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Truth Symposium Part 1: 

VAD ÄR SANNING?

Människor menar, felaktigt, att enbart att känna till vissa enskilda fakta gör att de ser, vet,
vad sanning är. Religiösa dogmer inom en specifik sammanslutning kan få människor att tro att
ett utövande inom ramen för denna sammanslutning gör att de förstått, vet vad sanning är. Men
sanning är betydligt mer än fakta och klart större än religiösa konfessioner.

Angående sanning hade Jesus följande att säga:

”I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag
går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och
bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till
mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går,
den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur
kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen
och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” – Johannes
14:2-6

Dessa verser är av stor betydelse. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Att
söka svaren på livsfrågor är att söka Jesus. Att söka Gud är detsamma som att söka Jesus och att
söka sanning är likaså, att söka Jesus. Jesus själv är sanningen personifierad.

Fundera över detta en stund: närhelst en människa söker sanning, söker hon Jesus.
Oavsett om en människa är ateist, agnostiker, kristen eller inte. När någon söker sanning söker de
medvetet eller omedvetet Jesus själv, Son av Gud eller människosonen. Detta förklarar varför
många ännu inte funnit sanning. Eftersom de inte funnit den genuine, verklige, Jesus har de inte
heller funnit sanning.

När vi förstår att Jesus är sanning, blir vi medvetna om hur arrogant, vilseledande det
vore att påstå att ett en viss religion eller samfund har patent på sanning. Varhelst Jesu lära, ideal,
uttalas och upplevs har man också erfarit sanning. Kristenheten har inte alls någon patent på
Jesus. Många olika religioner har uppfattningar och ideal som bygger på Jesu leverne. I den mån
denna religion lär ut Jesu ideal, har den också funnit sanning.

”Då tog Petrus till orda: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör
skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom
och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör.”
–  Apostlagärningarna 10:34-35

Detta kan vara svårt för vissa att acceptera, speciellt för kristna. Men alla människor
måste komma till insikt om att Jesus inte var en profet bara för en viss religion. Han är den Gud
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själv skapade för att han skulle skapa vårat universum, planeter , jorden och slutligen alla
människor.

”Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt
som finns till.” – Johannes 1:3

”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela
skapelsen, ty i honom skapades allt i   himlen och på jorden, synligt
och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är
skapat genom honom och till honom.” – Kolosserbrevet 1:15-16

Gud är alltings skapare och kallas vår Fader. Jesus Kristus är dock mänsklighetens
omedelbara skapare,fader och bror, som förkroppsligades som Jesus från Nasaret. Om Jesus
skriver profeten Jesaja: 

“Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans
axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.” – Jesaja 10:6  

När vi förstått att Jesus är skapare av våran jord, allting på den och av människan från alla
olika religioner kan vi därmed bättre förstå varför han menade att han representerade sanning.
Han är sanning därför att han är upphovet till precis all kunskap. Precis allting, varje idé, faktum
kan spåras tillbaka till skaparen,Jesus Kristus, son av Gud.

Jesus är den ende som sett och kan förklara den förste Fadern, Gud.

”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid
nära Fadern, han har förklarat honom för oss.” – Johannes 1:18

”Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud;
han har sett Fadern.” – Johannes 6:46

Jesus Kristus känner hela sanningen och vet därmed hur man finner den. Han är den som
länkar ihop himlen med jorden. Från början var det den förste Faderns uppsåt att Hans son skulle
skapa ett universum, fullända det och sen ställa fram det inför Fadern.

”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då
har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste
härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste
fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.
När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den
undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts
under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt
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under honom, så att Gud blir allt, överallt.” – 1 Korinthierbrevet
15:24-28

Det har alltid varit Gud, Faderns avsikt att fullända människan precis som Han själv är
fulländad (Matteus 5:48). Men också att adoptera människor som sina andliga söner och döttrar
där de få vara med Gud i himlarnas kungarike.

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har
välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus
finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i
honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har
förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och
förenas med honom – det var hans viljas beslut – till pris och ära
för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.” – 
-Efesierbrevet 1:3-6

Tidigt i historien gick dock människan vilse. Bibeln beskriver denna tragedi i förenklade
ordalag i 1 Mosebok.  Trots Adams & Evas misslyckande har människan sökt Fadern efter bästa
förmåga. Denna process ledde till den ena idéen efter den andra, från en filosofi till en annan och
till den ena religionen efter den andra, tills planeten var i total förvirring. Vår skapare fann det för
gott att själv bli människa, visa oss vägen, introducera sanningen och låta oss se det ”verkliga
livet”. Detta gjorde han som Jesus från Nasaret.

