
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 1999 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 1999 " Anak-anakKu yang terkasih! Aku mengundang lagi kalian untuk berdoa. 
Tidak ada alasan untuk kalian bekerja lebih keras karena alam masih membentang luas dan tidur lelap. 
Bukalah diri kalian untuk berdoa. Perbaharuilah doa dalam kelurga kalian. Letakkan kitab Injil Suci 
ditempat yang mudah dilihat dalam ruang keluarga kalian, dibaca, direnungkan isinya dan pelajarilah 
bagaimana Tuhan mencintai umatNya. CintaNya kelihatan sendiri sekarang ini, karena Ia mengirim 
Aku untuk memanggil kalian masuk dalam jalan keselamatan. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu. " 01/99 

Pesan 25 Pebruari 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku ada bersama kalian dengan 
cara yang istimewa, merenungkan dan hidup dengan semangat kasih Jesus dalam hatiKu. Anak-
anakKu, bukalah hati kalian dan berikanlah kepadaKu semua yang ada didalamnya : kesukaan, 
kesedihan dan hal yang tersembunyi, juga luka yang kecil sekalipun, yang mana akan Aku bawa 
semuanya kepada Jesus, sehingga dengan cintaNya yang tidak terukurkan, Ia dapat membakar dan 
merubah kedukaan kalian menjadi kesukaan kebangkitanNya. Dari itu, Aku sekarang memanggil kalian 
dengan cara yang luar dari biasa, anak-anakKu, supaya hati kalian terbuka untuk berdoa, dan melalui 
doa, kalian akan menjadi teman Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/99 

PENAMPAKAN TAHUNAN KEPADA MIRJANA SOLDO 18 Maret 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! 
Aku ingin kalian menyerah hati kalian kepadaKu supaya Aku boleh membawa kalian kejalan yang 
menuju kepada cahaya dan kehidupan abadi. Aku tidak ingin hati kalian berkelana dalam kegelapan 
saat ini. Aku akan membantu kalian. Aku akan bersama dengan kalian dalam jalan penemuan cinta 
dan kemurahan Tuhan. Sebagai seorang ibu, Aku minta kalian mengijinkanKu untuk melakukan ini. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 

Penampakan berlangsung 6 menit dari pukul 10.14 sampai 10.20 pagi hari. Ibu Maria berbicara tentang 
rahasia-rahasia. Ia memberkati setiap orang. 

 

Pesan 25 Maret 1999 "Anak anakKu yang terkasih! Aku memanggil kalian berdoa dengan sungguh 
hati. Dengan cara yang istimewa, anak-anakKu, Aku memanggil kalian berdoa dengan ujud supaya 
para pendosa kembali kepada Tuhan dan untuk mereka yang melukai hatiKu dan hati anakKu Jesus 
dengan pedang kebencian dan penghinaan setiap hari. Marilah kita berdoa, anak-anakKu, bagi mereka 
semua yang tidak ingin datang untuk mengenal cinta Tuhan, meskipun mereka berada didalam Gereja. 
Marilah kita berdoa supaya mereka kembali kepada Tuhan, sehingga Gereja dapat bangkit dalam cinta. 
Hanya dengan cinta dan doa, anak-anakKu, kalian bisa hidup, diwaktu sekarang ini, yang mana 
diberikan kepada kalian untuk kembali kepada Tuhan. Berilah prioritas pertama kepada Tuhan, lalu 
Jesus yang sudah bangkit akan menjadi teman kalian. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 03/99 

Pesan 25 April 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kalian untuk berdoa. 
Anak-anakKu, bergembiralah sebagai pengantar damai dan cinta, kedunia tanpa damai ini. Dengan 
berpuasa dan berdoa, kalian menjadi saksi sebagai milikKu dan hidup sesuai dengan pesan-pesanKu. 
Berdoa dan carilah! Aku selalu berdoa dan menjadi pengantara kalian kehadapan Tuhan, supaya kalian 
kembali kepada Tuhan, dan supaya kehidupan dan perilaku kalian selalu sebagai pengikut Kristus. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 04/99 

Pesan 25 Mei 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kalian uantuk kembali 
kepada Tuhan dan lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Anak-anak, kalian mencari damai 
dan berdoa dengan cara yang berbeda. Dan kalian belum memberikan hati kalian kepada Tuhan 
supaya Ia bisa mengisi hati kalian dengan cintaNya. Dari itu Aku ada bersama dengan kalian untuk 
mengajar kalian dan membawa kalian lebih dekat kepada cinta Tuhan. Bila kalian mencintai Tuhan 



  

 

diatas semua yang lain, akan sangat mudah bagi kalian berdoa dan membuka hati kalian untuk Tuhan. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 05/99 

Pesan 25 Juni 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! Hari ini Aku mengucapkan terima kasih atas 
kehidupan dan kesaksian atas pesan-pesanKu dalam hidup kalian. Anak-anakKu, teguhkan hati dan 
berdoalah, supaya doa- doa akan memberi kalian kekuatan dan kesukaan. Hanya dengan cara ini 
setiap dari kalian bisa menjadi milikKu dan Aku akan membimbing kalian menuju pada jalan 
keselamatan. Anak-anakKu, berdoalah dan dengan kehidupan kalian jadilah saksi atas kehadiranKu 
disini. Semoga setiap hari kalian menjadi saksi yang penuh suka cita atas cinta Tuhan. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 06/99 

