Viaþa lui Dumnezeu din mine
respinge pãcatul, boala ºi pe satan. Sunt mântuit
prin viaþa Lui care e în mine. Sunt eliberat zilnic
de puterea pãcatului ºi a bolilor prin noua Lui
viaþã a învierii care se aflã în mine.

VIAÞA VEªNICÃ CREªTE ªI SE
DEZVOLTÃ ÎN MINE

Ioan 6:63 Duhul este Cel care dã viaþã, carnea
nu foloseºte la nimic; cuvintele pe care Eu vi le-am
spus sunt duh ºi viaþã.

Ioan 6:68 “Doamne”, I-a rãspuns Simon Petru,
“la cine sã ne ducem? Tu ai cuvintele vieþii veºnice.

Cuvântul Lui transferã tot mai multã viaþã
în duhul meu, chiar acum. Cuvintele Lui sunt
pline de viaþã. Cuvintele Lui pãtrund în duhul
meu ºi acolo depoziteazã viaþã. Duhul meu este
umplut cu viaþã din Cuvânt, care pãtrunde în
mine chiar acum.
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Evrei 4:12 Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este
viu ºi puternic, mai tãios decât orice sabie cu douã
tãiºuri, pãtrunde încât desparte sufletul ºi duhul,
articulaþiile ºi mãduva, discerne gândurile ºi intenþiile
inimii.

Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi plin de
energie. Este o putere vie ºi activã, plinã de
energie. Este plin de viaþã ºi putere. Cuvântul lui
Dumnezeu e plin de viaþa lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu depoziteazã tot mai multã
ºi mai multã viaþã în duhul meu. Viaþa lui
Dumnezeu se dezvoltã în duhul meu. Cuvântul lui
Dumnezeu pãtrunde pânã în adâncul fiinþei mele,
în duhul meu, umplându-mã cu viaþã. Mã umple
chiar în momentul de faþã cu viaþã ºi putere.

Galateni 6:8 Cine seamãnã în firea lui
pãmânteascã va secera din firea pãmânteascã
descompunerea, dar cine seamãnã în Duhul va secera
din Duhul viaþã veºnicã.

Semãnând Cuvântul lui Dumnezeu în duhul
meu, voi secera viaþã din Dumnezeu. Cuvântul lui
Dumnezeu este plin de viaþã ºi energie. Sunt plin
de acea viaþã ºi de acea energie. Ea pulseazã ºi în
afara mea în mãsurã sporitã. Cuvântul lui
Dumnezeu pãtrunde în miezul fiinþei mele ºi mã
inundã acolo cu viaþã, cu viaþã explozivã. Viaþa
lui Dumnezeu radiazã din lãuntrul meu în afarã.
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Ioan 10:10 Hoþul nu vine decât sã fure, sã
înjunghie ºi sã distrugã. Eu am venit ca oile sã aibã
viaþã ºi s-o aibã din belºug.

Am viaþa veºnicã în mine. O am într-o
mãsurã uriaºã, deplinã, mãsurã ce se revarsã.
Duhul meu îºi mãreºte capacitatea ca sã încapã
mai mult ºi mai mult din viaþa lui Dumnezeu.
Am viaþã din belºug în mine. Am mai multã
viaþã decât se poate mãsura. Am viaþã care
sporeºte din abundenþã. Creºte în mine ca un
val. Se umflã ºi-mi inundã mintea ºi trupul,
aducându-mi restaurare ºi conservare în fiecare
parte a finþei mele. Viaþa de sus curge în mine ºi
afarã din mine ca un râu. Este un râu al vieþii
din Dumnezeu, râul vieþii care curge din mine.
Viaþa miraculoasã, viaþa neprihãnitã, viaþa care
vine de sus se aflã în mine. Se dezvoltã în mine
ºi sporeºte peste mãsurã, prin Cuvânt ºi prin
Duh.
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Tatãl nostru, Dumnezeu, ne-a arãtat
calitatea dragostei Lui nemãrginite prin faptul cã
ne-a numit ºi considerat FII. Nu suntem
recunoscuþi de lume ca FII ai lui Dumnezeu,
pentru cã lumea nu-L cunoaºte pe Dumnezeu.

Suntem cu adevãrat FII ai lui Dumnezeu!!!
Nu este foarte clar ce vom fi când Isus va veni,
dar suntem siguri cã, atunci când vine, VOM FI
CA EL, pentru cã Îl vom vedea în toatã
splendoarea Lui.

Sper ca asta sã ne ajute sã ne curãþim
fiinþele noastre, sã devenim mai mult ca Isus, în
toatã sfinþenia ºi puritatea Lui.

Da, Tatã, sunt de acord cu tot ceea ce Tu
zici despre mine. Cine sunt, ce sunt ºi tot ce
pot face - este PRIN TINE!

Aºa sã fie!
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