
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2013 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 02 Januari 2013"Anak – anak Ku yang terkasih. Dengan cinta yang berlimpah dan penuh 
kesabaran Aku berusaha sekuat tenaga membuat hatimu menjadi seperti hati Ku. Aku berjuang, 
dengan teladan Ku, mengajarmu rendah hati, bijaksana dan cinta karena Aku membutuhkanmu; Aku 
tidak dapat berbuat tanpa kamu anak – anak Ku. Sesuai dengan kehendak Tuhan Aku memilih kamu, 
dengan kekuatan Nya Aku menguatkan kamu. Dari itu, anak – anak Ku, janganlah takut membuka 
hatimu kepada Ku. Aku akan menyerahkan mereka kepada Anak Ku dan balasannya, Ia akan 
memberikanmu damai Surgawi. Kamu akan membawanya kepada semua orang yang kamu jumpai, 
kamu akan menjadi saksi cinta Tuhan dengan kehidupanmu dan kamu akan memberi pemberian dari 
Anak Ku melalui dirimu. Melalui rekonsiliasi, puasa dan doa, Aku akan membimbingmu. Tak terukurkan 
adalah cinta Ku. Janganlah kamu takut. Anak – anak Ku, berdoalah untuk para gembala. Semoga 
bibirmu ditutup untuk setiap penghakiman, karena jangan lupa bahwa Anak Ku yang telah memilih 
mereka dan hanya Dia saja yang berhak mengadili. Terima kasih." 02/01/2013 

Pesan 25 Januari 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa. 
Semoga doa - doamu menjadi sekuat batu hidup, sampai dengan kehidupanmu kamu menjadi saksi - 
saksi. Memberi kesaksian indahnya dari iman mu. Aku bersama kamu dan menjadi pengantara 
dihadapan Anak Ku untuk kamu masing - masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
01/25/2013 

Pesan 02 Febuari 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih, cinta membawa Aku kepada kamu - cinta yang 
Aku ingin mengajarkan kamu juga - cinta sejati; cinta yang Anak Ku tunjukkan kepadamu ketika Ia wafat 
di Kayu Salib karena cinta kepada kamu; cinta yang selalu siap mengampuni dan memohon 
pengampunan. Berapa besar cinta kamu? Hati keibuan Ku sedih saat mencari cinta dalam hatimu. 
Kamu tidak siap menyerahkan kehendakmu atas dasar cinta untuk keinginan Tuhan. Kamu tidak dapat 
membantu Ku agar mereka yang belum mengenal cinta Tuhan supaya datang mengetahuinya, karena 
kamu tidak mempunyai cinta sejati. Konsekrasikan hatimu kepada Ku dan Aku akan membimbing 
kamu. Aku akan mengajarkan kamu mengampuni, mencintai musuh - musuh kamu dan hidup menurut 
Anak Ku. Janganlah kamu takut akan dirimu sendiri. Dalam sengsara Nya Anak Ku tidak melupakan 
mereka yang mencintai. Aku akan mendampingimu. Aku akan memohon Bapak Surgawi memberimu 
cahaya kebenaran abadi dan cinta menerangimu. Berdoalah untuk para gembalamu agar melalui 
puasa dan doamu mereka dapat membimbingmu dalam cinta. Terima kasih." 02/02/2013 

Pesan 25 Febuari 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa. 
Dosa sedang menarikmu kepada barang duniawi dan Aku telah datang membimbingmu menuju 
kesucian dan anugerah dari Tuhan, tetapi kamu sedang berupaya dan menggunakan tenagamu dalam 
pertempuran antara yang baik dan yang jahat dalam dirimu. Maka dari itu anak - anak Ku, berdoa, 
berdoa dan berdoalah hingga doa menjadi sebuah kesenangan untukmu dan hidupmu akan menjadi 
sebuah perjalanan yang sederhana menuju Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 02/2013 

