Yeniden
do malõsõnõz
Yuhanna 3:7

Tanrõ'nõn
Kelimeler

“Sana do rusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden
do madõkça Tanrõ'nõn Egemenli i'ni göremez.” Yuhanna
3:3 “Bedenden do an bedendir, Ruh'tan do an
ruhtur.” Yuhanna 3:6 “Sana, Yeniden do malõsõnõz'
dedi ime a ma.” Yuhanna 3:7

Neden
“Hepimiz koyun gibi yoldan sapmõ tõk, Her birimiz
kendi yoluna döndü.” Ye aya 53:6 “Öyle yol var ki,
insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür.”
Süleyman'õn Özdeyi leri 14:12 “Çünkü herkes günah i ledi ve
Tanrõ'nõn yüceli inden yoksun kaldõ.” Romalõlara 3:23
“Yazõlmõ oldu u gibi: Do ru kimse yok, tek ki i bile
yok.” Romalõlara 3:10 “Günah i leyen, blis'tendir. Çünkü
blis ba langõçtan beri günah i lemektedir.” 1 Yuhanna
“Tanrõ, geçmi
dönemlerin bilgisizli ini
3:8
görmezlikten geldi; ama imdi her yerde herkesin
tövbe etmesini buyuruyor.” Resullerin 17:30 “Kimden
korkmanõz gerekti ini size açõklayayõm: Ki iyi
öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip
olan Tanrõ'dan korkun. Evet, size söylüyorum,
O'ndan korkun.” Luka 12:5 “Çünkü günahõn ücreti ölüm,
Tanrõ'nõn arma anõ ise Rabbimiz Mesih sa'da sonsuz
ya amdõr.” Romalõlara 6:23“Siz de sabredin. Yüreklerinizi
güçlendirin. Çünkü Rab'bin geli i yakõndõr.” Yakub'un 5:8

Nasõl
“Çünkü Tanrõ dünyayõ o kadar çok sevdi ki, biricik
O lu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasõn, hepsi sonsuz ya ama kavu sun.” Yuhanna 3:16

“Tanrõ, günahõ bilmeyen Mesih'i bizim için günah
sunusu yaptõ. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrõ'nõn
do rulu u olalõm.” 2 Korintoslulara 5:21 “Tanrõ ise bizi
sevdi ini ununla kanõtlõyor: Biz daha günahkârken,
Mesih bizim için öldü.” Romalõlara 5:8 “(Yüce sa) bizi
seven, kanõyla bizi günahlarõmõzdan özgür kõlmõ ve
bizi bir krallõk haline getirip Babasõ Tanrõ'nõn
hizmetinde kâhinler yapmõ olan Mesih'in olsun!
Amin.” Vahiy 1:5 “Kendisini kabul edip adõna iman
edenlerin hepsine Tanrõ'nõn çocuklarõ olma hakkõnõ
verdi.” Yuhanna 1:12 “Kendisinde Tanrõ O lu bulunanda
ya am vardõr, kendisinde Tanrõ O lu bulunmayanda
ya am yoktur.” 1 Yuhanna 5:12 “ sa, Yol, gerçek ve ya am
Ben'im dedi. Benim aracõlõ õm olmadan Baba'ya
kimse gelemez.” Yuhanna 14:6 “ te kapõda durmu ,
kapõyõ çalõyorum. Biri sesimi i itir ve kapõyõ açarsa,
onun yanõna girece im; ben onunla, o da benimle,
birlikte yemek yiyece iz.” Vahiy 3:20 “Dirili ve ya am
Ben'im dedi. "Bana iman eden ki i ölse de
ya ayacaktõr.” Yuhanna 11:25 “ sa'nõn Rab oldu unu
a zõnla açõkça söyler ve Tanrõ'nõn O'nu ölümden
diriltti ine yürekten iman edersen, kurtulacaksõn.”
Romalõlara 10:9 “Rab'be yakaran herkes kurtulacak.”
Romalõlara 10:13 “ man edip vaftiz olan kurtulacak, iman
etmeyen ise hüküm giyecek.” Markos 16:16 “Uygun
zaman i te imdidir, kurtulu günü i te imdidir.” 2
Korintoslulara 6:2 “Ilahlarõna mõ kulluk edeceksiniz, bugün
karar verin.” Ye u 24:15 “E er benim sözüme ba lõ
kalõrsanõz, gerçekten ö rencilerim olursunuz. Gerçe i
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kõlacak dedi.” Yuhanna 8:31,32

