Pesan Bunda Maria Medjugorje 1998 Dalam Bahasa Indonesia

25 Januari 1998 "AnakKu! Hari ini Aku memanggil kalian semua untuk berdoa. Hanya dengan doalah
hati kalian akan berubah, menjadi lebih baik dan lebih peka terhadap Firman Tuhan. AnakKu, jangan
izinkan setan menarik kalian dan melakukan apa yang ia kehendaki. Aku memanggil kalian untuk
bertanggung jawab dan berpendirian serta menguduskan diri setiap hari melalui doa kepada Tuhan.
Semoga Misa Kudus, anakKu, bukan menjadi kebiasaan bagi kalian, tetapi menjadi hidup. Dengan
menjalankan Misa Kudus setiap hari, kalian akan merasakan kebutuhan akan kesucian dan kalian akan
tumbuh dalam kesucian. Aku dekat dengan kalian dan menjadi perantara kalian masing-masing di
depan Tuhan, agar Ia memberi kalian kekuatan untuk mengubah hati kalian. Terima kasih karena telah
menanggapi panggilanKu." 01/98
25 Februari 1998 "Anak-anakKu! Hari ini Aku kembali bersama kalian dan sekali lagi Aku memanggil
kalian semua untuk mendekatiKu melalui doa-doa kalian. Dalam suatu cara yang istimewa, Aku
memanggil kalian untuk membersihkan hati, melepaskan ketergantungan, pada saat-saat berkat ini.
Anak-anakKu, dengan sedikit pengorbanan, bermeditasi dan temukanlah arti keinginan dan kematian
Yesus pada diri kalian masing-masing. Hanya jika kalian dekat dengan Yesus, kalian akan memahami
kasihNya yang tiada tara kepada kalian. Melalui doa dan pembersihan hati, kalian akan menjadi lebih
terbuka kepada karunia iman dan kasih kepada Gereja dan sesama kalian. Aku mencintai dan
memberkati kalian semua. Terima kasih atas karena telah menanggapi panggilanKu." 02/98
25 Maret 1998 "Anak-anakKu! Hari ini Aku memanggil kalian untuk berpuasa dan penolakan hal-hal
duniawi. AnakKu, tinggalkanlah semua yang menghalangi engkau untuk dekat pada Yesus. Dalam cara
yang khusus Aku memanggil kalian: Berdoalah, karena hanya melalui doa engkau akan dapat
menguasai keinginanmu dan menemukan kehendak Tuhan bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun.
Dengan hidupmu sehari-hari, anakKu, engkau akan menjadi contoh dan saksi bahwa engkau hidup
untuk Yesus atau menentangNya dan kehendakNya. AnakKu, Aku menghendaki engkau menjadi rasul
kasih. Dengan mencintai, anakKu, engkau akan diakui menjadi milikKu. Terima kasih karena telah
menanggapi panggilanKu."
25 April 1998 "Anak-anakKu! Hari ini Aku memanggil kalian, melalui doa, untuk membuka diri kalian
pada Tuhan sebagaimana bunga membuka dirinya pada sinar matahari pagi. AnakKu, jangan takut.
Aku bersertamu dan Aku menjadi perantara di depan Tuhan bagi kalian semua agar hati kalian
menerima karunia pertobatan. Hanya dengan cara inilah, anakKu, engkau akan memahami pentingnya
berkat pada zaman sekarang ini dan Tuhan akan menjadi semakin dekat dengan kalian. Terima kasih
karena telah menanggapi panggilanKu."
25 Mei 1998 "Anak-anakKu! Hari ini Aku memanggil kalian, melalui doa dan pengorbanan, untuk
menyiapkan diri kalian terhadap kedatangan Roh Kudus. AnakKu, sat sekarang adalah sat berkat dan
sekali lagi, Aku memanggil kalian untuk mengambil keputusan bagi Tuhan Sang Pencipta. Izinkalah
Dia untuk mengubah engkau. Semoga hatimu siap untuk mendengarkan dan melaksanakan semua
yang direncanakan oleh Roh Kudus untuk kalian masing-masing. AnakKu, izinkanlah Roh Kudus
menuntun kalian kepada jalan kebenaran dan keselamatan menuju hidup kekal. Terima kasih karena
telah menanggapi panggilanKu."
