Pesan Bunda Maria Medjugorje 2018 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 02 Januari 2018 "Anak-anak yang terkasih, ketika cinta mulai hilang diatas bumi, ketika jalan
keselamatan tidak ditemukan, Aku, sang ibu, datang untuk membantu kamu mengetahui iman sejati hidup dan menghayati - untuk membantu kamu benar-benar mencintai. Sebagai seorang ibu, Aku
merindukan saling mencintaimu, kebaikan, dan kemurnian mu. Keinginan Ku adalah bahwa kamu adil
dan bahwa kamu saling mencintai. Anak-anak Ku, bersukacitalah dalam jiwamu, murni, jadilah anakanak. Putera Ku biasa berkata bahwa Dia senang berada di antara hati yang murni, karena hati yang
murni selalu muda dan gembira. Putera Ku berkata kepadamu untuk saling memaafkan dan saling
mencintai. Aku tahu bahwa ini tidak selalu mudah. Penderitaan membuat kamu tumbuh secara rohani.
Untuk kamu supaya secara rohani tumbuh lebih banyak, kamu harus secara tulus dan sungguhsungguh memaafkan dan mencintai. Banyak anak-anak Ku di bumi tidak mengenal Putera Ku, mereka
tidak mencintai Dia, tetapi kamu yang mencintai Putra Ku, kamu yang membawa Dia di dalam hatimu,
berdoa, berdoalah dan dalam doa merasakan Putera-Ku disampingmu. Semoga jiwamu bernafas
dalam roh Nya. Aku berada di antara kamu dan Aku berbicara tentang hal-hal kecil dan besar. Aku
tidak akan lelah berbicara kepada mu tentang Putera Ku - cinta sejati. Karena itu, anak-anak Ku,
bukalah hatimu pada Ku. Izinkanlah Aku untuk menuntun kamu layaknya seorang ibu. Jadilah pengikut
cinta Putra Ku dan Aku. Sebagai seorang ibu, Aku memohon agar kamu tidak melupakan orang-orang
yang telah dipanggil Putra Ku untuk membimbing kamu. Bawalah mereka ke dalam hatimu dan
berdoalah untuk mereka. Terima kasih." 01/02/2018
Pesan 25 Januari 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Semoga waktu ini menjadi waktu untuk berdoa
bagimu, supaya Roh Kudus, melalui doa, dapat turun ke atas dirimu dan memberi kamu pertobatan.
Bukalah hatimu dan bacalah Kitab Suci, melalui kesaksian-kesaksian kamu juga bisa lebih dekat
kepada Tuhan. Di atas segalanya, anak-anak, carilah Tuhan dan hal-hal dari Tuhan dan tinggalkan halhal duniawi ke bumi, karena Setan menarik kamu ke debu dan dosa. Kamu dipanggil untuk kesucian
dan diciptakan untuk Surga; karena itu, carilah Surga dan hal-hal tentang Surga. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 01/25/2018
Pesan 02 Februari 2018 "Anak-anak yang terkasih, kamu yang Putera Ku cintai, kamu yang Aku cintai
dengan kasih keibuan yang tak terukur, jangan ijinkan keegoisan, mementingkan diri saja, yang
menguasai dunia. Jangan biarkan cinta dan kebaikan disembunyikan. Kamu yang dicintai, kamu yang
telah mengenal cinta Putra-Ku, ingatlah bahwa supaya dicintai berarti mencintai. Anak-anak Ku,
berpeganglah pada iman. Jika kamu memiliki iman, kamu bahagia dan menyebarkan kedamaian,
jiwamu bergetar karena sukacita. Putera Ku dalam jiwa seperti itu. Bila kamu memberi dirimu untuk
iman, ketika kamu memberi dirimu untuk cinta, ketika kamu melakukan kebaikan terhadap sesamamu,
Putera Ku tersenyum dalam jiwamu. Para pengikut cinta Ku, aku berpaling kepadamu sebagai seorang
ibu. Aku mengumpulkan kamu di sekitar diri Ku dan Aku ingin membawa kamu ke jalan cinta dan iman,
dalam perjalanan yang menuju kepada terang dunia. Aku disini demi cinta, demi iman karena dengan
berkat keibuan Ku, Aku ingin memberi kamu harapan dan kekuatan dalam perjalananmu - karena jalan
yang menuju kepada Putera Ku tidaklah mudah. Hal ini penuh dengan penyangkalan, memberi,
berkorban, mengampuni dan banyak, banyak cinta. Tetapi cara ini mengarah kepada damai dan
bahagia. Anak-anak Ku, jangan percaya atas suara bohong yang berbicara kepadamu tentang hal-hal
palsu, gemerlap palsu. Kamu, anak-anak Ku, kembalilah ke Kitab Suci. Aku memandang kamu dengan
cinta yang tak terukur, dan melalui rahmat Tuhan membuat diri Ku bukti bagimu. Anak-anak Ku,
