Το σημάδι του θηρίου (666)
Μετάφραση από τον Samir Sada
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Επίσης του επιτρὰπηκε να ζωντανὲψει το
Μετὰ τους ακολοὺθησε ὲνας αλλος, τρίτος
ὰγαλμα του θηρίου, ὼστε να μιλὴσει το ὰγαλμα
ὰγγελος, που ὲλεγε με δυνατὴ φωνὴ: «Ὀποις
και να κὰνει να θανατωθοὺν ὀσοι δεν
προσκυνὰει το θηρίο και το ὰγαλμὰ του και
προσκυνὴσουν το ὰγαλμα του θηρίου. Και
σημαδεὺται με χὰραγμα στο μὲτωπὀ του ὴ
υποχρεὼνει ὀλους, μικροὺς και μεγὰλους,
στο χὲρι του θα πιει κι αυτὀς απο το κρασί
πλοὺσιους και φτωχοὺς, ελεὺθερους και
του θυμοὺ του Θεοὺ, που το εχουν ϐὰλει
δοὺλους, να χαρὰξουν σημὰδι πὰνω στο δεξιὀ
ανὀθευτο στο ποτὴρι της οργὴς του. Και θα
τους χὲρι ὴ πὰνω στο μετωπὀ τους. Κανεις δε
ϐασανιστεί με φωτιὰ και θειὰφι μπροστὰ
θα μπορεί να αγορὰσει η να πουλὴσει, παρὰ
στους ὰγιους αγγὲλους και στο Αρνίο. Ο
μὀνο αυτὀς που ὲχει χαραγμὲνο το ὀνομα του
καπνὀς απο τα ϐασανιστὴριὰ τους θα ανεϐαίνει αιὼνια, και δεν θα
θηρίου ὴ τον αριθμὀ του ονὀματος του. Εδὼ χεριὰζεται η σοφία. ‘Ὀποις
ϐρίσκουν ανὰπαυση μερα και νὺχτα ὀσοι προσκυνοὺν το θηρίο και
ὲχει μυαλὀ ας λογαριὰσει τον αριθμὀ του θηρίου, που είναι αριθμὀς
το ὰγαλμὰ του κι ὀποις ὲχει πανω του χαραγμὲνο το ὀνομα του
ανθρὼπου, ο αριθμὀς του είναι χξς’ (εξακοσια εξηντα εξι).
θηρίου.
Υπάρχει πληθώρα εικασιών για το πώς μια μέρα όλα θα συμβούν ... αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ...
Όλοι όσοι θα δεχτούν το σημάδι του θηρίου 666 θα είναι κολασμένοι από αυτό!!! Δεν υπάρχει επιστροφή, ΟΧΙ συγχώρεση, ΟΧΙ δεὺτερη ευκαιρία, ΟΧΙ
σωτηρία, ΟΧΙ αιώνια σωτηρία! Δεν υπάρχει καμία ελπίδα ότι ο Θεός σας καταλαβαίνει. ότι θα σας συγχωρήσει για την αποδοχή του σήματος. ότι είναι
έλεος και δεν θέλει να χάσεις τη ζωή σου. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί γι 'αυτό και όλοι θα έχουν ακόμα αιώνια σωτηρία, σωστά; Λὰθος !!!!
Εάν δεχτείτε το σημάδι του θηρίου στο μέτωπό σας ή στο χέρι σας, τελείωσε μαζί σας! Στη συνέχεια δεν μπορείτε να σωθείτε πια! Τότε ισχυρίσατε την
πίστη του θηρίου. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα ανακοινωθεί το σήμα θα είναι μια περίοδος μεγάλης δίωξης και δυσκολίας. Θα φανεί σε όλους ως το
καλύτερο, διότι θα εξασφαλίσει την επιβίωση και την επίλυση πολλών προβλημάτων.

Θα υπάρξει μεγάλη πίεση σε όποιον αρνείται να δεχθεί το σήμα, μέσω βασανιστηρίων, απώλειας ζωής, απώλειας εργασίας, απώλειας παιδιών, απώλειας
περιουσίας, φήμης, ελευθερίας, τμημάτων σώματος κλπ. Οι προφήτες προειδοποίησαν ότι ο διάβολος δεν αφήνει απλώς τους αποκεφαλισμένους όσους
αρνούνται να αποδεχθούν το σήμα, αλλά ότι θα προσπαθήσει να τους φέρει μέσα από πολύ τρομερά βασανιστήρια, που θα το δεχτούν στη συνέχεια.
Χωρίς το σήμα, δεν θα μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε τίποτα. Σε αυτό το σημείο, ΠΡΕΠΕΙ να είστε πρόθυμοι να πεθάνετε αντί να δεχτείτε το σήμα.
Πρέπει να είστε πρόθυμοι να πεθάνετε νωρίτερα από το να δεχτείτε το σήμα, ανεξάρτητα από το τι σας περιμένει τα πιστοί ή όχι. Αυτοί που αποδέχονται
το σήμα, θα συγκαλουν για πάντα, και θα πέφτι πάνω τους την πλήρη οργή του Θεού!
ΜΗΝ πιστεύετε ότι η αυτοκτονία σας σώζει από ταλαιπωρία, ή ότι αν δεν δεχτείτε το σημάδι του θηρίου, θα εξοικονομηθείτε από αυτό. Η αυτοκτονία ΔΕΝ
θα σας σώσει, αλλά η αυτοκτονία θα σας οδηγήσει στην κόλαση, ακόμα κι αν είστε χριστιανός. Ποτέ μην το κάνετε. Αν δεν είστε κάποιος που πιστεύει στον
Ιησού, η άρνησή σας να δεχτείτε το σημάδι του θηρίου δεν θα σας σώσει. Πρέπει να πιστέψετε τα λόγια του Ιησού, να μετανοήσετε, να ομολογήσετε τον
Ιησού και να αρνηθείτε να δεχτείτε το σημάδι του θηρίου, μόνο τότε θα σωθείτε.
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Υστερα είδα να κὰθονται σε θρὀνους αυτοί στους οποίους δὀθηκε η εξουσία να κρίνουν: ὴταν οι ψυχὲς αυτὼν που
αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που ὲδωσαν για τον Ιησοὺ και για το λὀγο του
Θεοὺ, και δεν προσκὺνησαν το θηρίο οὺτε το ὰγαλμὰ του, κι οὺτε δὲχτηκαν το
χὰραγμα του στο μὲτωπο και στο χὲρι τους. Και ξαναγὺρισαν στη ζωὴ και
ϐασίλεψαν μαζί με το Χριστὀ χίλια χρὀνια.

