
FUNDERAR PÅ DETTA MED SANNING
Ett väldigt löst begrepp för många. Något individuellt och personligt. Min sanning är inte
din sanning och det är väl en fin och generös inställning om man respekterar varandras
sanningar … eller?
Jesus gör anspråk på att vara ”Vägen, Sanningen och Livet”. Inte en av sanningarna! Men
gäller det bara i, så att säga, bibliska sammanhang. Eller gäller det annars också …?
Nu tänker jag inte på att enas om en klänning är blommig eller enfärgad eller vad som är
sant kring vem som komponerat ett visst musikstycke och så vidare. Jag menar större än så.

Några tankar damp ner som följd av ovanstående:
Utan Gud/Jesus finns ingen tanke som är absolut. Utan Gud finns ingen sanning eftersom
det inte finns något behov av den. Utan Gud är allting relativt. Det finns inget som är rätt
eller fel. Allt beror på dagsform och sammanhang. Det finns inga moraliska gränser och
förhållningssätt.
Utan Gud finns ingen att stå till svars inför när det gäller våra liv – eller de beslut vi fattat.
Utan Gud finns inget gott eller ont eftersom det inte finns något att ställa det i relation till.
Utan Gud finns inget liv överhuvudtaget och inget behov av att hitta vägen till Honom.
Utan Gud skulle inte mitt huvud tänka såna här tankar – för då hade jag inget! Men nu har
jag det. Oändligt Tack!
Så på det viset är Jesus verkligen Sanningen! Om allt, enligt Bibeln, är skapat till Honom och
genom Honom – så finns det ingenting utanför Honom!
Detta är fullständigt obegripligt och ogripbart. Mänskliga tankar räcker inte till för att förstå
detta samtidigt som vi har ett drivande behov just av att förstå! Därför måste vi skapa
greppbara sammanhang, inom vilka vi kan forska; få begripliga förklaringar och omfatta
det med vårt förstånd. En drivkraft som är nedlagd i oss för att vi ska sträva efter att hitta
och förstå sammanhang. Att hitta och förstå Sanningen!
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En sanning som vi aldrig kan greppa fullheten av i detta livet – och totalt missar om vi inte
söker den utifrån rätt perspektiv: I och genom Jesus!
Så om Sanningen om t ex jordens och livets tillkomst söks utifrån att det inte finns någon
Gud, så hittas den inte i sin fullhet. Fragment kan upptäckas och bekräftas, men om de sätts i
fel kringliggande förklaringar så blir den totala bilden fel.
Att välja bort Gud kan man bara göra utifrån tankebegrepp – aldrig utifrån verkligheten.
Gud finns oavsett om vi tror på Honom eller inte!
-

Jamen, det är ju din uppfattning bara! Vad säger att du (dvs jag) har rätt!?

Det handlar inte om vem som har rätt utan vad som är Sanningen! Såvida det finns en
sådan! Och om den finns så måste den vara absolut – annars är den någon annat. Sanning
kan inte vara ”både och”! Antingen är det så – eller så är det inte det. Inget mittemellan! Då
faller den!
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