
MOLITEV ODREŠENJA
Dragi Nebeški Oče, v Jezusovem imenu

prihajam predte v molitvi.
Verujem, da je Jezus Božji Sin, ki je –
kakor uči Sveto Pismo – umrl za moje
grehe. Verujem, da je Jezus vstal od

mrtvih za moje opravičenje. Prosim Te,
Jezus, pridi v moje srce in postani moj

Gospod, Odrešenik in Zdravitelj! V srcu
verujem in z usti izpovedujem da si od tega
trenutka ti, Jezus, moj Gospod, Odrešenik,
Zdravitelj in Osvoboditelj! Verujem, da sem

v tem trenutku dobil odrešenje po dragi
sveti Jezusovi krvi in sem se ponovno rodil

v Kristusu ter postal Božji otrok. To je
resnica, kajti verujem, da je Beseda

Svetega Pisma resnica. Hvala ti, Gospod
Jezus za večno življenje. Amen.

„Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod,
in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od
mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako
smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero,
in tako smo deležni odrešenja… In res: Kdor koli bo
klical Gospodovo ime, bo rešen.” (Róm. 10.9-10. 13)
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