Pesan Santa Maria Medjugorje 2019 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 02 Januari 2019 "Anak-anak yang terkasih, sedihnya, di antara kamu, anak-anak Ku, ada begitu
banyak pertempuran, kebencian, kepentingan pribadi dan keegoisan. Anak-anak Ku, begitu mudahnya
kamu melupakan Putra Ku, sabda-Nya, cinta-Nya. Iman sedang dipadamkan dalam banyak jiwa, dan
hati digenggam oleh hal-hal duniawi, tetapi hati keibuan Ku tahu bahwa masih ada orang-orang yang
percaya dan cinta, yang mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Putra Ku, yang tanpa lelah
mencari Putra Ku - kemudian, dengan cara ini, mereka juga mencari Aku. Ini adalah orang-orang yang
rendah hati dan lemah lembut dengan rasa sakit dan penderitaan yang mereka pikul dalam keheningan
dengan harapan mereka dan, di atas segalanya, dengan iman mereka. Ini adalah para pengikut cinta
Ku. Anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, Aku mengajar kamu bahwa Putra Ku tidak hanya meminta
doa terus menerus, tetapi juga karya dan perasaan - yang kamu percaya, kamu mendoakan, bahwa
dengan doa pribadimu, kamu tumbuh dalam iman, bahwa kamu tumbuh dalam cinta. Saling mencintai
adalah apa yang Dia minta - itulah jalan menuju kehidupan kekal. Anak-anak Ku, jangan lupa bahwa
Putra Ku membawa terang ke dunia ini, dan Dia membawanya kepada mereka yang ingin melihatnya
dan menerimanya. Kamulah orangnya, karena ini adalah cahaya kebenaran, kedamaian dan cinta. Aku
menuntunmu dengan cara keibuan untuk memuja Putra Ku; bahwa kamu mencintai Putra Ku dengan
Aku; agar pikiran, perkataan, dan tindakanmu dapat ditujukan kepada Putera-Ku - agar mereka ada
dalam nama-Nya. Maka hati Ku akan terpenuhi.Terima kasih." 01/02/2019
Pesan 25 Januari 2019 "Anak – anak Ku yang terkasih! Hari ini, sebagai seorang ibu, Aku
memanggilmu untuk berubah. Kali ini untukmu, anak-anak, masa hening dan doa. Karena itu, dalam
kehangatan hatimu, semoga sebutir dari harapan dan iman tumbuh dan kamu, anak-anak, dari hari ke
hari akan merasakan kebutuhan untuk lebih banyak berdoa. Hidupmu akan menjadi teratur dan
bertanggung jawab. Kamu akan memahami, anak-anak, bahwa kamu melewati disini di bumi dan kamu
akan merasakan kebutuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan dengan cinta kamu akan
menyaksikan pengalaman pertemuan kamu dengan Tuhan, yang akan kamu bagikan dengan orang
lain. Aku bersama dengan kamu dan berdoa untuk kamu tetapi Aku tidak bisa tanpa 'ya' kamu. Terima
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 01/25/2019
Pesan 02 Februari 2019 "Anak-anak yang terkasih, kasih dan kebaikan Bapa Surgawi memberikan
wahyu, yang membuat iman tumbuh, agar dapat ditafsirkan, agar itu dapat membawa kedamaian,
kepastian dan harapan. Dengan cara ini, Aku juga, anak-anak Ku , melalui cinta yang penuh belas
kasih dari Bapa Surgawi, selalu, sekali lagi, menunjukkan kepada kamu jalan menuju Putra-Ku, menuju
keselamatan abadi. Tetapi, sayangnya, banyak anak-anak Ku tidak mau mendengarkan Aku, banyak
dari anak-anak Ku mempunyai dua pikiran. Dan Aku selalu, pada waktu dan di luar waktu,
mengagungkan Tuhan untuk semua yang telah Dia lakukan dalam diri Ku dan melalui Aku. Putera Ku
memberikan diri-Nya kepada kamu dan memecahkan roti bersama kamu. Ia menceritakan sabda hidup
abadi kepada kamu sehingga kamu dapat membawa mereka kepada semua orang. Dan kamu, anakanak Ku, para pengikut cinta Ku, apa yang kamu takutkan ketika Putra Ku bersama kamu? Serahkan
jiwa-jiwamu kepada-Nya sehingga Dia berada di dalam mereka dan Dia dapat menjadikan kamu alatalat dari iman, alat-alat cinta. Anak-anak Ku, hiduplah sesuai dengan Injil, hiduplah dalam cinta yang
penuh belas kasih untuk sesamamu, dan, di atas segalanya, hiduplah dengan cinta untuk Bapa
