Pesan Santa Maria Medjugorje 2017 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 02 Januari 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih. Putera Ku adalah sumber dari cinta dan
cahaya ketika Dia berbicara di dunia kepada manusia dari segala bangsa. Para pengikut Ku, ikutilah
cahaya Nya. Ini tidak mudah. Kamu harus menjadi kecil. Kamu harus membuat dirimu lebih kecil dari
yang lain; dengan bantuan iman yang diisi oleh cinta Nya. Tidak ada satu orangpun didunia dapat
mengalami hal yang menakjubkan tanpa iman. Aku bersama kamu. Aku membuat diriku kamu ketahui
dari kunjungan-kunjungan ini, dari pesan-pesan ini. Aku ingin menjadi saksi kepadamu cinta dan
perhatian keibuan Ku. Anak-anak Ku jangan sia-sia mengajukan pertanyaan yang jawabannya tak
pernah kamu terima. Diakhir perjalanan kamu didunia, Allah Bapa akan memberinya kepadamu. Selalu
percaya bahwa Tuhan tahu segalanya; Tuhan melihat, Tuhan mencintai. Putera Ku yang terkasih
menerangi kehidupan; menghilangkan kegelapan; dan cinta keibuan Ku yang membawa Aku kepada
kamu tak dapat dijelaskan, ajaib tetapi nyata. Aku mengungkapkan perasaan Ku kepadamu: cinta,
pengertian dan kebaikan seorang ibu. Dari kamu, para pengikut Ku Aku minta bunga mawar dalam
bentuk doa yang butuh tindakan cinta. Untuk hati keibuan Ku ini merupakan doa-doa yang paling
menyenangkan. Aku mempersembahkan ini kepada Putera Ku yang dilahirkan demi kamu. Dia melihat
kamu dan mendengar kamu. Kami selalu berada dekat dengan kamu. Inilah cinta yang disebut, bersatu,
berubah, mendukung dan terpenuhi. Dari itu, para pengikut Ku, selalu mencintai satu sama lain dan
diatas semuanya, cintailah Putera Ku. Hanya jalan ini menuju keselamatan, ke hidup yang abadi.
Berikut ini doa yang membahagiakan Aku yang mengisi hati Ku dengan mawar yang harum nan indah.
Berdoalah, selalu berdoa untuk para gembalamu semoga mereka memperoleh kekuatan menjadi
cahaya Putera Ku. Terima kasih." 01/02/2017
Pesan 25 Januari 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku minta kamu berdoa untuk
perdamaian: damai dalam hati manusia, damai dalam keluarga-keluarga dan damai diatas bumi. Setan
kuat dan ingin membalik kamu semua melawan Tuhan dan mengembalikan segala sesuatu kepada
manusia dan menghancurkan didalam hati semua perasaan terhadap Tuhan dan hal-hal tentang
Tuhan. Kamu, anak-anak, berdoa bertempur melawan materialis, modernis dan egois, yang dunia
menawarkannya kepadamu. Anak-anak, kamu putuskan untuk kesucian dan Aku, dengan Putera Ku
Jesus, menjadi perantara untuk kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
01/25/2017
Pesan 02 Februari 2017 "Anak-anak Ku yang terkasih, kamu yang berusaha keras
mempersembahkan setiap hari kehidupanmu kepada Putera Ku, kamu yang mencoba hidup bersama
dengan Dia, kamu yang berdoa dan berkorban – kamu adalah harapan dalam dunia yang tanpa damai
ini. Kamu adalah berkas-berkas cahaya dari Putera Ku, sebuah injil yang hidup, dan kamu adalah
pengikut Ku yang terkasih dari cinta. Putera Ku bersama kamu. Dia bersama dengan mereka yang
memikirkan Dia – mereka yang berdoa. Tetapi dengan jalan yang sama, Dia dengan sabar menanti
mereka yang belum mengenal Dia. Dari itu, kamu, para pengikut cinta Ku, berdoalah dengan tulus
dengan kerjamu menunjukkan cinta Putera Ku. Hanya ini harapan untuk kamu, dan hanya ini juga jalan
