Pesan Bunda Maria Medjugorje 2014 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 02 Januari 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih, supaya kamu dapat menjadi pengikut Ku dan
dapat membantu mereka yang masih dalam kegelapan, untuk mengetahui cahaya cinta Putera Ku,
kamu harus berhati murni dan rendah diri. Kamu tidak dapat membantu Putera Ku lahir dan bertahta
dalam hati mereka yang tidak mengenal Dia, bila Ia tidak bertahta ? bila Ia bukan Raja ? dalam hatimu.
Aku bersama kamu. Aku berjalan bersama kamu sebagai seorang ibu. Aku mengetuk hatimu. Hatimu
tidak terbuka karena hatimu tidak merendah. Aku berdoa, dan kamu anak ?anak Ku yang tercinta juga
berdoa, supaya kamu sanggup membuka hati yang murni dan merendah kepada Putera Ku dan
menerima pemberian yang telah Ia janjikan kepadamu. Lalu kamu akan dibimbing oleh cinta dan
kekuatan Putera Ku. Kemudian, kamu akan menjadi pengikut Ku dimana disekitar mereka
menyebarkan buah hasil cinta Tuhan. Putera Ku akan bekerja dari dalam dirimu dan melalui kamu,
karena kamu akan menjadi ?satu?. Hati keibuan Ku merindukan ini ? untuk mempersatukan semua
anak ? anak Ku ? melalui Putera Ku. Dengan cinta yang dalam Aku memberkati, dan mendoakan untuk
mereka yang dipilih Putera Ku ? untuk para gembalamu. Terima kasih." 01/02/2014
Pertama Bunda Maria kelihatan sedih kemudian memastikan.
Pesan 25 Januari 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih! Berdoa, berdoa, berdoalah supaya pancaran
doamu memberi pengaruh bagi mereka yang kamu jumpai. Letakkan Kitab Suci ditempat yang mudah
dilihat dalam keluarga dan di baca, sehingga sabda damai mulai mengalir dalam hatimu. Aku berdoa
bersamamu dan untuk kamu, anak ? anak Ku, semoga dari hari ke hari kamu menjadi lebih terbuka
untuk kehendak Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/25/2014
Pesan 02 Febuari 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih, dengan cinta sebagai Bunda Aku ingin
mengajarmu tentang ketulusan, karena Aku ingin, dalam perbuatanmu sebagai pengikut Ku, kamu
tepat, teguh dan diatas segalanya tulus hati. Aku berkeinginan dengan rahmat Tuhan, kamu terbuka
untuk setuju. Aku ingin dengan puasa dan doa kamu memperoleh dari Bapa Surgawi pengertian apa
itu alamiah dan suci ? Surgawi. Dipenuhi dengan pengertian, dibawah naungan Putera Ku dan Aku
sendiri, kamu akan menjadi pengikut Ku yang mengetahui bagaimana menyebarkan Sabda Tuhan bagi
mereka semua yang belum mengetahuinya, dan kamu akan tahu bagaimana mengatasi kesulitan yang
menghalangi perjalananmu. Anak - anak Ku, dengan setuju, rahmat Tuhan akan turun diatas dirimu
dan kamu akan mampu menjaganya melalui puasa dan doa, pemurnian dan perdamaian. Kamu akan
mempunyai kemampuan yang Aku cari darimu. Berdoalah untuk para gembalamu agar cahaya dari
rahmat Tuhan menerangi perjalanan mereka. Terima kasih." 02/02/2014
Pesan 25 Febuari 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kamu lihat, dengar dan merasakan kalau
didalam hati banyak orang tidak ada Tuhan. Mereka tidak menginginkan Dia, karena mereka jauh dari
doa dan tidak punya damai. Kamu, anak - anak Ku , berdoa - hidup menurut perintah - perintah Allah.
