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ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
 
Τα µηνύµατα κατά την διάρκεια των οραµάτων ολοκληρώνονται απ’ τα µηνύµατα 
των εκστάσεων.    Η διάρκεια των διαφόρων µηνυµάτων αυτών ποικίλει από µία 
πρόταση έως µία παράγραφος.  Ανάµεσα στα µηνύµατα κατά την διάρκεια των 
εκστάσεων, ένα µήνυµα λείπει.  Πράγµατι, ψυχολογικά ταραγµένη από την 
προσευχή µιας Μουσουλµάνας γυναίκας, η Μύρνα δεν θυµάται το µήνυµα που 
απευθύνθηκε σ’αυτήν, σ’αυτή την περίπτωση.  Τα µηνύµατα δίνονται εµπιστευτικά 
µε φιλολογικό τρόπο ή µε διαλεκτικά Αραβικά.  Το λεξιλόγιο είναι πολύ απλό.  Η 
Παναγία έχει εµπιστευτεί στην Μύρνα ένα µυστικό το οποίο δεν πρέπει να 
αποκαλύψει µέχρι τον θάνατό της.  Συχνά, πριν µεταφέρει ένα µήνυµα η Μύρνα 
έλεγε για παράδειγµα  
«Ο Χριστός µου έδωσε ένα µήνυµα το οποίο δεν καταλαβαίνω καθόλου». 
 
[Αυτή η µετάφραση είναι µάλλον κατά γράµµα παρά ελεύθερη.  21 Οκτωβρίου 
1996]. 
 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟ ΜΑΡΙΑΣ  
∆ΟΣΜΕΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΝΑ ΝΑΖΟΥΡ,  Η ΣΤΙΓΜΑΤΗΣΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΟΡΑΜΑΤΗΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΦΑΝIΕ (∆ΑΜΑΣΚΟΣ, ΣΥΡΙΑΣ). 
 
 
Πρώτο όραµα της Παρθένο Μαρίας – Τετάρτη, 15 ∆εκεµβρίου 1982 
 
Επειδή είχε πανικοβληθεί η Μύρνα, το πρώτο µήνυµα της δόθηκε στο δεύτερο 
όραµα. 
 
∆εύτερο όραµα, Πρώτο µήνυµα – Σάββατο, 18 ∆εκεµβρίου 1982, 11.37 µµ 
 
Παιδιά µου, 
Να θυµάστε τον Θεό, επειδή ο Κύριος είναι µαζί µας. 
Ξέρετε τα πάντα κι όµως δεν ξέρετε τίποτα. 
Οι γνώσεις σας είναι ελλιπείς γνώσεις. 
 
Αλλά θα έρθει η ηµέρα που θα ξέρετε όλα τα πράγµατα όπως γνωρίζει ο Κύριος 
Εµένα. 
Να κάνετε καλό σ’αυτούς που κάνουν κακό. 
Και να µην βλάπτετε κανέναν. 
Σας έχω δώσει πιο πολύ λάδι απ’ ότι ζητήσατε, 
αλλά θα σας δώσω κάτι πολύ πιο ισχυρό απ’ το λάδι. 
Να µετανοείτε και να πιστεύετε, και να θυµάστε Εµένα στις χαρές σας. 
Αναγγείλετε τον Γιο Μου τον Εµµανουήλ. 
Αυτός που Τον αναγγείλει θα σωθεί, και αυτός που δεν Τον αναγγείλει, 
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Η πίστη του είναι µάταιη. 
Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 
∆εν ζητώ χρήµατα να δοθούν στις εκκλησίες, ούτε χρήµατα για να δοθούν στους 
φτωχούς. 
Ζητώ την αγάπη. 
Αυτοί που δίνουν τα χρήµατά τους στους φτωχούς και στις εκκλησίες, 
αλλά δεν έχουν αγάπη, αυτοί είναι τίποτα. 
Θα επισκεφθώ τα σπίτια πιο συχνά, γιατί αυτοί που πάνε στην εκκλησία, µερικές 
φορές, 
δεν πάνε εκεί να προσεύχονται. 
∆εν σας ζητώ να µου χτίσετε εκκλησία, αλλά έναν ιερό µνηµειακό ναό. 
∆ώστε. 
Μην αρνείστε αυτούς που ζητάνε βοήθεια. 
 