Surgawi. Anak-anak Ku, kamu tidak disatukan secara kebetulan. Bapa Surgawi tidak menyatukan siapa
pun secara kebetulan. Putera Ku berbicara kepada jiwa-jiwamu. Aku berbicara kepada hatimu. Sebagai
seorang ibu Aku berkata kepadamu: berangkatlah bersama Aku, cintailah satu sama lain, dan memberi
kesaksian. Jangan takut, dengan teladanmu, untuk membela kebenaran - Firman Allah, yang abadi
dan tidak pernah berubah. Anak-anak Ku, siapa pun yang bertindak dalam terang cinta kasih dan
kebenaran selalu dibantu oleh Surga dan tidak sendirian. Para pengikut cinta Ku, semoga kamu selalu
dikenali di antara yang lainnya oleh ketersembunyian, cinta dan pancaranmu. Aku bersamamu. Terima
kasih." 02/02/2019
Pesan 25 Februari 2019 "Anak – anak Ku yang terkasih! Hari ini, Aku memanggilmu untuk hidup yang
baru. Tidak penting berapa usiamu, bukalah hatimu kepada Yesus yang akan mengubahmu di saat
dengan rahmat ini dan, seperti alam, kamu akan dilahirkan ke dalam hidup yang baru dalam cinta

Tuhan, dan kamu akan membuka hatimu kepada Surga dan hal-hal dari Surga. Aku masih bersamamu,
karena Tuhan mengijinkan Aku karena cinta kepadamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilan Ku." 02/25/2019
Pesan 02 Maret 2019 "Anak-anak yang terkasih, Aku menyebut kamu 'para pengikut cinta Ku'. Aku
menunjukkan kepadamu Putra Ku yang adalah damai sejati dan cinta sejati. Sebagai seorang ibu,
melalui belas kasihan Tuhan, Aku ingin untuk membawa kamu kepada-Nya. Anak-anak Ku, inilah
sebabnya Aku memanggilmu untuk merenungkan dirimu sendiri, mulai dari Putera Ku, agar kamu
memandang Dia dengan hati dan agar kamu dapat melihat dengan hati di mana kamu berada dan ke
mana hidupmu akan pergi. Anak-anak Ku, Aku memanggilmu untuk memahami ini bahwa, terima kasih
kepada Putra Ku, bahwa kamu hidup - melalui cinta dan pengorbanan-Nya. Kamu meminta Putera Ku
untuk berbelas kasih kepadamu dan Aku memanggilmu untuk berbelas kasih. Kamu meminta Dia untuk
menjadi baik kepadamu dan memaafkanmu, dan untuk berapa lama Aku memohon kepadamu, anakanak Ku, untuk mengampuni dan mencintai semua orang yang kamu jumpai? Kalau kamu memahami
kata-kata Ku dengan hati, kamu akan memahami dan mengetahui cinta sejati dan kamu akan dapat
menjadi pengikut dari cinta itu, para pengikut Ku, anak-anak Ku yang terkasih.Terima kasih."
03/02/2019

Penampakan tahunan kepada Mirjana Dragicevic-Soldo, 18 Maret 2019
Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo telah 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 tahukannya bahwa Dia akan mengunjunginya setahun sekali, yaitu
tanggal 18 Maret. Dan ini sudah berlangsung selama tahun berjalan. Beberapa ribu peziarah berkumpul
berdoa Rosario. Penampakan berlangsung dari pukul 13:41 sampai 13:46.
"Anak-anak Ku, sebagai seorang ibu, sebagai Ratu Damai, Aku memanggilmu untuk menerima Putra
Ku sehingga Dia dapat memberimu kedamaian jiwa - bahwa Dia dapat memberimu apa yang adil, yang
baik untukmu. Anak-anak Ku, Putera Ku mengenal kamu. Dia menjalani kehidupan manusia, dan pada
saat yang bersamaan sebagai Tuhan: daging manusia hidup yang menakjubkan, Roh ilahi. Karena itu,
anak-anak Ku, sementara Putra Ku memandangmu dengan mata Nya sebagai Tuhan, Dia menembus
ke dalam hatimu. Mata Nya yang lembut dan hangat mencari diri-Nya di dalam hatimu. Anak-anak Ku,
dapatkah Dia menemukan diri-Nya sendiri [di sana]? Terimalah Dia, dan disaat kesakitan dan
penderitaan akan menjadi saat-saat kelembutan. Terimalah Dia, dan kamu akan memiliki kedamaian
dalam jiwa [kamu] - kamu akan menyebarkannya kepada semua orang di sekitar kamu - dan inilah
yang paling kamu butuhkan sekarang. Perhatikanlah Aku, anak-anak Ku. Berdoalah untuk para
gembala, untuk mereka yang Putera Ku telah memberkati tangan mereka. Terima kasih."