Kamu yang berdoa, kamu yang dari awal berkata ‘ya’ atas panggilan Ku. Menjadi saksi Tuhan dan
kehadiran Ku dan tidak lupa, anak - anak Ku: Aku bersama kamu dan Aku mencintai kamu. Dari hari
ke hari Aku mempersembahkan kamu semua kepada Putera Ku Jesua. Terima kasih atas tanggapan
terhadap panggilanKu." 02/25/2014
Pesan 02 Maret 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku datang kepadamu sebagai seorang ibu dan
Aku ingin dalam diri Ku, sebagai ibu, kamu bisa mendapatkan penampungan, pengayoman dan
istirahat. Dari itu anak - anak Ku, pengikut dari cinta Ku, berdoalah. Berdoa dengan ketulusan rendah
diri, patuh,dan pasrah sepenuhnya kepada Bapa Surgawi. Percaya sebagaimana Aku percaya ketika
dikatakan kepada Ku bahwa Aku akan membawa berkat dari janji. Semoga bersitan dari hatimu, dari
bibirmu, selalu muncul 'Semoga terjadilah kehendak Mu!' Dari itu, percaya dan berdoalah supaya Aku
bisa menjadi perantara untuk kamu dihadapan Tuhan, supaya Dia memberimu Berkat Surgawi dan
terpenuhlah kamu dengan Roh Kudus. Kemudian Dia akan dapat membantu semua yang belum
mengenal Tuhan - kamu, pengikut - pengikut cinta Ku, akan membantu mereka memanggil Dia 'Bapa'
dengan penuh percaya. Berdoalah untuk para gembalamu dan serahkan kepercayaanmu kedalam
tangan - tangan mereka yang terberkati. Terima kasih." 03/02/2014

Penampakan tahunan kepada Mirjana - 18 Maret 2014
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 13:46 sampai 13:51.
"Anak – anak Ku yang terkasih! Sebagai seorang bunda, Aku ingin membantu kamu. Dengan cinta
keibuan Ku, Aku ingin menolong kamu supaya hatimu terbuka dan meletakkan Putera Ku ditempat
yang pertama didalamnya. Melalui cintamu terhadap Putera Ku dan melalui doamu, Aku ingin supaya
cahaya Tuhan menerangi kamu dan belas kasih Tuhan memenuhi kamu. Dengan jalan ini, Aku ingin
supaya kegelapan, dan bayangan kematian yang ingin merampas dan menyesatkanmu, diusir jauh.
Aku ingin supaya kamu merasa senang dari berkat janji Tuhan. Kamu, anak – anak manusia, kamu
adalah anak – anak Tuhan – kamu adalah anak – anak Ku. Dari itu, anak – anak Ku, mulailah di jalan
yang mana cinta Ku membimbing kamu, mengajarkan kamu rendah hati dan bijak, dan mendapatkan
jalan menuju Bapa Surgawi. Berdoalah bersama Ku untuk mereka yang tidak menerima Diri Ku dan
janganlah mengikuti Ku – mereka yang, karena keras hati, tidak menikmati senangnya rendah hati,
divosi, damai dan cinta – kesenangan dari Putera Ku. Berdoalah untuk para gembalamu, dengan
tangan mereka yang terberkati, semoga selalu memberimu bahagia dari berkat Tuhan. Terima kasih."

Pesan 25 Maret 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sekali lagi Aku memanggilmu: mulai lah
bertempur melawan dosa disaat pertama, pergi mengaku dosa dan putuskan untuk hidup suci.
Cinta Tuhan akan mulai mengalir melalui kamu ke dunia, damai akan mulai menguasai hatimu
dan karunia dari Tuhan akan memenuhi kamu. Aku bersama kamu dan menjadi perantara untuk
kamu semua dihadapan Putera Ku Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
03/25/2014
Pesan 2 April 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan cinta keibuan Ku Aku ingin
membantu kamu dengan kehidupanmu dalam hal doa dan penebusan dosa sebagai suatu cara
yang tulus melangkah lebih dekat kepada Putera Ku dan cahaya Ilahi Nya - supaya kamu tahu
bagaimana memisahkan dirimu dari dosa. Setiap doa, setiap Misa dan setiap puasa adalah
suatu usaha untuk lebih dekat kepada Putera Ku, mengingat akan kemuliaan Nya dan tempat
perlindungan dari dosa - suatu cara memperbaharui persatuan dari Bapa yang baik dan anak anak Nya. Dari itu, anak - anak Ku yang terkasih, dengan hati terbuka dan penuh cinta,
bersoraklah nama Bapa Surgawi dan semoga Dia menerangi kamu dengan Roh Kudus. Melalui
Roh Kudus kamu akan menjadi mata-air dari cinta Tuhan. Semua mereka yang tidak mengenal
Putera Ku, semua mereka yang haus akan cinta dan damai Putera Ku, akan minum dari mataair ini. Terima kasih. Berdoalah untuk para gembalamu. Aku mendoakan mereka dan Aku ingin
mereka selalu merasakan berkat tangan keibuan Ku dan dukungan dari hati keibuan Ku."