berangkatlah dengan Ku. Semoga jiwamu bergetar karena sukacita. Terima kasih." 02/02/2018
Pesan 25 Februari 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Di waktu dalam rahmat ini, Aku memanggil
kamu semua untuk membuka dirimu dan hidup menurut perintah-perintah yang telah Tuhan berikan
kepadamu, agar mereka dapat membimbingmu melalui sakramen-sakramen dalam perjalanan
pertobatan. Dunia dan godaan duniawi sedang mencoba kamu, tetapi kamu, anak-anak, lihatlah
makhluk-makhluk Tuhan yang Dia telah berikan kepadamu dalam keindahan dan kerendahan hati dan,
anak-anak, cintailah Tuhan diatas segalanya dan Dia akan menuntun kamu di jalan
keselamatan.Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 02/25/2018

Pesan 02 Maret 2018 "Anak-anak yang terkasih, agung pekerjaan yang telah dilakukan Bapa Surgawi
di dalam diri Ku, seperti yang Dia lakukan pada semua orang yang mencintai Dia dengan lembut dan
dengan setia dan tetap tulus melayani Dia. Anak-anak Ku, Bapa Surgawi mencintai kamu, dan melalui
cinta Nya itu Aku ada di sini bersamamu. Dia berbicara kepada kamu. Mengapa kamu tidak ingin
melihat tanda-tanda ini? Segala menjadi lebih mudah berdampingan dengan Dia. Juga, rasa sakit hidup
dengan Dia lebih mudah karena ada iman. Iman membantu dalam rasa sakit, dan rasa sakit tanpa iman
menyebabkan keputusasaan. Rasa sakit hidup dan dipersembah kepada Tuhan meningkatkan.
Bukankah Putera Ku menebus dunia melalui pengorbanan yang menyakiti Dia? Sebagai bunda Nya,
Aku bersama Dia dalam kesakitan dan penderitaan, seperti Aku bersama kamu semua. Anak-anak Ku,
Aku bersamamu dalam hidup, dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam sukacita dan dalam cinta.
Karena itu, milikilah harapan, adalah harapan yang membuat kamu mengerti bahwa hidup ada di sana.
Anak-anak Ku, Aku berbicara kepada kamu, suara Ku berbicara kepada jiwamu, hati Ku berbicara
kepada hatimu. Oh, para pengikut-pengikut cinta Ku, betapa besar hati keibuan Ku mencintaimu.
Banyak hal yang ingin Aku ajarkan kepada kamu. Betapa hati keibuan Ku ingin kamu lengkap, dan
kamu bisa lengkap hanya jika jiwamu, tubuh dan cinta disatukan dalam diri kamu. Aku mohon kamu
sebagai anak-anak Ku, banyak berdoa untuk Gereja dan pelayannya - gembalamu; agar Gereja
menjadi seperti keinginan Putra Ku - jernih seperti mata air dan penuh cinta. Terima kasih." 03/02/2018

Penampakan tahunan kepada Mirjana 18 Maret 2018
Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo telah 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 tahukannya 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 13:38 sampai 13:42.
"Anak-anak Ku yang terkasih! Hidup duniawi Ku sederhana. Aku mencintai dan Aku bersukacita dalam
hal-hal kecil. Aku mencintai kehidupan - pemberian dari Tuhan - meskipun rasa sakit dan penderitaan
menusuk hati Ku. Anak-anak Ku, Aku memiliki kekuatan iman dan percaya tanpa batas dalam cinta
Tuhan. Semua orang yang memiliki kekuatan iman akan lebih kuat. Iman membuat kamu hidup
menurut kepada apa yang baik dan kemudian cahaya cinta Tuhan selalu datang pada saat yang
diinginkan. Itulah kekuatan yang menopang rasa sakit dan penderitaan. Anak-anak Ku, berdoalah untuk
kekuatan iman, percaya kepada Bapa Surgawi, dan jangan takut. Ketahuilah bahwa tidak satu makhluk
pun yang menjadi milik Tuhan akan hilang tetapi akan hidup selamanya. Setiap rasa sakit ada akhirnya
dan kemudian hidup dalam kebebasan dimulai disana dimana semua anak-anak Ku datang - dimana
segalanya dikembalikan. Anak-anak Ku, pertempuran kamu sulit, dan akan lebih sulit lagi, tetapi kamu
mengikuti teladan Ku. Berdoalah untuk kekuatan iman; percaya pada cinta Bapa Surgawi. Aku
bersamamu, Aku menunjukkan diri Ku kepada kamu. Aku mendorong kamu. Dengan kasih keibuan
yang tak terukur, Aku memeluk dan membelai jiwamu. Terima kasih."

