Kinakailangan
ngang kayo'y
ipanganak na muli
Juan 3:7

Salita ng Diyos

‘Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan,
katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y
ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng
kaharian ng Dios.’ Juan 3:3 ‘Ang ipinanganak ng laman
ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay
espiritu nga.’ Juan 3:6 ‘Kinakailangan ngang kayo'y
ipanganak na muli.’ Juan 3:7

Bakit
‘Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo
ay tumungo bawa't isa sa kaniyang sariling daan;’
Isaias 53:6 ‘May daan na tila matuwid sa isang tao,
nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.’
Kawikaan 14:12 ‘Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga,
at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios;’Mga
Taga-Roma 3:23 ‘Walang matuwid, wala, wala kahit isa;’
Mga Taga-Roma 3:10 ‘Ang gumagawa ng kasalanan ay sa
diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay
nagkakasala ang diablo.’1 Juan 3:8 ‘Ang mga panahon
ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Dios;
datapuwa't ngayo'y ipinaguutos niya sa mga tao na
mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako:’Mga Gawa 17:30
‘Datapuwa't ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang
inyong katatakutan: Katakutan ninyo yaong
pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang
magbulid sa impierno; tunay, sinasabi ko sa inyo,
Siya ninyong katakutan.’Lucas 12:5 ‘Sapagka't ang
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't
ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na
walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon

natin.’ Mga Taga-Roma 6:23 ‘Pagtibayin ninyo ang inyong
mga puso, sapagka't ang pagparito ng Panginoon ay
malapit na.’ Santiago 5:8

Paano
‘Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa
sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong
na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y
sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan.’Juan 3:16
‘Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang
inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging
sa kaniya'y katuwiran ng Dios.’ 2 Mga Taga-Corinto 5:21
‘Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang
pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa,
si Cristo ay namatay dahil sa atin.’Mga Taga-Roma 5:8
‘Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa
ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang
dugo;’Pahayag 1:5 ‘Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y
nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng
karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid
baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang
pangalan:’Juan 1:12 ‘Ang kinaroroonan ng Anak ay
kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng
Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay.’1 Juan
5:12 ‘Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay:
sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa
pamamagitan ko.’Juan 14:6 ‘Narito ako'y nakatayo sa
pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig
ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok
sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo

ko.’Pahayag 3:20 ‘Ako ang pagkabuhay na maguli, at
ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin,
bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay
siya;’ Juan 11:25 ‘Sapagka't kung ipahahayag mo ng
iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya
ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios
sa mga patay ay maliligtas ka:’Mga Taga-Roma 10:9
‘Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng
Panginoon ay mangaliligtas.’Mga Taga-Roma 10:13 ‘Ang
sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas;
datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay
parurusahan.’Marcos 16:16 ‘Ngayon ang panahong ukol;
narito, ngayon ang araw ng kaligtasan:’2 Mga TagaCorinto 6:2‘Ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang
inyong paglilingkuran;’Josue 24:15 ‘Kung kayo'y
magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y
tunay nga kayong mga alagad ko; At inyong
makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y
magpapalaya sa inyo.’Juan 8:31,32

Anong ipanganak na muli
‘Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo
at apoy:’Mateo 3:11 ‘Kayo'y bibigyan niya ng ibang
Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan
man, Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng
katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan;’Juan
14:16,17 ‘Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na
ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang
kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan
ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago

sa Espiritu Santo,Tito 3:5‘Ang sinomang ipinanganak
ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang
binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi
maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng
Dios.’1 Juan 3:9 ‘Kaya't kung ang sinoman ay na kay
Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay
ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga
bago.’2 Mga Taga-Corinto 5:17 ‘Yamang ipinanganak
kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa
walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios
na nabubuhay at namamalagi.’1 Pedro1:23 ‘Nangahugasan
na kayo, nguni't binanal na kayo, nguni't inaring-ganap
na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa
Espiritu ng ating Dios.’1 Mga Taga-Corinto 6:11 ‘Mapapalad
yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay
ipinatawad, At ang kanilang mga kasalanan ay
nangatakpan.’Mga Taga-Roma 4:7 ‘Ay iyong hahanapin
ang
Panginoon
mong
Dios,
at
iyong
masusumpungan, kung iyong hahanapin siya ng buo
mong puso at ng buo mong kaluluwa.’Deuteronomio 4:29

