
  

 

 

Apostlagärningarna 3:1–4:22 
 

 

Apostlagärningarna 4:12 
 

Detta är ett bibelord som man kan reagera väldigt olika på! 
 

Objektiva eller absoluta sanningsanspråk står inte särskilt hög kurs i dag 
– I den postmoderna kulturen talar man betydligt hellre om olika perspektiv  
   och att var och en på så sätt kan sägas ha sin egen sanning 
– Att söka är fint, men att finna är fult … 

 

Den som enligt kristen tro är Sanningen med stort S inte är vi själva – utan Jesus 
Det avgörande är därför vem Jesus själv säger att han är 
 Jfr Johannes 14:6 
 Jfr 1 Johannesbrevet 2:23 
Denna typ av uttalanden kan knappast vara både sanna och falska … 
 

Gång på gång kan vi läsa i evangelierna att Jesus av andra eller sig själv blir tillskriven egenskaper 
och titlar som bara kan vara motiverade om han är Gud själv: 

– Johannes 1:1–3 
– Johannesevangeliets ”Jag Är-ord”  
   (vägen, sanningen och livet; livets bröd; världens ljus; grinden;  
   den gode herden; uppståndelsen och livet; den sanna vinstocken) 
– Johannes 20:30–31 

 

Att Jesus är Gud framgår också på ett antal andra sätt i Nya testamentet: 
– Människor tillbad Jesus utan att Jesus försökte hindra dem (se Johannes 9:38) 
– Jesus förlät andra människors synder (se Markus 2:5–7) 
– Centralpunkten i den urkyrkliga bekännelsen var att Jesus är Herre  
   (se Romarbrevet 10:9) 

 

Hebreerbrevet 1:1–2 
 

Lukas 4:34 (jfr Jakobsbrevet 2:19) 
 

1 Timotheosbrevet 2:5–6 
 

Frälsningen enligt Bibeln handlar om en relation 
Jfr Johannes 17:3 

 

En avgörande fråga när det gäller detta är också de saker som Jesus enligt Nya testamentet  
har åstadkommit för vår skull: 

– Han har besegrat dödens makt 
– Han har besegrat djävulen och de onda andarna 
– Genom Jesus har Gud valt att anförtro oss det himmelska arvet,  
   med Andens närvaro i våra hjärtan som ett slags första utbetalning 

Inget av detta har vare sig åstadkommits eller erbjudits av några andra religionsstiftare! 
Jfr C S Lewis: ”Jesus is either Lord of all, or not at all.” 

 
 



  

 

 

 
 Buddhism Hinduism Islam Kristendom 
 
Gud Ingen ”Allt” En Treenig 
 (ateism) (panteism) (monoteism) (monoteism) 
 
Problem Livstörst Brist på insikt Brist på kunskap Synden skiljer  
  (allt är en  om Allah oss från Gud 
  del av brahman) 
 
Räddning Insikt:  Insikt: Underkastelse Ta emot  
 inget finns allt är brahman under Allah Jesus Kristus 
   (ingen frälsnings- (frälsningsvisshet) 
   visshet) 
 
Syn på Jesus Misslyckad En av många Profet Sann Gud och 
  gudsgestalter  sann människa 
 
Apostlagärningarna 4:12 
 

Om vi tror på detta, gör vi det inte för att just vi skulle vara bättre än alla andra,  
eller för att vi skulle ha koll på allt 

I stället gör vi det för att vi litar på Jesus och hans ord,  
att vi helt enkelt anser att Jesus är bäst, och att Jesus har koll på allt! 

 

Ytterst sett måste vi också ställa oss frågan:  
Vilken typ av tro är det som håller den dag vi dör? 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Hur reagerar du själv på objektiva sanningsanspråk? 
3) ”Jesus is either Lord of all, or not at all”, sa C S Lewis. Håller du med? Varför / varför inte? 
4) Förra veckan talade vi om vår kallelse till mission och evangelisation.  

Hur påverkas denna av det som var denna lektions budskap? 
 

1) Vilka argument kan du komma på mot att Jesus skulle vara enda vägen till Gud?  
Vilka av dessa tycker du väger tyngst?  

2) Vilka argument kan du komma på för att Jesus skulle vara enda vägen till Gud?  
Vilka av dessa tycker du väger tyngst?  

3) Vilken missionssyn har den kyrka/rörelse som du själv tillhör?  
Gör lite research och fundera på om du håller med om denna eller inte – och varför! 

 

Den enda vägen? av Chris Wright (Libris 2002) 
Kristen på goda grunder av Stefan Gustavsson (SESG Media 1997) 
Vad är mission? av Andrew Kirk (Libris 2003) 
 



  

 

 

”Kan man tro på ett helvete?” av Olof Edsinger 
http://www.nlm.no/itro/aktuelt/arrangement/tro-paa-helvete 


