Isten fia
igazság,
tény
és valóság

Michael Shattuck

Krisztusban
élővé és hatóvá
vált az Ige
Károli Gáspár fordítás alapján

Hogy használd e könyvet:
1. Olvasd naponta.
2. Az Ur Isten szava a szellemedhez, lelkedhez,
testedhez és bármely részéhez, életedhez szól.
Mond ki szellemednek, lelkednek, testednek és
bármely körülményre.
3. Elmélkedj az Isten Szaván!
Használd az alábbi javasltokat:szánj idõt erre, ülj
vagy nyujtózz el csendesen, mond ki az Igét
hangosan és bizalommal, állhatatosan gondolkozz.
Igen, hagyjad, hogy átjárjon és kicsirázzon az
elmédben, hagyjad, hogy a Szentlélek
kinyilvánítsa mélységes akaratát.

Mond ki, jelentsd ki, hirdestd ki!

Garantált eredmény, ha betartod a szabályokat
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Az Isten, a Teremtõ,
mikor földre jött az Úr Jézus
személyében,
nem ismerte el és nem
fogadta el az akkori világ,
még saját népe, Izráel se.
De mindenki,
aki elfogadta Őt
hatalmat adott azoknak,
hogy Isten fiaivá legyenek.
Ez az Új élet,
ez az újjá születés,
nem ember akaratából és
képességéből, hanem Istentől
születtek.
Isten akaratából
ajándék számunkra,
hogy az Õ
gyermekeinek neveztetünk.
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VEDD FIGYELEMBE.
Jézus volt a mi helyettesünk, érettünk cselekedett,
hogy mi részesei legyünk annak, amit Õ tett
érettünk.
Róma 5:8: Az Isten pedig a mi hozzánk való
szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még
bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
2 Korintus 5:14 Mert a Krisztusnak szerelme
szorongat minket,
2 Korintus 5:15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy
meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak;
és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek,
ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki
érettök meghalt és feltámasztatott.
2 Korintus 5:19 Minthogy az Isten volt az, aki
Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem
tulajdonítván nékik az õ bûneiket, és reánk bízta
a békéltetésnek ígéjét.
VEDD FIGYELEMBE
Amik mi voltunk lélekben Jézus azzá vált, hogy
az Isten minket lásson az Ő helyén.
Mi Azonosítva voltunk Õ vele.
2 Korinthus 5:21 Mert azt, aki bûnt nem ismert,
bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsággá
legyünk Õ benne.
Ésaiás 53:9 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és
a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig
nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem
találtatott szájában.
Máté 27:46 Kilenc óra körül pedig nagy
fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA
SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért
hagyál el engemet?
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KRISZTUSSAL EGYÜTT
MEGFESZÍTTETTEM
Galátzia 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem.
Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a
Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az
Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem
és önmagát adta érettem.
Krisztussal együtt megfeszittettem. Az ó emberem
által volt szegezve Ő vele. Krisztus a kereszten
vette az én ó emberem és én meghaltam együtt Ő
vele. Isten a kereszten megsemmisítette az én ó
emberem. Vele együtt meg voltam feszítve és
mégis élek, de nem Én élek, hanem Krisztus él
énbennem. Az Isten Fiában való hitben élek.
Hitben járok, nem Látás által, hit által irányítom
az életem és bízom abban, hogy az vagyok amit Ő
mond és az van a tulajdonomban amit Krisztusban
birtoklok.
Galátzia 6:14 Nékem pedig ne legyen másban
dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus
keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a
világ, és én is a világnak.
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Az Õ keresztje
által a világnak megfeszíttettem és a világ is
megfeszíttett számomra. A világban élek, de nem
a világnak. A világ nem tud becsapni vagy
vezetni. A kereszt a szégyenével, a világtól való
teljes elszakadásomat és elmém megújjulását
jelentette. Meg voltam feszítve Krisztussal együtt
a világnak.
Róma 6:6 Tudván azt, hogy a mi ó emberünk õ
vele megfeszíttetett, hogy megerõtelenüljön a
bûnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a
bûnnek:

5

A bennem levõ ó emberem Krisztussal együtt
megfeszíttetett. a régi énem Vele együtt
megfeszíttetett. Ami volt a régi személyem a
keresztre volt szegezve Ő vele együtt. Új személy
vagyok, új teremtés. Az én személyes bűneim el
voltak törölve. Nem vagyok a bűn hatalma alatt.
Az én testem védetté lett a bűnnel szembe. Nem
vagyok a bűn rabszolgája. A Bűn zsarnoksága
felettem megsemmisült és erőtlenné vált. A
bennem levő ó emberem Krisztussal együtt
megfeszíttetett.
Tudom megvallom. . . . . . . . . . . .

