Rätt turordning
Gud har onekligen makt att göra mirakel, men syftet är inte att skapa tro, utan de är
en följd av tro. Faktum är att Jesus enligt Markusevangeliet 6:5-6 inte kunde göra
några mirakel i sin hemstad p.g.a. invånarnas _________.
Matt 21:21 visar att det är vår tro som får Gud att vilja göra mirakel.
I Mark 16:17 säger Jesus ”Tecken skall _________ dem som tror…”.
Det är viktigt att vi inte vänder på det hela och önskar mirakel för att kunna tro när
det faktiskt är vår tro som gör att Gud utför mirakel.
Det betyder inte att Gud alltid gör mirakel för dem som tror. Gud har aldrig lovat att vi
ska vara fria från problem och sorger i den här världen, men han har lovat oss ett
evigt liv i lycka om vi tror på honom.
Bli inte bedragen!
Om vi envisas med att göra mirakel till en grund för vår tro så kommer vi onekligen
att bli bedragna i sista tiden. Djävulen och hans änglar har också makt att utföra
mirakel (Upp 16:14). Detta kommer att användas mycket effektivt i den tid som är
precis inpå oss.
Jesus varnar oss för falska profeter och falska messiasgestalter som ska träda fram
och göra stora _____________ och ____________ för att om möjligt bedra även de
________________ (Matt 24:24).
Uppenbarelseboken 13:13-14, som beskriver den tiden vi snart lever i, säger att en
politisk makt kommer att utföra stora mirakel och under och på det sättet förleda
hela världen!
Om det är mirakel vi vill ha så kommer vi att få det. Men tyvärr kommer dessa
mirakelverkare inte att leda oss till vad som är sant, utan de kommer att bedra oss in
i fördärvet.
Det enda sättet vi kan undgå att bli bedragna på den dagen är om vår tro är fast
rotad i Guds ord och vi följer Bibeln hellre än mirakelverkare.
Vill du ha den tro som Gud önskar? Vill du avsätta tid till att i ödmjukhet studera
Guds ord och vara villig att följa det du lär dig? ______
Nästa presentation: Ikväll 19:00, ”Att tyda tidens tecken”
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Visa mig ett mirakel så att jag kan tro
Många gånger hör man argumentet från främst ateister men också velande kristna –
”Om Gud finns varför visar han sig inte, varför gör han inte ett mirakel så att jag kan
tro att han finns?”. Vad denna fråga förutsätter är att Gud skulle vilja uppenbara sig
på det sättet som frågeställaren själv önskar, och på så vis framtvinga tro i hos
människan. Är detta förenligt med Guds karaktär och hans önskan för människorna?
Inget nytt under solen
Begäran om ett mirakel som ska orsaka tro är inget nytt. I Johannesevangeliet 6:30
ser vi att det är precis det som judarna kräver för att de ska _____ att Jesus är
Messias. Men Jesus gör inga mirakel. Var det för att han inte kunde?
Inte enligt Bibeln. I Matteusevangeliet 16:1-4 ser vi en liknande frågeställning och ett
liknande svar. Men Jesus vägrar göra mirakel på begäran istället hänvisar han till att
de redan har tillräckligt med bevis för att ______. Orsaken till att Jesus inte ger dem
ytterligare tecken är för att om de förnekar de uppenbarelser de redan fått så
kommer de ändå inte att tro.
Gud har redan uppenbarat sig
Att säga att Gud inte existerar för att vi inte ser honom är som att säga att logiken
och medvetandet inte finns för att vi inte kan se dem. Bibeln beskriver dessutom
Gud som den _____________ (1 Tim 1:17, Kol 1:15) och att ingen syndig människa
kan möta honom ansikte mot ansikte och leva (2 Mos 33:20). Men hur uppenbarar
sig då Gud?
Vi har under denna serie gått igenom några av de sätten som Gud uppenbarat sig
på. I Romarbrevet 1:18-22 får vi en beskrivning på hur Guds egenskaper, makt och
gudomliga natur kan ses och uppfattas i _____________ (se även Ps 19:2). I varje
grässtrå på fältet, i varje löv på trädet, i varje blomma på ängen finns Guds
kärleksfulla fingeravtryck. Att vi existerar i all vår komplexitet är ett mirakel. Intuitivt
inser vi att all denna skönhet måste ha en designer och kan inte ha kommit till av sig
själv. Endast de som _________________ sanningen kommer att missa det.