Pesan 25 Maret 2019 "Anak - anak yang terkasih! Ini adalah waktu dengan rahmat. Ketika alam
memperbarui diri untuk kehidupan baru, kamu juga dipanggil untuk bertobat. Putuskanlah untuk Tuhan.
anak-anak, kamu hampa dan tidak memiliki sukacita, karena kamu tidak memiliki Tuhan. Karena itu
berdoalah sampai doa menjadi bagian hidupmu. Di alam carilah Tuhan yang menciptakan kamu,
karena alam berbicara dan berjuang untuk hidup dan bukan untuk mati. Perang-perang berkuasa dalam
hati dan para bangsa, karena kamu tidak memiliki kedamaian dan kamu tidak melihat, anak-anak,
seorang saudara di tetanggamu. Karena itu kembalilah kepada Tuhan dan berdoa. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/25/2019
Pesan 02 April 2019 "Anak-anak yang terkasih, sebagai seorang ibu yang mengenal anak-anak Nya,
Aku tahu bahwa kamu menjerit untuk Putera Ku. Aku tahu bahwa kamu menyerukan kebenaran, untuk
kedamaian, untuk apa yang murni dan tidak menipu. Itulah sebabnya Aku, sebagai seorang ibu, melalui
kasih Tuhan, berbicara kepadamu dan memanggilmu bahwa, dengan doa dan hati yang murni dan
terbuka di dalam dirimu, kamu dapat mengenal Putera Ku - cinta Nya, hati Nya yang penuh belas kasih.

Putera Ku melihat keindahan dalam segala hal. Dia mencari yang baik dalam semua jiwa - bahkan
yang kecil dan tersembunyi - untuk mengampuni yang jahat. Karena itu, anak-anak Ku, para pengikut
cinta Ku, Aku memanggilmu untuk memuja Dia, untuk tanpa henti mengucapkan syukur dan berterimakasih kepada Nya, dan untuk menjadi layak. Karena Dia telah berbicara kepadamu sabda Ilahi, sabda
Tuhan, sabda untuk semua orang dan selamanya. Oleh karena itu, anak-anak Ku, hidup bersukacitalah, wajah yang cerah, bersatu, dan cintailah sesama. Inilah yang kamu butuhkan di dunia saat ini.
Dengan cara ini kamu akan menjadi para pengikut cinta Ku. Dengan cara ini kamu akan menjadi saksi
Putra Ku dengan cara yang benar. Terima kasih." 04/02/2019
Pesan 25 April 2019 "Anak - anak yang terkasih! Ini adalah waktu dalam rahmat, waktu belas kasihan
bagi kalian masing-masing. Anak-anak, jangan biarkan badai kebencian dan ketidak-damaian berkuasa
di dalam dirimu dan di sekitarmu. Kamu, anak-anak, dipanggil untuk mencintai dan berdoa. Iblis
menginginkan ketidak-damaian dan kekacauan, tetapi kamu, anak-anak, menjadi sukacita Yesus yang
bangkit yang telah mati dan hidup kembali untuk kalian masing-masing. Ia menaklukkan maut untuk
memberi kamu hidup, kehidupan kekal. Oleh karena itu, anak-anak, bersaksilah dan bangga bahwa
kamu telah hidup kembali dalam Dia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2019
Pesan 02 Mei 2019 "Anak-anak yang terkasih, dengan cinta keibuan, Aku memanggilmu untuk
menanggapi cinta yang luar biasa dari Putra Ku, dengan hati yang murni dan terbuka, dengan penuh
kepercayaan. Aku tahu keagungan cinta Nya. Aku menggendong Nya di dalam diri Ku, Sang Pemilik
di dalam hati, terang dan cinta dunia. Anak-anak Ku, juga penyampaian Ku kepadamu adalah tanda
kasih dan kelembutan dari Bapa Surgawi - senyum lebar dipenuhi dengan cinta Putra Ku, panggilan
untuk kehidupan kekal. Karena cinta, Darah Putera Ku telah dicurahkan untuk kamu. Darah yang
Berharga itu untuk keselamatanmu, untuk hidup yang kekal. Bapa Surgawi menciptakan manusia untuk
kebahagiaan kekal. Tidak mungkin bagimu yang mengetahui cinta Putra Ku dan yang mengikuti Nya
untuk mati. Hidup menang; Putra Ku hidup. Karena itu, anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, semoga
doa menunjukkan kepadamu cara dan arti menyebarkan cinta Putra Ku - doa dalam bentuk yang paling
mulia. Anak-anak Ku, juga ketika kamu berjuang untuk hidup sesuai dengan sabda Putra Ku, kamu
sedang berdoa. Ketika kamu mencintai orang-orang yang kamu temui, kamu menyebarkan cinta Putra
Ku. Cinta itulah yang membuka pintu Surga. Anak-anak Ku, sejak awal, Aku berdoa untuk Gereja.