Τρίτο όραµα, ∆εύτερο µήνυµα – Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 1983, 11.37 µµ 
 
Η Παναγία έκλαιγε. 
Είπε στην Μύρνα:  “Όλα είναι εντάξει.“ 
Η Μύρνα επίσης έκλαιγε φωνάζοντας, 
“Η Παναγία κλαίει!” 
Στο τέλος η Παναγία αποσύρθηκε, αλλά πριν την εξαφάνισή Της, χαµογέλασε 
απαλά. 
 
Τέταρτο όραµα, Τρίτο µήνυµα – ∆ευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 1983, 9.30 µµ 
 
Παιδιά µου,  
Ας το πούµε µεταξύ µας, ότι γύρισα. 
Μην προσβάλετε τους αλαζόνες από τους οποίους λείπει η ταπεινότητα. 
Ο ταπεινός υπερεπιθυµεί τις παρατηρήσεις των άλλων για να επανορθώσει τις 
ατέλειές του, 
ενώ ο διεφθαρµένος και αλαζόνας αµελεί, επαναστατεί, γίνεται εχθρικός. 
Η συγχώρεση είναι η καλύτερη λύση. 
Αυτός που προσποιείται ότι είναι αγνός και τρυφερός µπροστά στους ανθρώπους 
είναι ακάθαρτος µπροστά στον Θεό. 
Θα ήθελα να ζητήσω κάτι από εσένα, ένα λόγο για να τον χαράξεις στην µνήµη 
σου, 
που θα επαναλαµβάνεις πάντα: 
Ο Θεός µε σώζει, ο Χριστός µε φωτίζει, το Άγιο Πνεύµα είναι η ζωή µου,  
γι’αυτό δεν φοβάµαι τίποτα. 
∆εν είναι έτσι, γιε Μου Ιωσήφ; 
Να υποµένεις και να συγχωρείς. 
Υπέµενε πολύ λιγότερα απ’ ότι ο Πατέρας έχει υποµείνει. 
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Πέµπτο όραµα, Τέταρτο µήνυµα – Πέµπτη, 24 Μαρτίου 1983 9.30 µµ 
 
Παιδιά µου, 
Η αποστολή Μου τελείωσε. 
Εκείνο το βράδυ, ο Άγγελος Μου είπε: 
“Ευλογηµένη είσαι µεταξύ των γυναικών.” 
Και εγώ µπόρεσα µόνο να του πω ότι “Είµαι η ∆ούλα του Θεού.” 
Είµαι ευτυχισµένη. 
Εγώ δεν αξίζω να σου πω: “Οι αµαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί.” 
Αλλά ο Θεός Μου, το είπε. 
Ίδρυσε µία εκκλησία.  ∆εν είπα: “Χτίσε µία εκκλησία.” 
Η Εκκλησία που υιοθέτησε ο Χριστός είναι Μία Εκκλησία,  
γιατί ο Ιησούς είναι ο Ένας και Μοναδικός. 
Η Εκκλησία είναι το Βασίλειο του Ουρανού στην γη. 
Αυτός που την έχει διαχωρίσει έχει αµαρτήσει. 
Και αυτός που έχει γιορτάσει µε τον διαχωρισµό της  επίσης έχει αµαρτήσει. 
Ο Ιησούς την έχτισε. 
Ήταν µικρή. 
Και όταν µεγάλωσε, διαχωρίστηκε. 
Αυτός που την διαχώρισε δεν έχει την αγάπη µέσα του. 
Συγκεντρωθείτε! 
Σας λεω: “Να προσεύχεστε, να προσεύχεστε και πάλι να προσεύχεστε!” 
Πόσο όµορφα είναι τα παιδιά µου όταν γονατίζουν, ικετεύοντας. 
Μην φοβάστε, Είµαι µαζί σας. 
Μην είστε διαχωρισµένοι όπως είναι οι µεγάλοι του κόσµου. 
Εσύ, εσείς θα διδάσκετε στις γενεές ΤΟΝ ΛΟΓΟ της ενότητας, της αγάπης και της 
πίστης. 
Να προσεύχεστε για τους κατοίκους της γης και του Ουρανού. 