Pesan 25 Maret 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Aku memanggilmu untuk bersama Ku dalam doa
di waktu dalam rahmat ini ketika kegelapan sedang berjuang melawan terang. Berdoalah, anak-anak,
mengaku dan mulailah hidup baru dalam rahmat. Putuskanlah untuk Tuhan dan Dia akan menuntun
kamu menuju kesucian, dan salib akan menjadi tanda kemenangan dan harapan bagi kamu. Banggalah
bahwa kamu dibaptis dan bersyukurlah dalam hatimu bahwa kamu adalah bagian dari rencana Allah.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/25/2018
Pesan 02 April 2018 "Anak - anak yang terkasih, Melalui cinta yang luar biasa dari Bapa Surgawi Aku
berada di sampingmu sebagai ibumu dan kamu berada di sisi Ku sebagai anak-anak Ku, sebagai para
pengikut cinta Ku, mereka yang tanpa henti Aku kumpulkan di sekitar Ku. Anak-anak Ku, kamu adalah
mereka yang, bersama dengan doa, perlu sepenuhnya menyerah kepada Putera Ku agar kamu tidak
lagi hidup tetapi Putera Ku yang hidup di dalam kamu - sehingga semua orang yang tidak mengenal

Putera Ku bisa melihat Dia dalam kamu dan datang dan ingin mengenal Dia. Berdoalah agar dalam
dirimu mereka mungkin melihat kerendahan hati dan kebaikan, siap melayani orang lain, bahwa di
dalam kamu mereka melihat bahwa kamu menjalani panggilanmu di dunia dengan sungguh hati, dalam
persekutuan dengan Putera Ku, bahwa di dalam kamu mereka mungkin melihat kelemah-lembutan,
kelembutan dan cinta untuk Putera Ku dan juga untuk semua sesama manusia. Para pengikut cinta
Ku, kamu harus banyak berdoa dan menyucikan hatimu agar kamu menjadi orang pertama yang
berjalan di jalan Putera Ku, bahwa kamu mungkin adalah yang adil yang bersatu dengan keadilan
Putera Ku. Anak-anak Ku, sebagai pengikut cinta Ku, kamu harus bersatu dalam persatuan yang
berasal dari Putera Ku, sehingga anak-anak Ku yang tidak mengenal Putera Ku dapat mengenali
persekutuan cinta dan mungkin datang dan ingin berjalan di jalan hidup, jalan persatuan dengan Putera
Ku. Terima kasih." 04/02/2018
Pesan 25 April 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggilmu untuk menjalani hidup
barumu bersama Yesus. Semoga Dia Yang Telah Bangkit memberi kamu kekuatan untuk selalu tabah
dalam menghadapi cobaan hidup dan menjadi setia dan tekun dalam doa; karena Yesus
menyelamatkan kamu dengan luka-luka Nya dan dengan Kebangkitan Nya memberi kamu hidup baru.
Berdoalah, anak-anak, jangan kehilangan harapan. Semoga sukacita dan damai ada dalam hatimu dan
menjadi saksi sukacita bahwa kamu adalah milik Ku. Aku bersama dengan kamu dan mencintai kamu
semua dengan cinta keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2018
Pesan 02 Mei 2018 "Anak-anak yang terkasih, semua yang Putera Ku, yang adalah cahaya cinta, telah
lakukan dan laksanakan, Dia telah melakukannya karena cinta. Juga kamu, anak-anak Ku, ketika kamu
hidup dalam cinta dan mencintai sesamamu, kamu melakukan kehendak Putera Ku. Para pengikut
cinta Ku, buatlah dirimu kecil, bukalah hati murnimu kepada Putera Ku agar Dia bisa bekerja melaluimu.
