Pesan Santa Maria Medjugorje 2020 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 02 Januari 2020 "Anak-anak yang terkasih, Aku tahu bahwa Aku hadir dalam hidupmu dan di
dalam hatimu. Aku merasakan cintamu, Aku mendengar doa-doamu dan mengarahkannya kepada
Putra Ku. Tetapi, anak-anak Ku, menurut cinta keibuan, Aku ingin berada dalam kehidupan semua
anak-anak Ku. Aku ingin mengumpulkan semua anak-anak Ku di sekitar Ku, di bawah mantel keibuan
Ku. Inilah sebabnya Aku mengundang kamu dan memanggil kamu, para pengikut cinta Ku, untuk
membantu Aku. Anak-anak Ku, Putra Ku mengucapkan kata-kata dari ‘Bapa Kami’- Bapa Kami, [Dikau]
yang ada di mana-mana dan di dalam hati kami - karena Dia ingin mengajarimu berdoa dengan katakata dan perasaan. Dia ingin agar kamu selalu lebih baik, untuk hidup berbelas-kasih yang merupakan
doa dan pengorbanan tanpa batas untuk orang lain. Anak-anak Ku, berikanlah kepada Putra Ku cinta
kepada sesamamu, berikan kata-kata penghiburan, belas kasihan dan tindakan keadilan kepada
sesamamu. Segala sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain, para pengikut cinta Ku, Putera Ku
menerima sebagai hadiah. Aku juga bersamamu, karena Putra Ku menginginkan agar cinta Ku, sebagai
cahaya terang, untuk membawa jiwamu hidup; agar Aku dapat membantu kamu dalam mencari damai
dan kebahagiaan abadi. Karena itu, anak-anak Ku, cintailah satu sama lain, bersatu melalui Putra Ku,
menjadi anak-anak Tuhan yang semua secara bersama-sama, dengan penuh, terbuka dan murni
dihati, mengucapkan 'Bapa Kami'. Dan jangan takut! Terima kasih." 01/02/2020
Pesan 25 Januari 2020 "Anak-anak yang terkasih! Hari ini aku memanggilmu untuk berdoa lebih
banyak lagi, sampai kamu merasakan kesucian atas pengampunan dalam hatimu. Harus ada kesucian
dalam keluarga, anak-anak, karena tidak ada masa depan bagi dunia tanpa cinta dan kesucian - karena
dalam kesucian dan sukacita, kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan Sang Pencipta yang mencintai
kamu dengan cinta yang tak terbatas. Inilah sebabnya Dia mengirim Aku kepada kamu. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 01/25/2020
Pesan 02 Februari 2020 "Anak-anak yang terkasih, melalui keputusan dan cinta Tuhan, Aku dipilih
untuk menjadi Bunda Allah dan Bunda mu. Tetapi juga atas kehendak Ku dan cinta Ku yang tak terukur
untuk Bapa Surgawi dan kepercayaan penuh Ku kepada Dia, tubuh Ku menjadi piala untuk Allahmanusia. Aku ada dalam pelayanan untuk kebenaran, cinta dan keselamatan, karena Aku sekarang
berada di antara kamu untuk memanggil kamu, anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, untuk menjadi
pembawa kebenaran; untuk memanggil kamu untuk mewartakan sabda-Nya, sabda keselamatan,
dengan kehendak dan cinta mu untuk Putera-Ku: bahwa dengan tindakanmu, kamu dapat
menunjukkan, kepada semua orang yang belum mengenal Putera Ku, cinta Nya. Kamu akan
menemukan kekuatan dalam Ekaristi - Putra Ku yang memberi kamu makanan dengan Tubuh Nya dan
menguatkanmu dengan Darah Nya. Anak-anak Ku, lipatlah tanganmu [dalam doa] dan lihatlah Salib
dalam keheningan. Dengan cara ini, kamu menarik iman untuk dapat mengirimkannya; kamu
menggambar kebenaran untuk dapat membedakan; kamu menggambar cinta supaya kamu tahu
mencintai setulusnya. Anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, lipat tanganmu [dalam doa], lihatlah Salib.
