Pesan Bunda Maria Medjugorje 2007 Dalam Bahasa Indonesia

Pesan 25 Januari 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Letak kan Kitab Suci ditempat yang dapat
dilihat di ruang keluarga dan bacalah. Dengan ini, kamu akan tahu berdoa dengan kesungguhan hati,
pikiranmu ada pada Tuhan. Jangan lupa bahwa kamu melewati hari seperti sekuntum bunga di taman
yang kelihatan dari jauh tetapi hilang seketika. Anak - anak Ku, tinggalkan tanda kebaikan dan cinta
dimanapun kamu berada dan Tuhan akan memberkatimu berkelimpahan rahmat Nya. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2007
Pesan 25 Febuari 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Bukalah hatimu kepada kemurahan Tuhan di
masa pra-paskah ini. Bapa di surga ingin membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Dari itu anak anak KU manfaat kan masa ini dengan baik dan dalam perjumpaan dengan Tuhan di saat mengaku
dosa, tinggalkan dosa dan pilih kesucian. Lakukan ini karena cintamu akan Jesus, Dia yang menebus
kamu dengan darah Nya, supaya kamu bahagia dan damai. Jangan lupa, anak - anak Ku:
kebebasanmu adalah kelemahanmu, dari itu ikuti pesan - pesan Ku dengan kesungguhan hati. Terima
kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2007

PENAMPAKAN TAHUNAN BUNDA MARIA KEPADA MIRJANA DRAGICEVIC SOLDO - 18 MARET
2007
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 14:07 sampai 14:12 dan Bunda Maria memberikan
pesan ini.
"Anak - anak Ku yang terkasih! Aku datang kepada mu sebagai seorang ibu dengan hadiah2. Aku
datang dengan cinta dan belas kasih. Anak - anak Ku, Aku sangat ber besar hati. Aku ingin semua
hatimu dibersihkan dengan puasa dan doa. Aku ingin melalui cinta hati kita boleh menang bersama.
Aku ingin melalui kemenangan itu kamu bisa melihat kebenaran sejati, jalan sejati dan kehidupan sejati.
Aku ingin kamu bisa melihat anak Ku. Terima kasih"
Bunda Maria memberkati kami semua dan semua barang2 rohani. Lagi Ia menekan kan bahwa ini
hanya berkat keibuan Nya. Dan Ia minta supaya berdoa setiap hari untuk ujud yang kata Nya < anak
Ku yang terpilih dan terberkati > Menurut Mirjana maksud Bunda Maria adalah untuk para imam.
Pesan 25 Maret 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku ingin mengucapkan terima kasih dari hati
Ku atas penolakan2 dimasa pra-paska ini. Aku ingin memberi semangat kepadamu untuk meneruskan
hidup berpuasa dengan senang hati. Dengan puasa dan penolakan, anak - anak Ku, kamu akan lebih
teguh dalam iman. Dalam Tuhan kamu akan menemukan damai sejati melalui doa setiap hari. Aku
bersama mu dan Aku tak lelah. Aku ingin membawa kamu semua bersama Ku ke surga, dari itu,
putuskan setiap hari untuk hidup suci. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2007
Pesan 25 April 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berubah.
Bukalah hatimu. Masa ini adalah waktu dengan rahmat saat mana Aku berada dengan mu, manfaat
kan dengan sebaik - baik nya. Katakan:' Masa ini adalah waktu untuk jiwaku'. Aku bersama mu dan
mencintai mu dengan cinta yang tak terukurkan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
04/2007

Pesan 25 Mei 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Berdoalah bersama Ku kepada Roh Kudus supaya
Dia membimbingmu dalam mencari keinginan Tuhan di jalan kesucian mu. Dan bagi kamu, yang masih
jauh dari doa, bertobatlah dan, dalam kesunyian hatimu, mencari keselamatan untuk jiwamu dan diasuh
dengan doa. Aku memberkati mu masing - masing dengan berkat keibuan Ku. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/2007
Pesan 25 Juni 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dengan rasa sukacita dalam hati Ku,
Aku meminta mu untuk berubah/bertobat. Anak - anak Ku, jangan lupa bahwa kamu semua penting
dalam rencana yang besar ini, dimana Tuhan membimbing melalui Medjugorje. Tuhan berkeinginan
merubah seluruh dunia dan menyelamatkannya menuju kepada diri Nya, Dia adalah awal dan akhir
dari setiap makhluk. Dengan cara yang khusus, anak - anak Ku, dari lubuk hati Ku yang paling dalam,
Aku minta kamu semua untuk membuka dirimu dan menerima karunia yang besar ini dimana Tuhan
memberimu melalui kehadiran Ku disini. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap dari kamu
untuk pengorbanan dan doa. Aku bersama mu dan memberkati kamu semua. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/2007

Penampakan tahunan dari Bunda Maria kepada Ivanka 25 Juni 2007
Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 Juni 2007.
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 17 menit. Ivanka mendapatkan penampakan
dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anak - anaknya.
Setelah penampakan, visionary Ivanka mengatakan:" Bunda Maria bersama ku selama 17 menit. Ia
bersuka cita dan membicarakan kepada ku tentang kehidupan Nya. Bunda Maria mengatakan: ' Anak
- anak Ku yang terkasih, terimalah berkat keibuan Ku.'"