04/02/2014
Pesan 25 April 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Bukalah hatimu bagi rahmat yang Tuhan
berikan padamu melalui Aku, seperti sekuntum bunga yang mekar menyambut hangatnya
sinar matahari. Berdoalah dan cintailah bagi mereka yang jauh dari Tuhan dan cinta Nya. Aku
bersamamu dan Aku menjadi perantara untuk kamu semua dihadapan Putera Ku Jesus, dan
Aku mencintaimu dengan cinta tak terukurkan. Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilan Ku." 04/25/2014
Pesan 2 Mei 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Aku, Bunda mu, bersama kamu demi
kesejahteraan mu, demi kebutuhan mu dan demi kesadaran pribadimu. Bapa Surgawi memberi
kamu kebebasan supaya kamu membuat keputusan sendiri dan membuat kamu sadar sendiri.

Aku ingin membantu kamu. Aku ingin menjadi Bunda untuk kamu, menjadi guru untuk
kebenaran – sehingga dalam kesederhanaan sebuah hati yang terbuka, kamu akan menjadi
sadar kemurnian yang tak terukurkan dan terang yang datang dari padanya dan
menghancurkan kegelapan, terang yang membawa harapan. Aku, anak – anak Ku, mengerti
akan susah dan derita kamu. Siapa yang dapat mengerti lebih baik dari seorang bunda? Dan
kamu, anak – anak Ku? Jumlah yang kecil mereka yang mengerti dan mengikui Ku. Jumlah
yang besar mereka yang hilang – mereka yang belum sadar akan kebenaran dalam Putera Ku.
Dari itu, anak – anak Ku, berdoa dan bertindaklah. Bawalah terang dan jangan hilang harapan.
Aku bersama lamu. Dengan cara khusus Aku bersama dengan para gembalamu. Dengan hati
keibuan Aku mencintai dan melindungi mereka, karena mereka membimbing kamu ke surga
itu yang dijanjikan kepadamu oleh Putera Ku. Terima kasih." 05/02/2014
Pesan 25 Mei 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih! Berdoalah dan sadarlah bahwa tanpa Tuhan
kamu adalah debu. Dari itu, arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan dan berdoa. Percaya
akan cinta Nya. Dalam semangat Tuhan, anak ? anak Ku, kamu dipanggil menjadi saksi. Kamu
berharga dan Aku meminta kamu, anak ? anak Ku, untuk hidup suci, hidup abadi. Dari itu,
sadarlah bahwa hidup ini terus berjalan. Aku mencintai kamu dan minta kamu berubah dan
hidup baru. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/25/2014
Pesan 2 Juni 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku memanggil kamu semua dan menerima
kamu sebagai anak ? anak Ku. Aku berdoa supaya kamu mau menerima diri Ku dan mencintai
Aku sebagai seorang bunda. Aku telah menyatukan kamu semua dalam hati Ku, Aku sudah
turun diantara kamu dan Aku memberkati kamu. Aku tahu kamu menginginkan dukungan dan
harapan dari Ku karena Aku mencintai kamu dan menjadi perantara bagimu. Aku minta kamu
bersatu dengan diri Ku dalam Putera Ku dan menjadi pengikut Ku. Supaya kamu sanggup
mengerjakannya, Aku minta kamu sekali lagi untuk mencintai. Tidak ada cinta tanpa doa ?
tidak ada doa tanpa pengampunan karena cinta adalah doa - pengampunan adalah cinta. Anak
? anak Ku, Tuhan menciptakan kamu supaya mencintai dan dengan mencintai kamu
mengampuni. Setiap doa yang datang dari cinta menyatukan kamu dengan Putera Ku dan Roh
Kudus, dan Roh Kudus menerangi dirimu dan membuat kamu menjadi pengikut Ku ? pengikut
yang akan mengerjakan kegiatan apa saja atas nama Tuhan. Mereka akan berdoa dengan kerja
mereka dan tidak hanya dengan kata ? kata, karena mereka mencintai Putera Ku dan
memahami jalan kebenaran yang mengarah kepada kehidupan abadi. Berdoalah untuk para
gembalamu agar mereka selalu membimbing kamu dengan hati yang murni di jalan yang benar
dan mencintai ? jalan dari Putera Ku. Terima kasih." 06/02/2014
Pesan 25 Juni 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Yang maha Tinggi masih memberi Aku
rahmat supaya Aku masih bersama dengan kamu dan membimbingmu dalam doa menuju
jalan damai. Hati dan jiwa kamu haus akan damai dan cinta, akan Tuhan dan sukacita Nya. Dari
itu, anak – anak Ku, berdoa, berdoa dan berdoalah dan dalam doa kamu akan menemukan
kebijakan atas kehidupan. Aku memberkati kamu semua dan menjadi perantara bagi kamu
masing – masing dihadapan Putera Ku Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilan Ku." 06/25/2014

Penampakan tahunan kepada Ivanka - 25 Juni 2014
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 4 menit, bertempat dirumah keluarga Ivanka. Hanya keluarga Ivanka
yang hadir saat penampakan. Setelah penampakan, Ivanka berkata: "Bunda Maria memberi
kita berkat keibuan Nya."

