ÉN A GYÓGYULT VAGYOK! – MEGVALLÁS A TEST HELYREÁLLÍTÁSÁRA
A hatalmi helyemről, a győztesként feltámadt Jézus nevében megvallom: Nem halok meg, hanem
élek a véremben és szent egészségben hirdetem az Úr dicsőséges cselekedeteit! Megfutom a pályámat
és betöltöm az elhívásomat. Folyamatosan ellenállok neked ördög, és a talpam alatt tartalak örök
vesztesként, a Jézus nevében! Nem tűröm el a testemben a hazug tüneteket, megdorgálom azokat,
teljes hatalmat veszek felettük és lezárok minden gonosz munkát! A szent vér oltalma van felettem! Az
isteni DNS részeként bennem van a „gyógyulás program”, amely felülír minden helytelen működést! Az
idegrendszerem csak helyes üzenetet továbbít a sejtjeim felé, így a házamban nincs rebellis építmény!
Megvallom, hogy amint Jézusnak sincs egyetlen tünete, az én testem is hibátlan a fejem tetejétől
a lábam ujjáig, mert azt a Szent Szellem felügyeli, és a kenet áradásával tartja karban folyamatosan!
Hálát adok Atyám, hogy a Te végtelen kegyelmedből és korlátlan ellátásodból nekem és szeretteimnek
bőséggel szolgáltatod a krisztusi életet, amely folyamatosan munkálja a helyreállítást. Igényt tartok az
isteni gyógyulásra, a Szellem munkáira, a csodákra és átveszem a szent örökségemet, a gyógyulást!
Én a gyógyult vagyok Krisztusban, mert meg van írva, hogy a kereszten teljes körű megváltást
nyertem minden betegségtől! Az ár ki lett fizetve az Úr Jézus szent sebei által! Nem a hazugságaidnak
hiszek ördög, hanem az Ige igazságának, ami szerint járok is! Az Igén elmélkedve tisztán tartom az elmém
szűrőjét, így a szellememből kiáradó világosság elnyeli a sötétséget, a kórt! Ámen!
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