
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2015 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 02 Januari 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku disini diantara kamu sebagai seorang 
bunda yang ingin membantumu mengetahui kebenaran. Kala Aku hidup di bumi seperti kamu Aku 
sudah tahu tentang kebenaran, dan dengan ini sendiri, sebagian dari Surga yang ada diatas bumi. Dari 
itu Aku ingin hal yang sama untuk kamu, anak – anak Ku. Bapa Surgawi menginginkan hati yang murni 
dipenuhi dengan pengetahuan tentang kebenaran. Dia ingin supaya kamu mencintai semua yang kamu 
jumpai, karena Aku juga mencintai Putera Ku yang ada dalam kamu semua. Ini adalah awal untuk 
mengetahui kebenaran. Banyak kebenaran yang palsu ditawarkan kepadamu. Kamu dapat 
mengatasinya dengan hati yang di bersihkan dengan puasa, doa, penebusan dosa dan Injil. Inilah 
kebenaran sejati dan kebenaran yang Putera Ku tinggalkan untuk kamu. Kamu tak perlu menelitinya 
terlalu banyak. Apa yang diminta dari kamu, seperti yang sudah Aku lakukan, adalah mencintai dan 
memberi. Anak – anak Ku, kalau kamu mencintai hatimu akan menjadi rumah bagi Putera Ku dan 
Diriku, dan kata – kata dari Putera Ku akan menjadi cahaya yang membimbing kehidupanmu. Anak – 
anak Ku, Aku akan memanfaatkan kamu, pengikut cinta, membantu semua anak – anak Ku mengetahui 
kebenaran. Anak – anak Ku, Aku selalu mendoakan untuk Gereja Putera Ku, dan Aku minta hal yang 
sama dari kamu. Berdoalah semoga para gembalamu bisa bersinar terang dengan cinta Putera Ku. 
Terima kasih." 01/02/2015 

Pesan 25 Januari 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku minta kamu: hiduplah 
panggilanmu dalam doa. Sekarang ini, yang mana tidak pernah sebelumnya, Setan ingin mencekik 
manusia dan jiwanya dengan angin yang bisa menularkan kebencian dan kekacauan. Dalam banyak 
hati manusia tidak ada rasa senang karena disana tidak ada Tuhan atau doa. Kebencian dan perang 
sedang berkembang dari hari ke hari. Aku minta kamu, anak - anak Ku, mulai lagi dari baru, dengan 
penuh semangat, jalan kearah kesucian dan cinta; karena Aku datang berada diantara kamu karena 
hal ini. Bersama mari kita saling mencintai dan mengampuni kepada mereka semua yang tahu dan 
ingin mencintai hanya dengan cinta manusiawi dan tidak dengan cinta yang tak terukurkan dari Tuhan 
yang mana Tuhan memanggilmu. Anak - anak Ku, semoga harapan akan hari esok yang lebih baik 
selalu bersemayam dalam hatimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/25/2015 

Pesan 02 Febuari 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih.ini, Aku berada diantara kamu. Aku melihat 
kamu, tersenyum kepadamu, dan Aku mencintai kamu dengan cinta yang hanya seorang bunda dapat 
melakukannya. Melalui Roh Kudus yang datang kepada Ku melalui kemurnian Ku, Aku melihat hatimu 
dan mempersembahkan mereka kepada Putera Ku. Sudah sejak lama Aku minta kamu menjadi 
pengikut Ku, untuk berdoa bagi mereka yang belum mengenal cinta Tuhan. Aku minta kamu berdoa 
yang diucapkan dengan rasa cinta, doa yang membawa kerja dan pengorbanan. Jangan 
menghabiskan waktu untuk berpikir apa kamu pantas menjadi pengikut Ku. Bapa Surgawi akan menilai 
setiap orang, dan kamu, cintailah Dia dan dengarkanlah Dia. Aku mengerti bahwa semua ini 
membingungkan kamu, termasuk kehadiran Ku diantara kamu, tetapi terimalah dengan sukacita dan 
berdoalah supaya kamu memahaminya bahwa kamu pantas bekerja untuk Surga. Cinta Ku ada diatas 
kamu. Berdoalah semoga cinta Ku akan menang dalam semua hati, karena itu adalah cinta yang 
mengampuni, memberi dan tidak pernah berhenti. Terima kasih." 02/02/2015 

