
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2005 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam waktu rahmat sekarang ini, Aku 
memanggilmu lagi untuk berdoa. Berdoalah anak - anak Ku, untuk persatuan umat Kristen, agar semua 
sehati. Persatuan akan nyata berada diantara kamu asalkan kamu mau berdoa dan memaafkan. 
Jangan lupa, cinta hanya akan mengalahkan jika kamu berdoa, dan hatimu akan terbuka. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2005 

Pesan 25 Febuari 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu menjadi 
kepanjangan tangan Ku didunia yang menempatkan Tuhan diurutan terakhir. Kamu, anak - anak Ku 
menempatkan Tuhan di urutan pertama. Tuhan akan memberkatimu dan memberi kamu kekuatan 
untuk menjadi saksi bagi Dia, Tuhan yang penuh cinta dan damai. Aku bersama mu dan menjadi 
perantara bagi kamu semua. Anak - anak Ku, jangan lupa bahwa Aku mencintai kamu dengan penuh 
kelembutan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2005 

 

Penampakan tahunan Bunda Maria kepada Mirjana Dragicevic Soldo - 18 Maret 2005 

18.03.2005 - - Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo menerima penampakan tiap hari dari tanggal 24 Juni 
1981 sampai 25 Desember 1982. Pada waktu penampakan 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. 

Tahun ini beberapa ribu para wisata rohani berkumpul berdoa Rosario, di Cenacolo Community di 
Medjugorje. Penampakan berlangsung dari pukul 14:09 sampai 14:14 dan Bunda Maria memberikan 
pesan ini. 

"Anak - anak yang terkasih! Aku mengunjungi kamu sebagai seorang ibu yang sangat mencintai anak 
- anak Nya. Anak - anak Ku, Aku ingin mengajar kamu untuk mencintai juga. Aku berdoa untuk ini. Aku 
berdoa agar kamu mengenal Anak Ku di setiap sesamamu. Jalan menuju Anak Ku, Dia adalah damai 
dan cinta sejati, melalui cinta untuk semua sesama. Anak - anak Ku, berdoa dan berpuasa lah supaya 
hatimu terbuka untuk maksud ini, yang mana adalah keinginan Ku." 

 

Pesan 25 Maret 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu untuk mencintai. Anak 
- anak Ku, kamu harus saling mencintai satu dengan yang lain dengan cinta Tuhan. Setiap saat, dalam 
keadaan suka maupun duka, cintalah yang menang dan dengan jalan ini, cinta akan mulai bersemayam 
dalam hati mu. Yesus yang sudah bangkit akan bersama mu dan kamu akan menjadi saksi Nya. Aku 
akan bersuka cita dengan mu dan melindungi mu dengan mantel keibuan Ku. Khususnya, anak - anak 
Ku, Aku akan mengamati dengan cinta kasih perubahan dirimu sehari - hari. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2005 

Pesan 25 April 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku memanggilmu untuk 
memperbaharui doa dalam keluargamu. Dengan doa dan membaca Kitab Suci, Roh Kudus akan 
memperbaharui dirimu, dan berada dalam keluargamu. Dengan ini, kamu akan menjadi guru iman 
dalam keluargamu. Dengan doa dan cintamu, dunia akan menjadi lebih baik dan cinta akan mulai 
mengatur dunia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2005 

Pesan 25 Mei 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sekali lagi Aku memanggil mu supaya hidup sesuai 
dengan pesan - pesan Ku dengan rendah diri. Khususnya sekarang ini menjadi saksi bagi mereka 
menjelang ulang tahun penampakan. Anak - anak Ku, jadi lah tanda bagi mereka yang jauh dari Tuhan 



  

 

dan cinta Nya. Aku bersama mu dan memberkati kamu semua dengan berkat keibuan Ku. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/2005 

Pesan 25 Juni 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku mengucapkan terima kasih kepada 
kamu atas setiap pengorbanan yang kamu berikan untuk permohonan Ku. Aku memanggilmu, anak - 
anak Ku, untuk menjadi pembawa damai dan cinta dalam keluarga - keluarga mu dan di dunia ini. 
Berdoalah agar Roh Kudus menerangi dan membimbing kamu ke jalan kesucian. Aku bersama mu dan 
memberkaiti kamu semua dengan berkat keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan 
Ku." 06/2005 

 

Penampakan rutin tahunan kepada visionari Ivanka 

25 06 2005 - Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 Juni 
2005. Menurut para visonari, Vicka, Marija dan Ivan masih terus mendapatkan penampakan setiap hari, 
dan Mirjana, Ivanka dan Jakov mendapatkan penampakan setahun sekali. Pada penampakan tanggal 
7 Mei 1985, Bunda Maria menyampaikan kepada Ivanka rahasia yang ke sepuluh dan memberitahu 
dia akan mendapatkan penampakan setahun sekali yaitu pada hari ulang tahun penampakan. Jadi itu 
juga yang terjadi tahun ini. Penampakan berlangsung 10 menit. Ivanka mendapatkan penampakan 
dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anak - anaknya. Bunda Maria memberikan 
pesan sebagai berikut: 

"Anak - anak Ku. Cintailah sesama dengan cinta Anak Ku. Damai, damai, damai." 