Dengan bantuan iman, dipenuhi dengan cinta. Tetapi, anak-anak Ku, jangan lupa bahwa Ekaristi adalah
inti dari iman. Inilah Putera Ku yang memberi kamu makan dengan Tubuh-Nya dan menguatkan kamu
dengan Darah-Nya. Ini adalah mukjizat cinta: Putra Ku yang selalu datang lagi, hidup, untuk membawa
hidup kembali kepada jiwa-jiwa. Anak-anak Ku, dengan hidup dalam cinta kamu melakukan kehendak
Putera Ku dan Dia hidup dalam dirimu. Anak-anak Ku, keinginan keibuan Ku adalah supaya kamu
selalu lebih mencintai Dia, karena Dia memanggil kamu dengan cinta Nya. Dia memberi kamu cinta
agar kamu dapat menyebarkannya kepada semua orang di sekitarmu. Sebagai seorang ibu, melalui
cinta Nya, Aku bersama kamu mengucapkan kata-kata cinta dan harapan kepadamu - mengatakan
kepadamu kata-kata abadi yang menang terhadap waktu dan kematian - sehingga memanggil kamu
menjadi para pengikut cinta Ku. Terima. 05/02/2018
Pesan 25 Mei 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Diwaktu tanpa damai ini, Aku memanggil kamu
untuk lebih percaya kepada Tuhan yang adalah Bapamu dan yang telah mengutus Aku untuk
membimbing kamu kepada Nya. Kamu, bukalah hatimu untuk menerima hadiah yang ingin Dia berikan
kepadamu dan dalam keheningan hatimu, pujalah Putera Ku Jesus yang sudah memberikan nyawa
Nya agar kamu dapat hidup kekal - dimana Dia ingin membimbing kamu .Semoga harapanmu menjadi
sukacita dari sebuah pertemuan dengan Yang Maha Tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu
Aku memanggilmu: jangan lalai berdoa karena doa melakukan mukjizat. Terima kasih atas tanggapan
terhadap panggilan Ku." 05/25/2018
Pesan 02 Juni 2018 "Anak-anak yang terkasih, Aku memanggilmu untuk menerima kata-kata Ku yang
Aku sampaikan kepadamu sebagai seorang ibu, dengan rendah hati, sehingga kamu dapat mulai
dijalan yang cahaya dan kemurniannya lengkap, dari cinta tunggal Putera Ku, manusia dan Tuhan.
Sukacita - cahaya yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata dari manusia - akan meresap dalam
jiwamu dan cinta dan damai Putera Ku akan menguasai kamu. Aku menginginkan ini untuk semua
anak-anak Ku. Oleh karena itu, kamu, para pengikut cinta Ku, kamu yang tahu bagaimana mencintai
dan memaafkan, kamu yang tidak menghakimi, kamu yang Aku dorong, kamu menjadi teladan kepada
mereka semua yang tidak berada dijalan cahaya dan cinta atau yang menyimpang darinya. Dengan
kehidupanmu perlihatkan kepada mereka kebenaran. Perlihatkan kepada mereka cinta karena cinta
dapat mengatasi segala kesulitan, dan semua anak-anak Ku haus akan cinta. Kesatuanmu dalam cinta
menjadi hadiah untuk Putera Ku dan Aku. Namun, anak-anak Ku, ingatlah kalau mencintai juga berarti
menginginkan sesuatu yang baik untuk sesamamu dan menginginkan pertobatan jiwa-jiwa sesamamu.
Saat Aku melihat kamu berkumpul disekitar Ku, hati Ku sedih, karena Aku melihat betapa sedikitnya

cinta persaudaraan, cinta yang penuh belas kasihan. Anak-anak Ku, Ekaristi - Putera Ku hidup diantara
kamu - sabda Nya akan membantu kamu memahami, karena sabda Nya hidup, sabda Nya membuat
jiwa bernafas, sabda Nya membawa kesadaran akan cinta. Anak-anak Ku yang terkasih, sekali lagi,
Aku minta kamu sebagai seorang ibu yang ingin yang baik untuk anak-anak Nya: cintailah para
gembalamu, berdoalah untuk mereka. Terima kasih." 06/02/2018
Pesan 25 Juni 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada Ku
untuk mengucapkan kepada-Nya terima kasih untuk kamu masing-masing, bagi mereka yang telah
bertobat dan telah menerima pesan-pesan Ku dan telah berangkat di jalan pertobatan dan kesucian.
