
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2006 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk menjadi 
pembawa Injil dalam keluargamu. Jangan lupa, anak - anak Ku, membaca Kitab Suci. Letakkan 
ditempat yang mudah dilihat dan terapkan dalam kehidupanmu bahwa kamu percaya dan hidup sesuai 
dengan Sabda Allah. Aku dekat dan mencintai mu dan menjadi perantara dihadapan Anak Ku untuk 
kamu masing - masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2006 

Pesan 25 Febuari 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam masa pra-Paskah ini, waktu dengan 
rahmat , Aku memanggilmu untuk membuka hatimu terhadap pemberian yangTuhan ingin sampaikan 
kepadamu. Jangan menutup diri tetapi dengan doa dan penyangkalan diri berkatalah 'ya' kepada Tuhan 
dan Ia akan memberikan mu yang berkelimpahan. Seperti di musim-semi bumi membuka benih dan 
menghasilkan berlipat ganda, demikian juga dengan Bapa mu di surga, Ia akan memberikan mu yang 
berlimpah. Aku bersama mu dan mencintai mu dengan kelembutan anak-anak Ku. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2006 

 

Penampakan tahunan Bunda Maria kepada Mirjana Dragicevic Soldo - 18 Maret 2006 

18.03.2006 - 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 13:59 sampai 14:04 dan Bunda Maria memberikan 
pesan ini. 

"Anak - anak yang terkasih! Aku memanggilmu untuk menyangkal dirimu. Cara ini bisa diperoleh melalui 
cinta, puasa, doa dan berbuat yang baik, Hanya dengan penyangkalan diri secara menyeluruh kamu 
akan mengenal cinta Tuhan dan tanda - tanda dari waktu sekarang. Kamu akan menjadi saksi-saksi 
dari tanda - tanda ini dan akan mulai berbicara tentang mereka. Aku ingin membawa kamu hal ini. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap diri Ku. 

 

Pesan 25 Maret 2006 "Yakin lah anak - anak. Aku memutuskan untuk membimbing mu ke jalan 

kesucian. Tinggal kan dosa dan berangkat ke jalan keselamatan, jalan yang Anak Ku telah pilih. Melalui 
setiap sengsara dan derita mu Tuhan akan memberi mu kebahagia an. Dari itu, anak - anak, berdoa 
lah. Kami dekat dengan mu dengan cinta kami. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
03/2006 

Pesan 25 April 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggil mu supaya lebih 
percaya kepada Aku dan Anak Ku. Ia telah mengalahkan melalui kematian dan kebangkitan Nya dan , 
melalui Aku, memanggil mu untuk ambil bagian dalam suka-cita Nya. Kamu tidak melihat Tuhan, anak-
anak Ku, tetapi kalau kamu berdoa kamu akan merasa kedekatan Nya. Aku bersama mu dan menjadi 
perantara dihadapan Tuhan bagi mu Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2006 

Pesan 25 Mei 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggil mu untuk 
melaksanakan dan hidup menurut pesan - pesan Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Pilihlah 
kesucian, anak - anak Ku, dan pikirkan tentang surga. Hanya dengan jalan ini kamu akan mendapatkan 
damai dalam batinmu dan tak seorangpun sanggup menghancurkannya. Damai adalah pemberian dari 



  

 

Tuhan melalui doa. Anak - anak Ku, cari dan usaha dengan seluruh kekuatanmu untuk mendapatkan 
damai dalam batinmu dan damai didunia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
05/2006 

Pesan 25 Juni 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan penuh rasa senang dalam hati Ku, Aku 
mengucapkan terima kasih atas semua doa - doa yang kamu panjatkan untuk intensi Ku pada masa 
ini. Ketahuilah, anak - anak Ku, kamu dan juga anak - anak mu tidak akan kecewa. Tuhan akan 
memberimu rahmat yang berlimpah dan kamu akan mendapat kehidupan kekal. Aku dekat dengan mu 
dan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang dalam tahun - tahun berlalu, menerima 
pesan - pesan Ku, menjalankannya dalam kehidupan mereka dan memutuskan untuk hidup suci dan 
damai. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/2006 

 

PENAMPAKAN RUTIN TAHUNAN KEPADA VISIONARI IVANKA 

25 06 2006 - Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 Juni 
2006. 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 7 menit. Ivanka mendapatkan penampakan 
dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anak - anaknya. Bunda Maria memberikan 
pesan sebagai berikut: 

"Anak - anak Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku. Berdoa, berdoa, berdoa lah" 

Bunda Maria datang dengan gembira dan berbicara kepada Ivanka tentang rahasia yang ke-7. 