Pesan 25 Febuari 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih! Dalam waktu dengan rahmat ini, Aku minta 
kamu semua: banyak berdoa dan sedikit bicara. Dalam doa cari keinginan Tuhan dan hidup sesuai 
dengan perintah ? perintah yang Tuhan minta darimu. Aku bersama kamu dan berdoa dengan kamu. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/25/2015 

Pesan 02 Maret 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kamu adalah kekuatan Ku. Kamu, pengikut Ku, 
yang dengan cintamu, rendah hati dan diam dalam doa yang memungkinkan seseorang untuk datang 
dan mengenal Putera Ku. Kamu hidup dalam Aku. Kamu membawa Aku dalam hatimu. Kamu tahu 
bahwa kamu mempunyai seorang Bunda yang mencintai kamu yang mana datang membawa cinta. 
Aku melihat kamu dalam Bapa Surgawi ? pikiranmu, kedukaanmu, penderitaanmu ? dan Aku 
mempersembahkan mereka kepada Putera Ku. Jangan takut dan jangan putus asa, karena Putera Ku 
mendengar Bunda Nya. Sejak Dia lahir Dia mencintai dan Aku ingin semua anak ? anak Ku datang dan 



  

 

mengenal cinta itu. Aku ingin mereka semua yang meninggalkan Dia karena kedukaan mereka dan 
kesalah pahaman akan balik kepada Nya dan semua mereka yang belum pernah mengenal Dia akan 
datang untuk mengenal Dia. Itulah sebabnya kamu ada disini, pengikut Ku, dan Aku sebagai seorang 
Bunda ada bersama kamu. Berdoalah untuk iman yang teguh, karena cinta dan belas kasih datang dari 
iman yang teguh. Melalui cinta dan belas kasih kamu akan membantu mereka semua yang tidak sadar 
bahwa mereka memilih gelap dari pada terang. Berdoalah untuk para gembalamu karena mereka 
adalah kekuatan Gereja yang Putera Ku tinggalkan kepadamu. Melalui Putera Ku mereka adalah para 
gembala untuk jiwa ?jiwa. Terima kasih." 03/02/2015 

 

Penampakan tahunan kepada Mirjana 18 Maret 2015 

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 13:47 sampai 13:53. 

"Anak - anak Ku yang terkasih! Dengan sepenuh hati Aku minta kamu, Aku mohon dengan sangat 
kepada kamu anak ? anak Ku: bersihkanlah hatimu dari dosa dan angkatlah hatimu keatas kehadapan 
Tuhan dan kepada kehidupan abadi. Aku mohon dengan sangat kepada kamu: waspada dan terbuka 
untuk kebenaran. Jangan ijinkan untuk semua yang dari dunia ini menjauhkan kamu dari pengertian 
yang benar atas kesenangan dalam bersatu dengan Putera Ku. Aku membimbing kamu diatas jalan 
kebijaksanaan sejati, karena hanya dengan kebijaksanaan sejati kamu dapat mengenal damai sejati 
dan kebaikan sejati. Jangan sia?sia kan waktu minta tanda?tanda dari Bapa Surgawi, karena Dia telah 
memberikan kamu tanda terbesar, yaitu Putera Ku. Dari itu, anak ? anak Ku, berdoalah semoga Roh 
Kudus dapat membimbingmu kepada kebenaran, dapat menolong kamu supaya mengetahuinya, dan 
melalui pengetahuan dari kebenaran itu kamu boleh bersatu dengan Bapa Surgawi dan dengan Putera 
Ku. Itulah pengertian yang memberi kebahagiaan diatas bumi dan membuka pintu hidup surgawi dan 
cinta tak terbatas. Terima kasih." 

