The Good Test - Hungarian

A “jó” teszt
Ez az önvizsgálat a szó szoros értelmében megváltoztathatja…az egész életedet.
Köszönjük, hogy részt veszel ebben az elemzésben. Kérünk figyelmesen olvasd el a következ_
kérdéseket. Legyél _szinte és figyelmezz a saját lelkiismeretedre. Te egy jó embernek tartod
magad? A legtöbb ember erre igennel felel. A Biblia is ezt tanúsítja a Példabeszédek 20:6-ban :
“A legtöbb ember mind a saját jóságát kürtölgeti” (Angol nyelv_ fordítás)
Nos, lássuk csak, vajon elnyerheted-e a jó ember min_sítést.
IN

Hazudtál e valaha is az eletedben?
Beleértve füllentéseket, ártatlan hazugságokat és féligazságokat.

IN

Loptál-e valaha is akármit, értékt_l függetlenül?

IN

Néztél-e valaha is testi vággyal valakire?
Jézus mondta: ” Én pedig mondom nektek, bárki aki kéjvágyóan néz egy n_re, már
paráznaságot követett el vele a szívében.”(Máté 5:28)

IN

Gy_löltél-e valaha is valakit?
A Biblia megmondja, hogy ha valaki gy_löl egy másik személyt, az egy gyilkos. (1.János
3:15)

Ha “Igen”-nel válaszoltál az el_bbi kérdésekre, akkor beismerted, hogy te egy hazug, tolvaj,
parázna és a szívedben egy gyilkos vagy, pedig még csak négyet néztünk meg a Tíz Parancsolatból.
Ha Isten evvel a mércével bírálna el téged, vajon ártatlan, vagy b_nös lennél-e? Figyelj a
lelkiismeretedre, ha _szinte vagy akkor elismered, hogy b_nös vagy.
(Rómabeliekhez 3:23 “ Mert mindnyájan vétkeztek és sz_kölködnek az Isten dics_sége nélkül”)
Bárki aki a parancsolatokból csak egyet is megtör, az a pokolra van kárhoztatva örökkön örökké.
(Jelenesek 21:8)
Nos, még mindig jó embernek tartod magad, vagy már megérted, hogy egy b_nös ember vagy
(1.Janos 3:4) és méltó vagy Isten haragjára? Pontosan ennek okáért jött el Jézus Krisztus a földre
hogy meghaljon a kereszten és újra feltámadjon. Egy b_nöz_ halálával halt meg, de nem azért, mert
_ megszegte a törvényt, hanem mert mi szegtük meg. Jézus a mi büntetésünket vette magára.
Rómabeliekhez 5:8 “Az Isten pedig a mi általunk való szerelmet abban mutatta meg, hogy mikor
b_nösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
Most mit tegyél? Bánd meg b_neidet, fordulj el a b_neidt_l és vesd teljes hitedet, bizalmadat
Jézusba, mint Megváltódba, Uradba, csak úgy, mint ahogy egy repül_gépr_l kiugorva teljesen
rábíznád magad egy ejt_erny_re. Ez az egyetlen dolog, ami meg tud menteni téged! (János 3:36)
Majd olvasd a Bibliát minden nap és engedelmeskedj annak amit olvasol. Köszönjük, hogy id_t
szántál ennek az evangéliumi traktatusnak az elolvasására.
Ha további információra van szükséged, látogass el ide: answerstochristianity@gmail.com vagy írj
erre a címre: PO Box 5140, Elanora Heights, NSW 2101 Australia.