Pesan 25 Juli 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku bergembira bersama kalian dan 
Aku memanggil kalian semua untuk berdoa dengan kesungguhan hati. Aku memanggil kalian semua, 
anak-anakKu, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, disini bersama denganKu, atas segala 
rahmat yang Ia berikan kepada kalian melalui Aku. Aku ingin kalian memahami bahwa Aku ingin disini 
terjadi, tidak saja tempat untuk berdoa tetapi juga tempat pertemuan dari hati ke hati. Aku ingin hati 
JesusKu dan hati kalian menjadi satu hati dalam cinta dan damai. Maka dari itu, anak-anakKu , 
berdoalah dan bergembiralah atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan disini, meskipun setan 
menghasut supaya terjadi pertengkaran dan kerusuhan. Aku bersama dengan kalian dan Aku 
memimpin kalian semua kedalam jalan cinta. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
07/99 

Pesan 25 Agustus 1999 "Anak-anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kalian untuk 
memuliakan Tuhan, Sang Pencipta, dalam keindahan warna dari alam. Ia berbicara kepada kalian juga 
melalui bunga yang terkecil sekalipun, tentang kecantikannya dan betapa dalam cintaNya dimana Ia 
telah menciptakan kalian. Anak - anakKu, semoga doa mengalir dari hati kalian seperti air murni keluar 
dari sumber mata air. Semoga ladang - ladang gandum berbicara kepada kalian betapa besarnya 
kemurahan dan kebaikan Tuhan terhadap setiap makhluk kehidupan. Dari itu, perbaharuilah doa 
syukur dan ungkapan terima kasih atas segala sesuatu yang Ia berikan kepada kalian. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 08/99 

Pesan 25 September 1999 "Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini, lagi Aku memanggil kalian untuk 
menjadi pembawa perdamaianKu. Dengan cara yang khusus, bila sekarang ini dikatakan bahwa Tuhan 
berada sangat jauh dari kalian, namun sesungguhnya Ia tidak pernah sedekat sekarang ini dengan 
kalian. Aku memanggil kalian untuk memperbaharui doa -doa terutama dalam keluarga - keluarga 
kalian dengan membaca Kitab - Suci dan merasakan kesenangan bertemu dengan Tuhan yang mana 
sangat mencintai mahklukNya. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 09/99 

Pesan 25 Oktober 1999 "Anak - anakKu yang terkasih! Jangan lupa : Sekarang ini adalah waktu yang 
penuh dengan rahmat; karena itu, berdoalah, berdoalah, berdoalah! Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilanKu." 10/99 

Pesan 25 November 1999 "Anak - anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kalian untuk 
berdoa. Dalam waktu yang penuh dengan rahmat ini, semoga salib menjadi tanda dari cinta dan 
kesatuan untuk kalian yang mana melalui salib ini perdamaian sejati datang. Karena itu anak - anakKu, 
berdoalah, khususnya pada saat - saat sekarang ini, kanak - kanak Jesus, pencipta perdamaian, 
semoga lahir dalam hati kalian. Hanya dengan berdoa kalian akan menjadi rasulKu untuk perdamaian 
dalam dunia yang tanpa damai ini. Dari itu berdoalah sampai berdoa membuat kalian senang. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu" 11/99 

Pesan 25 Desember 1999 "Anak - anakKu yang terkasih! Sekarang ini adalah waktu dengan rahmat. 
Anak - anakKu, hari ini dengan cara yang sangat khusus dengan kanak - kanak Jesus, yang mana Aku 
menggendongkanNya dalam pelukanKu, Aku memberikan kemungkinan kepada kalian memutuskan 
untuk perdamaian. Melalui "ya " kalian untuk perdamaian dan keputusan kalian untuk Tuhan, 
kemungkinan baru terbuka untuk perdamaian. Hanya dengan jalan ini, anak - anakKu, abad ini akan 
menjadi damai dan sejahtera untuk kalian. Dari itu, berilah kanak- kanak Jesus yang baru lahir tempat 



  

 

pertama dalam kehidupan kalian dan Dia akan membimbing kalian menuju ke jalan keselamatan. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 12/99 

 

Penampakan Tahunan kepada Jacov Colo pada Hari Natal 1999 Penampakan mulai pada pukul 
3.00 siang dan berlangsung selama 10 menit. Ibu Maria datang dengan rasa senang dengan 
mengenakan gaun keemasan dan bayi Yesus dipelukanNya. Ia membicarakan tentang rahasia - 
rahasia lalu memberkati yang hadir. Ia menyampaikan pesan sbb: 

"Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini, pada hari lahir anakKu, saat hatiKu dipenuhi oleh suka cita dan 
cinta yang tak terukurkan, Aku mengundang kalian untuk membuka diri dan menyerahkan diri kalian 
sepenuhnya kepada Tuhan. Buanglah semua kegelapan yang ada dalam hati kalian, dan ijinkanlah 
cahaya terang Tuhan dan cinta Tuhan masuk kedalam hati kalian dan tinggal disana untuk selamanya. 
Jadilah pembawa cahaya terang dan cinta Tuhan untuk semua orang sehingga kalian akan merasakan 
kebenaran cahaya dan cinta sejati yang hanya dapat kalian peroleh dari Tuhan. Aku memberkati kalian 
dengan berkat keibuanKu." 

 


