
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2008 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 Januari 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Menjelang masa Pra Paskah, kamu memasuki 
masa dengan rahmat. Hatimu seperti tanah siap untuk ditanam untuk menerima hasil dari tumbuhan 
yang baik. Anak - anak Ku, kamu bebas memili????h apa yang baik atauang eat. Dari itu, Aku 
memanggilmu untuk berdoa dan berpuasa. Tanamlah kesenangan dan nanti hasilnya akan tumbuh 
dalam hatimu untuk kebaikanmu, dan yang lain akan melihatnya dan menerimanya melalui 
kehidupanmu. Tolak dosa dan pilih hidup kekal. Aku bersama mu dan menjadi perantara untukmu 
dihadapan Anak Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2008 

Pesan 25 Febuari 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam masa dengan rahmat ini, Aku 
memanggilmu untuk memperbaharui doa dan mati raga. Semoga hari mu diisi dengan rangkaian doa 
- doa yang indah untuk mereka yang belum mengenal cinta Tuhan. Terima kasih atas tanggapan 
terhadap panggilanKu." 02/2008 

 

PENAMPAKAN TAHUNAN BUNDA MARIA KEPADA MIRJANA - 18 MARET 2008 

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 14:01 sampai 14:08 Mirjana menyampaikan hal sbb: 

Saya tidak pernah melihat Bunda Maria bersikap seperti ini senelumnya. Dia mengulurkan tangan Nya 
kearah kami dan dengan sikap ini Dia berkata: 

"Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku mengulurkan tangan Ku kepada kamu. Jangan takut 
menerima mereka. Mereka berkeinginan memberimu cinta dan damai dan membantumu dalam 
penyelamatan. Dari itu anak - anak Ku, terimalah mereka. Isilah hati Ku dengan rasa senang dan Aku 
akan membimbingmu menuju ke kesucian. Jalan yang Aku pergunakan memang sulit dan penuh 
dengan godaan dan kejatuhan. Aku bersamamu dan tangan Ku akan memegangmu. Berteguh hati 
hingga akhir perjalanan kita semua dapat bersama dalam suka dan cinta, memegang tangan anak Ku. 
Datanglah kepada Ku, jangan takut. Terima kasih" 

 

Pesan 25 Maret 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Aku memanggilmu bekerja untuk perubahan 

pribadimu. Kamu masih jauh dari pertemuan dengan Tuhan dalam hatimu. Dari itu pergunakan 
waktumu lebih banyak lagi untuk berdoa dan adorasi kepada Jesus dalam Sakramen Maha Kudus di 
altar, supaya Dia merubahmu dan meletakkan dalam hatimu iman yang hidup dan keinginan hidup 
abadi. Segala sesuatu berlalu, anak - anak Ku, hanya Tuhan tidak berlalu. Aku bersamamu dan 
menganjurkanmu dengan cinta.Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 03/2008 

Pesan 25 April 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggil kamu semua untuk 
hidup dan berkembang dalam cinta Tuhan seperti sekuntum bunga yang merasakan hangatnya cahaya 
di musim semi. Dengan jalan ini, juga kamu, anak - anak Ku, hidup dan berkembang dalam cinta Tuhan 
dan membawanya kepada mereka semua yang jauh dari Tuhan. Carilah keinginan Tuhan dan lakukan 
yang baik dan jadilah terang dan bahagia bagi mereka yang Tuhan letakkan diatas jalan hidupmu. 
Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 04/2008 



  

 

Pesan 25 Mei 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Dalam masa dengan rahmat ini, ketika Tuhan meng 
ijinkan Aku bersamamu, anak - anak Ku, Aku memanggil kamu memperbaharui diri dengan bertobat. 
Bekerjalah untuk penyelamatan dunia dengan jalan khusus sementara Aku bersamamu. Tuhan Maha 
Pemurah dan memberi rahmat-rahmat khusus, jadi carilah mereka lewat doa. Aku bersama kamu dan 
tidak meninggalkanmu sendirian. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 05/2008 

Pesan 25 Juni 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dengan penuh sukacita dalam hati 
Ku, Aku memanggil kamu untuk mengikuti Ku dan mendengar pesan - pesan Ku. Bersuka citalah 
pembawa damai dan cinta dalam dunia yang tanpa damai ini. Aku bersamamu dan Aku memberkatimu 
semua dengan Anak Ku Jesus, Raja Damai. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
06/2008 

 

PENAMPAKAN TAHUNAN DARI BUNDA MARIA KEPADA IVANKA 

Visionari Ivanka Ivankovic-Elez mendapatkan penampakan rutin tahunan tanggal 25 Juni 2008. 
Menurut para visionari, 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 6 menit. Ivanka mendapatkan penampakan 
dirumahnya dihadiri keluarganya, suaminya dan ketiga anak - anaknya. 

