
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2009 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu supaya berdoa. 
Semoga doa menjadi bagimu benih yang akan kamu letakkan dalam hati Ku, yang mana akan Aku 
sampaikan kepada anak Ku Jesus untukmu, bagi keselamatan jiwamu. Aku menginginkan, anak - anak 
Ku, setiap dirimu jatuh cinta kepada kehidupan kekal yang merupakan masa depanmu, dan untuk 
semua barang duniawi membantumu supaya lebih dekat kepada Tuhan Sang Pencipta. Aku 
bersamamu untuk sekian lama karena kamu berada dijalan yang salah. Hanya dengan bantuan Ku, 
anak - anak Ku, kamu akan membuka matamu. Cukup banyak mereka yang hidup sesuai dengan 
pesan - pesan Ku, paham bahwa mereka berada dalam jalan kesucian menuju surga. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2009 

Pesan 25 Febuari 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Diwaktu penyangkalan diri, doa dan penebusan 
dosa ini, Aku memanggilmu untuk pergi mengaku dosa - dosamu supaya rahmat membuka hatimu, 
dan mengijinkan perubahan atas dirimu. Berubahlah anak - anak Ku, bukalah dirimu bagi Tuhan dan 
rencana Nya terhadap dirimu masing - masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
02/2009 

 

PENAMPAKAN TAHUNAN BUNDA MARIA KEPADA MIRJANA DRAGICEVIC SOLDO - 18 MARET 

2009 

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. Beberapa ribu para wisata rohani berkumpul 
berdoa Rosario, di 'Blue Cross'. Penampakan berlangsung dari pukul 13:52 sampai 13:58. 

"Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggilmu memeriksa hatimu dengan tulus dalam waktu 
lama. Apa yang akan kamu lihat dihatimu? Dimana anak Ku berada di hatimu dan sampai mana 
keinginanmu mengikuti Aku ke Dia? Anak - anak Ku, dimasa penyangkalan diri ini sediakanlah waktu 
dimana kamu akan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang Tuhan ku inginkan dari pribadi diriku? Apa 
yang seharusnya akan ku perbuat? Berdoa, berpuaa dan penuh murah hati dan berbelas kasih. Jangan 
kamu lupa gembalamu. Berdoalah agar mereka tidak sesat, dan mereka tetap bersama anak Ku dan 
menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba nya." 

Bunda Maria menatap semua yang hadir dan menambahkan: "Lagi Aku berkata kepadamu, kalau kamu 
memahami betapa besar Aku mencintaimu, kamu akan menangis berbahagia. Terima kasih." 

 

Pesan 25 Maret 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam musim semi ini, ketika semua bangun 
dari tidur musim dinginnya, kamu juga membangun kerohanianmu dengan doa sehingga mereka siap 
menerima cahaya kebangkitan Jesus. Anak anak Ku , semoga Dia mendekatkan hati Nya kepadamu 
sehingga kamu menjadi terbuka ke kehidupan kekal. Aku berdoa untukmu dan menjadi perantara 
kepada Yang Maha-Tinggi untuk pertobatanmu yang tulus. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilan Ku." 03/2009 

Pesan 25 April 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggil kamu semua berdoa untuk 
perdamaian dan jadikan damai saksi nyata dalam keluargamu sehingga damai menjadi harta yang 
tertinggi di dunia yang tanpa damai ini. Aku adalah Ratu Damai mu dan Ibu mu. Aku berkeinginan untuk 
membimbingmu kejalan perdamaian, yang hanya bisa datang dari Tuhan. Dari itu berdoa, berdoa dan 
berdoalah. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2009 



  

 

Pesan 25 April 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Di saat ini, Aku memanggilmu semua untuk 
berdoa menyambut kedatangan Roh Kudus bagi setiap orang yang sudah dipermandikan, sehingga 
Roh Kudus akan memperbaharui kamu semua dan membimbingmu menjadi saksi atas imanmu - kamu 
dan bagi semua orang yang jauh dari Tuhan dan cinta kasih Nya. Aku bersamamu dan menjadi 
perantara bagi kamu dihadapan yang Maha Tinggi.Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan 
Ku." 05/2009 

Pesan 25 Juni 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Bersuka-citalah bersama Ku, bertobatlah dengan 
senang hati dan berterima kasihlah kepada Tuhan atas kehadiran Ku diantara kamu. Berdoalah agar, 
didalam hatimu, Tuhan menjadi pusat kehidupanmu dan dengan saksi kehidupanmu, anak-anak Ku, 
setiap orang merasakan cinta Tuhan. Jadilah kepanjangan tangan Ku untuk setiap orang, sehingga 
mereka dibawa lebih dekat kepada cinta Tuhan. Aku memberkati kamu dengan berkat keibuan Ku. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/2009 

 

PENAMPAKAN TAHUNAN DARI BUNDA MARIA KEPADA IVANKA 25 JUNI 2009 

Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 Juni 2009. 
Menurut para visionari, 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. Setelah penampakan, visionary 
Ivanka mengatakan: 

"Bunda Maria bersama ku selama 10 menit dan berbicara kepadaku tentang rahasia yang ke 10. Bunda 
Maria mengatakan: 'Aku memanggilmu menjadi pembawa damai. Damai, damai, damai.'" 

