
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2010 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 02 Januari 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari Ini Aku memanggilmu, dengan sepenuh 
hati dan cinta, mulai lah bersama Ku, karena Aku ingin menceritakan kepadamu tentang anak Ku. 
Jangan takut, anak - anak Ku, Aku ada disini bersamamu, mendampingimu. Aku memperlihatkan 
kepadamu cara mengampuni dirimu, mengampuni orang lain, dan dengan tulus hati bertobat, berlutut 
dihadapan Bapak. Hilangkan semua yang menghambat kamu dari cinta dan usaha - yang dapat 
membuat kamu bersama Dia dan dalam Dia. Putuskan untuk awal yang baru, awal dari cinta yang tulus 
dari Tuhan sendiri. Terima kasih." 01/02/2010 

Pesan 25 Januari 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Jadikanlah waktu ini, waktu berdoa secara 
pribadi bagi mu, agar benih iman tumbuh dalam hatimu; dan semoga benih itu dapat tumbuh menjadi 
saksi yang menyenangkan yang lain. Aku bersama mu dan ingin meng inspirasikan kamu semua: 
tumbuh berkembang dalam sukacita Tuhan, Ia yang telah menciptakanmu. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2010 

Pesan 02 Febuari 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan cinta keibuan, hari ini Aku 
memanggilmu menjadi mercu suar untuk mereka yang bingung dalam kegelapan karena mengabaikan 
cinta Tuhan. Supaya kamu dapat memancarkan terang dan membawa lebih banyak pengikut. Jangan 
mengijinkan kebohongan keluar dari mulutmu dan mendiamkan hati nurani mu. Jadilah sempurna. Aku 
memimpin mu dengan tangan keibuan Ku - tangan dengan cinta. Terima kasih." 02/02/2010 

Pesan 25 Febuari 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Di waktu dengan rahmat ini, ketika alam juga 
mempersiapkan untuk memberi warna yang terbaik ditahun ini. Aku memanggilmu, anak - anak Ku, 
untuk membuka hatimu untuk Tuhan Sang Pencipta supaya Dia mengubah dan membentukmu menjadi 
rupa Nya sendiri, agar semua yang baik yang sedang tidur lelap dalam hatimu bangun untuk hidup baru 
dan mencintai hidup abadi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2010 

Pesan 02 Maret 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Diwaktu khusus atas usahamu mendekatkan diri 
ke Anak Ku, ke penderitaan Nya, tetapi juga kepada cinta yang ditanggung Nya, Aku ingin 
memberitahukan kepadamu bahwa Aku bersama dengan kamu. Aku akan membantumu untuk menang 
atas kesalahan dan percobaan dengan rahmat Ku. Aku akan mengajarmu tentang cinta, cinta yang 
menghapus semua dosa dan membuat kamu sempurna, cinta yang memberimu damai dari anak Ku 
sekarang dan selamanya. Damai untukmu dan dalam dirimu, karena Aku adalah Ratu Damai. Terima 
kasih." 03/02/2010 

 

Penampakan tahunan kepada Mirjana - 18 Maret 2010 

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 13:50 sampai 13:54 

"Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu untuk mencintai dengan segenap hatimu 
dan seluruh jiwamu. Berdoalah untuk mendapatkan cinta, karena kalau jiwa mencintai, ia memanggil 
anak Ku dengan sendirinya. Anak Ku tidak menolak mereka yang memanggil Dia dan mereka yang 
ingin hidup sesuai dengan diri Nya. Berdoalah bagi mereka yang tidak memahami cinta, mereka yang 
tidak mengerti apa artinya mencintai. Berdoalah agar Tuhan menjadi Bapak mereka dan bukan menjadi 
hakim mereka. Anak Ku, kamu adalah utusan Ku, jadilah seperti sungai mengalirkan cinta Ku. Aku 
membutuhkan mu. Terima kasih". 