KRISZTUSSAL EGYÜTT
MEGHALTAM
Róma 6:8 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy élünk is Ő vele.
Az én ó emberem Vele együtt meghalt.
Megosztottam a halált Vele. Az Õ halála az én
halálom volt. A régi ó emberem Vele együtt
meghalt. Halott vagyok a világnak, bűnnek és
betegségnek. Vele osztom meg az életem.
Krisztussal együtt meghaltam.
Kolossébeliek 2:20 Ha meghalván a Krisztussal,
megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért
terheltetitek magatokat, mintha e világban élõk
volnátok, efféle rendelésekkel:
Krisztussal együtt meghaltam. A világ elemi
tanításai Vele együtt meghalt. A világ nem
uralkodhat felettem. Nem vagyok a világ
fennhatósága alatt. Krisztussal együtt meghaltam,
mert Ő a törvényt betöltötte helyettem. Meghaltam
a bűnnek, betegségnek és szegénységnek.
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Kolossé 3:3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el
van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
Meghaltam és az életem el van rejtve Krisztussal
együtt az Istenben. Krisztussal együtt meghaltam
a világnak és dolgainak és a világi kiváságoknak.
A valódi életem el van rejtve Krisztussal együtt az
Istenben. Krisztussal együtt beléptem az Isten
titkos életébe. Az én új emberem el van rejtve az
emberi tekintetektől az Istenben egységben
Krisztussal.
Róma 6:10-11 Mert hogy meghalt, a bűnnek halt
meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a
bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus
Krisztusban.
Mindennek meghaltam, aminek meghalt Krisztus.
Amiképpen Krisztus meghalt és átlépett a bűn
határain én is halottnak számítom magam a bűnnel
szembe. Halottnak számítom, látom és gondolom
magam, ellenállónak a bűn erejével szembe.
Amiképpen Krisztus is meghalt a betegségnek is,
nemcsak a bűnnek én is Vele együtt meghaltam a
betegségnek.
Vele együtt meghaltam és ellenállóvá váltam a
bűn , a világ és betegség hatalmával szembe.
Istenben élek. Isteni élet van bennem. Krisztusban
van elrejtve az életem. Azért élek, hogy szolgáljak
Krisztusban az Istennek. Élek a SZENTSÉGNEK,
az EGÉSZSÉGNEK.
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KRISZTUSSAL EGYÜTT
ELTEMETTETTÜNK
Róma 6:4 Eltemettettünk azért Ő vele együtt a
keresztség által a halálba: hogy miképpen
feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának
dicsősége által, azonképpen mi is új életben
járjunk. 5 Mert ha az Ő halálának hasonlatossága
szerint vele egygyé lettünk, bizonyára
feltámadásáé szerint is azok leszünk.
Krisztussal együtt eltemettettem. Betegségeim és
megkötözöttségeim el voltak temetve Ő vele a
sírban. Ahogy Ő az Atya dicsősége által
feltámadott a halálból, velem is ez történt és az Ő
új életének birtokosa lettem. Ez az élet van
bennem és ellenőrzése alatt tartja a dolgokat. Új
területen, az Életén élek. Az Ő feltámadás utáni
élete él bennem. Az az élet, ami gyõzedelmessé és
győztessé tette a sátán és pokol felett, az van
bennem. Szabad vagyok az által, amit Ő
elszenvedett érettem: bűn, betegség, szegénység
és bármely megkötözöttség felett. Neki egy
részévé váltam, meghalva és eltemetve Vele
együtt.
Kolossé 2:12 Eltemettetvén Ő vele együtt a
keresztségben, akiben egyetemben fel is
támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki
feltámasztá Őt a halálból.
A keresztség jelenti az azonosításomat az Ő
eltemetésével és feltámadásával. Vele együtt el
voltam temetve és Vele feltámadva. Az én múltam
Vele együtt el volt temetve. Betegségem el volt
temetve Õ vele. Gyengeségeim és
megkötözöttségeim Vele együtt eltemettettek. Új

8

és gyõzelmes élet van bennem. Az Ő
feltámadásának és erejének partnere vagyok.

MEGELEVENÍTETT
KRISZTUSSAL EGYÜTT
Kolossé 2:13 És titeket, kik holtak valátok a
bűnökben és a ti testeteknek
körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő
vele, megbocsátván minden bûnötöket,
Krisztussal együtt megelevenített. Az Atya Vele
együtt életet adott. Az Ő feltámadása bennem van,
az Isten azt az életet adta, amivel Jézust
feltámasztotta. Az én szellemem telve van az Ő
életével.
Efézus 2:5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek
miatt, megelevenített együtt a Krisztussal,
(kegyelembõl tartattatok meg!)
Isten az Ő életét adta mert egy voltam Õ vele.
Isten halva látott. Isten látott eltemetve. Õ látott
feltámadva. Krisztussal együtt megelevenített.
Vele azonos élet és szellem volt belém helyezve.
A Krisztus életét adta nekem. Az az élet, mely
győzedelmessé tette a pokol és sötétség erői felett,
bennem is megvan.
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VELE EGYÜTT GYŐZEDELMES
VAGYOK
Kolossé 2:15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket
és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta,
diadalt vévén rajtok abban.
Az Ő győzelme az enyém is, mert eggyé váltam
Ő vele. Ő legyőzte a fejedelemségeket és
hatalmasságokat. Győzelmet aratott számomra. Az
Ő győzelme az enyém is volt és ezt Ő megosztja
velem. A sátán legyőzött ellenség. A sátán
hatalma felettem befejeződött.
Zsidók 2:14 Mivel tehát a gyermekek testbõl és
vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett
azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt,
akinek hatalma van a halálon, tudniillik az
ördögnek a Krisztus győzelme által nincs hatalma
felettem.
Ő trónfosztott, legyőzött, zátonyra futott,
elhajított, semlegesített, megbénított, szétzúzott és
erőtlenné vált velem szembe. Krisztussal együtt
győztes vagyok. Az Ő győzelme az enyém is, mert
vele együtt feltámadtam.

