Hvad jeg er i Kristus:
Jeg er en ny skabning i Jesus Kristus! Min ånd er skabt i hans lighed.
2. Kor.5:17
Jeg er gjort fuldkommen i Kristus! Kol. 2:9-10
Jeg er retfærdig i Kristus! Jeg har et forhold til Gud som om,
jeg aldrig har gjort noget forkert! 2. Kor. 5:21
Jeg er løskøbt fra lovens forbandelse! (Fattigdom, sygdom og åndelig død).
Gal. 3:13 & 5. Mos. 29
Jeg er Guds barn og Kristi medarving! Kol. 1:13-14
Jeg er friet fra satans rige og er nu i Guds Rige! 1. Kor.12:14-27
Jeg er delagtig i Kristi legeme, og Satan har ingen magt over mig!
Luk. 9:1 & 10:19
Jeg er sat med Kristus i det himmelske! Ef. 2:4-6
Jeg har plads i det himmelske, højt over alle mørkets magter, og alt er mig underlagt. Ef. 1:20-23.

Hvad jeg formår i Kristus:
 Herrens glæde er min styrke! Neh. 8:10
Herren er værn for mit liv! Salme. 27:1
Han, der er i mig, er større end han, der er i verden! 1. Joh.4:4
Jeg vil ikke lade ordet slippe mig af syne, for det er liv og sundhed!
Ordsp. 4:21-22
Jeg lader ingen dårlig tale udgå af min mund, men kun ord, som er gode til opbyggelse! Ef. 4:29
Jeg nægter at give Djævlen råderum. Ef. 4:27
Jeg taler sandt i kærlighed og vokser op til ham i alle ting. Ef. 4:15
Ingen skal rive mig ud af hans hånd, for jeg har evigt liv. Joh. 10:28
Jeg lader Guds fred råde i mit hjerte. Jeg afviser alle bekymringer.
1. Pet.5:7 & Kol. 3:15
Hvad jeg afviser og binder her, vil Gud også binde og, hvad jeg giver
råderum og løser her, vil Gud også løse. Matt. 16:19
Og disse tegn skal følge den, der tror: “I Jesus navn skal jeg uddrive dæmoner, jeg skal tale med
nye tunger, og jeg skal tage på slanger med deres hænder, og drikker jeg dødbringende gift, skal
det ikke skade mig; jeg skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske” Markus 16: 17-18

Syv ord til opbyggelse:
Jeg er frelst – Jeg er genfødt – Jeg er en ny skabning - Jeg er udfriet
Jeg er løskøbt – Jeg er velsignet – Jeg er sejrsvinder

Disse sætninger kan du meditere over til erkendelse. Brug
dem mod Satan, når han vil bilde dig noget andet ind.
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