Pesan Bunda Maria Medjugorje 1997 Dalam Bahasa Indonesia

25 Januari 1997 "Anak-Ku terkasih! Aku mengundangmu untuk merefleksi masa depanmu. Engkau
tengah membangun sebuah dunia baru tanpa Tuhan, hanya dengan mengandalkan kekuatanmu
sendiri dan itulah sebabnya mengapa engkau merasa tidak puas dan tidak memiliki kegembiraan di
hati. Ini adalah saatku dan untuk itulah, anak-anak kecilku, aku sekali lagi mengundang kalian untuk
berdoa. Tatkala engkau menemukan kesatuan dengan Tuhan, engkau akan merasa lapar akan sabda
Tuhan dan hatimu, anakku, akan meluap dengan kegembiraan. Engkau akan bersaksi tentang kasih
Tuhan di mana pun engkau berada. Aku memberkatimu dan aku mengulangi lagi kepadamu bahwa
aku menyertaimu untuk membantumu. Terima kasih karena telah menanggapi panggilanku." 01/97
25 Pebruari 1997 "Anak-Ku terkasih! Hari ini aku mengundangmu dalam cara yang khusus untuk
membuka dirimu kepada Tuhan Sang Pencipta dan untuk menjadi aktif. Aku mengundangmu, anakanak kecilku, untuk melihat pada saat ini siapa yang membutuhkan bantuan spiritual dan materialmu.
Contohnya adalah, anakku, engkau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang sedang dicari
oleh kemanusiaan. Hanya dengan cara ini engkau akan memahami bahwa engkau dipanggil untuk
bersaksi dan untuk menjadi pembawa sabda dan kasih Tuhan yang gembira. Terima kasih karena telah
menanggapi panggilanku." 02/97
18 Maret 1997 - Penampakan Ulang Tahun Mirjana "Anak-Ku terkasih! Sebagai seorang ibu, aku
meminta engkau untuk tidak melalui jalan yang pernah engkau lalui yaitu jalan tanpa kasih kepada
sesama dan kepada Putra-Ku. Di jalan ini, engkau hanya akan menemukan kekerasan dan kekosongan
hati, dan tanpa damai yang engkau rindukan. Kedamaian yang sejati hanya akan berada pada mereka
yaitu yang mencintai sesama dan Putra-Ku. Dalam hati seseorang yang Putra-Ku bertahta di dalamnya,
orang itu mengerti akan damai dan aman. Terima kasih karena telah menanggapi panggilanku"
03/18/97
Mirjana mengatakan bahwa Bunda Kita hanya merasa sedih tatkala ia menyampaikan pesan, jika tidak,
semuanya seperti biasa. Ia memberkati semua orang yang hadir dan barang-barang religius lainnya.
Bunda Kita berdoa Bapa Kami dan Kemuliaan bersama Mirjana untuk mereka yang tidak percaya.
Penampakan itu berlangsung 6 menit, mulai dari pukul 13:50. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang
rahasia.
