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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 lutego 2018 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci! Wy, których mój Syn kocha, wy, których Ja kocham moją niezmierną 
matczyną miłością, nie pozwólcie, aby egoizm, samolubstwo panowało nad światem. Nie 
pozwólcie, aby miłość i dobroć były ukryte. Wy, którzy jesteście kochani, którzy poznaliście 
miłość mojego Syna, pamiętajcie, że być kochanym oznacza kochać. Moje dzieci, miejcie 
wiarę. Kiedy macie wiarę, jesteście szczęśliwi i szerzycie pokój, wasza dusza drży z radości. 
W tej duszy jest mój Syn. Kiedy oddajecie się za wiarę, kiedy oddajecie się za miłość, kiedy 
czynicie dobro bliźniemu, mój Syn uśmiecha się w waszej duszy. Apostołowie mojej miłości, 
zwracam się do was jako Matka, gromadzę was koło siebie i pragnę prowadzić was drogą 
miłości i  wiary, drogą, która prowadzi ku światłu świata. Z  powodu miłości, z  powodu 
wiary jestem tutaj, bo pragnę poprzez matczyne błogosławieństwo dać wam nadzieję i siłę 
na waszej drodze, bo droga, która prowadzi do mojego Syna, nie jest łatwa – jest pełna 
wyrzeczeń, dawania, ofiar, przebaczenia i jest wiele, wiele miłości. Ale ta droga prowadzi 
do pokoju i  szczęścia. Dzieci moje, nie wierzcie kłamliwym głosom, które mówią wam 
o kłamliwych sprawach, kłamliwym blasku. Wróćcie, dzieci moje, do Pisma. Z niezmierzoną 
miłością patrzę na was, a poprzez miłość Bożą, ukazuję się wam. Dzieci moje, pójdźcie za 
mną, niech wasza dusza drży z radości. Dziękuję wam”.
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