Bersukacitalah, anak-anak, karena Tuhan penuh belas kasihan dan mencintai kamu semua dengan
kasih-Nya yang tak terukur dan menuntun kamu ke jalan keselamatan melalui kedatangan Ku di sini.
Aku mencintai kamu semua dan memberi kamu Putera-Ku agar Ia memberi kamu damai. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2018

25 Juni 2018 Penampakan Tahunan kepada Ivanka
Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapat penampakan tahunan rutinnya pada 25 Juni 2018. Pada
penampakan hariannya yang terakhir tanggal 7 Mei, 1985, Bunda Maria menyampaikan kepada Ivanka
rahasia yang ke sepuluh dan memberitahukannya bahwa ia akan mendapatkan penampakan setahun
sekali yaitu pada hari ulang tahun penampakan. Jadi itu juga yang terjadi tahun ini. Penampakan,
berlangsung 3 menit (18:39h - 18:42h), mengambil tempat di rumah keluarga Ivanka. Hanya keluarga
Ivanka hadir saat penampakan. Setelah penampakan, Ivanka berkata:
Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut :" Anak-anak, berdoa, berdoa, berdoalah." Bunda
Maria gembira dan memberkati kami semua dengan berkat keibuan Nya.

Pesan 02 Juli 2018 "Anak-anak yang terkasih, Aku adalah bunda dari kamu semua, dari itu, jangan
takut karena Aku mendengar doa-doa kamu. Aku tahu kamu mencari Aku dan karena itu Aku berdoa
kepada Putera Ku untuk kamu, Putera Ku, yang bersatu dengan Bapa Surgawi dan Roh Kudus - Sang
Penolong - Putera Ku memimpin jiwa-jiwa menuju Kerajaan dari mana Dia datang, Kerajaan damai dan
terang. Anak-anak Ku, kamu diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi, sebagai seorang bunda, Aku
mohon kamu memilih kebebasan demi kebaikan. Kamu dengan jiwa-jiwa murni dan sederhana
memahami - meskipun kadang-kadang kamu tidak mengerti kata-kata - dan dalam dirimu kamu
merasakan apa kebenaran itu. Anak-anak Ku, jangan kehilangan kebenaran dan kehidupan yang benar
dan mengikuti yang salah. Dengan hidup dalam kebenaran, Kerajaan Surgawi masuk kedalam hatimu,
dan itu adalah Kerajaan damai, cinta dan selaras. Kemudian, anak-anak Ku, tidak ada egois yang
menjauhkan kamu dari Putera Ku. Ada cinta dan pengertian untuk sesama. Karena, ingatlah, Aku
mengulanginya lagi untukmu, berdoa juga berarti mencintai yang lain, sesamamu, dan menyerahkan
dirimu untuk mereka. Cintailah dan serahkanlah dalam Putera Ku, dan kemudian Dia akan bekerja
dalam dirimu dan untukmu. Anak-anak Ku jangan berhenti memikirkan Putera Ku dan cintailah Dia
tanpa batas dan kamu akan mempunyai hidup sejati, dan itu untuk selamanya. Terima kasih, para
pengikut cinta Ku" 07/02/2018
Pesan 25 Juli 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Tuhan memanggil Ku untuk menuntunmu kepadaNya karena Dia adalah kekuatanmu. Itulah mengapa Aku memanggilmu untuk berdoa kepada-Nya dan
untuk percaya kepada-Nya, karena Dia adalah tempat kamu berlindung dari setiap kejahatan yang
menggoda dan membawa jiwa-jiwa jauh dari rahmat dan sukacita yang kamu semua dipanggil. Anakanak, hiduplah Surga di bumi ini agar itu akan menjadi baik untuk kamu; dan semoga perintah-perintah
Allah menjadi cahaya dalam perjalananmu. Aku bersama kamu dan Aku mencintai kamu semua
dengan cinta keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2018

Pesan 25 Juli 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Tuhan memanggil Ku untuk menuntunmu kepadaNya karena Dia adalah kekuatanmu. Itulah mengapa Aku memanggilmu untuk berdoa kepada-Nya dan
untuk percaya kepada-Nya, karena Dia adalah tempat kamu berlindung dari setiap kejahatan yang
menggoda dan membawa jiwa-jiwa jauh dari rahmat dan sukacita yang kamu semua dipanggil. Anakanak, hiduplah Surga di bumi ini agar itu akan menjadi baik untuk kamu; dan semoga perintah-perintah
Allah menjadi cahaya dalam perjalananmu. Aku bersama kamu dan Aku mencintai kamu semua
dengan cinta keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2018
Pesan 02 Agustus 2018 "Anak-anak yang terkasih, dengan cinta keibuan Aku memanggilmu untuk
membuka hati untuk kedamaian; untuk membuka hati kepada Putera Ku, agar dalam hatimu cinta untuk
Putraku boleh bernyanyi, karena hanya dari cinta itu kedamaian datang dalam jiwa. Anak-anak Ku, Aku
tahu bahwa kamu memiliki kebaikan, Aku tahu bahwa kamu memiliki cinta - cinta yang penuh belas
kasihan, tetapi banyak dari anak-anak Ku masih memiliki hati yang tertutup. Mereka berpikir bahwa
mereka dapat melakukannya tanpa mengarahkan pikiran mereka kepada Bapa Surgawi yang
menyinari-ke arah Putera Ku yang selalu bersamamu dalam Ekaristi dan yang ingin mendengarkanmu.
