Semua Harus
Dilahirkan
Kembali
Yohanes 3:7

Firman Tuhan

“Yesus (berkata), Percayalah, tak seorang pun dapat
menjadi anggota umat Tuhan, kalau ia tidak dilahirkan
kembali.” Yohanes 3:3 “Manusia secara jasmani dilahirkan
oleh orang tua, tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh
Allah.” Yohanes 3:6 “Jangan heran kalau Aku mengatakan:
kamu semua harus dilahirkan kembali.” Yohanes 3:7

Mengapa
“Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing
mencari jalannya sendiri. TUHAN telah menimpakan
kepadanya kejahatan kita semua.” Yesaya 53:6 “Ada jalan
yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju
maut.” Proverb 14:12 “Semua orang sudah berdosa dan jauh
dari Tuhan yang hendak menyelamatkan mereka.”Roma
3:23 “Seperti yang tertulis dalam Alkitab, “Tidak seorang
pun yang benar.” Roma 3:10 “Tetapi orang yang terusmenerus berbuat dosa adalah anak Iblis, sebab Iblis
berdosa sejak semula.”1Yohanes 3:8 “Masa kebodohan kita itu
sudah dilupakan oleh Tuhan, tetapi sekarang Ia menyuruh
semua orang di seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa
mereka.” Kisah Rasul-rasul 17:30 “Baiklah Kutunjukkan
kepadamu siapa yang harus kalian takuti. Takutlah
kepada Tuhan! Sebab sesudah membunuh, Ia berkuasa
juga membuang ke dalam neraka! Percayalah, Dialah
yang harus kalian takuti.” Lukas 12:5 “Sebab kematian
adalah upah dari dosa; tetapi hidup sejati dan kekal
bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian
yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma.” Roma 6:23
“Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab
hari kedatangan Tuhan sudah dekat.” Yakobus 5:8

Bagaimana
“Karena Tuhan begitu mengasihi manusia di dunia ini,
sehingga Ia memberikan hanya diperanakkan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan
kekal.” Yohanes 3:16 “Kristus tidak berdosa, tetapi Tuhan
membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita
berbaik kembali dengan Tuhan karena bersatu dengan
Kristus.” 2 Korintus 5:21 “Tetapi Tuhan menyatakan kasihNya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada
waktu kita masih orang berdosa.” Roma 5:8 “Yesus
mengasihi kita, dan dengan darah-Nya Ia membebaskan
kita dari dosa-dosa kita.” Wahyu 1:5 “Namun ada juga
orang yang menerima Dia dan percaya kepada-Nya;
mereka diberi-Nya hak menjadi anak Tuhan.” Yohanes 1:12
“Orang yang mempunyai Anak Tuhan, mempunyai
hidup itu; dan orang yang tidak mempunyai Dia, tidak
mempunyai hidup itu.” 1 Yohanes 5:12 “Yesus mengatakan,
"Akulah jalan untuk mengenal Tuhan dan mendapat
hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui Aku.” Yohanes 14:6 “Aku berdiri di
depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang
mendengar suara-Ku, dan membuka pintu, Aku akan
masuk menemui dia; Aku akan makan bersama-sama
dia dan ia makan bersama-sama Aku.” Wahyu 3:20
“Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan
orang mati..Orang yang percaya kepada-Ku akan hidup,
walaupun ia sudah mati.” Yohanes 11:25 “Mengaku dengan
mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, dan Saudara percaya

dalam hatimu bahwa Tuhan sudah menghidupkan Yesus
dari kematian, maka anda akan selamat.” Roma 10:9 “Dalam
Alkitab tertulis, Semua orang yang berseru kepada Tuhan
(Yesus), akan selamat.” Roma 10:13 “Orang yang tidak percaya
akan dihukum. Tetapi orang yang percaya dan dibaptis, akan
selamat.” Markus 16:16 “Sekarang inilah hari untuk
diselamatkan!” 2 Korintus 6:2 “Ambillah keputusan hari ini juga
kepada siapa kamu mau mengabdi.” Yosua 24:15 “Kalau kalian
hidup menurut ajaran-Ku kalian sungguh-sungguh pengikutKu, maka kalian akan mengenal Tuhan yang benar, dan
oleh karena itu kalian akan dibebaskan.” Yohanes 8:31,32

Apa itu Lahir Lagi
“Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Tuhan dan
api.” Matius 3:11 “Ia akan memberikan kepadamu
Penolong lain, yang akan tinggal bersama kalian untuk
selama-lamanya. Dia itu Roh Tuhan yang akan
menyatakan kebenaran tentang Tuhan.” Yohanes 14:16,17 “Ia
menyelamatkan kita, bukan karena kita sudah
melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia
sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita
melalui Roh Tuhan, yang memberikan kita kelahiran
baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita.” Titus
3:5 “Orang yang sudah menjadi Anak Tuhan, tidak
terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Tuhan sendiri
ada padanya. Dan karena Tuhan itu Bapanya, maka ia
tidak dapat terus-menerus berbuat dosa.” 1Yohanes 3:9
“Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, menjadi
manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada
lagi--semuanya sudah menjadi baru.” 2 Korintus 5:17

