
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2002 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2002 . "Anak - anak Ku yang terkasih! Saat ini, sementara kamu masih mengenang 
tahun yang silam Aku memanggilmu anak - anakKu, untuk meneropong dalam hatimu dan memutuskan 
supaya lebih dekat ke Tuhan dan sering berdoa. Semoga panggilanKu hari ini juga menjadi dorongan 
untukmu membuat keputusan demi Tuhan dan perubahan dalam kehidupan sehari - hari. Kamu tidak 
bisa berubah, anak - anakKu, bila kamu tidak meninggalkan perbuatan - perbuatan dosa dan tidak 
memutuskan untuk mencintai Tuhan dan sesama. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 01/2002 

Pesan 25 Febuari 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Dalam waktu dengan rahmat ini, Aku 
memanggilmu untuk menjadi teman -teman Jesus. Berdoalah untuk damai dalam hatimu dan kerjakan 
sesuatu untuk perubahan dirimu. Anak - anak Ku, hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi saksi - 
saksi damai dan cinta Jesus di dunia. Biasakan dirimu berdoa sehingga berdoa merupakan kebutuhan 
untukmu. Ubahlah dirimu anak - anak Ku dan buatlah sesuatu agar sebanyak mungkin orang datang 
untuk mengenal Jesus dan cintaNya. Aku berada dekat denganmu dan memberkati kamu semua. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2002 

 

Penampakan tahunan dari Bunda Maria kepada Mirjana Soldo pada tanggal 18 Maret 2002 

18/03/2002 - Visionari Mirjana Dragicevic-Soldo menerima penampakan 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 di tahun berjalan. 

Tahun ini beberapa ribu para wisata rohani berkumpul berdoa Rosario, dimulai pukul 8:45 a.m di 
Cenacolo Community di Medjugorje. Penampakan berlangsung dari pukul 9:27 a.m sampai 9:34 a.m 
dan Bunda Maria memberikan pesan ini. 

"Anak - anak yang terkasih! Sebagai seorang ibu Aku sangat memohonmu, bukalah hatimu dan berikan 
kepadaKu, dan tidak perlu takut. Aku akan bersamamu dan mengajarkanmu bagaimana meletakkan 
Jesus ditempat pertama. Aku akan mengajarkanmu mencintai Dia dan menjadi milik Dia sepenuhnya. 
Pahamilah anak - anak yang terkasih, bahwa tanpa AnakKu tidak ada penyelamatan. Kamu harus 
sadar bahwa Dia adalah awalmu dan akhirmu. Hanya dengan kesadaran ini kamu dapat bahagia dan 
memperoleh kehidupan abadi. Sebagai Ibumu Aku menginginkan ini terjadi padamu. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilanKu." 

 

Pesan 25 Maret 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini, Aku memanggilmu untuk bersatu dengan 

Jesus dalam doa. Bukalah hatimu kepadaNya dan berikanlah kepadaNya semua yang ada didalam 
hatimu: kesenangan, kesedihan dan penyakit. Semoga ini menjadi suatu masa dengan rahmat bagimu. 
Berdoalah, anak - anakKu, dan semoga setiap saat menjadi milik Jesus. Aku bersamamu dan menjadi 
perantara bagimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 03/2002 

Pesan 25 April 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Bergembiralah bersamaKu di musim semi ini kala 
semua yang hidup bangun dan hatimu merindukan perubahan. Bukalah dirimu anak - anakKu dan 
berdoa. Jangan lupa Aku bersama dengan kamu dan Aku ingin sekali membawa kamu semua kepada 
anakKu sehingga Dia bisa memberikanmu hadiah cinta yang tulus bagi Tuhan dan segala sesuatu yang 
berasal dari padaNya. Bukalah dirimu untuk berdoa dan dapatkanlah dari Tuhan pertobatan dalam 
hatimu dan segala yang lain yang Ia pelihara dan sediakan. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 04/2002 



  

 

Pesan 25 Mei 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggilmu untuk menempatkan 
doa ditempat pertama dalam hidupmu. Berdoalah dan semoga doa, anak - anakKu, menjadi hal yang 
menyenangkan bagimu. Aku bersamamu dan menjadi perantara bagi kamu semua, dan kamu, anak - 
anakKu, jadilah pembawa berita yang gembira atas pesan - pesanKu. Semoga hidupmu dengan diriKu 
menjadi bahagia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 05/2002 

Pesan 25 Juni 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku berdoa untukmu dan bersamamu agar 
Roh Kudus membantumu dan menambah imanmu, sehingga kamu lebih dapat menerima pesan - 
pesan yang Aku sampaikan kepadamu di tempat yang suci ini. Anak - anakKu, pahamilah bahwa ini 
adalah waktu dalam rahmat untuk kamu masing - masing; dan bersamaKu, anak - anakKu, kamu aman. 
Aku ingin membimbing kamu semua menuju jalan kesucian. Hiduplah sesuai dengan pesan - pesanKu 
dan terapkan setiap kata yang Kuberikan kepadamu dalam kehidupan. Semoga mereka menjadi 
berharga untukmu karena mereka datang dari surga. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 06/2002 

 

25/06/2002 - Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan tahuannya secara teratur 

pada 25 Juni 2002. Menurut para visionari, Vicka, Marija dan Ivan terus mendapatkan penampakan 
setiap hari, dan Mirjana, Ivanka dan Jakov mendapatkan penampakan setahun sekali. Penampakan 
harian dari Bunda Maria ke Ivanka 7 Mei 1985 dan menyampaikan kepadanya rahasia yang ke-10 dan 
memberitahukannya bahwa ia akan mendapatkan penampakan setahun sekali yaitu pada ulang tahun 
penampakan. Jadi juga terjadi pada tahun ini. Penampakan berlangsung 6 menit. Ivanka mendapatkan 
penampakan dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anaknya. Bunda Maria 
menyampaikan pesan sbb: 

"Anak - anakKu yang terkasih, Jangan merasa lelah berdoa. Berdoalah untuk perdamaian, perdamaian, 
perdamaian." 

