
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2004 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk 
berdoa. Berdoalah, anak - anak Ku, dengan cara khusus bagi mereka yang belum mengenal cinta 
Tuhan. Berdoalah semoga mereka mau membuka diri untuk menerima lebih mesra hati Ku dan hati 
anakKu Jesus, sehingga kami dapat merubah mereka menjadi umat yang senang akan damai dan 
cinta. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2004 

Pesan 25 Febuari 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dan tidak pernah sampai 
sekarang, Aku memanggilmu untuk membuka hatimu terhadap pesan - pesanKu. Anak - anak Ku, 
jadilah sebagai pembawa jiwa - jiwa kepada Tuhan dan bukan sebaliknya yang menjauhkan mereka 
dari Tuhan. Aku bersamamu dan mencintai kamu semua dengan cinta yang khusus. Sekarang ini 
adalah waktunya berbuat untuk penebusan dosa dan bertobat. Dari lubuk hatiKu yang paling dalam, 
Aku memanggilmu supaya berusaha dengan segenap hatimu untuk menjadi milikKu, kemudian kamu 
akan melihat kebesaran Tuhan, karena Dia akan memberimu rahmat dan damai yang berlimpah. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2004 

 

Penampakan tahunan kepada Mirjana - 18 Maret 2004 

18.03.2004 - 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 selama tahun berjalan. 

Tahun ini beberapa ribu para wisata rohani berkumpul berdoa Rosario, di Cenacolo Community di 
Medjugorje. Penampakan berlangsung dari pukul 13:58 sampai 14:03 dan Bunda Maria memberikan 
pesan ini. 

"Anak - anak yang terkasih! Juga hari ini, mengamati kamu dengan hati penuh cinta kasih, Aku ingin 
memberitahukan kamu bahwa apa yang terus kamu cari, apa yang kamu rindukan, anak - anakKu, 
ada dihadapanmu. Cukup dengan hati yang bersih, kamu menempatkan anakKu di tempat pertama, 
dan kamu akan dapat melihat. Dengarlah Aku dan ijinkan Aku membimbingmu dengan cara seorang 
ibu kearah itu." 

 

Pesan 25 Maret 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku memanggilmu untuk 
membuka dirimu untuk berdoa. Khususnya sekarang, selagi waktu dalam rahmat, bukalah hatimu, 
anak - anakKu, dan nyatakan cintamu kepada Yang Disalib. Hanya dengan cara ini kamu akan 
menemukan damai, dan doa akan mulai mengalir dari hatimu kedunia. Jadilah contoh , anak - 
anakKu , dan satu dorongan untuk yang baik. Aku dekat denganmu dan Aku mencintai kamu semua. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 03/2004 

Pesan 25 April 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku memanggilmu untuk hidup 
dalam semangat kesederhanaan dan cinta yang lebih nyata atas pesan - pesanKu sehingga kamu 
akan menperoleh rahmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Hanya dengan cara ini kamu akan menjadi 
saksi untuk perdamaian dan pengampunan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
04/2004 

Pesan 25 Mei 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku menganjurmu untuk 
menyerahkan dirimu kepada hatiKu dan kepada hati anakKu Yesus. Hanya dengan jalan ini kamu 
akan bertambah menjadi milikKu setiap hari dan kamu akan mengilhami satu sama lain menuju 



  

 

kepada kesucian. Dengan jalan ini suka cita akan bersemayam dalam hatimu dan kamu akan 
menjadi pembawa damai dan cinta. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 05/2004 

Pesan 25 Juni 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, hati Ku merasa senang. Aku ingin 
mengucapkan terima kasih kamu semua yang telah membuat rencana Ku terlaksana. Setiap orang 
dari kamu adalah penting, karena itu, anak - anak Ku, berdoa dan bergembiralah dengan Ku untuk 
setiap hati yang telah bertobat dan menjadi alat pembawa damai dimuka bumi. Perkumpulan - 
perkumpulan doa sangat ampuh, dan melalui mereka Aku dapat melihat, anak - anak Ku, bahwa Roh 
Kudus sedang berkarya dimuka bumi. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 06/2004 

 

Penampakan rutin tahunan kepada visionari Ivanka 

25 06 2004 - Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 
Juni 2004. 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 9 menit. Ivanka 
mendapatkan penampakan dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anak - anaknya. 
Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anak Ku. Berdoalah untuk keluarga - keluarga yang belum sempat mengenal cinta Anak Ku. 
Terimalah berkat keibuan Ku" 