  

 

 

Pesan 25 Maret 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku ingin memanggilmu semua 
supaya kuat bertahan dalam berdoa dan disaat kamu diserang dalam percobaan. Jalankan panggilan 
hidupmu sebagai Kristiani dengan sukacita dan rendah hati dan menjadi saksi kepada yang lain. Aku 
bersamamu dan Aku membawa kamu semua kehadapan anak Ku Jesus, dan Ia akan menjadi kekuatan 
dan pendukungmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2010 

 

Pesan 02 April 2010. "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memberkatimu dengan cara 
khusus dan Aku mendoakanmu agar kembali ke jalan yang benar, ke anak Ku – Juru Selamatmu, 
Penebusmu – Dia yang memberimu kehidupan kekal. Renungkan atas semua orang, atas segala 
hal yang tidak mengijinkanmu meninggalkan anak Ku – atas kematian, kelemahan dan 
keterbatasan – lalu ingat akan anak Ku – akan ke Tuhanan Nya yang tanpa batas. Dengan 
penyerahan dan doamu akan mengangkat harkat badanmu dan menyempurnakan jiwamu. 
Bersiaplah, anak – anak Ku. Terima kasih." 

Bunda Maria memberkati semua orang dan semua benda suci yang kita minta diberkati. Saat 
Bunda Maria akan pergi Mirjana melihat sebuah salib keemasan yang besar dibelakang Bunda 
Maria. 

 

Pesan 25 April 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Saat ini, ketika secara khusus kamu 
berdoa untuk mendapatkan perantara dari Ku, Aku memanggilmu, anak - anak Ku, untuk 
berdoa sehingga melalui doa - doa mu Aku dapat membantumu memperoleh lebih banyak hati 
yang mau membukakan diri menerima pesan - pesan Ku. Berdoalah untuk intensi Ku. Aku 
bersamamu dan menjadi perantara dihapapan anak Ku untuk kamu masing - masing. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2010 

Pesan 02 Mei 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini, melalui Diriku, Bapak yang Maha 
Baik memanggilmu untuk mulai suatu kunjungan rohani dengan jiwa penuh cinta -kasih. Anak 
- anak Ku yang terkasih, dipenuhilah dengan rahmat, bertobatlah dengan tulus atas dosa - 
dosa mu dan rindukan kebaikan. Juga rindukan atas nama mereka yang belum pernah kenal 
kebaikan yang sempurna. Kamu akan lebih menyenangkan Tuhan. Terima kasih ." 05/02/2010 

Pesan 25 Mei 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Tuhan menganugerahi kamu untuk hidup 
dan mempertahankan semua yang baik yang ada pada dirimu dan disekitarmu, dan 
mengilhami yang lain supaya lebih baik dan lebih suci; tetapi setan juga tidak pernah tidur dan 
melalui modernisasi mengalihkan dan membawa kamu kejalannya. Dari itu anak - anak Ku, 
dalam cinta untuk Hati Ku yang Tak Bernoda, cintalah Tuhan melebihi segala sesuatu dan 
hidup sesuai dengan perintah - perintah Nya. Dengan cara ini, hidupmu akan berarti dan damai 
akan bersemayam di bumi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/2010 

Pesan 02 Juni 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa 
dan berpuasa supaya melapangkan jalan untuk Anak Ku masuk kedalam hatimu. Terimalah 
Aku sebagai seorang Ibu dan Pembawa Berita dari cinta Tuhan dan keinginan Nya untuk 
penyelamatanmu. Bebaskan dirimu dari segala sesuatu yang memberatkan dirimu dimasa lalu, 
yang memberimu perasaan bersalah, yang sebelumnya menjadikanmu tak berguna dalam 
kesalahan dan kegelapan. Terimalah terang cahaya. Lahirlah kembali dalam kebenaran Anak 
Ku. Terima kasih." 06/02/2010 

Pesan 25 Juni 2010 "Anak – anak Ku yang terkasih. Dengan sukacita Aku memanggilmu 
semua supaya hidup menurut pesan – pesan Ku dengan sukacita, hanya dengan cara ini anak 



  

 

– anak Ku , kamu bisa lebih dekat kepada anak Ku. Aku berkeinginan membimbing kamu 
semua hanya kepada Dia, dan dalam Dia kamu akan menemukan damai sejati dan sukacita di 
hatimu. Aku memberkati kamu semua dan mencintai kamu tanpa batas. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/2010 

 

Penampakan tahunan kepada Ivanka - 25 Juni 2010 

Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 Juni 2010. 
Pada penampakan harian yang terakhir 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 6 menit. Ivanka mendapatkan penampakan dirumahnya. Hanya dihadiri 
keluarganya. 