25 Maret 1997 "Anak-Ku terkasih! hari ini, dalam cara khusus, Aku mengundang kalian untuk
memegang salib dan bermeditasi akan luka Yesus. Mintalah kepada Yesus untuk menyembuhkan luka
kalian yang selama hidup kalian derita karena dosa kalian atau dosa orang tua kalian. Hanya dengan
cara ini, anak-anak-Ku, engkau akan mengerti bahwa dunia sedang memerlukan pengobatan iman
dalam Tuhan Sang Pencipta. Dengan wafatnya Yesus di salib, engkau akan mengerti bahwa hanya
melalui doa kalian juga dapat menjadi rasul sejati dalam iman; saat dalam keserhanaan dan doa, kalian
hidup dalam iman dan itu adalah karunia. Terima kasih karena telah menanggapi panggilanku." 03/97
25 April 1997 "Anak-Ku terkasih! Hari ini Aku memanggil engkau untuk menghubungkan hidupmu
dengan Tuhan Sang Pencipta, karena hanya dengan ini hidupmu akan mempunyai arti dan engkau
akan memahami bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan mengutus-Ku agar Aku dapat membantu engkau
untuk memahami bahwa tanpa Ia tidak ada masa depan atau kebahagiaan, pokoknya, tidak ada
keselamatan kekal. Anak-anak kecil-Ku, Aku memanggil engkau untuk meninggalkan dosa dan
menerima doa setiap saat, dan engkau dalam doa akan menjadi tahu arti hidupmu. Tuhan memberikan
diri-Nya sendiri kepada mereka yang mencari Dia. Terima kasih karena telah menanggapi
panggilanku." 04/97
25 Mei 1997 "Anak-Ku terkasih! Hari ini aku mengundang kalian untuk memuliakan Tuhan dan demi
kudusnya Nama Tuhan dalam hati dan hidupmu. Anak-anak-Ku, saat engkau dalam kesucian Tuhan,
Ia bersama kalian dan memberikan engkau kedamaian dan kegembiraan yang hanya datang dari
Tuhan melalui berdoa. Itulah sebabnya, anak-anak-Ku, perbaharuilah doa dalam keluargamu dan
hatimu akan memuliakan Nama Tuhan yang kudus dan surga akan bertahta dalam hatimu. Aku berada

dekat denganmu dan Aku menjadi perantara kalian di depan Tuhan. Terima kasih karena telah
menanggapi panggilanku." 05/97
25 Juni 1997 "Anak-Ku terkasih! Hari ini aku bersama kalian dalam cara yang khusus dan Aku
membawakan kalian berkat perdamaian keibuan-Ku. Aku berdoa untuk kalian dan menjadi perantara
kalian di depan Tuhan supaya engkau akan memahami bahwa masing-masing dari kalian adalah
pembawa damai. Kalian tidak memiliki damai jika hati kalian tidak berdamai dengan Tuhan. Oleh karena
itu, anak-anak-Ku, berdoa, berdoa, berdoalah sebab doa adalah dasar kedamaianmu. Bukalah hatimu
dan berilah waktu kepada Tuhan agar Ia dapat menjadi sahabat kalian. Saat persahabatan sejati
dengan-Nya telah terjalin, tidak ada badai yang dapat menghancurkannya. Terima kasih karena telah
menanggapi panggilanku." 06/97
25 Juli 1997 "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku mengundang kalian untuk menanggapi panggilanku untuk
berdoa. Aku menghendaki agar kalian mencari sebuah sudut untuk berdoa pribadi. Aku ingin menuntun
kalian untuk berdoa dengan hati. Hanya dengan demikian kalian akan memahami bahwa tanpa doa
hidup kalian hampa. Kalian akan menemukan arti hidup kalian saat kalian menemukan Tuhan dalam
doa. Itulah sebabnya, anak-anak-Ku, bukalah pintu hatimu dan kalian akan mengerti bahwa doa adalah
kegembiraan dan kalian tidak akan dapat hidup tanpanya. Terima kasih karena telah menanggapi
panggilan-Ku." 07/97
25 Agustus, 1997 "AnakKu! Tuhan memberiKu waktu ini sebagai hadiah kepada kalian agar aku dapat
membimbing dan menuntun kalian menuju jalan keselamatan. Anak-anakKu terkasih, kalian sekarang
tidak memahami berkah ini namun suatu waktu akan tiba saatnya di mana kalian akan meratapi pesanpesan ini. Itulah sebabnya, anakKu, jalankanlah semua kata-kata yang telah Kuberikan kepada kepada
kalian selama saat-saat berkah ini serta berdoalah lagi sampai doa menjadi kebahagiaan bagi kalian.