Karena itu, Aku juga memanggil kamu, para pengkut cinta Ku, untuk berdoa bagi Gereja dan para
pelayan-pelayannya - bagi mereka yang dipanggil Putra Ku. Terima kasih." 05/02/2019
Pesan 25 Mei 2019 "Anak-anak yang terkasih! Tuhan mengijinkan Aku, karena belas kasihan-Nya,
untuk bersama dengan kamu, untuk mengajar dan menuntun kamu menuju kejalan pertobatan. Anakanak, kamu semua dipanggil untuk berdoa dengan sepenuh hati agar rencana penyelamatan terwujud
untuk kamu dan melalui kamu. Sadarilah, anak-anak, bahwa hidup ini singkat dan hidup yang kekal
menunggu kamu sesuai dengan yang pantas kamu terima. Oleh karena itu, berdoa, berdoa, berdoalah
untuk menjadi instrumen yang layak di tangan Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan
Ku." 05/25/2019
Pesan 02 Juni 2019 "Anak-anak yang terkasih, hanya hati yang murni dan terbuka yang akan
membuat kamu dapat benar-benar mengenal Putra Ku dan bahwa semua orang yang tidak mengenal
kasih-Nya dapat mengetahuinya melalui kamu. Hanya cinta yang akan membuat kamu memahami
bahwa ia lebih kuat dari kematian karena cinta sejati mengalahkan maut dan menjadikannya supaya
kematian tidak ada. Anak-anak Ku, pengampunan adalah bentuk cinta yang paling mulia. Kamu,
sebagai para pengikut cinta Ku, harus berdoa agar kamu kuat secara rohani dan agar kamu bisa
memahami dan memaafkan. Kamu, para pengikut cinta Ku, dengan memahami dan memaafkan,
memberikan contoh cinta dan belas kasihan. Agar mampu memahami dan memaafkan adalah sebuah
pemberian untuk itu perlu berdoa, dan memupuknya. Dengan memaafkan kamu memperlihatkan
bahwa kamu tahu cara mencintai. Lihat saja, anak-anak Ku, bagaimana Bapa Surgawi mencintaimu
dengan cinta yang besar, dengan pengertian, pengampunan, dan keadilan - bagaimana Dia memberi
Aku, kepada kamu, menjadi Bunda hatimu. Dan di sini Aku ada di antara kamu untuk memberkati kamu
dengan berkat keibuan, untuk memanggil kamu untuk berdoa, berpuasa - untuk memberi tahu kamu
untuk percaya, untuk berharap, untuk mengampuni, untuk berdoa bagi para gembalamu, dan terutama
untuk mencintai tanpa batas. Anak-anak Ku, ikutilah Aku. Jalan Ku adalah jalan kedamaian dan cinta,
jalan Putra Ku. Ini adalah jalan yang menuju kepada kemenangan hati Ku. Terima kasih." 06/02/2019

Pesan 25 Juni 2019 "Anak-anak yang terkasih! Aku berterima kasih kepada Tuhan untuk kamu
masing-masing. Secara khusus, anak-anak, terima kasih karena kamu telah menanggapi panggilan
Ku. Aku sedang mempersiapkan kamu untuk masa-masa baru agar kamu teguh dalam iman dan tekun
berdoa, agar Roh Kudus dapat bekerja melalui kamu dan memperbaharui muka bumi. Aku berdoa
bersama kamu untuk kedamaian yang merupakan hadiah paling berharga, meskipun Setan
menginginkan perang dan kebencian. Kamu, anak-anak, jadilah kepanjangan tangan Ku dan dengan
bangga mengikuti Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2019
25 Juni 2019 Penampakan tahunan kepada Ivanka Penampakan, berlangsung 4 menit (18:37h 18:41h), 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."