 

Pesan 25 Juli 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Saat ini, jangan kamu memikirkan untuk 
kepentingan jasmani saja tetapi, anak - anak Ku, berikan waktu untuk kepentingan rohani. Dalam 
kesunyian, semoga Roh Kudus berbicara kepada mu dan mau merubah diri mu. Aku bersama mu dan 
dihadapan Tuhan Aku menjadi perantara bagi kamu masing masing. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilan Ku." 07/2006 

Pesan 25 Agustus 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa, 
berdoa, berdoa lah. Hanya dalam doa kamu akan dekat dengan Ku dan anak Ku dan kamu akan melihat 
betapa pendeknya kehidupan ini. Dalam hatimu akan muncul kerinduan surgawi. Sukacita akan mulai 
meliputi hatimu dan doa akan mulai mengalir seperti sungai. Dalam ucapanmu hanya ada puji dan 
syukur kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dan keinginan untuk hidup suci menjadi kenyataan 
bagimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2006 

Pesan 25 September 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku bersama mu dan 
mengundang kamu semua untuk melengkapi pertobatan. Putuskan untuk Tuhan, anak-anak Ku, dan 
kamu akan mendapat kan dalam Tuhan kedamaian yang hatimu cari. Teladani kehidupan orang suci 
dan semoga mereka menjadi contoh bagimu, dan Aku akan membangkit kan semangat mu sepanjang 
Yang Maha Kuasa mengijin kan Aku bersamamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan 
Ku." 09/2006 

Pesan 25 Oktober 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Tuhan mengijinkan Aku 
memberitahukan kamu lagi bahwa kamu hidup dalam waktu dengan rahmat. Kamu tidak sadar, anak - 
anakKu, bahwa Tuhan sedang memberikan kamu kesempatan yang sangat besar untuk bertobat dan 
hidup dalam damai dan cinta. Kamu sangat buta dan terikat dengan barang duniawi dan memikirkan 



  

 

kehidupan dunia. Tuhan mengirim Aku supaya memimpin kamu kepada hidup abadi. Aku, anak - 
anakKu tidak lelah, mesti Aku melihat hatimu terbeban berat untuk segala yang berbentuk rahmat dan 
hadiah. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2006 

Pesan 25 November 2006 "Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk 
berdoa, berdoa dan berdoa. Anak – anak Ku, ketika kamu berdoa kamu dekat kepada Tuhan dan Dia 
memberimu keinginan surgawi. Ini adalah waktu saat kamu dapat berbicara dengan Tuhan dan berbuat 
lebih banyak untuk Tuhan. Dari itu anak – anak Ku, jangan menolak tetapi ijinkan Dia untuk 
membimbingmu, merubah dirimu dan masuk dalam kehidupanmu. Jangan lupa, kamu adalah 
pengembara dijalan menuju hidup kekal. Dari itu anak – anak Ku ijinkan Tuhan membimbingmu seperti 
seorang gembala membimbing dombanya. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
11/2006 

Pesan 25 Desember 2006 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku membawa untukmu Jesus 
yang baru lahir dalam pangkuan Ku. Ia adalah Raja Surga dan dunia, Ia adalah damai mu. Anak - anak 
Ku, tidak ada orang yang sanggup memberikanmu damai selain Dia, Sang Raja Damai. Dari itu, puja 
Dia dalam hati mu, pilihlah Dia dan kamu akan bersuka cita dalam Dia. Ia akan memberkati mu dengan 
berkat damai Nya. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/2006 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2006 

25 12 2006 - 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 
3:23 p.m dan berlangsung 6 menit. 

"Hari ini hari raya meriah atas sukacita dan damai. Bersuka-citalah bersama Ku. Anak - anak Ku, 
dengan jalan istimewa, Aku memanggilmu supaya hidup suci dalam keluargamu. Aku menginginkan 
anak - anak Ku, agar setiap keluarga hidup suci dalam sukacita dan damai Tuhan, yang Tuhan 
sampaikan kepadamu hari ini dengan jalan istimewa, boleh datang mengatur dan tinggal dalam 
keluargamu. Anak - anak Ku, bukalah hatimu hari ini, hari rahmat, putuskan untuk Tuhan dan tempatkan 
Dia di tempat utama dalam keluargamu. Aku adalah ibu mu dan memberimu berkat keibuan Ku." 

 


