Jesus mirakel
Intro: F: Kan du definiera ett mirakel? Tror du att det har skett mirakel?
F: Varför är mirakel viktiga då man ska göra en bedömning av personen Jesus Kristus från Nasaret?
1. Mirakel - en definition av begreppet
a. Om vi erkänner att det finns en Gud så kan det också finnas mirakel. Mirakel = speciella oförutsägbara
händelser som ingen människa kan utföra, händelser som upphäver naturlagarna
b. Kännetecken på mirakel: 1. de är omedelbara 2. de är alltid framgångsrika 3. mirakel verkar alltid endast för
det goda 4. mirakel förhärligar endast Gud Markusev. 1: 29 - 45
2. Människans myter eller Guds mirakel?
A. Kriterier för att fastställa en mirakulös händelse:
1. Vittnen:
a. hur många?
b. vad hade de att vinna på sitt vittnesmål?
c. Vad var deras inställning till mirakelgöraren innan miraklet skedde?
2. Finns det några rapporter som motsäger händelsen/ miraklet?
3. Påminner redogörelsen om en myt eller legend?
4. Vilken effekt hade miraklet på den breda massan?
5. Var miraklet spontant eller fördröjt och iscensatt likt magi eller som en föreställning?
6. (5 Moseboken 13: 1-5) Inte alla övernaturliga händelser kommer från Gud. (2 Thessalonikerbrevet 2;8-12,
Matteus 7:20)
B. Tillämpa kriterierna på ett av Jesus mirakel: Lasaros uppväcks från de döda (Johannesev. 11)
1. Vittnen - Hur många? (v. 19, 45, 48)
a. Vad vann de på sina vittnesmål? (v. 48- 53, 12;10,11)
b. Deras inställning till Jesus innan miraklet skedde? (v. 2,8, 16, 21, 39)
2. Finns det några motsägande rapporter? Inte som vi har upptäckt än.
3. Påminner redogörelsen om en myt eller legend? (v. 1, 2, 17-19, 30, 38, 44)
4. Vilken effekt hade miraklet på den breda massan? (v. 45- 48, 53)
5. var miraklet spontant eller skedde det med fördröjning? (v. 39- 44)
C. En kort lista på Jesus mirakel
1. (Johannes 2) Vatten förvandlas till vin

10. (Markus 6) Mat åt 5000 med två fiskar och fem bröd

2. (Johannes 4, Matteusev. 8) Botade de sjuka

11. (Markus 8) Gav mat åt 4000 med sju bröd och några fiskar

3. (Matteus 8) Renade de spetälska

12. (Matteus 14) Gick på vattnet

4.(Markus 2) Botade en lam

13. (Markus 7) Botade en dövstum

5.(Matteus 12) Rätade ut en förtvinad hand

14. (Matteus 17) Mynt till tempelskatten fanns inuti en fisk

6. (Lukas 11) Kastade ut demoner

15. (Matteus 21) Förbannade ett fikonträd som sedan vissnade

7.(Markus 4) Lugnade en storm

16. (Lukas 5) Mirakulös fiskefångst

8. (Matteus 9) Botade en blödande kvinna

17. (Lukas 7, Matteus 9, Johannes. 11) Uppväckte människor från
de döda

9. (Markus 8) Botade en blind man

18. (Luk 24) Jesus uppståndelse

3. Bibliska vittnen och texter utanför bibeln
A. Talmud - rabbiners kommentarer till skriften. Jesus beskrivs som "en kättersk lärare" , "trollkarl, Ben-Strada,
Ballam". Finns hänvisningar i både den Jerusalemska Talmud (350 f. kr) och den babyloniska Talmud (500 e.kr).
Här talas han om som en "som praktiserade trolldom och vilseledde Israel".
B. Josefus av Antiquitates (93 e.kr). Han skrev bland annat för att försöka få romarna att lämna det judiska
folket i fred. Han var inte positiv till Jesus och skrev t.ex "För han var en som utförde överraskande bragder...".
Han hänförde undervisning och helande till Jesu prästämbete.

C. Phlegan Chronicles (140 e. kr). Berättar om en solförmörkelse och att den ägde rum mellan den sjätte och
den nionde timmen! (Matt. 27:44) Noterar också att Jesus hade en övernaturlig kunskap kring framtida
händelser.
D. Koranen beskriver många av Jesus mirakel - Sura 3:49, 5:110 att Jesus ger syn till de blinda, botar spetälska
och uppväcker döda; han var född på ett mirakulöst sätt av en jungfru - Sura 19: 20 - 21 och Sura 17:91- 95.
Mohammed utförde inte ett enda mirakel.
E. Hänvisningar till uppståndelsen:
1, Cornelius Tacitus (52-55 e.kr) romersk historiker
2, Seutonius (50 e.kr) romersk historiker och analytiker
3, Lucian av Samosata (170 e.kr) grekisk satiriker
F. Tidiga kyrkofäder (latin patres ecclesiastici )
1, Clement av Rom - dog ca 102 e.kr, troligtvis martyrdöden
2, Ignatius - död ca 117 e.Kr, martyr
3, Polycarp - dog ca. 155 e.kr, martyr
4, Papias - skrev angående Markusevangeliet " (jag) har blivit Petrus tolk, skrev ner exakt allt som han kom ihåg,
men utan att skriva allt i den ordning som det sagts eller gjorts av Kristus"
5, Didache ca. 98 e.kr, kyrkohandbok
6, Justin Martyr, dog ca 166 e.kr, martyr
7, Irenaeus, dog ca. 190 e.kr, martyr
Avslutning: Johannesev. 20:30- 31 "Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina
lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni
genom att tro skall ha liv i hans namn".