menuju kehidupan abadi. Aku, sebagai seorang bunda, Aku berada disini bersama dengan kamu. Doadoa mu yang ditujukan kepada Ku merupakan mawar yang paling indah dari cinta untuk Aku. Aku tidak
dapat tetapi berada dimana Aku merasakan harumnya mawar-mawar itu. Disana ada harapan. Terima
kasih." 02/02/2017
Pesan 25 Februari 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku minta kamu untuk mendalami
hidup imanmu dan memohon kepada Yang Maha Tinggi untuk menguatkannya, sehingga angin dan
topan tidak dapat memecahkannya. Semoga akar imanmu menjadi doa dan harapan dalam kehidupan
abadi. Sekarangpun, anak-anak, kerja sendiri diwaktu dengan rahmat ini, yang mana Tuhan sedang
memberi kamu rahmat - melalui penolakan dan panggilan untuk berubah – menjadi orang yang jernih
dan tekun akan iman dan harapan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 02/25/2017
Pesan 02 Maret 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih. Dengan cinta keibuan Aku datang untuk
membantu kamu supaya memiliki lebih banyak cinta dan itu berarti lebih banyak iman. Aku datang
untuk membantu kamu hidup dengan cinta sabda Putera Ku, sehingga dunia akan berbeda. Dari itu,

para pengikut cinta Ku, Aku mengumpulkan kamu disekitar Ku. Lihatlah Aku dengan hati, berbicaralah
kepada Ku sebagai seorang bunda tentang sakitmu, derita dan kesenanganmu. Mintalah Aku berdoa
kepada Putera Ku untuk kamu. Putera Ku pengasih dan adil. Hati keibuan Ku juga ingin supaya kamu
seperti itu. Hati keibuan Ku ingin supaya kamu, para pengikut cinta Ku, membicarakan tentang Putera
Ku dan Diri Ku kepada semua orang yang ada disekelilingmu dengan hidupmu; sehingga dunia akan
berbeda; sehingga kesederhanaan dan kemurnian akan kembali; iman dan harapan akan kembali. Dari
itu, anak-anak Ku, berdoa, berdoa, berdoalah dengan hati, berdoa dengan cinta, berdoa dengan karya
yang baik. Berdoalah supaya setiap orang akan datang untuk mengetahui Putera Ku, agar dunia akan
berubah, dunia akan diselamatkan. Dengan cinta hidup menurut sabda Putera Ku. Jangan menghakimi,
melainkan cinta satu sama lain agar hati Ku akan menang. Terima kasih." 03/02/2017
Penampakan tahunan kepada Mirjana 18 Maret 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih! Keinginan
Keibuan ku adalah supaya hatimu dipenuhi dengan damai dan untuk jiwamu menjadi murni agar dalam
kehadiran Putera Ku kamu dapat melihat wajah Nya. Karena, anak-anak Ku, sebagai seorang ibu Aku
tahu kamu haus akan penghiburan, harapan dan perlindungan. Kamu, anak-anak Ku, secara sadar dan
tak sadar sedang mencari Putera Ku. Aku juga, saat Aku melewati waktu diatas bumi, bersuka cita,
menderita dan sabar menanggung duka, sampai Putera Ku, dalam segala kemuliaan Nya,
menghilangkanya semua. Makanya Aku berkata kepada Putera Ku: tolonglah mereka selalu. Kamu,
anak-anak Ku, dengan cinta sejati, menerangi kegelapan dari mementingkan diri yang semua lebih
menyelubungi anak-anak Ku. Jadilah dermawan. Semoga kedua tanganmu dan hatimu terbuka.
Janganlah takut. Serahkan dirimu kepada Putera Ku dengan percaya dan harapan. Saat kamu
memandang Dia, jalankan kehidupan dengan cinta. Mencintai berarti menyerahkan diri, memikul, dan
tidak pernah mengadili. Mencintai berarti menjalani kehidupan sesuai sabda Putera Ku. Anak-anak Ku,
sebagai seorang ibu Aku berkata kepadamu: hanya cinta sejati membawa kepada kebahagian abadi.
