
  

 

Pesan Santa Maria Medjugorje 2016 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 02 Januari 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih, sebagai seorang bunda, Aku senang berada 
diantara kamu karena Aku ingin berbicara sekali lagi tentang sabda Putera Ku dan tentang cinta Nya. 
Aku harap kamu akan menerima Aku sepenuh hati, karena hanya sabda Putera Ku dan cinta Nya 
merupakan cahaya dan harapan dalam kegelapan di hari-hari ini. Hanya ini yang benar dan kamu yang 
menerima dan hidup darinya akan mempunyai hati yang murni dan rendah hati. Putera Ku mencintai 
mereka yang murni dan rendah hati. Hati yang murni dan rendah hati menghidupkan kembali sabda 
Putera Ku, mereka menjalankannya dalam kehidupan, mereka menyebarkannya dan mereka 
memungkinkan bagi setiap orang mendengarkannya. Sabda Putera Ku mengembalikan kehidupan 
bagi mereka yang mau mendengarkannya. Sabda Putera Ku mengembalikan cinta dan harapan. Dari 
itu para pengikut Ku yang tercinta, anak-anak Ku, hiduplah menurut sabda Putera Ku. Cintailah satu 
dengan yang lain sebagaimana Dia mencintai kamu. Cintailah satu dengan yang lain dalam nama Nya, 
dalam peringatan akan Dia. Gereja akan maju dan berkembang karena mereka yang mematuhi sabda 
Putera Ku, karena mereka yang mencintai, karena mereka yang menderita dan menanggungnya 
secara diam-diam dan dalam harapan akan pembebasan terakhir. Dari itu, anak-anak Ku yang tercinta, 
semoga sabda Putera Ku dan cinta Nya menjadi renungan yang pertama dan yang terakhir dari hari-
harimu. Terima kasih." 01/02/2016 

Pesan 25 Januari 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku minta kamu semua untuk 
berdoa. Kamu tidak bisa hidup tanpa berdoa, karena doa adalah rantai yang membawa kamu lebih 
dekat kepada Tuhan. Dari itu, anak-anak Ku, dengan rendah hati kembalilah kepada Tuhan dan kepada 
perintah-perintah Nya supaya dengan sepenuh hatimu kamu dapat mengatakan: seperti didalam surga, 
semoga terjadi diatas bumi. Kamu, anak-anak, bebas menentukan berpihak terhadap Tuhan atau 
menentang Dia. Lihatlah dimana Setan ingin menarikmu dalam dosa dan perbudakan. Dari itu , anak-
anak, kembalilah kedalam hati Ku agar Aku dapat membimbing kamu kepada Putera Ku Jesus dimana 
Dia adalah Jalan, Kebenaran dan Kehidupan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
01/25/2016 

Pesan 02 Febuari 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih, Aku telah memanggil kamu dan mengulanginya 
lagi supaya kamu datang untuk mengenal Putera Ku, datang untuk mengetahui kebenaran. Aku 
bersama kamu dan berdoa supaya kamu berhasil. Anak-anak Ku, kamu harus banyak berdoa supaya 
mendapatkan lebih banyak cinta dan kesabaran; memahami bagaimana memikul penderitaan dan 
menjadi rendah di hati. Melalui Roh Kudus, Putera Ku selalu beserta kamu. Gereja Nya dilahirkan 
dalam setiap hati yang bisa mengenal Dia. Berdoalah supaya kamu bisa mengenal Putera Ku; 
berdoalah supaya jiwamu bersatu dengan Dia. Itu adalah doa dan cinta yang menarik yang lain dan 
membuat kamu menjadi pengikut Ku. Aku memandang kamu dengan cinta, dengan cinta seorang 
bunda. Aku memahamimu, Aku paham kesedihan dan dukamu, karena Aku pun menderita dalam 
kesunyian. Iman Ku memberi diri Ku cinta dan harapan. Aku ulangi, Kebangkitan Putera Ku dan Aku 
diangkat ke surga adalah harapan dan cinta untuk kamu. Dari itu, anak-anak Ku, berdoalah supaya 
mengetahui kebenaran, mempunyai iman yang teguh yang akan membimbing hatimu dan akan 
mengubah duka dan penderitaanmu menjadi cinta dan harapan. Terima kasih." 02/02/2016 