VELE EGYÜTT
FELTÁMADTAM
Kolossé 3:1 Annakokáért ha feltámadtatok a
Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a
Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.
Krisztussal együtt feltámadtam, hogy örüljek az
odafelvalóknak, ahol Krisztus az Atya jobbján ül.
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A mennyei örökkévaló gazdagság már az enyém,
hogy megragadjam és örüljek neki. Krisztusban az
Atya mindene már az enyém. Részese vagyok az
Ő győzelmes feltámadásának.
Efézus 1:19 És mi az Ő hatalmának felséges
nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma
erejének ama munkája szerint, 20 Amelyet
megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta
Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a
mennyekben. 21 Felül minden fejedelemségen és
hatalmasságon és erőn és uraságon és minden
néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem
a következendõben is:
Az az erő munkálkodik bennem is, amely
Krisztust feltámasztotta. Az Ő feltámadásának
ereje óriási, félelmetes, megmérhetetlen,
határtalan, ellenállhatatlan, rendkivüli, koloszális.
A Feltámadás ereje munkálkodik bennem is és én
is feltámasztattam a Krisztussal. Élvezem a
feltámadás előnyeit. Jézussal együtt feltámadtam.

URALKODUNK
KRISZTUSSAL
Efézus 2:6 És együtt feltámasztott és együtt
ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
Krisztussal együtt feltámadtam. Az a hatalmas
erő, amely győztessé tette és felemelte Őt az
ember összes ellenségei fölé, engem is felemelt.
Vele együtt ültetett a mennyei trónra és osztozom
az Ő trónjának hatalmában. Vele együtt uralkodok
a bűn, szegénység, betegség, démonokon és
körülményeken. Minden ami az Ő lábai alatt van

11

az enyéim alatt is, mert ültetett a mennyekbe és
lábamalá vetette az ördögi erők fejedelemségeit,
hatalmasságait. A betegség és szegénység a
lábaim alatt van. Hatalmat adott, hogy letapossam
a kígyókat, skorpiókat. Hatalmam van az ellenség
ereje felett.
AZ ÖRÖK ÉLET:
AZ OK, AMELYÉRT ELJÖTT JÉZUS
ÉS MEGVÁLTÁS TERVE
János 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért
jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
1 János 1:1 Ami kezdettől fogva vala, amit
hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit
szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek
Ígéjéről.
2 (És az élet megjelent és láttuk és
tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek
az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent
nékünk;)
1 János 4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten
szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött Fiát
elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
János 6:33 Mert az az Istennek kenyere, amely
mennyből száll alá, és életet ád a világnak.
Az élet Jézusban lett nyilvánvalóvá. Ő az, aki
életet ad. Az ok, amelyért az Atya elküldte a Fiút,
hogy Életet hozzon nekem, Életet az Istentől, örök
Életet. Most ez az Élet van bennem.
Róma 5:18 Bizonyára azért, miképpen egynek
bűnesete által minden emberre elhatott a
kárhozat: azonképpen egynek igazsága által
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minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
Róma 5:21 Hogy miképpen uralkodott a bűn a
halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék
igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus
Krisztus által.
Az Ádám bűne kárhozatot hozott a világba,
Krisztus igazsága útat nyitott az ÖRÖK ÉLETRE.
Az Atya akarata Krisztus által, hogy igazságot és
Életet adjon. A Krisztus általi megváltás
megszabadított és Életet adott. Isten előtt igaz
vagyok, az Örök Élet a szellememnek adatott. Az
Isten örök élete az enyém Jézus Krisztus által.
János 3:14 És amiképpen felemelte Mózes a
kígyót a pusztában, akképpen kell az ember
Fiának felemeltetnie. 15 Hogy valaki hiszen Ő
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1 Tessalónika 5:10 Aki meghalt érettünk, hogy
akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk
Ő vele.
János 6:51 Én vagyok amaz élő kenyér, amely a
mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből,
él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok,
az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
Az ok amelyért az Úr Jézus ontotta vérét és
meghalt érettem, hogy nekem Életet adjon. Az
Atya a mennyekből küldte az Életet. Az az Élet
van most bennem. A szellememben az Isten Élete
van.
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AZ ÖRÖK ÉLET AZ
ISTEN ÉLTE ÉS TERMÉSZETE
János 1:4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az