 

Pesan 25 Maret 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Yang Maha Tinggi mengijinkan Aku 

bersama dengan kamu dan membimbing kamu ke jalan perubahan. Banyak hati yang menutup diri 
mereka terhadap rahmat dan menjadi tuli terhadap ajakan Ku. Kamu, anak - anak Ku, berdoalah dan 
bertempur melawan godaan dan semua yang setan rencanakan yang setan tawarkan kamu melalui 
modernisasi. Kuatkanlah dalam doa dan dengan salib dalam tanganmu berdoalah agar setan tidak 
menggunakan kamu dan tidak mengalahkan kamu. Aku bersama dengan kamu dan berdoa bagi kamu. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/25/2015 

Pesan 2 April 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku sudah memilih kamu, para pengikut Ku, karena 
kamu semua membawa sesuatu yang indah dalam dirimu. Kamu dapat membantu Ku memiliki cinta, 
demi Putera Ku yang mati kemudian bangkit lagi, menang lagi. Dari itu, Aku minta kamu, para pengikut 
Ku, mencoba melihat sesuatu yang indah dalam setiap makhluk Tuhan, dalam semua anak – anak Ku, 
dan mencoba untuk mengerti mereka. Anak – anak Ku, kamu semua adalah kakak beradik melalui Roh 
Kudus yang sama. Kamu dipenuhi dengan cinta terhadap Putera Ku, dapat bicara apa yang kamu 
ketahui kepada semua orang yang belum mengetahui cinta itu. Kamu sudah tahu cinta Putera Ku, 
kamu memahami Kebangkitan Nya, dengan gembira kamu menatap Dia. Sebagai seorang Bunda Aku 
ingin supaya semua anak – anak Ku bersatu dalam cinta untuk Jesus. Dari itu, Aku minta kamu, para 
pengikut Ku, hidup gembira dengan Ekaristi, karena dalam Ekaristi Putera Ku memberikan Diri Nya 
Sendiri kepadamu sekali lagi dan teladan Nya menunjukkan cinta dan pengorbanan untuk sesama. 
Terima kasih." 04/02/2015 



  

 

Pesan 25 April 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku bersama kamu juga hari ini memimpinmu 
menuju keselamatan. Jiwamu gelisah karena semangatmu lemah dan lelah dari semua hal duniawi. 
Kamu, anak – anak Ku, berdoalah kepada Roh Kudus semoga Dia merubahmu dan menganugerahkan 
kamu dengan kekuatan Nya dari iman dan harapan, sehingga kamu menjadi teguh dalam perlawanan 
menghadapi setan. Aku bersamamu dan menjadi perantara bagimu dihadapan Putera Ku Jesus. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2015 

Pesan 2 Mei 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih, bukalah hatimu dan coba rasakan betapa besar Aku 
mencintai kamu dan betapa besar Aku ingin kamu mencintai Putera Ku. Aku ingin kamu datang untuk 
mengetahui Dia lebih baik, karena tak mungkin untuk mengetahui Dia tanpa mencintai Dia - karena Dia 
adalah cinta. Aku, anak - anak Ku, mengenal kamu. Aku tahu sakit dan deritamu karena Aku pernah 
hidup dan mengalaminya. Aku tertawa dengan kamu dalam sukacitamu dan menangis denganmu 
dalam kesusahanmu. Aku tak akan pernah meninggalkan kamu. Aku selalu akan berbicara kepadamu 
dengan kelembutan keibuan. Dan Aku, sebagai seorang bunda, membutuhkan keterbukaan hatimu 
menyebarkan cinta Putera Ku dengan bijaksana dan sederhana. Aku membutuhkan kamu supaya 
terbuka dan berperasan halus terhadap kebaikan dan kemurahan hati. Aku membutuhkan kamu 
bersatu dengan Putera Ku, karena Aku ingin kamu menjadi bahagia dan membantu Ku membawa 
bahagia kepada semua anak - anak Ku. Para pengikut Ku, Aku membutuhkan kamu menunjukkan ke 
setiap orang kebenaran tentang Tuhan, agar hati Ku, yang menderita dan hari ini menderita sakit yang 
parah, dapat menang dalam cinta. Berdoalah untuk kesucian para gembalamu, agar dalam nama 
Putera Ku mereka bekerja secara ajaib, karena kesucian menghasilkan keajaiban. Terima kasih." 
05/02/2015 