Anak-anak Ku, mengapa kamu tidak berbicara kepada-Nya? Kehidupan masing-masing dari kamu
adalah penting dan berharga, karena itu adalah karunia dari Bapa Surgawi untuk selama-lamanya.
Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk terus berterima kasih kepada-Nya: berbicara kepada-Nya.
Aku tahu, anak-anak Ku, bahwa apa yang akan datang sesudahnya tidak kamu ketahui, tetapi ketika
hari akhirat kamu tiba kamu akan menerima semua jawaban. Cinta keibuan Ku menginginkan agar
kamu siap. Anak-anak Ku, dengan hidupmu tetap menjaga perasaan yang baik di hati orang-orang
yang kamu temui, perasaan damai, kebaikan, cinta, dan pengampunan. Melalui doa, dengarkan apa
yang dikatakan Putra Ku dan bertindaklah sesuai dengan itu. Lagi, Aku memanggil kamu untuk berdoa
bagi para gembalamu, bagi mereka yang Putra Ku panggil. Ingatlah bahwa mereka membutuhkan doadoa dan cinta. Terima kasih." 08/02/2018
Pesan 25 Agustus 2018 "Anak – anak Ku yang terkasih! Ini adalah waktu dalam rahmat. Anak-anak,
banyaklah berdoa, sedikit berbicara dan izinkanlah Tuhan untuk memimpin kamu di jalan pertobatan.
Aku bersama kamu dan mencintai kamu dengan cinta keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan
terhadap panggilan Ku." 08/25/2018
Pesan 02 September 2018 "Anak-anak yang terkasih, kata-kata Ku sederhana tetapi penuh dengan
kasih dan perhatian keibuan. Anak-anak Ku, semakin banyak bayangan kegelapan dan tipuan
dilemparkan kepadamu, dan Aku memanggilmu kepada terang dan kebenaran - Aku memanggilmu
kepada Putra Ku. Hanya Dia yang dapat mengubah keputus-asaan dan penderitaan menjadi damai
dan kejelasan, hanya Dia yang dapat memberikan pengharapan dalam kesakitan yang paling dalam.
Putra Ku adalah kehidupan dunia. Semakin kamu mengenal Dia - semakin banyak kamu mendekatiNya - semakin banyak kamu akan mencintai Dia, karena Putraku adalah cinta. Cinta mengubah
segalanya; cinta membuat paling indah juga yang, tanpa cinta, tampak tidak berarti bagi kamu. Itulah
sebabnya, sekali lagi, Aku katakan kepada kamu bahwa kamu harus banyak mencintai jika kamu ingin
tumbuh secara rohani. Aku tahu, para pengikut cinta Ku, bahwa itu tidak selalu mudah, tetapi, anakanak Ku, juga jalan yang menyakitkan adalah jalan yang menuntun pada pertumbuhan rohani, kepada
iman, dan kepada Putra Ku, anak-anak Ku, berdoalah - pikirkan Putra Ku, di semua momen hari itu,
angkatlah jiwamu kepada-Nya, dan Aku akan mengumpulkan doamu sebagai bunga-bunga dari taman
yang paling indah dan memberi mereka sebagai hadiah untuk Putra Ku. Jadilah pengikut-pengikut sejati
cinta Ku; sebarlah cinta Putra Ku kepada semua orang. Jadilah kebun bunga yang paling indah.