 
ΟΙ ΕΚΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1985 
 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία - Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 1983 
 
Μην φοβάστε, όλα αυτά γίνονται για να δοξαστεί το όνοµα του Θεού. 
Μην φοβάστε, µέσω εσού θα εκπαιδεύσω την γενιά Μου. 
 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – Παρασκευή, 4 Νοεµβρίου 1983 
 
Πήγαινε κάτω και πες τους ότι είσαι η κόρη Μου προτού να είσαι δική τους… 
Η καρδιά Μου είναι γεµάτη από τον µοναδικό Μου Γιο. 
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∆εν θα είναι ικανή να καταναλωθεί σε όλα Μου τα παιδιά. 
 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – Παρασκευή, 25 Νοεµβρίου 1983 
 
Αυτό είναι το µόνο που θέλω. 
∆εν έχω έλθει να διαχωρίσω. 
Η έγγαµη ζωή σου θα µείνει όπως είναι… 
Θέλεις να έρθεις σ’Εµένα;… Έλα… 
Η προθυµία σου (να έρθεις σ’Εµένα) είναι αρκετή. 
 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Πέµπτη, 31 Μαίου 1984 (Της Αναλήψεως) 
 
Κόρη Μου, 
Είµαι η Αρχή και το Τέλος. 
Είµαι η Αλήθεια, η Ελευθερία και η Ειρήνη. 
Σου δίνω την Ειρήνη Μου. 
Η Ειρήνη σου δεν θα εξαρτάται από το τί λέει ο κόσµος, 
είτε καλό ή κακό, 
και να σκέφτεσαι µειώνοντας τον εαυτό σου. 
Αυτός που δεν ζητά την επιδοκιµασία των άλλων, 
και δεν φοβάται την αποδοκιµασία τους, 
απολαµβάνει την πραγµατική γαλήνη. 
Και αυτή την αποκτάς µέσω Εµού. 
Ζήσε τη ζωή σου, ικανοποιηµένη και ανεξάρτητη. 
Οι πόνοι που πέρασες για Εµένα δεν θα σε καταβάλλουν. 
Καλύτερα, γιόρτασε.  Είµαι ικανός να σε ανταµείψω. 
Οι δυσκολίες σου δεν θα κρατήσουν πολύ, ούτε και οι πόνοι σου. 
Να προσεύχεσαι µε λατρεία, γιατί η Αιώνια ζωή αξίζει αυτές τις θυσίες. 
Να προσεύχεσαι ότι το θέληµα του Θεού θα γίνει µέσα σου, και να λες: 
 
Πολυαγαπηµένε µου Ιησού, 
Αξίωσέ µε να αναπαύοµαι σ’Εσένα πάνω απ’ όλα, 
πάνω απ’ όλα τα όντα, 
πάνω απ’ όλους τους αγγέλους Σου, 
πάνω απ’ όλους τους επαίνους, 
πάνω απ’ όλα τα γιορτάσµατα και την αγαλλίαση, 
πάνω απ’ την δόξα και την τιµή, 
πάνω απ’όλους τους ουράνιους οικοδεσπότες, 
Επειδή Εσύ και µόνο είσαι ο Υψηλότερα Ιστάµενος, 
Εσύ και µόνο είσαι ο Παντοδύναµος και Αγαθός πάνω απ’ όλα. 
Ας έρθεις Εσύ σε εµένα για να µε απαλλάξεις, 
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και να µε ελευθερώσεις από τις αλυσίδες µου, 
και χάρισέ µου την ελευθερία, 
επειδή χωρίς Εσένα η χαρά µου δεν είναι ολοκληρωµένη, 
χωρίς Εσένα το τραπέζι µου είναι άδειο. 
 