Pesan 25 Mei 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku bersama dengan kamu dan 
dengan senang Aku minta kamu semua: berdoa dan percaya atas kekuatan dari doa. Bukalah hatimu, 
anak - anak Ku, supaya Tuhan dapat menganugerahkan kamu dengan cinta Nya dan kamu akan 
memberi rasa senang kepada yang lain. Kesaksianmu akan sangat ampuh dan segala hal yang kamu 
lakukan akan teranyam dengan kelembutan Tuhan. Aku bersama dengan kamu dan Aku berdoa untuk 
kamu dan perubahanmu hingga kamu menempatkan Tuhan ditempat pertama. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/25/2015 

Pesan 2 Juni 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku ingin bekerja melalui kamu, anak - anak Ku, 
para pengikut Ku, agar supaya, akhirnya, Aku dapat mengumpulkan semua anak - anak Ku disana 
dimana segala sesuatu dipersiapkan untuk kebahagiaan kamu. Aku berdoa untuk kamu, agar melalui 
kerja kamu dapat mengubah yang lain, karena saat telah tiba untuk tindakan yang benar, untuk Putera 
Ku. Cinta Ku akan bekerja didalam kamu - Aku akan menggunakan kamu. Percayalah pada Ku, karena 
apa yang Aku inginkan, Aku inginkan demi kebaikanmu, kebaikan abadi yang diciptakan Bapa Surgawi. 
Kamu, anak - anak Ku, para pengikut Ku, sedang menjalankan hidup duniawi menyatu dengan anak - 
anak Ku yang belum mengenal cinta Putera Ku, yang tidak memanggil Ku 'Bunda' - tetapi jangan takut 
bersaksi Kebenaran. Kalau kamu tidak takut dan bersaksi dengan berani, kebenaran akan menang 
secara luar biasa, tetapi ingat, kekuatan ada pada cinta. Anak - anak Ku, cinta adalah pertobatan, 
pengampunan, doa, derita dan belas kasih. Kalau kamu ingin tahu bagaimana mencintai, dengan 
perbuatanmu kamu akan mengubah yang lain, kamu akan sanggup menembuskan cahaya Putera Ku 
kepada jiwa - jiwa. Terima - kasih. Berdoalah untuk para gembalamu. Mereka adalah milik Putera Ku. 
Dia memanggil mereka. Berdoalah agar mereka selalu mempunyai kekuatan dan keberanian bersinar 
dengan cahaya Putera Ku." 06/02/2015 

Pesan 25 Juni 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Yang Maha Tinggi menganugerahkan 
Aku rahmat supaya dapat mencintai kamu dan minta kamu untuk berubah. Anak - anak Ku, semoga 
Tuhan ada dihari esokmu dan bukan perang dan tanpa damai; bukan kesedihan tetapi kesenangan 
dan damai harus mulai bersemayam di hati setiap orang - tetapi tanpa Tuhan kamu tak pernah akan 
mendapatkan damai. Dari itu anak - anak Ku, kembali lah kepada Tuhan dan berdoa agar hatimu 
bernyanyi dengan sukacita. Aku bersamamu dan Aku mencintai kamu dengan cinta yang tak 
terukurkan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2015 

 



  

 

Penampakan tahunan kepada Ivanka Ivankovic-Elez, 25 Juni 2015 

Pada penampakan harian Nya yang terakhir tanggal 7 Mei, 1985, Bunda Maria menyampaikan kepada 
Ivanka rahasia yang ke sepuluh dan memberitahukan 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 dan berkata: Damai, damai, damai." 

