Teidän Täytyy
Syntyä Uudesti
Johanneksen 3:7

Jumalan Sanat

Jeesus sanoi: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle:
joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä
Jumalan valtakuntaa.”Johanneksen 3:3 “Mikä lihasta on
syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on
henki.”Johanneksen 3:6 “Älä ihmettele, että minä sanoin
sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.” Joh 3:7

Miksi
“Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat,
kukin meistä poikkesi omalle tielleen.” Jesaja 53:6
“Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on
kuoleman tie.” Sananlaskut 14:12 “Sillä kaikki ovat syntiä
tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” Roomalaisille 3:23
“Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan.”Roomalaisille
3:10 “Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on
tehnyt syntiä alusta asti.” 1 Johanneksen 3:8 “Noita
tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt
hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla
on tehtävä parannus.”Apostolien 17:30 “Peljätkää häntä, jolla
on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon
teille, häntä te peljätkää.” Luukkaan 12:5 “Sillä synnin palkka
on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
Roomalaisille 6:23 “Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran
tulemus on lähellä.”Jaakobin Kirje 5:8

Miten
“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh 3:16

“Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan
vanhurskaudeksi.” 2 Korinttilaisille 5:21 “Mutta Jumala
osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus,
kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän
edestämme.”Roomalaisille 5:8 “Hänelle, joka meitä rakastaa
ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä.”
Ilmestys 1:5 “Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka
uskovat hänen nimeensä.”Johanneksen 1:12 “Joka on Poika,
sillä on elämä; ja hän joka ei ole Jumalan Poika ei ole
elämää.” 1 Johanneksen 5:12 “Minä (Jeesus) olen tie ja totuus
ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani.” Johanneksen 14:6 “Katso, minä (Jeesus)
seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä
sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani.” Ilmestys 3:20 “Minä olen ylösnousemus ja
elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi
kuollut.” Johanneksen 11:25 “Sillä jos sinä tunnustat suullasi
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.”
Roomalaisille 10:9 “Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran
(Jeesus) nimeä, pelastuu.” Roomalaisille 10:13 “Joka uskoo ja
kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se
tuomitaan kadotukseen.” Markuksen 16:16 “Katso, nyt on
otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2
Korinttilaisille 6:2 “Niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte
palvella.” Joosua 24:15 “Jos te pysytte minun sanassani,
niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te

tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät
vapaiksi.” Johanneksen 8:31,32

Mikä on syntynyt uudestaan
Hän (Jeesus) kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
Matteuksen 3:11 “Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan
teidän kanssanne iankaikkisesti.”Johanneksen 14:16,17 “Pelasti
hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen
ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen
peson ja Pyhän Hengen.”Tituksell 3:5 “Ei yksikään
Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen
pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on
Jumalasta syntynyt.” 1 Johanneksen 3:9 “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 1
Korinttilaisille 5:17 “Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette
katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan
elävän ja pysyvän sanan kautta.” 1 Pietarin 1:23 “Te olette
vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette
vanhurskautetut
meidän
Herramme
Jeesuksen
Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” 1
Korinttilaisille 6:11 “Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi
annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!” Roomalaisille 4:7
“Sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä
löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja
kaikesta sielustasi.” Viides Mooseksen 4:29

Herra sanoo:
“Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan
tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma

hänen kauttansa pelastuisi.” Johanneksen 3:17
“Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen
maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä
vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Johanneksen 8:12
“Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat
rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa.” Johanneksen 4:23 (Ei
uskonnollinen valheita.) “Mutta jolla ei ole Kristuksen
Henkeä, se ei ole hänen omansa.” Roomalaisille 8:9
“Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!',
pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee
minun taivaallisen Isäni tahdon.” Matteuksen 7:21
“Miksi te huudatte minulle: `Herra, Herra!` ettekä
tee, mitä minä sanon?” Luukkaan 6:46
“Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja
kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta
mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” Luukkaan 10:27
“Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän
silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän
ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma
saastuta.” Jaakobin Kirje 1:27
“Jumala, joka on ilmestynyt lihassa.” 1 Timoteukselle 3:16
“Tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä
on: Jumala meidän kanssamme.” Matteuksen 1:23
“Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'.” Matteuksen 4:4
(Kuningas Jaakobin Kirje Raamattu)
Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin

rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Markuksen 10:25
“Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta,
minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili
tuomiopäivänä.” Matteuksen 12:36
“Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka
minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun
Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni
hänelle.” Johanneksen 14:21 “Mutta niiden osaksi, jotka ovat
itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat
vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.” Roomalaisille 2:8
“Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi
hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä
tuli elävä sielu.” 1 Mooseksen 2:7 (Jumala loi 6. päivänä,
kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa. Maa on
6000 vuotta vanha.) Miehet luoda valheita.
“Jokainen nainen, joka rukoilee tai profetoi hänen
pään paljastui dishonors päätään.”
“Ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle
kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle
hunnuksi.” 1 Korinttilaisille 11:5 (Käytä pään peittäminen)
“Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne,
sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin
lakikin sanoo.” 1 Korinttilaisille 14:34
“Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee,
ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen,
jos mahdollista, valitut.” Markuksen 13:22 (Mohammad,
paavi ja toiset näkyjä ja valehtelemalla.)

“Minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista
himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin
hänen kanssansa.” Matteuksen 5:28
“Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen
kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät
rangaistakoon kuolemalla.” (Homoseksuaalit) 3 Mooseksen 20:13
“Jumalattomat peräytyvät helvettiin, ja kaikki kansat, jotka
unhottavat Jumalan.” Psalmit 9:17
“Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä
vastaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin
toisen kanssa, niin hän tekee huorin.” Markuksen 10:11,12
“Nainen älköön käyttäkö miehen vaatteet, älköönkä mies
pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin
tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.” 5 Mooseksen
22:5 (Naiset käyttävät mekot, miehet käyttävät housut)
Älä tapa (murhata).” 2 Mooseksen 20:13 Kuudes käsky
(Naisten tappaa miljoonia lapsensa, ja demonit
iloita.) “Olkaa sovitettu Jumalan.” 2 Korinttilaisille 5:20
“Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi',
mutta te (Uskonnollinen petturit) teette siitä ryövärien
luolan.” Matteuksen 21:13
“Älä tee mitään pistokkaat oman lihaa, eikä ihopiirroksilla
sinua Minä olen Herra.” 3 Mooseksen 19:28 (Ei Tatuoinnit)
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa
meidän pitäisi pelastuman.”Apostolien 4:12 (Jeesus, ei
Mary, Buddha, Mohammed tai muille.)

“Sinulla ei saa olla muita jumalia (tai jumalatar)
ennen minua.” 2 Mooseksen 20:3 Ensimmäinen käsky
(Katolisen kirkon palvoo Mary. Muslimit palvovat
Mohammed Antikristus kauhistuksia)
“Sinä rukoilevat Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä
ainoata pitää sinun palvelemme'.” Luukkaan 4:8 “Ettette
menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne
jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette
miehen tai naisen kuvaa.” 5 Mooseksen 4:16
“Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus” 1 Timoteukselle 2:5 (Ei
Mary, Buddha, Muhammed, paavit, pyhiä tai muille.)
“Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin
pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa
tähden kuullaan.” Matteuksen 6:7
“Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran
on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio.”
Heprealaisille 9:27 (Taivaaseen tai helvettiin ei kiirastuli
välillä. Jumala ei koskaan muuttaa mielensä.)
“Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä
yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.” Matteuksen
23:9 (Ei pappi pettäjä.)
“Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee
minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he
eksyttävät monta.” Matteuksen 24:4,5 (Katolinen pappi on
vihitty Muut Kristus.)
“Meillä siis on suuri ylimmäinen pappi…Jeesus, Jumalan

Poika…mutta tällä on katoamaton pappeus,
sentähden että hän pysyy iankaikkisesti.” Heprealaisille
4:14,7:24 (Kaikki muut papit ovat huijareiksi.)
“Joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se
olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän
keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon
teidän orjanne.” Matteuksen 20:26,27 (Paavi väittää olevansa
hallitsija maan, kuninkaiden Kuningas ja herrain
Herra [Jumalan Nimike], kuten saatana, Antikristus.)

