
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2003 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan pesan ini sekali lagi Aku 
memanggilmu berdoa untuk perdamaian. Terutama sekarang ini kala damai dalam krisis, kamu 
menjadi pendoa dan saksi perdamaian. Anak - anakKu, jadilah damai dalam dunia yang tanpa damai 
ini. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2003 

Pesan 25 Februari 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk 
berdoa dan berpuasa demi perdamaian. Sebagaimana telah Aku katakan dan sekarang diulangi lagi 
untuk mu, anak - anak Ku, hanya melalui doa dan puasa perang dapat juga dihentikan. Damai adalah 
pemberian yang berharga dari Tuhan. Carilah dan berdoa maka kamu akan mendapatkannya. 
Wartakan tentang damai dan bawalah damai dalam hatimu. Peliharalah damai seperti sekuntum 
bunga yang butuh air, kelembutan dan sinar. Jadilah pembawa damai kepada yang lain. Aku 
bersamamu dan menjadi perantara bagi kamu semua. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 02/2003 

 

Penampakan tahunan dari Bunda Maria kepada Mirjana Soldo pada tanggal 18 Maret 2003 

18 Maret 2003 - 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 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 8:55 a.m sampai 9:02 a.m 
dan Bunda Maria memberikan pesan ini. 

"Anak - anak yang terkasih! Khusus pada masa suci ini untuk penebusan dosa dan doa, Aku 
memamggilmu untuk membuat pilihan. Tuhan memberi kamu kebebasan untuk memilih hidup atau 
mati. Dengarlah pesan - pesanKu dengan kesungguhan hati bahwa kamu bisa sadar apa yang harus 
kamu lakukan dan bagaimana kamu bisa mendapatkan jalan hidup. Anak - anakKu! Tanpa Tuhan 
kamu tak dapat melakukan apapun dan jangan lupa sekalipun hanya untuk sesaat. Jadi apapun 
kamu sekarang dan nanti didunia, kamu akan kembali lagi kepadaNya. Jangan membuat Tuhan 
murka, tetapi ikutilah Aku untuk hidup. Terima kasih atas kehadiranmu." 

 

Pesan 25 Maret 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu berdoa untuk 

perdamaian. Berdoalah dengan kesungguhan hati, anak - anakKu, dan jangan hilang harapan karena 
Tuhan mencintai ciptaanNya. Ia ingin menyelamatkan kamu, satu per satu, melalui kedatanganKu 
disini. Aku memanggilmu ke jalan kesucian. Berdoalah, dan dalam doa kamu terbuka kepada 
kehendak Tuhan. Dengan ini, setiap apa yang kamu lakukan kamu laksanakan rencana Tuhan dalam 
dan melalui dirimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 03/2003 

Pesan 25 April 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk membuka 
dirimu untuk berdoa. Dalam masa puasa yang baru lalu, kamu sudah menyadari betapa kecilnya 
dirimu dan betapa dangkalnya iman mu. Anak - anak Ku, ambil keputusan hari ini juga untuk Tuhan, 
bahwa dalam dirimu dan melalui kamu Ia akan mengubah hati manusia, dan juga hatimu. Jadilah 
pembawa sukacita atas kebangkitan Jesus di dunia yang tanpa damai ini, yang merindukan Tuhan 
dan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Aku bersama mu, anak - anak Ku, dan Aku mencintai 
mu dengan cinta yang istimewa. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 04/2003 



  

 

Pesan 25 Mei 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa. 
Perbaharui doa pribadimu, dan dengan cara khusus berdoalah kepada Roh Kudus supaya membantu 
kamu berdoa sepenuh hati. Aku menjadi perantara untuk kamu semua, anak - anak Ku, dan 
memanggil kamu semua untuk bertobat. Kalau kamu berubah, semua mereka disekitar mu juga akan 
diperbaharui dan doa akan menjadi suka cita untuk mereka. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 05/2003 

Pesan 25 Juni 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini dengan penuh rasa senang Aku 
memanggilmu supaya kamu hidup sesuai dengan pesan - pesanKu. Aku bersamamu dan terima 
kasih atas penerapan dalam kehidupan apa yang Aku sampaikan kepadamu. Aku minta kamu 
dengan semangat yang baru dan rasa senang lebih menekuni lagi pelaksanaan pesan - pesanKu. 
Semoga doa menjadi kegiatan rutinmu sehari - hari. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 06/2003 

 

Pesan 25 Mei 2003 - Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan 

tanggal 25 Juni 2003. Menurut para visonari, Vicka, Marija dan Ivan masih terus mendapatkan 
penampakan setiap hari, dan Mirjana, Ivanka dan Jakov mendapatkan penampakan setahun sekali. 
Pada penampakan tanggal 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 10 menit. Ivanka 
mendapatkan penampakan dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anak - anaknya. 
Bunda maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anak Ku. Jangan takut, Aku selalu beserta kamu. Bukalah hatimu supaya kasih dan damai 
bermukim didalamnya. Berdoalah untuk mendapatkan damai, damai, damai." 