 

Pesan 25 Juli 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Semoga waktu sekarang ini menjadi waktu untuk 
berdoa bagi kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 07/2009 

Pesan 25 Agustus 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu memperbaharui 
perbaikan dirimu. Anak - anak, kamu tidak cukup suci dan kamu tidak memancarkan kesucian kepada 
yang lain, dari itu berdoa, berdoa, berdoa lah dan usahakan perbaikan pribadimu, hingga kamu bisa 
menjadi pembawa cinta Tuhan kepada yang lain. Aku bersama mu dan membimbing mu menuju surga, 
yang mana merupakan idaman setiap hati. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
08/2009 

Pesan 25 September 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan gembira teruskan usaha atas 
pertobatan mu. Berikan semua suka-duka mu kepada Hati Tanpa Noda Ku agar Aku bisa 
membimbingmu semua ke Anak Ku yang tercinta, sehingga kamu mendapatkan sukacita dalam 
hatiNya. Aku bersama mu mengajar dan membimbing mu ke surga. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilan Ku." 09/2009 

Pesan 25 Oktober 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku membawa untukmu berkat 
Ku, Aku memberkati kamu semua dan Aku panggil kamu supaya tumbuh diatas jalan, dimana Tuhan 
memulainya dari diri Ku untuk penyelamatan mu. Berdoa, berpuasa dan dengan sukacita bersaksi atas 
iman mu, anak - anak Ku, dan semoga hatimu selalu dipenuhi dengan doa. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2009 



  

 

Pesan 2 November 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku berada diantara kamu dan 
menunjukkan kepadamu jalan yang akan membantumu mengetahui cinta Tuhan, cinta dari Tuhan Dia 
yang mengijinkan kamu memanggil Dia Bapak dan mengenal Dia sebagai Bapak. Aku minta kamu 
secara tulus melihat hatimu seberapa besar kamu mencintai Dia. Apakah Dia yang terakhir yang kamu 
cintai? Dikerubungi dengan barang materi, sudah berapa kali kamu menghianati, menyangkal dan 
melupakan Dia? Anak anak Ku, jangan tertipu sendiri atas barang - barang duniawi. Pikirkan atas 
jiwamu karena jiwa jauh lebih penting dari badan, bersihkan jiwamu. Berdoa kepada Bapak, Dia sedang 
menunggumu. Kembalilah kepada Nya. Aku bersamamu karena Dia, dalam belas kasih Nya, mengirim 
Aku. Terima kasih." 11/02/2009 

Pesan 25 November 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam era rahmat ini, Aku memanggilmu 
untuk memperbaharui doa dalam keluarga - keluarga mu. Persiapkan dirimu dengan suka-cita 
menyambut kedatangan Jesus. Anak - anak Ku, semoga hati mu murni dan menyenangkan, sehingga 
cinta dan kehangatan mengalir darimu kepada setiap hati yang jauh dari cinta Nya. Anak - anak Ku, 
jadilah kepanjangan tangan Ku, tangan cinta bagi semua orang -orang yang hilang, yang sudah tidak 
punya iman dan harapan lagi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2009 

Pesan 25 Desember 2009 "Anak - anak Ku yang terkasih. Pada hari yang berbahagia ini, Aku 
membawa kamu semua menghadap anak Ku, Raja Damai, agar Dia memberi kamu damai dan berkat 
Nya. Anak - anak Ku, berbagilah damai dan berkat itu dalam cinta-kasih kepada yang lain Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/2009 

 

PENAMPAKAN TAHUNAN KEPADA JAKOV PADA 25 DESEMBER 2009 

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 14:35 am 
dan berlangsung 12 menit. Bunda Maria memberikan pesan sbb: 

"Anak - anak Ku yang terkasih! Selama ini, Tuhan secara istimewa mengijinkan Aku bersama dengan 
kamu, Aku menginginkan membimbing kamu kejalan untuk bertemu dengan Yesus dan 
penyelamatanmu. Anak - anak Ku, kamu hanya bisa mendapatkan penyelamatan dalam Tuhan. Dari 
itu, terutama saat sekarang ini dihari dengan rahmat bersama kanak - kanak Yesus dalam pangkuan 
Ku, Aku memanggilmu agar mengijinkan Yesus lahir dalam hatimu. Hanya dengan Yesus dalam hatimu 
kamu dapat mempersiapkan jalan keselamatan dan hidup abadi. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilan Ku." 

 