Pesan 02 Maret 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Satu lagi, sebagai Bunda, Aku memanggilmu 
untuk tidak berkeras hati. Jangan menutup matamu atas peringatan yang Bapak Surgawi, karena cinta, 
mengirimkannya kepadamu. Apakah kamu mencintai Dia diatas segalanya? Apakah kamu menyesali 
karena sering lupa bahwa Bapak Surgawi , karena cintaNya yang berlimpah, mengirim Anak Nya untuk 
menebus kita dengan Salib? Apakah kamu menyesal karena belum menanggapi pesan ini? Anak - 
anak Ku, janganlah menolak cinta Anak Ku. Janganlah menolak harapan dan damai. Bersama dengan 
doa dan puasamu, dengan Salib Nya, Anak Ku akan mengusir kegelapan yang ingin menyelimutimu 
dan menguasai dirimu. Ia akan memberimu kekuatan untuk hidup yang baru. Hidup menurut Anak Ku, 
kamu akan menjadi panutan dan harapan bagi semua pendosa yang kehilangan arah dalam kegelapan 
dosa. Anak - anak Ku, tetaplah berjaga. Aku sebagai Bunda sedang berjaga denganmu. Aku khususnya 
berdoa dan mengawasi mereka yang dipanggil Anak Ku untuk menjadi pembawa cahaya dan pembawa 
harapan kepadamu - yaitu untuk para gembalamu. Terima kasih." 03/02/2013 



  

 

 

Penampakan tahunan kepada Mirjana 18 Maret 2013 

Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo menerima penampakan tiap hari dari tanggal 24 Juni 1981 sampai 
25 Desember 1982. Pada waktu penampakan harian 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. Penampakan berlangsung dari pukul 13:52 sampai 13:58. 

"Anak - anak Ku yang terkasih! Aku memanggilmu, dengan penuh keyakinan dan sukacita, terberkati 
nama Tuhan dan, dari hari ke hari, memberi Dia ucapan terima kasih setulus hati karena cinta Nya 
yang besar. Anak Ku, melalui cinta itu yang di tunjukkan melalui Salib, memberimu kemungkinan untuk 
diampuni atas semuanya; agar kamu tidak malu atau bersembunyi, dan karena takut tidak membuka 
pintu hatimu untuk Anak Ku. Sabaliknya, anak - anak Ku, menjalin damai dengan Bapak Surgawi agar 
kamu dapat mencintai dirimu sendiri seperti Anak Ku mencintai kamu. Bila kamu mencintai dirimu 
sendiri, kamu juga akan mencintai orang lain; dalam mereka kamu akan melihat Anak Ku dan mengenal 
kebesaran cinta Nya. Hidup dalam iman! Melalui Aku, Anak Ku sedang mempersiapkan kamu untuk 
tugas yang Dia kehendaki untuk dikerjakan melalui kamu - tugas yang mana Dia berkeinginan untuk 
dimuliakan. Berikan ucapan terima kasih kepada Nya. Khususnya terima kasih kepada Nya atas para 
gembala - sebagai perantaramu dalam berdamai dengan Bapak Surgawi. Aku berterima kasih 
kepadamu. Anak - anak Ku. Terima kasih." 

 

Pesan 25 Maret 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Di waktu dalam rahmat ini Aku memanggil kamu 

untuk memanggul salib Anak Ku yang tercinta Jesus kedalam tanganmu dan merenungkan atas 
penderitaan Nya karena cinta dan kematian Nya. Semoga penderitaanmu bersatu dalam penderitaan 
Nya dan cinta akan menang, karena Dia adalah cinta menyerahkan Dirinya karena cinta untuk 
menyelamatan setiap orang dari kamu. Berdoa, berdoa, berdoalah sampai cinta dan damai mulai 
bersemayam dalam hatimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2013 

