Måsten Födas
På Nytt
Johannes 3:7

Guds Ord

“Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en
människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få
se Guds rike.” Johannes 3:3 “Det som är fött av kött, det
är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.”
Johannes 3:6 “Förundra dig icke över att jag sade dig att I
måsten födas på nytt.” Johannes 3:7

Varför
“Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville
vandra sin egen väg.” Jesaja 53:6 “Mången håller sin
väg för den i rätta, men på sistone leder den dock till
döden.” Ordspråksboken 14:12 “Alla hava ju syndat och äro i
saknad av härligheten från Gud.” Romabrevet 3:23 “Så är
ock skrivet: "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.”
Romabrevet 3:10 “Den som gör synd, han är av djävulen, ty
djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför
uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet
djävulens gärningar.” 1 Johannes 3:8 “Med sådana
okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men
nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola
göra bättring.” Apostagärningarna 17:30 “Jag vill lära eder
vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att,
sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag
säger eder: Honom skolen I frukta. Lukas 12:5 “Ty den
lön som synden giver är döden, men den gåva som
Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår
Herre.”Romabrevet 6:23 “Ja, biden ock I tåligt, och styrken
edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.”Jakobsbrevet 5:8

Hur
“Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde

Son, på det att var och en som tror på honom skall
icke förgås, utan hava evigt liv.”Johannes 3:16 “Den som
icke visste av någon synd, honom har han för oss
gjort till synd, på det att vi i honom må bliva
rättfärdighet från Gud.”2 Korinthierbrevet 5:21 “Men Gud
bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss,
medan vi ännu voro syndare.”Romabrevet 5:8 “Honom
som älskar oss, och som har löst oss från våra synder
med sitt blod.”Uppenbarelseboken 1:5 “Men åt alla dem som
togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn,
åt dem som tro på hans namn.”Johannes 1:12 “Den som
har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son,
han har icke livet.” 1 Johannes 5:12 “Jag är vägen och
sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom
genom mig.” Johannes 14:6 “Se, jag står för dörren och
klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter
dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid
med honom och han med mig.”Uppenbarelseboken 3:20 “Jag
är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han
skall leva, om han än dör.”Johannes 11:25 “Ty om du med
din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då
bliver du frälst.”Romabrevet 10:9 “Ty var och en som
åkallar Herrens namn, han skall varda frälst.”Romabrevet
10:13 “Den som tror och bliver döpt, han skall bliva
frälst; men den som icke tror, han skall bliva
fördömd.”Markus 16:16 “Se, nu är den välbehagliga
tiden; se, nu är frälsningens dag.”2 Korinthierbrevet 6:2
“Men om det misshagar eder att tjäna HERREN, så
utväljen åt eder i dag vem I viljen tjäna.” Josuaé 24:15 “Om

I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina
lärjungar; Och I skolen då förstå sanningen, och
sanningen skall göra eder fria.”Johannes 8:31,32

Vad är födda på nytt
“Han skall döpa eder i helig ande och eld.”Matteus 3:11
“Och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för
alltid skall vara hos eder: sanningens Ande, som
världen icke kan taga emot.”Johannes 14:16,17 “Icke på
grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort,
utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny
födelse och förnyelse i helig ande.”Titusbrevet 3:5 “Var
och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty
Guds säd förbliver i honom; han kan icke synda,
eftersom han är född av Gud.”1 Johannesbrevet 3:9 “Alltså,
om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det
gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!”2
Korinthierbrevet 5:17 “I som ären födda på nytt, icke av
någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom
Guds levande ord, som förbliver.”1 Petrusbrevet 1:23 “Men
I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I
haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi,
namn och i vår Guds Ande.”1 Korinthierbrevet 6:11 “Saliga
äro de vilkas överträdelser äro förlåtna, och vilkas
synder äro överskylda.”Romabrevet 4:7 “Men när I där
söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom,
om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all
din själ.” 5 Mosebok 4:29

Säger Herren:
“Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen,

utan för att världen skulle bliva frälst genom
honom.”Johannes 3:17
“Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han
skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han
skall aldrig törsta.”Johannes 6:35
“Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall
förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets
ljus.”Johannes 8:12
“Men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då
sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och
sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava.”Johannes
4:23 (Inte i religiösa lögner.) “Men den som icke har
Kristi Ande, han hör icke honom till.”Romabrevet 8:9
“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger
till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min
himmelske Faders vilja.”Matteus 7:21
“Varför ropen I till mig: 'Herre, Herre', och gören
dock icke vad jag säger?”Lukas 6:46
“Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta
och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt
förstånd och din nästa såsom dig själv.'”Lukas 10:27
“Som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är
det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och
änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad
av världen.”Jakobsbrevet 1:27
“Gud som blev uppenbarad i köttet.”1 Timotheosbrevet 3:16
(Jesus, förlåter synd genom hans blod på korset.)
“Skall giva honom namnet Emmanuel (det betyder

