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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 18 marca 2015 roku,
przekazane widzącej Mirjanie Dragicević-Soldo podczas corocznego objawienia

 
„Drogie dzieci!
Z pełnym sercem proszę was – proszę was, dzieci – oczyśćcie wasze serca z grzechu 
i wyprostujcie je ku Bogu i ku życiu wiecznemu.
Proszę was, bądźcie czuwający i otwarci na prawdę.
Nie pozwólcie, aby wszystko, co jest z tej ziemi, oddalało was od prawdziwego poznania 
zadowolenia we wspólnocie z moim Synem.
Prowadzę was drogą prawdziwej mądrości, ponieważ tylko przy prawdziwej mądrości 
możecie poznać prawdziwy pokój i prawdziwe dobro.
Nie traćcie czasu, wypraszając u Ojca Niebieskiego znaki, ponieważ największy znak On już 
wam dał, a to jest mój Syn.
Dlatego, dzieci moje, módlcie się, by Duch Święty mógł was poprowadzić do prawdy, pomóc 
wam poznać ją i przez to poznanie prawdy będziecie jedno z Ojcem Niebieskim i moim 
Synem.
To jest poznanie, które daje szczęście na ziemi i otwiera bramy życia wiecznego i bezgranicznej 
miłości.
Dziękuję wam”.
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