Terima kasih." 03/18/2017
Pesan 25 Maret 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih! Di waktu dengan rahmat ini, Aku memanggil
kamu semua untuk membuka hatimu kepada belas-kasihan Tuhan, memulai hidup baru melalui doa,
penebusan dosa dan keputusan untuk kesucian. Disaat musim semi ini mendorong kamu menuju hidup
baru, untuk pembaharuan, dalam pikiran dan hatimu. Dari itu anak-anak Ku, Aku bersama kamu untuk
membantu kamu mengatakan 'ya' kepada Tuhan dan kepada perintah-perintah Tuhan dengan
kesungguhan. Kamu tidak sendirian; Aku bersama dengan kamu melalui rahmat yang Maha Tinggi
berikan kepada Ku untuk kamu dan keturunanmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan
Ku." 03/25/2017
Pesan 02 April 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih, pengikut dari cinta Ku, terserah kepada kamu
untuk menyebarkan cinta Putera Ku kepada mereka yang belum mengetahuinya, kamu, lampu-lampu
kecil dari dunia, kamu yang Aku ajari dengan cinta keibuan Ku supaya bersinar terang benderang. Doa
akan membantu kamu, karena doa menyelamatkan kamu, doa menyelamatkan dunia. Dari itu, anakanak Ku berdoalah dengan ucapan, perasaan, cinta-kasih dan pengorbanan. Putera Ku telah
menunjukkan jalannya kepadamu – Dia yang telah menjadi daging dan membuat diri Ku piala yang
pertama, dengan penderitaan Nya yang mulia Dia telah menunjukkan kepadamu bagaimana kamu
perlu mencintai. Dari itu anak-anak Ku janganlah takut berbicara yang benar. Janganlah takut merubah
dirimu dan dunia dengan menyebarkan cinta, dengan melakukan segalanya untuk Putera Ku supaya
dikenal dan dicintai dengan mencintai yang lain dalam Dia. Sebagai seorang bunda Aku selalu beserta
kamu. Aku memohon Putera Ku untuk membantu kamu agar cinta bersemayam dalam hidup kamu –
cinta yang hidup, cinta yang menarik, cinta yang memberi kehidupan. Aku mengajar kamu tentang cinta
- cinta sejati. Terserah kepadamu, para pengikut Ku, untuk memperkenalkannya, menghidupkannya
dan menyebarkannya. Berdoalah dengan perasaan untuk para gembalamu agar mereka bisa menjadi
saksi Putera Ku dengan cinta. Terima kasih." 04/02/2017
Pesan 25 April 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih! Mencintai, berdoa dan bersaksi atas kehadiran
Ku untuk semua orang yang jauh. Dengan kesaksian dan teladanmu, kamu bisa menarik lebih dekat
jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan dan rahmat Nya. Aku bersama dengan kamu dan menjadi perantara
untuk kamu masing-masing agar, dengan cinta dan keyakinan, kamu dapat bersaksi dan mendorong
semua yang jauh dari Hati Ku Yang Tak Bernoda. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan
Ku." 04/25/2017

Pesan 02 Mei 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih, Aku memanggil kamu untuk berdoa, bukan untuk
meminta, tetapi untuk mempersembahkan korban - mengorbankan dirimu sendiri. Aku memanggil
kamu untuk mengungkapkan kebenaran dan belas kasih. Aku berdoa kepada Putra-Ku untuk kamu,
untuk imanmu, yang semakin berkurang dalam hatimu, Aku memohon kepada-Nya untuk membantumu
dengan Roh Ilahi, karena Aku juga ingin membantu kamu dengan semangat keibuan Ku. Anak-anak
Ku, kamu harus lebih baik. Hanya mereka yang murni, rendah hati dan penuh dengan cinta
mempertahankan dunia - mereka menyelamatkan diri dan dunia. Anak-anak Ku, Putera Ku adalah
jantung dunia. Dia harus dicintai dan kepada Nya doa ditujukan, dan tidak selalu dikhianati lagi. Dari
itu, kamu, para pengikut cinta Ku, sebarkan iman ke dalam hati orang-orang dengan teladanmu, doa
dan belas kasih mu, Aku mendampingimu, Aku akan membantu kamu. Berdoalah untuk para
gembalamu supaya memiliki lebih banyak cahaya, sehingga bisa menerangi semua orang yang hidup
dalam kegelapan. Terima kasih." 05/02/2017
Pesan 25 Mei 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Yang Maha Tinggi telah mengijinkan Aku
memanggilmu lagi untuk berubah. Anak-anak Ku, bukalah hatimu untuk rahmat yang mana kamu
semua dipanggil. Jadilah saksi-saksi damai dan cinta di dunia yang tanpa damai ini. Hidupmu disini
diatas bumi sedang berjalan. Berdoalah agar melalui doa kamu akan merindukan surga dan hal-hal
tentang surga dan hatimu akan melihat segala sesuatu berbeda. Kamu tidak sendirian; Aku bersama
dengan kamu dan menjadi perantara dihadapan Putera Ku Jesus untuk kamu. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/25/2017
Pesan 02 June 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih, seperti tempat-tempat yang lain Aku telah datang
mengunjungi kamu, juga disini Aku minta kamu untuk berdoa. Berdoalah bagi mereka yang tidak
mengenal Putera Ku, bagi mereka yang belum mengenal cinta Tuhan, melawan dosa, untuk yang
dikuduskan – untuk mereka yang dipanggil Putera Ku untuk memberi cinta dan kekuatan batin untukmu,
untuk Gereja. Berdoalah kepada Putera Ku, dan cinta yang kamu alami dari kedekatan Nya akan
memberi kamu kekuatan agar kamu siap untuk karya cinta, yang akan kamu lakukan dalam nama Nya.