Pesan 02 Juli 2019 "Anak-anak yang terkasih, sesuai dengan kehendak Bapa yang berbelaskasih,
aku telah memberimu, dan masih akan memberimu, bukti nyata tanda-tanda dari kehadiran keibuan
Ku. Anak-anak Ku, ini adalah keinginan keibuan untuk penyembuhan jiwa-jiwa. Ini adalah keinginan
agar setiap anak Ku dapat memiliki iman yang benar, untuk hidup untuk melihat pengalaman yang
menakjubkan, minum dari pancaran sabda Putra Ku - sabda kehidupan. Anak-anak Ku, Putra Ku,
dengan cinta dan pengorbanan-Nya, membawakan cahaya iman ke dunia dan menunjukkan kepada
kamu jalan iman. Karena, anak-anak Ku, iman mengangkat rasa sakit dan penderitaan. Iman yang
sejati membuat doa lebih sensitif, dan melakukan tindakan belas kasihan - percakapan, sedekah. Anakanak Ku yang memiliki iman - iman sejati - bahagia terlepas dari segalanya karena mereka hidup diawal
kebahagiaan surgawi di bumi. Karena itu, anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, Aku memanggilmu
untuk memberikan teladan iman yang benar, untuk membawa terang di mana ada kegelapan, untuk
hidup seperti Putra Ku. Anak-anak Ku, sebagai seorang ibu aku memberitahukan kamu: kamu tidak
dapat pergi di jalan iman dan mengikuti Putra Ku tanpa para gembalamu. Doakanlah agar mereka
memiliki kekuatan dan kasih untuk membimbing kamu. Semoga doa-doamu selalu bersama mereka.
Terima kasih." 07/02/2019
Pesan 25 Juli 2019 "Anak-anak yang terkasih! Panggilan Ku untuk kamu adalah berdoa. Semoga doa
menjadi sukacita bagimu dan menjadi serangkai karangan bunga yang mengikat kamu kepada Tuhan.
Anak-anak, pencobaan-percobaan akan datang dan kamu tidak akan menjadi kuat, dan dosa akan
memerintah tetapi, jika kamu adalah milik Ku, kamu akan menang, karena perlindunganmu adalah Hati
Putra Ku Yesus. Karena itu, anak-anak, kembalilah berdoa sampai doa menjadi hidup bagimu di siang
dan malam hari. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/25/2019
06/25/2019
Pesan 02 Agustus 2019 "Anak-anak yang terkasih, besar adalah cinta Putra-Ku. Jika kamu
mengetahui kebesaran kasih-Nya, kamu tidak akan pernah berhenti memuja dan berterima kasih
kepada-Nya. Dia selalu hidup bersamamu dalam Ekaristi, karena Ekaristi adalah Hati-Nya, Ekaristi
adalah hati iman, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Meskipun ketika kamu mencoba untuk menjauh
dari Dia, Dia tidak meninggalkanmu. Itulah sebabnya hati keibuan-Ku bahagia ketika Aku melihat
bagaimana kamu - dipenuhi dengan cinta - kembali kepada-Nya, ketika Aku melihat kamu datang
kepada-Nya dengan cara rekonsiliasi, cinta, dan harapan. Hati keibuan-Ku tahu bahwa ketika kamu
memulai jalan iman, kamu adalah tunas-tunas. Tetapi seiring dengan doa dan puasa kamu akan
menjadi buah-buah, bunga-bunga-Ku, para pengikut cinta Ku; kamu akan menjadi pembawa cahaya
dan akan menerangi semua orang di sekitarmu dengan cinta dan kebijaksanaan. Anak-anak-Ku,
sebagai seorang ibu aku memohon kepadamu: berdoa, berpikir, dan merenung. Segala sesuatu yang
indah, menyakitkan, dan sukacita yang terjadi pada kamu - semua ini membuat kamu tumbuh secara
rohani, sehingga Putera-Ku dapat tumbuh dalam dirimu. Anak-anak-Ku, serahkan dirimu kepada-Nya,
percayalah kepada-Nya, percayalah pada cinta-Nya, biarkan Dia menuntunmu. Biarkan Ekaristi
menjadi tempat di mana kamu akan memberi makan jiwamu, dan setelah itu, akan menyebarkan cinta
dan kebenaran - akan menjadi saksi bagi Putera-Ku. Terima kasih." 08/02/2019

Pesan 25 Agustus 2019 "Anak-anak yang terkasih! Doa, bekerja, dan bersaksilah dengan kasih untuk
Kerajaan Surga, semoga ini baik bagimu di bumi ini. Anak-anak, Tuhan akan memberkati usahamu
seratus kali lipat; kamu akan menjadi saksi di antara orang-orang, jiwa orang-orang yang tidak percaya
akan merasakan rahmat pertobatan dan Surga akan bersuka-cita atas usaha dan pengorbanan kamu.
