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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön (SH 100:3–4):  

Gud, vår Gud, till dig vi ser,  
om välsignelse vi ber.  
Låt ditt evangelium  
få i allas hjärtan rum!  

Låt i dag ditt helga ord  
göra under på vår jord!  
Våra arma själar föd,  
Herre god, men livets bröd! Amen. 

I dag ska jag predika utifrån den gammaltes-
tamentliga texten från 1 Kung 17:17–24, och 
först vill jag teckna bakgrunden till det som 
hände. 

Elia var en profet som levde för närmare 2900 
år sedan, på 800-talet före Jesu tid. Han sa till 
kungen att han levde orätt, och måste fly bort 
från landet. Han levde en tid vid en bäck och 
fick sin mat av korpar. Men det var hungers-
nöd för att det inte regnade, så bäcken blev 
torr. Då sade Gud åt honom att han skulle gå 
till Sarefat, en by nära Sidon vid Medelhavet, 
för han hade sagt åt en änka att hon ska ge 
honom mat. 

När han kom dit såg han en änka som samla-
de ved, och åt henne sade han att hon skulle 
hämta vatten och lite bröd. Men hon sa att 
hon inte har något bröd, och hon skulle nu 
baka lite av den olja och det mjöl hon hade 
kvar åt sig och sin pojke och sedan skulle de 
dö av hunger. Men Elia sa att hon skulle ge 
honom också, för oljan och mjölet skulle inte 
ta slut. Gud skulle se till att det alltid fanns 
tillräckligt: 

Mjölet i krukan tog inte slut och olja fatta-
des inte i kannan enligt det ord som Herren 
hade talat genom Elia. 

Men så dog pojken. Och änkan var helt för-
tvivlad. För en änka på Bibelns tid var det en 
katastrof att mista den ende sonen. Så var det 
med änkan i Nain, som vi läser om i evange-
lietexten. Orden ”han var sin mors ende son, 
och hon var änka” uttrycker en hopplös situa-
tion för den stackars kvinnan. Men Jesus ger 
henne sonen tillbaka till livet. 

Änkan som mist sin son blir självfallet utom 
sig av sorg. Pojken är hennes enda trygghet. 

Det är nu som Elia får ingripa och Herren 
väcker upp pojken och Elia bär ner honom till 
hans mor. Hon utbrister: ”Nu vet jag att du är 
en gudsman och att HERRENS ord i din mun 
är sanning.” Orden föranleder ämnet för da-
gens predikan: 

Under som bevis för Guds ords sanning. 

Är uteblivna mirakler ett tecken på brister i 
förkunnelsen? 

För några dagar sedan stod följande fråga på 
Facebook, skriven av en som själv utför mira-
kulösa helanden och som då och då brukar 
berätta om dem: 

Är det hela evangeliet vi delar om vi predikar 
genom ord, men inte kan demonstrera Guds 
kraft genom tecken och under, som följer för-
kunnelsen? 

Frågan är brännande för oss som predikar 
Guds ord men som inte har fått gåvan att de-
monstrera Guds kraft genom synliga tecken 
och under. Är det bara en del av evangeliet 
som vi förkunnar? Frågeställaren citerar Rom 
15:17–19: 

Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min 
tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om an-
nat än det som Kristus har gjort genom mig 
för att föra hedningarna till lydnad, genom 
ord och gärning, genom kraften i tecken 
och under, genom Andens kraft. Så har jag 
från Jerusalem och runt omkring ända till 
Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. 

Här talas om kraften i tecken och under. Och 
visst är det så att Paulus gjorde många kraft-
gärningar. Så gjorde också Petrus och de and-
ra apostlarna. Det berättas i Apg 5 att man bar 
ut sjuka på gatorna för att åtminstone Petrus 
skugga skulle falla på någon av dem när han 
gick förbi. När det gäller Paulus sägs att man i 
Efesus tog dukar och plagg som hade rört vid 
hans hud och lade på de sjuka, och sjukdo-
marna lämnade dem och de onda andarna for 
ut (Apg 19:12).  

Jesus sade till sina lärjungar (Mark 16:17f): 

Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt 
namn ska de driva ut onda andar. De ska 
tala nya tungomål. De ska ta ormar med 
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händerna, och dricker de något dödligt gift 
ska det inte skada dem. De ska lägga hän-
derna på sjuka, och de ska bli friska. 

På Malta (Apg 28) blev Paulus biten av en 
huggorm, och lokalbefolkningen väntade sig 
att han skulle svullna upp eller plötsligt falla 
ner död. Det borde ha skett enligt deras erfa-
renhet. Men han bara skakade av sig ormen 
och ingenting hände.  

Borde inte det samma hända om någon i dag 
blir biten av en giftorm? Ändå vet vi att en 
missionär i Kenya för några decennier sedan 
dog efter att ha blivit biten av en orm. Varför? 

Jag minns när en släkting miste sin man i allt-
för tidig ålder och han sjöngs ut i vanlig sed 
under ledning av en predikant. Änkans bror 
utbrast i förtvivlan: Kunde han inte ha väckt 
upp honom? 