Sabi ni Yahweh
‘Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na
sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama
sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng
Ama ang mga gayon na maging mananamba sa
kaniya.’Juan4:23 (Hindi sa kasinungalingan ng relihiyon.)
Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni
Cristo, siya'y hindi sa kaniya.’Mga Taga-Roma 8:9
‘Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,

ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang
gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa
langit.’Mateo 7:21
‘At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon,
Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na
aking sinasabi?’ Lucas 6:46
‘At pagsagot niya'y sinabi, Iibigin mo ang Panginoon
mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa
mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pagiisip mo;
at ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.’Lucas 10:27
‘Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan
ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at
mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at
pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa
sanglibutan.’Santiago 1:27
‘Yaong nahayag sa laman’1 Timoteo 3:16
(Jesus,
pagpapatawad SIN pamamagitan ng kaniyang dugo
sa krus.)‘Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa
atin ang Dios.’ Mateo 1:23
‘Lalaki dapat Hindi sa tinapay lamang mabubuhay
ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig
ng Dios.’ Mateo 4:4 (Ang Hari Santiago Bibliya)
‘Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas
ng isang karayom, kay sa isang mayaman ang
umasok sa kaharian ng Dios.’Marcos 10:25
‘At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang
walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit
nila sa araw ng paghuhukom.’Mateo 12:36

‘Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang
mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig
sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko,
at ako'y magpapakahayag sa kaniya.’Juan 14:21
‘Datapuwa't ang sa mga palaaway, at mga hindi
nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus
nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at
kapootan,’Mga Taga-Roma 2:8
‘At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok
ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng
ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging
kaluluwang may buhay.’Genesis 2:7 (Nilikha ng Dios sa
araw 6, isang dalawampu't apat na oras araw-araw.
Ang lupa ay 6000 na taon gulang.) Lalaki lumikha ng
mga kasinungalingan.
‘Datapuwa't ang bawa't babaing nananalangin o
nanghuhula na walang lambong ang kaniyang ulo,
niwawalan ng puri ang kaniyang ulo; sapagka't gaya
rin ng kung kaniyang inahitan.’1 Mga Taga-Corinto 11:5
(Magsuot ng sumbrero o iba pang takip)
‘Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia:
sapagka't
sila'y
walang
kapahintulutang
mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng
sinasabi ng kautusan.’1 Mga Taga-Corinto 14:34
‘Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo
at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga
tanda at mga kababalaghan, upang mailigaw nila,
kung mangyayari, ang mga hirang.’Marcos 13:22
(Mohammed, Papa at iba pagkakaroon ng mga pangitain

at nagsasabi ng kasinungalingan.)
‘Sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang
babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala,
na ng pangangalunya sa kaniyang puso.’Mateo 5:28
‘At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa
lalake, na gaya ng pagsiping sa babae: ay kapuwa sila
nagkasala ng karumaldumal: sila'y papatayin na
walang pagsala: mabububo ang kanilang dugo sa
kanila.’Lucas20:13‘Ang masama ay mauuwi sa Sheol,’ Mga Awit 9:17
‘Ang

sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang
asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng
pangangalunya laban sa unang asawa: At kung
ihiwalay ng babae ang kaniyang asawa, at magasawa
sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalunya.’Marcos 10:11,12

‘Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa
lalake, ni ang lalake ay magsusuot ng pananamit ng
babae; sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay
na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Dios.’
Deuteronomio 22:5 (Babae palda, Mga lalaki Pantalon)
‘Huwag kang papatay.’ Exodo 20:13 Ang ikaanim na utos
(Babae pumatay milyon-milyong ng kanilang mga
sanggol, at ang demonyo magagalak.)‘Na kayo'y
makipagkasundo sa Dios.’2 Mga Taga-Corinto 5:20
‘Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil
sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong
laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon.’
Levitico 19:28 (Walang Tattoos)
‘At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't