Anak-anak, bersaksilah dengan Rosario di tangan bahwa kamu adalah milik-Ku dan memutuskan untuk
kesucian. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/25/2019
Pesan 02 September 2019 "Anak-anak yang terkasih, berdoalah! Berdoalah Rosario setiap hari karangan bunga yang, sebagai seorang ibu, secara langsung menghubungkan Aku dengan rasa
sakitmu, penderitaan, keinginan, dan harapanmu. Para pengikut cinta Ku, Aku bersamamu melalui
rahmat dan cinta Putra Ku, dan Aku meminta doa-doamu. Dunia sangat membutuhkan doa-doamu
agar jiwa-jiwa bertobat. Dengan penuh percaya, bukalah hatimu untuk Putra Ku, dan di dalamnya Dia
akan menuliskan ringkasan dari kata-kata-Nya - yaitu cinta. Hidup dalam hubungan yang tak
terputuskan dengan Hati Kudus Putra Ku. Anak-anak Ku, sebagai seorang ibu, aku mengatakan
kepadamu bahwa sudah saatnya bagimu untuk berlutut di hadapan Putra Ku untuk mengakui Dia
sebagai Tuhanmu, pusat kehidupanmu. Persembahkan hadiah kepada-Nya - yang paling Dia senangi
- yaitu cinta terhadap sesama, belas kasihan, dan hati yang murni. Para pengikut cinta Ku, banyak
anak-anak Ku masih tidak mengakui Putra Ku sebagai Tuhan mereka, mereka belum mengenal kasihNya. Tetapi kamu, dengan doa kamu yang diucapkan dari hati yang murni dan terbuka, dengan hadiah
yang kamu persembahkan kepada Putra Ku, akan membuat hati yang paling keras pun terbuka. Para
pengikut cinta Ku, kekuatan doa yang diucapkan dari hati - doa yang kuat penuh cinta - mengubah
dunia. Karena itu, anak-anak Ku: berdoa, berdoa, berdoalah. Aku bersama dengan kamu. Terima
kasih." 09/02/2019
Pesan 25 September 2019 "Anak-anak yang terkasih! Hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa untuk
intensi Ku agar Aku dapat membantu kamu. Anak-anak, berdoalah Rosario dan renungkanlah
peristiwa-peristiwa Rosario karena, dalam hidupmu, kamu juga melewati suka dan duka. Dengan cara
ini, kamu mengubah peristiwa-peristiwa rosario ke dalam hidupmu, karena hidup adalah misteri sampai
kamu menempatkannya ke tangan Tuhan. Dengan cara ini, kamu akan memiliki pengalaman iman
seperti Petrus yang bertemu Yesus dan Roh Kudus memenuhi hatinya. Anak-anak, kamu juga dipanggil
untuk bersaksi dengan hidup saling mencintai yang dengannya, hari demi hari, Tuhan membungkusmu
dengan kehadiran Ku. Oleh karena itu, anak-anak, terbukalah dan berdoalah dengan hati dalam iman.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2019
Pesan 02 Oktober 2019 "Anak-anak yang terkasih, kehendak dan cinta Bapa Surgawi membuatnya
agar Aku ada di antara kamu, sehingga Aku, dengan kasih keibuan, dapat membantu pertumbuhan
iman di dalam hatimu, agar kamu dapat benar-benar memahami tujuan dari kehidupan duniawi dan
keagungan Yang Maha Esa. Anak-anak Ku, kehidupan didunia adalah jalan menuju keabadian,
kebenaran, dan kehidupan - untuk Putra Ku. Aku berhasrat untuk membimbingmu ke jalan itu. Kamu,
anak-anak Ku - kamu yang selalu haus akan lebih banyak cinta, kebenaran, dan iman - perlu tahu
bahwa hanya ada satu mata air dari mana kamu dapat minum. Itu adalah kepercayaan kepada Bapa
Surgawi; itu adalah kepercayaan akan kasih Nya. Serahkan dirimu sepenuhnya untuk kehendak Nya
