Prosím vás, čtěte to nahlas!
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Věřím že Ježíš je Božím synem.
Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy,
podle učení Bible.
Věřím, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých
pro mé ospravedlnění.
Prosím tě Ježíši, buď Pánem mého
života, buď mým Vykupitelem,
buď mým Léčitelem!
Ježíši, ty jsi Pánem mého života!
mým Vykupitelem, mým Léčitelem!
Jsem vykoupen! V Ježíšovi jsem se
znovu narodil! Tohle je pravda, protože
Slovo Boží je pravda! Děkuji ti drahý Ježíši! Amen!
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„Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým
uvěříš-li , že jej Bůh vzkřísil z mrtvých spasen budeš.
Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti, ale ústy
vyznání se děje k spasení… Každý zajisté, kdožkoli
vzýval by jméno Páně spasen bude.” (Řím. 10:9.10.13.)
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