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DEL 4: BEDRÄGERIER OCH FALSKA PROFETER

Här är de tecken på tidens slut som jag har beskrivit förut:
1. Bedrägerier – Matt. 24:4-5
2. Krig och rykten om krig – vers 6
3. Hungersnöd, jordbävningar och farsoter – vers 7
4. Många skall komma på fall – vers 10

VAD VISSTE JESUS?
När vi läser Matteus kapitel 24, är det viktigt att förstå att Jesus talade till sina
lärjungar som Gud/Människa. Han hade tömt sig på all Guds härlighet innan han
kom hit och var begränsad i sin kännedom om saker och ting.
Detta sätt att förstå Jesus finns med i Luk. 9:28-36. Gud sände Moses och Elia
från Paradiset för att instruera Jesus om hans kommande död. Det hade inte
behövts om han hade haft full kunskap om sin död.
När lärjungarna frågade honom om världens slut, sade Jesus till dem att detta
visste endast Vår Fader som är i Himlen. Matt. 24:36; Apg. 1:7
Jesus visste vad han sade men det fanns mycket kunskap om himmelska ting
som han utelämnade för att hålla dem hemliga för Djävulen. 1 Kor. 2:6-8
Vi vet att när Jesus talade var han berörd av den Helige Ande som gav honom
ledning från Fadern. Joh. 12:49-50

LÄRJUNGARNA BLEV FÖRVIRRADE ANGÅENDE TIDPUNKTEN
Alla apostlarna trodde att Jesus Kristus skulle komma tillbaka under deras livstid.
Matt. 10:23; 16:27-28; Luk. 9:26-27
Varken de eller inte ens Djävulen förstod att Jesus skulle dö och sedan uppstå.
Detta är vad Paulus kallar ”mysteriet i evangelium.” Rom. 16:25-27; Ef. 1:9-12;
3:1-11
Därför visste inte Jesus tidsramen för de händelser som han profeterar om i
Matteus kapitel 24. Den första profetian om templet i Jerusalem uppfylldes ca 37
år efter korsfästelsen. Men Jesus visste inte att man 1976 år senare fortfarande
väntade på hans återkomst.
Det finns också en ”dubbel” profetia i detta kapitel där Jesus varnar folket som
bor i Jerusalem, att när de ser en hedning stå på tempelområdet, är det dags för
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de kristna att fly så fort de kan från staden. De judiska kristna i Jerusalem gjorde
detta när staden föll år 70 e.Kr. Matt. 24:15-20

HÄNDELSER OCH TIDER
Var och en som studerar Bibeln borde veta att de tecken som Jesus gav inte var
i kronologisk ordning. När vi tittar bakåt i historien kan vi se att alla tecken ända
fram till vers 20 har blivit uppfyllda och håller på att uppfyllas.
Det vi behöver förstå är att alla dessa tecken kommer att öka till ett crescendo
och bli mer och mer våldsamma tills vi inträder i den tid som Jesus kallar ”Den
Stora Vedermödan.” Matt. 24:21

BEDRÄGERIER OCH FALSKA PROFETER
Jesus sade att det skulle komma många falska profeter, inte bara en eller två,
och att bedrägerierna skulle fånga ett stort antal människor. Matt. 24:11

VANDRING GENOM HISTORIEN
Medan de första apostlarna fortfarande levde på jorden hade redan falska
profeter och lärare börjat sprida sitt gift inom den tidiga kyrkan. Gal. 1:6-9; 2:4;
2 Petr. 2:1-3; Upp. 2:18-25

GNOSTICISMEN
Gnosticismen var en falsk lära som onda andar introducerade i den kristna
kyrkan år 135 och fortsatte med det till ca 160 e.Kr. De trodde inte på att Jesus
var kommen i köttet utan bara i en andlig, docerande bemärkelse. Dessa
villolärare hävdade att den kristne bara genom en mystisk ”kunskap” (gnosis)
kunde fatta mystiken i evangeliet. Denna lära kan spåras tillbaka till Kabbalan, då
gnostikerna lärde att materien (jorden) var ond. Den skapades av en
underlägsen gud, inte av den rätte Guden. Därför var Gamla Testamentet
historien om en underlägsen, ond Gud. Gnostikerna trodde att den Messias som
det profeterades om i det Gamla Testamentet inte hade varit en verklighet och att
det inte fanns någon död eller uppståndelse.
Ett stort antal pastorer och kyrkor köpte denna demoniska lögn och förstörde
nästan Kristi sanna Kyrka. Denna heresi (villolära) besegrades inte förrän på
600-talet.

