לזכות איך
לנצח מנת על של ההפך הוא להפסיד
החיים של המשחק :המשחק של גדולה אותו הוא זה
שלך החיים את לבזבז ,או ,שלך החיים את להפסיד פירושו החיים את לאבד
חיים להשיג היא בחיים לזכות כדי
לנצח – יום בכל – לזכות איך לדעת צריך אתה
לוזר להיות אותך רוצה הוא :לך להרוס או ,אותך להרוג ,ממך לגנוב בא ),אמיתי מאוד( השטן ,השטן
מנצח שילוב לך עושה ישוע :חיים שופע הארץ את לך לתת כדי בא המשיח ישוע
מת עדיין הוא מת בעל דתי מנהיג כל
המתים מן הועלה ישוע .עשה המשיח ישוע .המוות מן חזר מהם אחד לא אף
לנצח יכול שאתה כך ,החיים את לך לתת בא הוא .דתי מנהיג להיות כדי לארץ בא לא ישו
השטן הושפע אך ,לאלוהים לציית לא הוא .אדם היה האדמה פני על שחי הראשון אדם
החיים מקור הוא אלוהים .העולם לתוך נכנסו ומוות חטא :התוצאה
מוות והביא לאנשים מאלוהים ההפרדה גרמה ,האנושי הגזע של ראש כמו ,אדם
שלך החטאים על לשלם ישראל על המשיח ישוע בנו את ושלח אותך אוהב אלוהים
ההפרדה את לרפא כדי בנו שלחה אלוהים .מאלוהים לך מפריד החטא .להיכשל ,להפסיד לך גורם החטא
העולם חטאי עבור להקריב העליון פעמי חד הסופי כפי ,אליו ממוסמר ,הצלב על מת ישוע
שלך החטאים עבור תשלום כמו הצלב על דם חייו את שפך הוא .האנושי חטאי על לשלם כדי מת המשיח
מושלם אדם היה הוא ,אלוהים מושלם היה הוא .קדוש היה שלו הדם
אדם אדמי אבא של חטא כל הכילה לא דמו ,הקודש רוח ידי על נס ,בתולה מחלציו
אלוהים האב מן בא ישוע
השטן מן בחזרה לך לקנות כדי מספיק ערך יותר יש דם של המשיח
להפסיד לך אין עכשיו .אותך קנו אשר המשיח דם את לשפוך האמונה את רואה הוא כאשר מרוצה הוא אלוהים
לנצח ,יום כל :לנצח יכול אתה עכשיו
ולנצח המשיח לפנות .להפסיד לך לגרום כי חטאי את להרחיק
שלך החיים לתוך אותו שאל .עכשיו אותך להציל מנת על ישוע את שאל
יישמרו לורד של שמו את קורא מי ,אומר הקדוש הספר את
זו תפילה להתפלל …
המשיח ישוע הוא אם לי לגלות בבקשה ,ייקוב‘ ג ו ,יצחק ,אברהם אלוהי
שלי החטאים עבור שילם שלך הדם .בחיים שאתה יודע אני .החיים של המשחק את לנצח רוצה אני ,ישוע האדון
לי שמור
אמות כשאני עדן לגן אותי קחי .בחיים אותי מדריך .מהם להרחיק אני ,שלי החטאים על לסלוח

