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Webster’s Lexicon definierar ordet "underverk" på följande sätt: en händelse som 
manifesterar ett gudomligt ingripande bland människor utöver det vanliga.  

BEVISA ATT JESUS ÄR GUD   
 Jesus' första underverk var att göra vatten till vin. Johannes 2:1-11 
 Profeten Jesaja talade om Jesus. Lukas 4:18-21 
 Johannes Döparens lärjungar kom till Jesus för att se om Han var Messias. 

Matteus 11:1-6 
 Jesus förlät den sjukes synder och helade honom sedan. Lukas 5:17-26  
 Jesus sade om de inte trodde att han var Guds son, skulle de se de gärningar 

han gjorde och att han leder oss till Fadern. Joh. 14:1-12 
 Johannes sade att han att det var många andra gärningar som Jesus gjorde 

som han inte hade fått med i sitt evangelium. Joh. 20:30-31  

BEVISA ORDET  
 Jesus är Ordet, Skaparen och Messias (Frälsare), som Gamla Testamentets 

profeter hade sagt skulle komma. Joh. 1:1-15; Upp. 19:11-16 
 Evangeliet var ett nytt budskap som apostlarna skulle ta med sig ut i världen, 

men hur skulle de kunna bevisa att Kristus hade sänt dem? De hade ju bara 
det Gamla Testamentets skrifter ty det Nya Testamentet var ännu inte skrivet. 
De hade bara Jesu löfte att Han skulle vara med dem. Mark. 16:15-18 

 När en sanning är bevisad, är den för alltid stadfäst.  
 Hebréerbrevets författare ger oss en bra beskrivning. Hebr. 2:1-4 

LED FOLK TILL KRISTUS  
 Frälsningens gåva är det största undret. Joh. 3:1-21 

 Nikodemus insåg en viktig sanning: Ingen människa kan göra sådana 
underverk som Jesus, utan att Gud är med honom.  

 Ett under ger ingen vinst om den som gör det hamnar i helvetet. Joh. 5:19-47 
 Lagen som gavs till Moses leder oss till Jesus. Gal. 3:22-26 
 Jesus lovade att vi skulle få göra större gärningar än han. Joh. 14:12-15 
 Medan Filippus predikade Jesus Kristus till folket hände underverk som folket 

såg själva och sedan berättade för andra, och då ville folk som hade missat 
undren se dem med egna ögon. Som resultat blev många frälsta. Apg. 8:5-8 



SUMMERING 
Underverk är en förmån som vi får genom frälsningen, som stadfäster Ordet som 
vi predikar. Jesus kom inte hit för att göra underverk i första hand; Han använde 
dem för att nå sitt mål att ge försoning med Gud åt hela världen. Undren kan 
användas dagligen för att visa Guds kraft för de ofrälsta och bygga upp tro bland  
kristna omkring dig. När du predikar Kristus och Honom som korsfäst, kommer 
Jesus att bestyrka Bibelns ord, och göra dem levande för de som lyssnar. 
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