Μόνο τότε θα έρθω να πω: Εδώ είµαι, επειδή εσύ Με κάλεσες. 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – Παρασκευή, 7 Σεπτεµβρίου 1984 
 
Η Παναγία εµπιστεύεται ένα µυστικό στην Μύρνα. 
“Αυτό είναι µεταξύ µας ώσπου να πεθάνεις.” 
Η Μύρνα θυµάται απ’ το µήνυµα µόνο τα επόµενα λόγια: 
Ζήσε την ζωή σου, 
αλλά µην αφήνεις την ζωή σου να σε εµποδίζει από το να συνεχίζεις να 
προσεύχεσαι. 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – Παρασκευή, 1 Μαίου 1985 
 
Παιδιά Μου, συγκεντρωθείτε. 
Η καρδιά Μου είναι πληγωµένη. 
Μην αφήσετε την καρδιά Μου να σπάσει επειδή έχετε διαχωρισµούς. 
Κόρη Μου, θα σου δώσω ένα δώρο για τις δυσκολίες που έχεις περάσει. 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία (Χασάκε, Συρίας) – Κυριακή, 4 Αυγούστου 
1985 
 
Η Εκκλησία είναι το βασίλειο του Ουρανού στην Γη. 
Αυτός που την έχει διαχωρίσει, έχει αµαρτήσει. 
Κι αυτός που έχει χαρεί απ’ τον διαχωρισµό της έχει αµαρτήσει 
Είµαι ευτυχισµένη: µην φοβάσαι, είµαι µαζί σου. 
Με ‘σένα θα εκπαιδεύσω την γενιά Μου. 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – Τετάρτη, 14 Αυγούστου 1985 
 
Χρόνια Πολλά. 
Γλεντώ κι εγώ όταν σας βλέπω όλους µαζεµένους. 
Η προσευχή σας είναι το γλέντι Μου. 
Η πίστη σας είναι το γλέντι Μου. 
Η ένωση των καρδιών σας είναι το γλέντι Μου. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Σάββατο, 7 Σεπτεµβρίου 1985 
 
Είµαι ο ∆ηµιουργός. 
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∆ηµιούργησα Εκείνη, για να δηµιουργήσει κι Εκείνη  Εµένα. 
Γιορτάστε από την χαρά του Ουρανού, 
γιατί η Κόρη του Πατέρα 
και η Μητέρα του Θεού 
και η σύντροφος του Αγίου Πνεύµατος εγεννήθει. 
Αγαλλιάστε από τον θρίαµβο της γης, 
γιατί η σωτηρία σας εκπληρώθηκε. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Τρίτη, 26 Νοεµβρίου 1985 – 
Παραµονή της τρίτης επετείου του φαινοµένου 
 
Κόρη Μου, 
Εύχεσαι να σταυρωθείς ή να δοξαστείς; 
Απάντηση: Να δοξαστώ. 
Ο Χριστός χαµογελά και λέει: 
Προτιµάς να δοξαστείς απ’ το  ον  ή τον ∆ηµιουργό; 
Απάντηση:  Από τον ∆ηµιουργό. 
Χριστός: Αυτό εκπληρώνεται µε την Σταύρωση. 
Επειδή κάθε φορά που βλέπεις τα όντα 
τα µάτια του ∆ηµιουργού φεύγουν από εσένα. 
Κόρη Μου, 
Θέλω να αφιερώσεις τον εαυτό σου στην προσευχή και να ταπεινώσεις τον εαυτό 
σου. 
Σ’αυτόν που ταπεινώνει τον εαυτό του 
ο Θεός δίνει δύναµη και µεγαλοφυία. 
Σταυρώθηκα από την αγάπη µου για εσένα, 
και θέλω να σηκώσεις και να αντέξεις τον Σταυρό σου για Εµένα, 
µε προθυµία, µε αγάπη και υποµονή, 
και (θέλω) να περιµένεις τον ερχοµό Μου. 
Αυτός που συµµετέχει στην ταλαιπωρία Μου 
Θα τον βοηθήσω να συµµετάσχει στη δόξα Μου. 
Και δεν υπάρχει σωτηρία για την ψυχή παρά µόνο µέσω του Σταυρού. 
Μη φοβάσαι, κόρη Μου, 
Θα σου δώσω αρκετά από τις πληγές Μου για να ξεπληρώσεις τα χρέη των 
αµαρτωλών. 
Αυτή είναι η πηγή από την οποία µπορεί να πίνει η κάθε ψυχή. 
Και εάν η απουσία Μου διαρκέσει, και το φως εξαφανιστεί από εσένα, 
µην φοβάσαι, αυτό θα είναι για τον δοξασµό Μου. 
Πήγαινε στον τόπο που υπάρχει διαφθορά, 
και µείνε στην ειρήνη του Θεού. 
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ΟΙ ΕΚΣΤΑΣΕΙΣ, ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΕΩΣ ΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1987 