Gud med oss).”Matteus 1:23
“Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av
allt det som utgår av Guds mun.”Matteus 4:4 (Bibeln)
“Det är lättare för en kamel att komma igenom ett
nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds
rike.”Markus 10:25
“För vart fåfängligt ord som människorna tala skola
de göra räkenskap på domens dag.”Matteus 12:36
“Den som har mina bud och håller dem, han är den
som älskar mig; och den som älskar mig, han skall
bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom
och jag skall uppenbara mig för honom.”Johannes 14:21
“Men över dem som äro genstridiga och icke lyda
sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem
kommer vrede och förtörnelse.”Romabrevet 2:8
“Och HERREN Gud danade människan av stoft från
jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så
blev människan en levande varelse.”1 Mosebok 2:7 (Gud
skapade dag 6, en tjugofyra timmars arbetsdag.
Jorden är 6 tusen år gammal.) Män skapa lögner.
“Var kvinna som beder eller profeterar med ohöljt
huvud, hon vanärar sitt huvud, ty det är då alldeles
som om hon hade sitt hår avrakat.”1 Korinthierbrevet 11:5
(Använd en hatt eller annan huvudbonad)
“Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas
församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar.
Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra
underordna sig, såsom lagen bjuder.”1 Korinthierbrevet 14:34

“Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias
skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra
tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de
utvalda.”Markus 13:22 (Mohammed, påven och andra
som har visioner och ljuga.)
“Var och en som med begärelse ser på en annans
hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med
henne i sitt hjärta.”Matteus 5:28
“Om en man ligger hos en annan man såsom man
ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de
skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem.”3
Mosebok 20:13 “De ogudaktiga ska förvandlas till helvetet,
och alla de nationer som glömmer Gud.” Psaltaren 9:17
“Och han svarade dem: Den som skiljer sig från sin
hustru och tager sig en annan hustru, han begår
äktenskapsbrott mot henne. Och om en hustru skiljer
sig från sin man och tager sig en annan man, då begår
hon äktenskapsbrott.”Markus 10:11,12
“En kvinna skall icke bära vad till en man hör, ej
heller skall en man sätta på sig kvinnokläder; ty var
och en som så gör är en styggelse för HERREN, din
Gud.” Domarboken 22:5 (Kvinnor Klänningar, Män byxor)
“Det är tre som vittnar i himmelen, Fadern, Ordet
(Jesus) och den Helige Ande och dessa tre är en.” 1 Johannes 5:7
“Du skall icke dräpa.” 2 Mosebok 20:13 Den sjätte
budordet (Kvinnor dödar miljontals sina barn, och
demonerna glädjas.) “Låten försona eder med Gud.” 2
Korinthierbrevet 5:20 (Detta saknas i alla de förfalskade biblar.)
“Mitt hus skall kallas ett bönehus. Men I gören
(Religiös bedragare) det till en rövarkula.” Matteus 21:13

“I skolen icke göra något märke på eder kropp för
någon död, ej heller bränna in skrifttecken på eder.
Jag är HERREN.” 3 Mosebok 19:28 (Nej Tatueringar)
“Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes
under himmelen något annat namn, bland människor
givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.” Apost 4:12
(Jesus, inte Maria, Buddha, Muhammed eller andra.)
“Du skall inga andra gudar (Eller gudinna) hava
jämte mig.” 2 Mosebok 20:3 (Den katolska kyrkan tillber
Mary. Muslimer dyrkar Mohammed Antichrist
Abominations)
“Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom
allena skall du tjäna.” Lukas 4:8 (Du ska tjäna den ende
sanne Guden och ingen annan person.)
“Så att I icke tagen eder till, vad fördärvligt är,
genom att göra eder någon beläte, något slags
avgudabild, något bild av man eller av kvinna.” 5
Mosebok 4:16 (Inte tjäna Buddha, Maria, Muhammed,
påvar, ortodoxa, heliga.)
“Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan
Gud och människor: en människa, Kristus Jesus.” 1 Tim
2:5 (Inte Mary, Buddha, Mohammed, påvar, Helgon och andra.)
“Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord
såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva
bönhörda för sina många ords skull.” Matteus 6:7
“Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö
och sedan dömas.” Hebreerbrevet 9:27 (Himmel eller helvete
ingen skärselden mellan. Gud aldrig ändrar sig.)

“Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader',
ty en är eder Fader, han som är i himmelen.” Matteus
23:9 (Inte en präst bedragare.)
“Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola
komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias'
och skola förvilla många.” Matteus 24:4,5 (Katolsk präst
är ordinerade Övriga Kristus.)
“Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har
farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son,
så låtom oss hålla fast vid bekännelsen.” “Har
däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom
han förbliver till evig tid.” Hebreerbrevet 4:14,7:24 (Alla
andra präster är bedragare.)
“Så är det icke bland eder; utan den som vill bliva
störst bland eder, han vare de andras tjänare, och den
som vill vara främst bland eder, han vare de andras
dräng.” Matteus 20:26,27 (Påven påstår sig vara härskare
över jorden, konungarnas Konung och herrarnas
Herre [Guds Titlar], som Satan, Antikrist.) Lukas 4:5-8, Up 19:16
“Och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de
förkunna äro människobud.'” Markus 7:7 (Katoliker,
ortodoxa, buddhister, hinduer, muslimer och andra)
“Tagen eder till (religiösa ledare) vara för de
skriftlärde, som gärna gå omkring i fotsida kläder och
gärna vilja bliva hälsade på torgen och gärna sitta
främst i synagogorna (Kyrkor, moskén) och på de
främsta platserna vid gästabuden - detta under det att
de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla
långa baner. Del skola få en dess hårdare dom.” Lukas 20:46,47

“Barnen samla tillhopa ved, fäderna tända upp eld
och kvinnorna knåda deg, allt för att baka
(Eukaristin) offerkakor åt himmelens drottning; och
drickoffer utgjuta de åt andra gudar, mig till sorg.”
Jeremia 7:18 (Den katolska kyrkan dyrkar Maria kallar
henne himmelens drottning. En styggelse) Jeremia 44:17-23
“Kristus själv led ju en gång döden för synder;
rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han
skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet,
men till anden blev han gjord levande.” 1 Petrusbrevet 3:18
“Och i kraft av denna vilja" hava vi blivit helgade,
därigenom att Jesu Kristi kropp" en gång för alla har
blivit offrad.” Hebreerbrevet 10:10 (Katolsk präst hävdar att
offra Jesus på alter, vrida brödet i hans kött och vin i
hans blod. Undervisning folket de svälja Jesus. Det är
en styggelse.)
“Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla
knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud.”
Romabrevet 14:11 (Jesus, inte Maria, Muhammed eller
Buddha eller präster) “Därför kan han (Jesus) ock till
fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.” Hebreerbrevet 7:25
“Simon Petrus svarade och sade: (Jesus) Du är
Messias, den levande Gudens Son.” “Så säger (Jesus)
ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall
(Kristus själv, Gud den enda Frälsaren) jag bygga
min församling, och dödsrikets portar skola icke
bliva henne övermäktiga.” Mat 16:16,18 “Ty vem är Gud
förutom HERREN, och vem är en klippa utom vår Gud?” Psa 18:31

“Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de
som voro föreskrivna i Moses' lag, förde de honom
(Jesus) upp till Jerusalem för att bära honom fram
inför Herren, så ock för att offra "ett par duvor eller
två unga turturduvor. Den för brännoffer, och den
andra för ett syndoffer (hennes). Lukas 2:22,24 (Mary
hade synder) 3 Mosebok 12:8

“Jag (Jesus) är dörren; den som går in genom mig,
han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och
skall finna bete. Tjuven (Påvar, präster, Mohammed)
kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra.
Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava
över nog.” Johannes 10:9,10
“Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds
rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga
människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare,
varken de som låta bruka sig till synd mot naturen
eller de som själva öva sådan synd, varken tjuvar
eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare
skola få Guds rike till arvedel.” 1 Korinthierbrevet 6:9,10
“Och de som hava gjort vad styggeligt är, och
dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och
avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den
sjö som brinner med eld och svavel; detta är den
andra döden.” Uppenbarelseboken 21:8
“Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen
skall göra eder fria.” “Om nu Sonen gör eder fria, så
bliven i verkligen fria.” Johannes 8:32,36
“Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och
tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så

skall ock han få dricka av Guds vredesvin.”
Uppenbarelseboken 14:9,10

“Och vad hjälper det en människa, om hon vinner
hela världen, men förlorar sin själ? Och vad kan en
människa giva till lösen för sin själ?” Markus 8:36,37
“Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med
förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden
till en ödemark och utrota syndarna som där bo.” Jesaja 13:9
Och jag skall sända eld över Magog (Ryssland) och
över dem som bo trygga i havsländerna (Amerika);
och de skola förnimma att jag är HERREN.” Hesekiel 39:6
“Nalkas Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra
händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I
människor med delad håg.” Jakobsbrevet 4:7,8
“Likasom när Sodom och Gomorra med sina
grannstäder omstörtades av Gud, säger HERREN, så
skall ingen mer bo där och intet människobarn där
vistas (Amerika).” Jeremia 50:40 “Huru sönderbruten och
krossad är den icke, den hammare som slog hela
jorden! Huru har icke Babel blivit till häpnad bland
folken!” Jeremia 50:23 “Ve dig som vill gå till rätta med
din Skapare” Jesaja 45:9
Ångrar sig, tror, lyda Gud, att låta döpa sig, läsa
Guds ord, börja i Nya Testamentet. Bered dig att
möta din Gud!
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