Trebuie s v
na te i din nou
Ioan 3:7

Cuvintele lui Dumnezeu

“Adev rat î i (Isus) spun c , dac un om nu se na te
din nou, nu poate vedea Împ r ia lui Dumnezeu.”
Ioan 3:3 “Ce este n scut din carne, este carne, i ce este
n scut din Duh, este duh.”Ioan 3:6 “U te mira c i-am
zis: ,,Trebuie s v na te i din nou.”Ioan 3:7

De ce
“Oi r t ceam cu to ii ca ni te oi, fiecare î i vedea de
drumul lui” Isaia 53:6 “Multe c i pot p rea bune
omului, dar la urm se v d c duc la moarte.” Proverbe
14:12 “C ci to i au p c tuit, i sînt lipsi i de slava lui
Dumnezeu.” Romani 3:23 “Nu este nici un om
neprih nit, niciunul m car.” Romani 3:10 “Cine
p c tuie te, este dela diavolul, c ci diavolul
p c tuie te dela început.” 1 Ioan 3:8 “Dumnezeu nu
ine seama de vremurile de ne tiin , i porunce te
acum tuturor oamenilor de pretutindeni s se
poc iasc ;” Faptele 17:30 “Am s v ar t de cine s v
teme i. Teme i-v de Acela care, dup ce a ucis, are
puterea s arunce în gheen ; da, v spun, de El s v
teme i.”Luca 12:5“Fiindc plata p catului este moartea:
dar darul f r plat al lui Dumnezeu este via a
vecinic în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 6:23
“înt ri i-v inimile, c ci venirea Domnului este
aproape.”Iacob 5:8

Cum
“Fiindc atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a
dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El,
s nu piar , ci s aib via a vecinic .” Ioan 3:16 “Pe
Cel ce n'a cunoscut niciun p cat, El L -a f cut p cat

pentru noi, ca noi s fim neprih nirea lui Dumnezeu
în El.” 2 Corinteni 5:21 “Dar Dumnezeu Î i arat
dragostea fa de noi prin faptul c , pe cînd eram noi
înc p c to i, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8
“A Lui, care ne iube te, care ne -a sp lat de p catele
noastre cu sîngele S u,” Revelation 1:5 “Dar tuturor
celor ce L-au primit, adic celorce cred în Numele
Lui, le -a dat dreptul s se fac copii ai lui
Dumnezeu;” Ioan 1:12 “Cine are pe Fiul, are via a;
cine n'are pe Fiul lui Dumnezeu, n'are via a.” 1 John
5:12 “Eu sînt calea, adev rul i via a. Nimeni nu vine
la Tat l decît prin Mine.” Ioan 14:6 “Iat Eu stau la
u , i bat. Dac aude cineva glasul meu i deschide
u a, voi intra la el, voi cina cu el, i el cu Mine.”
Apocalipsa 3:20 “Eu (Isus) sînt învierea i via a. Cine
crede în Mine, chiar dac ar fi murit, va tr i.” Ioan
11:25 “Dac m rturise ti deci cu gura ta pe Isus ca
Domn, i dac crezi în inima ta c Dumnezeu L -a
înviat din mor i, vei fi mîntuit.” Romani 10:9 “Fiindc
,oricine va chema Numele Domnului (Isus), va fi
mîntuit.” Romani 10:13 “Cine va crede i se va boteza,
va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.”
Marcu 16:16 “At c acum este vremea potrivit ; iat c
acum este ziua mîntuirii.” 2 Corinteni 6:2 “Alege i ast zi
cui vre i s sluji i.” Iosua 24:15 “Dac r mîne i în
cuvîntul Meu, sînte i în adev r ucenicii Mei; Ve i
cunoa te adev rul, i adev rul v va face slobozi."
Ioan 8:31,32