Hanya di Salib ada keselamatan. Terima kasih." 02/02/2020
Pesan 25 Februari 2020 "Anak – anak yang terkasih! Di masa dalam rahmat ini, Aku ingin melihat
wajahmu berubah dalam doa. Kamu begitu dibanjiri oleh keprihatinan duniawi, kamu bahkan tidak
merasa bahwa musim semi sudah di ambang pintu. Kamu dipanggil, anak-anak, untuk penebusan dosa
dan doa. Ketika alam berjuang dalam keheningan untuk kehidupan baru, kamu juga dipanggil untuk
membuka dirimu dalam doa kepada Tuhan, yang dalam Dia kamu akan menemukan kedamaian dan
kehangatan dari matahari musim semi di hatimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
02/25/2020
Pesan 02 Maret 2020 "Anak-anak yang terkasih, cintamu yang murni dan tulus menarik hati keibuan
Ku. Iman dan kepercayaanmu kepada Bapa Surgawi adalah mawar harum yang kamu berikan kepada
Ku - karangan bunga mawar yang paling indah yang terdiri dari doa-doamu, tindakan belas kasihan
dan cinta. Para pengikut cinta Ku, kamu yang dengan hati yang tulus dan murni berusaha untuk
mengikuti Putra Ku, kamu yang dengan tulus mengasihi Dia, kamu membantu; kamu menjadi teladan
bagi mereka yang belum mengenal kasih Putera Ku - tetapi, anak-anak Ku, tidak hanya dengan kata-

kata tetapi juga dengan tindakan dan perasaan murni yang melalui Dia kamu memuliakan Bapa
Surgawi. Para pengikut cinta Ku, ini adalah saat kewaspadaan, dan dari kamu Aku meminta cinta, agar
kamu tidak menghakimi - siapa pun. Karena Bapa Surgawi akan menghakimi semua orang. Aku
meminta agar kamu mengasihi, dan kamu menyampaikan kebenaran; karena kebenaran itu yang lama,
itu bukan yang baru, itu kekal, itu kebenaran. Ini bersaksi tentang kekekalan Allah. Bawalah cahaya
Putra Ku. dan terus memecah kegelapan yang semakin ingin merebutmu. Jangan takut. Melalui rahmat
dan
cinta
Putra
Ku,
Aku
bersamamu.
Terima
kasih."
03/02/2020
Pada tanggal 18 Maret 2020 saat penampakan tahunan kepada Mirjana, Bunda Maria mengatakan
kepada Mirjana bahwa Dia tidak akan lagi menampakkan diri kepadanya pada tanggal 2 setiap bulan.
Pesan 25 Mareti 2020 "Anak – anak yang terkasih! Aku bersamamu selama tahun berjalan ini untuk
menuntunmu ke jalan keselamatan. Kembalilah kepada Putra Ku; kembalilah kepada doa dan puasa.
Anak-anak, ijinkanlah Tuhan berbicara kepada hatimu, karena Setan sedang berkuasa. dan ingin
menghancurkan hidupmu dan bumi tempat kamu berjalan. Berani dan putuskan untuk kesucian. Kamu
akan melihat pertobatan dalam hatimu dan keluargamu; doa akan didengar; Tuhan akan mendengar
tangisanmu dan memberi kamu kedamaian. Aku bersama kamu dan memberkati kamu semua dengan
berkat keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/25/2020
Pesan 25 April 2020 "Anak - anak yang terkasih! Semoga waktu ini menjadi insentif untuk pertobatan
pribadi bagi kamu. Berdoalah, anak-anak, dalam keheningan, kepada Roh Kudus untuk menguatkan
kamu dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, agar kamu layak menjadi saksi akan kasih yang
diberikan Tuhan kepadamu melalui kehadiran Ku. Anak-anak, jangan biarkan percobaan mengeraskan
hatimu dan doa menjadi seperti padang pasir. Jadilah pantulan kasih Tuhan dan saksi Kebangkitan
Yesus dengan hidupmu. Aku bersamamu dan Aku mencintai kamu semua dengan cinta keibuan Ku.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2020
Pesan 25 Mei 2020 "Anak - anak yang terkasih! Berdoalah bersama Aku untuk kehidupan baru bagi
kamu semua. Dalam hatimu, anak-anak, kamu tahu apa yang perlu diubah. Kembali kepada Allah dan
Perintah-perintah-Nya, agar Roh Kudus dapat mengubah hidup kamu dan muka bumi ini, yang
membutuhkan pembaruan dalam roh. Anak-anak, berdoalah bagi mereka yang tidak berdoa, berilah
sukacita bagi mereka yang tidak melihat jalan keluar, jadilah pembawa cahaya di kegelapan dalam
masa tanpa damai ini. Berdoa dan carilah bantuan dan perlindungan dari orang-orang kudus sehingga
kamu juga dapat merindukan Surga dan realitas Surgawi. Aku bersama kamu dan Aku melindungi dan
memberkati kamu semua dengan berkat keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan
Ku." 05/25/2020
Pesan 25 Juni 2020 "Anak - anak yang terkasih! Aku mendengarkan tangisan dan doamu, dan menjadi
perantara bagimu di hadapan Putra Ku Yesus, yang adalah Jalan, Kebenaran dan Kehidupan.