Anak- anak Ku, bersiaplah. Saat ini adalah sebuah titik balik. Karena itu Aku minta kamu kembali
kepada iman dan harapan. Aku memperlihatkan kepadamu jalan yang perlu kamu tempuh, dan itu
adalah sabda dari Injil. Para pengikut cinta Ku, dunia sangat membutuhkan uluran tangan mu diangkat
mengarah ke surga, kepada Putera Ku, kepada Bapa Surgawi. Kerendahan dan kemurnian hati yang
mendalam sangat diperlukan. Percayalah kepada Putera Ku, dan ketahuilah bahwa kamu selalu bisa
lebih baik. Hati keibuan Ku menginginkan kamu , para pengikut cinta Ku, menjadi sedikit cahaya dunia,
menerangi tempat yang gelap yang ingin mulai bertahta, dengan menunjukkan jalan yang benar
dengan doa dan cintamu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku bersama dengan kamu. Terima kasih."
06/02/2017
Pesan 25 Juni 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Hari ini, Aku ingin mengucapkan terima kasih atas
ketekunan kamu dan minta kamu untuk membuka dirimu terhadap doa yang mendalam. Doa, anakanak, adalah inti iman dan menjadi harapan dalam kehidupan yang kekal. Dari itu, berdoalah dengan
kesungguhan hati sampai hatimu bernyanyi dengan ucapan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta yang
memberi kamu kehidupan, Aku bersamamu, anak-anak, dan membawa untukmu berkat damai keibuan
Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2017

Ivanka Ivankovic-Elez - Penampakan tahunan, 25 Juni 2017
Penampakan, berlangsung 4 menit, 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 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih, Terima kasih atas terus menanggapi undangan Ku
dan berkumpul disini di sekeliling Ku, ibu surgawi mu. Aku tahu bahwa kamu memikirkan Ku dengan
cinta dan harapan. Aku juga merasakan cinta untuk kamu semua, sama seperti Putra Ku yang terkasih
juga merasakannya: Dia, yang melalui cinta kasih Nya, selalu mengirim Aku kepada kamu lagi, Dia
yang adalah manusia; Dia yang sebelum dan sekarang adalah Tuhan - Maha Esa dan Tri-Tunggal; Dia
yang menderita dalam tubuh dan jiwa demi kamu, Dia yang membuat diri Nya roti untuk memberi jiwajiwa kamu makan dan dengan demikian mereka terselamatkan. Anak-anak Ku, Aku mengajari mu
bagaimana supaya layak untuk cinta-Nya, mengarahkan pikiran mu kepada Nya, untuk hidup seperti
Putra Ku. Para pengikut cinta Ku, Aku menutupi kamu dengan mantel Ku, karena sebagai seorang ibu
Aku ingin melindungi kamu. Aku minta kamu untuk berdoa untuk seluruh dunia. Hatiku menderita.