Ce este n scut din nou
“El v va boteza cu Duhul Sfînt i cu foc.” Matei 3:11

“El v va da un alt Mîngîietor, care s r mîn cu voi
în veac; i anume, Duhul adev rului.” Ioan 14:16,17
“El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, f cute de noi în
neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea
na terii din nou i prin înoirea f cut de Duhul Sfînt.”
Tit 3:5 “Ricine este n scut din Dumnezeu, nu
p c tuie te, pentruc s mîn a Lui r mîne în el; i nu
poate p c tui, fiindc este n scut din Dumnezeu.” 1
Ioan 3:9 “C ci, dac este cineva în Hristos, este o
f ptur nou . Cele vechi s'au dus: iat c toate
lucrurile s'au f cut noi.” 2 Corinteni 5:17 “Fiindc a i
fost n scu i din nou nu dintr-o s mîn , care poate
putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu i care r mîne
în veac.” 1 Petru 1:23 “Dar a i fost sp la i, a i fost
sfin i i, a i fost socoti i neprih ni i, în Numele
Domnului Isus Hristos, i prin Duhul Dumnezeului
nostru.” 1 Corinteni 6:11 “Ferice``,,de aceia ale c ror
f r de legi sînt iertate, i ale c ror p cate sînt
acoperite!” Romani 4:7 “Vei c uta pe Domnul,
Dumnezeul t u, Îl vei g si dac -L vei c uta din toat
inima ta i din tot sufletul t u.” Deut 4:29

Domnul spune:
“Isus le -a vorbit din nou, i a zis: ,,Eu sînt Lumina
lumii; cine M urmeaz pe Mine, nu va umbla în
întunerec, ci va avea lumina vie ii.” Ioan 3:17
“Eu (Isus) sînt Lumina lumii; cine M urmeaz pe
Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina
vie ii.” Ioan 8:12

“Dar vine ceasul, i acum a i venit, cînd închin torii
adev ra i se vor închina Tat lui în duh i în adev r;
fiindc astfel de închin tori dore te i Tat l.” Ioan 4:23
(Nu în minciuni religioase.)
“Dac n'are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” Rom 8:9

“U ori icine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!`` va
intra în Împ r ia cerurilor, ci celce face voia
Tat lui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21
“De ce-Mi zice i: ,Doamne, Doamne!` i nu face i ce
spun Eu?” Luca 6:46
'S iube ti pe Domnul, Dumnezeul t u, cu toat inima
ta, cu tot sufletul t u, cu toat puterea ta i cu tot
cugetul t u; i pe aproapele t u ca pe tine însu i.' Luca 10:27
“Religiunea curat
i neîntinat , înaintea lui
Dumnezeu, Tat l nostru, este s cercet m pe orfani i
pe v duve în necazurile lor, i s ne p zim neîntina i
de lume.” Iacob 1:27
“Dumnezeu a fost ar tat în trup.” 1 Timotei 3:16 (Isus,
care iart p catele prin sângele Lui pe cruce.)
'Emanuil,..Dumnezeu este cu noi.' Matei 1:23
“Omul nu tr ie te numai cu pîne, ci cu orice cuvînt
care iese din gura lui Dumnezeu.” Matei 4:4 (Biblia
Regelui Iacob)
“Mai lesne este s treac o c mil prin urechea unui
ac, decît s intre un om bogat în Împ r ia lui
Dumnezeu!” Marcu 10:25
“V spun c , în ziua judec ii, oamenii vor da socoteal