Pesan 25 Febuari 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam waktu dengan rahmat ini, Aku minta 
kamu semua untuk berubah. Anak-anak, kamu mencintai sedikit dan bahkan kurang berdoa. Kamu 
kehilangan arah dan tidak mengetahui apa tujuanmu. Panggul lah salib, tataplah Jesus dan ikuti lah 
Dia. Ia memberikan diri Nya sendiri kepada kamu sampai mati di salib, karena Dia mencintai kamu. 
Anak-anak, Aku minta kamu: kembali berdoa dengan sungguh hati agar menemukan harapan dan arti 
atas keberadaan kamu, dalam doa. Aku bersama dengan kamu dan berdoa untuk kamu. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/25/2016 

Pesan 02 Maret 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kedatangan Ku kepadamu adalah sebuah 
pemberian dari Bapa Surgawi untuk kamu. Melalui cinta Nya Aku datang membantu kamu menemukan 
jalan menuju kebenaran, untuk menemukan jalan ke Putera Ku. Aku datang untuk menegaskan 
kebenaran kepadamu. Aku ingin mengingatkan kamu akan sabda Putera Ku. Ia mengumumkan sabda 



  

 

keselamatan untuk seluruh dunia, sabda cinta untuk setiap orang yang mana cinta yang Ia buktikan 
dengan pengorbanan Nya. Tetapi meskipun sampai sekarang, banyak anak-anak Ku tidak mengenal 
Dia, mereka tidak mau datang untuk mengenal Dia, mereka mengabaikan. Karena mereka 
mengabaikan hati Ku menderita sakit sekali. Putera Ku selalu ada dalam Bapa. Dengan lahir di bumi 
Ia membawa keallahan dan dari diri Ku menerima kemanusiaan. Dengan Dia sabda datang berada 
diantara kita. Dengan Dia datang cahaya dunia yang masuk kehati manusia, menerangi mereka dan 
mengisi mereka dengan cinta dan penghiburan. Anak-anak Ku, mereka semua yang mencintai Putera 
Ku dapat melihat Dia, karena wajah Nya dapat dilihat melalui jiwa yang berisi cinta kepada Nya. Dari 
itu , anak-anak Ku, para pengikut Ku, dengarlah Aku. Tinggalkan keangkuhan dan mementingkan diri. 
Jangan hidup hanya untuk keduniawian dan materi. Cintailah Putera Ku dan berbuatlah agar yang lain 
dapat melihat wajah Nya melalui cintamu kepada Dia. Aku akan membantumu mengenal Dia lebih 
banyak. Aku akan berbincang kepadamu tentang Dia. Terima kasih." 03/02/2016 

Pesan 18 Maret 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih, dengan hati keibuan diisi dengan cinta untukmu, 
anak-anak Ku, Aku ingin mengajarkan kamu percaya sepenuhnya dalam Allah Bapa. Aku ingin kamu 
belajar dari melihat kedalam dan mendengar suara hati untuk mengikuti keinginan Tuhan. Aku ingin 
kamu belajar percaya tanpa batas terhadap belas kasih Nya dan cinta Nya, sebagaimana Aku selalu 
percaya. Dari itu, anak-anak Ku, bersihkan hatimu. Bebaskan dirimu dari segala sesuatu yang mengikat 
kamu hanya kepada duniawi dan ijinkan Tuhan membentuk hidupmu melalui doa dan pengorbananmu 
agar Kerajaan Tuhan bersemayam dalam hatimu; agar kamu bisa mulai hidup sesuai pemberian dari 
Allah Bapa, agar kamu selalu berusaha berjalan dengan Putera Ku. Tetapi untuk semua ini, anak-anak 
Ku, kamu harus rendah hati dan diisi dengan cinta dan belas kasih. Kamu harus mempunyai hati yang 
murni dan sederhana dan selalu siap melayani. Anak-anak Ku, dengarkanlah Aku. Aku berbicara untuk 
penyelamatanmu. Terima kasih." 03/18/2016 