Dosa-dosa bertambah banyak, jumlahnya terlalu banyak. Tetapi dengan bantuan kamu yang rendah
hati, sederhana, dipenuhi dengan cinta, tersembunyi dan suci, hati Ku akan menang. Cintailah Putra
Ku di atas segalanya dan seluruh dunia melalui Dia. Jangan lupa bahwa setiap saudara-suadara mu,
di dalam dirinya sendiri, membawa sesuatu yang berharga - jiwa. Karena itu, anak-anak Ku, Cintailah
semua orang yang tidak mengenal putera-Ku, sehingga melalui doa dan cinta yang datang melalui doa,
mereka bisa menjadi lebih baik; bahwa kebaikan di dalam diri mereka bisa menang; jiwa-jiwa itu dapat
diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Para pengikut Ku, anak-anak Ku, Putera Ku minta kamu
untuk saling mengasihi. Semoga ini tertulis di dalam hatimu dan dengan doa, mencoba untuk hidup
dengan cinta itu. Terima kasih." 07/02/2017
Pesan 25 Juli 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Jadikanlah doa dan cerminan cinta Tuhan untuk
semua orang yang jauh dari Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Anak-anak, tetaplah setia dan
bertekad untuk berubah dan lakukan bagi dirimu agar, untuk kamu, kesucian hidup menjadi kebenaran;
dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan melalui doa, agar hidupmu diatas bumi menjadi
lebih menyenangkan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2017
Pesan 02 Agustus 2017 "Anak-anakku yang terkasih, sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi,
sebagai bunda dari Dia yang mencintai kamu, Aku di sini bersama dengan kamu untuk membantu
kamu mengenal Dia dan mengikuti Dia. Putera-Ku telah meninggalkan jejak-kaki-Nya untuk
memudahkan kamu mengikuti Dia. Jangan takut. Jangan merasa tidak yakin, Aku bersamamu. Jangan
biarkan dirimu berkecil hati karena banyak doa dan pengorbanan diperlukan bagi mereka yang tidak
berdoa, tidak mencintai dan tidak mengenal Putra-Ku. Bantulah, dengan melihat saudara-saudaramu
di dalam diri mereka. Para pengikut cinta-Ku, dengarlah suara-Ku di dalam dirimu, rasakan cinta
keibuan-Ku. Dari itu berdoalah, berdoa dengan bertindak, berdoa dengan memberi, berdoa dengan
cinta, berdoa dalam kerja dan pikiran, atas nama Putera-Ku, semakin banyak cinta yang kamu berikan,
semakin banyak yang akan kamu terima. Cinta yang memancar kasih-sayang menerangi dunia.
Penebusan adalah cinta, dan cinta tidak akan berakhir. Ketika Putera-Ku datang ke dunia lagi, Dia akan
mencari cinta di dalam hatimu. Anak-anak-Ku, banyak tindakan cinta yang telah Dia lakukan untukmu.
Aku mengajari kamu untuk melihat mereka, untuk memahami mereka dan berterima-kasih kepada-Nya
dengan mencintai Dia dan selalu mengulangi pengampunan kepada sesamamu. Karena untuk
mencintai Putera-Ku berarti memaafkan. Putera-Ku tidak dicintai kalau sesamamu tidak dimaafkan,
kalau tidak ada upaya untuk memahami sesama, kalau dia diadili. Anak-anak-Ku, apa gunanya doamu
jika kamu tidak mencintai dan memaafkan? Terima kasih." 08/02/2017
Pesan 25 Agustus 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu untuk menjadi
orang-orang yang berdoa. Berdoalah sampai doa menjadi sukacita bagi kamu dan sebuah pertemuan
dengan Yang Maha Tinggi. Dia akan mengubah hatimu dan kamu akan menjadi orang dari cinta dan
damai. Jangan lupa, anak-anak, bahwa Setan itu kuat dan ingin menarikmu menjauh dari doa. Kamu,
jangan lupa bahwa doa adalah kunci rahasia untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itulah Aku
bersamamu untuk membimbingmu. Jangan putus asa berdoa.Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilan Ku." 08/25/2017
Pesan 02 September 2017 "Anak-anak-Ku yang terkasih, siapa yang sanggup berbicara kepada kamu
tentang cinta dan penderitaan Putera-Ku lebih baik dari pada Aku? Aku hidup bersama-sama dengan
Dia, Aku menderita bersama Dia. Hidup di dunia ini, Aku merasakan sakit karena Aku adalah seorang
ibu. Anak-Ku mencintai pikiran dan karya Bapa Surgawi, Allah yang benar. Dan, seperti yang Dia
katakan kepada Ku, Dia datang untuk menebus kamu. Aku menyembunyikan rasa sakit-Ku melalui

cinta, tetapi kamu, anak-anak-Ku, kamu memiliki banyak pertanyaan. Kamu tidak memahami rasa sakit.