Kembalilah, anak-anak, untuk berdoa dan bukalah hatimu di saat dalam rahmat ini dan berangkat pada
jalan pertobatan. Hidupmu berlalu dan, tanpa Tuhan, tidak memiliki makna. Inilah sebabnya Aku
bersama kamu untuk membimbing kamu menuju kekudusan dalam hidup, sehingga setiap dari kamu
dapat menemukan sukacita hidup. Aku mencintai kamu semua, anak-anak, dan memberkati kamu
dengan berkat keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2020

Penampakan tahunan kepada Visioner Ivanka
Visioner Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan tahunan regulernya pada tanggal 25 Juni
2020. Pada penampakan harian terakhirnya pada tanggal 7 Mei 1985, Bunda Maria membuka rahasia
ke-10 kepada Ivanka dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan penampakan setahun
sekali pada hari ulang tahun penampakan ini. Ini terjadi juga di tahun ini. Penampakan, yang
berlangsung 5 menit (18: 40 - 18: 45 ), berlangsung di rumah keluarga Ivanka. Hanya keluarga Ivanka
yang hadir di penampakan. Setelah penampakan, Ivanka berkata:

Bunda Maria memberikan pesan berikut: "Berdoa, berdoa, berdoalah." Bunda Maria memberkati kita
semua.

Pesan 25 Juli 2020 "Anak - anak yang terkasih! Dalam masa tanpa perdamaian ini di mana setan
memanen jiwa-jiwa untuk menarik mereka kepada dirinya sendiri, Aku memanggil kamu untuk tekun
berdoa, sehingga dalam doa kamu menemukan Tuhan yang penuh cinta dan harapan. Anak-anak,
pikul Salib dengan tanganmu. Semoga ini merupakan dorongan bagimu agar cinta selalu menang,
dengan cara yang istimewa sekarang ketika Salib dan iman ditolak. Kamu menjadi cerminan dan
teladan dengan kehidupanmu bahwa iman dan harapan masih hidup dan dunia baru yang damai
dimungkinkan. Aku bersamamu dan menjadi perantara bagimu di hadapan Putera Ku, Yesus. Terima
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2020
Pesan 25 Agustus 2020 "Anak - anak yang terkasih! Ini adalah waktu rahmat. Aku bersamamu dan
memanggilmu lagi, anak-anak: kembalilah kepada Tuhan dan kepada doa hingga doa menjadi sukacita
bagimu. Anak-anak, kamu tidak punya masa depan atau kedamaian sampai hidupmu dimulai dengan
pertobatan pribadi dan perubahan menuju kebaikan. Kejahatan akan berhenti dan kedamaian akan
mulai bersemayam dalam hatimu dan di dunia. Oleh karena itu, anak-anak, berdoa, berdoa, berdoalah.
