Pesan Bunda Maria Medjugorje 2000 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 25 Januari 2000 "Anak anakKu yang terkasih! Aku memanggil kamu, anak-anakKu, untuk
berdoa tanpa berhenti. Kalau kamu berdoa kamu akan lebih dekat kepada Tuhan dan Ia akan
membimbing kamu pada jalan perdamaian dan keselamatan. Karena itu Aku memanggil kamu hari ini
untuk memberi damai kepada yang lain. Hanya dalam Tuhan ada perdamaian yang sejati. Bukalah
hatimu dan jadilah pembawa perdamaian sehingga mereka akan menemukan damai di dalam dan
melalui kamu. Dengan cara ini kamu akan menjadi saksi atas cinta dan damai Tuhan yang diberikan
pada kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2000
Pesan 25 February 2000 "Anak - anakKu yang terkasih! Bangunlah dari tidur atas kurang percaya
dan dosa, karena ini adalah waktu penuh dengan rahmat dimana Tuhan memberikannya kepadamu.
Gunakanlah waktu ini dan carilah rahmat penyembuhan terhadap hatimu dari Tuhan, sehingga kamu
dapat melihat Tuhan dan sesama dengan hatimu. Berdoalah secara khusus bagi mereka yang belum
mengenal cinta Tuhan, dan jadilah saksi dengan kehidupanmu sehingga mereka bisa mengenal
Tuhan dengan cintaNya yang tanpa batas. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu."
2/2000
Penampakan Tahunan kepada Mirjana Soldo pada tanggal 18 Maret 2000 "Anak - anak Ku yang
terkasih! Jangan mencari perdamaian dan kebahagiaan dengan sia - sia, ditempat - tempat yang
salah dan terhadap benda - benda yang salah. Mohonlah dalam nama Putera Ku. Terimalah Dia
dalam hatimu. Hanya dalam nama PuteraKu kamu akan mengalami kebahagiaan sejati dan
perdamaian sejati dalam hatimu. Hanya dengan cara ini kamu akan mengetahui cinta Tuhan dan
menyebarkannya lebih jauh. Saya memanggil kamu menjadi rasul rasul Ku."
Penampakan mulai pada pukul 09.55 dan berlangsung kira kira 5 menit. Bunda Maria mendoakan
setiap orang dan memberkati mereka. Mirjana secara khusus mohon doa kepada yang sakit. Kali ini
Bunda Maria tidak berkata apapun tentang rahasia rahasia.

Pesan 25 Maret 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih! Berdoalah dan pergunakanlah sebaik - baiknya
waktu yang ada saat sekarang ini, karena inilah waktu dengan rahmat. Aku ada bersama dengan
kamu dan Aku menjadi perantaramu untuk setiap orang didepan Tuhan, supaya hatimu terbuka
kepada Tuhan dan kepada cinta Tuhan. Anak -anak Ku, berdoalah tanpa berhenti, sampai berdoa
menjadi sebuah kenikmatan bagimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2000
Pesan 25 April 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kamu untuk
merubahkan kebiasaan hidupmu. Kamu terlalu banyak mementingkan barang materi dan sedikit
tentang hal rohani. Bukalah hatimu dan mulai lebih berusaha lagi atas perubahan kehidupan
pribadimu. Putuskan bahwa setiap hari kamu memberi waktu untuk Tuhan dan untuk berdoa, sampai
berdoa itu bagimu merupakan pertemuan dengan Tuhan yang menyenangkan. Hanya dengan cara
ini kehidupanmu mempunyai nilai dan dengan rasa senang kamu akan merenungkan kehidupan
abadi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2000
Pesan 25 Mei 2000 Anak - anak Ku yang terkasih! Aku bergembira bersamamu dan dalam waktu
dengan rahmat ini, Aku memanggil kamu memperbaharui kehidupan rohani. Berdoalah anak anakKu, agar Roh Kudus datang dan tinggal sepenuhnya dalam dirimu, sehingga kamu dapat
menjadi saksi dalam kesukaan bagi mereka yang jauh dari iman. Terutama anak - anakKu, berdoalah
untuk mendapatkan pemberian dari Roh Kudus sehingga dengan semangat cinta kasih, setiap hari
dan dalam keadaan apapun, kamu dapat lebih akrab dengan sahabatmu; dan dalam kebijaksanaan
dan cinta kasih, kamu dapat mengatasi setiap kesulitan. Aku bersamamu dan menjadi perantara bagi
setiap dari kamu, dihadapan Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 05/2000