Kamu tidak memahami bahwa melalui cinta dari Tuhan kamu harus menerima rasa sakit dan bertahan.
Setiap manusia akan mengalaminya dengan ukuran yang lebih sedikit atau lebih banyak. Tetapi
dengan damai dalam jiwa dan keadaan dalam rahmat, harapan ada, inilah Putera-Ku, Tuhan, yang
lahir dari Allah, firman-Nya adalah benih hidup yang kekal. Ditaburkan di dalam jiwa-jiwa yang baik,
mereka menghasilkan banyak buah. Putera-Ku menanggung rasa sakit karena Ia menanggung dosadosa kamu ke atas diri-Nya. Oleh karena itu, kamu, anak-anak-Ku, pengikut cinta-Ku, kamu yang
menderita, ketahuilah bahwa rasa sakitmu akan menjadi ringan dan mulia. Anak-anak-Ku, saat kamu
memikul beban, saat kamu menderita, Surga masuk ke dalam diri kamu dan kamu memberi sebagian
dari Surga dan banyak harapan kepada semua orang di sekitar kamu. Terima kasih." 09/02/2017
Pesan 25 September 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Aku memanggil kamu untuk bermurah hati
dalam penolakan, berpuasa dan berdoa untuk semua orang yang sedang dalam percobaan, dan
saudara-saudari kamu. Dengan cara yang khusus, Aku minta kamu untuk berdoa bagi para imam dan
semua orang yang dikonsekrasikan, supaya mereka dapat mengasihi Yesus dengan lebih sungguhsungguh; bahwa Roh Kudus dapat mengisi hati mereka dengan sukacita; agar mereka bisa
menyaksikan Surga dan misteri Surgawi. Banyak jiwa berada dalam dosa, karena tidak ada orang yang
mengorbankan diri mereka dan berdoa untuk pertobatan mereka. Aku bersamamu dan berdoa agar
hatimu dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2017
Pesan 02 Oktober 2017 "Anak-anak-Ku yang terkasih, Aku berbicara kepadamu sebagai seorang ibu
- dengan kata-kata sederhana, tetapi kata-kata yang berisi penuh dengan cinta dan perhatian untuk
anak-anak Ku yang, melalui Putera Ku, dipercayakan kepada Ku. Dan Putera Ku, yang kekal sekarang,
Dia sedang berbicara kepada kamu dengan sabda kehidupan dan menabur kasih kedalam hati yang
terbuka. Oleh karena itu, Aku mohon kepadamu, para pengikut cinta Ku, selalu terbuka hatimu siap
untuk belas kasihan dan pengampunan. Menurut Putera Ku, selalu memaafkan sesamamu, karena
dengan cara ini damai akan ada di dalam dirimu. Anak-anak Ku, rawatlah jiwamu, karena itu sendiri
adalah benar-benar milik mu. Kamu lupa pentingnya keluarga. Keluarga tidak perlu menjadi tempat
penderitaan dan rasa sakit, tetapi tempat untuk pengertian dan kelembutan. Keluarga yang berusaha
untuk hidup sesuai dengan Putera Ku hidup saling mencintai. Ketika Dia masih kecil, Putera Ku berkata
kepada Ku bahwa semua orang adalah saudara-saudara Nya. Oleh karena itu, ingatlah, para pengikut
cinta Ku, bahwa semua orang yang kamu temui adalah bagian dari keluargamu – saudara-saudara
menurut Putera Ku. Anak-anak Ku, jangan membuang waktu memikirkan tentang masa depan, cemas.
Semoga kekhawatiran kamu hanya bagaimana hidup dengan baik setiap saat menurut Putra Ku. Dan
itu dia - damai berserta kamu! Anak-anak Ku, jangan pernah lupa berdoa untuk gembala-gembalamu.