Pesan 25 Maret 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku membawa cinta Ku kepadamu. 
Tuhan mengijinkan Aku mencintai kamu dan, karena cinta, minta kamu berubah. Kamu, anak-anak Ku, 
miskin dalam cinta dan kamu masih belum memahami bahwa Putera Ku Jesus , karena cinta, 
memberikan hidup Nya untuk menyelamatkan kamu dan memberi kamu hidup abadi. Dari itu 
berdoalah, anak-anak, berdoa supaya dalam doa kamu dapat memahami cinta Tuhan. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/25/2016 

Pesan 02 April 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Jangan berkeras hati, tertutup dan dipenuhi rasa 
takut. Ijinkanlah cinta keibuan Ku menerangi mereka dan mengisi mereka dengan cinta dan harapan; 
agar, sebagai seorang bunda Aku dapat meringankan sakitmu karena Aku mengetahuinya, Aku 
mengalaminya. Rasa sakit meningkat dan menjadi doa yang terbaik. Putera Ku, secara khusus, 
mencintai mereka yang menderita rasa sakit. Ia mengirimkan Aku untuk meringankan mereka dari 
kamu dan membawa harapan. Percayalah kepada Nya. Aku tahu itu sulit untukmu karena kamu melihat 
semakin gelap disekitarmu. Anak-anak Ku, itu perlu dipecahkan dengan doa dan cinta. Seseorang yang 
berdoa dan mencintai tidaklah takut, ia mempunyai harapan dan berbelas kasih, ia melihat cahaya dan 
melihat Putera Ku. Sebagai pengikut Ku, Aku minta kamu terus mencoba menjadi teladan terhadap 
cinta kasih dan harapan. Selalu berdoa lagi untuk semua supaya lebih mencintai karena cinta kasih 
membawa terang yang menghilangkan setiap kegelapan - ia membawa Putera Ku. Janganlah takut, 
kamu tidak sendirian, Aku bersama dengan kamu. Aku minta kamu berdoa untuk para gembalamu agar 
setiap saat mereka selalu mempunyai cinta, bahwa mereka dapat bekerja untuk Putera Ku dengan 
cinta kasih - melalui Dia dan sebagai peringatan akan Dia. Terima kasih." 04/02/2016 

Pesan 25 April 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hati Tanpa Noda Ku mengeluarkan darah saat 
Aku melihat kamu dalam dosa dan kebiasaan berdosa. Aku minta kamu: kembali lah kepada Tuhan 
dan berdoa agar kebaikan terjadi padamu diatas bumi. Tuhan memanggilmu melalui Aku supaya 
hatimu menjadi harapan dan kesenangan untuk semua mereka yang jauh. Semoga panggilan Ku 
untukmu menjadi semacam balsam untuk jiwa dan hatimu agar kamu dapat memuliakan Tuhan, Sang 
Pencipta, Dia yang mencintai kamu dan memanggilmu ke surga. Anak- anak Ku, kehidupan singkat; 
kamu, manfaatkan sebaiknya waktu yang ada dan melakukan apa yang baik. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2016 



  

 

Pesan 02 Mei 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hati keibuan Ku ingin perubahan sejatimu dan iman 
yang teguh agar kamu dapat menyebarkan cinta dan damai kepada semua orang yang berada di 
sekelilingmu. Tetapi, anak-anak Ku, janganlah lupa setiap dari kamu adalah satu dunia yang unik 
dihadapan Bapa Surgawi. Dari itu, ijinkanlah kerja yang berkesinabungan dari Roh Kudus pada dirimu. 
Jadilah anak Ku yang murni kerohaniaannya. Dalam rohani ada keindahan. Semua yang bersifat rohani 
adalah hidup dan sangat indah. Jangan lupa bahwa dalam Ekaristi, yang mana adalah hati dari iman, 
Putera Ku selalu bersama kamu. Ia datang kepadamu dan memecahkan roti dengan kamu, karena, 
anak-anak Ku, demi kamu Ia wafat, Ia telah bangkit dan akan datang lagi. Kata-kata dari Ku ini sudah 
lazim bagimu karena mereka adalah kebenaran, dan kebenaran tidak berubah. Hanya banyak anak-
anak Ku telah melupakannya. Anak-anak Ku, ucapan Ku tidaklah tua atau baru, mereka adalah abadi. 
Dari itu, Aku mengundang kamu, anak-anak Ku, untuk mengamati baik-baik tanda-tanda zaman, 
'mengumpulkan salib-salib yang hancur' dan menjadi pengikut dari wahyu. Terima kasih." 05/02/2016 