Aku khususnya memanggil mereka yang telah menyucikan diri mereka kepada HatiKu Yang Tak
Bernoda untuk menjadi teladan bagi orang lain. Aku memanggil semua pendeta dan saudara-saudari
beriman untuk berdoa Rosario dan mengajarkan orang lain untuk mengucapkan doa tersebut. AnakKu,
Rosario sangat menyenangkan Aku. Melalui Rosario, bukalah hati kalian kepadaKu dan aku dapat
membantu kalian. Terima kasih karena telah menanggapi panggilanKu."
25 September 1997 "Anak-Ku! Hari ini aku memanggil kalian untuk memahami bahwa tanpa kasih
kalian tidak dapat memahami bahwa Tuhan harus berada pada tempat pertama dalam hidup kalian.
Itulah sebabnya, anak-Ku, Aku memanggil kalian semua untuk mengasihi, bukan dengan kasih
manusia tapi dengan kasih Tuhan. Dengan demikian, hidup kalian akan menjadi lebih indah dan tanpa
beban. Kalian akan memahami bahwa Tuhan memberikan DiriNya sendiri kepada kalian dengan cara
yang paling sederhana dalam kasih. Anak-Ku, pahamilah kata-kataKu yang Kuberikan dalam kasih,
berdoa, berdoa, berdoa, dan kalian akan dapat menerima sesama kalian dengan kasih dan memaafkan
semua yang menjahati kalian. Tanggapilah dengan doa; doa adalah buah dari kasih terhadap Tuhan
sang Pencipta. Terima kasih karena telah menanggapi panggilan-Ku!"
25 Oktober 1997 "Anak-anakKu! Juga pada hari ini Aku beserta kalian dan Aku memanggil kalian
semua untuk memperbaharui diri kalian dengan menjalankan pesan-pesanKu. AnakKu, semoga doa
menjadi hidup bagi kalian dan semoga kalian menjadi teladan bagi yang lainnya. AnakKu, Aku
menghendaki kalian menjadi pembawa damai dan kebahagiaan Tuhan bagi dunia sekarang yang tidak
memiliki kedamaian ini. Itulah sebabnya, anakKu, berdoa, berdoa, berdoalah! Aku beserta kalian dan
Aku memberkati kalian dengan berkat keibuanKu. Terima kasih karena telah menanggapi
panggilanKu."
25 November 1997 "AnakKu! Hari ini aku mengundang kalian untuk memahami panggilan Kristiani
kalian. AnakKu, Aku menuntun dan membimbing kalian melalui waktu-waktu berkat ini, agar kalian
sadar akan panggilan Kristiani kalian. Para martir suci mati untuk bersaksi: Aku adalah seorang Kristiani
dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. AnakKu, hari ini Aku juga mengundang kalian untuk
bergembira dan menjadi seorang Kristen yang gembira, bertanggung jawab dan sadar bahwa Tuhan
memanggil kalian dalam cara yang khusus untuk menjadi perpanjangan tangan bagi mereka yang tidak
percaya dan agar melalui teladan atas hidup kalian, mereka dapat beriman dan mengasihi Tuhan. Oleh

karena itu, berdoa, berdoalah agar hati kalin terbuka dan peka terhadap Firman Tuhan. Terima kasih
karena telah menanggapi panggilanKu."
25 Desember 1997 "Anak-Ku! Hari ini Aku juga bergembira bersama kalian dan I call you to the good.
Aku ingin kalian masing-masing merefleksi diri dan membawa damai dalam hati kalian dan berkata:
Aku ingin menempatkan Tuhan pada tempat pertama dalam hidupku. Dengan demikian, anakKu,
katakanlah pada setiap orang, Aku menginginkan kebaikan atas diri kalian dan Dia akan menanggapi
dengan kebaikan pula dan kebaikan tersebut akan berdiam dalam hati setiap orang. AnakKu, malam
ini Aku membawakan kalian kebaikan Putra-Ku yang memberikan hidupNya untuk menyelamatkan
kalian. Itulah sebabnya, anakKu, bergembiralah dan ulurkanlah tangan kalian kepada Yesus yang
merupakan satu-satunya kebaikan. Terima kasih karena telah menanggapi panggilanKu."