Pesan 2 Juli 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih, Aku, Bunda bagi kamu semua yang hadir
disini dan Bunda untuk seluruh dunia, memberkati kamu dengan berkat keibuan dan minta
kamu mulai hidup dengan rendah hati. Cara ini mengarahkan kepada mengenal cinta Putera
Ku. Puteraku adalah Yang Maha Kuasa, Dia ada dalam segala sesuatu. Kalau kamu, anak –
anak Ku, tidak sadar akan hal ini, maka gelap/buta yang mengatur jiwamu. Hanya rendah hati
yang dapat menyembuhkanmu. Anak – anak Ku, Aku selalu hidup dengan rendah hati,
bersemangat dan dalam pengharapan. Aku tahu, Aku menjadi sadar bahwa Tuhan ada dalam
kita dan kita ada dalam Tuhan. Aku minta hal yang sama dari kamu. Aku ingin kamu semua
bersama Ku didalam surga, karena kamu adalah bagian dari Ku. Aku akan membantu kamu
dalam perjalananmu. Cinta Ku akan menyelubungi kamu seperti mantel dan membuat kamu
pengikut cahaya Ku – cahaya Tuhan. Dengan cinta yang mencuat dari kerendahan hati kamu
akan membawa cahaya ketempat dimana gelap/buta berkuasa. Kamu akan membawa Putera
Ku dimana Dia adalah cahaya dunia. Aku selalu mendampingi para gembalamu dan Aku
mendoakan semoga mereka semua selalu menjadi contoh rendah hati bagimu. Terima kasih."
07/02/2014
Pesan 25 Juli 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Kamu tidak menyadari akan rahmat Tuhan
atas kehidupanmu sekarang ini, dimana Yang Maha Tinggi memberi kamu tanda – tanda untuk
membuka diri dan bertobat. Kembalilah kepada Tuhan dan doa. Dan semoga doa mulai
bertahta dalam hatimu, keluargamu dan lingkunganmu, sehingga Roh Kudus akan
membimbing dan memberi kamu semangat setiap hari supaya lebih terbuka menerima
kehendak Tuhan dan rencana Nya untuk kamu masing – masing. Aku bersama kamu dan
dengan para kudus dan para malaikat menjadi perantara bagimu. Terima kasih atas tanggapan
terhadap panggilan Ku." 07/25/2014
Pesan 2 Agustus 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Alasan mengapa Aku bersama kamu
adalah, misi Ku, yaitu membantu kamu menang untuk kebaikan, meskipun ini nampaknya
bagimu tidak mungkin sekarang. Aku memahami kamu tidak mengerti banyak hal
sebagaimana Aku pun tidak mengerti semuanya, segala yang Putera Ku jelaskan kepada Ku
ketika Dia beranjak dewasa bersama Ku – tetapi Aku percaya kepada Nya dan mengikuti Dia.
