ANTIKRIST
AVMASKERAD
”Och dess tal är sex hundra sextiosex” 666 (Johannes uppenbarelse 13:18)
av Tony Alamo, en hebreisk kristen

Johannes är den ende apostel för vilken
Jesus klart och tydligt avslöjade mysteriet med
antikrist. Johannes är också den ende Gudsman
som använde benämningen antikrist i hela
Bibeln. 1 Johannes frågade Jesus: ”»Herre,
vilken är det?» Då svarade Jesus: »Det är den
åt vilken jag räcker brödstycket som jag nu
doppar.» Därvid doppade han brödstycket och
räckte det åt Judas, Simon Iskariots son [en
av många antikrister i världen då och nu].”
(Johannesevangeliet 13:25–26).
Definitionen av ordet ”antikrist” breddas
med det symboliska numret 666 i Johannes
evangelium 6:66. Där lyder skriften: ”För detta
tals skull drogo sig många av hans [Kristus]
lärjungar tillbaka, så att de icke längre vandrade med honom [avfällingar].” Den antikrist
som hette Judas vandrade med Kristus, men
sedan vandrade han inte längre med Kristus,
precis som de andra antikristerna vilka var
avfällingar som tidigare var Kristi lärjungar,
vilket står i Johannesevangeliet 6:66.
Vad antikrist egentligen innebär blir tydligt i kapitel 2, vers 18 och 19 i Första
Johannesbrevet: ”Mina barn, nu är den yttersta
tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått;
därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
Från oss hava de utgått [före detta kristna],
men de hörde icke till oss, ty hade de hört till
oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle
bliva uppenbart att icke alla höra till oss.”
Kyrkans stora avfall från Kristus, som pågår
idag, är de kristna som kollektivt beslutat sig att

bli antikrister, dessa evigt förtappade män och
kvinnor, precis som denne Judas, ”fördärvets
man”2, enligt Johannes. Dessa nämns också
symboliskt i 2:a brevet till Tessalonikerna,
kapitel 2, som en kollektiv grupp bestående
av kristna avfällingar, antikrister som kommit samman och bildat en antikristen, sekulär
världsregering och kyrka. Det är Satans futtiga
försök att avsätta Gud och hans kungarike.
På tal om de yttersta dagarna skrev aposteln Paulus: ”Sedan skall »den Laglöse» [alla
antikrister] träda fram, och honom skall då
Herren Jesus döda med sin muns anda och
tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – honom [kristna avfällingar som en
gång tänkte återvända till Herren men inte
kunde det på grund av sin kärlek till den nuvarande världen] som efter Satans tillskyndelse
kommer med lögnens alla kraftgärningar och
tecken och under och med orättfärdighetens
alla bedrägliga konster, för att bedraga dem
som gå förlorade, till straff därför att de icke
gåvo kärleken till sanningen rum, så att de
kunde bliva frälsta … för att de skola bliva
dömda, alla dessa som icke hava satt tro till
sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten
[synd].” 4 ”Vilken är »Lögnaren», om icke
den som förnekar att Jesus är Kristus?”5 Det
står skrivet: ”Men förneka vi honom, så skall
ock han förneka oss.” (Andra Timoteusbrevet
2:12). ”... min rättfärdige skall leva av tro [tro
på Guds löften]. Men om någon drager sig
undan [blir antikrist], så finner min själ icke
behag i honom.” (Hebréerbrevet 10:38).
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Guds lag, hans budord och Kristi ämbete med
alla hans profetior. Antikrists ande lägger till,
ändrar och tar bort från den gudomliga uppenbarelsen som Kristus har meddelat oss i hans
Heliga Ord. Dessa är bara några exempel på
antikristernas hädiska sätt att tänka och handla.
Antikristerna sätter sig också upp emot Kristus
som ledare för Guds kyrka och skapelse och
motsätter sig personer som Kristus godkänt:
hans pastorer/lärare, profeter, predikanter och
lärjungar.
Antikrists ande är en snuskig ande.16 Denna
självförstörelsens ande uttalar förfärliga, oförlåtliga hädelser mot den Högste och utsätter
helgonen för sin monstruösa ondska. Bibeln
innehåller bekräftelse på detta i Daniel, kapitel
7 och 8, liksom i Uppenbarelseboken, kapitel
12 och 13.
Antikrist vanhelgar också dem som
bor i Himlen och för krig mot helgonen
(Uppenbarelseboken 13:7, Daniel 7:21).
Satans ande är totalt och kroppsligt rotad i
dessa fräcka, ödesdigra och fördömda varelser,
som inte bara vill förgöra helgonen utan strävar
efter att fördriva Gud och hans Kristus från jordens yta så att Satan kan ta över kommandot.
Kristus och hans helgon avvisar detta jordiska kungarike till förmån för Kristi eviga,
himmelska rike.17 Påvestolen och alla religioner, varenda ”-ism” inklusive protestantismen,
är bibellösa antikrister. Dessa kristna avfällingar som blivit antikrister har kommit samman
för att svika helgonen och föra Satan till
makten med hans allmänna världsregering och
kyrka ”vilddjuret”18, ”den stora skökan”19, som
getts makt av Satan (draken)20 för att angripa
allt som är Guds och hör till Gud.21
Jesus sade: ”kom sedan och följ mig”
(Matteusevangeliet 19:21)22. Att avvisa detta
önskemål av Jesus är att förneka honom och
bli antikrist.