Vi står här inför en mycket komplicerad fråga. 
Svaret på den frågan är inte inom räckhåll, för 
den skulle förutsätta att vi känner Guds tankar. 
Och som bekant är inte Guds tankar det 
samma som människotankar. 

Den rätta kraften finns i Guds ord 

I diskussionen som följde den nämnda frågan 
på Facebook hänvisades till exemplet med 
Paulus i 2 Kor 12. Det är en mycket viktig un-
dervisning, för han betonar där starkt sin egen 
svaghet (v 7–10): 

Och för att jag inte ska förhäva mig efter 
dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en 
tagg i köttet, en ängel från Satan som ska 
slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre 
gånger har jag bett Herren att den ska läm-
na mig, men han svarade mig: ”Min nåd är 
nog för dig, för min kraft fullkomnas i svag-
het.” 

Därför vill jag hellre berömma mig av min 
svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 
Och därför gläder jag mig över svaghet, 
misshandel, nöd, förföljelser och ångest för 
Kristi skull. För när jag är svag, då är jag 
stark. 

Vi ska inte vara rädda för att vi själva är svaga, 
när vi har Guds ord som innehåller själva 

sprängkraften. Det är Gud som bestämmer när 
Ordet får efterverkningar. 

Paulus var en högt benådad apostel, kallad av 
Jesus själv. Han utförde många tecken och 
kraftgärningar. Men han blev också hårt åt-
gången av sina motståndare. I 2 Kor 10–11 ser 
han sig tvungen att försvara sig mot dem som 
han ironiskt kallar ”superapostlar”. Vad var det 
som kännetecknade de här falska apostlarna? 
Han skriver (2 Kor 11:4): 

För om någon kommer och predikar en an-
nan Jesus än den vi har predikat, eller om 
ni tar emot en annan ande eller ett annat 
evangelium än det ni tidigare tagit emot, då 
accepterar ni det gärna. 

Det handlar alltså om en förkunnelse som av-
viker från Guds ord. De falska apostlarna pre-
dikar en annan Jesus, de har en annan ande, 
de förkunnar ett annat evangelium. 

Lite längre fram visar Paulus varifrån deras 
makt kommer, nämligen från djävulen (2 Kor 
11:13–14): 

Sådana människor är falska apostlar, oärliga 
arbetare förklädda till Kristi apostlar. Och 
inte undra på det, Satan själv förklär sig till 
en ljusets ängel. 

Här har vi en mycket viktig nyckel till vår frå-
ga. Det är inte bara de tecken och under som 
sker, sådant som vi kan observera och förund-
ras över, som vi ska bedöma. Vi ska framför 
allt granska det som predikas. Det här framgår 
klart av det som Mose undervisar sitt folk i sitt 
avskedstal (5 Mos 13:1–4): 

Om en profet eller drömmare träder fram 
hos dig och han ger dig ett tecken eller un-
der, och sedan det tecknet eller undret in-
träffar och han då säger till dig: ”Låt oss föl-
ja andra gudar, gudar som du inte känner, 
och låt oss tjäna dem”, då ska du inte lyss-
na till den profetens ord eller den drömma-
ren. Det är HERREN er Gud som prövar er, 
för att se om ni älskar HERREN er Gud av 
hela ert hjärta och hela er själ. 

HERREN er Gud ska ni följa, honom ska ni 
frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska 
ni lyssna till, honom ska ni tjäna och ho-
nom ska ni hålla er till. 
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Den som ställde frågan som jag refererade till 
i början skriver i en kommentar hur han blev 
omdöpt: ”att få i lydnad till Guds ord som en 
bekräftelse på det som redan skett på insidan 
låta döpa mig och bli iklädd Kristus”. 

Här är en mycket viktig sak: tror vi att Gud vill 
att en människa som blivit döpt som barn se-
dan uppmanas att låta döpa sig på nytt i lyd-
nad till Guds ord? Gäller det verk som Gud 
genom sitt Ord redan har gjort i en människa, 
eller måste det göras om på grund av männi-
skans egen avgörelse och viljebeslut? 

Jag påstår, på Guds ords grund, att den som 
vill lägga något till det som Gud har gjort lär 
ett annat evangelium. Vi talar inte nu om det 
fruktansvärda i att en människa som blivit 
döpt som barn och vänt Gud ryggen går evigt 
förlorad om hon inte vänder om till Gud. 

Gud lär oss i sitt Ord att han ensam svarar för 
vår frälsning, så att han redan före världens 
grund var lagd utvalde oss i Kristus att vara 
heliga inför sig, och sedan kallade oss person-
ligen och födde oss på nytt i vårt dop, så att 
Kristi rättfärdighet kläddes på oss och vi blev 
Guds barn utan vår egen medverkan. Vi kan 
använda Paulus ord: När jag är svag, då är jag 
stark. Det lilla barnet är ett föredöme i tron, 
som Jesus framhåller, då ska vi inte kräva att få 
komma med något själva för att göra det or-
dentligt. Kan vi då säga, att Gud på samma 
gång välsignar den som förkastar det som Gud 
har gjort?  