25 Juni, 1998 "Anak-anak-Ku! Hari ini Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah
menghidupkan pesan-pesanKu. Aku memberkati kalian semua dengan berkat keibuan-Ku dan Aku
membawa kalian semua ke hadapan Yesus putraKu. Terima kasih karena telah menanggapi
panggilanKu" 06/98
25 August, 1998 "Anak-anakKu! Hari ini Aku mengundang kalian untuk datang mendekati Aku melalui
doa. AnakKu, Akulah Ibu kalian, Aku mencintai kalian dan Aku menginginkan supaya kalian semua
diselamatkan supaya dapat bersamaKu di Surga. Itulah sebabnya, anakKu, berdoa, berdoa, dan

berdoalah terus sampai hidup kalian menjadi doa. Terima kasih karena telah menanggapi
panggilanKu." 08/98
25 September, 1998 "Anak-anakKu! Hari ini Aku memanggil kalian untuk menjadi saksi-Ku dengan
tetap menghidupkan iman pada bapa kalian. Anak-anakKu, kalian mencari tanda-tanda dan pesanpesan dan tidak melihatnya, pada setiap kali terbitnya matahari, Tuhan memanggil kalian untuk kembali
pada-Nya dan berbalik ke jalan kebenaran dan keselamatan. Kalian banyak berbicara, anakKu, namun
kalian hanya sedikit berusaha untuk kembali kepada Bapa. Itulah sebabnya, kembalilah dan
jalankanlah pesanKu, kalian akan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan untuk sungguhsungguh kembali pada Tuhan. Terima kasih karena telah menanggapi panggilan-Ku." 09/98
25 Oktober, 1998 "Anak-anakKu yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kalian untuk datang lebih dekat
kepada HatiKu Yang Terkandung tanpa Noda. Aku memanggil kalian untuk memperbaharui dalam
keluarga kalian, semangat dari hari pertama ketika Aku memanggil kalian untuk berpuasa, berdoa dan
kembali kepada Tuhan. Anak-anakKu kalian menerima pesan-pesanKu dengan hati yang terbuka,
meskipun kalian tidak memahami apa doa itu. Hari ini, Aku memanggil kalian untuk sepenuhnya
membuka diri kalian yang ditujukan kepadaKu supaya Aku dapat merubah dan menuntun kalian kepada
hati anakKu Jesus, supaya Ia dapat mengisi kalian dengan cintaNya. Hanya dengan jalan ini, anakanakKu, kalian akan mendapatkan damai yang sejati - hanya Tuhan yang memberi damai ini untuk
kalian. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 10/98
25 November, 1998 "Anak-anakKu yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kalian untuk mempersiapkan
diri kalian atas kedatangan Jesus. Persiapkanlah hati kalian secara khusus. Semoga Sakramen Tobat
menjadi pilihan pertama kalian untuk kembali kepada Tuhan dan kemudian,anak-anakKu, hiduplah
dalam kesucian.Semoga keputusan kalian untuk kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kesucian
dimulai hari ini dan tidak dimulai besok. Anak-anakKu Aku memanggil kalian semua untuk masuk
kedalam jalan keselamatan dan Aku ingin menunjukkan kepada kalian jalan menuju surga. Karena itu
anak-anakKu, jadilah milikKu dan putuskan bersamaKu untuk hidup dalam kesucian. Anak-anakKu,
terimalah doa dengan kesungguhan hati dan berdoalah,berdoalah berdoalah. Terima kasih atas
tanggapan terhadap panggilanKu." 11/98
25 Desember, 1998 "Anak-anakKu yang terkasih! Dalam kebahagian hari raya Natal ini Aku ingin
memberi kalian berkatKu. Anak-anakKu, dengan cara yang luar dari biasa Aku memberi kalian berkat
dari kanak-kanak Jesus. Semoga Ia mengisi kalian dengan damaiNya. Sekarang ini,anak-anakKu,
kalian tidak mempunyai damai namun kalian merindukan damai itu. Karena itu, dengan anakKu Jesus,
sekarang ini Aku memanggil kalian untuk berdoa, berdoa, berdoa, karena tanpa doa kalian tidak
mempunyai kebahagiaan atau perdamaian atau masa depan. Cari dan mintalah perdamaian karena
Tuhan adalah damai yang sejati. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 12/98
Penampakan tahunan kepada Jakov pada tanggal 25 Desember 1998 Setelah penampakan yang
mulai pada pukul 11.50 a.m dan berlangsung selama 12 menit,Jakov menulis sbb:
"Ibu kita datang dengan rasa senang. Sebagai mana biasanya Ia menyapa saya dengan berkata
'Terpujilah Jesus.' Ia berbicara kepada saya tentang rahasia-rahasia dan kemudian memberikan saya
pesan ini:"
'Anak-anakKu yang terkasih! Hari ini, hari ulang tahun anakKu, hatiKu dipenuhi dengan limpahan
kesukaan, cinta dan damai. Sebagai ibu kalian, Aku ingin setiap dari kalian merasakan hal yang sama
atas kesukaan, damai dan cinta dalam hati. Karena itu jangan ragu ragu untuk membuka hati kalian
dan menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Jesus, karena hanya dengan cara ini Ia dapat masuk
dalam hati kalian dan mengisinya dengan cinta, damai dan bahagia. Aku memberkati kalian dengan
berkat keibuanKu.'
Jakov berdoa bersama keluarganya. Ia mempersiapkan dirinya untuk penampakan ini dengan
menerima sakramen Tobat dan menghadiri Misa Kudus. Sesudah penampakan, ia menangis sebentar.