emberek világossága;
János 5:26 Mert amiként az Atyának élete van
önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete
legyen önmagában:
Az Isten Lélek. Benne Élet van, szellemi Élet és
örök Élet. Ez az Élet volt Krisztusban. Én is lélek
vagyok. Azt az Életet kaptam Ő benne. Az Istentől
született lelkem és Isten Élete van bennem. Ami
az örök ÉN VAGYOK-ban van, az az Élet van
bennem.
Efézus 4:17 Ezt mondom annakokáért és
bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne
járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő
elméjöknek hiábavalóságában,
18 Kik értelmökben meghomályosodtak,
elidegenültek az isteni élettõl a tudatlanság miatt,
mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;
2 Péter 1:4 Amelyek által igen nagy és becses
ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy
azok által isteni természet részeseivé legyetek,
kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban
van e világon.
Az Örök Élet az Isten Élete, az Isten természete.
Bennem az Isten Élete és természete van. Részese
vagyok az Isteni Természetnek. A szellemi
halálnak nem leszek részese, ami a világban van
a bűn által. Az Isten Élete van bennem. Részese
vagyok az Ő létezésének, mert az Ő Élete van
bennem.
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ÖRÖK ÉLET VAN AZ ÉN LELKEMBEN
János 3:3 Felele Jézus és monda néki: Bizony,
bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem
születik, nem láthatja az Isten országát.
4 Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik
az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő
anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked:
Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem
mehet be az Isten országába.
6 Ami testtõl született, test az; és ami Lélektől
született, lélek az.
Az én lelkem valóságos személy, mely az én
bensőmben él. A lelket Jézus „embernek” nevezte.
Tehát én lélek vagyok. Az én lelkem Istentől
született Isten az én lelkemet örökbe fogadta. Az
én lelkem újjonnan született, a mennyből. AZ
Isten Élete a lelkembe kitöltetett. Az én lelkem élő
az Isten életével és természetével. Az Atya
családjához tartozom.
Zsidók 12:9 Aztán, a mi testi apáink fenyítettek
minket és becsültük őket; avagy nem sokkal
inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és
élünk!
Az Isten az én lelkem Atyja. Örökbe fogadta a
lelkemet. Ami az Atyában van, , az az élet adatott
nekem. Az Ő élete bennem van. Ő az én Atyám,
az én személyes Atyám és én az Ő személyes fia
vagyok. Az Ő természete van bennem.
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1 Péter 1:23 Mint akik újonnan születtetek nem
romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek
ígéje által, amely él és megmarad örökké.
Az újjászületés az én lelkemé volt. Az Isten élete
kitöltetett az én lelkembe az Isten Igéje által. Az
Ige élettel teljes. Az Ige elraktározta az Isten életét
énbennem. Az Isteni élet és természet részese
most az én lelkem. A megvesztegethetetlen Ige
Élete által az én lelkem megújjult és újjá született.
Isten fia vagyok. Az Isten az Ő örökségét adta. Az
Élő Isten örökkévaló Igéje által örökbe fogadott és
örökségét adta.
Efézus 2:1 Titeket is megelevenített, akik holtak
valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
János 5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy
aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki
engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a
kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
Halott voltam hibáimban és bűneimben. A halál
hatalmában tartotta a lelkekemet, de az Isten átvitt
az életbe. Most az én lelkem birtokosa az Örök
Életnek. Most örvend az én lelkem az Örök
Életnek. Átalmentem a halálból az életbe. A halál
hatalmából átalmentem az élet birodalmába.
Róma 8. 2 Mert a Jézus Krisztusban való élet
lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és
a halál törvényétől.
Róma 8:10 Hogyha pedig Krisztus ti bennetek
van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek
ellenben élet az igazságért.
A lelkem Élettel teljes. A lelkem örül az Életnek.
Az Isten Élete, a mennyei élet, az az Élet ami
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Krisztusban van, az van bennem. Ez az élet
megszabadított a büntõl és a haláltól. A régi énem
eltünt, az új pedig szabaddá lett. A régi törvény,
elv, állapot, a bûn és halál Jézus Krisztus által
eltünt. Az Isten igazsága és Élete kitöltetett az én
lelkembe. Az Isten Élete új Életet lehelt belém.