Bunda Maria datang dengan gembira dan berbicara kepada Ivanka tentang rahasia yang ke-6. 

 

Pesan 25 Juli 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku memanggil mu untuk mengisi 
hari mu dengan doa-doa yang singkat dan bersemangat. Jika kamu berdoa, hati mu terbuka dan Tuhan 
mencintai mu dengan cinta yang istimewa dan memberi mu rahmat yang istimewa. Dari itu, gunakan 
kesempatan ini dengan baik dan persembahkan semuanya kepada Tuhan lebih daripada masa yang 
lalu. Lakukan novena puasa dan mati raga hingga setan jauh dari mu dan rahmat senantiasa 
mengelilingi mu. Aku dekat dengan mu dan menjadi perantara dihadapan Tuhan untuk setiap diri mu. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/2005 

Pesan 25 Agustus 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku memanggil mu untuk 
menjalani kehidupan menurut pesan - pesan Ku. Tuhan sudah menganugerah kan kepada mu sebuah 
pemberian dalam masa kini sebagai suatu masa dengan rahmat. Dari itu anak - anak Ku pergunakanlah 
sebaik - baik nya setiap saat dan berdoa, berdoa, berdoa lah. Aku memberkati kamu semua dan 
menjadi perantara dihadapan Yang Maha Tinggi untuk kamu masing - masing. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2005 

Pesan 25 September 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan penuh cinta kasih Aku memanggil 
mu: bertobat lah, meskipun kamu jauh dari hati Ku. Jangan lupa, Aku adalah ibu mu dan Aku merasa 
pilu untuk setiap dari kamu yang jauh dari hati Ku, namun Aku tidak meninggal kan kamu sendirian. 
Aku yakin kamu sanggup meninggalkan jalan yang berdosa dan memutuskan untuk hidup suci. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/2005 

Pesan 25 Oktober 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Percaya, berdoa dan cinta, maka Tuhan akan 
dekat padamu. Ia akan memberi kamu hadiah berupa semua rahmat yang kamu minta pada Nya. Aku 
adalah hadiah bagimu, karena dari hari ke hari, Tuhan mengijinkan Aku bersama kamu dan mencintai 
kamu dengan cinta tanpa batas. Dari itu anak - anak Ku, dalam doa dan kerendahan hati bukalah 



  

 

hatimu dan jadilah saksi atas kehadiran Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
10/2005 

Pesan 25 November 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa, 
berdoa, berdoa hingga doa menjadi bagian hidup mu. Anak - anak Ku, saat ini, dengan secara istimewa, 
Aku berdoa dihadapan Tuhan supaya memberi kamu hadiah berupa iman. Hanya dalam iman 
kepercayaan kamu akan menjumpai bahagia dari kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Hatimu 
akan senang bila memikirkan hidup abadi. Aku bersama mu dan mencintai mu dengan kelembutan 
hati. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2005 

Pesan 25 Desember 2005 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, ditangan Ku Aku membawa 
kepadamu kanak Jesus, Raja Damai, memberkatimu dengan damai Nya. Anak - anak Ku, dengan jalan 
khusus hari ini Aku memanggilmu menjadi pembawa damai di dunia yang tanpa damai ini. Tuhan akan 
memberkatimu. Anak - anak Ku jangan lupa Aku adalah ibumu. Aku memberkati kamu semua dengan 
berkat khusus, dengan kanak Jesus di tangan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
12/2005 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2005 

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 2:45 p.m 
dan berlangsung 7 menit. Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini, dengan Jesus dalam tanganKu, dengan jalan khusus Aku 
memanggilmu untuk berubah. Anak-anak Ku, selama ini Tuhan mengijinkan Aku bersamamu, Aku terus 
memanggilmu untuk berubah. Banyak diantara kamu masih menutup hatinya. Anak-anak Ku, Jesus 
adalah damai, cinta dan sukacita, dari itu mulai sekarang putuskanlah mengikuti Jesus. Mulailah 
berdoa. Berdoalah kepada Dia untuk diberikan perubahan. Anak-anak Ku, hanya dengan Jesus kamu 
bisa mendapatkan damai, sukacita dan hatimu penuh rasa cinta. Anak-anak Ku, Aku mencintaimu. Aku 
adalah ibu mu dan memberimu berkat keibuan Ku." 

 