 

Pesan 2 Juli 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku minta kamu meyebarkan iman dalam Putera 

Ku - iman mu. Kamu, anak - anak Ku diterangi oleh Roh Kudus, pengikut Ku, memancarkan iman 
kepada yang lain - kepada mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak tahu, mereka yang tak ingin 
tahu - tetapi untuk itu kamu harus banyak berdoa supaya bisa mencintai, karena cinta adalah tanda 
dari iman sejati - dan kamu akan menjadi pengikut dari cinta Ku. Cinta selalu diperbaharui, 
membangkitkan rasa suka dan duka dari Ekaristi, membangkitkan rasa sakit dari Sengsara Putera Ku, 
yang mana Dia perlihatkan kepadamu arti dari cinta yang tak terukurkan; membangkitkan rasa suka 
cita atas pemberian Tubuh dan Darah Nya yang memberi kamu Diri Nya Sendiri sebagai santapan 
bagimu- dan dengan cara ini, menjadi satu dengan kamu. Menatap kamu dengan kelembutan, Aku 
merasa cinta tak terukurkan yang menguatkan Aku dalam keinginan Ku membawa kamu kepada iman 
yang teguh. Iman yang teguh akan memberimu sukacita dan bahagia diatas bumi dan akhirnya bertemu 
dengan Putera Ku. Ini adalah keinginan Nya. Dari itu, hidup dalam Dia, hidup dalam cinta, hidup dalam 
cahaya yang selalu menyinari kamu dalam Ekaristi. Aku minta kamu banyak berdoa untuk para 
gembalamu, berdoa supaya mereka semua menerima banyak cinta karena Putera Ku memberi mereka 
kepadamu untuk memberi kamu makanan dengan Tubuh Nya dan mengajarkan kamu tentang cinta. 
Dari itu, kamu juga mencintai mereka. Tetapi, anak - anak Ku, ingat, cinta artinya memikul derita dan 
memberi, dan tidak pernah menghakimi. Terima kasih." 07/02/2015 

Pesan 25 Juli 2015 "Anak – anak Ku yang terkasih. Dengan rasa sukacita hari ini Aku juga bersama 
dengan kamu dan Aku minta Kamu semua, anak – anak Ku, untuk berdoa, berdoa, berdoa agar supaya 
memahami cinta yang Aku berikan kepadamu. Cinta Ku lebih kuat dari pada setan, anak – anak Ku, 
dari itu merapatlah kepada Tuhan agar supaya merasakan sukacita Ku dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, 
anak – anak Ku, kamu tidak mempunyai masa depan, kamu tidak mempunyai harapan atau 
keselamatan; dari itu tinggalkan setan dan pilihlah kebaikan. Aku bersama dengan kamu, dengan 
kamu, Aku menjadi perantara dihadapan Tuhan untuk segala kebutuhanmu. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2015 

Pesan 2 Agustus 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih, Aku, sebagai seorang Bunda yang mencintai 
anak - anak Nya, melihat betapa sulit hidup diwaktu ini. Aku melihat kesengsaraanmu, tetapi kamu 
perlu ketahui bahwa kamu tidak sendirian. Putera Ku ada bersama kamu. Dia ada dimana-mana, Dia 
tidak kelihatan, tetapi kamu dapat melihat Dia kalau kamu hidup dalam Dia. Dia adalah cahaya yang 
menerangi jiwamu dan memberi kamu damai. Dia adalah Gereja yang perlu kamu cintai dan selalu 
berdoa dan bertarung - tetapi tidak hanya dengan kata - kata, sebaliknya dengan tindakan cinta kasih. 
Anak - anak Ku, bawalah siapa saja untuk datang dan mengetahui Putera Ku, bawalah agar Dia 
dikasihi, karena kebenaran ada dalam Putera Ku lahir dari Tuhan - Putera Allah. Jangan buang waktu 
dengan banyak pertimbangan; kamu akan menjauhi kamu sendiri dari kebenaran. Dengan hati yang 
sederhana terimalah sabda Nya dan hidup dengan itu. Kalau kamu hidup dengan Sabda Nya, kamu 
akan berdoa. Kalau kamu hidup dengan Sabda Nya kamu akan mencintai dengan cinta penuh belas 
kasih; kamu akan saling mencintai. Makin banyak kamu mencintai, makin jauh kamu dari kematian. 
Bagi mereka yang akan hidup menurut Sabda Putera Ku dan akan mencintai, kematian akan menjadi 
kehidupan. Terima kasih. Berdoalah supaya dapat melihat Putera Ku dalam para gembalamu. 
Berdoalah agar dapat memeluk Dia dalam mereka." 08/02/2015 



  

