
Tal højt!
BØN VED DEN SIDSTE OLIE

Kære Herre i himlen. Jeg kommer til dig
i Jesu navn. Jeg fror Jesus er Guds søn,
som døde for mine synder, i henhold
til skrifterne. Jeg fror Jesus gonopstod
fra de døde for min skylde. Jeg beder

dig Jesus om at tage ophold i mit hjerte
og være min frelser og min forsoner.
Jeg fror i mit hjorte og siner med min
mund: Jesus fra nu af er du min frelser,

min forsoner som gav mig frihed.
Jeg fror at jeg er frelst nu ved Jesu blod.
Jeg er genfødt nu, sådan er historion.
Tak Herre for det evige liv. Amen.

„For hvis du tilstar med din mund at Jesus
er Herre, og fror i dit hjerte at Gud bragte.
Bragte ham tilbage fra de dødi vil du blive

frelst. For det er i dit hjert at du fror
og bliver frelst og det er med din mund
at du skrifter og er frelst. Som skrifterne

siger: ‘alle som beder til Herren i guds navn
vil blive frelst.’” (Rom. 10,9-10; 13)
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