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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 stycznia 2015 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

 
„Drogie dzieci! Jestem tutaj pomiędzy wami jako Matka, która pragnie pomóc 
wam poznać prawdę. Gdy żyłam waszym życiem na ziemi, miałam poznanie 
prawdy i dzięki temu tylko - cząstkę Raju na ziemi. Dlatego pragnę tego dla was, 
swoich dzieci. Ojciec Niebieski pragnie czystych serc napełnionych poznaniem 
prawdy. Pragnie, byście miłowali tych wszystkich, których spotykacie, ponieważ 
i ja miłuję swojego Syna we wszystkich was. To jest początek poznania prawdy. 
Proponuje się wam wiele fałszywych prawd. Przezwyciężycie je sercem oczysz-
czonym postem, modlitwą, pokutą i Ewangelią. To jest jedyna prawda i to jest 
prawda, którą zostawił wam mój Syn. Nie trzeba tego wiele roztrząsać. Wymaga 
się od was, tak jak i ja czyniłam, byście miłowali i dawali. Dzieci moje, jeśli miłuje-
cie, wasze serce będzie domem mojego Syna i moim, a słowa mojego Syna popro-
wadzą was w waszym życiu. Dzieci moje, posłużę się wami, apostołami miło-
ści, by pomóc wszystkim swoim dzieciom poznać prawdę. Dzieci moje, zawsze 
modliłam się za Kościół mojego Syna, i o to samo proszę was. Módlcie się, by wasi 
pasterze zajaśnieli miłością mojego Syna. Dziękuję wam”.
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