Dengan doa-doamu, bantulah para gembalamu agar mereka menjadi bapa-bapa rohani yang dipenuhi
dengan kasih bagi semua orang. Terima kasih." 09/02/2018
Pesan 25 September 2018 "Anak – anak Ku yang terkasih! Juga alam meluaskan tanda-tanda
cintanya kepada kamu melalui buah hasil yang mana ia memberikannya kepadamu.. Juga, kamu,
dengan kedatangan Ku, telah menerima berlimpah hadiah dan buah hasil. Anak-anak, seberapa besar
kamu telah menjawab panggilan Ku, Tuhan yang tahu. Aku memanggil kamu – masih tidak terlambat memutuskan untuk kekudusan dan hidup dengan Tuhan, dalam rahmat dan dalam damai. Tuhan akan
memberkati kamu dan memberi kamu seratus kali lipat, jika kamu percaya kepada-Nya. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2018

Pesan 02 Oktober 2018 "Anak-anak yang terkasih, Aku memanggilmu untuk menjadi berani dan tidak
bosan, karena kebaikan yang terkecil sekalipun - tanda cinta terkecil - mengalahkan kejahatan yang
jelas terlihat. Anak-anak Ku, dengarkan Aku agar yang baik dapat mengalahkan, sehingga kamu dapat
mengenal cinta Putra-Ku. Ini adalah kebahagiaan terbesar - tangan Putraku yang memeluk, Dia yang
mencintai jiwa, Dia yang telah memberikan diri-Nya untukmu dan selalu memberikan Dirinya sendiri
berulang-ulang dalam Ekaristi, Dia yang memiliki sabda hidup yang kekal. Untuk mengenal cinta-Nya,
mengikuti jejak-Nya, berarti memiliki kekayaan rohani. Ini adalah kekayaan yang memberikan perasaan
yang baik dan melihat cinta dan kebaikan di mana-mana. Para pengikut cinta Ku, anak-anak Ku, jadilah
seperti sinar matahari yang dengan kehangatan kasih Putera Ku menghangatkan semua orang di
sekitar mereka. Anak-anak Ku, dunia membutuhkan para pengikut cinta, dunia membutuhkan banyak
doa, tetapi doa yang diucapkan dengan hati dan jiwa dan tidak hanya diucapkan dengan bibir. Anakanak Ku rindu akan kesucian tetapi dengan kerendahan hati, dalam kerendahan hati yang mengijinkan
Putera Ku untuk melakukan apa yang Dia inginkan melalui kamu. Anak-anak Ku, doa-doamu, katakatamu, pikiran, dan tindakanmu - semua ini akan membuka atau menutup pintu Kerajaan Surga
untukmu. Putra Ku menunjuk kamu jalan dan memberi kamu harapan, dan Aku menghibur dan
mendorong kamu karena, anak-anak Ku, Aku telah mengetahui penderitaan, tetapi Aku memiliki iman
dan harapan. Sekarang Aku memiliki pahala kehidupan didalam Kerajaan Putraku. Karena itu,
dengarlah Aku, miliki keberanian dan jangan bosan. Terima kasih." 10/02/2018
Pesan 25 Oktober 2018 "Anak – anak Ku yang terkasih! Kamu memiliki rahmat yang luar biasa karena
dipanggil untuk hidup baru melalui pesan-pesan yang Aku berikan kepadamu. Ini, anak-anak, adalah
waktu dalam rahmat, waktu dan panggilan untuk pertobatan bagimu dan generasi masa depan. Oleh
karena itu, Aku memanggil kamu, anak-anak, lebih banyak berdoa dan membuka hatimu kepada Yesus
Putera Ku. Aku bersamamu dan mencintai kamu semua dan memberkati kamu dengan berkat keibuan
Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/25/2018
Pesan 02 November 2018 "Anak-anak yang terkasih, Hati keibuan Ku menderita ketika Aku melihat
anak-anak Ku yang tidak mencintai kebenaran, mereka yang menyembunyikannya - ketika Aku melihat
anak-anak Ku yang tidak berdoa dengan perasaan dan perbuatan mereka. Aku sedih saat Aku berkata
kepada Putra Ku bahwa banyak dari anak-anak Ku tidak lagi memiliki iman, bahwa mereka tidak
mengenal Dia – Putra Ku. Itulah mengapa Aku memanggilmu, para pengikut cinta Ku: kamu berusaha
untuk melihat lubuk hati manusia yang paling dalam dan di sana kamu yakin menemukan harta karun
yang kecil itu. Untuk melihat dengan cara ini berkat belas-kasihan dari Bapa Surgawi. Untuk mencari
kebaikan meskipun di mana ada kejahatan terbesar - berusaha untuk saling memahami dan tidak
menghakimi - itulah permintaan Putra Ku kepadamu. Dan Aku, sebagai seorang ibu, memanggil kamu
untuk mendengarkan-Nya. Anak-anak Ku, jiwa lebih berkuasa daripada daging, dan, dibawa oleh cinta
dan perbuatan, dapat mengatasi semua rintangan. Jangan lupa: Putera Ku mencintai kamu dan terus
mencintai kamu. Cinta-Nya ada bersama kamu dan di dalam dirimu ketika kamu bersatu dengan-Nya.