Pesan 25 Juli 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini, hari peringatan Pelindung Parokimu, Aku
memanggilmu mengikuti jejak kehidupan orang kudus. Semoga mereka, bagimu, dapat menjadi
teladan dan pendorong untuk hidup suci. Semoga doa bagimu seperti udara yang kamu hirup masuk
dan bukan menjadi beban. Anak - anak Ku, Tuhan akan memperlihatkan cinta Nya kepadamu dan
kamu akan mengalami sukacita bahwa kamu adalah kesayangan Ku. Tuhan akan memberkatimu dan
memberimu rahmat yang berkelimpahan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."
07/2007
Pesan 25 Agustus 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk
berubah. Semoga hidupmu anak - anak Ku, menjadi pantulan dari kebaikan Tuhan dan bukan
kebencian dan tidak setia. Berdoalah anak - anak Ku, agar doa menjadi hidup bagimu. Dengan cara
ini, dalam hidupmu kamu akan menemukan damai dan suka cita yang Tuhan berikan kepada mereka
yang membuka hatinya untuk menerima cinta Nya. Dan bagi kamu yang jauh dari kemurahan Tuhan,
berubahlah sehingga Tuhan tidak menjadi tuli atas doamu dan semoga tidak terlambat bagimu. Dari
itu, dalam waktu dengan rahmat ini, berubahlah dan letakkan Tuhan di tempat pertama dalam hidupmu.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2007
Pesan 25 September 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggil kamu semua,
agar hatimu terbakar dan lebih bersemangat mencintai Yang Disalib, dan jangan lupa karena cinta
kepadamu, Ia mengorbankan hidupNya supaya kamu selamat. Anak-anak Ku, renungkan dan

berdoalah supaya hatimu terbuka terhadap cinta Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap
panggilan Ku." 09/2007
Pesan 25 Oktober 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Tuhan mengirim Aku diantara kamu karena
cintaNya agar Aku bisa membimbing kamu menuju jalan keselamatan.Banyak diantara kamu membuka
hatimu dan menerima pesanKu, tetapi masih banyak yang hilang dalam perjalanan dan tanpa pernah
kenal akan cinta sepenuh hati dari Tuhan. Dari itu Aku minta kamu menjadi sumber cinta dan terang
dimana ada kegelapan dan dosa. Aku bersamamu dan memberkati kamu semua. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2007
Pesan 25 November 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini kamu merayakan Kristus Raja atas
segala yang tercipta. Aku menginginkan Dia menjadi Raja atas kehidupanmu. Hanya melalui
penyerahan, anak - anak Ku, kamu sanggup memahami pemberian berupa sengsara Jesus di salib
untuk kamu. Anak -anak Ku, beri kesempatan kepada Tuhan supaya Dia merubahmu dan memberimu
rahmat Nya, sehingga kamu bisa menyampaikan rahmat itu kepada yang lain. Untuk mu anak - anak
Ku, Aku adalah rahmat dan cinta yang datang dari Tuhan untuk dunia yang tanpa damai. Terima kasih
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2007
Pesan 25 Desember 2007 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan rasa sukacita Aku membawa
untukmu Raja Damai agar Dia memberkatimu dengan berkat Nya. Puja Dia dan beri waktu kepada
Sang Pencipta yang mana hatimu merindukan Nya. Jangan lupa bahwa kamu hanya hidup sementara
di dunia dan barang duniawi bisa memberimu sedikit kesenangan, sementara melalui Anak Ku,
kebahagiaan abadi yang diberikan padamu. Dari itu Aku bersamamu dan membimbingmu menuju apa
yang hatimu rindukan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/2007

PENAMPAKAN TAHUNAN KEPADA JAKOV PADA 25 DESEMBER 2007
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 2:29 p.m
dan berlangsung 6 menit. Bunda Maria memberi pesan sbb:
"Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini, dengan cara yang istimewa Aku memanggilmu untuk membuka
diri kepada Tuhan dan setiap hatimu hari ini menjadi tempat Jesus lahir. Anak - anak Ku, sepanjang
masa kini Tuhan mengijinkan Aku bersamamu, Aku berkeinginan membimbingmu menuju kebahagiaan
dalam hidupmu. Anak - anak Ku, bahagia sejati dalam hidupmu hanya ada pada Tuhan. Dari itu anak
- anak Ku jangan mencari kesenangan hidup dari barang duniawi, tetapi bukalah hatimu dan terimalah
Tuhan. Anak - anak Ku, semua yang bersifat duniawi sementara, hanya Tuhan tetap dalam hatimu.
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku."

