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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja przekazane Mirjanie 2 października 2014 roku
 
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością proszę was, miłujcie się wzajemnie. Niech w 
waszych sercach tak będzie, jak mój Syn pragnął od samego początku – na pierwszym 
miejscu miłość do Ojca Niebieskiego i do bliźniego swego ponad wszystko z tej ziemi. 
Drogie moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? Czy nie rozpoznajecie, że 
wszystko to jest wokół was, wszystko co się dzieje, ponieważ nie ma miłości? Zrozumcie, 
że zbawienie jest w prawdziwych  wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego, 
miłujcie Go i szanujcie. Idźcie śladami mojego Syna. Wy, dzieci moje, apostołowie moi 
drodzy, wy zawsze od nowa gromadzicie się wokół mnie, ponieważ jesteście spragnieni. 
Jesteście spragnieni  pokoju, miłości i szczęścia. Pijcie z moich rąk. Moje ręce przynoszą 
wam mojego Syna, który jest źródłem czystej wody. On ożywi waszą wiarę i oczyści 
wasze serca, ponieważ mój Syn miłuje czyste serca, a czyste serca miłują mojego Syna. 
Tylko czyste serca są pokorne i mają silną wiarę. O takie serca was proszę, dzieci moje. 
Mój Syn mi powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy przyjmujecie mnie 
za taką, proszę, byście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, by wszystkie moje 
dzieci przyjęły mnie jako Matkę, żebym mogła ich poprowadzić do źródła czystej wody. 
Dziękuję wam. Drogie moje dzieci, podczas gdy wasi pasterze swoimi błogosławionymi 
rękami przekazują wam Ciało mojego Syna, zawsze w sercu dziękujcie mojemu Synowi 
za ofiarę i za pasterzy, których zawsze na nowo wam daje”.
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