Antikristen är samma sak som antikrist. En
av antikrists egenskaper är fientlighet gentemot Kristus och hans följeslagare (Första
Johannesbrevet 4:3). Det var denna anda
som Enok och Noa avvisade i sina budskap
(Judasbrevet 14, Andra Petrusbrevet 2:5–7).
Denna onda ande är det sinne som är fientligt mot Gud och sätter sig upp emot honom
i Romarbrevet 8:7, det laglösas mysterium:
Detta sinnelag finns framför allt bland de
intellektuella i sin allmänna inställning ”mot
Kristus”. Ett av de sätt på vilket detta sinnelag
(den ande som lever i varje antikrist) sätter sig
upp mot Kristus är att förneka läran om hans
gudomlighet och hans mänsklighet. Detta sinnelag sätter sig alltså upp emot Kristus i hans
roll som ”överstepräst”6 och som det enda offer
godtagbart av Gud.
De laglösa människor som är besatta av
antikrists ande försöker sona sina synder
med någon annan metod än Kristus, ”GUDS
LAMM”.7 De försöker bli godtagna av Gud
på något felaktigt eller hädiskt sätt, liksom
antikristerna Kain och Saul, genom sin egen
religion snarare än genom Kristi frälsning.
Men bara Kristi frälsning, inte n
 ågon falsk
8
religion, är godtagbar för Gud. En kyrklig
trosriktning eller religion dog aldrig på korset
för våra synders skull, och inte heller Maria
eller någon annan än Kristus själv.9 Ingen annan än Kristus kan återuppväcka sig själv och
världen från de döda.10 Kristus var inte bara en
profet, han var, är och kommer alltid att förbli
den Allsmäktige, helige, evige Guden, Vägen,
Sanningen och Livet11, början och slutet på
allt12, världens Frälsare13.
Antikrister förnekar Kristi ämbete som
”konungarnas Konung, herrarnas Herre,” 14
och lanserar sina egna lagar för sin falska
kyrka och regering, som går på tvären mot
Guds lagar.15 Antikrists ande vill också slopa

6 Heb 2:17, 4:14, 5:10, 6:20, 7:26 7 Joh 1:29, 36 8 Apg 4:10–12 9 Gal 1:3–4, 1 Joh 2:1–2, Heb 9:28 1 0 1 Kor 15:20–23, 2 Kor 1:9–10, Rom 4:17 11 Joh 14:6
1 2 Upp 1:8, 22:13 1 3 1 Joh 4:14, Joh 4:42 1 4 1 Tim 6:14–15, Upp 19:16 1 5 Dan 7:23–25 1 6 Jud 8, Ps 14:2–3, 53:2–3, Sef 3:1–2 1 7 1 Joh 2:15 1 8 Upp 11:7, 13:1–4,
17:3–5, 8–11 1 9 Upp 17:1–2, 19:2 2 0 Upp 12:9 2 1 Upp 13:7–8 2 2 Matt 16:24, Luk 18:22, Mark 10:21
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Den Heliga Skrift klargör för oss att när
Messias kom för att vistas hos oss skulle han
heta “Emmanuel”, vilket betyder ”Gud med
oss” (Jesaja7:14, fullföljt i Matteusevangeliet
1:23). Han skulle kallas ”Underbar i råd, Väldig
Gud, Evig Fader, Fridsfurste” (Jes. 9:6).
Jesus själv sade: ”jag har sagt mig vara
Guds Son.” (Johannesevangeliet 10:36) Den
som säger att han känner Gud och ”icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom
är icke sanningen [han är en antikrist].” (1
Johannesbrevet 2:4)
Guds ofelbara Skrift avslöjar att Jesus också är ”GUDS ORD”23, som skapade allting24.
”Ty i honom skapades allt i himmelen och på
jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter
i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat
genom honom och till honom. Ja, han är till
före allt annat, och alltsammans äger bestånd
i honom.” (Kolosserbrevet 1:16–17) Att förneka Skriftens ofelbarhet är samma sak som
att förneka Kristus, samma sak som att vara
antikrist. ”Därför böra vi så mycket mer akta
på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.” (Hebréerbrevet 2:1)25
I Gamla Testamentet heter det att den som
inte kan följa Mose lag ”han skall »efter två
eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet; huru mycket svårare straff tron i icke då
att den skall anses värd, som förtrampar Guds
Son och aktar förbundets blod för orent – det
i vilket han har blivit helgad – och som smädar nådens Ande!”26 (Nåden är Guds styrka.)
De som känner Guds Heliga Skrift behöver
inte fundera på vad som händer med dessa
antikrister. Det blir att tillbringa evigheten i
Helvetet för dem.27
Det är idag nödvändigt för världen att
bestämma om den skall tjäna Kristus eller