Pesan 2 April 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Aku memanggilmu supaya bersatu dalam jiwa 
dengan Anak Ku. Aku memanggilmu, melalui doa, dan Misa Kudus ketika Anak Ku menyatukan diri 
Nya secara khusus dengan kamu, mencoba mencontoh Dia; karena, serupa dengan Dia, kamu dapat 
selalu siap menjalankan kehendak Tuhan dan tidak mencari kepentingan dirimu. Karena, anak ? anak 
Ku, adalah kehendak Tuhan membuat kamu ada dan kamu hidup, dan tanpa kehendak Tuhan kamu 
tak ada artinya. Sebagai Bunda Aku minta kamu berbicara tentang kemuliaan Tuhan dengan tindakan 
hidupmu karena, dengan cara itu, kamu akan mengangkat dirimu sesuai keinginan Nya. Tunjukan 
rendah hati dan cinta kepada tetangga dan siapa saja. Melalui rendah hati dan cinta, Anak Ku akan 
menyelamatkan kamu dan membuka jalan untuk kamu kepada Bapa Surgawi. Aku minta kamu untuk 
tetap membuka jalan kepada Bapa Surgawi untuk mereka semua yang belum mengenal Dia dan belum 
membuka hati mereka menerima cinta Nya. Dengan hidupmu, bukalah jalan untuk mereka semua yang 
masih ragu dan mencari kebenaran. Anak ? anak Ku, jadilah pengikut Ku dan tidak hidup dengan sia 
? sia. Jangan lupa bahwa kamu akan datang menghadap Bapa Surgawi dan menceritakan kepada Nya 
tentang dirimu sendiri. Bersiaplah! Lagi Aku memperingatimu, berdoa untuk mereka yang dipanggil 
oleh Anak Ku, yang tangan mereka Ia berkati dan mereka Dia berikan sebagai hadiah untuk kamu. 
Berdoa, berdoa dan berdoalah, untuk para gembalamu. Terima kasih." 04/02/2013 

Pesan 25 April 2013 "Anak – anak Ku yang terkasih. Berdoa, berdoa, tetap berdoa hingga hatimu 
terbuka dalam iman seperti sekuntum bunga mekar ditengah hangatnya sinar matahari. Ini adalah 
waktu dalam rahmat dimana Tuhan menganugerahi kamu melalui kehadiran Ku tetapi kamu masih jauh 
dari hati Ku, dari itu, Aku memanggilmu supaya bertobat secara pribadi dan doa keluarga bersama. 
Semoga Kitab Suci selalu menjadi pendorong bagimu. Aku memberkati kamu semua dengan berkat 
keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2013 



  

 

Pesan 2 Mei 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Satu lagi, Aku memanggilmu untuk mencintai dan 
tidak untuk menghakimi. Putera Ku, menurut kehendak Bapa Surgawi, ada diantara kamu untuk 
menunjukkan mu jalan keselamatan, menyelamatkan kamu dan tidak menghakimi kamu. Kalau kamu 
ingin mengikuti Putera Ku, kamu tidak menghakimi tetapi mencintai seperti Bapamu disurga 
mencintaimu. Dan manakala ada hal yang tersulit bagimu, ketika kamu ditimpa dengan beban salib 
janganlah putus asa, janganlah menghakimi, melainkan ingatlah bahwa kamu dicintai dan memuji Bapa 
Surgawi karena cinta Nya. Anak - anak Ku, jangan menyimpang dari jalan yang Aku arahkan untuk 
kamu. Janganlah secara sembarangan berjalan kepada kehancuran. Semoga doa dan puasa 
menguatkanmu sehingga kamu bisa hidup seperti kehendak Bapa Surgawi, dan kamu bisa menjadi 
pengikut Ku dalam iman dan cinta; dimana hidupmu membawa kesucian kepada mereka yang kamu 
jumpai; dan semoga kamu menjadi satu dengan Bapa Surgawi dan Putera Ku. Anak - anak Ku, hanya 
itulah kebenaran, kebenaran yang membimbing kamu menuju pertobatan, dan kemudian pertobatan 
bagi semua orang yang kamu jumpai - termasuk mereka yang belum mengenal Putera Ku - bagi 
mereka semua yang belum mengenal artinya mencintai. Anak - anak Ku, Putera Ku memberi kamu 
hadiah para gembala. Rawatlah mereka dengan baik. Berdoalah bagi mereka. Terima kasih." 
05/02/2013 

Pesan 25 Mei 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu supaya menjadi kuat 
dan teguh dalam iman dan doa, sampai doa - doamu begitu kuat hingga membuka Hati Putera Ku yang 
terkasih Yesus. Berdoalah anak - anak Ku, berdoalah tanpa henti hingga hatimu terbuka untuk cinta 
Tuhan. Aku bersamamu dan menjadi perantara untuk kamu semua dan mendoakan untuk 
perubahanmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/25/2013 

