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«Ερχόμενος» 
 

Δελφοί, 29.12.2005 
 

 
 
Άννα: Με ρώτησε το Πνεύμα σήμερα: 

-  Μπορώ να σου ζητήσω κάτι? 

-  Και βέβαια μπορείς, απάντησα. 
-  Θέλω να μιλήσεις στους ανθρώπους για μένα. Να τους μιλήσεις για τον 

λόγο που ήρθα στη Γη. 
  

Αναρωτήθηκα ποιος ήταν που μου μιλούσε και κοίταξα τον Ηλία, που μου 
απάντησε: 
«Να συμμετέχεις σ’ αυτό. Πες τα όπως έρχονται». 

  
Αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο για τον Χριστό και κοίταξα προς αυτόν. 

  
«Ήρθα να συμμετάσχω σε κάτι νέο», είπε, «Τη δημιουργία μιας Νέας Γης. Ήρθα 
να μιλήσω στους ανθρώπους για τη λύτρωσή τους από τις αμαρτίες τους. Ήρθα 

να τους μιλήσω για την Αγάπη του Πατέρα και για τον Υιό που είναι οι ίδιοι. 
Ήρθα να τους ζητήσω να προσέξουν τον εαυτό τους και τις συναναστροφές 

τους. 
  
Τώρα ήρθε η ώρα που όλα θα πραγματοποιηθούν με τρόπους που κανένας δεν 

περίμενε. Και αυτήν την ώρα θα πρέπει όλοι να φανούν στοργικοί ο ένας στον 
άλλο και να δουν στα μάτια των άλλων μια άλλη πλευρά του εαυτού τους, ένα 

άλλο μέρος της ψυχής τους, που παίζει έναν διαφορετικό ρόλο. 
  
Πες τους ότι θα είμαι μαζί τους και θα τους οδηγώ βήμα προς βήμα. Θα νιώσουν 

φόβο στην πορεία και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μείνει ούτε ένας άνθρωπος στη 
Γη χωρίς να δοκιμαστεί. Αλλά όλα θα τελειώσουν σύντομα. 

  
Ας στρέψουν τα μάτια τους στον Κύριο και δεν θα στερηθούν τη δύναμη που 
τους χρειάζεται. Η ώρα είναι κοντά που όλα θα αλλάξουν. 

  
Δεν υπάρχει άλλος Θεός πέρα από εμένα. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο ων, ο ην και ο 

ερχόμενος. 
Μείνετε στις θέσεις σας και προσευχηθείτε στην Ενότητα του Πνεύματος. Για μια 
ακόμη φορά κοιτάξτε στον καθρέφτη και δείτε στα μάτια σας Εμένα. Μείνετε 

εστιασμένοι σε μένα και στην Αγάπη που σας δίδαξα και ας είναι αυτή το αστέρι 
που θα σας δείξει το δρόμο μέσα από την καταιγίδα. 

  
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Κύριος. 
Στρέψτε τα μάτια σας προς εμένα, γιατί αληθινά, θα έρθω από τα σύννεφα σε 

όλους εκείνους που με περιμένουν. Και θα είναι αυτός όχι καιρός θλίψης αλλά 
καιρός χαράς, γιατί ο Κύριος έρχεται να κατοικήσει μέσα σας. 

  

http://www.elijah.gr/
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Η κρίση ήρθε και πέρασε και η χαρά της επόμενης ημέρας είναι μεγάλη.  

  
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ερχόμενος 
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