Pesan 25 Mei 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kehadiran Ku adalah hadiah dari Tuhan untuk 
kamu semua sebagai dorongan untuk berubah. Setan itu kuat dan ingin membuat kacau dan berontak 
dalam hati dan pikiranmu. Dari itu, kamu, anak-anak, berdoalah semoga Roh Kudus membimbing kamu 
kejalan yang benar untuk kebahagian dan damai. Aku bersama kamu dan menjadi perantara dihadapan 
Putera Ku untuk kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/25/2016 

Pesan 2 Juni 2016 "Anak – anak Ku yang terkasih, sebagai Bunda Gereja, sebagai Bunda mu, Aku 
tersenyum ketika Aku melihat kamu: bagaimana kamu datang pada Ku, bagaimana kamu berkumpul 
disekitar Ku, bagaimana kamu mencari Ku. Kedatangan Ku diantara kamu adalah bukti betapa besar 
Surga mencintai kamu. Mereka menandakan kepadamu jalan kepada kehidupan abadi, kepada 
keselamatan. Para pengikut Ku, kamu yang berusaha mempunyai hati yang murni dan menempatkan 
Putera Ku didalamnya, kamu berada dijalan yang baik. Kamu yang mencari Putera Ku sedang mencari 
jalan yang baik. Dia meninggalkan banyak tanda-tanda cinta Nya. Dia meninggalkan harapan. Mudah 
menemukan Dia kalau kamu siap untuk berkorban dan melakukan penebusan dosa – kalau kamu 
sabar, berbelas kasih dan mencintai sesamamu. Banyak anak-anak Ku tidak melihat dan tidak 
mendengar karena mereka tidak mau. Mereka tidak menerima ucapan Ku dan karya Ku, meskipun 
melalui Aku, Putera Ku memanggil setiap orang. Roh Nya menerangi semua anak-anak Ku dalam 
cahaya dari Bapa Surgawi, dalam kesatuan Surga dan Bumi, dalam saling mencintai – karena cinta 
memohon cinta dan membuat karya lebih penting dari bicara. Dari itu, para pengikut Ku, berdoalah 
untuk Gerejamu, cintailah dia dan berkaryalah dengan cinta. Betapa besar dikhianati atau dilukai, dia 
ada disini karena ia datang dari Bapa Surgawi. Berdoalah untuk para gembalamu agar dalam mereka 
kamu dapat melihat kebesaran cinta Putera Ku. Terima kasih." 06/02/2016 

Pesan 25 Juni 2016 "Anak – anak Ku yang terkasih. Ucapkan terima-kasih kepada Tuhan bersama 
Ku atas pemberian bahwa Diriku bisa bersama dengan kamu. Berdoalah, anak-anak, dan hiduplah 
sesuai dengan perintah-perintah Allah yang membuat kamu baik diatas bumi. Hari ini, dihari dengan 
rahmat ini, Aku ingin memberi kamu berkat keibuan Ku yaitu: damai dan cinta Ku. Aku menjadi 
perantara untuk kamu dengan Putera Ku dan minta kamu tekun berdoa agar, dengan kamu, Aku dapat 
merealisasikan rencana Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2016 

 

Penampakan tahunan kepada Ivanka 

Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapat penampakan tahunan rutinnya pada 25 Juni 2016. 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 4 menit, mengambil tempat di rumah keluarga Ivanka. Hanya keluarga 
Ivanka hadir saat penampakan. Setelah penampakan, Ivanka berkata:” Bunda Maria memberikan 
pesan sbb: ”Anak-anak, berdoa, berdoa, berdoalah.” Bunda Maria senang dan memberkati kami semua 
dengan berkat keibuan Nya. 