Berdoalah agar mereka bisa menerima semua orang sebagai anak-anak mereka; bahwa, menurut
Putera Ku, mereka mungkin adalah Bapa rohani bagi mereka. Terima kasih!" 10/02/2017
Pesan 25 Oktober 2017 "Anak – anak Ku yang terkasih! Aku memanggil kamu untuk berdoa dimasa
dengan rahmat ini. Kamu semua memiliki masalah-masalah, penderitaan, kesakitan dan kurang akan
damai. Semoga para santo dan santa menjadi contoh bagi kamu dan dorongan untuk kesucian; Tuhan
akan berada dekat kamu dan kamu akan diperbarui dalam mencari melalui pertobatan pribadimu. Iman
akan menjadi harapan bagimu dan sukacita akan mulai bertahta di dalam hatimu. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/25/2017
Pesan 02 November 2017 "Anak-anak-Ku yang terkasih, saat Aku melihat kamu berkumpul di sekitar
Ku, ibumu, Aku melihat banyak jiwa-jiwa yang murni, banyak anak-anak Ku yang mencari cinta dan
penghiburan, tetapi tidak ada orang yang menawarinya kepada mereka. Aku juga melihat mereka yang
sedang melakukan kejahatan, karena mereka tidak memiliki teladan yang baik, mereka belum
mengenal Putera-Ku. Yang baik yang diam dan tersebar melalui jiwa-jiwa yang murni menjadi kekuatan
yang menopang dunia ini. Ada banyak dosa, tetapi ada juga cinta. Putera Ku mengirimkan Aku kepada
kamu - ibu yang sama untuk semua orang - agar Aku bisa mengajari kamu untuk mencintai, untuk
memahami bahwa kamu adalah sesama bersaudara. Dia ingin membantu kamu. Para pengikut cinta
Ku, keinginan yang hidup atas iman dan cinta sudah cukup, dan Putra-Ku akan menerimanya. Tetapi
kamu harus layak, kamu harus memiliki kehendak yang baik dan hati yang terbuka. Putra Ku masuk ke
dalam hati yang terbuka. Aku, sebagai seorang ibu menginginkan agar kamu semua lebih baik
mengenal Putera Ku - Tuhan yang lahir dari Allah - untuk mengetahui kebesaran cinta-Nya yang sangat

kamu butuhkan. Dia menerima dosa-dosa kamu atas diri-Nya sendiri dan memperoleh penebusan
untuk kamu, dan sebagai balasannya Dia meminta agar kamu saling mencintai. Putera Ku adalah cinta.
Dia mencintai semua orang tanpa perbedaan, semua orang dari semua negara dan semua bangsa.
Jika kamu, anak-anak Ku, mau hidup dengan cinta Putera Ku, kerajaan-Nya sudah ada di bumi. Oleh
karena itu, para pengikut cinta Ku, berdoalah, berdoa agar Putera Ku dan cinta Nya lebih dekat dengan
kamu; bahwa kamu mungkin menjadi teladan cinta dan dapat membantu semua orang yang belum
mengenal Putera Ku. Jangan lupa bahwa Putera Ku, Maha-Esa danTri-Tunggal, mencintai kamu.
Kasihilah gembala-gembalamu dan berdoalah untuk mereka. Terima kasih!" 11/02/2017
Pesan 25 November 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih! Di waktu dalam rahmat ini, Aku memanggil
kamu untuk berdoa. Berdoalah dan carilah damai, anak-anak. Dia yang telah datang ke dunia untuk
memberikan kamu damai Nya, terlepas dari siapa dirimu dan apa dirimu - Dia, Putra-Ku, saudaramu melalui Aku memanggilmu untuk bertobat, karena tanpa Tuhan kamu tidak memiliki kehidupan untuk
masa depan atau hidup kekal . Oleh karena itu, percayalah dan berdoalah dan hiduplah dalam rahmat
dan harapan pertemuan dirimu dengan Dia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
11/25/2017
Pesan 02 Desember 2017 "Anak-anak-Ku yang terkasih, Aku berpaling kepadamu sebagai ibumu, ibu
dari yang adil, ibu dari orang-orang yang mencintai dan menderita, ibu dari orang-orang yang suci.
