የአውሬው ምሌክት (666)
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መጽሐፍ ቅደስ ስሇ አውሬው ምሌክት ምን ይሊሌ ?
የዮሐንስ ራእይ 13:15-18

የዮሐንስ ራእይ 14:9-11

የአውሬው ምስሌ ሉናገር እንኳ
ሇአውሬውም ምስሌ የማይሰግደሇትን
ሁለ ሉያስገዴሊቸው፣ ሇአውሬው
ምስሌ ትንፋሽ እንዱሰጠው ተሰጠው።
ታናናሾችና ታሊሊቆችም ባሇ ጠጋዎችና
ዴሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁለ በቀኝ እጃቸው ወይም
በግምባራቸው ምሌክትን እንዱቀበለ፣ የአውሬውም ስም ወይም
የስሙ ቁጥር ያሇው ምሌክት የላሇበት ማንም ሉገዛ ወይም
ሉሸጥ እንዲይችሌ ያዯርጋሌ። ጥበብ በዚህ አሇ። አእምሮ ያሇው
የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው፤ ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና፣
ቁጥሩም ስዴስት መቶ ስዴሳ ስዴስት ነው።
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በቁጣው ጽዋ ሳይቀሊቀሌ ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ
ወይን ጠጅ ይጠጣሌ፣ በቅደሳንም መሊእክትና በበጉ ፊት
በእሳትና በዱን ይሣቀያሌ። የሥቃያቸውም ጢስ ሇዘሊሇም እስከ
ዘሊሇም ዴረስ ይወጣሌ፣ ሇአውሬውና ሇምስለም የሚሰግደ
የስሙንም ምሌክት የሚቀበሌ ሁለ ቀንና ላሉት እረፍት
የሊቸውም። (ማሇትም 666)”

ይህ እንዳት እንዯሚከናወን ብዙ አይነት ግምት አሇ፤ ግን ይህንን እርግጠኛ መሆን ትችሊሊችሁ . . . የአውሬውን ምሌክት 666 የተቀበሇ
ማንም በዘሊሇም ሞት ይፈረዴበታሌ! ወዯኋሊ መመሇስ የሇም፣ ምሕረት ማግኘት የሇም፣ ሁሇተኛ እዴሌ ማግኘት

የሇም፣ ዴህነት የሇም፣ ከዚህም ኃጢአት መዲን (መንጻት) አይቻሌም!።

እንዱህም ብሊችሁ አታስቡ . . . “እግዚአብሔር

ይረዲሌ፣ የአውሬውን ምሌክት ብቀበሌም እርሱ ይቅር ይሇኛሌ፣ እርሱ መሃሪ ነው፣ እርሱ ሕይወቴን እንዲጣ አይፈሌግም። መስጋት
(መጨነቅ) የሇብኝም፣ እኔ አሁንም መዲን እችሊሇሁ፣ ትክክሌ አይዯሌ? ” ስህተት ነው!!! ይህንን የአውሬውን ምሌክት በግምባርህ
ወይም በእጅህ ብትቀበሌ፣ አሌቆሌሃሌ (ተጠናቆሌሃሌ)! አትዴንም ! ሇአውሬው ታማኝ መሆንህን አሳውቀሃሌ (ፈሌገሃሌ)። ምሌክቱ ይፋ
በሆነ ጊዜ ታሊቅ ጭንቀት እና መከራ(ችግር) ይሆናሌ። ምናሌባትም ሇመትረፍና ብዙ ችግሮችን ሇመፍታት የበሇጠ (ምርጥ) ነገርን ማዴረግ
የሚያስፈሌግ ይመስሊሌ። ምሌክቱን እንዴትቀበለ ታሊቅ ግፊት (ጫና) በእናንተ ሊይ ይሆናሌ፣ ማሇትም የስቃይ ቅጣት፣ ህይወትን ማጣት፣
ሥራን ማጣት፣ ሌጆችን ማጣት፣ ንብረትን፣ ዝናን፣ ቤትን፣ ነፃነትን፣ እጅና እግርን፣ ወ.ዘ.ተ ማጣት። ሰይጣን ምሌክቱን አሌቀበሌም ያለትን
በቀሊለ አንገታቸውን መቁረጥ አይፈሌግም ብሇው የእግዚአብሔር ነብያት አስቀዴመው አስጠንቅቀዋሌ፣ ግን የሱን ምሌክት እንዱቀበለ
በአሰቃቂ ሁኔታ ያሰቃያቸዋሌ። ያሇ ምሌክቱ ማንኛውንም ነገር መግዛትም ሆነ መሸጥ አትችለም። በዛ ሠዓት ሊይ፣ ምሌክቱን ከመቀበሌ
ይሌቅ የግዳታ ሇመሞት ዝግጁ መሆን አሇባችሁ። ቅጣቱ ምንም ሆነ ምን፣ የአውሬውን ምሌክት ከመቀበሌ ይሌቅ የሞት ቅጣቱን ሇመቀበሌ
የግዴ ዝግጁ መሆን አሇባችሁ። አስታራቂ ሃሳብ አታቅርቡ፣ በነገሩ ሊይም ምንም ስህተት አትስሩ፣ ምሌክቱን የሚቀበለ፣ አማኞች ቢሆኑም
እንኳ፣ በእግዚአብሔር ሙለ ቁጣ ሇዘሇአሇም ይፈረዴባቸዋሌ! እራስን ሇማጥፋት መሞከር ከመከራውና ምሌክቱን ከመቀበሌ
ይታዯገኛሌ (ያዴነኛሌ) ብሊችሁ አታስቡ። ራስን ማጥፋት አይታዯጋችሁም (አያዴናችሁም)፤ ወዯ ሲኦሌ ያስገባችኋሌ፣ አማኞች ብትሆኑም
እንኳ። ዯግሞ፣ በኢየሱስ የማታምኑ ከሆናችሁ፣ ምሌክቱን አሇመቀበሌም ብቻ አያዴናችሁም። ኢየሱስን ማመንና መግሇጽ፣ እና ምሌክቱን
እምቢ (አሌቀበሌም) ማሇት የግዴ አሇባችሁ፣ ይህንን ስታዯርጉ ብቻ ነው መዲን የምትችለት። የአውሬውን ምሌክት ያሌተቀበለት እና ስሇ
እምነታቸው ሇተገዯለት፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ወዯ ገነት ከመሄዴ ቀርተው በዚህ ምዴር ሇቀሩት ግን አሁንም ተስፋ አሊቸው።

የዮሐንስ ራእይ 20:4 ዙፋኖችንም አየሁ፣ በእነርሱም ሊይ ሇተቀመጡት ዲኝነት
ተሰጣቸው፤

ስሇ

ኢየሱስም

ምስክርና

ስሇ

እግዚአብሔር
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የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት፣ ሇአውሬውና
ሇምስለም ያሌሰገደትን ምሌክቱንም በግምባራቸው በእጆቻቸውም ሊይ ያሌተቀበለትን አየሁ፤ ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት
ኖሩና ነገሱ። Translated to Amharic by Thomas Getachew Tuta, hithomasgetachew@gmai1.com