  

 

 

Pesan 2 Juli 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih, kehadiran Ku yang hidup dan nyata diantara kamu 
seharusnya membuat kamu bahagia karena ini adalah cinta yang dalam dari Putera Ku. Untuk itu Dia 
mengirimkan Aku diantara kamu, dengan cinta keibuan, Aku boleh memberimu keamanan, bahwa 
kamu bisa memahami duka dan sukacita, derita dan cinta, membuat jiwamu hidup sepenuhnya, agar 
Aku dapat minta kamu mengulangi memuliakan Hati Jesus, Hati iman, Ekaristi. Dari hari ke hari sampai 
berabad, Putera Ku, hidup, kembali diantaramu - Ia kembali kepadamu, meskipun Ia tidak pernah 
meniggalkan kamu. Ketika salah satu diantara kamu, anak-anak Ku, kembali kepada Nya, hati keibuan 
Ku melonjak sukacita. Dari itu, anak-anak Ku, kembalilah ke Ekaristi, kepada Putera Ku. Jalan menuju 
kepada Putera Ku sulit, penuh dengan penyangkalan, tetapi akhirnya, selalu ada cahaya. Aku paham 
akan kesulitan dan kesengsaraanmu, dan dengan cinta keibuan Aku menyeka air matamu. Percayalah 
kepada Putera Ku, karena Dia akan melakukan untukmu apa yang kamu sendiri tidak mengetahui 
bagaimana untuk memintanya. Kamu, anak-anak Ku, kamu hanya perlu peduli kepada jiwamu, karena 
hanya ini menjadi milikmu diatas bumi. Kamu akan membawanya, kotor atau bersih, kehadapan Bapa 
Surgawi. Ingat, iman dalam cinta Putera Ku akan selalu mendapat penghargaan. Aku mengharapkan 
kamu, secara khusus, berdoa untuk mereka yang dipanggil Putera Ku untuk hidup menurut Dia dan 
mencintai kawanan mereka Terima kasih." 07/02/2016 

Pesan 25 Juli 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih! Aku menatap kamu dan Aku melihat kamu 
kehilangan, dan kamu tanpa doa atau rasa senang dalam hatimu. Kembali lah berdoa, anak-anak Ku, 
dan letak kan Tuhan ditempat pertama dan bukan manusia. Jangan hilang harapan atas apa yang Aku 
bawa untukmu. Semoga dalam waktu ini, anak-anak Ku, setiap hari, lebih giat berupaya mencari Tuhan 
dalam kesunyian hatimu; dan berdoa, berdoa, berdoa lah sampai berdoa menjadi suatu kesenangan 
bagimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2016 

Pesan 2 Agustus 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku telah datang kepadamu - diantara kamu - 
agar kamu memberi Aku perhatianmu supaya Aku bisa menawarkan mereka kepada Putera Ku; agar 
Aku boleh menjadi perantara bagi kamu dihadapan Dia untuk kebaikanmu. Aku tahu setiap dari kamu 
mendapatkan perhatian Nya, percobaan Nya. Dari itu Aku mengundang kamu secara keibuan: 
datanglah ke meja Putera Ku. Ia memecahkan roti untukmu; Dia memberikan diri Nya sendiri kepada 
kamu; Dia memberimu harapan; Dia minta kamu memperkuat iman, harapan dan damai. Dia mencari 
dari kamu pertarungan dalam hati melawan ke aku an, menilai orang dan kelemahannya. Dari itu, 
sebagai seorang ibu, Aku berkata: berdoalah; karena doa memberimu kekuatan untuk pertarungan 
batin. Putera Ku, ketika Ia masih kecil, sering berkata kepada Ku bahwa akan banyak orang akan 
mencintai Aku dan memanggil Aku 'ibu'. Diantara kamu, Aku merasa hadir cinta. Terima kasih. Demi 
cinta Aku mohon Putera Ku supaya tidak ada diantara kamu, anak-anak Ku, akan kembali ke rumah 
sama seperti ketika ia datang; bahwa kamu boleh mengambil lebih untuk semua harapan, belas kasih 
dan cinta; bahwa kamu boleh menjadi pengikut cinta Ku yang akan memberi kesaksian melalui 
kehidupan mereka bahwa Bapa Surgawi adalah sumber kehidupan dan bukan kematian. Anak-anak 
Ku yang terkasih, sekali lagi, dengan cara ke ibuan Aku minta kamu, berdoa untuk yang dipilih oleh 
Putera Ku, untuk tangan-tangan mereka yang terberkati - untuk para gembalamu - agar mereka bisa 
mewartakan Putera Ku dengan penuh cinta dan dengan cara ini membawa perubahan. Terima kasih." 
08/02/2016 