Pesan 2 Juni 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Di waktu tanpa istirahat ini, sekali lagi Aku 
memanggilmu mulai dengan Putera Ku ? mengikuti Dia. Aku tahu akan sakit,derita dan kesulitan ? 
kesulitan, tetapi dengan Putera Ku kamu akan mendapatkan istirahat; dalam Dia kamu akan 
menemukan damai dan keselamatan. Anak ? anak Ku, jangan lupa bahwa Putera Ku menebus kamu 
dengan Salib Nya dan memperbaharui kamu, sekali lagi, menjadi anak ? anak Tuhan, 
memperbolehkan, sekali lagi, memanggil Bapa Surgawi, ?Bapa?. Supaya layak atas cinta dan 
pengampunan Bapak, karena Bapa mu adalah cinta dan pengampun. Berdoa dan berpuasalah, karena 
ini cara menuju kemurnianmu, ini cara untuk mengetahui dan menyadari Bapa Surgawi. Bila kamu 
menjadi sadar akan Bapa, kamu akan memahami bahwa Dia saja yang kamu butuhkan. Aku, sebagai 
seorang Bunda , menginginkan anak ? anak Ku menjadi sekumpulan orang ?orang yang bersatu 
dimana Sabda Tuhan didengar dan di laksanakan.* Dari itu, anak ? anak Ku, mulailah dengan Putera 
Ku. Bersatulah dengan Dia. Jadilah anak Tuhan. Cintailah para gembalamu karena Putera Ku 
mencintai mereka ketika Dia memanggil mereka untuk melayani kamu. Terima kasih.?Bunda Maria 
mengatakan ini dengan nada tegas dan penekanan." 06/02/2013 

Pesan 25 Juni 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Dengan sukacita dalam hati Aku mencintai kamu 
semua dan meminta kamu datang lebih dekat ke Hati Ku yang Tanpa Noda supaya Aku dapat 
membawa kamu lebih dekat lagi kepada Putera Ku Jesus, dan Ia dapat memberi kamu damai dan 
cinta, yang menjadi santapan untuk setiap orang. Bukalah dirimu, anak ? anak Ku, untuk berdoa ? 
bukalah dirimu kepada cinta Ku. Aku adalah Ibu mu dan tidak dapat meninggalkan kamu sendirian 
dalam melanglang dan dosa. Kamu dipanggil, anak kecil, menjadi anak Ku, anak Ku yang terkasih, jadi 
Aku dapat mempersembahkan kamu semua kepada Putera Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilan Ku." 06/2013 

 

Penampakan tahunan dari Bunda Maria kepada Ivanka 25 Juni 2013 

Penampakan berlangsung 2 menit, mengambil tempat di rumah keluarga Ivanka. Hanya keluarga 
Ivanka hadir saat penampakan. Setelah penampakan, Ivanka berkata: "Bunda Maria tidak memberikan 
pesan. Dia memberkati kami dengan berkat keibuan Nya." 

 



  

 

Pesan 2 Juli 2013 "Anak – anak Ku yang terkasih. Dengan cinta keibuan Aku minta kamu untuk 

memberi Ku bingkisan berupa hatimu, sehingga Aku bisa mempersembahkan mereka kepada Putera 
Ku dan membebaskan kamu – membebaskan kamu dari semua perbudakan setan dan lebih 
menjauhkan kamu dari satu – satunya yang baik – Putera Ku – dari apa saja yang membawa kamu ke 
jalan yang salah dan merampas damai dari kamu. Aku berkeinginan membimbing kamu kepada 
kebebasan yang dijanjikan Putera Ku, karena Aku ingin supaya kehendak Tuhan lengkap terpenuhi 
disini; dan melalui perdamaian dengan Bapa Surgawi, melalui puasa dan doa, pengikut cinta Tuhan 
lahir – pengikut yang akan bebas dan dengan cinta, menyebarkan cinta Tuhan kepada semua anak – 
anak Ku – pengikut yang akan menyebarkan cinta dan harapan dari Bapa Surgawi dan Dia yang akan 
tetap membuka pintu Surga. Anak – anak Ku yang terkasih, sampaikan rasa sukacita dalam cinta dan 
dukungan kepada para gembalamu, sama seperti Putera Ku minta mereka menyampaikannya untuk 
kamu. Terima kasih." 07/02/2013 

Pesan 25 Juli 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Dengan sukacita dalam hati Ku Aku memanggil 
kamu semua supaya hidup sesuai dengan iman mu dan memberi kesaksiannya dengan hatimu dan 
teladanmu disetiap perbuatan. Putuskan, anak ? anak Ku, agar menjauhi dari dosa dan godaan dan 
semoga disana ada sukacita dan cinta untuk kesucian dalam hatimu. Aku mencintaimu, anak ? anak 
Ku, dan menemani mu dengan perantaraan Ku dihadapan Yang Maha Tinggi. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/2013 