bli antikrist, för frälsningens tid är kommen
och med den tiden för Kristi återkomst. 28
Slutet av den tid som vi nu lever i har kallats
”Beslutets dal”.29 Det är alltså dags för oss att
fatta beslut.30 Detta är den tid då fåren skiljs
från getterna31, vetet skiljs från agnarna32, och
de som tillhör Kristus skiljs från dem som är
antikrister.33 Det betyder att vi nu måste godta
Kristus eller avvisa honom. Något annat val
har vi inte. Med andra ord, i detta ögonblick
måste vi fatta det för alla tider gällande beslutet
om var våra själar skall tillbringa evigheten. Vi
måste besluta om vi skall godta Kristus eller
förneka honom. Vi måste välja om vi skall
följa Kristus eller bara bli en av de många
antikristerna på väg mot Eldsjön i Helvetet.34
Om vi säger att vi vill fundera lite på detta,
eller vänta ett tag innan vi godtar Kristus, så
är det samma som att säga att vi har valt att
förneka Kristus.
Vissa människor tror att de tjänar Herren
fastän de inte alls gör det, precis som Kain
och kung Saul, som var styggelser för Gud
då de inte lydde honom.35 Kain och Saul följde sina egna regler, inte Herrens regler. Att
tjäna Herren enligt våra egna regler snarare
än Herrens betyder inte att vi kan undvika att
blir antikrist, nej tvärtom, det säkerställer att
vi blir antikrist.36
Gud säger: ”Se, nu är den välbehagliga
tiden; se, nu är frälsningens dag.” (Jesaja
49:8, Andra Korinthierbrevet 6:2) När den
Allsmäktige Skaparen av Himlen, jorden och
allting annat säger ”nu”, så menar han precis
NU. Kristus säger till dig som han säger till
alla syndare: ”KOM OCH FÖLJ MIG.”37 Om
du väljer att inte bli en av dagens många evigt
förtappade antikrister så måste du genast godta
Kristi erbjudande om evigt liv i Himlen genom
att be denna bön:

