
  

 

Pesan Santa Maria Medjugorje  2021 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2021 "Anak – anak yang terkasih! Aku memanggilmu saat ini untuk berdoa, 
berpuasa dan menolak keduniawian, agar iman mu lebih kuat. Ini adalah waktu bangkit dan melahirkan. 
Sebagaimana alam, yang memberikan dirinya sendiri, kamu juga, anak-anak, renungkan berapa 
banyak yang telah kamu terima. Jadilah pembawa damai dan cinta yang penuh sukacita agar itu baik 
untuk kamu diatas bumi. Merindukan Surga; dan didalam Surga tidak ada kesedihan atau kebencian. 
Itulah sebabnya, anak-anak, putuskan lagi untuk pertobatan dan biarkanlah kekudusan mulai 
menguasai hidup mu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 01/25/2021 

Pesan 25 Februarui 2021 "Anak - anak yang terkasih! Tuhan telah mengizinkan Aku untuk bersamamu 
juga hari ini, memanggilmu untuk berdoa dan berpuasa. Jalani saat-saat penuh rahmat ini dan jadilah 
saksi pengharapan, karena Aku ulangi kepadamu, anak-anak, bahwa dengan doa dan puasa juga 
peperangan dapat ditekan. Anak-anak, percayalah dan jalani masa rahmat ini dalam iman dan dengan 
iman; dan Hati Tak Bernoda Ku tidak akan meninggalkan kalian dalam keadaan tanpa damai jika kalian 
meminta bantuan kepada Ku. Aku menjadi perantara untukmu di hadapan Yang Mahatinggi dan Aku 
berdoa untuk kedamaian dalam hatimu dan untuk harapan di masa depan. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 02/25/2021 

 

Penampakan tahunan kepada Mirjana Dragicevic-Soldo, 18 Maret 2021 

Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo telah menerima penampakan tiap hari dari tanggal 24 Juni 1981 
sampai 25 Desember 1982. Pada waktu penampakan harian yang terakhir, Bunda Maria memberi dia 
rahasia yang ke-10, dan memberi tahukannya bahwa Dia akan mengunjunginya setahun sekali, yaitu 
tanggal 18 Maret. Dan ini sudah berlangsung selama tahun berjalan. 

"Anak-anak Ku yang terkasih, dengan cara keibuan Aku memanggilmu untuk kembali kepada sukacita 
dan kebenaran Injil, untuk kembali ke cinta Putra Ku - karena Dia sedang menunggumu dengan tangan 
terbuka; bahwa semua yang kamu lakukan dalam hidup kamu lakukan dengan Putra Ku, dengan cinta; 
itu bisa diberkati untukmu; sehingga spiritualitasmu menjadi internal, dan bukan hanya eksternal. 
Hanya dengan cara itu kamu 

 

Pesan 25 Maret 2021 "Anak – anak yang terkasih! Juga, hari ini Aku bersama kamu untuk memberi 

tahu kamu: Anak-anak, siapa yang berdoa tidak perlu takut akan masa depan dan tidak kehilangan 
harapan. Kamu dipilih untuk membawa kegembiraan dan kedamaian, karena kamu adalah milik Ku. 
Aku datang ke sini dengan nama 'Ratu Damai' karena iblis menginginkan tidak ada damai dan perang, 
dia ingin mengisi hatimu dengan ketakutan akan masa depan - tetapi masa depan adalah milik Tuhan. 
Itulah sebabnya, merendahkan hati dan berdoalah, dan serahkan segalanya ke dalam tangan Yang 
Maha Tinggi Dia yang menciptakan kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
03/25/2021 

Pesan 25 April 2021 "Anak-anak yang terkasih! Hari ini Aku memanggilmu untuk menyaksikan imanmu 
dalam warna musim semi. Semoga ini menjadi iman harapan dan keberanian. Semoga imanmu, anak-
anak, tidak goyah dalam situasi apa pun, bahkan dalam situasi pencobaan. Pergilah dengan berani 
bersama Kristus yang bangkit menuju Surga, yang merupakan tujuanmu. Aku menemanimu dalam 
jalan kekudusan ini dan menempatkan kalian semua dalam Hati Tak Bernoda Ku. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/25/2021 

Pesan 25 Mei 2021 "Anak-anak yang terkasih! Hari ini Aku menatap kamu dan berkata: kembali 
kepada Tuhan karena Dia adalah cinta dan karena cinta telah mengirim Aku kepadamu untuk menuntun 



  