MIKÉNT KAPTAM
AZ ÖRÖK ÉLETET
2 Timótheus 1:10 Megjelentetett pedig most a mi
Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése
által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta
pedig az életet és halhatatlanságot az
evangyéliom által,
Zsidók 2:9 Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki
egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a
halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel
koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből
mindenkiért megízlelje a halált.
Jézus eltörölte az én szellemi halálom,
elszenvedvén a halált az Ő lelkében érettem. Ő
eltörölte az összes elvemet. Most az Ő Élete van
bennem. Átmentem a halálból az életbe.
Apostolok cselekedetei 2:24 Kit az Isten
feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván;
mivelhogy lehetetlen volt néki attól
fogvatartatnia.
Apostolok cselekedetei 2:27 Mert nem hagyod
az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a
te szented rothadást lásson.
28 Megjelentetted nékem az életnek útait;
betöltesz engem örömmel a te orcád előtt.
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Jézus meghalt érettem. Miután megfizetett az én
bűneimért, lélekben feltámadott. Az én szellemi
halálom megtörtént és Életet adott Krisztuson
keresztül. Jézus megnyerte az Életet elvevén az én
halálom és fizetvén az én bűneimért. Ez az Élet
van most bennem.
1Péter 3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a
bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket
Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test
szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
Kolossé 1:18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak:
aki a kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy
mindenekben Ő legyen az első;
Jelnések 1:5 És a Jézus Krisztustól, aki a hű
tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és
a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket
szeretett, és megmosott bennünket a mi
bűneinkből az õ vére által,
Apostolok cs. 13:32 És mi hirdetjük néktek az
atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte
nékünk, az ő fiaiknak feltámasztván Jézust:
33 Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én
Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged.
34 Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból, úgy
hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni,
azt így mondotta: Néktek adom a Dávid biztos
szent javait
Jézus elõször Lélekben, majd testben támadott
fel. Az Isten Lelki Életet adományozott Neki.
Jézus volt az elsõ, aki új életre született. Ő
megkóstolta a halált érettem. Érettem áldozta
magát, engemet képviselt. Az Isten életet szánt
számomra, mikor az Ő Fiát adta. Ő legyőzte az én
ó emberem és szellemi halálom számomra. Ő
elszenvedte a büntetést az én bűneimért, hogy
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fedhetetlenné váljak és Örök Életem legyen. Ő
megnyerte az Életet számomra és azt az Életet
mely az Övé volt, mely kitöltetett belém.
Kolossé 2:15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket
és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta,
diadalt vévén rajtok abban.
Jelenések 1:18 És az Élő; pedig halott valék, és
ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak
a pokolnak és a halálnak kulcsai.
Róma 8:37-39 De mindezekben felettébb
diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem
következendõk,
39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más
teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus
Krisztusban.
Az az élet, amely Krisztust győzedelmessé tette
a pokol és démonok felett, az van bennem.
Részese vagy az Ő győzedelmes feltámadásának.
Az a meggyőződésem, hogy semmi nem tud
legyőzni. Az a teljes meggyőződésem, hogy sem
mélység, sem magasság, sem semmi démon és
semmi körülmény nem győzhet le. Egy
GYŐZTES VAGYOK. Kivívtam a győzelmet.
Több mint győztes vagyok, mert az az Élet, ami
diadalmassá tette Jézust bennem van. A teljes
gyõzelem az enyém általa és az Ő Élete az enyém.
Efézus 2:5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek
miatt, megelevenített együtt a Krisztussal,
(kegyelembõl tartattatok meg!)
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Kolossé 2:13 És titeket, kik holtak valátok a
bûnökben és a ti testeteknek
körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő
vele, megbocsátván minden bűnötöket,
Isten feltámasztotta Jézust és vele együtt engem
is. Az Ő győzelmében azonosítva voltam Ő vele.
Vele együtt győztem, mikor trónfosztottá tette a
sátánt. Az én lelkem telve van azzal az élettel, ami
Jézust győztessé tette a pokol felett. Isten azt a
lelket adta belém, mint Krisztusba. Az én lelkem
megváltozott az új Élet által. Krisztussal együtt
osztozom abban az új Életben, mely Őt
feltámasztotta a halálból. Az Ő győztes és
diadalmaskodó élete van bennem.
Róma 6:4 Eltemettettünk azért ő vele együtt a
keresztség által a halálba: hogy miképpen
feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának
dicsősége által, azonképpen mi is új életben
járjunk.
Krisztussal együtt eltemettettem és Vele együtt
feltámadtam az Atya dicsõségére és most az Ő új
életének vagyok részese. Élek, mozgok és
irányitom az életmódom a bennem levő új Élet
szerint. A feltámadott Krisztus Élete van bennem.
Az Ő csodálatos élete adatott számomra, hogy
örvendjek benne. Ez az Élet uralja az én bensõm.
Róma 6:5 Mert ha az õ halálának hasonlatossága
szerint vele egygyé lettünk, bizonyára
feltámadásáé szerint is azok leszünk.
Eggyé váltam Krisztussal az Ő feltámadásában.
Részese vagyok az Ő új életének, osztozok Vele,
az Ő új Életében. Neki része lettem, mert Vele
együtt meghaltam. Miként Vele együtt részese
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voltam az Ő halálának, a feltámadásának is
részese vagyok az Ő új természetének is. Az Ő
feltámadása új Életet lehelt belém. Vele együtt el
vagyok ültetve az Ő Életének élő kertjébe és így
sok gyümölcsöt teremhetek.
Róma 6:8 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy élünk is ő vele.
Krisztussal együtt meghalt az én ó emberem és az
Ő új Életével, közösségem van az én új lelki
emberem által. Új életem van, amit Tőle kaptam,
mikor lélekben feltámadott. Közösségem van a
Krisztus új Életével. Az az élet ami uralkodóvá
tette a pokol felett, az enyém.
Róma 6:10 Mert hogy meghalt, a bűnnek halt
meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. 11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a
bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus
Krisztusban.
Krisztus által meghaltam a bűnnek, betegségnek
és a sátánnak. Mindennek meghaltam, aminek Ő
meghalt és feltámadtam mindennek, aminek Ő
feltámadt, mert az Ő élete van bennem. Életben
vagyok mindennek ami az Istenben létezik és
amivel Ő rendelkezik. Az én életem Krisztusban
van elrejtve, Krisztus új élete, amivel legyõzte a
bűnt, betegséget, a sátánt és a bennem levő halált.

