
Matt 24:3-14 Tidens Slut - 
Evangelium 

Idag är det ju Palmsöndag och Jesus rider in i Jerusalem, men 

strax innan det så pratar han med sina lärjungar om tidens 

slut, det berättas om i både Matteus, Markus och Lukas, det 

finns massor och tänka och prata omkring det. Hela kapitel 24 

och 25 i Matteus brukar kallas talet om tidens slut. Men idag 

ska vi ta oss an en liten del av det Jesus säger nämligen de 

verserna som Jesus börjar talet med i Matt 24:3-14. Att Jesus 

tar upp temat verkar i alla tre evangelierna bero på att några 

av hans lärjungar är nyfikna, de vill veta när det ska hända? 

När kommer slutet på den här världen? När ska du komma 

tillbaka igen? När? Den här längtan och nyfikenheten och 

ibland rädslan har gjort att människor i alla tider ställt samma 

fråga. När? Redan 120 år efter att Jesus dog och uppstod så 

fanns en profet som hette Montanus som samlade många i en 

karismatisk väckelserörelse, Montanismen, med tilltal, 

profetior, tungotal och helanden, men också med en tro på att 

Jesus skulle komma tillbaka till ett berg nära den lilla byn 

Pepuza i Frygien i nuvarande Turkiet. Montanus samlade 

många människor där tillsammans med två kvinnliga profeter 

och ledare, Prisca och Maximilla. Men Jesus kom aldrig tillbaka 

till Pepuza, rörelsen levde vidare, bannlystes så småningom av 

kyrkan i stort och detta blev en del att profetians gåva 

hamnade i skymundan under lång tid. Och många har försökt 

att svara på frågan när sedan dess, en del med ganska 

bestämda åsikter. Några av er som är lite äldre och hängde i 

en frikyrka som unga har säkert hört predikanter som reste 

runt och förkunnade om Jesus snara återkomst och ritade 

olika scheman för hur och när detta skulle ske. Frågan När har 

hängt i luften i snart 2000 år nu.  

Sen adresserar Jesus tre faror som jag i den här texten som jag 

tror är väldigt aktuella idag precis som när Jesus satt och 

snackade med lärjungarna om detta.  

Och sen slutar han faktiskt i vers 14 med att berätta när slutet 

ska komma. 

Nu läser vi Matt 24:3-14 

3När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var 

ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det 

skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för 

tidens slut?” 4Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. 

5Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag 

är Messias, och de skall bedra många. 6Ni kommer att få höra 

stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. 



Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7Folk skall 

resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och 

jordbävning på den ena platsen efter den andra. 8Allt detta är 

början på födslovärkarna. 9Då skall man utlämna er till att 

plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns 

skull. 10Då skall många komma på fall och ange varandra och 

hata varandra. 11Många falska profeter skall framträda och 

bedra många. 12Genom att laglösheten tilltar kommer 

kärleken att kallna hos de flesta. 13Men den som håller ut till 

slutet skall bli räddad. 14Och budskapet om riket skall 

förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. 

Sedan skall slutet komma. 

Ni hörde frågan När? Men Jesus svarar ju egentligen inte på 

frågan, de ville säkert ha ett datum, 9 april år 48, check, ok då 

vet vi vad som gäller. Men istället svarar Jesus: ”Se upp så att 

ingen bedrar er. Detta är den första faran som Jesus 

adresserar och som jag tror är viktig att ha i bakhuvudet även 

idag 2017. Allting får prövas! Ok, allting som är ett äkta sant 

andligt Jesusskeende tål att prövas. Hade Montanus alla 

efterföljare som samlades i Frygien prövat det han sa sig 

förmedla som den helige Andens budskap hade det säkerligen 

inte blivit som det blev. I början var det en sund andlig 

väckelse. Profetia och Andens tilltal är bra, positiva saker, men 

när inte gåvan får prövas och finnas i sanningens ljus så kan 

det också bli väldigt fel. Ni som läst eller sett filmatiseringen av 

Selma Lagerlöfs Jerusalem vet att det bygger på verkliga 

händelser när 37 människor den 23 juli 1896 bröt upp från Nås 

socken i Dalarna för att resa till Jerusalem och invänta Kristi 

återkomst. Men Kristus kom inte tillbaka då. Så vi ska inte på 

något sätt förakta, ringakta eller inte lyssna på profetiska 

budskap, men vi ska pröva dem. Är detta rimligt, stämmer det 

med Guds ord, finns det en ton av sanning och kärlek från Gud 

i det. Jesus säger ju att han är sanningen i Joh 14:5, han ber i 

Joh 17 att fadern ska helga sin församling genom sanningen, 

för Guds ord är sanning. Och i oh 8 säger han att sanningen 

ska göra oss fria. Kärleken gläds med sanningen skriver Paulus 

i 1 Kor 13 när han skriver så vackert om kärlekens väg. Så hur 

ska vi leva i väntan på Jesus för att inte låta oss bedras – jo, 

leva i sanningen.  