 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Τετάρτη, 26 Νοεµβρίου 1986 
Παραµονή της τέταρτης επετείου του φαινοµένου 
 
Κόρη Μου, 
Πόσο όµορφος είναι αυτός ο τόπος. 
Θα χτίσω το βασίλειό Μου και την ειρήνη Μου σ’αυτόν. 
∆ίνω την καρδιά µου σε (όλους) εσάς ώστε να αποκτήσω τις καρδιές σας. 
Οι αµαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί, γιατί εσύ στρέφεις το βλέµµα σου σ’Εµένα. 
Και σ’αυτόν ο οποίος στρέφει το βλέµµα του σ’Εµένα,  
θα αποτυπώσω την φυσιογνωµία µου σ’αυτόν. 
Συµφορά σ’αυτόν που αντιπροσωπεύει την φυσιογνωµία Μου αλλά έχει εξαγοράσει 
το αίµα Μου. 
Προσευχήσου για τους αµαρτωλούς. 
∆ιότι για κάθε λέξη προσευχής θα χύσω µία σταγόνα απ’ το αίµα Μου  
σε έναν απ’ τους αµαρτωλούς. 
Κόρη Μου, να µην σε στεναχωρούν τα γήινα ζητήµατα, 
διότι µέσω των πληγών Μου θα κερδίσεις την αιωνιότητα. 
Θέλω να ανανεώσω το Πάθος Μου, 
και θέλω από εσένα να ολοκληρώσεις την αποστολή σου. 
∆εν θα µπορείς να µπεις στον Παράδεισο 
εάν δεν έχεις εκπληρώσει την αποστολή σου στην γη. 
Πήγαινε εν ειρήνη, 
και πες στα παιδιά Μου να έρθουν σ’Εµένα όποτε θέλουν, 
και όχι µόνο όταν ανανεώνουν την γιορτή της Μητέρας Μου. 
Γιατί Εγώ είµαι µαζί τους πάντοτε. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Σάββατο 18 Απριλίου 1987 (Μεγάλο 
Σάββατο) 
 
Σου έχω δώσει ένα σήµα να µε δοξάζεις. 
Συνέχισε σ’αυτό τον δρόµο κι είµαι µαζί σου. 
Γιατί εάν δεν… 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Πέµπτη, 28 Μαίου 1987 (Της Αναλήψεως) 
 
Ν’ αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε µε πίστη. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό  (Μααντ, Λιβάνου) – Τετάρτη, 22 Ιουλίου 1987 
 
Μη φοβάσαι, κόρη Μου, µέσω εσού θα εκπαιδεύσω την γενιά Μου. 
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Να προσεύχεσαι,  να προσεύχεσαι  και να ξαναπροσεύχεσαι! 
Και εάν προσεύχεσαι, λέγε: 
“Ω Πατέρα, σώσε µας µε την ευλογία που θα πάρουµε µέσω των πληγών του 
αγαπηµένου Σου Γιου.” 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Παρασκευή, 14 Αυγούστου 1987 
 
Κόρη Μου, 
Αυτή είναι η Μητέρα Μου, απ’ την οποία γεννήθηκα. 
Αυτός που Την τιµά, τιµά Εµένα. 
Αυτός που Την απαρνείται, απαρνείται Εµένα. 
Και αυτός που ζητά κάτι από Εκείνη, 
το αποκτά γιατί Αυτή είναι η Μητέρα Μου. 
 