de orice cuvînt nefolositor, pe care -l vor fi rostit.” Matei 12:36
“Cine are poruncile Mele i le p ze te, acela M
iube te; i cine M iube te, va fi iubit de Tat l Meu.
Eu îl voi iubi, i M voi ar ta lui.” Ioan 14:21
“Va da mînie i urgie celor ce, din duh de gîlceav , se
împotrivesc adev rului i ascult de nelegiuire.” Rom 2:8
“Domnul Dumnezeu a f cut pe om din rîna
p mîntului, i -a suflat în n ri suflare de via , i omul
s'a f cut astfel un suflet viu.” Geneza 2:7 (Dumnezeu a
creat pe ziua 6, o zi dou zeci i patru or . P mântul
este de 6 mii de ani vechime.) Oamenii crea minciuni.
“Dimpotriv , orice femeie care se roag sau
prooroce te cu capul desv lit, î i necinste te capul
ei.” 1 Corinteni 11:5 (Smeri i-v cu o acoperitoare a capului.)
“Femeile s tac în adun ri, c ci lor nu le este
îng duit s ia cuvîntul în ele, ci s fie supuse, cum
zice i Legea.” 1 Corinteni 14:34
“C ci se vor scula Hristo i mincino i i prooroci
mincino i (Mohammed, Papa i altele). Ei vor face
semne i minuni (Având viziuni i spune minciuni),
ca s în ele, dac ar fi cu putin , i pe cei ale i.” Mar 13:22
“V spun c ori i cine se uit la o femeie, ca s'o
pofteasc , a i preacurvit cu ea în inima lui.” Matei 5:28
“Dac un om se culc cu un om cum se culc cineva
cu o femeie, amîndoi au f cut un lucru scîrbos; s fie
pedepsi i cu moartea, sîngele lor s cad asupra lor.”
Levitic 20:13 “Cei r i se întorc la locuin a mor ilor:
toate neamurile cari uit pe Dumnezeu.” Psalmi 9:17

"Oricine î i las nevasta, i ia pe alta de nevast ,
preacurve te fa de ea ; i dac o nevast î i las
b rbatul, i ia pe altul de b rbat, preacurve te.” Mar 10:11,12
“Femeia s nu poarte îmbr c minte b rb teasc , i
b rbatul s nu se îmbrace cu haine femeie ti; c ci
oricine face lucrurile acestea este o urîciune înaintea
Domnului, Dumnezeului t u.” Deut 22:5 (Rochii de
femei, pantaloni pentru b rba i)
"C ci trei sînt cari m rturisesc în cer: Tat l, Cuvîntul
(Isus) i Duhul Sfînt, i ace ti trei una sînt." 1 Ioan 5:7
(Acest lucru lipse te în toate Bibliile contraf cute.)
“S nu ucizi.” Exod 20:13 Porunca a asea (Femeile
ucide milioane de copii lor, iar demonii se bucur .)
“Împ ca i-v cu Dumnezeu!” 2 Corinteni 5:20
“Casa Mea se va chema o cas de rug ciune.` Dar voi
(Impostori religioase) a i f cut din ea o pe ter de
tîlhari.” Matei 21:13
“S nu v face i t ieturi în carne pentru un mort, i s
nu v face i slove s pate pe voi. Eu sînt Domnul.”
Levitic 19:28 (Nr Tatuaje)
“C ci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie s fim mîntui i.” Faptele 4:12
(Isus, nu Mary, Buddha, Mohamed sau altele.)
“S nu ai al i dumnezei (Sau Zeita) afar de Mine.”
Exod 20:3
Prima porunc
(Biserica Catolic se
închin Mary. Musulmanii se închin Mohammed,
Antichrist urâciunile)
“S te închini Domnului, Dumnezeului t u, i numai

Lui s -I sluje ti.” Luca 4:8 (Tu nu servesc Mary,
Buddha, Mohammed, papii, sau sfin ilor.) “Ca nu
cumva s v strica i, i s v face i un chip cioplit,
sau o înf i are a vreunui idol, sau chipul vreunui om
sau chipul vreunei femei,” Deut 4:16
“C ci este un singur Dumnezeu, i este un singur
mijlocitor între Dumnezeu i oameni: Omul Isus
Hristos.” 1 Timotei 2:5 (Nu Mary, Buddha, Mohamed,
papi, Vie ile Sfin ilor sau altele.)
“Cînd v ruga i, s nu bolborosi i acelea i vorbe, ca
p gînii, c rora li se pare c , dac spun o mul ime de
vorbe, vor fi asculta i.” Matei 6:7
“ i, dup cum oamenilor le este rînduit s moar o
singur dat , iar dup aceea vine judecata.” Hebrews
9:27 (Rai sau iad nu purgatoriu în între. Dumnezeu nu
se schimb niciodat mintea lui.)
“ i ,Tat ` s nu numi i pe nimeni pe p mînt; pentruc
Unul singur este Tat l vostru: Acela care este în
ceruri.” Matthew 23:9 (Nu un preot)
“B ga i de seam s nu v în ele cineva. Fiindc vor
veni mul i în Numele Meu, i vor zice: ,Eu sînt
Hristosul!` i vor în ela pe mul i.” Matthew 24:4,5
(Preot sunt hirotoni i alte Hristos.)
“Avem un Mare Preot însemnat, care a str b tut
cerurile-pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Dar El, fiindc
r mîne ,,în veac, are o preo ie, care nu poate trece
dela unul la altul.” Evrei 4:14,7:24 (Toate celelalte
preoti sunt în el tori.)

