Pesan Bunda Maria Medjugorje 1996 Dalam Bahasa Indonesia

25 Januari 1996 "Anak-anak-Ku! Hari ini aku mengundang kalian untuk mengambil keputusan bagi
perdamaian. Berdoalah pada Tuhan dan Ia akan memberimu kedamaian sejati. Hiduplah dalam damai
di hati dan kalian akan memahami bahwa kedamaian adalah hadiah dari Tuhan. Anak-anak terkasih,
tanpa kasih kalian tidak akan dapat hidup damai. Buah dari damai adalah kasih dan buah dari kasih
dari memaafkan. Aku menyertai kalian dan Aku mengundang kalian semua untuk pertama-tama
memaafkan dalam keluarga dan baru kalian dapat memaafkan lainnya. Terima kasih atas tanggapan
kalian terhadap panggilan-Ku" 01/96
25 Pebruari 1996: "Anak-anak-Ku, hari ini Aku mengundang kalian untuk kembali kepada Tuhan. Ini
adalah pesan yang paling penting yang telah Kuberikan kepada kalian. Anak-anak-Ku, Aku berharap
kalian menjadi pembawa pesan-pesan-Ku. Aku mengundang kalian untuk menerima pesan-pesan
yang telah Kuberikan kepada kalian selama bertahun-tahun ini. Ini adalah waktu berkat, terutama pada
saat sekarang gereja juga mengundang kalian untuk berdoa dan kembali kepada Tuhan. Aku juga
mengundang kalian untuk menerima pesan-pesan yang telah Kuberikan kepada kalian selama waktu
Aku menampakkan diri di sini. Terima kasih karena telah menanggapi panggilan-Ku" 02/96
18 Maret 1996 - Penampakan Tahunan Mirjana: "Anak-anak-Ku! Pada pesan ini, yang Kusampaikan
kepada kalian melalui hamba-Ku, Aku menginginkan kalian merefleksi diri. Anak-anak-Ku, agunglah
kasih Tuhan. Jangan menutup mata kalian, jangan menutup telinga saat Aku mengulang kembali;
Agunglah Kasih-Nya! Dengarlah panggilan-Ku dan permohonan yang Kusampaikan ini. Tahbiskanlah
hati kalian dan bangunlah di dalamnya rumah Tuhan. Mata dan hati-Ku akan berada di sini, walaupun
pada saat Aku tidak lagi menampakkan diri di sini. Berbuatlah semua yang Kusampaikan kepadamu
dan membimbingmu kepada Tuhan. Janganlah menolak diri kalian terhadap nama Tuhan dan engkau
tidak akan ditolak. Terimalah pesan-pesan-Ku dan engkau akan diterima. Putuskanlah, anak-anak-Ku,
ini adalah saatnya membuat keputusan. Jujurlah dan milikilah hati yang murni. Aku akan
membimbingmu kepada Bapa dan kehadiran-Ku di sini adalah karena kasih-Nya yang agung. Terima
kasih atas kedatangan kalian!" 03/18/96
25 Maret 1996: "Anak-anak-Ku! Aku mengundang kalian untuk memutuskan kembali untuk mencintai
Tuhan di atas segalanya. Pada saat ini. yang disebabkan oleh jiwa konsumerisme, orang telah
melupakan apa artinya mencintai dan menghargai nilai-nilai sejati. Aku kembali mengundang kalian
untuk menempatkan Tuhan pada tempat pertama dalam hidup kalian. Jangan biarkan setan menarik
kalian melalui hal-hal duniawi, tetapi putuskanlah demi Tuhan, yang adalah kebebasan dan kasih.
Pilihlah hidup dan bukannya kematian jiwa. Anak-anak-Ku, pada saat kalian sedang merenungkan
penderitaan dan wafatnya Jesus, Aku mengundang kalian untuk menentukan hidup yang mekar melalui
kebangkitan, dan karenanya hidup kalian akan diperbaharui hari ini melalui kembali kepada Tuhan yang
mana akan membawa kalian menuju ke kehidupan kekal. Terima kasih karena kalian telah menanggapi
panggilan-Ku." 03/96
25 April 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku kembali mengundang kalian untuk menempatkan doa pada
tempat pertama dalam keluarga kalian. Tatkala Tuhan berada pada tempat pertama, maka kalian akan
senantiasa mencari keinginan-Nya. Dengan cara ini, kebaktian kalian sehari-hari kepada-Nya akan
menjadi semakin mudah. Carilah dengan kerendahan hati dan kalian akan mengerti apa yang harus
kalian lakukan. Kebaktian kepada-Nya akan menjadi tugas harian yang akan kalian lakukan dengan
penuh kegembiraan. Aku mengundang kalian untuk menjadi saksi-saksi-Ku melalui doa dan kebaktian
pribadi. Terima kasih karena kalian telah menanggapi panggilan-Ku!" 04/96
25 Mei 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini aku hendak mengucapkan terima kasih atas semua doa dan
pengorbanan yang telah kalian persembahkan kepada-Ku selama bulan ini. Aku juga berharap kalian
semua dapat menjadi aktif sejak ini yaitu melalui Aku berhubungan dengan Surga dalam cara yang
istimewa. Berdoalah untuk mengerti bahwa kalian semua, melalui hidup dan contoh kalian, harus
bekerja sama untuk penyelamatan. Anak-anak-Ku, Aku berharap semua orang akan mau kembali
kepada Tuhan dan melihat Aku dan Putra-Ku, Jesus, dalam kalian. Aku akan menjadi perantara bagi