Aku juga minta hal yang sama darimu, percaya kepada Ku dan mengikuti Ku. Namun, anak –
anak Ku, mengikuti Aku berarti mencintai Putera Ku diatas segala sesuatu, mencintai Dia
dalam setiap orang tanpa perbedaan. Supaya kamu sanggup melakukan ini, Aku minta kamu
sekali lagi menyangkal diri, berdoa dan berpuasa. Aku minta kamu menjadikan Ekaristi Kudus
sumber hidup untuk jiwamu. Aku memanggil kamu menjadi cahaya pengikut Ku yang akan
menyebarkan cinta dan belas kasih ke dunia. Anak – anak Ku, hidupmu hanya sekejap beda
nyata dengan hidup abadi. Dan bila kamu datang kehadapan Putera Ku, Dia akan melihat
berapa besar cinta yang kamu punyai. Supaya bisa menyebar cinta kearah yang benar, Aku
minta Putera Ku, melalui cinta, menghibahkan kamu kesepakatan melalui Dia, kesepakatan
diantara kamu, kesepakatan diantara kamu dan para gembalamu. Melalui mereka Putera Ku
selalu memberikan Diri Nya kepada kamu sekali lagi dan memperbaharui jiwamu. Jangan lupa
hal ini. Terima kasih." 08/02/2014
Pesan 25 Agustus 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih! Berdoalah untuk intensi – intensi Ku,
karena Setan ingin menghancurkan rencana Ku yang Aku adakan disini dan mencuri damai
mu. Dari itu, anak – anak Ku, berdoa, berdoa dan berdoalah semoga Tuhan dapat bertindak
melalui setiap orang dari kamu. Semoga hatimu terbuka terhadap kehendak Tuhan. Aku
mencintai kamu dan memberkati kamu dengan berkat keibuan Ku.Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/25/2014
Pesan 2 September 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih, Aku, Bundamu, datang lagi diantara
kamu karena cinta tanpa akhir, dari cinta abadi dari Bapa Surgawi sepanjang segala abad. Dan
ketika Aku menatap kedalam hatimu Aku melihat banyak diantara kamu menerima Aku sebagai
seorang Bunda dengan hati yang tulus dan murni, kamu ingin menjadi pengikut Ku. Tetapi
Aku juga Bunda bagi kamu yang tidak menerima Aku dan kamu yang berkeras hati, tidak ingin

mengenal cinta Putera Ku. Dan kamu tidak mengetahui betapa sedihnya hati Ku dan Aku
berdoa kepada Putera Ku untuk kamu. Aku berdoa kepada Nya supaya menyembuhkan jiwamu
karena Dia dapat melakukannya. Aku berdoa kepada Nya untuk menerangi kamu dengan
anugerah dari Roh Kudus supaya kamu berhenti, selalu tanpa henti, menghianati, mengutuk
dan melukai Nya. Dengan segenap hati Ku Aku berdoa untuk kamu supaya memahami hanya
Putera Ku penyelamat dan cahaya dunia. Dan kamu, anak - anak Ku, pengikut Ku yang
terkasih, selalu membawa Putera Ku dalam hati dan pikiranmu. Dengan cara ini kamu
membawa cinta. Mereka yang tidak mengenal Dia akan mengenal Dia dari cintamu. Aku selalu
mendampingi kamu. Secara khusus Aku mendampingi para gembalamu karena Putera Ku
telah memanggil mereka untuk membimbing kamu dalam perjalanan ke surga. Terima kasih,
pengikut - pengikut Ku, atas pengobanan dan cintamu." 09/02/2014
Pesan 25 September 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggil kamu
juga untuk menjadi seperti bintang – bintang, yang dengan cahayanya memberi terang dan
keindahan kepada yang lain agar mereka bisa bersuka cita. Anak – anak Ku, kamu juga
menjadi cahaya, keindahan, suka cita dan damai – dan khususnya doa – untuk mereka semua
yang jauh dari cinta Ku dan dari cinta Putera Ku Jesus. Anak – anak Ku, bersaksilah atas
imanmu dan berdoa dalam suka cita, dalam suka cita iman yang ada dalam hatimu; dan
berdoa untuk perdamaian, yang adalah sebuah pemberian berharga dari Tuhan. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2014
Pesan 2 November 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Aku bersama kamu dengan berkat
dari Putera Ku, dengan kamu yang mencintai Ku dan berusaha mengikuti Ku. Aku juga ingin
bersama dengan kamu yang tidak menerima Aku. Untuk kamu semua Aku membuka hati Ku
dengan penuh kasih sayang dan memberkati kamu dengan tangan keibuan Ku. Aku seorang
Bunda yang memahami kamu. Aku ikut dalam kehidupanmu dan menyertaimu dalam suka dan
dukamu. Kamu yang hidup dalam duka memahami duka dan derita Ku karena untuk anak –
anak Ku yang tidak mengijinkan cahaya Putera Ku menerangi mereka; anak – anak Ku yang
hidup dalam kegelapan. Inilah sebabnya Aku membutuhkan kamu – kamu yang telah diterangi
oleh cahaya dan memahami kebenaran. Aku memanggilmu untuk memuja Putera Ku sehingga
jiwamu bisa tumbuh dan mencapai kebenaran batin. Para pengikut Ku, dengan demikian kamu
sanggup membantu Ku. Membantu Ku berarti berdoa untuk mereka yang belum mengenal
cinta Putera Ku. Dengan berdoa untuk mereka kamu memperlihatkan kepada Putera Ku bahwa
kamu mencintai Dia dan mengikuti Dia. Putera Ku janji kepada Ku bahwa setan tidak akan
pernah menang, karena kamu, jiwa keadilan, ada disini; kamu yang berusaha mengucapkan
doamu dengan tulus hati.; kamu yang mempersembahkan duka dan deritamu kepada Putera
Ku; kamu yang memahami bahwa hidup hanya sekejap; kamu yang merindukan Kerajaan
Surga. Semua ini membuat kamu menjadi pengikut Ku dan mengarahkan kamu menuju
kemenangan hati Ku. Dari itu anak – anak Ku, murnikanlah hatimu dan muliakanlah Putera Ku.