Ne Yine Do uyor
“O sizi Kutsal Ruh'la ve ate le vaftiz edecek.”Matta 3:11
“Ben de Baba'dan dileyece im. O sonsuza dek sizinle
birlikte olsun diye size ba ka bir Yardõmcõ, Gerçe in
Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez.” Yuhanna
14:16,17 “Ama Kurtarõcõmõz Tanrõ iyili ini ve insana
olan sevgisini açõkça göstererek bizi kurtardõ. Bunu
do rulukla yaptõ õmõz i lerden dolayõ de il, kendi
merhametiyle, yeniden do u
yõkamasõyla ve
Kurtarõcõmõz sa Mesih aracõlõ õyla üzerimize bol bol
döktü ü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptõ.” Titusa 3:5
“Ama Kurtarõcõmõz Tanrõ iyili ini ve insana olan
sevgisini açõkça göstererek bizi kurtardõ. Bunu
do rulukla yaptõ õmõz i lerden dolayõ de il, kendi
merhametiyle, yeniden do u
yõkamasõyla ve
Kurtarõcõmõz sa Mesih aracõlõ õyla üzerimize bol bol
döktü ü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptõ.” 1 Yuhanna
3:9 “Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratõktõr; eski eyler
geçmi , her ey yeni olmu tur.” 2 Korintoslulara 5:17
“Çünkü ölümlü de il, ölümsüz bir tohumdan, yani
Tanrõ'nõn diri ve kalõcõ sözü aracõlõ õyla yeniden
do dunuz.” 1 Petrus'un 1:23 “Ama yõkandõnõz, kutsal
kõlõndõnõz, Rab sa Mesih adõyla ve Tanrõmõz'õn Ruhu
aracõlõ õyla aklandõnõz.” 1 Korintoslulara 6:11 “Ne mutlu
suçlarõ ba õ lanmõ , Günahlarõ örtülmü olanlara!”
Romalõlara 4:7 “Ama Tanrõnõz RAB'bi arayacaksõnõz.
Bütün yüre inizle, bütün canõnõzla ararsanõz, O'nu
bulacaksõnõz.” Yasa'nõn Tekrar 4:29

Rab diyor:
“Tanrõ, O lu'nu dünyayõ yargõlamak için göndermedi,
dünya O'nun aracõlõ õyla kurtulsun diye gönderdi.”
Yuhanna 3:17 “ sa, Ya am ekme i Ben'im. Bana gelen
asla acõkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi.” Yuh 6:35
“ sa yine halka seslenip öyle dedi: Ben dünyanõn
õ õ õyõm. Benim ardõmdan gelen, asla karanlõkta
yürümez, ya am õ õ õna sahip olur.” Yuhanna 8:12
“Ama içtenlikle tapõnanlarõn Baba'ya ruhta ve
gerçekte tapõnacaklarõ saat geliyor.
te, o saat
imdidir. Baba da kendisine böyle tapõnanlarõ arõyor.”
Yuhanna 4:23 (Not dini yalanlarõna.)
“Ne var ki, Tanrõ'nõn Ruhu içinizde ya õyorsa,
benli in de il, Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde
Mesih'in Ruhu olmayan ki i Mesih'in de ildir.” Rom 8:9
“Bana, Ya Rab, ya Rab! diye seslenen herkes
Göklerin Egemenli i'ne girmeyecek. Ancak göklerdeki
Babam'õn iste ini yerine getiren girecektir.” Matta 7:21
“Niçin beni 'Ya Rab, ya Rab' diye ça õrõyorsunuz da
söylediklerimi yapmõyorsunuz?” Luka 6:46
“Adam öyle kar õlõk verdi: Tanrõn Rab'bi bütün
yüre inle, bütün canõnla, bütün gücünle ve bütün
aklõnla seveceksin. Kom unu da kendin gibi
seveceksin.” Luka 10:27
“Baba Tanrõ'nõn gözünde temiz ve kusursuz dindarlõk,
ki inin sõkõntõ çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi
ve kendini dünyanõn lekelemesinden korumasõdõr.” Yakub'un 1:27

