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Det är bra att ibland gå igenom vad Bibeln säger om ändtiden och jämföra den 
med samtida händelser. Nu skall vi undersöka Jesu- och apostlarnas lära och 
studera exempel från Bibeln.  

TEMPLETS FÖRSTÖRING  
År 26 e.Kr. förutsade Jesus att det dåtida templet snart skulle rivas ner och att 
alla byggnader på området skulle falla: Matt. 24:1-2; Luk. 21:5-6 
I undervisningen den dagen fick apostlarna och därmed även judafolket höra fler 
detaljer om detta. Luk. 21:20-24 
Skälet till att Jesus gav detaljerad uppenbarelse var för att folket på den tiden 
skulle kunna retirera och fly undan förstörelsen. Fyrtiofyra år senare när templet 
förstördes av den romerska armén år 70 hade alla judiska kristna flytt och 
undkom den fruktansvärda död som drabbade den judiska befolkningen som 
ännu var kvar i Jerusalem när romerska soldater bröt igenom murarna och 
slaktade män, kvinnor och barn.  
Apostlarna ville veta mer och Jesus började tala om den yttersta tiden med dem. 
Vi skall titta på olika tecken på tidens slut som Jesus ger. Matt. 24:3 

FÖRSTA TECKNET – BEDRÄGERI 
Jag tror det har en viss betydelse att den första sak Jesus säger till sina apostlar 
om var att se till att de inte blev bedragna! Matt. 24:4-5; Mark. 13:5-6; Luk. 21:8 
Bedräglighet är det enda vapen djävulen har; det gjorde att han fick med sig en 
tredjedel av alla änglar och miljoner människor som under tidevarven blivit 
bedragna av honom och hamnat i helvetet. Varningen upprepades av apostlarna 
Paulus and Petrus. 1 Tim. 4:1;2 Petr. 2:13 
Jesus uppenbarade för aposteln Johannes att den Falske Profeten skulle ha 
möjligheter att bedra människorna. Upp. 13:11-15 
Vi bombarderas dagligen med bedräglighet i radio, TV, andra källor jämte 
annonser om allt från tvål till begagnade bilar. 
När en människa inte tar emot kärleken till sanningen blir han utsatt för Guds 
dom och kommer bokstavligen hålla sig till bedrägeriet och ”svär” på att det 
kommer dirkt från Gud. 2 Tess. 2:9-12 
Detta är vad som hände kung Ahab. 1 Kon. 22:5-38 
Missnöje leder till uppror, och uppror leder till bedrägerier. 4 Mos. 16:1-50 

     HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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