Nej, här handlar det om ett annat evangelium. 
Och då gäller det som Mose skriver:  

… då ska du inte lyssna till den profetens 
ord eller den drömmaren. Det är HERREN 
er Gud som prövar er. 

HERREN er Gud ska ni följa, honom ska ni 
frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska 
ni lyssna till, honom ska ni tjäna och ho-
nom ska ni hålla er till. 

Pröva det som förkunnas! 

Vi kan nu sammanfatta: Att predika Guds ord 
är det första, sedan gör Gud under om han vill 
bekräfta Ordet. Men han motsäger inte sig 
själv.  

Det är helt möjligt att sådana som inte kom-
mer med Guds klara ord gör mäktiga kraftgär-
ningar. Det säger ju också Mose, och det ser 
vi också av de egyptiska spåmännen som upp-
repade många av de under som Mose och 
Aron gjorde. Att det är möjligt ser vi också av 
Paulus undervisning i 2 Tess 2:9–10: 

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan 
som kommer med stor kraft och med lögn-
ens tecken och under. Med ondskans alla 
konster bedrar han dem som går förlorade, 
eftersom de inte tog emot kärleken till san-
ningen så att de kunde bli frälsta. 

Det är Herren Gud som prövar oss, säger 
Mose. Om man påstår att det är ifrågasatt om 
vi predikar hela evangeliet ifall vi inte kan 
demonstrera Guds kraft genom tecken och 
under, handlar det om sådant som man brukar 
kalla svärmeri, och det ska vi känna igen och 
fördöma. Svärmeri kallas det som går utanför 
Guds ord, den heliga Skrift som han har gett 
oss till en fullkomlig undervisning om fräls-
ningsvägen. Den räcker till. Vi ska inte lägga 
något till det som han uppenbarar för oss. Om 
Gud vill låta vår förkunnelse åtföljas av tecken 
och under får vi tacka Gud för det och ta emot 
det, men det är inte en del av evangeliet. Vår 
uppgift är att predika Guds ord. 

Visst ska vi också söka Guds hjälp i bönen, 
och många gånger har Gud också hjälpt de 
sina med att göra under och att bota från en 
sjukdom på ett sätt som visar att det har skett 
ett under. Om vi skulle förneka att Gud kan 
göra under går vi emot Skriften. Vi kan också 
med frimodighet följa de instruktioner vi har i 
Skriften hur vi ska lägga fram sjuka inför Gud i 
bön, men sedan låter vi honom avgöra vad 
som är bäst för var och en. 

Det största undret 

Slutligen vill jag peka på det största undret av 
alla. Det är Jesu Kristi uppståndelse. Där gäller 
det i högsta grad det som änkan sade, då hon 
fått sin son tillbaka från de döda: Nu vet jag 
att Herrens ord i din mun är sanning. Precis så 
förkunnade apostlarna, och det ska vi också 
förkunna. Jesu Kristi uppståndelse är ett bevis 
för att profeterna har talat sanning. Uppstån-
delsen är ett bevis för att Guds löfte, som vi 
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kan följa genom hela GT, verkligen har gått i 
uppfyllelse.  

Tack vare Jesu Kristi uppståndelse har vi ett 
bevis för att döden är besegrad, och att den 
död, som vi var och en måste möta i slutet av 
våra jordiska liv, inte är någon slutlig död. 
Den är bara en port till livet hemma hos Her-
ren. Det här får vi ta emot som en gåva av 
nåd, för att Gud så älskade världen – därmed 
också oss – att han sände Jesus för att lida och 
dö och ta bort alla våra synder för att i stället 
ge oss sin fullkomlighet, den rättfärdighet som 
håller inför Gud på domens dag.  

Det här vill vi fortsätta att predika, och det ska 
vi alltid ha inför våra ögon, och inte låta oss 
förvillas av dem som kommer med ett annat 
evangelium om vad vi ska lägga till för att det 
ska bli riktigt färdigt och fullständigt. 

Och då ska Gud också bekräfta det med tec-
ken och under precis som han själv bestäm-
mer. Det gör han när det lilla barnet blir döpt, 
för då tas barnet ut ur djävulens rike och görs 
till Guds barn, fast vi inte ser det med våra 
ögon. Det gör han när Ordet som förkunnas 
väcker tro, så att människor vänder om från 
sin onda väg och börjar följa Jesus. Det gör 
han efter sin vilja när Guds barn ber till ho-
nom om hjälp i sjukdom och betryck. Men i 
det fallet vet vi inte vad som är bäst. Det låter 
vi honom avgöra, för att Han allena ska ha 
äran. 

Bön: Lovad vare du Gud, och välsignad i 
evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar 
och varnar oss. Låt din Helige Ande stadfästa 
Ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska 
hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, 
kärlek och tålamod intill änden, och blir sali-
ga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 