“O ( sa Tanrõ), bedende göründü, Ruh'ça do rulandõ,
Meleklerce görüldü, Uluslara tanõtõldõ, Dünyada O'na
iman edildi, Yücelik içinde yukarõ alõndõ.”1 Timoteosa 3:16
“Adõnõ mmanuel koyacaklar.
bizimle demektir.” Matta 1:23 ( sa)

mmanuel, Tanrõ

“ nsan yalnõz ekmekle ya amaz, Tanrõ'nõn a zõndan
çõkan her sözle ya ar.” Matta 4:4 (Tanrõ'nõn Sözü Kutsal Kitap)
“Devenin i ne deli inden geçmesi, zenginin Tanrõ
Egemenli i'ne girmesinden daha kolaydõr.” Markos 10:25
“Size unu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her bo
söz için yargõ günü hesap verecekler.” Matta 12:36
“Kim buyruklarõmõ bilir ve yerine getirirse, i te beni
seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de
onu sevece im ve kendimi ona gösterece im.” Yuhanna 14:21
“Bencillerin, gerçe e uymayõp haksõzlõk pe inden
gidenlerin üzerineyse gazap ve öfke ya dõracak.” Rom 2:8
“RAB Tanrõ Adem'i topraktan Yarattõ ve burnuna
ya am solu unu üfledi. Böylece Adem ya ayan varlõk
oldu.” Yaratõlõ 2:7 (Tanrõ gün 6, yirmi dört saat günde
yarattõ. Dünya 6 bin ya õnda.) Erkekler yalan olu turun.
“Ama ba õ açõk dua ya da peygamberlik eden her
kadõn, ba õnõ küçük dü ürür. Böylesinin, ba õ tõra
edilmi bir kadõndan farkõ yoktur.” 1 Korintoslulara 11:5
(A õnma, apka veya di er türban)
“Kadõnlar
toplantõlarõnõzda
sessiz
kalsõn.
Konu malarõna izin yoktur. Kutsal Yasa'nõn da
belirtti i gibi, uysal olsunlar.” 1 Korintoslulara 14:34

“Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler
türeyecek; bunlar, belirtiler ve harikalar yapacaklar.
Öyle ki, ellerinden gelse seçilmi
olanlarõ
saptõracaklar.” Markos 13:22 (Muhammed, Papa ve
di erleri kalmadan vizyonlar ve yalan söyleyen. )
"Ben size diyorum, kim de bir kadõnõn giciklayan
sonra i lenen, zina, onun zaten onun kalp". Matta 5:28
“Bir erkek ba ka bir erkekle cinsel ili ki kurarsa, ikisi
de i rençlik etmi olur. Kesinlikle öldürülecekler.
Ölümü hak etmi lerdir.” Levililer 20:13 “Kötülerin
cehenneme dönü tü ve bütün uluslar Tanrõ unutmak
olacaktõr.” Mezmurlar 9:17
“Karõsõnõ bo ayõp ba kasõyla evlenen, karõsõna kar õ
zina etmi olur" dedi. Kocasõnõ bo ayõp ba kasõyla
evlenen kadõn da zina etmi olur.” Markos 10:11,12
“Kadõnlar erkek giysisi, erkekler de kadõn giysisi
giymesin. Tanrõnõz RAB bu gibi eyleri yapanlardan
tiksinir.” Yasa'nõn Tekrar 22:5 (Kadõn Elbiseler Erkekler Pantolon)
“Cennette tanõklõk üç vardõr, Baba, Word ( sa) ve
Kutsal Ruh ve bu üç biridir.” 1 Yuhanna 5:7 (Tek Tanrõ vardõr)
"Adam öldürmeyeceksin.” Mõsõr'dan Çõkõ 20:13 Altõncõ emir
(Kadõn kill milyonlarca, bebekler, ve eytanlar sevinir.)
“Tanrõ'ya barõ õk olun” 2 Korintoslulara 5:20
“Evime dua evi denecek diye yazõlmõ tõr. Ama siz
onu haydut inine çevirdiniz!” Matta 21:13 (Diyanet Sahtekarlar)
“Ölüler için bedeninizi yaralamayacak, dövme
yaptõrmayacaksõnõz. RAB benim.” Levililer 19:28