 
Ι ΕΚΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 
 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – ∆ευτέρα, 7 Σεπτεµβρίου 1987 
 
Μαίρη,*  δεν είσαι εσύ που έχω διαλέξει, 
µια ήσυχη κοπέλα µε µια καρδιά γεµάτη αγάπη και συµπάθεια; 
Έχω παρατηρήσει ότι δεν µπορείς ν’ αντέξεις οτιδήποτε για Εµένα. 
Θα σου δώσω µια ευκαιρία να διαλέξεις. 
Να ξέρεις ότι εάν Με χάσεις, 
θα χάσεις τις προσευχές όλων αυτών που είναι γύρω σου, 
και να ξέρεις ότι δεν θα αποφύγεις το σήκωµα του βάρους του Σταυρού. 
 
* το αληθινό όνοµα της Μύρνας είναι Μαίρη. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 1987 
Παραµονή της πέµπτης επετείου του φαινοµένου 
 
Κόρη Μου, 
Χαίροµαι που διάλεξες Εµένα, όχι µόνο µε τα λόγια. 
Θέλω να ενώσω την Καρδιά Μου µε την δική σου ευγενική καρδιά, ώστε η καρδιές 
µας να ενωθούν.  Κάνοντας αυτό, θα σώσεις τις ψυχές που υποφέρουν. 
Να µην µισείς κανέναν, 
ώστε να µην τυφλωθεί η καρδιά σου απ’ την αγάπη σου για Εµένα. 
Να αγαπάς όλους όπως αγάπησες Εµένα, 
ειδικά αυτούς που σε έχουν µισήσει και  που έχουν µιλήσει άσχηµα για εσένα, 
γιατί εάν το κάνεις αυτό θα κερδίσεις την δόξα. 



 9

Συνέχισε τη ζωή σου σαν σύζυγος, µητέρα και αδελφή. 
Να µην σε στεναχωρούν οι δυσκολίες και οι πόνοι που θα σε λυπήσουν. 
Σε θέλω να είσαι δυνατότερη απ’ αυτούς – γιατί είµαι Εγώ µαζί σου –  
αλλιώς θα χάσεις την καρδιά Μου. 
Πήγαινε και κήρυξε σε όλο τον κόσµο και πες τους να εργαστούν για την ενότητα 
χωρίς φόβο. 
Ο άνθρωπος δεν καταδικάζεται από τα έργα των χεριών του, 
αλλά από τα έργα της καρδιάς του. 
Η ειρήνη Μου στην καρδιά σου θα είναι µία ευλογία για εσένα 
και για όλους αυτούς που έχουν συνεργαστεί µαζί σου. 
 
 

 
ΟΙ ΕΚΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1988 ΕΩΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988 
 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό (Λος Άνζελες, ΗΠΑ) – Κυριακή, 14 Αυγούστου 
1988 
 
Παιδιά Μου, 
Σας έχω δώσει την ειρήνη Μου, µα τι έχετε δώσει εσείς σ’Εµένα; 
Είστε η Εκκλησία Μου, και η καρδιά σας ανήκει σ’Εµένα,  
εκτός εάν αυτή η καρδιά έχει έναν άλλο Θεό κι όχι Εµένα. 
Σας είπα: Η Εκκλησία είναι το βασίλειο του Ουρανού στη γη. 
Αυτός που την διαχωρίζει έχει αµαρτήσει. 
Κι αυτός που έχει πανηγυρίσει απ’ το διαχωρισµό της έχει επίσης αµαρτήσει. 
Είναι πιο εύκολο για Εµένα (να δεχτώ) µια άπιστη δοξασία στο όνοµά µου 
από αυτήν, εκείνων οι οποίοι προσποιούνται ότι έχουν πίστη κι αγάπη  
και ορκίζονται στο όνοµά Μου 
Μόνο στον Θεό πρέπει να διαθέτετε την περηφάνια σας. 
Να προσεύχεστε για όλους τους αµαρτωλούς που συγχωρούν στο όνοµά Μου, 
και για εκείνους που αρνούνται τη Μητέρα Μου. 
Παιδιά Μου, έχω δώσει όλο Μου τον χρόνο σ’εσάς. 
∆ώστε Μου ένα µέρος απ’ τον δικό σας τον χρόνο. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό (∆αµασκός, Συρίας) – Τετάρτη, 7 Σεπτεµβρίου 
1988 
 
