
Τι είναι η αμαρτία; 

(Ιησούς) “Η αμαρτία είναι μια διατάραξη της θείας τάξης!...  

Η αμαρτία είναι έργο του ανθρώπου, όπως προέρχεται από τη σάρκα του και από το θέλημα 

της ψυχής του...  

Να είστε βέβαιοι ότι ο μεγαλύτερος εχθρός σας είναι η δική σας θέληση και η μεγαλύτερη 

προστασία σας είναι η ταπεινοφροσύνη, η οποία πάντα τείνει προς την υπακοή.  

Αν Με αγαπάς με όλη σου την καρδιά και δεν έχει απομείνει τίποτα για την αγάπη για 

τον εαυτό σου, τότε θα κατακτήσεις τις αμαρτίες σου!“ 

 

 

 

Το σωστό μέτρο της αγάπης 

ή 

Το νόημα του μάρκου του θηρίου 666 (Αποκάλυψη 13:18) 

Ιησούς: “Θα σας δώσω ένα μέτρο σύμφωνα με το οποίο εσείς και όλοι πρέπει να ξέρετε πώς 

να στέκεστε με αγάπη για τον εαυτό σας, όπως με αγάπη για τον πλησίον και όπως με αγάπη 

για τον Θεό.  

Πάρτε τον αριθμό 666, ο οποίος σε καλές και κακές συνθήκες υποδηλώνει είτε έναν 

ολοκληρωμένο άνθρωπο είτε έναν ολοκληρωμένο διάβολο!  

Χωρίστε την αγάπη στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή σε 666 μέρη. από αυτά, ο Θεός να δώσει 

600, τα επόμενα 60, και τον εαυτό σας 6! Αλλά αν θέλετε να είστε τέλειος διάβολος, δώστε 

στον Θεό 6, τον επόμενο 60 και στον εαυτό σας 600!“ 

 

 

Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φειδώ θα έχει λίγη σοδειά· κι όποιος σπέρνει 

απλόχερα η σοδειά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς 

να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. 

(Προς Κορινθίους Β  ́9:6–7) 

Αλλά ο Ιεχωβά είπε στον Σαμουήλ: “Μην κοιτάζεις την εμφάνισή του και το ανάστημά του, γιατί 

εγώ τον έχω απορρίψει. Διότι ο άνθρωπος δεν βλέπει όπως ο Θεός, επειδή ο άνθρωπος 

βλέπει ό,τι είναι ορατό στα μάτια, αλλά ο Ιεχωβά βλέπει μέσα στην καρδιά.“ (Σαμουήλ Α ́ 

16:7) 


