Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 stycznia 2018 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Kiedy na ziemi zaczyna zanikać miłość, kiedy nie można odnaleźć drogi zbawienia, Ja,
Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką; aby wam
pomóc, byście prawdziwie kochali. Jako Matka tęsknię za waszą odwzajemnioną miłością,
dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, byście byli sprawiedliwi i byście się kochali.
Moje dzieci, miejcie radość w duszy, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że
kocha być wśród czystych serc, bo czyste serca są zawsze młode i wesołe. Mój Syn mówił
wam, byście przebaczali i się miłowali. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia,
że wzrastacie na duchu. Abyście wzrastali duchowo coraz bardziej, musicie szczerze,
prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele moich dzieci na ziemi nie zna mojego Syna, nie
kocha Go, ale wy, którzy kochacie mojego Syna, którzy Go nosicie w sercu, módlcie się,
módlcie się, a modląc się, odczuwajcie mojego Syna przy sobie. Niech wasza dusza oddycha
Jego duchem. Jestem pośród was i mówię o małych i wielkich rzeczach. Nie zmęczę się,
mówiąc wam o moim Synu – prawdziwej Miłości. Dlatego, dzieci moje, otwórzcie Mi swoje
serca. Pozwólcie, bym was prowadziła po matczynemu. Bądźcie apostołami miłości mojego
Syna i Mnie. Jako Matka proszę was, nie zapominajcie o tych, których mój Syn powołał, aby
was prowadzili. Nieście ich w sercu i módlcie się za nich. Dziękuję wam”.
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