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Websters Ordbok definierar ordet "mirakel" på följande sätt: "en händelse utöver 
det vanliga som uttrycker ett gudomligt ingripande i människornas liv."  

EN STARK TRO 
 Gud kan göra ett underverk utan att du ber om det men det finns gånger när 

du behöver ta ett steg i tro. Hebr. 11:1-6 
 Moses trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud men behövde bygga upp 

sin tro. 2 Mos. 4:1-9 
 Jesu närmaste förstod inte hans kraft till fullo. De visste att Lasarus skulle stå 

upp från de döda en dag, men inte att det skulle hända just då. Joh. 11:1-45 

FRÄLS OSS IFRÅN ONDO  
 Gud såg hebréernas lidande och grep in. 2 Mos. 6:1-8 

PRÖVA GUDS KRAFT  
 Elia profeterade att det inte skulle regna förrän han sade det. 1 Kon. 17:1-7; 

5 Mos. 11:13-17 
 Här står det vad Jakob sade om Elia. Jak. 5:13-18 

 Elia talade om för änkan att mjölet i krukan inte skull ta slut och att inte oljan 
skulle tryta intill den dag Herren åter lät det regna på jorden. verserna 8-16 

 Elia bad för den döde pojken och han fick liv igen. verserna 17-24 
 Jesus nämner både Elia och denna änka. Luk. 4:-24-26 

 Även om oddsen var 850:1, och med Israels folk som åskådare, visade Gud 
genom Elia att Baal inte var någon match för honom. Efter tre och ett halvt år, 
öppnade Gud himlens slussar och lät regnet strömma ner. 1 Kon. 18:1-39 

SUMMERING 
Guds syfte med att göra under omfattar mycket: 
1. Det kan ha en övertygande effekt på din fruktan och otro.  
2. Det förutsätter tro för din del, som också är en av den Helige Andes gåvor.  
3. När det blir kris, kommer Gud att använda under för att göra dig fri. 
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