“Sebab melalui sabda Tuhan yang hidup dan yang
abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang
bukannya lahir dari manusia, melainkan dari Bapa yang
abadi.” 1 Petrus 1:23 “Kalian sudah berbaik kembali dengan
Tuhan, karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus
Kristus dan karena kuasa Roh dari Tuhan kita.” 1 Korintus
6:11 “Berbahagialah orang yang kesalahan-kesalahannya
dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Tuhan!” Roma 4:7
“Lalu kamu akan mencari TUHAN Tuhan, dan kalau
kamu mencari-Nya dengan segenap hatimu, kamu akan
menemukan Dia.” Ulangan 4:29

Tuhan mengatakan:
“Yesus berkata: Akulah terang dunia. Orang yang
mengikuti Aku tak akan berjalan dalam kegelapan,
tetapi mempunyai terang kehidupan.” Yohanes 8:12
“Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang,
bahwa dengan kuasa Roh Tuhan orang-orang akan
menyembah Bapa sebagai Tuhan yang benar seperti
yang diinginkan Bapa.” Yohanes 4:23 (Tidak dalam agama
kebohongan.) “Orang yang tidak mempunyai Roh
Kristus, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus.” Roma 8:9
“Tidak semua orang yang memanggil Aku, Tuhan,
Tuhan, akan menjadi anggota umat Tuhan, tetapi
hanya orang-orang yang melakukan kehendak BapaKu yang di surga.” Matius 7:21 (Percaya pada Yesus)
“Mengapa kalian memanggil Aku, Tuhan, Tuhan, tetapi
tidak melakukan apa yang Kukatakan kepadamu?” Lukas 6:46
“Cintailah Tuhan Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan

segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan
dengan seluruh akalmu, dan Cintailah sesamamu
seperti engkau mencintai dirimu sendiri.”Lukas 10:27
“Ketaatan beragama yang murni dan sejati menurut
pandangan Tuhan Bapa ialah: menolong anak-anak yatim
piatu dan janda-janda yang menderita, dan menjaga diri
sendiri supaya jangan dirusakkan oleh dunia ini.” Yakobus 1:27
“Tuhan itu nyata dalam daging.” 1 Timotius 3:16 (Yesus,
mengampuni dosa dengan darahNya di kayu salib.)
“Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan
seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan
Imanuel.”(Imanuel, Tuhan ada bersama kita.) Matius 1:23
“Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap
perkataan yang diucapkan oleh Tuhan.” Matius 4:4 (Alkitab)
“Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada
seorang kaya masuk Dunia Baru Tuhan.” Markus 10:25
“Jadi, ingatlah: pada Hari Kiamat, setiap orang harus
bertanggung jawab atas tiap ucapannya yang tidak
berguna.” Matius 12:36
“Orang yang menerima perintah-perintah-Ku dan
melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Bapa-Ku
akan mengasihi orang yang mengasihi Aku. Aku pun
akan mengasihi orang itu dan menyatakan diri-Ku
kepadanya.” Yohanes 14:21 “Tetapi orang-orang perdebatan
mementingkan diri sendiri dan tidak mau taat kepada
Tuhan, melainkan mengikuti yang jahat, orang-orang
itu akan sangat dimurkai Tuhan.” Roma 2:8
“Kemudian TUHAN Tuhan mengambil sedikit tanah,

membentuknya menjadi seorang manusia, lalu
menghembuskan napas yang memberi hidup ke
dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia
itu.” Kejadian 2:7 (Jahweh menciptakan manusia pada
hari 6, dua puluh empat jam sehari. Bumi adalah 6
ribu tahun.) Laki-laki membuat kebohongan.
“Setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat
dengan dishonors ditemukan nya kepala kepalanya.” 1
Korintus 11:5 (Memakai topi atau tutup kepala lain)
“Wanita harus diam pada waktu pertemuan jemaat.
Mereka tidak diizinkan berbicara. Mereka tidak boleh
memegang pimpinan.” 1 Korintus 14:34
“Sebab penyelamat-penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu
akan dating (Mohammed, Paus dan lainnya). Mereka akan
mengerjakan perbuatan-perbuatan luar biasa dan keajaibankeajaiban (Memiliki visi dan berbohong) untuk menipu
kalau mungkin, umat Tuhan juga.” Markus 13:22
“Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: barangsiapa
memandang seorang wanita dengan nafsu berahi, orang itu
sudah berzinah dengan wanita itu di dalam hatinya.” Matius 5:28
“Jika seorang pria juga terletak dengan manusia
(homoseksual), begitu dia dengan seorang wanita,
keduanya telah melakukan kekejian: mereka pasti akan
dihukum mati.” Imamat 20:13 “Orang fasik akan berubah ke
neraka, dan segala bangsa yang lupa Tuhan.” Psalm 9:17
“Siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita
lain, orang itu berzinah terhadap istrinya yang pertama itu.
Begitu juga wanita yang menceraikan suaminya lalu kawin