Setelah penampakan, Ivanka mengatakan: "Bunda Maria membicarakan kepadaku tentang 
rahasia ke-5 dan diakhiri dengan berkata: 'Anak – anak Ku yang terkasih, terimalah berkat 
keibuan Ku.'" 

 

Pesan 02 Juli 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Panggilan keibuan Ku yang Aku tujukan 

kepadamu hari ini adalah panggilan atas kebenaran dan kehidupan. Anak Ku adalah 
Kehidupan, mencintaimu dan mengetahui kebenaran dirimu. Untuk sampai mengetahui dan 
mencintai dirimu sendiri, kamu harus mengetahui Anak Ku, mengetahui dan mencintai yang 
lain, kamu harus melihat Anak Ku didalam mereka. Dari itu anak - anak Ku berdoa, berdoalah, 
agar kamu paham dan menyerah dengan jiwa yang bebas, sepenuhnya berubah dan dengan 
cara ini semoga Kerajaan Surga berada dalam hatimu diatas bumi.Terima kasih." 02/07/2010 

Pesan 25 Juli 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Sekali lagi Aku memanggilmu untuk 
mengikuti Aku dengan sukacita. Aku berkeinginan membimbing kamu semua ke Anak Ku, 
Penyelamatmu. Kamu tak sadar tanpa Dia kamu tidak mendapatkan bahagia dan damai, juga 
masa depan atau kehidupan abadi. Dari itu anak - anak Ku, pergunakanlah dengan baik waktu 
ini dengan doa yang menyenangkan dan penyerahan. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilan Ku." 07/2010 

Pesan 02 Agustus 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu, bersama 
dengan Aku, mulai membangun Kerajaan Surga dalam hatimu; mungkin kamu lupa apa itu 
pribadi - dibimbing oleh contoh dari Anak Ku - renungkan apa itu Tuhan. Apa yang Dia 
inginkan darimu? Jangan mengijinkan Setan membuka jalan kebahagiaan duniawi, jalan tanpa 
Anak Ku. Anak - anak Ku, itu adalah keliru dan hanya berakhir sementara waktu. Anak Ku 
nyata ada. Aku menawarkanmu kebahagiaan surgawi dan damai dan bersatu dengan Anak Ku, 
dengan Tuhan; Aku menawarkanmu Kerajaan Surga. Terima kasih." 08/02/2010 

Pesan 25 Agustus 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan sukacita, juga hari ini, Aku 
ingin mengulangi panggilan kepadamu supaya: berdoa, berdoa, berdoa. Semoga waktu ini 
dapat kamu manfaatkan untuk doa pribadimu. Di siang hari, cari tempat dimana kamu dapat 
berdoa dengan senang dan mengenangnya. Aku mencintai dan memberkati kamu semua. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2010 

Pesan 02 September 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku berada disampingmu karena 
Aku ingin membantumu mengatasi percobaan, yang mana saat pencucian ini ada 
dihadapanmu. Anak - anak Ku, salah satu hal ialah tidak mengampuni dan mohon 
pengampunan. Setiap dosa melawan Cinta dan menjauhkanmu darinya - dan Cinta adalah 



  

 

Anak Ku. Dari itu anak - anak Ku, kalau kamu ingin berjalan bersama Ku menuju damai dalam 
cinta Tuhan, kamu harus belajar mengampuni dan mohon pengampunan. Terima kasih." 
09/02/2010 

Pesan 25 September 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku bersamamu dan 
memberkati kamu semua dengan berkat damai keibuan Ku, dan sangat menganjurkanmu 
untuk hidup lebih mementingkan kehidupan iman kepercayaanmu, karena kamu masih lemah 
dan tidak rendah diri. Aku menganjurkanmu, anak - anak Ku, sedikit bicara tetapi banyak kerja 
atas perubahan pribadimu sehingga kesaksianmu membuahkan hasil. Dan semoga hidupmu 
berdoa tanpa henti. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/2010 