MONTANISMEN
Montanismen började spridas på 300-talet efter Kristus och uppkallades efter
Montanus från Mindre Asien (Frygien; Turkiet). Enligt Jerome (en kyrkolärd
didakt, 340-420) hade Montanus varit präst åt Cybele (den stora modergudinnan)
före sin omvändelse till Kristus.
År 156 utropade Montanus sig själv till det passiva instrument genom vilken den
Helige Ande talade. I en ny uppenbarelse förklarade Montanus att Kristi löfte var
uppfyllt och att den Helige Andes tidsålder hade kommit. Han kom snart i lag
med två profetissor, Prisca and Maximilla. De bekräftade, i egenskap av Andens
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språkrör, att världens ände stod för dörren och att det himmelska Jerusalem
snart skulle etableras i Frygien, och de kallade de troende att komma dit.
För att förbereda sig för denna händelse skulle de kristna leva i celibat, fasta och
avstå från kött. Eftersom kyrkan på den tiden blivit mycket världslig lät detta bra
för många som ville vandra närmare Gud.
Rörelsen började sprida sig, och biskoparna i Mindre Asien höll en synod år 160
där man förklarade att rörelsen var heretisk. År 170 spreds den till Rom och
orsakade stor skada på de kristnas enhet där. Fastän Maximilla, en av grundarna
hade dött år 179, fortsatte rörelsen växa. År 207 hade den spritt sig till Kartago
och presbytern- (den äldste) och den kristne författaren Tertullianus (155-255)
gick över till montanismen.
(Jämför montanismen med Jehovas Vittnen och Harold Camping i Family Radio.
Båda har felaktigt förutsagt världens undergång flera gånger och ändå samlas
folk kring dem.)

DEN ARISKA KONFLIKTEN
Den ariska villoläran började i Alexandria i Egypten omkring 320, när Arius, en
studerande hos Lucianus från Antiokia, var presbytern i ledningen i en kyrka som
hette Baucalis. Arius lade vikt vid enhet och Guds självnöjdhet och att Jesus
Kristus var en skapad varelse som likt andra var skapad av ”stoft.” Enligt Arius
var Jesus inte evig utan hade en början samt stod lägre än Gud. Arius lärde att
Jesus inte var varken Gud eller människa fullt ut, utan en “tertium quid,” en
”tredje.”
Biskop Alexander av Alexandria bekämpade Arius med all kraft, men Arius
vädjade till biskop Eusebius av Nikomedien, vilken gav Arius en platform och en
tillflykt. I maj 325 inkallade Kejsar Konstantin ett kyrkomöte där Arius och hans
läror förkastades och han själv blev bannlyst.
Under den tid som en av Konstantins söner var kejsare hade arianismen tillfälligt
varit segerrik, men den dog sakta bort under följande århundraden.

MONASTICISMEN (SJÄLVFÖRNEKELSEN)
Efter att de romerska oberoende kyrkorna blivit tvingade år 325 att bilda en
statskyrka med kejsar Konstantin som den förste påven blev människor som inte
blivit födda på nytt medlemmar i miljontal i den nya statskyrkan. Därför längtade
många pånyttfödda kristna efter ett ”helgat liv.” Under 400-talets senare hälft
började några kristna att leva ett ensamt liv och kallades eremiter. Detta blev
mycket populärt i Egypten.
Ca 320 grundades det första klostret av en före detta romersk soldat som hette
Pakomius. När han dog år 346 fanns det tio kloster i Egypten.
Det fanns inga gemesamma regler och lagar i dessa, och förvrängningar smög
sig in tills Benediktus kloster blev byggda. År 529 grundade Benediktus av Nursia
det första klostret på höjden av Monte Cassino, ungefär halvvägs mellan Rom
och och Neapel. Det dröjde inte länge innan en hierarkisk del av Katolska Kyrkan
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kom underfund med att klostren var värdefulla för kyrkan, munkar användes som
missionärer, de arbetade, och pengar kom kyrkan till del, och genom disciplinen
som de unga männen och kvinnorna som bodde och undervisades där gick
igenom, blev de värdefulla ”slavarbetare” åt kyrkan.
När Djävulen och hans demoner skapar falska religioner och sekter, jag kallar
det ”perversionssoppa,” har han en massa ingredienser att koka den på. När vi
tittar på alla olika varienter av kristna sekter finner vi att de har en ”soppa”
lagad på en eller flera falska läror blandad med lokala kryddor. Men detta
kokas ner till en enda central punkt: Förkastandet av att Jesus är Gud.

ISLAM
Den religiösa soppa som kokades av Muhammed och var insprirerad av Djävulen
blandades aldrig in i kristendomen. Den mordiska läran i Koranen sade att de
som inte konverterade till Islam skulle dö av svärdet. Damaskus erövrades år
635 av de muslimska horderna, Antiokia år 638, Alexandria år 641, det persiska
kungadömet erövrades år 651 och år 711 hade de blodtörstiga muhammedanska
barbarerna erövrat hela Nord-Afrika och raderat ut det mesta av kristenheten och
sedan korsat sundet in i Spanien och dödat de kristna där men slogs tillbaka av
frankerna när de försökte ta sig norrut i ett slag år 732.
De kristna på den tiden måste ha tänkt att världens undergång låg för dörren och
att Islam var det antikristliga systemet.
Medan de politiska kyrkoledarna i Västra och Östra Romarriket grälade om läran
och inte kunde komma fram till vilket som var det bästa försvaret solidiserade de
islamiska horderna sitt grepp om de länder de hade erövrat. De kristna ledarna
förstod inte att Islam skulle bli en världsreligion och idag har de fångat mer än en
miljard till Djävulens rike. Det muslimerna inte kunde åstadkomma på 700-talet
gör de nu när de sprider sig till alla länder i världen genom migration.