“Ba ka hiç kimsede kurtulu yoktur. Bu gö ün
altõnda insanlara ba õ lanmõ , bizi kurtarabilecek
ba ka hiçbir ad yoktur.” Resullerin 4:12 ( sa, Meryem
de il, Buda, Muhammed ve di erleri.)
“Benden ba ka tanrõn olmayacak.” Mõsõr'dan Çõkõ 20:3
(Ba ka hiçbir Tanrõ ya Tanrõçalar veya Mary veya
Muhammed veya Buda veya di erleri)
“Tanrõn Rab'be tapacak, yalnõz O'na kulluk
edeceksin.” Luka 4:8 (Tek bir gerçek Tanrõ'yõ ve ba ka
hiçbir ki iye hizmet edecektir.) “Heykel biçiminde
put yaparak yoldan sapmayasõnõz.” Yasa'nõn Tekrar 4:16
“Çünkü tek Tanrõ ve Tanrõ'yla insanlar arasõnda tek
aracõ vardõr. O da insan olan ve kendisini herkes için
fidye olarak sunmu bulunan Mesih sa'dõr.” 1 Tim 2:5
(Hayõr Meryem, Buda, Muhammed, Papalar, Azizler ve di erleri.)
“Dua etti inizde, putperestler gibi bo sözler
tekrarlayõp durmayõn. Onlar söz kalabalõ õyla
seslerini duyurabileceklerini sanõrlar.” Matta 6:7
“Bir kez ölmek, sonra da yargõlanmak nasõl insanlarõn
kaderiyse.” branilere 9:27 (Cennet veya Cehennem
arasõnda hiçbir Araf. Tanrõ fikrini asla de i mez.)
“Yeryüzünde kimseye 'Baba' demeyin. Çünkü tek
Babanõz var, O da göksel Baba'dõr.” Matta 23:9 (Hayõr, bir rahip.)
“Sakõn kimse sizi saptõrmasõn! Birçoklarõ, 'Mesih*
benim' diyerek benim adõmla gelip birçok ki iyi
aldatacaklar.” Matta 24:4,5 (Katolik Rahip Di er Mesih
rütbesi vardõr.)
“Tanrõ O lu sa gökleri a an büyük ba kâhinimiz.”

“Ama sa sonsuza dek ya adõ õ için kâhinli i
süreklidir.” branilere 4:14,7:24 (Tüm di er kâhinler,
Yalancõlarõn.)
“Sizin aranõzda böyle olmayacak. Aranõzda büyük
olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârõ olsun. Aranõzda
birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun.” Matta
20:26,27 (Papa iddiasõ Tanrõ'nõn [Ba lõklar Kral, Krallar
ve Lord of Lords] O, eytan.) Luka 4:5-8, Vahiy 19:16
“Bana bo una taparlar. Çünkü ö rettikleri, sadece
insan buyruklarõdõr.” Markos 7:7 (Katolikler, Ortodokslar,
Budistler, Hindular, Müslümanlar ve di erleri)
“Bütün halk dinlerken sa ö rencilerine öyle dedi:
Uzun kaftanlar içinde dola maktan ho lanan,
meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin
yerlere, ölenlerde ba kö elere kurulmaya bayõlan din
bilginlerinden sakõnõn. Dul kadõnlarõn malõnõ
mülkünü sömüren, gösteri için uzun uzun dua eden
bu ki ilerin cezasõ daha a õr olacaktõr.” Luka 20:46,47
“Çocuklar odun topluyor, babalar ate yakõyor,
kadõnlar Gök Kraliçesi'ne pide pi irmek için hamur
yo uruyor. Beni öfkelendirmek için ba ka ilahlara
dökmelik sunular sunuyorlar.” Yeremya 7:18 (Katolik
Kilisesi Meryem ona cennetin kraliçesi ça õrõyor
tapõyor. Bir Abomination) Yeremya 44:17-23
“Nitekim Mesih de bizleri Tanrõ'ya ula tõrmak
amacõyla do ru ki i olarak do ru olmayanlar için
günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence
öldürüldü, ama ruhça diriltildi.”1 Petrus'un 3:18
“Tanrõ'nõn bu iste i uyarõnca, sa Mesih'in bedeninin