Pesan 25 Agustus 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku ingin berbagi kesenangan Surgawi 
dengan kamu. Kamu, anak-anak, bukalah pintu hatimu agar harapan, damai dan cinta, yang mana 
hanya Tuhan yang memberi, bisa tumbuh dalam hatimu. Anak-anak, kamu terlalu terikat dengan dunia 
dan barang-barang duniawi, itulah sebabnya, Setan sedang menggulungmu seperti angin menggulung 
ombak lautan. Dari itu, semoga rantai hidupmu adalah doa dengan hati dan Pujian kepada Putera Ku 
Jesus. Serahkan masa depanmu kepada Nya agar, dalam Dia, kamu boleh memperoleh kebahagiaan 
dan sebuah contoh hidupmu kepada yang lain. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
08/25/2016 

Pesan 2 September 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih, menurut keinginan Putera Ku dan cinta 
keibuan Ku, Aku sedang datang kepadamu, anak-anak Ku, tetapi terutama bagi mereka yang belum 



  

 

pernah mengetahui cinta Putera Ku. Aku datang kepadamu kepada mereka yang memikirkan Aku dan 
mereka yang memohon kepada Ku. Kepada kamu, Aku memberikan cinta keibuan Ku dan Aku 
membawa berkat dari Putera Ku. Apa kamu punya hati yang murni dan terbuka, dan apa kamu lihat 
hadiah-hadiah, tanda-tanda atas kehadiran Ku dan cinta Ku? Anak-anak Ku, dalam kehidupan 
duniawimu, hiduplah sesuai dengan contoh Ku. Yang lalu hidup Ku menderita, sunyi dan tak terukurkan 
iman dan kepercayaan dalam Bapa Surgawi. Tidak ada yang kebetulan: tidak dalam kesakitan, juga 
tidak dalam sukacita, tidak dalam derita, tidak dalam cinta. Semua ini adalah rahmat-rahmat yang mana 
Putera Ku menghibahkannya kepadamu dan membimbing kamu kepada hidup abadi. Dari kamu, 
Putera Ku minta cinta dan doa dalam Dia. Sebagai seorang bunda Aku akan mengajarkanmu: 
mencintai dan berdoa dalam Dia artinya berdoa dalam keheningan jiwamu dan bukan hanya 
mengulangi dengan bibirmu; bahkan paling sedikit sikap indah yang dilakukan atas nama Putera Ku - 
adalah sabar, belas-kasih, menerima penderitaan dan pengorbanan yang dilakukan demi orang lain. 
Anak-anak Ku, Puteraku sedang menatap kamu. Berdoalah agar kamu dapat melihat wajah Nya yang 
mungkin diperlihatkan kepadamu. Anak-anak Ku, Aku mengungkapkan kepadamu hanya kebenaran 
sejati. Berdoalah agar kamu memahaminya dan dapat meyebarkan cinta dan harapan; semoga kamu 
dapat menjadi pengikut dari cinta Ku. Dengan cara yang khusus hati keibuan Ku mencintai para 
gembala. Berdoalah untuk tangan-tangan mereka yang terberkati. Terima kasih." 09/02/2016 

Pesan 25 September 2016 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini, Aku memanggilmu untuk berdoa. 
Semoga doa menjadi bagian hidupmu. Hanya dengan jalan ini hidupmu akan dipenuhi dengan damai 
dan sukacita. Tuhan akan berada dekat dengan kamu dan kamu akan merasakan Dia dalam hatimu 
sebagai seorang teman. Kamu akan berbicara dengan Dia seperti dengan seseorang yang kamu kenal 
dan, anak-anak, kamu perlu bersaksi, karena Jesus ada dalam hatimu, bersatu dalam Dia. Aku 
bersama dengan kamu dan mencintai kamu semua dengan cinta keibuan Ku. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2016 