dan janganlah takut. Segala sesuatu yang terbaik untukmu, segala sesuatu yang menuntunmu ke
kehidupan abadi, akan diberikan kepadamu. Kamu akan memahami bahwa tujuan hidup tidak selalu
untuk keinginan dan mengambil, tetapi untuk mencintai dan memberi. Kamu akan memiliki damai dan
cinta sejati. Kamu akan menjadi pengikut cinta. Dengan teladanmu, kamu akan membuatnya sehingga
anak-anak yang tidak mengenal Putra Ku dan cinta Nya mungkin berhasrat untuk mengenal Dia. Anakanak Ku, para pengikut cinta Ku, pujalah Putra Ku bersama Aku dan mencintai Nya di atas segalanya.
Selalu berusaha untuk hidup dalam kebenaran Nya. Terima kasih." 10/02/2019
Pesan 25 Oktober 2019 "Anak-anak yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu untuk berdoa.
Semoga doa menjadi balsem bagi jiwamu, karena hasil doa adalah sukacita, memberi dan menjadi
saksi Tuhan kepada orang lain - melalui hidupmu. Anak-anak, dalam penyerahan total kepada Tuhan,
Dia akan mengurus segalanya dan akan memberkati kamu; dan pengorbananmu akan memiliki makna.
Aku bersamamu dan memberkati kamu semua dengan berkat keibuan Ku. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/25/2019

Pesan 02 November 2019 "Anak-anak yang terkasih, Putra Ku yang terkasih selalu berdoa dan
memuliakan Bapa Surgawi. Dia selalu mengatakan segalanya kepada Nya dan mempercayai
kehendak Nya. Inilah yang harus kamu lakukan, anak-anak Ku, karena Bapa Surgawi selalu
mendengarkan anak-anak Nya. Dari hati ke hati - cinta, cahaya dan kehidupan. Bapa Surgawi
menyerahkan diri Nya melalui wajah manusia, dan wajah ini adalah wajah Putera Ku. Kamu, para
pengikut cinta Ku, kamu harus selalu membawa wajah Putra Ku di dalam hatimu dan pikiranmu. Kamu
harus selalu memikirkan kasih Nya dan pengorbanan Nya. Kamu harus berdoa untuk selalu merasakan
kehadiran Nya, karena, para pengikut cinta Ku, itulah cara bagi kamu untuk membantu semua orang
yang tidak mengenal Putra Ku, yang belum sampai mengenal cinta Nya. Anak-anak Ku, bacalah buku
Injil. Itu selalu ada sesuatu yang baru, itu yang mengikatmu kepada Putra Ku yang dilahirkan untuk
membawa sabda kehidupan kepada semua anak-anak Ku dan mengorbankan diri Nya untuk semua.
Para pengikut cinta Ku, yang dibawa oleh cinta untuk Putra Ku, bawalah cinta dan damai bagi semua
sesamamu, Jangan menghakimi siapa pun. Cintailah semua orang sesuai dengan cinta untuk Putra
Ku. Dengan cara ini, kamu juga akan memelihara jiwamu, dan itu [jiwamu] adalah yang paling berharga,
yang benar-benar milikmu. Terima kasih." 11/02/2019
Pesan 25 November 2019 "Anak-anak yang terkasih! Semoga waktu ini menjadi waktu untuk berdoa
bagimu. Tanpa Tuhan kamu tidak memiliki damai. Karena itu, anak-anak, berdoalah untuk damai di
hati dan keluargamu, agar Yesus dapat lahir di dalam dirimu dan memberi kamu kasih dan berkat Nya.
Dunia sedang perang karena hati penuh dengan kebencian dan kecemburuan. Di mata, anak-anak,
ketidak-damaian terlihat karena kamu tidak mengizinkan Yesus lahir dalam hidupmu. Carilah Dia,
berdoa, dan Dia akan menyerahkan diri Nya untukmu di dalam Anak yang adalah sukacita dan damai.