Ia adalah cahaya dunia dan tidak ada seorang pun dan tidak ada yang dapat menghentikan Dia dalam
kemuliaan akhir. Karena itu, para pengikut cinta Ku, jangan takut untuk menjadi saksi atas kebenaran.
Bersaksilah dengan antusias, dengan karya, dengan cinta, dengan pengorbananmu, dan, di atas
segalanya, dengan rendah hati. Bersaksilah atas kebenaran kepada semua orang yang belum
mengenal Putra Ku. Aku akan berada di sampingmu. Aku akan mendorong kamu. Bersaksilah atas
cinta yang tidak pernah berakhir karena itu datang dari Bapa Surgawi yang kekal dan yang menawarkan
kekekalan bagi semua anak-anak Ku. Roh Putra Ku akan bersamamu. Sekali lagi Aku memanggilmu,
anak-anak Ku: berdoalah bagi para gembalamu, berdoalah agar cinta Putra-Ku dapat memimpin
mereka. Terima kasih." 11/02/2018
Pesan 25 November 2018 "Anak – anak Ku yang terkasih! Ini adalah waktu dalam rahmat dan doa,
waktu menunggu dan memberi. Tuhan memberi diri-Nya kepadamu agar kita dapat mencintai Dia di
atas segalanya. Oleh karena itu, anak-anak, bukalah hatimu dan keluargamu, sehingga saat menunggu
ini dapat menjadi doa dan cinta dan, terutama, memberi. Aku bersamamu, anak-anak, dan
mendorongmu untuk tidak menyerah dari apa yang baik, karena hasil dapat dilihat dan didengar dari
jauh. Itulah sebabnya musuh marah dan menggunakan segala cara untuk menjauhkan kamu dari doa.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/25/2018

Pesan 25 Desember 2018 "Anak - anak Ku yang terkasih! Aku membawakan kepadamu Putra Ku,
Yesus, Raja Damai. Dia memberimu damai dan semoga itu bukan hanya untukmu, tetapi, anak-anak,
bawalah kepada yang lain dalam sukacita dan kerendahan hati. Aku bersamamu dan mendoakanmu
di saat dalam rahmat ini yang Tuhan ingin berikan padamu. Kehadiran Ku adalah tanda cinta di sini
sementara Aku bersamamu untuk melindungimu dan membimbingmu menuju keabadian. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2018

25 Desember 2018 Penampakan Tahunan kepada Jakov
Pada penampakan harian terakhir kepada Jakov Colo pada tanggal 12 September 1998, Bunda Maria
mengatakan kepadanya bahwa untuk selanjutnya ia akan mendapatkan satu penampakan dalam
setahun, setiap 25 Desember, pada Hari Natal. Ini juga yang terjadi pada tahun ini. Penampakan itu
dimulai pada pukul 1:38 pm dan berlangsung 9 menit. Bunda Maria datang membawa Kanak-Yesus di
tangan Nya. Melalui Jakov, Bunda Maria memberikan pesan berikut:
"Anak-anak yang terkasih, pada hari dalam rahmat ini, Aku memanggilmu untuk mencintai. Anak-anak,
Tuhan sangat mencintaimu dan itulah sebabnya, anak-anak, penuh kepercayaan dan tanpa melihat ke
belakang dan tanpa rasa takut, sepenuhnya menyerahkan hatimu kepada-Nya supaya Tuhan mengisi
mereka dengan cinta-Nya. Jangan takut untuk percaya pada cinta dan belas kasihan-Nya, karena cintaNya lebih kuat daripada setiap kelemahan dan ketakutanmu. Dari itu, anak-anak Ku, penuh cinta di
hatimu, percaya kepada Yesus dan katakan 'ya' kamu kepada-Nya, karena Dialah satu-satunya jalan
yang menuntun kamu kepada Bapa yang Kekal."

