
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2012 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 02 Januari 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan kekuatiran seorang ibu Aku menatap 
kedalam hatimu, didalamnya Aku melihat pilu dan derita; Aku melihat luka masa lalu dan mencari tanpa 
henti; Aku melihat anak – anak Ku yang ingin bahagia tetapi tidak tahu caranya. Bukalah dirimu kepada 
Bapak. Itu caranya mendapatkan kebahagiaan, cara yang Aku inginkan untuk membimbingmu. Allah 
Bapak tidak pernah meninggalkan anak – anak Nya sendirian, khususnya tidak dalam derita dan putus 
asa. Bila kamu memahami dan menerima ini, kamu akan bahagia. Yang kamu cari akan berakhir. Kamu 
akan mengasihi dan kamu tidak akan takut. Hidupmu akan penuh dengan harapan dan kebenaran yang 
mana adalah Anak Ku. Terima kasih. Aku meminta kamu, berdoalah bagi mereka yang dipilih Anak Ku. 
Jangan menghakimi karena kamu semua akan dihakimi." 01/02/2012 

Pesan 25 Januari 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan rasa sukacita, juga hari ini Aku 
memanggilmu untuk membuka hatimu dan mendengarkan panggilan Ku. Sesudah itu, Aku ingin 
menarik kamu lebih dekat ke Hati Tanpa Noda Ku, dimana kamu akan mendapatkan tempat yang aman 
dan damai. Bukalah dirimu untuk berdoa, sampai doa menjadi hal yang menyenangkan bagimu. Melalui 
doa, Yang Maha Tinggi akan memberimu rahmat yang berlimpah dan kamu akan menjadi kepanjangan 
tangan Ku di dunia yang tanpa istirahat ini yang merindukan damai. Anak - anak Ku, dengan hidupmu 
bersaksi dalam iman dan doa semoga iman boleh tumbuh dari hari ke hari dalam hatimu. Aku 
bersamamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2012 

Pesan 02 Febuari 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku bersama kamu sudah sekian waktu dan 
sudah begitu lama Aku selalu menasihati kamu tentang kehadiran Tuhan dan cinta Nya tanpa batas, 
dimana Aku menginginkan kamu semua mengetahuinya. Dan kamu, anak – anak Ku? Kamu terus 
menutup telinga dan menutup mata dan melihat keduniawian disekitarmu dan tidak mau tahu kemana 
perginya tanpa Anak Ku. Kamu menolak Dia – meskipun Ia adalah sumber segala rahmat. Kamu 
mendengar Aku kala Aku berbicara kepadamu, tetapi hatimu tertutup dan kamu tidak mau mendengar 
Ku. Kamu tidak berdoa kepada Roh Kudus untuk menerangimu. Anak – anak Ku, kesombongan 
merajalela. Aku menunjukan kerendahan hati kepadamu. Anak – anak Ku, ingat bahwa hanya jiwa 
yang rendah hati nya memancarkan sinar yang murni dan indah karena hati itu telah memahami cinta 
Tuhan. Hanya jiwa yang rendah hatinya menjadi surga, karena Anak Ku ada didalamnya. Terima kasih. 
Lagi Aku mohon kepadamu berdoa bagi mereka yang telah dipilih Anak Ku – mereka adalah para 
gembalamu." 02/02/2012 

Pesan 25 Febuari 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Saat ini, secara khusus Aku 
memanggilmu:'berdoa dengan tulus hati'. Anak - anak Ku, kamu banyak bicara dan sedikit berdoa. 
Bacalah dan renunglah isi Kitab Suci, dan semoga kata - kata yang tertulis didalamnya menjadi 
pedoman hidupmu. Aku mendorong dan mencintaimu, agar dalam Tuhan kamu mendapatkan 
damaimu dan hidup bahagia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2012 