Pesan 2 Agustus 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hanya kalau kamu mau membukakan hatimu 
dengan penuh kepercayaan pada Ku, kamu akan memahami semuanya. Kamu akan memahami 
betapa mendalamnya cinta Ku saat Aku memanggilmu; betapa dalam cinta keinginan Ku mau merubah 
kamu, membuat kamu bahagia, betapa mendalam cinta keinginan Ku mau membuat kamu menjadi 
pengikut Anak Ku dan memberimu damai dalam kelengkapan Anak Ku. Kamu akan memahami 
besarnya cinta keibuan Ku yang tak terukurkan. Dari itu, anak - anak Ku, berdoalah karena melalui doa 
imanmu tumbuh dan cinta lahir, cinta bersama beban salib bukannya tak dapat dipikul karena kamu 
tidak memikulnya sendiri. Dalam bersatu dengan Anak Ku kamu memuliakan nama Bapa Surgawi. 
Berdoa, berdoalah untuk hadiah cinta, karena cinta yang hanya benar: cinta mengampuni semuanya, 
cinta melayani setiap orang dan cinta melihat siapa saja sebagai saudara kandung. Anak - anak Ku, 
pengikut - pengikut Ku, betapa besar kepercayaan yang Bapa Surgawi telah berikan kepadamu melalui 
Aku, hamba Nya, untuk membantu mereka yang belum mengenal Dia, agar mereka bisa memperbaiki 
hubungan lagi dengan Dia dan mengikuti Nya. Makanya Aku mengajarkan kamu cinta, karena hanya 
bila kamu mempunyai cinta kamu baru sanggup menanggapi Dia. Lagi Aku memanggilmu supaya 
mencintai para gembalamu dan berdoa semoga, dalam masa sulit ini, nama Anak Ku dapat dimuliakan 
dibawah bimbingan mereka. Terima kasih." 08/02/2013 

Pesan 25 Agustus 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih! Juga hari ini, Yang Maha Tinggi memberi Aku 
rahmat supaya dapat bersama kamu dan membimbing kamu menuju pertobatan. Setiap hari Aku 
menyebarkan dan memanggil kamu untuk pertobatan, sehingga kamu mempunyai harapan, damai dan 
cinta ? benih yang mati akan melahirkan seratus kali lipat. Aku tidak ingin kamu, anak ? anak Ku, 
bertobat untuk segala sesuatu yang sudah kamu perbuat tetapi diluar kehendak. Dari itu, anak ? anak 
Ku, sekali lagi dengan antusias berkatalah:?Aku mau menjadi teladan bagi yang lain.? Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2013 

Pesan 2 September 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Aku mencintai kamu semua. Kamu semua, 
semua dari anak ? anak Ku, kamu semua ada dalam hati Ku. Kamu semua mendapatkan cinta keibuan 
Ku, dan Aku ingin membimbing kamu semua supaya mengenal sukacita Tuhan. Dari itu Aku 
memanggilmu. Aku membutuhkan rasul yang rendah hati, yang dengan hati terbuka, akan menerima 
Sabda Tuhan dan membantu yang lain memahami arti hidup mereka sejalan dengan Sabda Tuhan. 
Supaya ini terpenuhi, anak ? anak Ku, melalui doa dan puasa, kamu harus belajar mendengar dengan 
hati dan belajar menyerahkan dirimu. Kamu harus belajar menolak segala yang menjauhkan kamu dari 
Sabda Tuhan dan hanya merindukan itu yang mana mendekati kamu dengannya. Janganlah takut. Aku 
ada disini. Kamu tidak sendirian. Aku memohon kepada Roh Kudus supaya memperbaharui dan 
menguatkan kamu. Aku memohon kepada Roh Kudus supaya, bila kamu membantu yang lain, kamu 
juga akan disembuhkan. Aku memohon Dia agar melalui Dia, kamu menjadi anak ? anak Allah dan 
rasul Ku." 