Κόρη Μου, 
Σου είπα να ξεπεράσεις όλες σου τις δυσκολίες 
και γνώριζε ότι έχεις περάσει ελάχιστες. 
Πες στα παιδιά Μου ότι απαιτώ από αυτά την ενότητα, 
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και δεν την θέλω απ’ αυτούς που προσποιούνται ότι εργάζονται για την ενότητα. 
Πήγαινε και κήρυξε. 
Και οπουδήποτε πας, είµαι µαζί σου. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό (Μααντ, Λίβανος) – ∆ευτέρα 10 Οκτωβρίου 
1988 
 
Κόρη Μου, Μαίρη, 
Γιατί φοβάσαι αφού ξέρεις ότι είµαι µαζί σου; 
Πρέπει να µιλήσεις δυνατά και να πεις στον κόσµο την αλήθεια γι’αυτόν που σε 
δηµιούργησε, 
ούτως ώστε η δύναµή Μου να φανερωθεί σ’Εσένα. 
Και θα σου δώσω δύναµη από τις Πληγές Μου  
για να ξεχάσεις τις δυσκολίες που οι άνθρωποι σου έχουν επιβάλλει. 
Να µην διαλέγεις εσύ τον δρόµο σου, γιατί τον έχω στρώσει Εγώ για εσένα. 
 
 

ΟΙ ΕΚΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΕΩΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Σάββατο 26 Νοεµβρίου 1988 
Παραµονή της έκτης επετείου του φαινοµένου 
 
Παιδιά Μου, 
Κάνετε ότι κάνετε από αγάπη για Εµένα; 
Να µην λέτε: τι θα κάνω, γιατί αυτή είναι η δική Μου δουλειά. 
Πρέπει να νηστεύετε και να προσεύχεστε, 
γιατί µέσω της προσευχής θα βρείτε την αλήθεια Μου και θα αντιµετωπίσετε όλους 
τους εχθρούς. 
Προσευχηθείτε γι’αυτούς που έχουν ξεχάσει την υπόσχεση που Μου έδωσαν 
γιατί αυτοί θα λένε: 
Γιατί δεν αισθανόµαστε την παρουσία σου Θεέ µου, αφού εσύ ήσουνα µαζί Μου; 
Εκείνο που θέλω από εσάς είναι να έρθετε κοντά Μου, όπως Εγώ είµαι µέσα στον 
καθ’ ένα σας. 
Ως αναφορά εσένα κόρη Μου, θα σ’αφήσω. 
Μη φοβηθείς αν δεν ακούσεις τη φωνή Μου για πολύ καιρό, 
αλλά απεναντίας, να είσαι δυνατή και άφησε τη γλώσσα σου  
να γίνει ένα σπαθί το οποίο να µιλά στο όνοµά Μου. 
Και να γνωρίζεις ότι είµαι µαζί σου και µαζί µε όλους σας. 
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Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία (Λος Άνζελες, ΗΠΑ) – Παρασκευή 18 
Αυγούστου 1989 
 