dengan lelaki yang lain, ia pun berzinah.” Markus 10:11,12
“Orang perempuan tak boleh berpakaian seperti laki-laki
dan orang laki-laki tak boleh berpakaian seperti
perempuan, sebab orang yang berbuat begitu dibenci
TUHAN Tuhan.” Ulangan 22:5 (Wanita gaun, celana pria)
“Jangan membunuh” (pembunuhan). Keluaran 20:13
Perintah Keenam (Wanita membunuh jutaan bayi
mereka, dan setan-setan bersukacita.)
“Rumah-Ku akan disebut rumah tempat berdoa.
Tetapi kalian (Agama Imposters) menjadikannya
sarang penyamun!” Matius 21:13
“Anda tidak akan memotong tubuhmu, atau tanda-tanda
atasmu: Akulah Tuhan.” Imamat 19:28 (Tidak ada tato)
“There is no other name under heaven given among men
whereby we must be saved.” Kisah Rasul-rasul 4:12 (Yesus,
bukan Maria, Buddha, Mohammed atau orang lain.)
“Jangan menyembah ilah-ilah lain (atau Dewi). Sembahlah
Aku saja.”Keluaran 20:3 (Gereja Katolik menyembah Maria.
Muslim menyembah Mohammed Antikristus kekejian)
“Sembahlah Tuhan Tuhan dan layanilah Dia saja.” Lukas 4:8
(Tidak Maria, Buddha, Mohammed, paus-paus, atau orang
lain.) “Jadi jagalah supaya kamu jangan sampai berdosa
karena membuat bagi dirimu sendiri patung untuk disembah
dalam bentuk apa pun, laki-laki atau perempuan.” Ulangan 4:16
“Sebab, hanya ada satu Tuhan, dan hanya satu
penengah antara Tuhan dengan manusia, yaitu
Kristus Yesus.” 1 Timotius 2:5 ( Tidak Maria, Buddha,

Mohammed, Paus, orang kudus atau orang lain.)
“Ketika Anda berdoa, menggunakan tidak sia-sia
pengulangan sebagai kafir dilakukan: mereka
menyangka bahwa mereka akan mendengar untuk
mereka yang banyak berbicara.” Matius 6:7
“Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia mati satu
kali saja dan setelah itu diadili oleh Tuhan.”Ibrani 9:27
(Surga atau neraka tidak ada purgatori di antara.
Tuhan tidak pernah berubah pikiran.)
“Dan janganlah kalian memanggil seorang pun di dunia
ini 'Bapak', sebab Bapakmu hanya satu, yaitu Bapa yang
di surga.”Matius 23:9 (Tidak seorang imam penipu.)
“Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Sebab
banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku
dan berkata, 'Akulah Raja Penyelamat! (Imam Katolik)
Mereka akan menipu banyak orang.” Matius 24:4,5
“Kita mempunyai Imam Agung yang besar, yang sudah
masuk sampai ke depan Tuhan--Dialah Yesus Anak
Tuhan.” “Tetapi Yesus hidup selama-lamanya, jadi
jabatan-Nya sebagai imam tidak berpindah kepada orang
lain.” Ibrani 4:14,7:24 (Semua imam lainnya adalah penipu.)
“Orang yang mau menjadi besar di antara kalian,
harus menjadi pelayanmu. Dan orang yang mau
menjadi yang pertama di antara kalian, harus menjadi
hambamu.”Matius 20:26,27 (Paus mengklaim judul Tuhan
[Raja segala raja dan tuan segala tuan] Dia itu adalah
Antikristus.) Lukas 4:5-8, Wahyu 19:16
“Percuma mereka menyembah Aku, sebab peraturan

manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturan-Ku!”
Markus 7:7 (Katolik, Buddha, Hindu, Muslim dan lainnya)
“Hati-hatilah terhadap guru-guru agama. Mereka suka
berjalan-jalan dengan jubah yang panjang, dan suka
dihormati di pasar-pasar. Mereka suka tempat-tempat
terhormat di dalam rumah ibadat (Kuil, gereja, Masjid) dan
di pesta-pesta. Mereka menipu janda-janda dan merampas
rumahnya. Hukuman mereka nanti berat!” Lukas 20:46,47
“Sebab Kristus sendiri mati hanya sekali saja, untuk selamalamanya karena dosa manusia--seorang yang tidak bersalah,
mati untuk orang yang bersalah. Kristus melakukan itu supaya
Ia dapat membimbing kalian kepada Tuhan.” 1 Petrus 3:18
“Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan,
setiap lutut menyembahnya kepadaku (Yesus), dan
segala lidah mengaku dosa kepada Tuhan.” Roma 14:11
(Tidak Maria, Mohammad, Buddha atau orang lain.)
“Dia (Yesus) juga mampu menyelamatkan mereka yang
datang kepadanya Tuhan oleh melihat dia pernah hidup
untuk menjadi pengantara mereka.” Ibrani 7:25
“Simon Petrus menjawab (Yesus) dan berkata, engkau
adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Dan saya
(Yesus) mengatakan juga kepadamu, bahwa engkau
adalah Petrus, dan atas Batu ini (Kristus sendiri, Tuhan
satu-satunya Juruselamat) aku akan membangun gereja
saya.” Matius 16:16,18 “Siapakah Tuhan kecuali Tuhan? atau
Siapakah batu kecuali Tuhan?”Psalm 18:31
“Tibalah saatnya Maria menjalankan adat penyucian
menurut hukum Musa...Mereka juga bermaksud
mempersembahkan kurban, yaitu sepasang burung

tekukur atau dua ekor burung merpati yang muda,
seperti yang ditentukan dalam Hukum Tuhan.”Lukas
2:22,24 (Mary dosa menawarkan) Imamat 12:8
“Akulah (Yesus) pintu. Siapa masuk melalui Aku akan
selamat. Pencuri (Paus, imam, Muhammad) datang
hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk
merusak. Tetapi Aku datang supaya manusia mendapat
hidup--hidup berlimpah-limpah.” Yohanes 10:9,10
“Tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak
menuruti kemauan Tuhan, tidak akan menjadi anggota
umat Tuhan? Jangan tertipu! Orang-orang yang berbuat
cabul, orang-orang yang menyembah berhala (Semua
orang yang berlutut di imiges. Keluaran 20:4,5), yang
berzinah, yang melakukan perbuatan yang memalukan
terhadap sesama jenisnya, yang mencuri, yang serakah,
yang pemabuk, yang suka memburuk-burukkan orang
lain, dan yang memeras orang lain--semua orang seperti
itu tidak akan menjadi anggota umat Tuhan.”1 Korintus
6:9,10 “Dan semua pembohong, akan dibuang ke dalam
lautan api dan belerang yang bernyala.” Wahyu 21:8
“Orang yang dari kebenaran itu mendengarkan Aku.” Yohanes
“Kalian akan mengenal Tuhan yang benar, dan oleh
karena itu kalian akan dibebaskan.” “Jika anak akan
membuat Anda gratis, Anda akan terbebas.” Yohanes 8:32,36

18:37

“Orang yang memuja binatang itu dengan patungnya, dan
mempunyai tanda binatang itu pada dahi atau tangannya,
Maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan.” Wahyu 14:9,10
“Apa untungnya bagi seseorang, kalau seluruh dunia ini

menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah
hidup itu ditukar dengan sesuatu?” Markus 8:36,37
“Hari TUHAN akan datang, dan pada hari itu
TUHAN melampiaskan kemarahan-Nya dan murkaNya yang hebat. Bumi akan menjadi padang tandus,
dan setiap orang berdosa akan binasa. Aku akan
menghukum dunia karena kejahatannya, dan orangorang jahat karena dosa-dosa mereka.” Yesaya 13:9,11
“Aku akan menghantar api pada Magog (Rusia), dan
di antara mereka yang tinggal sembarangan
(Amerika) di Kepulauan: dan mereka akan
mengetahui bahwa akulah Tuhan.” Yehezkiel 39:6
“Sebagaimana Aku memusnahkan Sodom dan
Gomora bersama desa-desa di sekitarnya, begitu juga
Aku akan memusnahkan Babel (Amerika).” Yeremia 50:40
“Mendekat kepada Jahweh, dan ia akan mendekat
kepada Anda. Membersihkan tangan Anda, Anda
orang berdosa; dan menyucikan hati Anda.” Yakobus 4:7,8
“Orang-orang yang tidak tertulis namanya di dalam Buku
Orang Hidup, dibuang ke dalam lautan api.” Wahyu 20:15
Bertobat, percaya, mentaati Tuhan, dibaptis,
membaca firman Tuhan, mulai di Perjanjian Baru.
Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan!
Untuk mendapatkan pamflet ini dan lainnya pamflet Alkitab
gratis yang dapat diberikan kepada sebuah perusahaan
percetakan atau diemail pergi ke: BornAgain4U.net