walang ibang pangalan sa silong ng langit, na
ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.’Mga Gawa
4:12 (Jesus, hindi Mary, Buddha, Mohammed o sa iba.)
‘Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios (O
diyosa) sa harap ko.’Exodo 20:3 (Ang Simbahang
Katoliko ay sumasamba Mary. Muslim sumamba
Mohammed Antichrist kasuklamsuklam)
‘Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya
lamang ang iyong paglilingkuran.’Lucas 4:8 (Hindi mo
dapat maglingkod Mary, Buddha, Mohammed, papa,
o sa iba.) ‘Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y
gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na
kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng
lalake o babae,’Deuteronomio 4:16
‘Sapagka't may isang Dios at may isang
Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si
Cristo Jesus,’1 Timoteo 2:5 (Hindi Mary, Buddha,
Mohammed, papa, santo o sa iba.)
‘At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin
ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng
ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang
dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin
sila.’ Mateo 6:7
‘At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay
na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;’
Mga Hebreo 9:27 (Langit o Impyerno no Purgatory sa
pagitan. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang isip.)
‘At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang

tao sa lupa: sapagka't iisa ang inyong ama, sa
makatuwid baga'y siya na nasa langit.’Mateo 23:9
(Hindi isang pari.)
‘Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw
ninoman. Sapagka't marami ang magsisiparito sa
aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at
ililigaw ang marami.’Mateo 24:4,5 (Katoliko pari ay
nakalaan ibang Cristo.)
‘Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang
saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na
Anak ng Dios’ ‘Datapuwa't siya, sapagka't
namamalagi
magpakailan
man
ay
may
pagkasaserdote siyang di mapapalitan.’ Mga Hebreo
4:14,7:24 (Lahat ng iba pang mga pari ay huwad)
‘Mangagingat kayo sa mga eskriba (Panrelihiyon
Mga pinuno) na ibig magsilakad na may mahahabang
damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan (Ama,
kagalang-galang) sa mga pamilihan, at ang mga
pangulong upuan sa mga sinagoga (Mga Simbahan),
at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; Na
sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao,
at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng
mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking
kahatulan.’ Lucas 20:46,47
‘Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa
akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga
utos ng mga tao.’Marcos 7:7
‘Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan
dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di

matuwid,’1 Pedro3:18‘Sa kaloobang yaon tayo'y pin
apaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng
katawan ni Cristo na minsan magpakailan man.’Hebreo 10:10
‘At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang
Cristo, Ang anak ng Dios na buhay.’Sinabi ni Hesus:
'Na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay
itatayo ko ang aking iglesia; ’Mateo 16:16,18 ‘Sapagka't
sino ang Dios, liban sa Panginoon? At sino ang
malaking bato maliban sa ating Dios?’Mga Awit 18:31
‘O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay
hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag
kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang
mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga
mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang
mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Ni ang mga
magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga
manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang
mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng
kaharian ng Dios.’1 Mga Taga-Corinto 6:9,10 ‘At sa lahat na
mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa
dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na
siyang ikalawang kamatayan.’ Pahayag 21:8
‘At nakita ko ang babae (empire relihiyoso ni
Satanas) na lasing sa dugo ng mga banal, at sa dugo
ng mga martir ni Jesus.’Pahayag 17:6 ‘At sa kaniyang
noo ay nakasulat ang isang pangalan, hiwaga,
dakilang babilonia, ina ng mga patutot at ng mga
kasuklamsuklam sa lupa.’Pahayag17:5 (Katoliko at
Muslim ay inuusig, at pinatay ng milyon-milyong Bibliya

paniniwalang tunay na mga Kristiyano at mga Hudyo
sa buong daigdig, Antichrist Religious kasamaan.)
‘Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa
kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa
kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, Ay iinom din
naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios,’Pahayag 14:9,10
‘Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na
makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak
ang kaniyang buhay? Sapagka't anong ibibigay ng tao
na katumbas sa kaniyang buhay?’Marcos 8:36,37
‘Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating,
mabagsik, na may poot at mabangis na galit; upang
gawin kagibaan ang lupa, at upang lipulin mula roon
ang mga makasalanan niyaon.’‘At aking parurusahan
ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang
mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan;’ Isaias 13:9,11
‘Magsilapit kayo sa Dios, at siya'y lalapit sa inyo.
Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong
mga makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga
puso, kayong mga may dalawang akala.’Santiago 4:7,8
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