AZ ÖRÖK ÉLET MEGELÉGÍTI
A LELKI SZOMJAMAT
János 4:14 Valaki pedig abból a vízből iszik,
amelyet én adok néki, soha örökké meg nem
szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok
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néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő
benne.
Örök Élet forrása van bennem. Ez a forrás Örök
Élettel táplál. Az én lelkemben mennyei élet
forrása van, felüdíti az egész lényem, eloltja a
lelkem szomját. Megelégíti az én bensőmet, mert
maga az Isten élete. Minden ami Istenben van, az
Ő életében van. Maga Isten elégít meg. Az én
bensőm telve van Isten életével, annyira, hogy
túlcsordúl.
János 6:35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok
az életnek ama kenyere; aki hozzám jő,
semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem,
meg nem szomjúhozik soha.
Jézus, az én uram, aki adja az Élet kenyerét. Ha Ő
az enyém, életem van. Ez az élet megelégíti az én
éhes lelkemet. Bele borzongok és feltölti az egész
lényem. Folytonos feltöltése van a fenntrõl jövő
Életnek az én lelkemben és hozza a mennyei
áldásokat, örömöket és megelégedéseket. Teljesen
megtölti a lényemet maga az Istennel.
János 7:38 Aki hisz én bennem, amint az írás
mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak
belsejéből.
Élő vízek folyamai ömlenek belőlem, a
bensőmből. A bensőm mélyéből foly az élő víz.
Élő vizek áramlásai fakadnak belőlem, a
szívemből, Életet adva az én lényemnek és
hatással vannak a körülöttem levőkön. A
bensőmből Élet folyamai ömlenek.
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Jelenések 21:6 És monda nékem: Meglett. Én
vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én
a szomjazónak adok az élet vizének forrásából
ingyen.
7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak
Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
Jelenések 22:1 És megmutatá nékem az élet
vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint
a kristály, az Istennek és a Báránynak
királyiszékéből jővén ki
Jelenések 22: 17 És a Lélek és a menyasszony ezt
mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel!
És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye
az élet vizét ingyen.
Ingyen ihatok az élet vízéből. Az én lelkem iszik
a királyi székből eredõ vízből. Ez a víz tiszta,
átlátszó és ragyogó mint a kristály. Ez az Élet foly
bennem, hozván a menny valóságát. Energiát ad
és sugárzik belõlem. A fennti Élet szüntelen folyik
bennem, hozván a mennybõl az áldásokat, örömet
és megelégedést. Teljesen telve vagyok az Élettel,
mely folyik bennem. A fennti áldások csatornája
vagyok.
ÖRÖK ÉLETET KAPVÁN
FELSZABADÚLTAM A SÁTÁN
HATALMA ALÓL
1 János 3:14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a
halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait.
Aki nem szereti az õ atyjafiát, a halálban marad.
Zsidók 2:14 Mivel tehát a gyermekek testből és
vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett
azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt,
akinek hatalma van a halálon, tudniillik az
ördögöt,
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Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók,
ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy
a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma
van a halálon, tudniillik az ördögöt.
Tudom, hogy általmentem a halálból az Életre. Át
voltam helyezve az életbe. A sátán a halál ura, a
lelki halál az õ eszköze. Mert általmentem a
halálból az életre, megszabadúltam az ő
hatalmából. Ő a halál birodalmában úr. Én
általmentem a halálból az életre. Megszabadúltam
a fennhatósága alól. A sátán erőtlenné lett téve az
én életemben. Semmivé volt lekorlátozva és
levetkőztetve az erejébõl. Fel vagyok szabadítva
az õ fennhatósága alól, mert új Életet kaptam a
lelkemben.
Apostolok cs. 26:18 Hogy megnyissad szemeiket,
hogy setétségbõl világosságra és a Sátánnak
hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek
bocsánatát és a megszenteltettek között
osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.