“Degeaba M cinstesc ei, dînd înv turi cari nu sînt
decît ni te porunci omene ti.” Marcu 7:7 (Catolici,
Ortodocsi Buddhistii, Hindu i, Musulmani i altele)
“P zi i-v de c rturari (Liderii religio i), c rora le
place s se plimbe în haine lungi, i s le fac lumea
plec ciuni prin pie e (Tat l); ei umbl dup scaunele
dintîi în sinagogi (biserici, moschee), i dup locurile
dintîi la ospe e; i casele v duvelor le m nînc , în
timp ce, de ochii lumii, fac rug ciuni lungi. De aceea
vor lua o mai mare osînd .” Luca 20:46,47
“Copiii strîng lemne, p rin ii aprind focul, i femeile
(Surorile) fr mînt pl m deala, ca s preg teasc
turte (Euharistia) împ r tesei cerului, i s toarne
jertfe de b utur altor dumnezei, ca s M mînie.”
Ieremia 7:18 (Biserica Catolic
se închin Maria
numind-o regina cerului. Urâciunea) Ieremia 44:17-21
“Hristos, de asemenea, a suferit odat pentru p cate,
El, Cel neprih nit, pentru cei nelegiui i.” 1 Petru 3:18
“Prin aceast ,voie am fost sfin i i noi, i anume prin
jertfirea trupului lui Isus Hristos, odat pentru
totdeauna.” Evrei 10:10
“Pe via a Mea M jur, zice Domnul, c orice
genunchi se va pleca înaintea Mea (Isus), i orice
limb va da slav lui Dumnezeu.” Romani 14:11 (Nu
Maria, Mohammed sau Buddha sau preo i) “De aceea
i (Isus) poate s mîntuiasc în chip des vîr it pe cei
ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentruc tr ie te
pururea ca s mijloceasc pentru ei.” Evrei 7:25
“Simon Petru, drept r spuns, I -a zis (Isus): ,,Tu e ti

Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! i Eu î i spun:
tu e ti Petru, i pe aceast piatr (Hristos Însu i,
Dumnezeu numai Mântuitorul) voi zidi Biserica Mea,
i por ile Locuin ei mor ilor nu o vor birui.” Matei
16:16,18 “C ci cine este Dumnezeu, afar de Domnul,
i cine este o stînc , afar de Dumnezeul nostru?” Psalmi 18:31
“Când (Maria) zilele ei împlinit zilele pentru
cur irea ei, dup Legea lui Moise, Iosif i Maria au
adus Pruncul (Isus) la Ierusalim, ca s -L înf i eze
înaintea Domnului, i ca s aduc jertf : o p reche de
turturele sau doi pui de porumbei, dup cum este
poruncit în Legea Domnului. Unul pentru arderea de
tot, altul pentru jertfa de isp ire (P catele ei).” Luca
2:22,24, Levitic 12:8

