Damka e Bishës (666)
Çfarë thotë Bibla rreth Damkës së Bishës?
Zbulesa 13: 14-18
Dhe i mashtronte banorët e
dheut me anë të shenjave që i
ishin dhënë për të bërë përpara
bishës, duke u thënë banorëve
të dheut t'i bëjnë një figurë
bishës, që kishte plagën e
shpatës dhe u kthye në jetë.
Dhe iu dha t'i japë një frymë
figurës së bishës, aq sa figura e
bishës të flasë, edhe të bëjë që të gjithë ata të cilët
nuk e adhuronin figurën e bishës, të vriteshin.
Veç kësaj bëri që të gjithëve, të vegjël e të
mëdhenj, dhe të pasur dhe të varfër, dhe të lirë
dhe skllevër, t'u vihet një damkë mbi dorën e
tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre, dhe që
askush të mos mund të blinte ose të shiste, po
të mos kishte damkën ose emrin e bishës ose
numrin e emrit të saj. Këtu është urtia. Ai që ka
mend, le të bëjë llogari numrin e bishës, sepse
është numër njeriu; dhe numri i tij është
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.

Zbulesa
14:
9-12
Një engjëll i tretë shkoi
pas tyre duke thënë me
zë të madh: ''Nëse
ndokush
adhuron
bishën dhe figurën e saj
dhe merr damkën mbi
ballin e vet ose mbi
dorën e vet, do të pijë
edhe ai nga vera e
zemërimit të Perëndisë,
që është derdhur e
papërzier në kupën e
zemërimit të tij dhe do të mundohet me zjarr e
squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe përpara
Qengjit. Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në
shekuj të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e
natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj
dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj''.Këtu
është qëndrueshmëria e shenjtorëve; këtu janë ata
që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e
Jezusit."

Ekzistojnë shumë spekulime për mënyrën se si kjo do të zbulohet, por ti mund të jesh i sigurt për këtë:

NUK ka kthim pas, NUK ka falje,
NUK ka mundësi të dytë, NUK ka shpengim, Nuk ka shpëtim!
KUSHDO që merr damkën e bishës 666 është i dënuar!

Mos mendo…"Perëndia do të kuptojë, Ai do të më falë nëse marr damkën, Ai është i mëshirshëm dhe nuk
do që unë të humbas shpirtin tim. Nuk duhet të shqetësohem, Unë mundem ende të shpëtohem, apo jo?"

GABIM!!!!
Në qoftë se ti merr damkën e bishës 666 mbi ballin tënd apo mbi dorë ke marrë fund! Ti NUK do të
shpëtohesh! Ti do të kesh deklaruar besnikëri ndaj Bishës. Do të ketë tension dhe shtrëngim të madh në
kohën që do të dalë damka. Marrja e saj do të duket si gjëja më e mirë që duhet bërë për të mbijetuar, duke
zgjidhur shumë probleme. Do të ketë presion të madh mbi ty që ti ta marrësh atë, si tortura, humbja e jetës, e
punës, humbja e fëmijëve, e pronës, reputacionit, shtëpisë, lirisë, gjymtyrëve, etj. Profetët janë
paralajmëruar se djalli nuk do t'i lerë ata që refuzojnë, vetëm me një prerje koke, por ai do t’i torturojë ata në
mënyrë të frikshme që ata të pranojnë të marrin damkën e tij. Ti nuk do të jesh në gjendje të blesh apo të
shesësh asgjë pa pasur damkën. Në atë kohë, ti DUHET të jesh i gatshëm të vdesësh, më mirë se sa të
marrësh damkën. Duhet të jesh gati për tu përballur më mirë me ekzekutimin se sa të marrësh damkën e
bishës, nuk ka rëndësi dënimi. Mos bëj kompromise, dhe mos bëj asnjë gabim në lidhje me këtë, ata që
marrin damkën, edhe besimtarët, do të jenë objekt i zemërimit të Perëndisë dhe do të DËNOHEN

përgjithmonë!
Mos mendo se vetëvrasja për t'iu shmangur vuajtjes dhe për të parandaluar marrjen e damkës do të
të shpëtojë. Vetëvrasja NUK do të të shpëtojë; do të të çojë në Ferr, edhe nëse je një besimtar.
Gjithashtu, në qoftë se nuk beson tek Jezusi dhe refuzon të marrësh damkën, NUK do të shpëtohesh.
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Ti duhet të besosh dhe ta deklarosh Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, dhe të refuzosh marrjen e
damkës, vetëm atëherë mund të shpëtohesh.
Por ka shpresë për ata që lihen pas, të cilët
refuzojnë të marrin Damkën e Bishës dhe
vriten për besimin e tyre.

Zbulesa 20:4
Dhe pashë frone, dhe ata u ulën
mbi to dhe atyre iu dha pushteti që
të gjykojnë edhe pashë shpirtrat e
atyre që u ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën
e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën, dhe as figurën e saj dhe nuk
kishin marrë damkë mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e
mbretëruan me Krishtin për një mijë vjet.
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