Bunda Maria menyampaikan kepada Ivanka beberapa detail baru tentang kehidupan Ivanka. Bunda 
Maria memberikan kita berkat KeIbuanNya. Bunda Maria merasa senang. 

 

Pesan 25 Juli 2002 "Anak - anakKu yang terkasih. Hari ini Aku bergembira bersama para kudus 
pelindungmu dan memanggil kamu membuka diri kepada kehendak Tuhan, agar dalam dirimu dan 
melalui kamu, iman kepercayaan dapat tumbuh dalam orang - orang yang kamu jumpai dalam 
kehidupanmu setiap hari. Anak - anakKu, berdoalah sampai berdoa menimbulkan rasa senang dalam 
dirimu. Mintalah kepada para kudus pelindungmu untuk menolongmu tumbuh dalam cinta kepada 
Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 07/2002 

Pesan 25 Agustus 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku bersamamu dalam doa agar 
Tuhan memperkuat imanmu. Anak - anakKu, imanmu lemah dan kamu tidak sadar atas hal ini, selain 
itu, kamu tidak berusaha mencari hadiah berupa iman dari Tuhan. Karena itu Aku bersamamu, anak - 
anakKu, untuk membantu kamu memahami pesan - pesanKu dan menjalankannya dalam kehidupan. 
Berdoa, berdoa, berdoalah dan hanya dengan iman dan melalui doa jiwamu akan menemukan damai 
dan dunia akan mendapatkan kesenangan bersama Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 08/2002 

Pesan 25 September 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga dalam waktu tanpa damai ini, Aku 
memanggilmu berdoa. Anak - anakKu, berdoalah untuk perdamaian sehingga didunia ini setiap orang 
akan merasakan cinta dalam damai. Hanya bila jiwa mendapatkan damai dalam Tuhan, jiwa merasa 
senang dan cinta akan mulai mengalir ke dunia. Dan dengan cara khusus, anak - anakKu, kamu 
dipanggil untuk hidup dan menjadi saksi damai - damai di hatimu dan keluarga - dan, melalui kamu, 



  

 

damai juga akan mulai mengalir ke dunia. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
09/2002 

Pesan 25 Oktober 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggilmu berdoa. Anak 
- anakKu, percayalah bahwa dengan doa yang sederhana mukjizat dapat terjadi. Melalui doamu kamu 
membuka hatimu kepada Tuhan dan Ia membuat mukjizat dalam kehidupanmu. Dari melihat hasilnya, 
hatimu diliputi rasa senang dan bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Ia kerjakan dalam 
kehidupanmu dan melalui kamu, juga kepada yang lain. Berdoa dan percayalah anak - anakKu, Tuhan 
menganugrahkan kamu rahmat namun kamu tidak melihatnya. Berdoa dan kamu akan melihatnya. 
Semoga hari - hari kamu dipenuhi dengan doa dan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada 
Tuhan atas segala sesuatu yang telah diberikan kepadamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 10/2002 

Pesan 25 November 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kamu untuk 
pertobatan. Bukalah hatimu kepada Tuhan, anak - anakKu, melalui Sakramen Tobat dan persiapkan 
jiwamu sehingga kanak - kanak Jesus dapat lahir kembali dalam hatimu. Ijinkan Dia untuk merobahmu 
dan membimbingmu ke jalan damai dan senang. Anak - anakKu, putuskan untuk berdoa. Terutama 
masa sekarang ini, waktu dalam rahmat, semoga hatimu merindukan doa. Aku berada dekat denganmu 
dan menjadi perantara bagi kamu semua dihadapan Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 11/2002 

Pesan 25 Desember 2002 "Anak - anak Ku yang terkasih! Waktu sekarang ini adalah waktu penuh 
dengan rahmat, tetapi juga waktu dengan banyak godaan bagi yang ingin mengikuti jalan perdamaian. 
Dari itu, anak - anakKu, Aku ulangi memanggilmu untuk berdoa, berdoa, berdoa, tidak dengan ucapan 
tetapi dengan hati. Hiduplah sesuai dengan pesan - pesanKu dan berubahlah. Sadarlah akan hadiah 
ini bahwa Tuhan mengijinkan Aku bersama dengan kamu, terutama hari ini, ketika kanak -kanak Jesus 
- Raja Damai - berada dalam pelukanKu. Aku ingin memberimu damai, dan kamu membawanya dalam 
hatimu dan memberinya kepada yang lain hingga Damai dari Tuhan mulai mengatur dunia. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 12/2002 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2002 

25/12/2002 - 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 
5:20 p.m dan berlangsung 7 menit. 

Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anakKu! Hari ini adalah hari cinta dan damai dengan Jesus dalam pangkuanKu, Aku minta 
kamu berdoa untuk perdamaian. Anak - anakKu tanpa Tuhan dan doa kamu tidak mendapatkan damai. 
Dari itu anak - anakKu, bukalah hatimu hingga Raja Damai boleh lahir dalam hatimu. Hanya dengan 
jalan ini kamu bisa menjadi saksi dan pembawa Damai Tuhan kepada dunia yang tanpa damai ini. Aku 
bersamamu dan memberkatimu dengan berkat keibuanKu. 

 