 

Pesan 25 Agustus 2015 "Anak – anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku minta kamu berdoa. Semoga 
doa menjadi untukmu sayap untuk suatu pertemuan dengan Tuhan. Dunia dalam saat - saat 
percobaan, karena ia melupakan dan meninggalkan Tuhan. Dari itu kamu, anak – anak Ku, jadilah 
mereka yang mencari dan mencintai Tuhan diatas segalanya. Aku bersama dengan kamu dan Aku 
sedang membimbing kamu kepada Putera Ku, tetapi kamu harus mengatakan ‘ya’ kamu sebagai anak 
– anak Tuhan yang bebas. Aku menjadi perantara bagimu dan Aku mencintai kamu, anak – anak Ku, 
dengan cinta yang tak terputuskan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/25/2015 

Pesan 25 September 2015 "Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku berdoa kepada Roh 
Kudus untuk menganugerahkan hatimu dengan iman yang teguh. Doa dan iman akan mengisi hatimu 
dengan cinta dan sukacita dan kamu akan menjadi sebuah tanda untuk mereka yang jauh dari Tuhan. 
Anak – anak Ku, doronglah satu dengan yang lain untuk berdoa sepenuh hati, agar hidupmu terpehuhi 
dengan doa itu; dan setiap hari, kamu, anak – anak Ku, diatas segalanya, menjadi saksi sebagai 
pelayan Tuhan dengan adorasi dan membantu sesamamu yang lagi butuh. Aku bersama kamu dan 
menjadi perantara bagi kamu semua. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2015 

Pesan 2 Oktober 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku ada disini diantara kamu mendorong kamu, 
mengisi kamu dengan cinta Ku dan minta kamu sekali lagi menjadi saksi atas cinta Putera Ku. Banyak 
anak-anak Ku tidak mempunyai harapan, mereka tidak mempunyai damai, mereka tidak mempunyai 
cinta. Mereka mencari Putera Ku, tetapi tidak tahu caranya dan dimana mendapatkan Dia. Putera Ku 
membuka lebar lengan Nya untuk mereka, dan kamu membantu mereka datang dalam pelukan Nya.. 
Anak-anak Ku, itu sebabnya kamu harus berdoa untuk cinta. Kamu harus berdoa sangat sangat banyak 
untuk mendapatkan lebih banyak cinta, karena cinta mengalahkan kematian dan membuat hidup 
bertahan. Para pengikut cinta Ku, anak-anak Ku, dengan hati yang jujur dan sederhana, bersatu dalam 
doa tanpa mempertimbangkan berapa jauh kamu satu dengan yang lain. Doronglah satu sama lain 
dalam pertumbuhan kerohanian sebagaimana Aku mendorong kamu. Aku menjaga kamu dan bersama 
kamu manakala kamu ingat Aku. Juga doakan untuk para gembalamu, untuk mereka yang menyangkal 
segalanya demi Putera Ku dan demi kamu. Cintailah mereka dan berdoalah untuk mereka. Bapa 
Surgawi mendengarkan doa-doa mu. Terima kasih." 10/02/2015 

Pesan 25 Oktober 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, doa Ku untuk kamu semua, 
terutama bagi mereka yang menjadi keras hati terhadap panggilan Ku. Kamu sedang hidup di hari-hari 
dengan rahmat dan tidak menyadari ini adalah pemberian dari Tuhan yang sedang diberikan kepadamu 
melalui kehadiran Ku. Anak - anak Ku, putuskan juga hari ini untuk kesucian dan mengambil contoh 
dari orang-orang kudus di waktu ini dan kamu akan melihat bahwa kesucian adalah sebuah kenyataan 
untuk kamu semua. Berbahagialah dalam cinta, anak-anak Ku, bahwa dimata Tuhan kamu tidak dapat 
diulangi dan tidak dapat diganti, karena kamu adalah suka-cita Tuhan dimuka bumi ini. Bersaksilah 
atas damai, doa dan cinta. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/25/2015 

