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Tack för att du gör detta test. Vänligen läs följande frågor noggrant. Var ärlig och 
lyssna till ditt samvete. Anser du dig vara en god person? De fl esta gör det. Bibeln 
säger det i Ordspråksboken 20:6 ”Många ropar ut sin egen godhet”.

Låt oss se om du kvalifi ceras som en god person.

Har du någonsin ljugit?
Detta inkluderar smålögner, vita lögner och halvsanningar.

Har du någonsin stulit något, oavsett dess värde?

Har du någonsin sett på någon med åtrå?
Jesus sa, ”Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har 
redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matteus 5:28).

Har du någonsin hatat någon?
Bibeln säger att om någon hatar en annan person så är de en mördare 
(1 Johannesbrevet 3:15).

Om du har svarat ”Ja” till föregående frågor så har du erkänt att du är en lögnare, 
en tjuv, en äktenskapsbrytare och en mördare i hjärtat och vi har bara tittat på fyra 
av de tio budorden. Om Gud skulle döma dig enligt denna standard, skulle du vara 
skyldig eller oskyldig? Lyssna till ditt samvete. Om du är ärlig så skulle du erkänna att 
du är skyldig (Romarbrevet 3:23 ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”). 
Var och en som har brutit mot ett enda av budorden är dömd till en evighet i helvetet 
(Uppenbarelseboken 21:8).

Anser du fortfarande att du är en god människa eller förstår du nu att du är en syn-
dare (1 Johannesbrevet 3:4) och förtjänar Guds vrede? Detta är orsaken till att Jesus 
Kristus kom till jorden, dog på ett kors och uppstod igen. Han dog en kriminells död, 
inte för att Han hade brutit mot budorden, utan för att vi hade gjort det. Jesus tog 
vårt straff. Romarbrevet 5:8 ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus 
dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.”

Vad bör du göra? Omvänd dig, vänd dig från dina synder och lägg din tro helt på 
Jesus som din frälsare (räddare) och Herre på samma sätt som du skulle lägga din tro 
på en fallskärm om du var tvungen att hoppa från ett fl ygplan under fl ygning. Det är 
det enda som ska rädda dig! (Johannesevangeliet 3:36) Läs sen Bibeln dagligen och 
lyd det du läser. Tack för att du tog dig tid att läsa detta evangeliska traktat.

För mer information www.answerstochristianity.org eller
PO Box 5140, Elanora Heights, NSW 2101 Australien.
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