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

 
„Drogie dzieci! Ja, jako Matka, która miłuje swoje dzieci, widzę, jak trudny jest czas, w 
którym żyjecie. Widzę wasze cierpienie, ale powinniście wiedzieć, że nie jesteście sami. 
Mój Syn jest z wami. Jest wszędzie. Jest niewidoczny, ale możecie Go zobaczyć, jeśli 
Nim żyjecie. On jest światłem, które oświeca wasze dusze i daje pokój. On jest Kościo-
łem, który powinniście miłować i zawsze się modlić za Niego i walczyć o Niego – ale 
nie tylko słowami, lecz dziełami miłości. Dzieci moje, sprawcie, aby wszyscy poznali 
mojego Syna, sprawcie, aby był kochany, bo prawda jest w moim Synu, zrodzonym z 
Boga – Synu Bożym. Nie traćcie czasu, rozmyślając zbyt wiele; oddalicie się od prawdy. 
Prostym sercem przyjmijcie Jego Słowo i żyjcie Nim. Jeśli żyjecie Jego Słowem, będzie-
cie się modlić. Jeśli będziecie żyć Jego Słowem, będziecie kochać miłością miłosierną, 
będziecie się miłować wzajemnie. Im więcej będziecie miłować, tym dalej będzie-
cie od śmierci. Dla tych, którzy będą żyć Słowem mojego Syna i którzy będą miłowali, 
śmierć będzie życiem. Dziękuję wam. Módlcie się, abyście mogli widzieć mojego Syna 
w waszych pasterzach. Módlcie się, abyście mogli Go objąć w nich”.
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