Pesan 02 Maret 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Melalui cinta tak terukurkan dari Tuhan Aku 
datang diantara kamu dan sangat menganjurkanmu berada dalam rangkulan Anak Ku. Dengan hati 
keibuan Aku minta kamu, anak – anak Ku, tetapi juga Aku berulang kali memperingatimu, akan 
kekuatiran terhadap mereka yang belum datang mengetahui Anak Ku menjadi perhatian pertamamu. 
Jangan ijinkan dari melihat dirimu dan cara hidupmu, mereka tidak mengalahkan keinginan untuk 
datang dan mengenal Dia. Berdoalah kepada Roh Kudus supaya Anak Ku nampak mengagumkan 
dalam dirimu. Berdoalah supaya kamu dapat menjadi rasul dari cahaya surgawi dimasa kini yang gelap 
dan tidak ada harapan. Waktu kini adalah masa percobaanmu. Dengan rosary ditangan dan cinta dalam 
hati bersiaplah untuk mengikuti Ku. Aku memimpinmu menuju Paskah dalam Anak Ku. Berdoalah bagi 
mereka yang telah dipilih Anak Ku agar mereka selalu hidup melalui Dia dan dalam Dia – Imam 
Tertinggi. Terima kasih." 03/02/2012 

 



  

 

Penampakan tahunan kepada Mirjana - 18 Maret 2012 

Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo menerima penampakan tiap hari dari tanggal 24 Juni 1981 sampai 
25 Desember 1982. Pada waktu penampakan yang terakhir, Bunda Maria memberi dia rahasia yang 
ke-10, dan memberi tahukan dia bahwa Dia akan mengunjunginya setahun sekali, yaitu tanggal 18 
Maret. Dan ini sudah berlangsung selama tahun berjalan. Beberapa ribu para wisata rohani berkumpul 
berdoa Rosario, di 'Blue Cross'. Penampakan berlangsung dari pukul 14:00 sampai 14:05. 

"Anak - anak Ku yang terkasih! Aku datang diantara kamu karena Aku berkeinginan menjadi ibu mu - 
perantaramu. Aku ingin menjadi pengikat antara kamu dan Bapak Surgawi - mediatrix mu. Aku 
berkeinginan membawamu dengan tangan dan berjalan denganmu dalam pertempuran melawan 
kekuatan jahat. Anak - anak Ku konsekrasikan dirimu sepenuhnya kepada Ku. Aku akan membawa 
hidupmu dengan tangan keibuan Ku dan mengajarkan mereka damai dan cinta, dan kemudian Aku 
akan menyerahkan mereka kepada Anak Ku. Aku minta dari kamu untuk berdoa dan berpuasa karena 
hanya dengan cara ini kamu dapat mengetahui bagaimana menjadi saksi Anak Ku di jalan yang benar 
melalui hati keibuan Ku. Berdoalah untuk para gembalamu yang bersatu dalam Anak Ku, agar mereka 
selalu senang memyebarkan Sabda Tuhan. Terima Kasih." 

 

Pesan 25 Maret 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dengan senang hati, Aku ingin 

memberimu berkat keibuan Ku dan minta kamu untuk berdoa. Semoga doa menjadi suatu kebutuhan 
untukmu agar tumbuh berkembang lebih suci setiap hari. Berusahalah lebih giat atas pertobatanmu 
karena kamu masihjauh, anak – anak Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
03/2012 

Pesan 02 April 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sebagai Ratu Damai, Aku ingin memberi kamu 
damai, anak – anak Ku, damai sejati yang bersumber dari hati Anak Surgawi Ku. Sebagai seorang ibu 
Aku berdoa semoga kebijakan, kerendahan hati dan kebaikan bersemayam dalam hatimu – semoga 
damai bertahta – semoga Anak Ku yang memerintah. Bila Anak Ku akan menjadi pengatur dalam 
hatimu, kamu akan sanggup membantu yang lain untuk datang mengenal Dia. Bila damai surgawi 
datang dan mengatur dirimu, mereka yang mencari ditempat yang salah, yang menyakitkan hati 
keibuan Ku, akan mengetahuinya. Anak – anak Ku, besarlah kebahagiaan Ku bila Aku melihat kamu 
menerima nasihat Ku dan kamu ingin mengikuti Ku. Janganlah takut, kamu tidak sendirian. Berilah Aku 
tanganmu dan Aku akan membimbingmu. Jangan lupa para gembalamu. Berdoalah agar dalam pikiran 
mereka selalu bersatu dengan Anak Ku yang memanggil mereka menjadi saksi Nya. Terima kasih." 
04/02/2012 

Pesan 25 April 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa, 
dan semoga hatimu, anak - anak, terbuka bagi Tuhan seperti sekuntum bunga mekar menyambut 
kehangatan matahari. Aku bersamamu dan menjadi perantara bagi kamu semua. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2012 