Jézus az Élet Ura. Ő az Úr azok felett, akik új
Életet kaptak. A sátán a halál birodalmában úr. Ő
uralkodik a lelki halál felett. Átmentem a halálból
az Életre. Átmentem a sátán hatalmából az Úr
Jézus hatalmába, ahol Ő uralkodik. Elhagytam a
halál birodalmát és átvoltam helyezve az Élet
birodalmába, ahol Jézus az Úr.
Kolossé 1:13 Aki megszabadított minket a
sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes
Fiának országába;
14 Kiben van a mi váltságunk az Õ vére által,
bûneinknek bocsánata;
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Megvoltam szabadítva a sötétség hatalmától és
átvoltam véve az Õ Fiának hatalmába. Megvagyok
szabadítva a sátán hatalmától. Át voltam ültetve a
Fiú hatalmába. Megvoltam váltva a sötétség
szellemétõl. Az Örök Élettel együtt elhagytam a
sátán területét az Isten világáért. Benne van a
fedhetetlenségem és a szabadulásom. A megváltás
bírtokában vagyok, ami megszabadított a
rabságból. Szabad vagyok a sátán hatalmából,
mint az izráeliek felszabadúltak a Faraó
hatalmából, miután átkeltek a Vörös tengeren. A
sátán elvesztette a hatalmát felettem és minden
ami az enyém, az eszem, testem és pénzem felett.
Róma 5:17 Mert ha az egynek bűnesete miatt
uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az
életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által
azok, kik a kegyelemnek és az igazság
ajándékának bõvölködésében részesültek.
Uralkodok a Krisztus új életében. Erre a rangra
voltam emelve az élet területén. A lelki halálom a
sátán hatalmában tartott. A lelkemben levõ Örök
Élet felszabadított a sátán hatalma alól és
uralkodóvá tett. Az Örök Élet felsőbb rendüvé,
uralkodóvá és királlyá tett. Uralkodom a sátán
felet. Uralkodok a betegség, bűn, szegénység és
körülmények felett. Uralkodok győzelmesen a
Jézus Krisztus Életében.
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AZ ÖRÖK ÉLET
EGYSÉGBE TESZ KRISZTUSSAL
1 János 5:11-13 És ez az a bizonyságtétel, hogy
örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő
Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet: akiben
nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten
Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök
életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának
nevében.
Isten Örök Életet adott. Kitöltötte a lelkembe. Az
az Élet van bennem Krisztusban. Örök Életem
van. Megvallom, biztos vagyok benne, tudatában
vagyok, hogy az Örök Élet tulajdonában van az
egész lényem. Isten Életet adott, azt az életet ami
az Ő Fiában van. Ez az Élet van az én lelkemben.
Az Örök Élet tulajdonosa vagyok.
János 6: 53-57 Monda azért nékik Jézus: Bizony,
bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember
Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet
bennetek.
54 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
örök élete van annak, és én feltámasztom azt az
utolsó napon.
55 Mert az én testem bizony étel és az én vérem
bizony ital.
56 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
az én bennem lakozik és én is abban.
57 Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én
az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él
én általam.
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Ettem az Ő testébõl. Ittam az Ő vérébõl. Ő
meghalt érettem. Most Élet van bennem. Már az
Örök Élet tulajdonában vagyok. Örvendek ennek
bennem levõ Életnek. Ettem az Ő testébõl és ittam
az Ő vérébõl. Az Örök Élet egységbe tesz Vele.
Az az Élet ami Benne van, bennem is van. Ez az
Élet eggyé tesz Vele, amiképpen Jézus Életet vesz
az Atyától, a Vele levő egység által, én is életet
veszek Jézustól, a Vele levő lelki egység által. Az
én lelkem Életet vesz Krisztustól. A lelkem
egybeforrva van Ő vele.
János 14:19 Még egy kevés idő és a világ nem lát
engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek,
ti is élni fogtok.
20 Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az
én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti
bennetek.
Mivel benne élet van, nekem is van életem. Neki
önmagától van élete. Az az Élet van bennem is.
Jézus osztozik velem azzal az Élettel. Tudom,
hogy Vele egységben vagyok és Ő énvelem. Ő
lélek: Neki van Élete. Én is lélek vagyok és nekem
is van életem. Vele egységben vagyok, teljes
egységben vagyok az Isten Fiával, amiként a
szőlővessző a szőlőtővel. Ő a szőlőtő és én a
szőlővessző. Az Ő élete folyik az ereimben és
mozgásban tartja a természetem. Amiként az élet
kering a vesszõk által, az Ő Élete, Isten Élete, az
Ő isteni természete, kering bennem és általam.
Életet veszek belőle. Megosztom az Életet Vele.
Ez az Élet tesz termővé, Krisztust növekvővé teszi
bennem. Krisztus nő bennem. Minden ami van a
szőlőtőben foly a szőlővesszőben is. Minden ami
folyik benne, az bennem is. Az Ő élete telve van
mindennel ami Ő. Minden ami benne van, az
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bennem is. Telve vagyok mindennel ami a
Szőlőtőben van. Krisztus bennem van. Egységben
vagyok azzal a teljességgel ami benne van
Istentől. Egységben vagyok a Teremtővel és a
Világmindenség Urával, a Telyhatalmak és
Erősségek Urával. Egy vagyok Krisztussal.
AZ ISTEN BENNEM
LEVŐ ÉLETE MEGVILÁGOSÍTJA
AZ ÉRTELMEM
ÉS SZEMÉLYISÉGEM
János 1:4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az
emberek világossága;
János 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus,
mondván: Én vagyok a világ világossága: aki
engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem
övé lesz az életnek világossága.
Az Isten Élete világosságot sugároz. Ez az élet
van az én lelkemben, megvilágosítván az én
értelmem. Az én eszem már nincs megláncolva a
sötétségtől és az érzéki benyomásoktól, mert
lelkemben világosság van. Az Isten Élete elönti az
én eszem világossággal. Nem járok lelki
sötétségben. Az eszem és személyiségem fel
voltak szabadítva az Istenben levő Élet által, ami
az én lelkemben van. A Krisztus teljessége és
személyisége által kirügyezett bennem a
KRISZTUSI Élet. Ez a teljesség és személyiség az
Ő Élete által fejlõdik bennem. Az Ő bölcsessége
bennem van, mert az Ő Élete van bennem. A