Pesan 2 Oktober 2016 "Anak – anak Ku yang terkasih. Roh Kudus, menurut Bapa Surgawi, membuat 
Aku menjadi seorang bunda – bunda dari Jesus – dan dengan ini, juga bunda bagi kamu. Maka dari itu 
Aku datang mendengarkan kamu, Aku membuka tangan keibuan Ku untuk kamu; memberi kamu hati 
Ku dan minta kamu tetap bersama dengan Aku, karena dari atas salib Putera Ku mempercayakan 
kamu kepada Ku. Sayang sekali, banyak anak-anak Ku belum mengenal cinta Putera Ku, banyak 
diantara mereka tidak mau mengenal Dia. Oh, anak-anak Ku, betapa buruk terjadi oleh mereka yang 
harus melihat atau mengartikan supaya percaya. Dari itu, kamu, anak-anak Ku, para pengikut Ku, 
dalam kesunyian hatimu, dengarlah suara Putera Ku, sehingga hatimu menjadi rumah Nya, tidak 
menjadi gelap dan sedih, tetapi diterangi oleh cahaya Putera Ku. Carilah harapan dengan iman, karena 
iman adalah kehidupan dari jiwa. Sekali lagi Aku minta kamu: berdoa, berdoa supaya hidup dalam 
kerendahan hati, dalam jiwa yang damai, dan diterangi oleh cahaya. Anak-anak Ku, jangan berusaha 
memahami segalanya dengan cepat, karena Aku juga tidak memahami semuanya dengan cepat; tetapi 
Aku mencintai, dan Aku percaya dalam kata-kata surgawi yang Putera Ku bicarakan – Dia yang menjadi 
cahaya yang pertama dan awal dari penebusan. Para pengikut cinta Ku – kamu yang berdoa, 
mengorbankan diri, mencintai dan tidak menghakimi –kamu pergi dan menyebarkan kebenaran, berita 
dari Putera Ku, Injil, karena kamu adalah Injil yang hidup, kamu adalah sinar lampu dari Putera Ku. 
Putera Ku dan Aku akan bersamamu untuk mendorong kamu dan menguji kamu. Anak-anak Ku, selalu 
memohon berkat dari mereka, dan hanya dari mereka yang tangannya sudah diberkati oleh Putera Ku, 
dari para gembalamu. Terima kasih." 10/02/2016 

Pesan 25 Oktober 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu: Berdoalah untuk 
perdamaian. Tinggalkan kepentingan diri dan hidup sesuai pesan-pesan yang Aku berikan kepadamu. 
Tanpa mereka, kamu tidak dapat merubah hidupmu. Dengan hidup berdoa, kamu akan memperoleh 
damai. Dengan hidup damai, kamu akan merasa perlunya bersaksi, karena kamu akan menemukan 
Tuhan yang mana sekarang kamu rasakan sangat jauh. Dari itu, anak-anak, berdoa, berdoa, berdoalah 
dan ijinkanlah Tuhan masuk kedalam hatimu. Kembali kepada puasa dan sakramen tobat agar bisa 
mengatasi setan dalam dirimu dan disekelilingmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan 
Ku." 10/25/2016 

Pesan 2 November 2016 "Anak – anak Ku yang terkasih. Mengunjungi kamu dan memperkenalkan 
diri Ku kepadamu adalah sebuah kesenangan yang besar bagi hati keibuan Ku. Ini adalah hadiah dari 



  

 