Nästa fara som Jesus tar upp är i vers 6, Se till att ni inte låter 

skrämma er. Härom veckan sände SVT programmet När Livet 

Vänder där låtskrivaren Peter Hallström intervjuades. Han 

växte upp i Pingströrelsesammanhang i Värmland och berättar 

om hur rädslan efter att bli lämnat kvar när Jesus kom och 

hämtade hem sina barn präglade hela hans uppväxt, så mycket 

att även om han försökte förtränga det så dök det ändå upp 

en natt i New York när han som 35 åring vaknade av en stark 

åskknall blev livrädd och kände sig övertygad om att Jesus nu 



hade kommit tillbaka och han var lämnad kvar. Han berättade 

också om hur han som barn gömde sig inne hos sin mamma 

och pappa på nätterna bara för att ha koll på att de var kvar. 

Han växte upp med en konstant rädsla inför frågan När 

berättar han. Tänkvärt program – kolla på SVT play om ni vill. 

Delvis hade han säkert en speciell situation, men jag tror att 

när vi ser oss runt i världen, tänker på tidens slut och ibland 

också på att Jesus ska komma tillbaka så skapar det rädsla hos 

oss. Men det verkar inte alls vara det som var Jesus syfte när 

han satt där på Olivberget och snackade om detta med sina 

lärjungar. Utan snarare helt tvärtom, trots allt bi kommer att 

se och möta, trots att kärleken kommer att kallna. Trots allt, så 

låt er inte bli skrämda, utan håll fast i tryggheten i mig säger 

Jesus och var modiga. Ni är mina barn, jag älskar er, jag 

kommer gå i döden för er. I Joh 14 så har Jesus också ett tal till 

sina lärjungar innan han ska komma att avrättas och då säger 

han så här i vers 26 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag 

er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och 

tappa inte modet. Känn ingen oro, låt er inte skrämmas, tappa 

inte modet, var inte rädda. Jesus älskar dig! Tidens slut kan 

vara en tuff period i världshistorien om man ska försöka förstå 

Jesus, men i grund och botten är det ju något fantastiskt och 

oerhört positivt. Guds Rike ska bli totalt och all ondska krossas 

för alltid. 

Tredje faran som Jesus tar upp med lärjungarna är Men den 

som håller ut till slutet skall bli räddad. Den hänger ju så klart 

ihop med det jag just pratade om rädslan, hoppet att bli 

räddad är inget vi behöver vara rädda för alls. Men här handlar 

det också om att inte förlora hoppet på att Jesus faktiskt 

kommer att komma tillbaka. När livet rullar på och man vet att 

generationer efter generationer av Jesusefterföljare har ställt 

sig frågan När och också ofta trott att nu är tidens slut snart 

nära så kan det vara lätt att hoppet om att Jesus ska komma 

tillbaka inte alls blir något hopp i livet utan bara en grej man 

snackar om i kyrkan någon gång ibland, men som känns så 

avlägsen att det mest låter som en saga. Men enligt 

evangelierna är det inte alls någon saga utan en högst reell 

verklighet som Jesus ägnar ganska mycket tid åt att prata om. 

Det är på riktigt det här! Det behöver jag påminnas om, kanske 

någon mer än mig också. Tappa inte bort Jesus återkomst! Vi 

påminns om det varje gång vi delar bröd & vin i nattvarden 

som vi gjorde förra söndagen eller hur. Paulus påminner i 1 

Kor 11:26 Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren 

förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer. Hoppet! 

Också avslutar Jesus till slut med att faktiskt svara på frågan 

när, inte med datum och årtal dock, men med en 

målfokusering för lärjungarna. 14Och budskapet om riket skall 

förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. 



Sedan skall slutet komma.  

Vi ska inte fastna i spekulationer och teorier om När, Vi ska 

inte låta någon bedra oss, vi ska hålla oss till sanningen för det 

är sanningen som gör oss fria. 

Vi ska inte bli skrämda, känn ingen oro och tappa inte modet 

säger Jesus. 

Vi ska inte tappa bort hoppet att Jesus faktiskt kommer att 

komma tillbaka, detta är inga sagor Jesus berättar, det är 

verkligheten. 

Och under tiden, tills han kommer, så ska ni pyssla med det 

här säger Jesus, förkunna Guds Rike i hela världen och låt Gud 

Rike bli ett vittnesbörd för alla folk. Inte alla människor, utan 

alla folk, alla ethnos, alla folkslag. Samma ord som används i 

det vi brukar kalla missionsbefallningen i Matt kap 28:19 Gå ut 

och gör alla folk till lärjungar. Detta är fokus nu gubbar tills jag 

kommer tillbaka, Guds Rike & alla folk! Ge det vidare till nästa 

generation som kommer och frågar När precis som ni gjort 

idag. Det viktiga är inte tid och datum och år, det viktiga är 

Guds Rike och alla folk. Fokus! 

När 

Sanningen 

Mod 

Hopp 

Fokus 

Amen! 