Terima kasih." 11/02/2014
Pesan 25 November 2014 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan cara khusus, hari ini Aku
minta kamu berdoa. Berdoalah, anak - anak Ku, supaya kamu memahami siapa kamu dan
kemana kamu akan pergi. Jadilah pewarta kabar gembira dan orang yang ber peng harapan.
Cinta lah semua mereka yang tanpa cinta. Anak - anak Ku, kamu adalah segalanya dan akan
mencapai apa saja hanya kalau kamu berdoa dan terbuka bagi kehendak Tuhan - kepada
Tuhan yang ingin membimbing kamu menuju kehidupan abadi. Aku bersama kamu dan
menjadi perantara bagimu dari hari ke hari dihadapan Putera Ku Jesus. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/25/2014
Pesan 02 Desember 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Ingat – apa yang Aku katakan
kepadamu – bahwa cinta akan menang. Aku tahu banyak diantara kamu yang hilang harapan
karena hal disekitar kamu, kamu lihat penderitaan, sakit, cemburu, iri hati …. tetapi, Aku
adalah bundamu. Aku didalam kerajaan tetapi juga bersama kamu disini. Putera Ku sekali lagi
mengirim Aku untuk membantu kamu. Dari itu, jangan hilang harapan; sebaliknya, ikutilah Aku
– karena kemenangan dari hati Ku ada didalam nama Tuhan, Putera Ku yang tercinta
memikirkan kamu karena Dia selalu memperhatikan kamu. Percaya akan Dia dan hidup dalam

Dia. Dia adalah kehidupan dunia. Anak – anak Ku, hidup mengikuti Putera Ku berarti hidup
sesuai dengan Injil. Ini tidaklah mudah. Ini berarti mencintai, mengampuni dan menderita. Ini
memurnikan dan membuka kerajaan. Doa yang tulus, tidak hanya dalam kata tetapi doa
dengan hati yang bicara, akan membantu kamu. Sepertinya berpuasa (akan membantumu),
karena hal ini berarti lebih mencintai, mengampuni dan menderita. Dari itu , janganlah hilang
harapan tetapi ikutilah Aku. Aku minta kamu sekali lagi untuk berdoa bagi para gembalamu
agar mereka selalu melihat kepada Putera Ku yang adalah gembala yang pertama didunia yang
keluarga Nya adalah seluruh dunia." 12/02/2014
Pesan 25 Desember 2014 "Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dalam pelukan Ku Aku
menggendong Putera Ku Jesus untuk kamu dan Aku minta damai dari Dia untuk kamu dan
damai diantara kamu. Berdoalah dan pujilah Putera Ku supaya damai Nya dan sukacita
bersemayam dalam hatimu. Aku berdoa untuk kamu supaya kamu semua lebih terbuka untuk
berdoa. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2014

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2014
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 2:40 pm dan berlangsung 8 menit. Setelah itu Jakov menyampaikan pesan sbb:
"Anak – anak Ku yang terkasih! Hari ini, di hari dengan rahmat, Aku ingin setiap hatimu
menjadi kandang kecil Bethlehem dimana Penyelamat dunia dilahirkan. Aku bundamu yang
mencintaimu tak terukurkan dan memberi perhatian terhadap kamu masing – masing. Dari itu,
anak – anak Ku, serahkan dirimu kepada bunda, agar Ia bisa meletakkan setiap hatimu dan
kehidupanmu dihadapan kanak – kanak Jesus; karena hanya dengan cara ini, anak – anak Ku,
hatimu akan bersaksi sebagai kelahiran Tuhan setiap hari dalam dirimu. Ijinkan Tuhan
menerangi kehidupanmu dengan cahaya dan hatimu dengan sukacita, sehingga kamu dapat
setiap hari menerangi jalan dan menjadi teladan dari sukacita sejati kepada yang lain yang
hidup dalam kegelapan dan tidak terbuka kepada Tuhan dan rahmat Nya. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku."