kalian dan membantu kalian untuk menjadi terang. Dengan membantu sesama, jiwa kalian juga akan
menemukan keselamatan. Terima kasih karena kalian telah menanggapi panggilan-Ku." 05/96
25 Juni 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang
telah kalian lakukan bagiku selama hari-hari ini. Aku mengundang kalian untuk membuka diri kalian
bagi-Ku dan memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Hati kalian belumlah sepenuhnya terbuka
untuk-Ku dan karenanya Aku mengundang kalian untuk berdoa agar Roh Kudus akan membantu kalian
dan hati kalian akan menjadi daging, bukannya batu. Anak-anak-Ku, terima kasih karena telah
menanggapi panggilan-Ku dan atas keputusan kalian untuk berjalan bersama-Ku menuju kesucian."
06/96
25 Juli 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini aku mengundang kalian untuk memberikan setiap hari kepada
Tuhan. Kalian banyak berbicara mengenai Tuhan, namun sedikit bersaksi tentang-Nya. Oleh karena
itu, kembalilah kepada Tuhan agar hidup kalian akan menjadi sejati di hadapan Tuhan, dan agar dalam
kebenaran hidup, kalian akan bersaksi tentang keindahan yang Tuhan berikan kepada kalian. Anakanak-Ku, aku mengundang kalian untuk berdoa karena melalui doa kalian akan mampu kembali
kepada-Nya. Masing-masing dari kalian akan menjadi seperti seorang anak kecil yang terbuka kepada
kasih Tuhan. Terima kasih karena kalian telah menanggapi panggilan-Ku!" 07/96
25 Agustus 1996: "Anak-anak-Ku! Dengarkanlah, karena Aku hendak berbicara dengan kalian dan
mengundang kalian untuk lebih beriman dan percaya kepada Tuhan yang mencintai kalian tanpa batas.
Anak-anak-Ku, kalian tidak tahu bagaimana untuk hidup dalam berkat Tuhan, yang untuk itulah Aku
memanggil kalian semua dari semula, untuk membawa sabda Tuhan dalam hati dan pikiran kalian.
Tempatkanlah Kitab Suci yang Kudus di tempat yang terlihat dalam keluarga kalian, baca dan
hidupkanlah. Ajarlah anak-anak kalian karena jika kalian tidak menjadi teladan bagi mereka, mereka
akan menyimpang dan menjadi tidak ber-Tuhan. Refleksi dan berdoalah, maka Tuhan akan lahir dalam
hati kalian dan hati kalian akan menjadi gembira. Terima kasih karena kalian telah menanggapi
panggilan-Ku." 08/96
25 September 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku mengundang kalian untuk mempersembahkan salibsalib dan penderitaan kalian untuk ujud-ujud-Ku. Akulah Ibu-mu dan Aku ingin membantu kalian dengan
mencarikan berkat Tuhan untuk kalian. Anak-anak-Ku, persembahkanlah penderitaan-penderitaan
kalian sebagai hadiah bagi-Nya agar mereka menjadi bunga yang paling indah dari kegembiraan. Untuk
itu, berdoalah anak-anak-Ku, agar kalian dapat memahami bahwa penderitaan dapat menjadi
kegembiraan dan salib adalah jalan kegembiraan tersebut. Terima kasih karena kalian telah
menanggapi panggilan-Ku." 09/96
25 Oktober 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku mengundang kalian untuk membuka diri kalian kepada
Tuhan Sang Pencipta, agar Dia mengubah kalian. Anak-anak-Ku, kalian adalah kesayangan-Ku. Aku
mencintai kalian semua dan Aku memanggil kalian untuk lebih dekat lagi kepada-Ku dan agar cinta
kalian melalui Hati-Ku Yang Tak bernoda akan lebih teguh. Aku ingin memperbaharui kalian dan
membimbing kalian dengan Hati-Ku kepada Hati Jesus yang hingga hari ini masih menderita dan
memanggil kalian untuk kembali kepada-Nya dan memperbaharui diri. Melalui kalian, Aku hendak
memperbaharui dunia. Mengertilah, bahwa hari ini kalian adalah garam bumi dan terang dunia. Anakanak-Ku, Aku mengundang kalian dan Aku mencintai kalian dan dalam cara yang khusus aku
memohon: Kembalilah kepada Tuhan! Terima kasih karena kalian telah menanggapi panggilanku."
10/96
25 November 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini, sekali lagi, Aku mengundang kalian untuk berdoa, agar
melalui doa, berpuasa dan pengorbanan-pengorbanan kecil kalian dapat menyiapkan diri bagi
kedatangan Jesus. Semoga saat ini menjadi saat berkat bagi kalian. Gunakanlah setiap saat untuk
berbuat baik, karena hanya dengan inilah kalian akan merasakan kelahiran Jesus dalam hati kalian.
Jika dengan hidupmu kalian memberikan contoh dan menjadi tanda kasih Tuhan, kegembiraan akan
muncul dalam hati manusia. Terima kasih karena kalian sudah menanggapi panggilan-Ku." 11/96

25 Desember 1996: "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku bersama kalian secara khusus, membawa Jesus kecil
dalam pangkuan-Ku dan Aku mengundang kalian untuk membuka diri kalian terhadap panggilan-Nya.
Ia memanggil kalian untuk bergembira. Anak-anak-Ku, terimalah dengan gembira pesan-pesan Kitab
Suci yang telah Aku ulangi terus menerus sejak Aku bersama Kalian. Akulah Ibu kalian dan Aku hendak
menunjukkan kepada kalian Tuhan kasih dan Tuhan damai. Aku tidak ingin hidup kalian dalam
kesedihan namun agar kalian sadar dalam kegembiraan akan kekekalan, menurut Kitab Suci. Hanya
dengan cara inilah hidup kalian akan mempunyai arti. Terima kasih karena kalian telah menanggapi
panggilan-Ku." 12/96