Anak-anak-Ku, kamu juga bisa suci - ini tergantung kepadamu. Mereka yang suci adalah mereka yang
sangat mencintai Bapa Surgawi, mereka yang mencintai Dia di atas segalanya. Karena itu, anak-anakKu, berusahalah selalu untuk menjadi lebih baik. Jika kamu berusaha untuk menjadi baik, kamu bisa
menjadi suci meskipun kamu mungkin tidak memikirkan itu atas dirimu. Jika kamu berpendapat bahwa
kamu baik, kamu tidak rendah hati, dan tinggi hati menjauhkan kamu dari kesucian. Di dunia tanpa
damai ini yang penuh ancaman, tangan-tangan mu, para pengikut cinta-Ku, harus diperpanjang dalam
doa dan belas-kasih. Dan bagi Ku, anak-anak-Ku, berilah hadiah rosario, mawar-mawar yang sangat
Aku cintai. Mawar-mawar Ku adalah doa-doamu yang diucapkan dengan hati dan tidak hanya
diucapkan dengan bibir. Mawar-mawar Ku adalah tindakan doa, iman dan cinta mu. Ketika Putera Ku
masih kecil, Dia berkata kepada Ku bahwa anak-anak Ku akan banyak dan mereka akan membawa
Ku banyak mawar. Aku tidak memahami Nya. Sekarang Aku tahu bahwa kamu adalah anak-anak itu
yang membawa Ku mawar ketika, di atas segalanya, kamu mencintai Putera Ku, saat kamu berdoa
dengan hati, saat kamu membantu yang termiskin. Itu adalah mawar-mawar Ku. Itulah iman yang
membuat segala sesuatu dalam hidup terlaksana melalui cinta, tidak mengenal kesombongan, dan
selalu siap untuk memaafkan; tidak pernah mengadili, selalu berusaha untuk memahami sesama. Oleh
karena itu, para pengikut cinta Ku, berdoalah bagi mereka yang tidak tahu bagaimana mencintai, bagi
mereka yang tidak mencintai kamu, bagi mereka yang telah melakukan kejahatan padamu, bagi
mereka yang belum mengenal cinta Putra-Ku. Anak-anak Ku, Aku meminta ini dari kamu karena, ingat,
berdoa berarti mencintai dan memaafkan. Terima kasih!." 12/02/2017
Pesan 25 Desember 2017 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku membawa kepadamu Putera
Ku Jesus agar Dia memberimu damai dan berkat Nya. Aku memanggil kamu semua, anak-anak, untuk
hidup dan bersaksi atas rahmat dan pemberian yang kamu terima. Jangan takut. Berdoalah agar Roh
Kudus memberi kamu kekuatan menjadi saksi-saksi sukacita dan orang-orang yang damai dan
berpengharapan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2017

25 Desember 2017 Penampakan Tahunan kepada Jakov
Penampakan mulai pukul 2:07 p.m dan berlangsung 10 menit. Setelah itu Jakov menyampaikan pesan
ini:
"Anak-anak Ku yang terkasih, hari ini, di hari dengan rahmat ini, Aku memanggil kamu untuk meminta
kepada Tuhan iman. Anak-anak Ku, putuskan untuk Tuhan dan mulailah hidup dan percaya kepada
apa yang Tuhan panggilkan untuk dirimu, Percaya, anak-anak Ku, berarti menyerahkan hidupmu ke
tangan Tuhan - tangan Tuhan yang menciptakanmu dan yang mencintai mu tanpa batas. Jangan

menjadi orang yang percaya hanya dengan kata-kata tetapi hidup dan bersaksi dengan imanmu melalui
karya dan melalui teladan pribadimu. Berbicaralah kepada Tuhan seperti bicara ke ayah mu. Bukalah
dan serahkanlah hati mu kepada-Nya dan kamu akan melihat bagaimana hatimu berubah dan
bagaimana akan indahnya karya-karya Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak Ku, tidak ada kehidupan
tanpa Tuhan dan itulah sebabnya, sebagai ibumu, Aku menjadi perantara dihadapan, dan berdoa
kepada, Putera Ku untuk memperbarui hatimu dan mengisi hidupmu dengan cinta yang tak terbatas.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."