Pesan 02 Mei 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan cinta keibuan Aku mohon kamu memberi 
Ku uluran tanganmu, mengijinkan Ku untuk membimbingmu. Aku, sebagai seorang ibu, berkeinginan 
menyelamatkanmu dari tanpa istirahat, putus asa, pengasingan selamanya. Anak Ku, dengan wafatnya 
di Salib, memperlihatkan betapa besar Ia mencintai kamu; Ia mengorbankan dirinya untuk 
penyelamatan kamu dan pengampunan dosa - dosamu. Jangan terus menolak pengorbanan Nya dan 
jangan terus mengulangi penderitaan Nya dengan dosa - dosamu. Jangan menutup pintu surga untuk 
dirimu sendiri. Anak - anak Ku, jangan sia -siakan waktu. Tak ada yang lebih penting selain menyatu 
dengan Anak Ku. Aku akan membantumu karena Bapak disurga mengirim Aku sehingga secara 
bersama -sama kita bisa menunjukkan jalan yang baik dan penyelamatan bagi mereka semua yang 
belum mengenal Dia. Jangan berkeras hati. Yakinlah terhadap diri Ku dan sembah lah Anak Ku. Anak 
- anak Ku, Kamu tidak bisa berada tanpa para gembalamu. Semoga mereka ada dalam doa - doa mu 
setiap hari. Terima kasih." 05/02/2012 



  

 

Pesan 25 Mei 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku minta kamu bertobat dan hiduplah 
dalam kesucian. Tuhan berkeinginan memberimu sukacita dan damai melalui doa tetapi kamu anak - 
anak Ku, masih jauh dari itu - bergantung kepada dunia dan barang - barang duniawi. Dari itu Aku minta 
kamu sekali lagi: bukalah hatimu dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan segala hal yang 
berkaitan dengan Tuhan - dan sukacita dan damai akan bersemayam dalam hatimu. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/2012 

Pesan 02 Juni 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku terus berada diantara kamu karena, dengan 
cinta Ku yang tanpa akhir, Aku ingin memperlihatkan kepadamu pintu Surga. Aku ingin memberitahu 
kamu bagaimana pintu itu dibuka: melalui kebaikan, murah hati, cinta dan damai - melalui Anak Ku. 
Dari itu anak - anak Ku, jangan sia - siakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Hanya pengakuan 
atas cinta Anak Ku dapat menyelamatkan kamu. Lewat cinta penyelamat dan Roh Kudus Ia memilih 
Aku dan Aku , bersama dengan Dia, memilih kamu menjadi para rasul atas cinta dan kehendak Nya. 
Anak - anak Ku, tanggung - jawabmu besar. Aku ingin melalui teladanmu kamu membantu para 
pendosa mengembalikan penglihatan mereka, memperkaya jiwa mereka yang miskin dan membawa 
mereka kembali dalam pangkuan Ku. Dari itu, berdoa, berdoalah, puasa dan mengaku dosa secara 
teratur. Kalau menyambut Anak Ku dalam Ekaristi adalah pusat kehidupanmu dan janganlah takut, 
kamu dapat melakukan apapun. Aku bersamamu. Setiap hari Aku berdoa untuk para gembala dan Aku 
berharap hal yang sama darimu. Karena, anak - anak Ku, tanpa bimbingan mereka dan diperkuat 
melalui berkat mereka, kamu tidak dapat berbuat apapun. Terima kasih." 06/02/2012 

Pesan 25 Juni 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan harapan yang besar dalam hati, juga hari 
ini Aku minta kamu berdoa. Kalau kamu berdoa, anak - anak Ku, kamu bersama Aku dan kamu mencari 
keinginan Anak Ku dan menjalankannya. Terbukalah dan hidup dalam doa dan setiap saat menjadi 
bagimu suka dan bahagia dalam batinmu. Aku bersamamu dan menjadi perantara bagi kamu semua 
dihadapan Anak Ku Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/2012 

 

Penampakan tahunan kepada Ivanka - 25 Juni 2012 

Pada penampakan Nya yang terakhir tanggal 7 Mei, 1985, Bunda Maria menyampaikan kepada Ivanka 
rahasia yang ke sepuluh dan memberitahu dia akan mendapatkan penampakan setahun sekali yaitu 
pada hari ulang tahun penampakan. Jadi itu juga yang terjadi tahun ini. 