Krisztus megértése növekedik bennem és az Ő
szemelyisége alakul bennem. Az Örök Élet
megvilágítja az én értelmem és személyiségem.
Nem járok sötétségben, mert Jézus Krisztus
bölcsessége vezet.
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A BENNEM LEVŐ
ISTENI ÉLET VISSZAUTASÍTJA A BŰNT,
BETEGSÉGET ÉS A SÁTÁNT
1 János 3:9 Senki sem cselekszik bűnt, aki az
Istentől született, mert benne marad annak
magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy
Istentől született.
Az Isten magva van bennem. Az isteni Élet
bennem van és átvette az én életem feletti
vezetést. Bennem van az Ő magva és az Atyám
öröksége. A bennem levő élet legyőzi a bűnt. Már
nem vagyok bűnös. A bűn hatalma alól fel voltam
szabadítva, mert Isten Élete van bennem és vezet.
1 János 5: 4 Mert mindaz, ami az Istentől
született, legyőzi a világot; és az a győzedelem,
amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
Az Istentől újjá lettem születve az Ő életével
bennem. Győzedelmes vagyok a világ felett, úr
vagyok a világon. De mindezekben felettébb
diadalmaskodunk. Az Isten Élete bennem minden
világi dolog felett győzelmes. Diadal a világ
összes dolgai felett: bűn, betegség, sátán.
Szüntelen győzelmes vagyok a világ felett, mert
Istentől vagyok születve, az Ő Életével
1 János 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől
született, nem vétkezik: hanem aki Istentől
született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.
Új életet kaptam Istentõl. Istentől örökbe voltam
fogadva. Az Isten Fiának élete megőríz. A sátán
nem illethet, meg nem kötözhet. Az Isten Élete
bennem távol tartja a bűnt, betegséget és a sátánt.
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Sugárzik belőlem és dicsőséggel fedez be. Távol
tartja a sátánt és betegséget, mint egy mágneses
mező. Az Isten Élete sugárzik belőlem,
távoltartván a bűnt, betegséget és a sátánt.
Róma 8:11 De ha Annak a Lelke lakik bennetek,
aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból,
megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő ti
bennetek lakozó Lelke által.
Az Isten lelke lakik bennem. Ő életet vesz Istentől
és betölti az egész lényem és testem. Az Isten
Élete foly az én lelkemből az én testembe
felüdítvén és távol tartván tõle a betegséget. Az
Isten Élete van a Jehova életében, a MENNYEI
DOKTORÉBAN . Az Isten Élete amely gyógyít,
van az én testemben, távolt tartván a betegséget.
Az Isten Élete kiveszi a testembõl a betegséget.
Az Isten lelke az Ő Életét adja az én lelkemen
keresztül, általadván a testemnek. Ő ad nekem
energiát, életerõt. Az Isten lelke, az én lelkemen
keresztül, betölti az én testem új élettel.
Róma 5:10 Mert ha, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által,
sokkal inkább megtartatunk az ő élete által
minekutána megbékéltünk vele.
Üdvözült, meggyógyult, védett, egésszé lett és
megszabadúlt vagyok a Krisztusban levő élet által.
Ez az élet megszabadít a bűn erejéből, a
betegségtől és a sátántól. Üdvözült vagyok a
Krisztusban levő Élet által. Naponta
megszabadulok a bűn hatalmától és a betegségtől
az Ő feltámadása ereje általi élet szerint, amely
bennem van.
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AZ ÖRÖK ÉLET
NŐ ÉS FEJLŐDIK BENNEM
János 6:63 A lélek az, ami megelevenít, a test
nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én
szólok néktek, lélek és élet.
János 6:68 Felele néki Simon Péter: Uram, kihez
mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.
Az Ő Igéje mind több életet közvetít az én
lelkembe, épp most. Az Ő Igéje élettel teljes. Az
Ő Igéje betölti az én lelkemet és ott Életet gyüjt.
Az én lelkem telve van az Igéjébõl jövő Élettel,
mely betölt épp most.
Zsidók 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható,
és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a
szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a
szívnek indulatait.
Az Isten Igéje élő és ható és erővel teljes. Egy élő
és ható erő, erővel teljes, élettel teljes. Az Isten
Igéje, az Isten erejével teljes. Isten Igéje mind
jobban és jobban Élettel tölti fel az én lelkem.
Isten Élete fejlődik az én lelkemben. Az Isten
Igéje betölti az én természetem, lelkem mélyére
feltöltvén engem Élettel. A mostani pillanatban is
feltölt Élettel és erővel.
Galátzia 6:8 Mert aki vet az ő testének, a testből
arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a
lélekből arat örök életet.
Az Isten Igéjét vetve a lelkembe, Istentől Életet
fogok aratni. Az Isten Igéje telve van Élettel és
energiával. Ő lüktet hatalmasan körülöttem. Az
Isten Igéje betölti az én belsőm mélyét, elönt Élettel,
robbanó élettel. Az Isten Élete sugárzik ki belõlem.
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János 10:10 A tolvaj nem egyébért jõ, hanem
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért
jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
Örök Élet van bennem. Óriás, teljes mértékben,
hogy túlcsordul belőlem. Az én lelkem növeli
befogadó képességét, hogy mind többet fogadjon
be az Isten Életébõl. Bővölködő élet van bennem.
Hullámként nő bennem. Megduzzad és elönti az
eszem és testem és megújít és tartósítja az egész
lényem. Mennyei Élet árad belém és belőlem,
mint egy folyó. Az Isten Életének folyama, mely
ömlik belőlem. Csodálatos, feddhetetlen, fentről
jövő Élet van bennem. Az Ige és Lélek által
mérhetetlenül növekedik bennem.
Mennyei Atyánk, Istenünk, megmutatta az Õ
kimondhatatlan szeretetének minőségét, hogy
GYERMEKEINEK nevezett és számított. A világ
által nem vagyunk elismerve Isten gyermekeinek,
mert a világ nem ismeri Istent.
Valóban Isten GYERMEKEI vagyunk. Még nem
világos, hogy mivé válunk, mikor Jézus
megjelenik, de biztosak vagyunk, amikor Ő jön,
ollyanná válunk, mint Ő, mert meglátjuk ŐT teljes
pompájában.
Remélem, hogy ez segíteni fog, hogy megtísztitsuk
magunkat, hogy mindjobban hasonlatossá váljunk
a Krisztus szentségéhez és tisztaságához.
Igen Atyám, egyetértek mindennel, amit
mondsz rólam! Ki vagyok, mi vagyok és mit
tehetek-Tőled van mindenem.
Úgy legyen! ÁMEN!
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