Aku bersamamu dan Aku berdoa untukmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
11/25/2019
Pesan 02 Desember 2019 "Anak-anak yang terkasih, ketika Aku menatap kamu yang mengasihi
Putera Ku, hati Ku dipenuhi dengan kelembutan. Aku memberkati kamu dengan berkat keibuan.
Dengan berkat keibuan, Aku juga memberkati para gembalamu - kamu yang mengucapkan kata-kata
Putra Ku, yang memberkati dengan tangan Nya dan yang sangat mencintai Nya sehingga kamu siap
untuk membuat setiap pengorbanan bagi Nya dengan sukacita. Kamu mengikuti Dia, yang adalah
gembala pertama, misionaris pertama. Anak-anak Ku, para pengikut cinta Ku, hidup dan bekerja untuk
orang lain, untuk semua orang yang kamu cintai melalui Putera Ku, adalah sukacita dan kenyamanan
hidup duniawi. Jika melalui doa, cinta dan pengorbanan Kerajaan Allah ada di dalam hatimu, maka
hidupmu senang dan cerah. Diantara mereka yang mencintai Putra Ku dan yang saling mencintai satu
sama lain melalui Dia, kata-kata tidak perlu. Pandangan cukup untuk kata-kata yang tak terucapkan
dan perasaan yang tak terungkapkan untuk didengar. Dimana cinta bertahta, waktu tidak lagi
diperhitungkan. Kami ada dengan kamu. Putera Ku mengenal kamu dan mencintaimu. Cintalah yang
membawa kamu kepada Ku, dan melalui cinta itu Aku akan datang kepada kamu dan berbicara
kepadamu tentang karya keselamatan. Aku ingin agar semua anak-anak Ku memiliki iman dan
merasakan kasih keibuan Ku yang menuntun mereka kepada Yesus. Dari itu, kamu, anak-anak Ku,
kemana pun kamu pergi, diterangi dengan cinta dan iman sebagai para pemgikut cinta. Terima kasih."
12/02/2019
Pesan 25 Desember 2019 "Anak - anak Ku yang terkasih! Aku membawa Putera Ku Yesus kepadamu,
agar Dia memberkati kamu dan memperlihatkan kepadamu cinta Nya, yang datang dari Surga. Hatimu
merindukan damai, yang sedikit demi sedikit berkurang di bumi. Itulah sebabnya orang-orang jauh dari
Tuhan dan jiwa-jiwa sakit dan menuju kepada kematian rohani. Aku bersamamu, anak-anak, untuk
membimbing kamu ke jalan keselamatan yang adalah panggilan Tuhan kepadamu. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/25/2019

25 Desember 2019 Penampakan Tahunan kepada Jakov
Pada penampakan harian terakhir kepada Jakov Colo pada tanggal 12 September 1998, Bunda Maria
mengatakan kepadanya bahwa untuk selanjutnya ia akan mendapatkan satu penampakan dalam

setahun, setiap 25 Desember, pada Hari Natal. Ini juga yang terjadi pada tahun ini. Penampakan itu
dimulai pada pukul 2:25 pm dan berlangsung 9 menit. Bunda Maria datang membawa Kanak-Yesus di
tangan Nya. Melalui Jakov, Bunda Maria memberikan pesan berikut:
"Anak-anak yang terkasih, pada hari dengan rahmat ini, dengan cara khusus Aku memanggilmu untuk
membuka hatimu dan memohon agar Yesus menguatkan imanmu. Anak-anak, melalui doa dengan
sungguh-hati, iman dan karya, kamu akan mengetahui apa itu arti menjalani kehidupan Kristen yang
tulus. Sering kali, anak-anak, kegelapan, kesakitan, dan derita yang dipikul melanda hatimu. Jangan
goyah dalam iman dan bertanya 'mengapa' karena kamu berpikir bahwa kamu sendirian dan
ditinggalkan. Sebaliknya, buka hatimu, berdoa dan percaya dengan teguh dan kemudian hatimu akan
merasakan kedekatan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu - bahwa Dia ada di
sampingmu setiap saat. Melalui doa dan iman, Tuhan akan menjawab setiap 'mengapa' dan mengubah
setiap rasa sakit, kegelapan dan salib menjadi cahaya. Terima kasih."