Penampakan berlangsung 7 menit, bertempat dirumah keluarga Ivanka. Hanya keluarga Ivanka yang 
hadir saat penampakan. Setelah penampakan, Ivanka berkata: Bunda Maria membicarakan kepada 
saya mengenai rahasia ke 5 dan diakhiri dengan berkata: "Aku memberimu berkat keibuan Ku. 
Berdoalah untuk damai, damai, damai." 

 

Pesan 2 Juli 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Lagi, dengan cara seorang Bunda, Aku minta kamu 
berhenti sejenak dan merenungkan dirimu sebagai manusia atas kehidupan duniawimu. Lalu 
renungkan atas kekekalan dan keindahan abadi. Apa yang kamu inginkan? Jalan yang mana yang 
ingin kamu tempuh? Cinta Bapak mengirim Aku sebagai perantara untuk kamu, untuk menunjukkanmu 
dengan cinta seorang ibu jalan yang mengarah kepada kemurnian jiwa, jiwa tanpa beban dosa, jiwa 
yang akan mengenal kekekalan. Aku mendoakan semoga cahaya cinta Anak Ku boleh menyinarimu, 
agar kamu bisa menang atas kelemahan dan keluar dari keterpurukan. Kamu adalah anak Ku dan Aku 
ingin kamu semua berada dalam jalan keselamatan. Dari itu anak - anak Ku, berkumpul disekitar Ku 
agar Aku dapat memperkenalkanmu cinta Anak Ku dan agar terbuka pintu kekekalan abadi. Berdoalah 
seperti yang Aku lakukan terhadap para gembalamu. Lagi - lagi Aku memperingatkanmu: jangan 
menghakimi mereka, karena Anak Ku memilih mereka. Terima kasih." 02/07/2012 



  

 

Pesan 25 Juli 2012 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku mohon kamu menuju kepada 
‘kebaikan’. Jadilah pembawa damai dan kebaikan dalam dunia ini. Berdoalah agar Tuhan 
menganugerahkanmu kekuatan supaya harapan dan harga diri bersemayam dalam hati dan hidupmu 
karena kamu adalah anak – anak Tuhan dan pembawa harapan Nya kepada dunia ini yang tanpa 
sukacita dalam hatinya, dan tanpa masa depan, karena tidak mempunyai hati yang terbuka kepada 
Tuhan, Juru Selamat mu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/2012 

Pesan 2 Agustus 2012 "Anak – anak Ku yang terkasih. Aku bersamamu dan Aku tidak menyerah. Aku 
berkenan supaya kamu dapat mengenal Anak Ku. Aku berkeinginan supaya anak – anak Ku bersama 
dengan Ku hidup abadi. Aku ingin agar kamu merasakan sukacita damai dan menerima penyelamatan 
abadi. Aku berdoa agar kamu dapat mengatasi kelemahan – kelemahan manusiawi. Aku mohon Anak 
Ku memberimu hati yang murni. Anak – anak Ku yang terkasih, hanya orang yang berhati murni tahu 
bagaimana memikul salib dan tahu bagaimana berkorban untuk para pendosa yang telah menentang 
Bapak Surgawi dan mereka, meski sekarang ini, menyakiti Dia, meskipun mereka belum mengenal 
Dia. Aku mendoakan agar kamu dapat mengenal cahaya iman sejati yang hanya datang dari doa – doa 
yang berhati murni. Dari itu kemudian semua yang dekat denganmu akan merasakan cinta Anak Ku. 
Berdoalah bagi mereka yang telah dipilih Anak Ku untuk membimbing kamu menempuh jalan menuju 
keselamatan. Semoga tutur katamu terhindar dari menghakimi yang lain. Terima kasih." 08/02/2012 

Pesan 25 Agustus 2012 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dengan harapan dalam hati, 
Aku mendoakan kamu dan berterima kasih kepada Yang Maha Tinggi untuk kamu masing ? masing 
yang hidup dengan segenap hati mengikuti pesan ? pesan Ku. Berterima kasih lah kepada cinta Tuhan 
bahwa Aku dapat mencintai dan membimbing kamu masing ?masing melalui Hati Tanpa Noda Ku juga 
ke pertobatan. Bukalah hatimu dan putuskan untuk hidup suci, dan semoga akan melahirkan 
kebahagiaan dalam hatimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2012 