“Eu (Isus) sînt U a (Nu Preo ii, Mary, Mohammed,
Buddha, religie). Dac intr cineva prin Mine, va fi
mîntuit; va intra i va ie i, i va g si p une. Ho ul
(Papii, preo ii, Mohammed) nu vine decît s fure, s
junghie i s pr p deasc . Eu am venit ca oile s aib
via , i s'o aib din bel ug.” Ioan 10:9,10
“Cum se împac Templul lui Dumnezeu cu idolii?
C ci noi sîntem Templul Dumnezeului celui viu, cum
a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui i voi umbla în
mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, i ei vor fi
poporul Meu.” 2 Corinteni 6:16 (Biserica nu este o
cl dire, dar oamenii care s-au poc it de p catele lor i
au crezut pe sângele lui Isus pentru mântuirea lor, au
fost n scu i din Duhul lui Dumnezeu.)
“U ti i c cei nedrep i nu vor mo teni Împ r ia lui
Dumnezeu? Nu v în ela i în privin a aceasta: nici

curvarii, nici închin torii la idoli, nici preacurvarii,
nici malahii, nici sodomi ii, nici ho ii, nici cei lacomi,
nici be ivii, nici def im torii, nici r pare ii nu vor
mo teni Împ r ia lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 6:9,10 “ i
to i mincino ii, partea lor este în iazul, care arde cu
foc i cu pucioas .” Apocalipsa 21:8
“Oricine este din adev r ascult glasul Meu.” Ioan
“Ve i cunoa te adev rul, i adev rul v va face
slobozi. Deci, dac Fiul v face slobozi, ve i fi cu
adev rat slobozi.” Ioan 8:32,36

18:37

“ i am v zut pe femeia (Imperiul religioas a lui
Satana) aceasta, îmb tat de sîngele sfin ilor i de
sîngele mucenicilor lui Isus.” Apocalipsa 17:6 (Catolici,
musulmani i al ii, persecuta i i sacrificate milioane
de Biblie crede Adev ra ii cre tini i evrei peste tot
p mântul, Antihrist rele religioase.)
“Dac se închin cineva fiarei i icoanei ei, i
prime te semnul ei pe frunte sau pe mîn , va bea i el
din vinul mîniei lui Dumnezeu.” Apocalipsa 14:9,10
i ce folose te unui om s cî tige toat lumea, dac
î i pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb
pentru sufletul s u?” Marcu 8:36,37
“Iat , vine ziua Domnului, zi f r mil , zi de mînie i
urgie aprins , care va preface tot p mîntul în pustiu,
i va nimici pe to i p c to ii de pe el.” Isaia 13:9,11
“Voi trimite foc Magogului (Rusia), i celorce
locuiesc lini ti i în ostroave (Statele Unite), ca s tie
c Eu sînt Domnul.” Ezechiel 39:6

“Ca i Sodoma i Gomora i cet ile vecine, pe cari le
-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, a a nu va mai fi
locuit nici el, i nimeni nu se va mai a eza acolo.”
Ieremia 50:40 “Cum s'a rupt i s'a sf rîmat ciocanul
întregului p mînt! Babilonul este nimicit în mijlocul
neamurilor!” Ieremia 50:23 “Vai de cine se ceart cu
F c torul s u!” Isaia 45:9
“Supune i-v dar lui Dumnezeu. Împotrivi i-v
diavolului, i el va fugi dela voi. Apropia i-v de
Dumnezeu, i El Se va apropia de voi. Cur i i-v
mînile, p c to ilor; cur i i-v inima, oameni cu
inima împ r it !” Iacob 4:7,8
“Cel ce va birui, va fi îmbr cat astfel în haine albe.
Nu -i voi terge nicidecum numele din cartea vie ii, i
voi m rturisi numele lui înaintea Tat lui Meu i
înaintea îngerilor Lui.” Apocalipsa 3:5 “Ricine n'a fost
g sit scris în cartea vie ii, a fost aruncat în iazul de
foc. Apocalipsa 20:15
Poc i i-v , Crede, ascult m de Dumnezeu, s fie
botezat, citi i Cuvântul lui Dumnezeu, începe la Noul
Testament. Preg te te-te s întâlne ti pe Dumnezeul t u!
Pentru acest lucru tractului i mai multe bro uri
gratuit Biblie care poate fi acordat o tipografie sau
prin e-mail du-te la: BornAgain4U.NET