Luukkaan 4:5-8, Ilmestys 19:16

“Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja,
jotka ovat ihmiskäskyjä.” Markuksen 7:7 (Katolilaisia,
ortodoksinen, buddhalaisia, hinduja, muslimeja ja muut)
“Kavahtakaa kirjanoppineita (uskonnolliset johtajat),
jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja
haluavat tervehdyksiä toreilla (isä) ja etumaisia istuimia
synagoogissa
(Temppelit,
kirkot,
moskeija)ja
ensimmäisiä sijoja pidoissa, noita, jotka syövät leskien
huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he
saavat sitä kovemman tuomion.”.Luukkaan 20:46,47
“Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien
tähden, vanhurskas vääräin puolesta.” 1 Pietarin 3:18 “Ja
tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt
Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta
kaikkiaan.” Heprealaisille 10:10 (Papit, opetuksen ihmisistä,
he ovat niellä Jeesus. Se on iljetys.)
“Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni
pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen
ylistämän Jumalaa.” Roomalaisille 14:11 (Ei Mary, Mohammad
tai Buddha tai papit) “Tähden hän (Jeesus) myös voi

Täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää
rukoillakseen heidän puolestansa.” Heprealaisille 7:25
“Simon Pietari vastasi ja sanoi: (Jeesus) Sinä olet
Kristus, elävän Jumalan Poika. Ja minä sanon sinulle:
sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle (Kristus, Jumala
ainoa Vapahtaja) minä rakennan seurakuntani, ja
tuonelan portit eivät sitä voita.” Matteuksen 16:16,18 “Ja kuka
on Jumala paitsi herrasta? tai kuka on A ROCK paitsi
meidän Jumalamme?” Psalmit 18:31
“Ja kun (Marian) heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen
lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet (Jeesus)
ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen ja
uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin
metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.” Luukkaan
2:22,24 “Toisen polttouhriksi ja toisen (Marian)
syntiuhriksi.” 3 Mooseksen 12:8
“Minä (Jeesus) olen ovi (Ei papit, Mary, Mohammed,
Buddha, uskonto); jos joku minun kauttani menee
sisälle, niin hän pelastuu…Varas (Paavit, papit,
Mohammad) ei tule muuta kuin varastamaan ja
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Johanneksen 10:9,10
“Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan
valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei
epäjumalanpalvelijat (Kaikki, jotka polvistua ennen
patsaita), ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä
miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei
pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.”

1 Korinttilaisille 6:9,10 “Ja kaikkien valhettelijain osa on
oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä
on toinen kuolema.” Ilmestys 21:8

“Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.”
Johanneksen 18:37 “Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on
tekevä teidät vapaiksi. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi,
niin te tulette todellisesti vapaiksi.”Johanneksen 8:32,36
“Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen
merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova
Jumalan vihan viiniä.” Ilmestys 14:9,10
“Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi
omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon
sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa
lunnaiksi?” Markuksen 8:36,37
“Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus
ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä
sen syntiset. Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja
jumalattomille heidän pahat tekonsa.” Jesaja 13:9,11
“Ja minä lähetän tulen Maagogiin (Venäjä) ja rantamaalla
turvassa asuvien keskeen (Amerikka). Ja he tulevat
tietämään, että minä olen Herra.” Hesekiel 39:6 “Niinkuin oli
silloin, kun Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran ja
niiden naapurit, sanoo Herra, niin ei sielläkään ole
kenkään asuva, ei yksikään ihmislapsi oleskeleva.” Jeremia
50:40 “Kuinka rikottu ja särjetty onkaan se vasara, joka löi
koko maanpiiriä! Kuinka onkaan Baabel tullut
kauhistukseksi kansojen seassa!” Jeremia 50:23 “Voi sitä, joka
taistelee Jumalan kanssa.!” Jesaja 45:9

“Ja minä näin sen naisen (Saatanan uskonnolliset
valtakunta) olevan juovuksissa pyhien verestä ja
Jeesuksen todistajain verestä.” Ilmestys 17:6 “Ja hänen
otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri
Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.” Ilmestys
17:5 (Katolilaiset, muslimit ja muut vainoavat, ja
teurastaa miljoonia Raamattuun uskovia Tosi kristityt
ja juutalaiset ympäri maapalloa, Antikristus
Uskonnolliset pahuutta.)
“Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa
perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää
Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne,
te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te
kaksimieliset.” Jaakobin Kirje 4:7,8
“Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin,
enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän
kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni
edessä ja hänen enkeliensä edessä.”
Ilmestys 3:5 “Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se
heitettiin tuliseen järveen.” Ilmestys 20:15
Tehkää parannus, Usko, totella Jumalaa, ottaa kaste
lukea Jumalan sanaa, alkavat Uuden testamentin.
Valmistaudu kohtaamaan Jumalaasi!
Saada tämä kirjanen ja muut vapaa pamfletteja jotka
voidaan antaa Printing Company tai sähköpostitse
mennä: BornAgain4U.net