Pesan 2 September 2012 "Anak – anak Ku yang terkasih, selagi mata Ku menatap kamu, hati Ku 
mencari jiwa-jiwa yang bersedia bersatu – jiwa-jiwa yang mengerti pentingnya doa bagi anak-anak Ku 
yang belum mengenal cinta Bapak Surgawi. Aku memanggilmu karena Aku membutuhkanmu. 
Terimalah misi ini dan janganlah takut, Aku akan menguatkan kamu. Aku akan mengisi kamu dengan 
rahmat-rahmat Ku. Dengan cinta Ku Aku akan melindungimu dari kekuatan setan. Aku akan 
bersamamu. Dengan kehadiran Ku Aku akan menghiburmu di saat ada kesulitan. Terima kasih atas 
keterbukaan hatimu. Berdoalah untuk para imam. Berdoalah semoga kesatuan antara Anak Ku dan 
mereka selalu teguh, dan mereka selalu bersatu.Terima kasih." 09/02/2012 

Pesan 25 September 2012 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Ketika secara alam kamu memandang 
keindahan warna warni dimana Yang Maha Tinggi memberikan kepadamu, bukalah hatimu dan 
bersyukur atas segala yang baik yang kamu punyai dan berkatalah: ?Aku ada disini diciptakan untuk 
hidup kekal?- dan merindukan harta surgawi karena Tuhan mencintai kamu dengan cinta tak 
terukurkan. Inilah alasan mengapa Dia memberi Aku kepadamu untuk memberitahukan kamu: ?Hanya 
dalam Tuhan terdapat damai dan harapanmu, anak ? anak Ku yang terkasih?. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/2012 

Pesan 2 Oktober 2012 "Anak – anak Ku yang terkasih. Aku memanggilmu dan datang diantara kamu 
karena Aku membutuhkan kamu. Aku butuh para rasul dengan hati yang murni. Aku berdoa, dan kamu 
juga harus berdoa, semoga Roh Kudus berkenan membimbingmu, agar Ia mau menerangi kamu dan 
memberimu cinta dan rendah hati. Berdoalah agar Dia menganugerahkanmu dengan rahmat dan belas 
kasih. Hanya dengan cara itu kamu akan memahami Aku, anak – anak Ku. Hanya dengan cara itu 
kamu akan mengerti duka Ku yang disebabkan oleh mereka yang belum mengenal cinta Tuhan. 
Kemudian kamu baru akan sanggup membantu Ku. Kamu akan membantu Ku menjadi pembawa 
terang cinta Tuhan. Kamu akan menerangi jalan bagi mereka yang sudah diberi mata tetapi tidak mau 
melihat. Aku berkeinginan supaya semua anak – anak Ku dapat mengenal Jesus Anak Ku. Aku 
berkeinginan supaya semua anak – anak Ku merasakan Kerajaan Nya. Lagi Aku memanggil dan minta 
kamu berdoa bagi mereka yang sudah menerima panggilan Anak Ku. Terima kasih." 10/02/2012 

Pesan 25 Oktober 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu berdoa untuk intensi 
- intensi Ku . Perbaharuilah puasa dan doa karena setan itu licik dan menarik banyak hati orang supaya 



  

 

jatuh dalam dosa dan masuk neraka. Aku memanggilmu, anak - anak Ku, pada kesucian dan hidup 
dalam rahmat. Pujalah Anak Ku agar Dia memberimu damai Nya dan cinta yang kamu rindukan. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2012 

Pesan 2 November 2012 "Anak - anak Ku yang terkasih, sebagai seorang ibu Aku minta kamu tetap 
menjadi pengikut Ku. Aku berdoa supaya Anak Ku memberi kamu kebijakan dan kekuatan Surgawi. 
Aku berdoa supaya kamu bisa membedakan segala sesuatu disekitarmu sesuai dengan kebenaran 
Tuhan dan dengan tegas menolak apa saja yang ingin menjauhkan kamu dari Anak Ku. Aku berdoa 
agar kamu bersaksi atas cinta Bapak Surgawi menurut Anak Ku. Anak - anak Ku, rahmat yang 
berlimpah telah diberikan kepadamu supaya menjadi saksi cinta Tuhan. Jangan menganggap ringan 
tanggung jawab yang diberikan. Jangan menyedihkan hati keibuan Ku. Sebagai seorang ibu Aku ingin 
mengandalkan anak - anak Ku, pengikut Ku. Melalui puasa dan doa kamu membuka jalan bagi Ku 
berdoa kepada Anak Ku supaya Dia ada disampingmu dan nama Nya menjadi suci melalui kamu. 
Berdoalah untuk para gembala karena tanpa mereka tidak ada yang akan mungkin terjadi. Terima 
kasih." 11/02/2012 