DEN ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN
Under Gregorius den Store (590-604) blev straffet för synderna och läran om
skärselden introducerad. För att kunna lätta på tiden som skulle tillbringas i
skärselden kunde goda katoliker köpa ljus av kyrkan och ge pengagåvor som
kunde korta av tiden som en människa skulle straffas i skärselden. Överföringen
(transubstantiationen) av Jesu kropp och Jesu blod till nattvardsgåvorna införde
man år 831.
Under en tidsperiod kom man fram till idén om de döda helgonen och att folket
måste tillbe Maria som nu också har blivit förklarad som en del av gudomen av
Vatikankonciliet och den nuvarande påven, Benedictus den 16:de.

DEFINITION AV FALSKA DOKTRINER
Jag tänker begränsa min definition av villoläror till förvrängningar av frälsningen i
detta budskap, eftersom det är den mest kritiska frågan. Om folk är förledda i
läran om frälsningen kommer de att få tillbringa evigheten i den Brinnande Sjön.
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Om de är förförda på andra områden kommer de att möta alla slags svårigheter
på andra områden men de kommer inte att gå förlorade för evigt.
Följande kyrkosamfund eller grupper har falska läror när det gäller frälsningen:
Alla katolska kyrkor såsom den romerska, grekisk-ortodoxa, rysk-ortodoxa, den
koptiska, den syriska, etc.
 Det finns många utbrytargrupper från dessa stora katolska kyrkor, en av
de mest kända är molokanerna, grundad i Ryssland under mitten av 1600talet av Matteus Simon Dalmatov.
 De förenade Pingstkyrkorna i USA, också kända som UPC.
 Rick Warren och Purpose Driven Churches (de målinriktade kyrkorna)
 Många lutheranska kyrkor som har vänt tillbaka till katolska läror.
 Guds Barn, grundat 1969 av David Moses Berg.
 Kristen Vetenskap, grundat 1877 av Mary Baker Eddy.
 Jehovas Vittnen, grundat 1879 av Charles Taze Russell.
 Mormonismen, grundad 1820 av Joseph Smith.
 Den Världsvida Kyrkan, grundad av Herbert W. Armstrong 1934.
 Enhetskyrkan, grundad 1954 av Sun Myung Moon.
 Scientologin, grundad 1950 av L. Ron Hubbard.
 The Antroposofiska Sällskapet (Waldorf-skolorna), grundat 1909 av Rudolf
Steiner.
 Plus tusentals andra över hela världen.
Många kyrkor i den så kallade ”Trosrörelsen” har antagit läran att Jesus inte
betalade för våra synder på korset, utan dog andligen och plågades tre dagar
och nätter i helvetet av Djävulen. Vidare tror de att hans natur under denna tid
blev ett med Djävulens och att det var i helvetet Jesus betalade för våra synder.
De tror att när Jesus stod upp ifrån de döda var han bara en människa, och som
sådan skall han ha stigit upp till Himlen. Detta gjordes, menar man, för att
människorna skulle kunna bli gudar. Denna lära är också känd som JDS, Jesus
Died Spiritually (Jesus dog andligen).
Denna lära introducerades först i kristenheten av E.W. Kenyon, accepterades av
Kenneth Hagin Sr., och spriddes via Rhema Bible School till män som Kenneth
Copeland, Fred Price, Joyce Meyers, Benny Hinn, Ulf Ekman och tusentals av
pastorer, evangelister och lärare inom den karismatiska rörelsen.

SAMMANFATTNING
Falska doktriner och falska profeter har funnits sedan kyrkan grundades år 34
e.Kr. och i takt med ökande kommunikationer har allt fler tillkommit, en andlig
cancer har spridits genom det tryckta ordet och senare genom radio, television
och nu genom Internet. Det är ett under att den sanna kristendomen har överlevt.
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Sanningen har överlevt tack vare Guds goda verk genom den Helige Andes kraft.
Aposteln Paulus varnade oss. 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-7
Aposteln Petrus varnade oss. 2 Petr. 2:1-3
Aposteln Johannes sade vad vi skulle göra. 2 Joh. 7-11
KÄNN IGEN VILLOLÄRA – FÖRKASTA DEN – AVSLÖJA DEN!
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det
är viktigt att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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