  

 

Kemudian dengan keprihatinan yang mendalam Bunda Maria berkata: "Demi Jesus, demi Putera Ku, 
cintailah mereka yang telah Dia panggil, dan menerima berkat hanya dari tangan yang Ia telah 
konsekrasikan. Jangan mengijinkan setan berkuasa. Sekali lagi Aku mengulangi ? hanya 
berdampingan dengan para gembalamu hati Ku akan menang. Jangan mengijinkan setan memisahkan 
kamu dari para gembalamu. Terima kasih." 09/02/2013 

Pesan 25 September 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu supaya 
berdoa. Semoga hubunganmu dengan doa menjadi rutin setiap hari. Doa bekerja secara ajaib dalam 
dirimu dan melalui kamu, dari itu, anak ? anak, semoga doa menyenangkan kamu. Sehingga 
hubunganmu dengan hidup akan lebih mendalam dan lebih terbuka dan kamu akan memahami bahwa 
hidup adalah hadiah untuk kamu masing ? masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan 
Ku." 09/25/2013 

Pesan 2 Oktober 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Aku mencintai kamu dengan cinta sebagai 
seorang bunda dan dengan sabar Aku menanti cintamu dan bersatu. Aku mendoakan supaya kamu 
menjadi satu kelompok anak ? anak Tuhan, dari anak ? anak Ku. Aku mendoakan agar kamu senang 
kembali kepada hidup dalam iman dan dalam cinta dengan Putera Ku sebagai satu kelompok. Anak ? 
anak Ku, Aku mengumpulkan kamu sebagai utusan Ku dan mengajarkan kamu bagaimana membawa 
yang lain untuk datang mengenal cinta Putera Ku; bagaimana membawa kepada mereka Berita 
Sukacita, yaitu Putera Ku. Berikan pada Ku keterbukaan dan kemurnian hatimu dan Aku akan mengisi 
hatimu dengan cinta kepada Putera Ku. Cinta Nya akan memberi arti kepada hidupmu dan Aku akan 
berjalan bersamamu. Aku akan bersamamu sampai pertemuan dengan Bapa Surgawi. Anak ? anak 
Ku, mereka yang jalan menuju Bapa Surgawi dengan cinta dan kepercayaan mereka yang akan 
diselamatkan. Janganlah takut. Aku bersamamu. Percayalah kepada para gembalamu seperti Putera 
Ku percaya ketika Ia memilih mereka, dan berdoa supaya mereka mempunyai kekuatan dan cinta untuk 
membimbing kamu. Terima kasih." 10/02/2013 

Pesan 25 Oktober 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku minta kamu membuka dirimu 
untuk berdoa. Doa bekerja secara ajaib dalam dirimu dan melalui kamu. Dari itu, anak ? anak Ku, dalam 
kesederhanaan hati carilah Yang Maha Tinggi supaya memberimu kekuatan menjadi anak ? anak 
Tuhan dan supaya setan tidak menggoyahkan kamu seperti angin menggoncangkan dahan. Anak ? 
anak Ku, putuskan sekali lagi untuk Tuhan dan carilah hanya keinginan Nya, dan kamu akan 
mendapatkan kebahagiaan dan damai dalam Dia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan 
Ku." 10/25/2013 

Pesan 2 November 2013 "Anak ? anak Ku yang terkasih. Sekali lagi, dengan cara sebagai seorang 
bunda, Aku memanggilmu untuk mencintai, untuk terus berdoa supaya mendapatkan hadiah dari cinta, 
mencintai Bapa Surgawi diatas segala sesuatu. Bila kamu mencintai Dia kamu akan mencintai dirimu 
dan sesamamu. Ini tidak dapat dipisahkan. Bapa Surgawi berada didalam setiap orang. Ia mencintai 
setiap orang dan memanggil setiap orang dengan nama mereka. Dari itu, anak ? anak Ku, melalui doa 
dengarkan keinginan Bapa Surgawi. Bercakaplah dengan Dia. Buka hubungan pribadi dengan Bapa, 
yang akan lebih memperdalam hubunganmu sebagai kelompok anak ? anak Ku ? rasul Ku. Sebagai 
Bunda Aku berkeinginan bahwa, melalui cinta kepada Bapa Surgawi, kamu boleh diangkat diatas 
keangkuhan duniawi dan boleh membantu yang lain secara bertahap mengenal dan mendekati Bapa 
Surgawi. Anak ? anak Ku, berdoa, berdoa, berdoalah untuk mendapatkan hadiah dari cinta karena 
cinta adalah Putera Ku. Berdoalah untuk para gembalamu semoga mereka selalu mencintai kamu 
sebagaimana Putera Ku mencintai kamu, dan menunjukkannya dengan memberikan hidup Nya sendiri 
untuk penyelamatanmu. Terima kasih." 11/02/2013 