Pesan 2 November 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sekali lagi Aku ingin membicarakan 
kepadamu tentang cinta. Aku telah mengumpulkan kamu disekitar Ku atas nama Putera Ku menurut 
kehendak Nya. Aku ingin agar imanmu teguh, memancar dari cinta. Karena, bagi anak-anak Ku yang 
mengerti cinta Putera Ku dan mengikutinya, hidup dalam cinta dan harapan. Mereka sudah paham 
cinta Tuhan. Dari itu, anak-anak Ku, berdoalah, berdoa agar bisa lebih mencintai semua dan melakukan 
pekerjaan cinta. Karena iman saja tanpa cinta dan pekerjaan cinta itu bukan yang Aku minta dari kamu: 
anak-anak Ku, ini adalah khayalan iman. Ini penyombongan diri. Putera Ku mencari iman dan kerja, 
cinta dan kebaikan. Aku berdoa, dan Aku juga minta kamu berdoa, dan hidup dalam cinta, karena Aku 
ingin bila Putera Ku, ketika Dia melihat dalam hati semua anak-anak Ku, dapat melihat cinta dan 
kebaikan didalamnya dan bukan kebencian dan masa-bodoh. Anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, 
jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan kekuatan. Kamu sanggup menjalankan ini. Aku 
mendorong kamu dan memberkatimu. Karena semua yang dari dunia ini, yang mana banyak anak-
anak Ku, sangat disayangkan, diletakan ditempat pertama, akan hilang, dan hanya cinta dan pekerjaan 
cinta akan tinggal dan membuka pintu Kerajaan Surga. Aku akan menanti kamu di pintu ini. Di pintu ini, 
Aku ingin menyambut dan memeluk semua anak-anak Ku. Terima kasih." 11/02/2015 

Pesan 25 November 2015 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggil kamu semua: 
berdoa untuk intensi Ku. Damai berada dalam bahaya, dari itu, anak – anak Ku, berdoa dan jadilah 



  

 

pembawa damai dan harapan kepada dunia yang tak pernah istirahat ini dimana setan sedang 
menyerang dan menggoda dengan segala cara. Anak – anak Ku, teguh dalam doa dan berani bersaksi 
dalam iman. Aku bersama kamu dan menjadi perantara dihadapan Putera Ku Jesus untuk kamu 
semua. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/25/2015 

Pesan 25 Desember 2015 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku membawa Putera Ku 
kepada mu dan dari pelukan ini Aku memberi kamu damai Nya dan kerinduan untuk surga. Aku berdoa 
bersama kamu untuk perdamaian dan minta kamu hidup damai. Aku memberkati kamu semua dengan 
berkat damai ke bundaan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2015 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2015 

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 2:08 p.m 
dan berlangsung 10 menit. Sesudah itu Jakov menyampaikan pesan ini: 

"Anak-anak Ku yang terkasih! Selama tahun-tahun ini Tuhan mengijinkan Aku bersama kamu adalah 
sebuah tanda cinta yang tak terukurkan yang Tuhan berikan untuk setiap orang dan sebagai tanda 
betapa besarnya Tuhan mencintai kamu. Anak-anak Ku, berapa banyak Tuhan telah melimpahkan 
rahmat Nya bagimu dan berapa banyak Dia ingin melimpahkannya kepadamu. Tetapi, anak-anak Ku, 
hatimu tertutup dan hidup dalam ketakutan, dan tidak mengijinkan Jesus agar cinta Nya dan damai Nya 
menguasai hatimu dan mulai bertahta dalam hidupmu. Hidup tanpa Tuhan berarti hidup dalam 
kegelapan dan tidak pernah mengenal cinta Bapa dan perhatian Nya untuk kamu masing-masing. Dari 
itu anak-anak Ku, hari ini secara khusus berdoalah kepada Jesus bahwa mulai hari ini hidupmu boleh 
mengalami kelahiran baru dalam Tuhan dan menjadi cahaya yang akan memancar dari dalam dirimu, 
dan kamu akan menjadi saksi-saksi dari kehadiran Tuhan di dunia kepada setiap orang yang hidup 
dalam kegelapan. Anak-anak Ku, Aku mencintai kamu dan setiap hari menjadi perantara dihadapan 
Yang Maha Tinggi untuk kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 

 