Pesan 25 Juni 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu untuk berdoa.
Siapa yang berdoa tidak perlu takut menghadapi waktu yang akan datang. Anak - anakKu janganlah
lupa, Aku bersama dengan kamu dan Aku mencintai kamu semua. Terima kasih atas tanggapan
terhadap panggilanKu." 06/2000

PENAMPAKAN TAHUNAN BUNDA MARIA KEPADA IVANKA
Penerima penampakan Ivanka Ivankovic Elez menerima penampakan tahunannya 25 Juni 2000.
Vicka, Marija dan Ivan menurut kesaksian mereka masih menerima penampakan setiap hari,
sementara Mirjana, Ivanka dan Jakov menerima penampakan setahun sekali. Pada penampakan
harian terakhirnya 7 Mei, 1985 Bunda Maria memberitahukan Ivanka rahasia ke 10 Nya., dan
memberitahukannya bahwa selama masa hidupnya ia akan menerima penampakan setahun sekali.
Dan itu terjadi pada ulang tahun penampakan. Jadi juga tahun ini. Penampakan berlangsung 7 menit
dan Ivanka menerima di rumah keluarganya. Hadir saat penampakan adalah hanya keluarga Ivanka,
suami dan ketiga anaknya. Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut :
"Aku memperkenalkan diriKu sebagai 'Ratu Perdamaian'. Lagi - lagi Aku memanggil kamu untuk
berdamai, berpuasa dan berdoa. Perbaharuilah doa keluarga dan terimalah berkatKu."
Ivanka memberitahukan kita bahwa Bunda Maria gembira dan Ia berbicara kepadanya tentang
rahasia ke-6.

Pesan 25 Juli 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih!. Jangan lupa bahwa kamu berada didunia dalam
perjalanan menuju kehidupan abadi dan bahwa rumahmu ada didalam surga. Maka dari itu, anak anakKu, terbukalah untuk menerima cinta Tuhan dan tinggalkanlah egoisme dan dosa. Semoga
kebahagiaanmu hanya dalam pertemuan dengan Tuhan dalam doamu sehari - hari. Dari itu,
gunakanlah sebaik - baiknya waktu yang ada sekarang ini dan berdoalah, berdoalah, berdoalah dan
Tuhan ada didekatmu dalam doa dan melalui doa. Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilanKu." 07/2000
Pesan 25 Agustus 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih! Aku ingin membagi kesenanganKu dengan
kamu. Dalam HatiKu Yang Terkandung Tanpa Noda, Aku merasa banyak diantara mereka yang telah
lebih dekat denganKu dan dengan cara yang khusus, membawa kemenangan HatiKu Yang
Terkandung Tanpa Noda dalam hati mereka dengan doa dan perubahan. Aku ingin mengucapkan
terima kasih dan mengajak kamu untuk bekerja lebih giat lagi bagi Tuhan dan kerajaanNya dengan
cinta dan kekuatan Roh Kudus. Aku bersama kamu dan Aku memberkati kamu dengan berkat
keibuanKu .Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 08/2000
Pesan 25 September 2000 "Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu untuk
membuka dirimu untuk berdoa. Semoga doa mejadi kesenangan untukmu. Perbaharuilah doa dalam
keluarga - keluarga dan bentuklah kelompok - kelompok untuk berdoa. Dengan cara ini kamu akan
mengalami kebahagiaan dalam doa dan kebersamaan. Semua mereka yang berdoa dan yang
menjadi anggota dari kelompok - kelompok doa telah membuka hati mereka pada kehendak Tuhan
dan menjadi saksi atas cinta Tuhan dalam kegembiraan. Aku bersama kamu, Aku membawa kamu
semua dalam hatiKu dan Aku memberkati kamu dengan berkat keibuanKu. Terima Kasih atas
tanggapan terhadap panggilanKu." 09/2000
Pesan 25 Oktober 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku ingin membuka hati keibuanKu
untukmu dan memanggil kamu semua untuk berdoa untuk ujud Ku. Aku ingin memperbaharui doa
bersamamu. Dan mengajakmu untuk berpuasa yang mana Aku ingin mempersembahkannya kepada
putera Ku Jesus untuk kedatanganNya dalam waktu yang baru - waktunya musim semi. Dalam tahun