Bunda maria datang dengan gembira dan lebih banyak berbicara kepada Ivanka tentang 
kehidupanNya. 

 

Pesan 25 Juli 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk berdoa. 

Anak - anak Ku, berdoalah sampai doa menimbulkan rasa senang pada dirimu. Hanya dengan cara 
ini kamu akan mendapatkan damai dalam hati dan jiwamu akan tenang. Kamu akan merasakan perlu 
untuk bersaksi kepada sesama, cinta yang kamu rasakan dalam hati dan hidupmu. Aku bersamamu 
dan menjadi perantara dihadapan Tuhan untuk kamu semua. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 07/2003Pesan 25 Juli 2003. "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku 
memanggilmu untuk berdoa. Anak - anak Ku, berdoalah sampai doa menimbulkan rasa senang pada 
dirimu. Hanya dengan cara ini kamu akan mendapatkan damai dalam hati dan jiwamu akan tenang. 
Kamu akan merasakan perlu untuk bersaksi kepada sesama, cinta yang kamu rasakan dalam hati 
dan hidupmu. Aku bersamamu dan menjadi perantara dihadapan Tuhan untuk kamu semua. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 07/2003 

Pesan 25 Agustus2003 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk 
mengucapkan syukur dengan setulus hatimu kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunia yang Ia 
berikan kepadamu, juga atas segala tanda dan warna yang alamiah. Tuhan ingin menarik dirimu lebih 
dekat dengan Dia dan menggerakkan hatimu supaya memberi puji dan syukur kepadaNya. Dari itu, 
anak - anakKu, Aku memanggil kamu sekali lagi untuk berdoa, berdoa berdoa dan jangan lupa Aku 
bersama kamu. Aku menjadi perantara dihadapan Tuhan untuk setiap dari kamu sampai 
kebahagiaanmu dalam Dia menjadi lengkap. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
08/2003 

Pesan 25 September 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih, Juga hari ini Aku memanggilmu untuk 
datang lebih dekat ke hati Ku. Hanya dengan cara ini, kamu akan memahami anugerah atas 



  

 

kehadiran Ku diantara kamu. Aku menginginkan, anak - anak Ku, membimbingmu menuju kehati 
anak Ku Jesus, tetapi kamu menolak dan tidak menginginkan membuka hatimu untuk berdoa. Sekali 
lagi, anak - anak Ku, Aku memanggilmu dan jangan menutup telingamu tetapi memahami arti 
panggilan Ku yaitu keselamatan bagimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
09/2003 

Pesan 25 Oktober 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih, Aku memanggilmu sekali lagi untuk 
menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada hati Ku dan hati anak Ku Jesus. Aku menginginkan, anak - 
anak Ku, membimbing kamu supaya berubah dan hidup suci. Hanya dengan cara ini, melalui kamu, 
kita dapat membimbing lebih banyak jiwa - jiwa ke jalan keselamatan. Jangan tunda, anak - anak Ku, 
tetapi katakan dengan sepenuh hatimu: " Aku ingin membantu Jesus dan Bunda Maria supaya lebih 
banyak lagi saudara - saudara kita mengetahui jalan menuju kesucian." Dengan jalan ini kamu akan 
merasa senang sebagai teman Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 10/2003 

Pesan 25 November 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih, Aku memanggilmu agar pada waktu ini 
lebih giat lagi berdoa. Saat ini, anak -anak Ku, berdoalah agar Jesus dilahirkan didalam semua hati 
manusia, terutama bagi mereka yang tidak mengenal Dia. Semoga cinta, suka - cita dan damai 
berada dalam dunia yang tanpa damai ini. Aku bersama mu dan menjadi perantara dihadapan Tuhan 
untuk kamu masing masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2003 

Pesan 25 Desember 2003 "Anak - anak Ku yang terkasih, Juga hari ini, Aku memberkati kamu 
semua dengan anak Ku Jesus dalam tangan Ku dan Aku membawa Dia kepada mu, Dia adalah Raja 
Damai, dan Dia memberi kamu Damai Nya. Aku bersama kamu dan Aku mencintai kalian semua, 
anak - anak Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/2003 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2003 

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 3:15 
p.m dan berlangsung 8 menit. 

Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini, ketika dengan cara khusus, Jesus ingin memberi mu Damai 
Nya, Aku minta kamu berdoa untuk perdamaian dalam hatimu. Anak - anak Ku, tanpa damai dalam 
hatimu, kamu tak dapat merasakan cinta dan suka cita dari kelahiran Jesus. Dari itu, anak - anak Ku 
hari ini dengan cara khusus, bukalah hatimu dan mulailah berdoa. Hanya melalui doa dan 
penyerahan total hatimu akan dipenuhi dengan cinta dan damai Jesus.Aku memberkatimu dengan 
berkat keibuanKu." 

 