Under sitt jordiska liv visade Jesus att man kan finna Gud och kunna bli en andlig son.
Han levde mitt ibland människor och mötte deras verklighet. Han använde aldrig sin gudomliga
makt och auktoritet för att slippa undan livets prövningar. han tog tag i alla utmaningar, till och
med sin vanhedrande död inför sin egen skapelse.  Som skapare kunde han tillkallat änglahärar
för att skydda honom (Matteus 26:52-53). Eller närsomhelst lämna sin fysiska kropp och
undvikit en plågsam död. Men han begär inte mer av oss än han själv var villig att genomlida.
Han undvek inte stormens öga, han gick rakt igenom och segrade.

Även om Jesus dog uppväckte Gud honom (Apostlagärningarna 2:32). Han blev ett
tydligt exempel på den som är ”förstfödd från de döda” (Kolosserbrevet 1:18). Hans död tjänade
flera syften. Ett av dem var en försäkran om att vi också kan få uppstå som vi dör trogna. Precis
som Jesus kan vi sedan närma oss Fadern i det ”verkliga livet” (1 Timotheosbrevet 6:19)

”Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi
också bli förenade med honom genom att uppstå som han.” –
Romarbrevet 6:5

Av dessa olika skäl kunde Jesus hävda att han var vägen, sanningen och livet (Johannes
14:6). Därför spelar det ingen roll vilken religion vi tillhör. Alla människor, oavsett kön,
nationalitet, social ställning och religion kan finna sanning i Jesus från Nasaret. 
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”Sanningar” från människor är nära på värdelösa och har ingen makt att leda människan
till sitt gudomliga mål. Inga religiösa dogmer eller ritualer kan ge oss den tro som hjälper oss att
finna Fadern. Människors so kallade sanning kommer bara hindra kreativiteten, fängsla visioner,
hindra personlig frihet och skapa än mer förvirring. Aposteln Paulus gjorde den unge Timotheos
uppmärksam på detta:

”Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i
Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror
och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till
diskussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro.” – 
1 Timotheosbrevet 1:3-4

Paulus visar här på den meningslöshet som olika religiösa föreställningar för med sig.
Dessa är värdelösa om de inte är i samklang med de sanningar Kristus förkunnade. Paulus
fortsätter:

”Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur
rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt bort
allt detta och spårat ur i tomt prat. De vill lära ut lagen men förstår
varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar
sig om”. – 1 Timotheosbrevet 1:5-7

Målet med alla sanna läror är att få lärjungen att känna ett rent hjärta och ett samvete fritt
från hyckleri. Att vara omgiven av en massa olika religiösa doktriner kan få oss att tappa kursen.
Vi skulle då bli lärare av lag istället för levande exempel på sanning och därmed efterlikna Jesus
Kristus.  Om vi strävar efter kunskap i ”samklang med tron” kan vi finna Kristus och därmed
sanning.  Kom ihåg Jesu ord:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er
vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt
hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min
börda är lätt.” – Matteus 11:28-30

Hans budskap var inte glädjedödande med en massa ”göra och inte göra”. Faktum är att
han bara gav två bud:

”...och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd:
36”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade
honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och
med hela din själ och med hela ditt förstånd.Detta är det största och
första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din
nästa som dig själv.På dessa båda bud vilar hela lagen och
profeterna.”  – Matteus 22:35-40
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Bud och regler utanför det Jesus lärde är inte sanning. Jesus själv är sanning och när vi
lärt känna den verklige Jesus har vi därmed funnit sanning. Men för att bli fria behöver vi mer än
att bara kunna identifiera sanning. Vi måste föra in sanning i våra liv. Vi måste ha tillförsikt till
sanningen(2 Thessalonikerbrevet 2:13) bära vittnesbörd om sanningen,fortsätta vandra i
sanningen och tala sanningen. För den person som inte lever i sanningen blir den samma bara en
intellektuell övning.

I nästa artikel kallad ”hur vi förbereder oss för sanning” kommer vi att gå ännu djupare in
på hur vi själva kan ta emot den sanning som uppenbarades i Kristus Jesus.

*****

(Citat hämtade från Bibel 2000)