Jubilee ini banyak orang telah membuka hatinya kepada Ku dan Gereja sedang diperbaharui dalam
semangat rohani. Aku bersuka denganmu dan Aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas
pemberian ini; dan kamu anak - anak Ku, Aku minta kamu berdoa, berdoa dan berdoalah, sehingga
berdoa menjadi kesenangan untukmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 10/2000
Pesan 25 Nopember 2000 "Anak - anakKu yang terkasih, hari ini saat surga berada dekat dengan
mu melalui cara yang sangat istimewa, Aku memanggil kamu untuk berdoa dan dengan doa kamu
menempatkan Tuhan ditempat pertama. Anak-anakKu, hari ini Aku berada dekat dengan mu dan Aku
memberkati kamu masing masing dengan berkat keibuanKu, sehingga kamu kuat dan mencintai
semua orang yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kamu bisa memberikan cinta
Tuhan. Aku bergembira bersama mu dan Aku ingin memberitahukan kamu bahwa saudaramu Pastor
Slavko telah dilahirkan kembali dalam surga dan menjadi perantara untuk mu. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilanKu." 11/2000
Pesan 25 Desember 2000 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini,saat Tuhan mengijinkan Aku untuk
tetap bersama kamu, dengan kanak - kanak Yesus dalam pelukanKu. Aku senang bersama kamu
dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dilakukanNya selama tahun
Jubile ini. Terutama Aku berterima kasih kepada Tuhan atas panggilan - panggilan bagi mereka yang
mengatakan "Ya" secara menyeluruh bagi Tuhan. Aku memberkati kamu semua dengan berkatKu
dan berkat dari Jesus yang baru lahir.Aku mendoakan kamu semua supaya kesenangan lahir dalam
hati kamu sehingga dengan kesenangan itu kamu juga akan memrasakannya seperti rasa senang
yang Aku rasakan pada hari ini. Dalam kanak Jesus ini Aku membawa kepadamu penyelamat hatimu
dan Dia yang memanggil mu untuk hidup suci.Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu."
12/2000

Penampakan Tahunan kepada Jacov Colo pada Hari Natal 2000 Pada penampakan tiap hari dan
pada hari terakhir kepada Jacov Colo Bunda Maria mengatakan kepadanya bahwa ia akan
mendapatkan penampakan setahun sekali yaitu pada tanggal 25 Desember, perayaan Natal. Jadi
juga pada tahun ini. Penampakan mulai pada pukul 3.20 siang dan berlangsung selama 10 menit.
Bunda Maria datang dengan rasa senang dengan bayi Yesus dipelukanNya. Ia memberkati setiap
orang dan menyampaikan pesan sbb:
"Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini, ketika Yesus dilahirkan, dan dengan kelahiranNya membawa
kebahagiaan yang tak terkira, cinta dan damai, Aku memanggil kamu, dengan cara yang sangat
spesial, untuk mengatakan "ya" kepada Yesus. Bukalah hatimu sehingga Yesus bisa masuk
kedalamnya, datang dan tinggal didalamnya, dan mulai bekerja melalui kamu. Hanya dengan cara ini
kamu dapat mengetahui keindahan sejati cinta Tuhan, kebahagiaan dan damai. Anak - anakKu yang
terkasih, bersukacitalah dalam kelahiran Yesus dan berdoalah bagi mereka yang belum membukakan
hatinya kepada Yesus sehingga Yesus boleh masuk dalam hati mereka dan mulai bekerja melalui
mereka -sehingga setiap orang boleh menjadi contoh sebagai orang sejati yang mencerminkan
bahwa Tuhan bekerja melaluinya."