Setelah penampakan, visionary Ivanka mengatakan: "Bunda Maria memberitahu kepadaku tentang 
rahasia yang ke-9. Ia memberikan kita berkat keibuan Nya." 

 

Pesan 25 Juli 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Saat ini, ketika kamu sedang berpikir mau 

beristirahat secara phisik, Aku memanggilmu untuk berubah. Berdoa dan bekerja agar hatimu 
merindukan Tuhan Sang Pencipta, Ia istirahat sejati untuk jiwa dan badanmu. Semoga Ia menampakan 
wajahNya kepadamu dan semoga Ia memberimu damaiNya. Aku bersamamu dan menjadi perantara 
dihadapan Tuhan untukmu masing - masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
07/2008 

Pesan 25 Agustus 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu untuk 
perubahan pribadimu. Kamu menjadi contoh bagi yang akan berubah dan, dengan cara hidupmu, akan 
menjasi saksi akan cinta, mengampuni, dan membawa suka-cita dari Yang Bangkit Dari Mati ke dunia 
ini, dimana anak Ku mati dan dimana manusia merasa tidak perlu mencari Dia dan menemukan Nya 
dalam kehidupan mereka. Kamu memuja Dia dan semoga harapan mu menjadi harapan dihati mereka 
yang tidak mempunyai Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 08/2008 

Pesan 25 September 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Semoga hidupmu yang baru menjadi 
penentu damai. Jadilah pembawa damai dengan sukacita dan jangan lupa bahwa kamu hidup di waktu 
dengan rahmat, dimana Tuhan memberi kamu rahmat yang besar melalui kehadiran Ku. Jangan 
menutup dirimu, anak - anak Ku, tetapi pergunakan waktu ini dan carilah damai dan cinta untuk 
hidupmu agar kamu boleh menjadi saksi kepada yang lain. Aku memberkati kamu dengan berkat 
keibuan Ku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 09/2008 

Pesan 25 Oktober 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Secara khusus Aku memanggil kamu semua 
berdoa untuk intensi Ku sehingga melalui doa2 mu, kamu bisa menghentikan rencana setan terhadap 
dunia ini, yang setiap hari makin menjauhi Tuhan yang mana meletakkan dirinya ditempat Tuhan dan 
sedang menghancurkan segala sesuatu yang indah dan baik dalam jiwa kamu masing2. Dari itu anak2 
Ku, lengkapi dirimu dengan doa dan puasa supaya kamu sadar betapa besar cinta Tuhan kepadamu 



  

 

dan boleh melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 
10/2008 

Pesan 25 November 2008 "Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini Aku memanggilmu, diwaktu 
dengan rahmat, untuk berdoa kepada Jesus yang kecil supaya Dia lahir dalam hatimu. Semoga Dia, 
sebagai Pendamai, memberi damai kepada seluruh dunia melalui kamu. Dari itu anak – anak Ku, 
berdoalah tanpa berhenti untuk dunia yang kacau dan mereka yang putus asa, kiranya kamu dapat 
menjadi saksi damai untuk semua. Semoga harapan mulai mengalir melalui hatimu seperti sungai 
rahmat. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 11/2008 

Pesan 25 Desember 2008 "Anak - anak Ku yang terkasih. Kamu sedang berlari, bekerja, berkumpul - 
tetapi tanpa berkat. Kamu tidak berdoa! Hari ini Aku memanggilmu untuk berhenti didepan palungan 
dan merenung pada Jesus, Dia yang Aku serahkan kepadamu hari ini, untuk memberkatimu dan 
membantumu untuk memahami bahwa tanpa Dia, kamu tidak punya masa depan. Dari itu anak - anak 
Ku, serahkan hidupmu kedalam tangan Jesus, supaya Dia membimbingmu dan melindungimu dari 
setiap setan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku." 12/2008 

 