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

 

Pesan 25 Juli 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku memanggilmu lagi untuk menerima pesan - 
pesanKu. Aku menginginkan, anak - anakKu, mengantar kamu semua lebih dekat kepada anakKu 
Jesus, sehingga kamu berdoa dan berpuasa. Terutama Aku memanggilmu untuk berdoa untuk 
permohonanKu, sehingga Aku dapat mempersembahkan kamu kepada anakKu Jesus agar 
mengubah dan membuka hatimu kepada cinta kasih. Bila cinta kasih bersemayam dalam hatimu, 
damai senantiasa bersamamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 07/2004 

Pesan 25 Agustus 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku memanggil kamu semua supaya 
berubah dihati. Putuskan, seperti kunjunganKu dihari pertama kesini, perubahan menyeluruh dari 
kehidupanmu. Dengan cara in, anak - anakKu kamu akan mendapat kesungguhan berlutut dan 
membuka hatimu didepan Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa - doamu dan menjawabnya. 
Dihadapan Tuhan, Aku menjadi perantara kamu masing - masing. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilanKu." 08/2004 

Pesan 25 September 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, Aku memanggilmu untuk 
menjadi pembawa cinta dimana ada kebencian dan pembawa makanan dimana ada kelaparan. 
Bukalah hatimu anak - anak Ku, dan ulurkanlah tanganmu dan suka memberi sehingga, melalui 
kamu, setiap mahluk bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Berdoalah, anak - anak Ku, dan 
bukalah hatimu kepada cinta Tuhan, tetapi kamu tidak akan sanggup bila tidak berdoa. Dari itu, 
berdoa, berdoa, berdoa lah. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 09/2004 

Pesan 25 Oktober 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Saat ini adalah waktu dalam rahmat untuk 
keluarga, dari itu, Aku memanggilmu untuk mulai lagi berdoa. Semoga Jesus bersemayam dalam hati 
keluargamu. Dalam doa, belajar mencintai segala hal yang suci. Contohlah kehidupan para kudus 



  

 

sehingga itu bisa menjadi pendorong dan guru menuju jalan kesucian. Semoga setiap keluarga 
menjadi saksi dari cinta dalam dunia yang tanpa doa dan damai. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilanKu." 10/2004 

Pesan 25 November 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Saat ini, Aku memanggil kamu semua 
supaya berdoa untuk permohonanKu. Terutama, anak - anakKu, berdoalah untuk mereka yang belum 
mengenal cinta Tuhan dan mereka yang tidak mencari Tuhan Sang Penyelamat. Kamu, anak -
anakKu, menjadi uluran tanganKu dan dengan contoh kehidupanmu menarik mereka lebih dekat 
kepada HatiKu dan Hati anakKu. Tuhan akan menganugerahkanmu dengan rahmat dan berkat. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 11/2004 

Pesan 25 Desember 2004 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dengan penuh bahagia, hari ini Aku 
membawa dalam tanganKu, anakKu Jesus, untuk kamu. Ia memberkatimu dan minta kamu hidup 
dalam damai. Berdoalah, anak - anakKu, dan jadilah saksi yang bersemangat atas kabar gembira 
dalam segala situasi. Hanya dengan cara ini Tuhan akan memberkatimu dan memberi apa yang 
kamu minta dariNya dengan penuh iman. Aku bersamamu selama Yang Maha Kuasa mengijinkan 
Aku. Aku menjadi perantara bagi kamu masing - masing dengan penuh cinta. Terima kasih atas 
tanggapan terhadap panggilanKu." 12/2004 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2004 

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 2:30 
p.m dan berlangsung 7 menit. Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini, hari dengan rahmat, dengan kanak Jesus dalam pangkuanKu, 
melalui cara yang istimewa Aku memanggilmu untuk membuka hatimu dan mulai berdoa. Anak - 
anakKu, mohon kepada Jesus agar tinggal dalam hatimu masing - masing dan mulai mengatur 
kehidupanmu. Berdoalah kepadaNya untuk mendapatkan rahmat agar selalu dapat mengenal Dia 
dan dalam setiap orang. Anak - anakKu, minta Jesus cinta, karena hanya dengan cinta Tuhan kamu 
bisa mencintai Tuhan dan sesama. Aku membawa kamu semua dalam hatiKu dan Aku 
memberkatimu dengan berkat keibuanKu. 

 