 

kamu di jalan pertobatan. Tinggalkan dosa dan kejahatan, putuskan untuk kekudusan dan sukacita 
akan mulai bertahta; dan kamu akan menjadi kepanjangan tangan Ku dalam dunia yang hilang ini. Aku 
ingin agar kamu menjadi doa dan harapan bagi mereka yang belum mengenal Allah yang penuh kasih. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/25/2021 

Pesan 25 Juni 2021 "Anak-anak yang terkasih! Hati Ku gembira karena selama tahun-tahun ini Aku 
melihat cinta dan keterbukaanmu terhadap panggilan Ku. Hari ini Aku memanggil kalian semua: 
berdoalah bersama Ku untuk kedamaian dan kebebasan, karena Setan kuat dan dengan tipuannya, 
ingin memimpin menjauhkan lebih banyak hati dari hati keibuan Ku. Itulah sebabnya putuskan untuk 
Tuhan sehingga itu baik untuk kamu di bumi yang Tuhan berikan kepada kamu. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilan Ku." 06/25/2021 

 

25 Juni 2021 Penampakan Tahunan kepada Ivanka 

Ivanka mendapatkan penampakan di rumahnya dan itu berlangsung 5 menit. (6:41 pm sampai 6:46 
pm) Hanya keluarga Ivanka yang hadir saat penampakan. Setelah penampakan, visionary Ivanka 
berkata: Bunda Maria memberikan pesan berikut: "Anak-anak Aku membutuhkan doa-doa kalian: 
Berdoa, berdoa, berdoalah." 

 

Pesan 25 Juli 2021 "Anak-anak yang terkasih! Aku memanggilmu untuk berdoa bagi semua orang 
yang tidak berdoa. Anak-anak, bersaksi dengan hidupmu dengan bahagia karena kamu adalah milik 
Ku dan Tuhan akan mengindahkan doa-doamu dan memberimu kedamaian di dunia yang tidak damai 
ini di mana kesombongan dan keegoisan memerintah. Anak-anak, kamu bermurah hati dan jadilah 
cinta dari cinta Ku, sehingga orang-orang kafir dapat merasakan bahwa kamu adalah milik Ku dan 
berpindah ke Hati Ku yang Tak Bernoda. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
07/25/2021 

Pesan 25 Agustus 2021 "Anak-anak yang terkasih! Dengan sukacita Aku memanggil kamu semua, 
anak-anak, siapa yang telah menanggapi panggilan Ku: bersukacitalah dan damai sejahtera. 
Bersaksilah dengan hidupmu Surga, yang Aku bawa kepada mu. Sudah saatnya, anak-anak, kamu 
menjadi cerminan cinta Ku kepada semua orang yang tidak mencintai dan yang hatinya telah 
ditaklukkan oleh kebencian. Jangan lupa: Aku bersamamu dan menjadi pengantara untuk kamu semua 
di hadapan Putra Ku Yesus, agar Dia memberimu damai sejahtera-Nya. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilan Ku." 08/25/2021 

Pesan 25 September 2021 "Anak-anak yang terkasih! Berdoalah, bersaksi dan bersukacitalah 
bersama Ku karena Yang Mahatinggi meneruskan mengutus Aku untuk menuntunmu di jalan 
kekudusan. Sadarilah, anak-anak, bahwa hidup ini singkat dan kekekalan menunggumu untuk memberi 
kemuliaan kepada Tuhan dengan keberadaanmu, dengan semua orang kudus. Anak-anak, jangan 
khawatir tentang hal-hal duniawi, tetapi rindukanlah Surga. Surga akan menjadi tujuanmu dan sukacita 
akan mulai bersemayam di hatimu. Aku bersamamu dan memberkati kamu semua dengan berkat 
keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/25/2021 

Pesan 25 Oktober 2021 "Anak-anak yang terkasih! Kembalilah berdoa karena siapa yang berdoa tidak 
takut akan masa depan; siapa yang berdoa terbuka untuk kehidupan dan menghormati kehidupan 
orang lain; siapa yang berdoa, anak-anak, merasakan kebebasan sebagai anak-anak Tuhan dan 
dengan hati gembira melayani demi kebaikan saudaranya. Karena Tuhan adalah cinta dan kebebasan, 
oleh karena itu, anak-anak, ketika mereka ingin mengikat kamu dan menggunakan kamu, itu bukan 
dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dan memberi damai-Nya bagi setiap makhluk, dan itulah 
sebabnya Dia mengutus Aku kepada kamu untuk membantu kamu tumbuh dalam kesucian.Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/25/2021 



  

 

 