Μη φοβάσαι, κόρη Μου, 
Όλα γίνονται για να δοξαστεί το όνοµα του Θεού. 
Γιόρτασε, µάλλον, 
γιατί ο Θεός σου επέτρεψε να έρθεις σ’Εµένα για να σου πω: 
Να µην νοιάζεσαι για το τι λεει ο κόσµος για εσένα 
αλλά µείνε πάντα εν ειρήνη γιατί τα όντα στρέφονται προς Εµένα µέσω εσού. 
Πες σε όλους να προσεύχονται πιο πολύ γιατί χρειάζονται την προσευχή  
για να ευχαριστήσουν τον Πατέρα. 
Ας είναι η ευχές του Θεού µαζί σου 
και µαζί µε όλους όσους συνεργάστηκαν µαζί σου από αγάπη για Εκείνον. 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – Κυριακή, 26 Νοεµβρίου 1989 
Παραµονή της έβδοµης επετείου του φαινοµένου 
 
Παιδιά Μου, 
Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, Εσύ είσαι ο βράχος, και επάνω του, θα χτίσω την 
εκκλησία Μου. 
Όσο για Εµένα, σου λεω τώρα: 
Είσαι η καρδιά µέσα στην οποία ο Χριστός θα χτίσει την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ Του. 
Θέλω να αφιερώσετε τις προσευχές σας για την ειρήνη, 
από τώρα µέχρι την έναρξη της δεύτερης παρουσίας Του. 
 
Μήνυµα από τον Ιησού Χριστό – Σάββατο 14 Απριλίου 1990 (Μεγάλο 
Σάββατο) 
 
Παιδιά Μου, 
Εσύ, εσείς, θα διδάξετε στις γενιές ΤΟΝ ΛΟΓΟ για ενότητα, αγάπη και πίστη. 
Είµαι µαζί σας. 
Αλλά εσύ, κόρη Μου, 
δεν θ’ακούσεις την φωνή Μου ώσπου να έχει ολοκληρωθεί η µεγάλη Γιορτή (του 
Πάσχα) 
 
Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία (Μπράσχατ, Βέλγιο) – Τετάρτη, 15 
Αυγούστου 1990 
 
Παιδιά Μου, 
Να προσεύχεστε για την Ειρήνη, και ειδικά στην Ανατολή, 
γιατί είστε όλοι αδέλφια του Χριστού. 
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Μήνυµα από την Παρθένο Μαρία – ∆ευτέρα, 26 Νοεµβρίου 1990 
Παραµονή της όγδοης επετείου του φαινοµένου 
 
Μη φοβάσαι, κόρη Μου, 
εάν σου πω ότι µε βλέπεις  
για τελευταία φορά ώσπου να έχει ολοκληρωθεί η µεγάλη γιορτή (του Πάσχα). 
Γι’αυτό, πες στα Παιδιά Μου: 
Θέλουν ή όχι να βλέπουν και να θυµούνται τις πληγές του Γιου Μου σ’εσένα; 
Εάν δεν τους πληγώνει να σε βλέπουν ότι υποφέρεις διπλά, 
Εγώ η ίδια, είµαι µία Μητέρα, 
και µε πονάει να βλέπω τον Γιο Μου να υποφέρει επανειληµµένα. 
Να παραµένεις εν ειρήνη, να παραµένεις εν ειρήνη, κόρη Μου. 
Έλα, για να σου δώσει Εκείνος γαλήνη, 
ώστε να µπορέσεις κι εσύ να την µεταδώσεις ανάµεσα στους ανθρώπους. 
Ως αναφορά το λάδι, 
θα συνεχίσει να εµφανίζεται στα χέρια σου για να δοξάζει τον Γιο Μου, Ιησού, 
οποτεδήποτε Εκείνος θέλει και οπουδήποτε εσύ θα βρίσκεσαι. 
Είµαστε µαζί σου και 
µε οποιονδήποτε θα εύχεται η µεγάλη Γιορτή (του Πάσχα) να είναι η Μία και 
Μοναδική. 
 
ΤΕΛΟΣ των µηνυµάτων. 
 
Σηµείωση: Οι λέξεις στις παρενθέσεις είναι µόνο να διευκρινίσουν και να 
συµπληρώσουν την µετάφραση απ’ τα Αραβικά. 