Även vårt samvete vittnar om Gud. Vi inser att vi är ansvariga för våra handlingar
och kommer att stå till svars för dem.
Främst har Gud uppenbarat sig genom ____________. Den påstås vara inspirerad
av Gud och för den ärliga sökaren finns det massvis som stödjer det påståendet.
Gud har gett oss mer än tillräckligt med stöd för sin existens och kärlek.
När människor förnekar detta så hjälper inte mirakel. Även om mirakel skulle
framtvinga tron på något övernaturligt så är det inte en sådan tro som Gud önskar.
Mirakel skapar inte sann tro
Enligt Bibeln har Gud många gånger gjort enorma underverk. Åt Israels barn delade
han Röda havet, han talade direkt till dem genom en mäktig röst från berget Sinai
och fick mat att falla ned från himlen varje dag.
Men Gud säger om dem i 4 Mosebok 14:11 att de _________ tro _______ alla
tecken som Gud gjort ibland dem (Se även Joh 12:37). Utan tvekan hade dessa
mirakel gjort att folket inte hade en tvekan om att Gud ______________. Men det
var inte endast en sådan tro som Gud önskade att de skulle ha.
I Jakobsbrevet 2:19 läser vi att de _________ ___________ tror på Guds existens.
Men det hjälper dem ingenting – de bävar. Om det är sådan tro Gud är ute efter så
hade det inte varit svårt att utföra. Men Gud önskar något mer.
Guds önskan
Jesus kom inte till jorden och dog endast för att människor skulle tro att Gud
existerade. Guds längtan är att få ____________ med sitt folk (2 Mos 25:8). Detta
för att han ____________ dem (Joh 3:16). Han önskar ha en ______________ med
oss.
Vid syndafallet ________ den direkta kontakten mellan människan och Gud (Jes
59:2). Bruten kontakt med Gud, som är livets källa, innebär ofrånkomlig _______
(Rom 6:23). Men Guds primära önskan är att ______________ denna relation.
I Johannesevangeliet 17:3 säger Jesus att ”Detta är evigt ______ att de
___________ dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

Så Gud bryr sig inte så mycket om huruvida en människa tror på hans existens eller
inte, om den inte är villig att återuppta den brutna kontakten med honom, och
därigenom få tillbaka det eviga livet. Att känna Gud är att älska honom! Det är vår
___________ Gud vill ha.
Den tro som Gud önskar är mer än vänskaplig ______________ än endast en tro på
hans existens. Helt enkelt – Gud vill att vi ska lita på honom och _________ honom!
Denna tro får vi inte genom mirakel och under, eftersom de endast vittnar om Guds
________ och inte om hans ______________. Hur får vi då en sådan tro som Gud
vill att vi ska ha?

•
•
•

Det som vittnar om honom
Romarbrevet 10:17 säger att tron kommer ”av predikan och predikan i kraft
av Kristi _______”.
Johannesevangeliet 4:41 framhäver att folket ”kom till tro på grund av hans
_______”.
Till sina lärjungar berättar Jesus ”Och nu har jag ________ det till er innan
det sker, för att ni skall tro, när det har skett.” (Joh 14:29).

Det är Guds _______ som får en människa att ha den tro som Gud önskar. I 2
Timoteusbrevet 3:16 påstås det att hela __________ är utandad (inspirerad) av
Gud. Det är Guds ord till oss.
Om vi vägrar lyssna till hans ord så hjälper inte mirakel. Detta illustreras tydligt i
liknelsen om den rike mannen och ______________ (Luk 16:19-31). I vers 31 är
poängen att om någon inte tror på ____________ så kommer de inte heller att tro
om ens någon ____________ från de döda.
Så genom att studera, höra och förstå ___________, så får vi den relation och det
förtroendet till Gud som han önskar. Hur kan detta komma sig?
Johannesevangeliet 5:39 säger Jesus: ”Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni
har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om _______”. Hela Bibeln vittnar om
_________ och därför lär vi känna honom genom att studera den och lära oss om
honom. Vi lär oss att lita på hans löften, och kommer att älska honom för den han är,
och inte bara för att han gör mirakel.

