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

 
„Drogie dzieci! Oto Ja, jestem między wami.
Patrzę na was, uśmiecham się do was i miłuję was, tak jak tylko Matka może.
Przez Ducha Świętego, którzy przychodzi przez moją czystość, patrzę na wasze 
serca i przynoszę je swojemu Synowi.
Już od długiego czas proszę was, byście byli moimi apostołami, byście modlili się 
za tych, którzy nie poznali miłości Boga.
Oczekuję od was modlitwy wypowiadanej z miłości; modlitwy, która dokonuje 
dzieł i ofiar.
Nie traćcie czasu, rozmyślając o tym, czy jesteście godni być moimi apostołami.
Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich, a wy Go miłujcie i słuchajcie.
Wiem, że wszystko to was kłopocze, a także samo moje przebywanie między 
wami, ale przyjmijcie je z radością i módlcie się, byście pojęli, że jesteście godni 
pracować dla Nieba.
Moja miłość jest nad wami.
Módlcie się, by moja miłość zwyciężyła we wszystkich sercach, ponieważ to jest 
miłość, która przebacza, daje i nigdy nie ustaje. Dziękuję wam”.
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