Pesan 25 November 2012 "Anak – anak Ku yang terkasih. Di waktu dalam rahmat ini, Aku memanggil 
kamu semua untuk memperbaharui doa. Bukalah dirimu kepada Sakramen Pengakuan Dosa agar 
setiap dari kamu boleh menerima panggilan Ku dengan sepenuh hati. Aku bersama kamu dan Aku 
melindungi kamu dari kehancuran karena dosa, tetapi kamu harus membuka dirimu kepada jalan 
pertobatan dan kesucian, agar hatimu merindukan cinta Tuhan. Berikan Dia waktu dan Ia akan memberi 
Dirinya sendiri kepadamu dan karena itu dalam kehendak Tuhan kamu akan menemukan cinta dan 
bahagia kehidupan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2012 

Pesan 02 Desember 2012 "Anak – anak Ku yang terkasih. Dengan cinta dan kesabaran seorang ibu 
sekali lagi Aku memanggil kamu untuk hidup menurut kepada anak Ku, mewartakan damai Nya dan 
cinta Nya, agar sebagai pengikut Ku, kamu dapat memperoleh kebenaran Tuhan dengan segenap 
hatimu dan berdoalah kepada Roh Kudus untuk membimbingmu. Kemudian kamu dapat dengan setia 
melayani Anak Ku, dan memperlihatkan cinta Nya kepada yang lain dengan kehidupanmu. Sesuai 
dengan cinta Anak Ku dan cinta Ku, sebagai seorang ibu, Aku berusaha sekuat tenaga untuk membawa 
anak – anak Ku yang hilang kembali kedalam pangkuan keibuan Ku dan memperlihatkan kepada 
mereka jalan iman kepercayaan. Anak – anak Ku, bantulah Aku dalam pertempuran keibuan Ku dan 
berdoalah bersama Ku agar para pendosa menjadi sadar atas dosa – dosa mereka dan bertobat 
dengan tulus hati. Berdoalah juga untuk mereka yang Anak Ku telah memilih dan mengkonsekrasi 
dalam nama Dia. Terima kasih." 12/02/2012 

Pesan 25 Desember 2012 Bunda Maria datang dengan kanak Jesus dalam pangkuan Nya dan Ia tidak 
memberikan pesan, tetapi kanak Jesus mulai berbicara dan berkata:” Aku adalah damaimu, hiduplah 
sesuai dengan perintah – perintah Ku.” Dengan sebuah tanda salib , Bunda Maria dan kanak Jesus 
memberkati kami bersama. 12/2012 

 

Pesan 25 Desember 2012 

Saat terakhir kali penampakan harian kepada Jakov Colo pada 12 September 1998, Bunda Maria 
memberitahukan dia bahwa untuk seterusnya ia akan mendapatkan penampakan sekali dalam 
setahun, tiap 25 Desember di hari Natal. Jadi juga terjadi tahun ini. Penampakan mulai pukul 2:15 p.m 
dan berlangsung 10 menit. Setelah itu Jakov menyampaikan pesan ini: 

"Anak – anak Ku yang terkasih, berikan bingkisan berupa kehidupanmu kepada Ku dan secara 
menyeluruh serahkan kepada Ku supaya Aku bisa menolongmu untuk memahami cinta keibuan Ku 
dan cinta Anak Ku untukmu. Anak – anak Ku, Aku mencintaimu tak terukurkan dan hari ini, secara 
khusus, pada hari kelahiran Anak Ku, Aku ingin menerima kamu satu persatu kedalam hati Ku dan 
memberikan bingkisan berupa kehidupanmu kepada Anak Ku. Anak – anak Ku, Jesus mencintaimu 
dan menganugerah kamu rahmat untuk hidup dalam belas kasih Nya, tetapi dosa telah mengambil alih 



  

 

banyak hatimu dan kamu hidup dalam kegelapan. Dari itu, anak – anak Ku, jangan tunggu, katakan 
‘tidak’ kepada dosa dan serahkan hatimu kepada Anak Ku, karena hanya dengan cara ini kamu akan 
dapat hidup dalam belas kasih Tuhan dan, dengan Jesus didalam hatimu, mulai di jalan penyelamatan." 

 