Putera Ku untuk kamu dan yang lain yang datang. Sebagai seorang bunda Aku minta kamu: cintailah 
Putera Ku diatas segala sesuatu. Untuk mencintai Dia dengan sepenuh hatimu, kamu perlu mengenal 
Dia. Kamu akan mengenal Dia melalui doa. Berdoalah dengan perasaan dan hatimu. Berdoa berarti 
merenungkan cinta dan sengsara Nya. Berdoa berarti mencintai, memberi, menderita dan 
mempersembahkan. Aku memanggilmu, anak-anak Ku, menjadi pengikut dari doa dan cinta. Anak-
anak Ku, waktu kini perlu waspada. Dalam kewaspadaan ini Aku minta kamu berdoa, mencintai dan 
percaya. Karena PuteraKu akan mengamati hatimu, hati keibuan Ku menginginkan supaya Dia melihat 
percaya dan cinta tanpa syarat didalam mereka. Kesatuan cinta dari pengikut Ku akan hidup, akan 
mengalahkan dan akan membongkar setan. Anak-anak Ku, Aku adalah sebuah piala dari Tuhan-
manusia; Aku adalah alat Tuhan. Dari itu Aku minta kamu, para pengikut Ku, menjadi sebuah piala dari 
kebenaran dan cinta yang murni dari Putera Ku. Aku minta kamu menjadi alat supaya mereka semua 
yang belum mengenal cinta Tuhan – mereka yang tidak pernah dicintai - dapat memahami, menerima 
dan diselamatkan. Terima kasih, anak-anak Ku." 11/02/2016 

Pesan 25 November 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku minta kamu kembali untuk 
berdoa. Diwaktu dalam rahmat ini, Tuhan telah mengijinkan Aku membimbing kamu menuju kesucian 
dan hidup sederhana - agar dalam hal yang kecil kamu menemukan Tuhan Sang Pencipta; dan kamu 
jatuh cinta kepada Nya; dan hidupmu bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Tinggi untuk 
segala sesuatu yang Dia berikan kepadamu. Anak-anak, dalam cinta, semoga kehidupanmu menjadi 
pemberian bagi yang lain dan Tuhan akan memberkati kamu; tetapi kamu, bersaksi tanpa pamrih - 
hanya karena cinta akan Tuhan. Aku bersama kamu dan menjadi perantara dihadapan Putera Ku untuk 
kamu semua. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/25/2016 

Pesan 25 Desember 2016 "Anak - anak Ku yang terkasih! Dengan sangat gembira, hari ini Aku 
membawa Putera Ku Jesus kepadamu, supaya Dia memberi kamu damai Nya. Bukalah hatimu, anak-
anak, dan bersuka-cita bahwa kamu dapat menerimanya. Surga ada dengan kamu dan sedang 
bertempur untuk perdamaian dalam hatimu, dalam keluarga-keluarga dan dalam dunia; dan kamu, 
anak-anak, bantulah dengan doa-doamu agar semua ini menjadi kenyataan. Aku memberkati kamu 
dengan Putera Ku Jesus dan minta kamu tidak putus harapan; dan supaya tatapan dan hatimu selalu 
tertuju kepada Surga dan keabadian. Dengan jalan ini, kamu akan terbuka kepada Tuhan dan kepada 
rencana-rencana Nya. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2016 

 

25 Desember 2016 Penampakan Tahunan kepada Jakov 

Penampakan mulai pukul 2:20 p.m dan berlangsung 10 menit. Setelah itu Jakov menyampaikan pesan 
ini: 

"Anak-anak Ku yang terkasih! Hari ini, diwaktu dengan rahmat ini, secara khusus, Aku minta kamu 
berdoa untuk perdamaian. Anak-anak, Aku datang kemari sebagai Ratu Damai dan sudah berapa kali 
Aku minta kamu berdoa untuk perdamaian. Tetapi, anak-anak, hatimu sibuk. Dosa menghalangi kamu 
dari membuka dirimu sepenuhnya kepada rahmat dan damai yang Tuhan ingin berikan kepadamu. 
Untuk hidup damai, anak-anak Ku, pertama harus ada damai dalam hatimu dan menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada kehendak Nya. Janganlah mencari damai dan kesenangan 
dalam hal keduniawian, karena semua ini akan hilang. Rindukanlah belas-kasih dan damai sejati yang 
hanya datang dari Tuhan; dan hanya dengan jalan ini hatimu akan dipenuhi dengan kesenangan sejati; 
dan hanya dengan jalan ini kamu dapat menjadi saksi-saksi damai di dunia yang tanpa damai ini, Aku 
Bundamu dan menjadi perantara dihadapan Putera Ku untuk setiap dirimu. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 

 