23 Upp 19:13, Joh 1:1, 14 24 Ef 3:9, Upp 4:11 25 Arameiska Bibeln 26 Heb 10:28–29, 6:4–6 27 Heb 2:2–3, 2 Pet. 3:7 28 Upp 1:1,3, Matt. 24:3–44 29 Joel 3:14
30 Jos 24:15 31 Matt 25:32–33 32 Matt 3:12, Luk 3:17 33 2 Kor 6:17–18 34 Upp 19:20, 20:10, 15 35 1 Mos 4:3–7, Heb 11:4, 1 Sam 15:3–26 36 1 Joh 2:4, Ps 97:10
37 Matt 19:21, Luk 18:22
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Min Herre och min Gud, ha nåd över min
själ. En syndare är jag.38 Jag tror på att Jesus
Kristus är den levande Gudens Son.39 Jag tror
på att han dog på korset och utgav sitt dyrbara
blod till förlåtelse för alla mina synder.40 Jag
tror på att Gud uppväckte Jesus från de döda
genom kraften i den Helige Ande41 och att
han sitter på Guds högra sida i denna stund
och hör min syndabekännelse och bön.42 Jag
öppnar dörren till mitt hjärta och välkomnar
Dig, Jesus min Herre.43 Tvätta bort alla mina
smutsiga synder med Ditt dyrbara blod som
Du utgav på Golgata kors i mitt ställe.44 Du
kommer inte att vända Dig bort från mig,
Jesus min Herre, Du kommer att förlåta mina
synder och rädda min själ. Jag vet det, eftersom
Ditt Ord, Bibeln, säger så.45 Ditt Ord säger
att Du inte vänder Dig bort från någon och det
gäller även mig.46 Därför vet jag att Du har hört
min bön och jag vet att Du har svarat mig och
jag vet att Du har frälst mig.47 Och jag tackar
Dig, Jesus min Herre, för att Du har frälst
min själ och jag vill visa min tacksamhet till
Dig genom att göra som Du befaller och sluta
att synda.48
Efter frälsningen, säger Jesus att du skall döpas, helt nedsänkt i v atten, i F
 aderns, Sonens

och den Helige Andes namn.49 Studera 1917 års
bibel flitigt och gör som den säger.50
Herren vill att du ska berätta om din frälsning
till andra. Du kan bli en spridare av pastor Tony
Alamos evangelieskrifter. Vi skickar skrifterna
till dig gratis. Ring eller mejla oss för mer information. Dela detta budskap med någon annan.
OM du vill att världen ska räddas, såsom Jesus
befaller, röva inte tionden och offergåvor från
Gud. Gud sade: ”Menen I då, att en människa
får röva från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter
frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från Dig?» Jo,
i fråga om tionden och offergärden. Förbannelse
har drabbat eder, men ändå röven I från mig, så
många I ären [hela denna världen]. Fören full
tionde [ett ’tionde’ är 10 % av din bruttoinkomst]
till förrådshuset, så att i mitt hus [räddade själar]
finnes mat [andlig mat], och pröven så, hurudan
jag sedan bliver, säger Herren Sebaot. Förvisso
skall jag då öppna himmelens fönster över eder
och utgjuta över eder riklig välsignelse. Och jag
skall näpsa gräshopporna för eder, så att de icke
mer fördärva eder frukt på marken; ej heller skola
edra vinträd mer slå fel på fältet, säger Herren
Sebaot. Och alla folk skola prisa eder sälla, ty
edert land skall då vara ljuvligt, säger Herren
Sebaot.” (Malachi 3:8–12)

38 Ps 51:5, Rom. 3:10–12, 23 39 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4 40 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9 41 Ps 16:9–10, Matt 28:5–7,
Mark 16:9, 12, 14, Joh 2:19, 21, 10:17–18, 11:25, Apg 2:24, 3:15, Rom 8:11, 1 Kor 15:3–7 42 Luk 22:69, Apg 2:25-36, Heb 10:12-13 43 1 Kor 3:16, Upp 3:20 44 Ef 2:13–22,
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Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.

Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686 • Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att leva med alla de saker som är nödvändiga för livet för
alla de i våra amerikanska lokaliteter som verkligen vill tjäna HERREN av hela sitt hjärta och sin själ, i sina tankar och med sin styrka.
Gudstjänst hålls varje söndag kl. 15.00 och 20.00, övriga dagar 20.00, på följande platser:
New York varje tisdag 20.00, på andra platser varje kväll. Ring +1 908 937 5723 för ytterligare information.
Los Angeles Area Church: 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390 • +1 661 251 9424
MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST. Kostnadsfri transport till och från gudstjänsterna tillhandahålls
vid hörnet av Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA, dagligen kl 18.30, söndagar 13.30 och 18.30.
Be om pastor Alamos bok, Messias, visar hur KRISTUS från gamla testamentet framträder i över 333 profetior.
Delta i arbetet att skörda själar genom att distribuera pastor Alamos skrifter.
Alla våra trycksaker och våra ljudinspelningar är kostnadsfria, inklusive frakt.
Om någon försöker ta betalt för dem, ring +1 661 252 5686; mottagaren betalar.
DENNA SKRIFT REDOGÖR FÖR DEN SANNA FRÄLSNINGSPLANEN (APG 4:12).
KASTA INTE BORT DEN, GE DEN TILL NÅGON ANNAN.
De av er som befinner sig i andra länder, vi uppmuntrar er att översätta denna skrift till ert språk.
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