Pesan 25 November 2013 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggil kamu semua untuk 
berdoa. Bukalah pintu hatimu sepenuhnya untuk berdoa, anak – anak, berdoa dengan kesungguhan 
hati; dan kemudian Yang Maha Tinggi akan dapat melakukan sesuatu atas kebebasanmu dan 
perubahan akan mulai. Imanmu akan menjadi kokoh sehingga kamu akan dapat berkata dengan 
sepenuh hatimu: ‘Tuhan ku, adalah segalanya bagiku.’ Kamu akan memahami, anak – anak, bahwa 
diatas didunia ini semuanya akan berlalu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
11/25/2013 



  

 

Pesan 02 Desember 2013 "Anak - anak Ku yang terkasih, dengan cinta dan kesabaran sebagai 
seorang bunda Aku melihat kamu tanpa henti melanglang dan sudah jauh kehilangan arah. Karena itu 
Aku berada disini denganmu. Aku ingin membantumu pertama menemukan dan memahami dirimu, 
kemudian kamu dapat mengenal dan mengakui apa saja yang menghalangimu untuk mengenal cinta 
Bapa Surgawi, dengan jujur dan sepenuh hati. Anak - anak Ku, Bapa dapat dikenal melalui salib. Dari 
itu janganlah menolak salib. Berusahalah memahami dan menerima salib dengan bantuan Ku. Kalau 
kamu bisa menerima salib kamu juga akan mengerti cinta Bapa Surgawi; kamu akan berjalan bersama 
dengan Putera Ku dan Diriku; kamu akan berbeda dari mereka yang belum mengenal cinta Bapa 
Surgawi, mereka yang mendengar Dia tetapi tidak memahami Nya, mereka yang tidak berjalan 
bersama dengan Dia - mereka yang belum mengenal Dia. Aku ingin kamu mengenal kebenaran Putera 
Ku dan menjadi pengikut Ku; yaitu, sebagai anak - anak Tuhan, kamu sekali lagi dapat dan selalu 
bangkit diatas cara manusia berpikir, dan dalam segala hal, mencari cara Tuhan berpikir. Anak - anak 
Ku, berdoa dan berpuasalah agar kamu dapat memahami semuanya mengapa Aku mencari kamu. 
Berdoalah untuk para gembalamu dan merindukan supaya mengenal cinta Bapa Surgawi mu, dalam 
persekutuan dengan mereka. Terima kasih." 12/02/2013 

Pesan 25 Desember 2013 "Anak – anak Ku yang terkasih. Aku membawa kepadamu Raja Damai 
dimana Dia dapat memberimu damai Nya. Kamu, anak – anak Ku, berdoa, berdoa, berdoalah. Buah 
hasil dari doa akan nampak pada wajah mereka yang memutuskan untuk Tuhan dan Kerajaan Nya. 
Aku, bersama dengan Putera Ku Jesus, memberkati kamu semua dengan berkat damai. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2013 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2013. 

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 3:07 p.m 
dan berlangsung 8 menit. Sesudah itu Jakov menyampaikan pesan berikut ini: 

"Anak – anak Ku, hari ini secara istimewa, Jesus ingin tinggal dalam setiap hatimu dan berbagi 
denganmu setiap rasa suka dan dukamu. Dari itu, anak – anak Ku, hari ini secara istimewa, renungkan 
dalam hatimu dan tanyakan dirimu apa sukacita dari kelahiran Jesus benar- benar bersemayam dalam 
hatimu. Anak – anak Ku, janganlah kamu hidup dalam kegelapan, carilah cahaya terang dan mengarah 
kepada penyelamatan Tuhan. Anak – anak Ku, putuskan bersatu dengan Jesus dan berikan Dia 
hidupmu dan hatimu, karena hanya dengan jalan ini Yang Maha Tinggi akan dapat bekerja dalam dirimu 
dan melalui kamu." 

 