Pesan 02 Oktober 2010 "Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku memanggilmu supaya 
rendah hati, anak – anak Ku, devosi rendah diri. Hatimu butuh adil. Semoga salibmu menjadi 
modalmu bertarung melawan dosa – dosa masa kini. Semoga senjatamu adalah kesabaran 
dan cinta tanpa batas – cinta yang tahu untuk menunggu dan akan membuatmu sanggup 
mengenal tanda – tanda dari Tuhan – bahwa hidupmu, dengan cinta penuh kerendahan hati, 
dapat memperlihatkan kebenaran kepada semua yang mencarinya di dalam gelapnya 
kebohongan. Anak – anak Ku, para rasul Ku, bantulah Aku membuka jalan bagi Anak Ku. 
Sekali lagi Aku memanggilmu untuk berdoa bagi para gembalamu. Bersama mereka, Aku akan 
menang. Terima kasih." 10/02/2010 

Pesan 25 Oktober 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Semoga waktu ini menjadi waktu untuk 
berdoa bagimu. Panggilan Ku, anak - anak Ku, menginginkan kamu membuat keputusan untuk 
berubah; dari itu, berdoa dan carilah perantara dari para orang kudus. Semoga mereka 
menjadi contoh bagimu, dorongan dan kebahagiaan menuju kehidupan kekal. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2010 

Pesan 02 November 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan cinta dan desakan keibuan 
Aku membawa untukmu cahaya hidup yang menghancurkan gelap kematian dalam dirimu. 
Jangan tolak Aku, Anak - anak Ku. Berhenti dan renungkan dirimu dan lihat dosa apa yang ada 
padamu. Waspadalah atas dosamu dan berdoalah mohon pengampunan. Anak - anak Ku, 
kamu tidak menerima keadaan kalau kamu kecil dan lemah, namun kamu bisa jadi kuat dan 
besar dengan melaksanakan kehendak Tuhan. Berikan pada Ku hatimu yang bersih sehingga 
Aku bisa memberi cahaya ke hatimu dengan cahaya hidup, Anak Ku. Terima kasih." 11/02/2010 

Pesan 25 November 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku memandangmu dan Aku melihat 
kedalam hatimu mati tanpa harapan, resah dan lapar. Disana tidak ada doa atau percaya 
kepada Tuhan, makanya Yang Maha Tinggi mengijinkan Ku untuk membawa untukmu harapan 
dan kebahagiaan. Bukalah dirimu. Bukalah hatimu kepada belas kasih dari Tuhan dan Ia akan 
memberimu semua yang kamu butuh dan akan mengisi hatimu dengan damai, karena Ia 
adalah damai dan harapanmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2010 

Pesan 02 Desember 2010 

"Anak – anak Ku yang terkasih. Hari ini Aku berdoa disini bersama kamu agar kamu mendapat 

kekuatan untuk membuka hatimu dan menyadari akan besarnya cinta dari Tuhan yang 

menderita. Melalui cinta, kebaikan dan kelembutan Nya, dimana Aku juga bersamamu. Aku 

mengundang kamu di waktu persiapan yang khusus ini menjadikan waktu untuk berdoa, 

berkorban diri, dan perubahan. Anak – anak Ku, kamu butuh Tuhan. Kamu tidak dapat 

menyongsong masa depan tanpa Anak Ku. Bila kamu paham dan menerima ini, apa yang 

dijanjikan kepadamu akan terlaksana. Melalui Roh Kudus Kerajaan Surga akan lahir dalam 

hatimu. Aku membimbing kamu ketujuan ini. Terima kasih." 12/02/2010 

Pesan 25 Desember 2010 "Anak - anak Ku yang terkasih. Hari ini, Aku dan Anak Ku ingin 
memberikan kamu kesenangan dan damai yang berkelimpahan agar setiap orang menjadi 



  

 

pembawa dan saksi yang bersuka ria atas damai dan kebahagiaan ketempat dimana kamu 
tinggal. Anak - anak Ku, terimalah berkat dan damai. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilan Ku." 12/2010 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2010 

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 2:25 p.m dan berlangsung 7 menit. 

Jakov berkata: Bunda Maria berbincang kepadaku tentang rahasia dan diujung percakapan 
berkata: "Berdoa, berdoa, berdoalah." 

 


