МОЛИТВА ЗА СПАСІННЯ

Вірую, що Ісус є син Божий.
Вірую, що Ісус вмер за мої гріхи,
за навчанням Біблії. Вірую, що Ісус
воскрес з мертвих за мою праведність.
Прошу Тебе, Ісусе, будь моїм Господом,
моїм Відкупителем, моїм Цілителем.
Ісусе, Ти є мій Господь,
Ти є мій Відкупитель, Ти є мій Цілитель.
Я відкуплений, спасений. Я народжений
згори (відродився) в Ісусі Христі. Я
праведний, бо Його свята кров очистила
мене від всіх моїх гріхів. Це є правда, бо
Боже Слово є правда. Дякую Тобі, Отче,
що Христос відкупив мене від прокляття
Закону (від духовної смерти, хвороби,
будноти). (Гал. 3,13.) Дякую Тобі, Отче, що
дав Ти мені спасіння, вічне життя. Амінь.
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„Бо коли ти устáми своїми визнаватимеш
Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм
серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то
спасешся, бо серцем віруємо для праведности,
а устами ісповíдуємо (визнаємо) для спасíння.”
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