
آيف نكسب

لعبة الحياة: تأآد من الفوز الكبير لعبة . هدف في دورة االلعاب االولمبية هو الفوز. ال تفقد الفوز

الى األبد… آل يوم– آنت بحاجة لمعرفة آيف نكسب . للفوز في الحياة هو الحصول على الحياة. هي النفايات حياتك– فقد حياتك 

هل يريد. السيد المسيح جاء الى االرض العطاء الحياة الوفيرة. الشيطان لكم أسباب خسارة: جاء لسرقة ، وقتلك ، وتدمير لك) حقيقي يجري(لشيطان ، والشيطان   
الفوز

هذه هي الكيفية التي دخلت على. أنه عصى اهللا وأطاع الشيطان. دم هو أول رجل على قيد الحياة

الخطيئة والموت في العالماهللا هو مصدر الحياةآدم ، ورئيس للجنس البشري ، ومن ثم االنفصال عن اهللا

سين فصل الرجل من اهللا. هللا يحبك وأرسل ابنه يسوع المسيح لدفع ثمن خطاياك .

بوصفها آخر أسمى التضحيات من أجل خطايا العالم– مسمر على الصليب – خاطر مات يسوع على الصليب . أرسل اهللا ابنه لعالج هذا االنقسام

يسوع هو اهللا ، وآان رجال. دم يسوع المسيح هو مقدس. انه يسلط حياته على الصليب الدم آما دفع ثمن خطاياك. مات المسيح لدفع ثمن خطايا الجنس البشري  
جاء المسيح من اهللا اآلب. يسوع لم يحمل الدم من خطيئة آدم. المولود من عذراء ، من خالل معجزة من الروح القدس. مثاليا

الى األبد– آل يوم – اآلن يمكنك الحصول على النصر . اآلن لم يكن لديك ما يخسره. واهللا راض عن دم المسيح أن تدفع لك. دم المسيح دفع ثمن خطاياك

الكتاب. استقبال السيد المسيح في حياتك. المسيح سيوفر لك اآلن إذا آنت تسأل. الفوز– يمكنك االنتقال إلى المسيح . البتعاد عن خطاياك التي تسبب لك خسارة  
اذا آنت أدعو باسم الرب يسوع ، أنت ستكون محفوظة: المقدس يقول 

هذه الصالة صالة  –

ويؤدي لي خذني إلى السماء. أنتقل خارج. التنازل عن آل خطايا! انقذوني. اعرف انك على قيد الحياة واشترى لي. الرب يسوع ، وأرغب في الفوز في لعبة الحياة
عندما حان الوقت بالنسبة لي للموت
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