ilk ve son kez sunulmasõyla kutsal kõlõndõk.” branilere 10:10
“Rab öyle diyor: 'Varlõ õm hakkõ için her diz
önümde çökecek, Her dil Tanrõ oldu umu açõkça
söyleyecek.'” Romalõlara 14:11 (Not Meryem, Muhammed
veya Buda veya Rahipler için) “Bu nedenle O'nun
aracõlõ õyla Tanrõ'ya yakla anlarõ tümüyle kurtaracak
güçtedir. Çünkü onlara aracõlõk etmek için hep
ya amaktadõr.” branilere 7:25
“Simun Petrus, Sen, ya ayan Tanrõ'nõn O lu
Mesih'sin.” “Ben de sana unu söyleyeyim, sen
Petrus'sun ve ben kilisemi* bu kayanõn üzerine
kuraca õm. Ölüler diyarõnõn kapõlarõ ona kar õ
direnemeyecek.” (Mesih Kendisi Tanrõ sadece
Kurtarõcõ) Matta 16:16,18 “Var mõ RAB'den ba ka tanrõ?
Tanrõmõz'dan ba ka kaya var mõ?” Mezmurlar 18:31
“Musa'nõn Yasasõ'na göre arõnma günlerinin
bitiminde Yusuf'la Meryem çocu u Rab'be adamak
için Yeru alim'e götürdüler.” “Ayrõca Rab'bin
Yasasõ'nda buyruldu u gibi, kurban olarak bir çift
kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardõ.”
(Onun günahlarõ için) Luka 2:22,24 “Kâhin kadõnõ
arõtacak ve kadõn temiz sayõlacaktõr.” Levililer 12:8
“Kapõ Ben'im. Bir kimse benim aracõlõ õmla içeri
girerse kurtulur. Girer, çõkar ve otlak bulur. Hõrsõz
(Papalar, Papazlar, Muhammed) ancak çalõp öldürmek
ve yok etmek için gelir. Bense insanlar ya ama, bol
ya ama sahip olsunlar diye geldim.” Yuhanna 10:9,10
“Günahkârlarõn, Tanrõ Egemenli i'ni miras almayaca õnõ
bilmiyor musunuz? Aldanmayõn! Ne fuhu yapanlar

Tanrõ'nõn Egemenli i'ni miras alacaktõr, ne puta
tapanlar, ne zina edenler, ne o lanlar, ne o lancõlar,
ne hõrsõzlar, ne açgözlüler, ne ayya lar, ne sövücüler,
ne de soyguncular.” 1 Korintoslulara 6:9,10 “Ve bütün
yalancõlara gelince, onlarõn yeri, kükürtle yanan ate
gölüdür. kinci ölüm budur.” Vahiy 21:8
“Gerçekten yana olan herkes benim sesimi i itir.”
Yuhanna 18:37 “E er benim sözüme ba lõ kalõrsanõz,
gerçekten
ö rencilerim
olursunuz.
Gerçe i
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kõlacak dedi.”
“Bunun için, O ul sizi özgür kõlarsa, gerçekten özgür
olursunuz.” Yuhanna 8:32,36
“Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnõna ya
da eline canavarõn i aretini koydurursa, Tanrõ
gazabõnõn kâsesinde saf olarak hazõrlanmõ Tanrõ
öfkesinin arabõndan içecektir.” Vahiy 14:9,10
“ nsan bütün dünyayõ kazanõp da canõndan olursa,
bunun kendisine ne yararõ olur? nsan kendi canõna
kar õlõk ne verebilir?” Markos 8:36,37
“ te RAB'bin acõmasõz günü geliyor. Ülkeyi
viraneye çevirip çindeki günahkârlarõ ortadan
kaldõraca õ Gazap ve kõzgõn öfke dolu gün geliyor.”
“Suçlarõndan ötürü kötüleri cezalandõraca õm.
Kibirlilerin küstahlõ õnõ sona erdirecek, Zalimlerin
gururunu kõraca õm.” Ye aya 13:9,11
“Magog'un ve kõyõda güvenlik içinde ya ayanlarõn
üzerine ate ya dõraca õm (Amerika). O zaman
benim RAB oldu umu anlayacaklar.” Hezekiel 39:6

“Sodom'la Gomora'yõ ve çevredeki köyleri Nasõl
yerle bir ettimse diyor RAB, Orada da kimse
oturmayacak, nsan oraya yerle meyecek (Amerika).”
Yeremya 50:40 “Dünyanõn balyozu Nasõl da kõrõlõp
paramparça oldu! Babil uluslar arasõnda nasõl deh et
oldu!” Yeremya 50:23
“ blis'e kar õ direnin, sizden kaçacaktõr. Tanrõ'ya
yakla õn, O da size yakla acaktõr. Ey günahkârlar,
ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsõzlar,
yüreklerinizi paklayõn.” Yakub'un 4:7,8
“Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun
adõnõ ya am kitabõndan hiç silmeyece im. Babam'õn
ve meleklerinin önünde o ki inin adõnõ açõkça
anaca õm.” Vahiy 3:5 “Adõ ya am kitabõna yazõlmamõ
olanlar ate gölüne atõldõ.” Vahiy 20:15
Pi man Olmak,Tövbe etmek, Güvenmek, Inancõ
olmak, Sadakât göstermek Tanrõ, Tanrõ'nõn Sözü
ncil okumak, Tanrõ kar õlamak için kendinizi
hazõrlayõn!
Bu bilgilendirme bro ürü ve daha fazla ücretsiz ncil
bro ür olarak verilen baskõ irket veya e-postayla
gidin: BornAgain4U.net