Aku bersama kamu dan menjadi perantara di hadapan Putra Ku Yesus untuk kamu masing-masing.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/25/2020
Pesan 25 September 2020 "Anak – anak yang terkasih! Aku bersamamu begitu lama karena Tuhan
Maha Besar dalam kasih Nya dan dalam kehadiran Ku. Aku memanggilmu, anak-anak: kembalilah
kepada Tuhan dan berdoa. Semoga ukuran [cara] hidupmu adalah cinta dan jangan lupa, anak-anak,
bahwa doa dan puasa menghasilkan keajaiban di dalam dirimu dan di sekitarmu. Semoga semua yang
kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan kemudian Surga akan mengisi hatimu dengan sukacita dan
kamu akan merasakan bahwa Tuhan mencintaimu dan mengirim Aku untuk menyelamatkan kamu dan
dunia tempat kamu tinggal. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2020
Pesan 25 Oktoberr 2020 "Anak – anak yang terkasih! Pada saat ini, Aku memanggil kamu untuk
kembali kepada Tuhan dan berdoa. Mintalah bantuan dari semua orang kudus, agar mereka menjadi
teladan dan bantuan bagi kamu. Setan kuat dan berjuang untuk menarik lebih banyak jiwa untuk dirinya
sendiri. Dia menginginkan perang dan kebencian. Itulah sebabnya Aku bersamamu selama ini, untuk
menuntunmu ke jalan keselamatan, kepada Dia yang adalah Jalan, Kebenaran dan Kehidupan. Anakanak, kembalilah ke cinta untuk Tuhan karena Dia akan menjadi kekuatan dan perlindunganmu. Terima
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/25/2020
Pesan 25 November 2020 "Anak - anak yang terkasih! Ini adalah waktu dari cinta, kehangatan, doa
dan kegembiraan. Berdoalah, anak-anak, agar kanak Yesus lahir di dalam hatimu. Bukalah hatimu
untuk Yesus yang memberikan diri-Nya kepada kamu masing-masing. Tuhan mengutus Aku untuk
menjadi sukacita dan harapan saat ini, dan Aku berkata kepadamu: Tanpa kanak Yesus kamu tidak
memiliki kelembutan atau perasaan Surgawi yang tersembunyi pada Sang-Bayi. Oleh karena itu, anakanak, bekerjalah pada dirimu sendiri. Dengan membaca Kitab Suci kamu akan menemukan kelahiran
dan kegembiraan Yesus, seperti pada hari-hari pertama yang diberikan Medjugorje kepada umat
manusia. Sejarah akan menjadi kebenaran, juga hari ini, sedang diulangi dalam dirimu dan disekitarmu.
Bekerjalah dan bangunlah damai melalui Sakramen Pengakuan. Berdamai dengan Tuhan, anak-anak,
dan kamu akan melihat keajaiban disekitarmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
11/25/2020
Pesan 25 Desember 2020 "Anak - anak yang terkasih! Aku menggendong kepadamu kanak-kanak
Yesus yang membawakan untukmu damai, Dia yang adalah masa lalu, masa kini dan masa depan dari
keberadaanmu. Anak-anak, jangan biarkan iman dan harapanmu di masa depan yang lebih baik
menjadi padam, karena kamu dipilih untuk menjadi saksi-saksi pengharapan dalam setiap situasi. Itulah
sebabnya Aku disini bersama Yesus agar Dia memberkatimu dengan damai sejahtera-Nya. Terima
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2020

25 Desember 2020 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. Melalui Jakov,
Bunda Maria memberikan pesan berikut:
"Anak-anak yang terkasih, juga hari ini Yesus ada di sini di sampingmu, meskipun ketika kamu berpikir
kamu sendirian dan terang itu tidak ada dalam hidupmu. Dia ada di sini dan tidak pernah meninggalkan
kamu atau menjauhkan diri-Nya darimu. Terang dari kelahiran-Nya menyinari dunia ini dan hidupmu.
Hati-Nya selalu terbuka terhadap kamu, untuk menerima setiap rasa sakit, setiap pencobaan,
ketakutan, dan kebutuhanmu. Lengan-Nya diulur ke arah kamu,sebagai seorang ayah, Dia dapat
memelukmu dan memberi tahumu betapa pentingnya kamu bagi-Nya, betapa Dia mengasihi kamu dan
merawat anak-anak-Nya. Anak-anak, apakah hatimu terbuka terhadap Yesus? Sudahkah kamu
sepenuhnya menyerahkan hidupmu ke tangan-Nya? Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai
ayahmu, kepada siapa kamu selalu dapat berpaling dan di dalam Dia menemukan penghiburan dan
semua yang kamu butuhkan untuk menjalankan iman yang benar? Itulah sebabnya, anak-anak Ku,
serahkan hatimu kepada Yesus dan ijinkan Dia untuk mulai mengatur kehidupanmu, karena hanya
dengan cara ini, kamu akan menerima masa kini dan mampu menghadapi dunia di mana kamu hidup
saat ini. Bersama Yesus, setiap ketakutan, penderitaan dan rasa sakit hilang, karena hatimu menerima
kehendak-Nya dan segala sesuatu yang masuk ke dalam hidupmu. Yesus akan memberimu iman untuk
menerima segalanya dan tidak ada yang akan menjauhkan kamu dari-Nya - karena Dia dengan kuat
memegang tanganmu dan tidak mengizinkan kamu untuk menjauh dan kehilangan dirimu di saat-saat
sulit - karena Dia telah menjadi Tuhan dari kehidupanmu. Aku memberkati kamu dengan berkat keibuan
Ku."

